
رياضة
االربعاء 15 اكتوبر 2014

22
فريقا لكزس »بيتروناس توم« و»كيبر توم« يحافظان على صدارة الترتيب العام ويستعدان للنهائي على حلبة موتيجي جي تي في اليابان

لكزس »RC F« تفوز باملركز األول في اجلولة السابعة 
من بطولة فئة السوبر جي تي 500 في تايلند

نيمار »سوبر السيليساو« .. 
و»التانغو« ميزق شباك هونغ كونغ 

بـ »سباعية«

قاد مهاجم برشلونة االسباني 
نيمار منتخب بالده البرازيل الى 
فوز ساحق على اليابان بتسجيله 
سوبر هاتريك في املباراة الدولية 

الودية لكرة القدم التي اقيمت 
بينهما امس في سنغافورة.

وفرض نيمار نفسه جنما للمباراة 
بتسجيله االهداف االربعة في 

الدقائق 18 و48 و77 و81.
وبات نيمار اول العب يسجل 
4 اهداف في مباراة واحدة مع 
السيليساو منذ روماريو في 

مرمى ڤنزويال عام 2000 خالل 
تصفيات كأس العالم.

ورفع نيمار رصيده الدولي الى 
40 هدفا في 58 مباراة. وهو الفوز 
الرابع على التوالي للبرازيل بقيادة 

مدربها القدمي اجلديد كارلوس 
دونغا الذي خلف مواطنه لويز 
فيليبي سكوالري بعد االخفاق 
الكبير في مونديال 2014 الذي 

استضافته واخلسارة التاريخية 
امام أملانيا 1-7 في ربع النهائي.

وجنح دونغا الذي يحضر منتخب 
بالده لكأس اميركا اجلنوبية )كوبا 
اميركا( الصيف املقبل في تشيلي، 
الى حد كبير من الناحية الدفاعية 

حيث لم يدخل مرمى منتخب 
بالده اي هدف في املباريات 

االربع.
في املقابل، منيت اليابان التي 
تستعد للدفاع عن لقبها بطلة 

آلسيا مطلع العام املقبل في 
استراليا، بخسارتها الثانية في 
رابع مباراة ودية بقيادة مدربها 

اجلديد املكسيكي خافيير اغويري.
ومنح نيمار التقدم للبرازيل في 
الدقيقة 18 عندما تلقى كرة خلف 

الدفاع من دييغو تارديلي.
وعزز نيمار تقدم منتخب بالده 

مطلع الشوط الثاني بالطريقة ذاتها 
اثر تلقيه متريرة خلف الدفاع من 

العب وسط ليڤربول االجنليزي 
فيليب كوتينيو )48(.

وتابع نيمار هوايته في هز الشباك 
وأضاف الهدف الثالث )77(.

وختم نيمار املهرجان في الدقيقة 
81 بضربة رأسية من مسافة قريبة 
اثر متريرة من املخضرم ريكاردو 

كاكا.

ميسي يقود األرجنتين للعودة 
لسكة االنتصارات

كما فازت االرجنتني على 
مضيفتها هونغ كونغ 7-0 في 

املباراة الدولية الودية التي اقيمت 
في هونغ كونغ.

واشرك املدرب االرجنتيني 
خيراردو مارتينو في هذا املباراة 

التشكيلة االحتياطية ملدة ساعة 
كاملة قبل ان يدفع بنجم برشلونة 

االسباني ليونيل ميسي بدال من 
خافيير باستوري، ومدافع مان 

سيتي االجنليزي بابلو زتاباليتا 
بدال من فاكوندو رونكاليا.

وافتتح ايفر بانيغا التسجيل 
بتسديدة من داخل املنطقة )19(، 

واضاف غونزالو هيغواين الثاني 
.)42(

وقبل دقيقة واحدة من نهاية 
الشوط االول، اضاف نيوكالس 

غايتان الهدف الثالث )44(.
وفي الشوط الثاني، كرت سبحة 

االهداف االرجنتينية، فسجل 
هيغواين املنتقل الهدف الثاني 

الشخصي والرابع لالرجنتني اثر 
متريرة من غايتان )54(.

واضاف ميسي بعد 6 دقائق من 
نزوله الهدف اخلامس )66(.

وسجل غايتان الهدف الثاني له 
والسادس لالرجنتني اثر متريرة 
متقنة من ميسي )72(، وتالعب 

ميسي بخمسة مدافعني وسدد في 
الشباك )84(.

إنييستا.. »قدمه« ذهبية
فاز العب وسط برشلونة اإلسباني أندريس إنييستا 
في موناكو بجائزة »القدم الذهبية 2014« والتي متنح 
ألفضل العب يتجاوز سنه 28 عاما. وحصل إنييستا 
على أعلى نسبة تصويت من اجلماهير عبر اإلنترنت، 
متفوقا على الالعبني الـ 9 اآلخرين الذين بلغوا املرحلة 
النهائية، وتضم كريستيانو رونالدو وواين روني 
ومانويل نوير وأندريا بيرلو وتياغو سيلفا وفرانك 
ريبيري ويايا توريه وتيري هنري والالعبة البرازيلية 

مارتا فيرا دا سيلفا. 
وبهذا يصبح إنييســــتا )30 عاما(، الذي حضر 
احلفل برفقة زوجته آنــــا أورتيز، واملدير الرياضي 
لبرشلونة، أندوني زوبيزاريتا ووكيل أعماله رامون 
سوستريس، أول العبي برشــــلونة في الفوز بهذه 
اجلائزة التــــي حصل عليها العام املاضي اإليفواري 

ديدييه دروغبا.
وفي فئة »األســــاطير« فاز الالعبون املعتزلون، 
روجر ميال وأنطونني بانينكا، وهيديتوشــــي ناكاتا 
وهاكان شوكور وجني ماري بفاف، والعبة كرة القدم 

السابقة ميا هام.
يشار إلى أن إنييستا انتقل إلى نادي برشلونة 
قادما من ألباسيتي في 1996، ليلعب في صفوف الفريق 

الرديــــف، قبــــل أن 
يتصعد إلى الفريق 
األول في 2002. وفاز 
مع برشلونة بستة 
ألقــــاب فــــي الليغا 
واثنــــني فــــي كأس 
ملك إسبانيا وكأس 
الســــوبر احمللي 6 
ألقاب في  مرات و3 
دوري األبطال واثنني 
الســــوبر  في كأس 
األوروبي ومثلهما في 
كأس العالم لألندية. 

ومع املنتخب اإلســــباني، توج ببطولة كأس األمم 
األوروبية عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010.

»الرسام« إنييستا يثق بسواريز

من جهة أخرى، أعرب أندريس إنييستا عن ثقته 
في جاهزية زميله مهاجم أوروغواي لويس سواريز 
في املشــــاركة في مباراة الكالســــيكو اإلسباني أمام 
ريال مدريد رغم افتقــــاد الالعب األميركي اجلنوبي 
حساسية املباريات. وصرح إنييستا حملطة »أوندا 
سيرا« اإلذاعية في اسبانيا قائال: »يبدو لويس سواريز 
بحالة جيدة للغاية« وذلك بعدما سجل الالعب هدفني 
ليقــــود أوروجواي للفوز 3-0 على عمان في مباراة 

ودية.
إنييستا أكد ان: »لويس سواريز يبدو بحالة جيدة 
جدا، لم يكن األمر هينا بالنسبة له، لقد كان يتدرب 
دون أن يشارك في املباريات، ولكنه لديه دوافع عديدة 
من أجل بذل قصارى جهده للفريق، عقب انتهاء فترة 

عقوبته خالل األيام املقبلة«. 
وأضاف إنييســــتا: »إنه يتدرب جيدا منذ فترة 
طويلة. ويشعر بأنه بحالة جيدة، وال شك لدي في 
أنه مســــتعد للعب في مدريد«. وتابع قائال: »األمر 
للمدرب،  متــــروك 
التخاذ قراره بنهاية 
املطــــاف«. وطالب 
انييستا  »الرسام« 
صديقه كاســــياس 
التحلي  بضــــرورة 
بالهــــدوء والصبر 
في الوقــــت احلالي 
حتى مير بســــالم 
من املرحلة احلالية 
ومن االنتقادات التي 
يتعــــرض لهــــا في 

النادي واملنتخب. انييستا مع جائزته

غوندوغان: 
أتوقع أن أكون 

جزءاً من دورمتوند

روما يجدد عقد مايكون

أكد إلكاي غوندوغان العب خط وســــط نادي 
بوروسيا دورمتوند األملاني لكرة القدم أنه مستعد 
متاما للعب مباراته التنافسية األولى بعد ابتعاده 
عــــن املالعب ألكثر من عام بداية من مباراة فريقه 
التالية بالدوري األملاني )بوندسليغا( عندما يحل 
ضيفا على كولون السبت املقبل. وصرح غوندوغان 
لشبكة »سكاي سبورت« التلفزيونية قائال: »أعتقد 
أنني أصبحت جاهزا لالنضمام إلى الفريق األول من 
اآلن فصاعدا«. وأكد غوندوغان، البعيد عن املالعب 
منذ أغســــطس 2013 بسبب مشكلة في الظهر، أنه 
استغل عطلة املباريات الدولية احلالية في تكثيف 
تدريباته استعدادا لعودته املنتظرة. وقال العب 
املنتخب األملانــــي الذي انضم لصفوف دورمتوند 
في 2011 قادما مــــن نورنبرغ »إذا لم يطرأ أي أمر 
جديد أو استثنائي، أتوقع ان أكون جزءا من فريق 

دورمتوند في مباراة كولون«.

أعلن نادي روما اإليطالي لكرة القدم أول من امس رسميا 
عن متديد عقد مدافعه البرازيلي دوغالس مايكون حتى عام 
2016، مع إمكانية متديد العقد لعام آخر. ووقع مايكون )33 
عاما( العقد ليبقى مبوجبه في صفوف نادي العاصمة حتى 
اخلامسة والثالثني من عمره.وقال مايكون للموقع الرسمي 
لروما: »أنا فخور الرتداء هذا القميص ألعوام أخرى قادمة، 
إنه شرف لي وحان الوقت لرد الدين«. جتدر اإلشارة إلى أن 

العقد األصلي ملايكون ينتهي بنهاية املوسم احلالي.

دبي: حقق فريق »بيتروناس توم« للسباقات والذي يضم 
كال من السائقني كازوكي ناكاجيما وجيمس روزيتر فوزهما 
الثاني على التوالي خالل املوسم احلالي على منت مركبة لكزس 
»RC F« التي حتمل الرقم 36 وذلك خالل اجلولة السابعة من 
سباق »أوتوباكس 2014« في فئة السوبر جي تي 500 ضمن 
سباق بوريرام يونايتد والذي أقيم األسبوع املاضي على حلبة 
تشينج الدولية للســــباقات في تايلند. وبهذا الفوز، تصدر 
فريق»بيتروناس توم« للسباقات الترتيب العام لهذا املوسم 
في فئة السوبر جي تي 500، في حني احتل فريق »كيبر توم« 
والذي يضم الســــائقني آندريا كالداريلي وديسوك إيتو على 
منت مركبة لكزس »RC F« التي حتمل الرقم 37 املركز الثاني 

في التصنيف العام.
وفي إطار تعليقه على هذين االنتصارين، قال تاكايوكي 
يوشيتسوغو، املمثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: »يثبت فريقا مركبة 
لكزس »RC F« من جديد إصرارهما الثابت على حتقيق نتائج 
مشرفة خالل اجلولة السابعة من سباق »أوتوباكس 2014« في 
فئة السوبر جي تي. إنه بال شك فوز غال يأتي ليتوج جهود 
الفريقني الدؤوبة للجمع بني القيادة املثالية واالستراتيجية 
الدقيقة واملدروســــة لنقاط صيانة املركبات أثناء الســــباق. 
وأهنأ بهذه املناسبة فريق »بيتروناس توم« للسباقات على 
منت مركبة لكزس »RC F« التي حتمل الرقم 36 على انتصاره 
الثمــــني وقيادته االحترافية، ويعزز هذا الفوز بالطبع مكانة 
مركبة لكزس »RC F« ويثبت مجددا أداءها االستثنائي وقدرتها 
العالية على التحمل ويرســــخ صدارة املركبة لهذه الفئة من 

السباقات. وتكتســــب مشاركة لكزس في سباقات السيارات 
أهمية بالغة وتلعب دورا محوريا في مواصلة جهودنا الرامية 
إلى تقدمي مركبات أفضل مبا يعزز رضى عمالئنا ويرســــخ 

تاريخنا احلافل باألداء املتفوق«.
وبذل فريق لكزس للسباقات ومنذ اللحظة األولى للسباق 
جهودا جبارة لتثبيت موطئ قدم له في املراكز املتقدمة، لكن 
األمور كانت صعبة في البداية، غير أن الصورة تغيرت كليا 
خالل اللفة 37 من السباق عندما قرر فريق »بيتروناس توم« 
للســــباقات على منت مركبة لكزس »RC F« التي حتمل الرقم 
36 )كازوكي ناكاجيما وجيمس روزيتر( وفريق »كيبر توم« 
علــــى منت مركبة لكزس »RC F« التي حتمل الرقم 37 )آندريا 
كالداريلي وديسوك إيتو( عدم تغيير اإلطارات، ونتيجة هذا 
القرار الصائب، متكن السائق إيتو من فريق »كيبر توم« على 
منت املركبة التي حتمل الرقم 37 من الوصول إلى صدارة السباق. 
أعقب ذلك العديد من التغيرات اإليجابية التي عززت تقدم الفريق 
إلى أن وصل الســــباق إلى اللفة 48 وجنح فريق»بيتروناس 
توم« للســــباقات على منت مركبة لكزس »RC F« التي حتمل 
الرقم 36 في ترجيح كفة تقدمه خالل اجلولة األخيرة عندما 
متكن السائق ناكاجيما من تخطي منافسه. واستكمل فريق 
»بيتروناس توم« للسباقات على منت املركبة التي حتمل الرقم 
36 مشــــوار الفوز بعدئذ ليحتل املركز األول وينهي السباق 

بفارق 1.9 ثانية عن أقرب منافسيه.
يذكر أن اجلولة النهائية من املوسم 2014 ستقام في 16 نوفمبر 

املقبل على حلبة موتيجي جي تي للسباقات في اليابان.
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