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الدوري األميركي

جيمس يثأر مليامي من ديترويت

باربرا
برلوسكوني
(أرشيف)

تحمل ش�ه��ادة ف��ي االق�ت�ص��اد تدير
أحد أشهر الفرق في فرنسا وأوروبا
م� �ن ��ذ وف � � ��اة زوج � �ه � ��ا ال �س ��وي �س ��ري
روب� ��رت ل��وي��س _ دري� �ف ��وس .ورغ��م
ه��دوئ �ه��ا واب �ت �ع ��اده ��ا ع ��ن اإلع�ل��ام
(ع�ل��ى ع�ك��س ب��ارب��را ت �م��ام��ًا) ،إال أن
مارغاريتا ،التي قدمت من روسيا
الى سويسرا عام  1989حيث عملت
م � �س� ��اع� ��دة مل� ��دي� ��ر إح� � � ��دى ش ��رك ��ات
االستيراد والتصدير ،تلقى إشادة
ف ��ي ف��رن �س��ا ،ل �ي��س أق �ل ��ه ل�ق�ي��ادت�ه��ا

ف��ري�ق��ًا ك ��ان ي��وم��ًا م�ل�ك��ًا ل ��ذاك املثير
ل �ل �ج��دل ف ��ي ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ب �ي��رن��ار
تابي.
ال �ج��ان��ب امل �ض��يء أك �ث��ر ل �ل �م��رأة في
إدارة ك��رة ال�ق��دم ،يمكن تلمسه من
خ�لال البوروندية ليديا نسيكارا،
ال �ت��ي ت ��رأس ات �ح��اد ك ��رة ال �ق��دم في
بالدها وهي إحدى أعضاء اللجنة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف ��ي االت � �ح� ��اد ال ��دول ��ي
ل�ل�ع�ب��ة وم �س��ؤول��ة ع��ن ت�ط��وي��ر ك��رة
ال�ق��دم ل��دى ال�س�ي��دات ف�ي��ه ،ويتوقع

ً
ل �ه��ا ك �ث �ي��رون م�س�ت�ق�ب�لا ب��اه �رًا في
أروقة «الفيفا».
وبني هذه وتلك ،هل يعلم غاتوزو أن
فريقًا للرجال في الدرجة الخامسة
ف��ي ك��روات �ي��ا ت �ق��وده م��درب��ة؟ ه�ك��ذا
صممت تيهانا نيمسيتش أن تصل
الى ما لم يسبقها أحد إليه ،فنالت
شهادة في التربية البدنية ومضت
قدمًا نحو تحدي امل� ّ�درب�ين الرجال
ف� ��ي م �ي ��دان �ه ��م ب �ت �س��ل �م �ه��ا ت ��دري ��ب
فريق فيكتوريا فوياكوفاتش في

شهر تشرين األول املاضي وهي ملا
تتجاوز بعد الرابعة والعشرين من
عمرها؟ هل يعلم غاتوزو أن النساء
قدن تحكيم بعض مباريات الرجال
في الدوريات الكبرى؟
ً
ق�ل�ن��ا «ف �ي �ف��ا» ق �ب�ل�ا .م��ن ي �ع �ل��م ،فقد
تتسلم يومًا ما نسيكارا أو لويس ــ
دريفوس أو باربرا برلوسكوني أو
غيرهن رئاسة أعلى سلطة كروية
في العالم؟ وعندها لننصت الى ما
سيقوله غاتوزو!

دوري أبطال أوروبا

موقعة حامية الوطيس بني يوفنتوس وغلطة سراي في اسطنبول
س�ت�ش�ه��د م��دي�ن��ة اس�ط�ن�ب��ول ال�ت��رك�ي��ة،
ال� �ل� �ي� �ل ��ة ،م ��وق� �ع ��ة ن� ��اري� ��ة ي� �ح ��ل ف�ي�ه��ا
يوفنتوس اإليطالي ضيفًا على غلطة
س��راي وه��و يبحث عن نقطة ستكون
كافية ملنحه بطاقة العبور الى دور الـ
 16م��ن مسابقة دوري أب�ط��ال أوروب��ا
ل �ك��رة ال �ق ��دم .وف ��ي امل�ج�م��وع��ة األول ��ى،
ال ت��زال املنافسة قائمة على البطاقة
ال �ث ��ان �ي ��ة ب�ي��ن ش��اخ �ت��ار
دون� �ي� �ت� �س ��ك األوك � ��ران � ��ي
وب� � � � ��اي� � � � ��ر ل � � �ي � � �ف � ��رك � ��وزن
األملاني.
وض � � � �م � � ��ن م ��ان � �ش � �س � �ت ��ر
ي� ��ون� ��اي � �ت� ��د اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي
ت ��أه� �ل ��ه ع � ��ن امل �ج �م��وع��ة
وه � � � � � � � ��و ي� � � �ن� � � �ه � � ��ي دور
امل�ج�م��وع��ات ع�ل��ى أرض��ه
أم � ��ام ش ��اخ� �ت ��ار .وس �ي �ض �م��ن ال �ف��ري��ق
األوك� ��ران� ��ي ت��أه �ل��ه ف ��ي ح ��ال تسجيل
نتيجة مماثلة لليفركوزن ال��ذي يحل
ب ��دوره ضيفًا ع�ل��ى ري ��ال سوسييداد
اإلسباني.
وف � ��ي امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة ،ي �خ��وض
بنفيكا البرتغالي مواجهة مصيرية
مع ضيفه باريس سان جيرمان ،حيث
س �ي �ك��ون ب �ح��اج��ة ال ��ى ال �ف��وز ل�ض�م��ان

نقطة
واحدة تكفي
يوفنتوس
للتأهل إلى دور
الـ 16

فرحة أم خيبة ليوفنتوس الليلة؟ (أوليفييه مورين ــ أ ف ب)

اللحاق ببطل فرنسا الى الدور املقبل،
وذلك شرط تعادل أو خسارة منافسه
أومل �ب �ي��اك��وس ال �ي��ون��ان��ي أم� ��ام ضيفه
أندرلخت البلجيكي.
وهنا برنامج مباريات اليوم (بتوقيت
بيروت):
 املجموعة األولى:م��ان �ش �س �ت��ر ي ��ون ��اي� �ت ��د اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي -
شاختار دونيتسك األوكراني ()21,45
ري� ��ال س��وس �ي �ي��داد اإلس �ب��ان��ي  -ب��اي��ر
ليفركوزن األملاني ()21,45
 املجموعة الثانية:غ �ل �ط��ة س� � ��راي ال �ت ��رك ��ي  -ي��وف �ن �ت��وس
اإليطالي ()21,45
كوبنهاغن ال��دن�م��ارك��ي  -ري��ال مدريد
اإلسباني ()21,45
 املجموعة الثالثة:ب�ن�ف�ي�ك��ا ال �ب��رت �غ��ال��ي  -ب ��اري ��س س��ان
جيرمان الفرنسي ()21,45
أومل �ب �ي��اك��وس ال �ي��ون��ان��ي  -أن��درل �خ��ت
البلجيكي ()21,45
 املجموعة الرابعة:ب��اي��رن ميونيخ األمل��ان��ي  -مانشستر
سيتي اإلنكليزي ()21,45
ف �ي �ك �ت��وري��ا ب �ل��زن ال�ت�ش�ي�ك��ي  -سسكا
موسكو الروسي (.)21,45

تغلب ميامي هيت حامل اللقب على ديترويت
ب �ي �س �ت��ون��ز  95-110ف� ��ي دوري ك � ��رة ال �س �ل��ة
االم �ي��رك��ي ال �ش �م��ال��ي ل�ل�م�ح�ت��رف�ين ،واس �ت �ع��اد
م�ي��ام��ي اع �ت �ب��اره م��ن دي �ت��روي��ت ال ��ذي اسقطه
على ارضه قبل اقل من اسبوع .وسجل للفائز
«امللك» ليبرون جيمس  24نقطة واضاف راي
ال��ن  18ن�ق�ط��ة .ام��ا م��ن ج�ه��ة دي �ت��روي��ت ،فكان
اندري دروموند وبراندون جينينغز األفضل
ب�ـ  19نقطة .ك��ذل��ك ،واص��ل اوك�لاه��وم��ا سيتي
تألقه وفاز على انديانا بايسرز  ،94-118وذلك
بفضل جهود كيفن دورانت وراسل وستبروك
ال�ل��ذي��ن س�ج�لا  36و 26نقطة ت��وال �ي��ًا .ام��ا في
صفوف ان��دي��ان��ا ،فبرز ب��ول ج��ورج بتسجيله
 32ن �ق �ط��ة .ب� � � ��دوره ،اس �ت �ع ��اد ل � ��وس أن �ج �ل��س
الي �ك��رز خ��دم��ات ن�ج�م��ه ك��وب��ي ب��راي �ن��ت للمرة
االولى منذ تعرضه قبل ثمانية اشهر لتمزق
ف ��ي وت ��ر اخ �ي ��ل ،ل �ك��ن ف��رح �ت��ه ل ��م ت �ك��ن ك��ام�ل��ة،
النه سقط على ارض��ه ام��ام تورونتو رابتورز
 .106-94وت��أل��ق للفائز ام�ي��ر ج��ون�س��ون ب�ـ 32
ن�ق�ط��ة ،ول�ل�خ��اس��ر ت �ج��اوز جميعهم الالعبني
االحتياط حاجز العشر نقاط ،خالفًا للخمسة
االس��اس�ي�ين ال��ذي��ن ك��ان ب��راي�ن��ت افضلهم ب �ـ 9
نقاط.
واص� �ب ��ح ب��وس �ط��ن س�ل�ت�ي�ك��س ص ��اح ��ب اك �ب��ر
انتصار لهذا املوسم بعد ان اكتسح مضيفه
نيويورك نيكس وفاز عليه  .73-114وبرز في
صفوف بوسطون جمال كراوفورد ( 23نقطة)،
واضاف جاريد سالينغر  21نقطة
وف��ي ب��اق��ي امل �ب��اري��ات ،ف��از ه�ي��وس�تن روك�ت��س
على اورالندو ماجيك .88-98
وه�ن��ا ب��رن��ام��ج امل �ب��اري��ات :فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز × ل��وس أنجلس كليبرز ،واشنطن
وي��زاردز × دنفر ناغتس ،شارلوت بوبكاتس
× غولدن ستيت واري��ورز ،ممفيس غريزليس
× أورالن � ��دو م��اج �ي��ك ،ي��وت��ا ج ��از × ب��ورت�لان��د
باليزرز ،ساكرامنتو كنغز × داالس مافريكس

أصداء عالمية
كني يتهجم على فيرغيسون
تهجم قائد مانشستر يونايتد السابق
اإليرلندي روي كني على «السير» أليكس
فيرغيسون الذي اعتزل التدريب العام
املاضي بعد  26عامًا قاد خاللها «الشياطني
الحمر» ،واصفًا إياه بأن «األنا» لديه عالية.
وقال كني« :فيرغيسون إنسان متسلط،
نبرة «األنا» لديه عالية ،وال يزال يريد التحكم
والسيطرة ،رغم أنه لم يعد مدربًا للفريق».
ولعب كني تحت قيادة فيرغيسون ملدة
 12عامًا خالل الفترة من عام  1993حتى
رحيله عن قلعة «أولد ترافورد» في .2005

مورينيو يسعى للتعاقد مع زوما
ذكرت صحيفة «امليرور» البريطانية أن
مدرب تشلسي البرتغالي جوزيه مورينيو
مهتم بالتعاقد مع مدافع سان ايتيان
كيرت زوما في سوق االنتقاالت الشتوية.
وأوضحت الصحيفة أن تشلسي مستعد
لدفع  10ماليني جنيه استرليني مقابل
الالعب؛ إذ يسعى مورينيو لتعزيز خط
الدفاع والحد من األخطاء التي تؤدي إلى
خسارته للنقاط .وكان قد تلقى تشلسي في
مبارياته الثالث األخيرة  7أهداف.

سيلتيك يمنع  128مشجعًا
من حضور مباريات الفريق
منع نادي سيلتيك االسكوتلندي 128
مشجعًا من حضور مباريات الفريق داخل
وخارج أرضه بعدما قاموا بأعمال شغب في
مباراة الفريق األخيرة .وذكرت الشرطة أن
مشجعني قاموا بخلع مقاعد ورمي قنابل
دخان أثناء اللقاء ضد ماثرويل الذي انتهى
بفوز سيلتيك  .0-5وذكر سيلتيك في بيان
له« :لن يتهاون النادي مع هذا األمر وبالتالي
ليس لديه خيار سوى اتخاذ هذا االجراء».

