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 االربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠١٧ 

 دي روسي طالب بإدخال إنسيني للفوز باملباراة 

 «امللك»
  جيمس ينقذ 

كليفالند في
 «NBA» الـ  

 أنقذ النجم ليبرون جيمس فريقه كليفالند 
كافالييرز من هزمية سابعة هذا املوسم في 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، في 
حني استمرت صحوة غولدن ستايت ووريرز 

وحقق فوزه السابع تواليا.
  وقــاد «امللك» جيمس كليفالند إلى فوز 
سابع بشــق النفس على حســاب مضيفه 

نيويورك نيكس ١٠٤-١٠١.
  وسجل أفضل العب في الدوري ٤ مرات، 
٢٣ نقطة مع ١٢ متريرة حاسمة و٩ متابعات، 
وأضاف كايل كورفر ٢١ نقطة، ودواين وايد 

١٥ نقطة مع ٨ متابعات.
  وأخذ جيمس على عاتقه في الوقت املتبقي 
مهمة انتشال فريقه، صاحب املركز التاسع 
في ترتيــب املنطقة الشــرقية. بينما مني 
نيويورك نيكس بهزميته السادسة (مقابل 
٧ انتصارات) وبقي سادســا امام فيالدلفيا 
ســفنتي سيكسرز الذي بات ميلك الرصيد 
نفسه بعد أن فاز على مضيفه لوس اجنيليس 
كليبرز ١٠٩-١٠٥ ملحقا به اخلسارة السادسة 

على التوالي.

  من جهته، تابع غولدن ستايت ووريرز، 
بطــل ٢٠١٥ و٢٠١٧ ووصيــف بطــل ٢٠١٦، 
صحوته، وحقق فوزه السابع تواليا والتاسع 
فــي آخــر ١٠ مباريات على حســاب ضيفه 
اورالنــدو ماجيــك ١١٠-١٠٠، معززا مركزه 
الثاني في ترتيب املنطقة الغربية ومتساويا 
مع املتصدر هيوسنت روكتس بنفس الرصيد 

(١١ فوزا مقابل ٣ هزائم).
  وقــاد اليوناني يانيــس انتيتوكومنبو 
فريقه ميلووكي باكس الى فوز سابع (مقابل 
٦ هزائم) على حساب ضيفه ممفيس غريزليز 
١١٠-١٠٣، بتسجيله ٢٧ نقطة (٩ متابعات و٧ 
متريرات). وتغلب ونيو أورليانز بيليكانز 
بصعوبة علــى أتالنتا هوكــس ١٠٦-١٠٥. 
وخســر فينيكس صنز أمــام ضيفه لوس 
أجنليس ليكرز ٩٣-١٠٠ رغم النقاط الـ ٣٦ 
التي سجلها له ديفني بوكر. وتعاون كارل 
- انطوني تاونــز (٢٤ نقطة و١٣ متابعة) 
وجيمي باتلر (٢١ نقطة و١٠ متريرات حاسمة) 
على تأمني فوز مينيسوتا متبروولفز على 

مضيفه يوتا جاز أمام ١٠٩-٩٨. 

 أعلن اإلسباني رافايل نادال املصنف أول 
عامليا انسحابه من بطولة املاسترز للتنس 
املقامــة حاليا في لندن بســبب اإلصابة في 
ركبته عقب خســارته أمام البلجيكي دافيد 
غوفــان ٦-٧ (٥-٧) و٧-٦ (٧-٤) و٤-٦ 
فــي اجلولة األولى من منافســات مجموعة 

بيت سامبراس.
  وقال نادال: «حاولت تقدمي أفضل ما لدي، 
كان لدي التزام جتاه البطولة ونفسي، لكن 
لن يكون أي معنى الستمراري في املنافسة»، 
مضيفا «لقد كان خوضي للمباراة معجزة».

  وكان الشك يحوم حول مشاركة نادال في 
هذه البطولة بعد انسحابه من دورة باريس 
بيرسي األسبوع املاضي إلصابة في ركبته، 
ولم تكن حتركاته في مختلف أرجاء امللعب 

باألمس توحي بأنه تعافى متاما منها.
  وكان نــادال أعلــن اجلمعــة املاضي انه 
يتمنى «التعافي في الوقت املناســب للدفاع 
عن حظوظه في الفوز بالبطولة التي تنقص 
سجله املرصع باأللقاب، لكنه أكد أنه عانى 

بدنيا في مباراته األولى امام غوفان.

  وارتكب نادال الكثير من األخطاء، كما ان 
ضرباته املباشــرة لم تكن بالقوة املعتادة، 
ولم يظهر مبستواه املعهود أمام البلجيكي، 
علما أنه لم يستسلم أبدا طوال املباراة وقاتل 

على جميع نقاطها.
  وســبق لنادال االنسحاب ٤ مرات سابقا 
من بطولة املاسترز، وسيحل مكانه مواطنه 
بابلو كارينيو بوستا في مباراتيه املتبقيتني 
أمام البلغاري غريغور دمييتروف والنمساوي 
دومينيك تييم. وحقــق البلغاري غريغور 
دمييتروف الذي يخوض باكورة مشاركاته 
في البطولة بداية جيدة بفوزه على النمساوي 

دومينيك تييم ٦-٣ و٥-٧ و٧-٥.
  وتغلــب األميركــي جــاك ســوك على 
الكرواتي مارين سيليتش بثالث مجموعات 

٥-٧ و٦-٢ و٧-٦ (٧-٤).
  وأنعش ســوك بالتالي آماله في بلوغ 
الدور نصف النهائي بعد خسارته مباراته 
األولــى امام السويســري روجيه فيدرر، 
بينما مني سيليتش بخسارته الثانية بعد 

سقوطه أمام األملاني ألكسندر زفيريف. 

(رويترز)  ليبرون جيمس يواصل تألقه  (أ.پ)   املاتادور االسباني نادال انسحب بسبب جتدد اإلصابة  

 لوف: يعجبني «املاتادور» 

 إيڤرا: سأعود أقوى من أي وقت 

 كشــف مدرب منتخب أملانيا يواخيم لوف عن تقديره 
وإعجابه باملنتخب اإلسباني الذي يقوده املدرب جولني لوبيتيجي 
حاليا. وأكد لوف: «ال روخا» فريق يخشى جانبه دائما في 
ظل ما يتمتع بــه من تاريخ حافل وإمكانات خططية عالية. 
وأوضح «املنتخب اإلسباني يكون ضمن املرشحني بقوة في 
كل بطولة يخوضها. املنتخب اإلسباني فريق متوازن للغاية 
وميتلك اخلبرة وكل اإلمكانات الفنية املمكنة». وأكد لوف أن 
فرق الدوري اإلســباني «تتواجد بشكل دائم في البطوالت 
األوروبية والدولية وأن األمر ليس قاصرا على ريال مدريد 
وبرشلونة وإمنا يشمل أتلتيكو مدريد أيضا». وأوضح «في 
مســابقة الدوري األوروبي شاهدنا خالل السنوات القليلة 
املاضية فرقا إســبانيا قوية. إسبانيا أحرزت معظم األلقاب 

على مستوى األندية في السنوات األخيرة». 

 تعهد العب كرة القدم الفرنسي باتريس إيڤرا، في شريط 
مصــور بدبي، بالعودة «أقوى مــن أي وقت مضى»، في أول 
تصريح علني بعد طرده من نادي مرسيليا الفرنسي وإيقافه من 
قبل االحتاد األوروبي على خلفية توجيهه ركلة ألحد مشجعي 
فريقه. ويوم اجلمعة املاضي أعلن مرســيليا إنهاء التعاقد مع 
ايڤرا، بينما أوقفه االحتاد األوروبي للعبة عن خوض أي منافسة 

قارية حتى نهاية املوسم احلالي.
  وبث إيڤرا عبر حسابه على انستغرام شريطا مصورا التقطه 
الدولي الفرنسي السابق نيكوال أنيلكا، وبدا فيه وهو يقوم بجر 
سيارة رباعية الدفع من نوع «جيب» حتمل لوحة تسجيل من 
دبي، مستخدما حبلني لونهما أسود. كما بدت بعض معالم دبي 
في الشريط. وقال الالعب وهو يقوم بجر السيارة «أقسم باهللا، 
سأعود أقوى من أي وقت مضى (...) أحيانا في احلياة تشعر 
بالثقل، لكن عليك ان حتافظ على ابتســامتك وبالطبع حتافظ 

على حبك لهذه اللعبة».
  ويطبق قرار االيقاف األوروبي على إيڤرا في املســابقات 
القارية حصرا، ما يعني انه قادر على املشاركة في بطوالت كرة 

القدم األوروبية احمللية في حال قام فريق بضمه. 

 نادال
  خسر وانسحب

  من «املاسترز» 

 االربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠١٧

 دي روسي طالب بإدخال إنسيني للفوز باملباراة 

 بوفون يعلن اعتزاله بـ «الدموع».. و«اآلزوري» يغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة بعد عامي ١٩٣٠ و١٩٥٨ 

 إيطاليا تُبكي املونديال 
 حقــق املنتخــب الســويدي لكرة القــدم األهم 
بانتزاعه تعادال سلبيا ثمينا من مضيفه اإليطالي 
أول من أمس على ملعب «سان سيرو» في ميالنو 
وأمــام ٧٠ ألف متفرج في إيــاب امللحق األوروبي 
املؤهل ملونديال روســيا ٢٠١٨، وحجز بطاقته الى 
النهائيــات، حارما األخير من التواجد فيها للمرة 
األولى منذ ٦٠ عاما. وكانت السويد فازت ١-٠ ذهابا 
في ستوكهولم يوم اجلمعة املاضي، فحرمت بالتالي 
إيطاليا من الظهور في النهائيات للمرة األولى منذ 
٦٠ عاما وحتديدا منذ مونديال ١٩٥٨ عندما فشلت 
ايضا في حجزها بطاقتها الى النهائيات التي أقيمت 
في الســويد. وهي املرة الثانية عشرة التي تبلغ 
فيها السويد العرس العاملي في تاريخها واألولى 
منــذ العــام ٢٠٠٦ في املانيا، فيما فشــلت إيطاليا 
بطلة العالم ٤ مرات في التأهل للمرة الثالثة بعد 
عام ١٩٣٠ عندما قررت عدم املشــاركة في النسخة 

األولى في األوروغواي.

  باي باي بوفون
  بالدموع واألسى بعد الفشل في بلوغ نهائيات 
مونديال كرة القدم ٢٠١٨، ودع احلارس جانلويجي 

بوفون مرحلة زاخرة مع املنتخب اإليطالي، جعلت 
منه أحد أفضل حراس املرمى في التاريخ.

  بعد خمس مشاركات في املونديال رفع خاللها 
الــكأس عام ٢٠٠٦ فــي أملانيا، لــم يتمكن حارس 
يوڤنتوس بوفــون (٣٩ عاما) من حتقيق ما كرر 
في األشــهر املاضية رغبته في إجنــازه: االعتزال 
دوليا بعد مشــاركة سادســة في البطولة األغلى 

عامليا ألي العب كرة قدم.
  وبدال من أن تنتهي املسيرة حتت أضواء املالعب 
الروسية املضيفة ملونديال ٢٠١٨، وجد بوفون نفسه 

يكفكف دموعه بعد عدم التأهل.
  كما وجد بوفون نفســه يتخذ املســار نفســه 
السم إيطالي آخر بارز في حراسة مرمى املنتخب 
ويوڤنتوس هــو دينو زوف الذي ودع املســيرة 

الدولية بعد خسارة أمام السويد.
  وقــال بوفون وهو شــبه منهار لقنــاة «راي» 
اإليطالية «ال أشــعر باألسى جتاه نفسي بل جتاه 
الكرة اإليطالية.. لقد فشــلنا في أمر يعني الكثير 

على الصعيد االجتماعي».
  وأضاف «أنا واثق من وجود مستقبل لكرة القدم 
اإليطالية ألننا شعب ميلك كبرياء وتصميما وبعد 

السقوط جند دائما وسيلة للنهوض».

  كأس العالم.. البداية والنهاية
  واملفارقة أن مسيرة بوفون مع املنتخب اإليطالي 
بدأت كما انتهت: في ملحق مؤهل الى نهائيات كأس 
العالم. فتحت ثلوج العاصمة الروسية موسكو عام 
١٩٩٧، تعرض احلارس السابق للمنتخب جانلوكا 
باليوكا لإلصابة، ودفع مدرب املنتخب في حينها 

تشيزاري مالديني، باليافع بوفون.
  ســأل مالديني بوفون «هل تشــعر بأنك قادر 
على احللول بديال؟»، ولم يخيب احلارس الشاب 
اآلمال: لعب، وكان جيدا، كما هو احلال في كل مرة 

تقريبا وقف بني اخلشبات الثالث.
  منذ ذلك العام، لــم يغب بوفون عن املنتخب: 
بداية كحارس احتياطي، والحقا كحارس أساسي، 

وحامال شارة القيادة في ختام مسيرته.
  مع يوڤنتوس، كان بوفون صمام األمان خلف 
الدفاع، وساهم في ٨ ألقاب أحرزها فريق «السيدة 
العجوز» في الدوري اإليطالي. ومع املنتخب، شكل 
مفتاحا أساسيا في إحراز لقب كأس العالم ٢٠٠٦، 
اذ تلقــى مرماه هدفني فقط فــي ٧ مباريات، وهو 

رقم قياسي يتشاركه مع احلارسني 
الســابقني االســباني إيكر كاسياس 

والفرنسي فابيان بارتيز. إال أن بوفون 
ينفــرد عــن أقرانه بكونــه حارس 

املرمى الوحيد الذي أحرز جائزة 
أفضل العب التي مينحها االحتاد 

األوروبي للعبة (٢٠٠٣).

  بارزالي ودي روسي يعتزالن
  وضع الفشل في بلوغ كأس 

العالم حدا جليل كامل من املواهب 
االيطالية، إذ إضافة الى بوفون، أعلن 

أندريا بارزالي (٣٦ عاما) ودانييلي دي 
روســي (٣٤ عاما)، اللذان ســاهما أيضا 

في رفــع كأس العالم ٢٠٠٦، اعتزال اللعب 
دوليــا. كما يتوقع ان يقوم زميل بوفون في 
يوڤنتوس، جورجو كييليني، باخلطوة نفسها. 

وقال بوفون «بارزالي، دي روسي، كييليني.. 
كلهم سيغادرون أيضا، اعتقد أن ليو (ليوناردو) 
بونوتشي سيكمل.. أتوجه بالشكر الى اجلميع، 

ال أريد أن أسرق األضواء من أحد». 

 هل تستعيد السويد «سلطانها»؟ 

 اعتبرت الصحافة الرياضية اإليطالية 
أن فشــل منتخب بالدها في بلوغ نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم للمرة األولى منذ ٦٠ 
عاما هو أشبه بـ «نهاية العالم» و«إهانة».
  وعنونت صحيفة «ال ستامبا»، «نهاية 
العالم (...) وداعا للمونديال»، معتبرة أن 

ما جرى ميثل «قفزة الى اخللف».
  وأضافت «هناك ما هو أسوأ في احلياة. 
لكن في هذا السياق يصعب هضم ما جرى. 
انها قفزة إلى اخللف لـ ٦٠ عاما وفي عصر 

خرجت فيه إيطاليا بشكل قاس مرتني من 
دور املجموعــات»، في إشــارة إلى إقصاء 
املنتخــب فــي ٢٠١٠ و٢٠١٤ من الدور األول 
للنهائيــات. وعنونت صحيفة «كورييري 
ديلال ســيرا»: «مــن دون مونديال بعد ٦٠ 
عاما»، مع صورة للقائد احلارس املخضرم 

جانلويجي بوفون وهو يبكي.
  وكرســت صحيفــة «الغازيتــا ديللــو 
سبورت» صفحتها األولي لعنوان عريض 
هو «النهاية» مع صورة لبوفون الذي اعلن 

بعــد املباراة اعتزاله اللعــب دوليا، بعدما 
كان يأمل في خوض املونديال السادس له.
  مــن جانبهــا، جمعــت صحيفــة «ال 
ريبوبليــكا» عبارات عدة في عنوان واحد 
«خسارة اآلزوري، املونديال من دون ايطاليا، 
دموع بوفون: لقد فشلنا». ورمت صحيفة 
«كورييري ديللو سبورت» بدورها «اجلميع 
خارجــا!» في عنوان كبيــر على صفحتها 
االولى، معتبرة أن «فينتورا سيذهب، لكن 

يجب أال يكون الوحيد». 

 الصحافة اإليطالية: نهاية العالم 

 بعــد بداية متواضعة فــي التصفيات وصوال الى التأهــل الى كأس العالم 
لكــرة القدم ٢٠١٨ على حســاب إيطاليا، احتفلت الصحف الســويدية على 
صفحاتها االولى بالعبي املنتخب الوطني، وســط مظاهر فرح عارم عم 
البــالد بعد حتقيق هذا اإلجناز، وترجيحات بعودة أبرز جنومها زالتان 

ابراهيموڤيتش عن اعتزاله الدولي للمشاركة مع املنتخب.
  وبدأت تطرح في السويد األسئلة حول النجم ابراهيموڤيتش، العب 
نادي مان يونايتد، والذي يستعد للعودة الى املالعب بعد غياب أشهر 
بسبب إصابة. وكان ابراهيموڤيتش الذي اعتزل اللعب دوليا عام ٢٠١٦ 
بعد كأس اوروبا في فرنسا حرص على حضور مباراة الذهاب وتشجيع 
زمالئه من املدرجات. وبعد تأهل املنتخب نشر ابراهيموڤيتش 
صورة للمنتخب عبر حسابه اخلاص على انستغرام، مرفقا 
إياها بتعليق «نحن السويد»، إال أنه قام باستبدال حرف 
«س» باألجنبية باحلرف األول من اسمه. 
وفتح هذا التعليق الذي أعجب به أكثر 
من مليون شخص باب التكهنات أمام 
احتمــال عودة النجم البالغ من العمر 
٣٦ عاما، عن قرار اعتزاله الدولي خلوض 
غمار كأس العالم مع املنتخب السويدي.
  وأســر مينــو رايــوال وكيــل أعمــال 
ابراهيموڤيتــش لصحيفــة «اكسبرســن» 
احملليــة «لــو كان القرار يعــود إلي ألعدته 
شخصيا الى التشكيلة». إال أن مدرب املنتخب 
ياني أندرسون بدا في املؤمتر الصحافي بعد املباراة 
ضد ايطاليا، كأنه يحــاول التخفيف من هذه التوقعات. 
وقال: «لدينا منتخب حقق إجنازا خالل التصفيات. إذا 

حتدثنا عن الالعبني الذين قاموا بذلك، فهم جيدون». 

بعــد املباراة اعتزاله اللعــب دوليا، بعدما 

  مــن جانبهــا، جمعــت صحيفــة «ال 
ريبوبليــكا» عبارات عدة في عنوان واحد 
«خسارة اآلزوري، املونديال من دون ايطاليا، 
ريبوبليــكا» عبارات عدة في عنوان واحد 
«خسارة اآلزوري، املونديال من دون ايطاليا، 
ريبوبليــكا» عبارات عدة في عنوان واحد 

دموع بوفون: لقد فشلنا». ورمت صحيفة 
«كورييري ديللو سبورت» بدورها «اجلميع 

 أستراليا تعوّل على الضيافة لبلوغ النهائيات اليوم 
 يعّول املنتخب األســترالي على عاملي األرض واجلمهور حلجز بطاقته إلى 

املونديال الروسي عندما يستضيف هندوراس اليوم في سيدني في اياب امللحق 
الدولي بني خامس تصفيات آسيا ورابع تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية 

والوسطى والكاريبي). وكانت أستراليا عادت بتعادل سلبي ثمني من مدينة 
سان بيدرو سوال اجلمعة املاضي، وهي تتطلع الى الفوز للتأهل للمرة 
الرابعة على التوالي واخلامســة في تاريخها بعد ١٩٧٤ و٢٠٠٦ و٢٠١٠ 
و٢٠١٤، علما أن أفضل نتيجة لها كانت التأهل إلى دور الـ ١٦ في املانيا 
٢٠٠٦. بيد أن مهمة أستراليا لن تكون سهلة أمام هندوراس الباحثة 
عن مشاركتها الثالثة تواليا والرابعة في تاريخها بعد ١٩٨٢ و٢٠١٠ 

و٢٠١٤، علما بأنها لم تبلغ الدور الثاني في تاريخها. 

 مباراة اليوم بالتوقيت احمللي 
 ملحق الكونكاكاف – آسيا املؤهل لكأس العالم ٢٠١٨ 
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 مشادة بني دي روسي وفينتورا 
 رصدت كاميرات املصوريــن، احتجاجات اإليطالي 
دانييلي دي روســي،  على قــرارات مدربه جيامبيرو 
فينتورا. وذكر موقع «فوتبول إيطاليا»، ان دي روسي 
كان يحــث املدرب فينتورا على إدخال الالعب لورنزو 
إنسيني. كما رصدت الكاميرات دي روسي وهو يتحدث 
منفعال مع أحد أعضاء الطاقم الفني للمنتخب في الشوط 
الثاني ويقول له «ملاذا يجب أن نذهب للجحيم؟ نحن 

لسنا بحاجة للتعادل، نحن نريد الفوز». 
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