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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

كعب مهاجم إنتر ميالن رودريغو باالسيو قاد فريقه للفوز على ميالن في الدربي.. وهنا يجري فرحا بهدفه في مرمى ابياتي  )رويترز(

»امللكي« يذبح خفافيش ڤالنسيا.. وموقعة سان جرمان وليل تنتهي بالتعادل

إنتر يحسم دربي ميالنو بـ »كعب« باالسيو
ضيفــه القوي ليــل 2-2 في 
املرحلة التاســعة عشرة من 
الدوري الفرنســي، ما ســمح 
له باالســتفادة بعض الشيء 
من ســقوط مالحقــه موناكو 
اجلمعة أمام فالنسيان )2-1( 
لالبتعاد عنه بفارق 3 نقاط. 
وحافظ فريــق املدرب لوران 
بالن على ســجله اخلالي من 
الهزائم على ملعبه »بارك دي 
برينس« حيث لم يسقط منذ 
نوفمبر 2012، وافتتح ســان 
جرمــان الذي يبتعد بفارق 4 
نقاط فقط عن ليل، التسجيل 
في الدقيقة 36 من ركلة حرة 
زالتــان  الســويدي  نفذهــا 
ابراهيموفيتــش وحتولــت 
من الدفــاع وخدعت احلارس 
النيجيري فينســنت اينياما، 
رافعا رصيده إلى 15 هدفا في 
صدارة ترتيب الهدافني. لكن 
ليل متكن مــن إطالق املباراة 
مــن نقطــة الصفــر مجــددا 
قبــل الدخول إلى اســتراحة 
الشــوطني وفــي أول فرصة 
حقيقية له وذلك بفضل القائد 
ريو مافوبا الذي سجل هدفه 
األول للموســم بتسديدة من 
منتصف املنطقة بعد متريرة 
مــن العاجي ســالومون كالو 
)44( الذي وضــع فريقه في 
املقدمة مع بداية الشوط الثاني 
مــن ركلة جزاء تســبب فيها 
لوكاس دينيي بعد أن اسقط 
فرانك بيريا داخل املنطقة )53( 
ما تســبب في إصابة األخير 
واستبداله. ومتكن سان جرمان 
من العــودة إلى اللقاء مجددا 
وجتنــب الهزميــة بهدية من 
املونتينيغري ماركو باسا الذي 
حول الكرة في شباك فريقه عن 
طريق اخلطأ اثر ركلة ركنية 

فريق املــدرب اإليطالي كارلو 
انشيلوني التسجيل في الدقيقة 
28 عبر األرجنتيني انخيل دي 
ماريا بعد متريرة من البرازيلي 
مارسيلو، لكن صاحب األرض 
أدرك التعــادل في الدقيقة 34 
بواســطة األرجنتينــي اآلخر 
بابلو بياتي بكرة رأســية اثر 
كرة عرضية من خوان بيرنات. 
وعاد ريال إلى املقدمة مجددا 
قبل نهاية الشوط األول بفضل 
البرتغالي كريستيانو  جنمه 
رونالــدو الذي رفــع رصيده 
إلى 18 هدفا من 18 مباراة بكرة 
رأســية اثر ركلة حرة نفذها 
دي ماريــا )40(. لكن صاحب 
األرض أدرك التعــادل مجددا 
بفضل الفرنسي جيرميي ماتيو 
من كرة رأسية بعد أن وصلته 
الكرة مــن دانيال باريخو اثر 
ركلــة ركنيــة )62(، قبــل أن 
يقول الشــاب البديل جيسي 
رودريغيــز كلمتــه ومينــح 
النادي امللكــي النقاط الثالث 
بهدف ســجله في الدقيقة 82 
اثر متريرة من الكرواتي لوكا 
مودريتش، رافعا رصيد فريق 
انشــيلوتي إلــى 41 نقطة في 
املركز الثالــث بفارق 5 نقاط 
عن غرمييه األزليني برشلونة 
واتلتيكو. وعلى ملعب »سان 
ماميس«، واصل اتلتيك بلباو 
نتائجه اجليــدة بتغلبه على 
ضيفــه رايــو فايكانــو 1-2. 
وانتهــت مبــاراة اجلريحــني 
سلتا فيغو وضيفه اوساسونا 

بالتعادل 1-1.

فرنسا

أنهى باريس سان جرمان 
 2013 عــام  اللقــب  حامــل 
بتعادل صعب على ارضه مع 

السابقة أمام أوساسونا )2-
2(، وذلك بفوزه الصعب جدا 
على مضيفه ڤالنسيا 3-2 أول 
من أمس في املرحلة السابعة 
عشرة من الدوري اإلسباني، 
على ملعب »ميستايا«، افتتح 

ســولي مونتاري الــذي دافع 
سابقا عن الوان انتر )90+4(.

إسبانيا

عوض ريال مدريد التعادل 
املخيب الذي حققه في املرحلة 

انتهت موقعــة الدربي بني 
انتر ميالن وجاره اللدود ميالن 
ملصلحة األول 1-0 بهدف قاتل 
سجله األرجنتيني رودريغو 
باالســيو في الدقائق األخيرة 
باملرحلة الســابعة عشرة من 
الــدوري اإليطالي لكرة القدم.

على ملعب »جوسيبي مياتزا«، 
اســتفاد انتــر الــذي مني في 
املرحلة السابقة بهزمية قاسية 
أمام نابولي )1-4(، من أفضلية 
اجلمهور كونه كان يستضيف 
املبــاراة على هذا امللعب الذي 
يتشــاركه مع جاره، من اجل 
العودة إلى سكة االنتصارات 
التــي غابت عنه فــي املراحل 
األربع الســابقة، أي منذ فوزه 
على ليفورنو 2-0 في 9 نوفمبر 
املاضــي. ورفع فريــق املدرب 
وولتر ماتــزاري رصيده إلى 
31 نقطــة فــي املركز اخلامس 
بفارق 15 نقطة عن يوڤنتوس.
أما بالنســبة مليــالن الذي 
فشــل في حتقيــق الفوز على 
جــاره للمواجهــة اخلامســة 
على التوالي، فــازداد وضعه 
صعوبــة رغم انه لم يخســر 
أيــا مــن مبارياتــه اخلمــس 
األخيرة )تعادل في اربع وفاز 
فــي واحدة فقط(، إذ إن فريق 
ماسيميليانو اليغري الذي كان 
يخوض مباراته الـ 400 كمدرب، 
أصبح متخلفا بفارق هائل يبلغ 
27 نقطة عن »بيانكونيري«. 
وعندما اعتقد اجلميع أن انتر 
في طريقه للتعادل الثامن هذا 
املوســم، قال باالســيو كلمته 
بهدف رائع سجله بكعب قدمه 
في الدقيقة 86 من اللقاء الذي 
لم ينته بسالم، إذ اضطر احلكم 
إلى رفــع البطاقة احلمراء في 
وجه العب وسط ميالن الغاني 

)رويترز( رونالدو يحتفل بالهدف الثاني لريال مدريد في مرمى حارس ڤالنسيا غوايتا  

ريبيري »رجل العام« حسب مجلة كيكر

مورينيو: آمل في تدريب إجنلترا 
بعد 12 عاماً من اآلن

اختارت مجلة »كيكر« مهاجم بايرن ميونيخ متصدر 
الدوري االملاني لكرة القدم وبطل املوسم املاضي، الفرنسي 
فرانك ريبيري الذي يراكم املكافآت واأللقاب، »رجل العام« 
في عددها الصادر. وهي املرة الثالثة في 4 أيام التي يحصل 
فيها ريبيريـ  املرشح مع البرتغالي كريستيانو رونالدو 
واالرجنتيني ليونيل ميســي جلائزة فيفا الكرة الذهبية 
ألفضل العب في العالمـ  على لقب فردي بعد ان مت اختياره 
من قبل زمالئه في الدوري األملاني »العب العام« وأفضل 
العب في مونديال األندية الذي اختتم السبت في املغرب.  
وكان ريبيري حصل في اغسطس على لقب أفضل العب 
فــي اوروبا الــذي مينحه االحتاد األوروبــي للعبة. واكد 
ريبيري في حديث للمجلة األملانية التي اختارته أيضا عام 
2008 افضل العب في املانيا ووصفته بـ »الالعب الرائع«، 
»اريد البقاء أطول فترة ممكنة مع بايرن ميونيخ. ال يوجد 
بالنسبة الي اي ناد آخر في اوروبا«. وأثار ريبيري احتمال 
انهاء مسيرته في الواليات املتحدة أو اإلمارات »لكن ذلك 
في النهاية، وهذا األمر ال يشبه في شيء ما أعيشه حاليا 
فــي املانيا«. ونقلت املجلة عن ريبيري )30 عاما( رغبته 
في ان يصبح بعد انهاء مسيرته كالعب »مدربا للشباب. 
بعد ســنوات، لن اســتطيع اللعب بهذا املســتوى. لكني 

سأحاول تأخير حلظة االعتزال قدر اإلمكان«.

كشف املدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو أنه 
يأمل فــي أن يتولى يوما ما تدريب املنتخب االجنليزي، 
غير أنه يتمنى أن يحدث ذلك فقط في حالة ما اذا لم تتح 
لــه الفرصة أوال كي يدرب منتخب بالده. وكان مورينيو 
قد عاد مرة أخرى الى الكرة االجنليزية في بداية املوسم 
اجلاري، حيث تولى تدريب نادي تشلسي، بعد أن أمضى 
فترة كمدرب للنادي امللكي االســباني ريال مدريد. وذكر 
مورينيو أنه يعتزم أن يســتمر لفترة طويلة مع البلوز 
غير أن هدفه املستقبلي في مرحلة الحقة سيكون تدريب 
احد املنتخبات الكبرى وعلى رأسها املنتخب االجنليزي. 
وقــال »إنني آمل في ان أبقى هنا لفتــرة طويلة قد متتد 
الــى 12 عامــا. ونظرا ألنني أبلغ من العمــر اآلن 51 عاما، 
وأقول إنني أرغب في تدريب تشيلسي ملدة 12 عاما، فإنه 
ميكنني بعد ذلك أن أختتم مســيرتي التدريبية بالذهاب 
الى كأس العالم كمدرب الحد املنتخبات العاملية الكبيرة«.

ريبيري أفضل العب في مونديال االندية يفوز بجائزة مجلة »كيكر« )أ.پ(

)أ.ف.پ( مدرب تشلسي يطمح في تدريب »األسود الثالثة«  

إصابة تشابي ألونسو بثقب
 في طبلة األذن اليسرى

رونالدو يفضل فوز ميسي 
بالكرة الذهبية!

ذكر نادي ريال مدريد اإلسباني أن العب وسطه تشابي 
الونســو كان ضحية ثقب في طبلة األذن اليسرى خالل 
املباراة التي فاز فيها على مضيفه ڤالنسيا 3ـ  2، وأوضح 
النــادي امللكي انه »بعد الفحوص الطبية التي خضع لها 
الونسو، تبني انه يشكو من ثقب في طبلة األذن اليسرى 
ناجم عن اصطدام خالل املباراة«، وأصيب الونسو جراء 
ضربة كوع من مدافع ڤالنسيا، الفرنسي جيرميي ماتيو، 
فــي الدقيقــة 58، لكنه اكمل املباراة حتــى النهاية، وعاد 
تشابي الونسو من ڤالنسيا إلى العاصمة مدريد برا وليس 

بطريق اجلو بسبب هذه اإلصابة في األذن.

قال جنم كرة القدم البرازيلي الســابق رونالدو إنه 
يفضل أن تذهب جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في 
عام 2013 لألرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة 
االسباني على أن تذهب للبرتغالي كريستيانو رونالدو 
مهاجم ريال مدريد االســباني. وقال رونالدو البرازيلي 
»حتليلي يعتمد بشــكل أكبر على الناحية الفنية خالل 
املقارنة بني الالعبني. هذا املعيار أكثر قوة عندما يكون 
التصويت علــى جائزة الكرة الذهبية. ولكنني أرى أن 
كريستيانو رونالدو وميسي هما أفضل العبني في العالم. 
وفيما بني كريســتيانو وميســي، ما زلت أفضل ميسي 
ألن لديه بعض التفاصيل أكثر من رونالدو في الناحية 
الفنية«. وأوضح رونالدو »الظاهرة«، في تصريحات إلى 
برنامج »ميساو 2014« على شبكة »جلوبو« التلفزيونية 

بالبرازيل، أنه »منبهر للغاية« مبيسي.

سيتي ثاندر يتنازل عن الصدارة 
»NBA« وفوز جديد لليكرز في الـ

تنازل أوكالهوما سيتي ثاندر عن صدارة دوري 
كرة السلة االميركي للمحترفني بعد خسارته 
في معقله أمام تورونتو رابتورز 98-104 اول 
من أمس. واخلسارة هي اخلامسة ألوكالهوما 

وصيف بطل املوسم قبل املاضي )مقابل 22 
فوزا( وكلفته فقدان صدارة مجموعة الشمال 

الغربي واملنطقة الغربية والدوري عموما لصالح 
مطارده بورتالند ترايل باليزرز الذي حقق 23 

انتصارا )مقابل 5 هزائم(.
في املقابل، عزز لوس اجنيليس كليبرز موقعه 

في صدارة مجموعة الهادي الغربية بعد فوز 
صعب ووقت اضافي على ضيفه مينيسوتا 

متبروولفز 120-116 رافعا رصيده الى 20 
انتصارا مقابل 9 هزائم. وحقق انديانا فوز 

كبيرا على ضيفه بوسطن وصل الفارق فيه الى 

27 نقطة كان لبول جورج احلصة الكبرى منها 
)24 نقطة( فيما سجل روي هيبرت )15 نقطة 
و12 متابعة( والنس ستيفنسون )12 نقطة و10 
متابعات جميعها دفاعية و10 متريرات حاسمة(.

وفي املباراة الثالثة، سطع جنم كيفن لوف الذي 
سجل 45 نقطة و19 متابعة و6 متريرات حاسمة 

ملينيسوتا، وهي أرقام لم تتحقق في مباراة 
واحدة منذ اكثر من عقدين وكان ذلك على يد 
حكيم عليوان مع هيوسنت روكتس عام 1990. 

وأعاد لوف مع زميله املونتينيغري نيكوال 
بتكوفيتش )34 نقطة و14 متابعة( التوازن خالل 

الزمن االصلي من اللقاء بعد االفضيلة التي 
فرضها باليك غريفني )32 نقطة و10 متابعات( 

وجمال كروفورد )22 نقطة( وكريس بول )109 
نقاط و13 متريرة حاسمة(.

)رويترز( العب تورونتو رابتورز تيلير هانسبروغ يحاول التسجيل في سلة أوكالهوما سيتي ثاندر  

رونالدو يشارك في مؤمتر دبي الدولي
انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد االسباني لكرة القدم إلى قائمة املتحدثني في مؤمتر دبي 
الرياضي الدولي الثامن الذي يقام في 28 ديسمبر احلالي، وأعلن مجلس دبي الرياضي املنظم للحدث في بيان له امس 
عن »مشاركة كريستيانو رونالدو جنم ريال مدريد وأحد املرشحني للفوز بجائزة افضل العب في العالم لعام 2013، 
ليكون املتحدث الرئيسي في اجللسة االفتتاحية للمؤمتر الدولي الذي يقام حتت شعار كرة القدم والتمكني للمستقبل«، 
وقال محمد الكمالي رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر: »يسعدنا مشاركة رونالدو في مؤمتر دبي الرياضي الثامن كمتحدث، 
وذلك للمرة الثانية بعد األولى عام 2011«، ويستقطب مؤمتر دبي الدولي إضافة إلى رونالدو كال من الفرنسي فرانك 
ريبيري العب بايرن ميونيخ واالسباني تشافي هرنانديز العب وسط برشلونة والنجم البرازيلي السابق رونالدو.


