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ك��ش��ف ال��ن��ج��م ال���ب���رازي���ل���ي رون����ال����دو أن����ه أب لطفل 
ف��ي الخامسة م��ن ع��م��ره، ول��د ف��ي اليابان ويعيش 
حاليًا في سنغافورة، وذلك بعد خضوعه لفحص 
الحمض النووي. وكتب رونالدو في صفحته على 

»أليكس  االج��ت��م��اع��ي  ت��وي��ت��ر  م���وق���ع 
أطفال  ل���ث���اث���ة  ول���������دي، ش���ق���ي���ق  ه�����و 
كوالده.  دائ���م���ًا  س���أت���ص���رف  آخ����ري����ن. 
النووي(  )ال��ح��م��ص  الفحص  نتيجة 
قابلت  أك��دت صحة مشاعري عندما 
أليكس«. وكان رونالدو )34 عامًا( قد 
ال��ت��ق��ى أل��ي��ك��س ل��ل��م��رة األول����ى االثنني 
الحمض  ل���ف���ح���ص  خ����ض����وع����ه  ب����ع����د 

النووي من أجل التأكد من أنه والد هذا الطفل الذي 
ولد في اليابان ويحمل الجنسية البرازيلية، إذ إن 
والدته ميشيل أوميزو، تحاول منذ 2009 أن تدفع 

رونالدو لاعتراف بأبّوته لهذا الطفل. 
وقالت أوميزو )28 عامًا( إنها التقت 
رون��ال��دو خ��ال حفل في طوكيو عام 
البرازيلي  ال���ن���ج���م  ك�����ان  ح����ني   2002
يحتفل بتتويج باده بلقب مونديال 
ك���وري���ا ال��ج��ن��وب��ي��ة وال���ي���اب���ان، ث���م في 
مع  ت��ح��ض��ي��ري��ة  ج���ول���ة  خ�����ال   2004
فريقه السابق ريال مدريد اإلسباني، 

حيث حملت منه. 

رونالدو أب لطفل في سنغافورة!

•  مالعب البرازيل  •

لني الى   دور الـ 16
ّ

روما وشاختار وأرسنال وكوبنهاغن آخر املتأه

العهد واألنصار في مجموعتني صعبتني في االتحاد
اآلسيوي  االتحاد  ك��أس  قرعة  أوقعت 
سحبت  التي   ،2011 لعام  ال��ق��دم  لكرة 
والعهد  األن����ص����ار  ف���ري���ق���ي  ال����ث����اث����اء، 
مجموعتني صعبتني،  في  اللبنانيني 
إذ وقع األنصار في املجموعة األولى 
ال��ى جانب ناساف األوزب��ك��ي والتال 
ال��ي��م��ن وأح����د ال��خ��اس��ري��ن م���ن ملحق 

دوري األبطال. 
الخامسة  املجموعة  ف��ي  العهد  وج��اء 
مان 

ُ
ع م����ن  ال����ع����روب����ة  أو  ف���ن���ج���اء  م����ع 

العراقي.  ال���س���وري وأرب���ي���ل  وال��ك��رام��ة 
العمل  وورش  القرعة  سحب  وحضر 
واإلعانية  واإلع���ام���ي���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ممثا األنصار وضاح الصادق وبال 

فراج، وممثل العهد علي زنيط. 
وجاء القادسية الكويتي في املجموعة 
ال��ص��ق��ر اليمني  ال����ى ج���ان���ب  ال��ث��ان��ي��ة 
وشورتان األوزبكي وأحد الخاسرين 

من ملحق دوري األبطال. 
ال��ف��ي��ص��ل��ي األردني  ال��ث��ال��ث��ة  وض���م���ت 

الكويتي  وال��ن��ص��ر  ال��ع��راق��ي  وده�����وك 
السويق  والرابعة  السوري،  والجيش 
األردن��ي والطلبة  العماني والوحدات 

العراقي والكويت الكويتي. 
وي���ش���ارك االت���ح���اد، ح��ام��ل ال��ل��ق��ب، في 
امللحق املؤهل الى دوري أبطال آسيا. 

دوري األبطال 
ل����دوري أبطال  ف��ي ق��رع��ة ال����دور األول 
آس�����ي�����ا، ج�������اءت ال�����ف�����رق ال���ع���رب���ي���ة في 

مجموعات متوازنة. 
ايلهوا  ال��ب��ط��ول��ة س��ي��ون��غ��ن��ام  ت��ف��ت��ق��د 
النسخة  ب���ط���ل  ال���ج���ن���وب���ي  ال�����ك�����وري 
آهان  ذوب  ع��ل��ى  تغلبه  إث���ر  ال��س��اب��ق��ة 
اإلي������ران������ي ف�����ي ال���ن���ه���ائ���ي ل���ف���ش���ل���ه في 
احتال أحد املراكز األولى في الدوري 

املحلي.
امل���ج���م���وع���ة األول��������ى الهال  ف����ي  ج�����اء 
السعودي والغرافة القطري والجزيرة 

اإلماراتي وسيباهان اإليراني. 
الصعبة،  ال���ث���ان���ي���ة،  امل���ج���م���وع���ة  وف�����ي 

يلعب النصر السعودي مع االستقال 
األوزب��ك��ي، وقد  اإلي��ران��ي وباختاكور 
االتحاد  أو  القطري  السد  إليه  ينضم 

السوري. 
االتحاد  فريق  القطري  السد  ويلتقي 
ال���س���وري ف��ي ال����دور ال��ت��م��ه��ي��دي األول 
الفائز  أن يتأهل  ف��ي 12 ش��ب��اط، على 

منهما الستضافة ديمبو الهندي في 
الثاني  التمهيدي  ال���دور  ف��ي  منه   19
ال������ذي س���ي���ح���دد امل���ت���أه���ل م��ن��ه��م��ا الى 
ال��دور األول لانضمام الى املجموعة 

الثانية. 
االتحاد  وق��ع  الثالثة،  املجموعة  وف��ي 
اإلماراتي  ال�����وح�����دة  م�����ع  ال����س����ع����ودي 
وبونيودكور  اإلي�����ران�����ي  وب�����ي�����روزي 
األوزب��ك��س��ت��ان��ي، أم���ا ال��راب��ع��ة فضمت 
ال����ري����ان ال���ق���ط���ري م����ع اإلم���������ارات بطل 
كأس اإلمارات )درجة ثانية( والشباب 

السعودي وذوب آهان اإليراني. 
وف��ي منطقة ش��رق آس��ي��ا، ت��ب��رز الفرق 
ال��ج��ن��وب��ي��ة ج��ي��ج��و يونايتد  ال��ك��وري��ة 
س���ي���ول وش���ون���ب���وك موتورز  وك���ل���وب 
وس�����وون ب��ل��ووي��ن��غ��ز ل��ل��م��ن��اف��س��ة على 
ال���ل���ق���ب، وس��ت��ل��ق��ى م��ن��اف��س��ة ق���وي���ة من 
الفرق اليابانية غامبا أوساكا وناغويا 
غرامبوس وسيريزو أوساكا كاشيما 

أنتلرز أو بطل كأس اإلمبراطور. 

الكؤوس اآلسيوّية

على  للسير  م��اف��ري��ك��س  داالس  ع���اد 
تحقيقه  ب��ع��د  ال��ق��دي��م  ال��ت��ق��ل��ي��د  درب 
كرة  دوري  ف��ي  تواليًا  العاشر  ف���وزه 
السلة األميركي الشمالي للمحترفني 
بتغلبه على غولدن ستايت ووريرز 
غالبية  غ���������رار  وع�����ل�����ى   .100-105
ديرك  األمل��ان��ي  النجم  ب��رز  مبارياته، 
نقطة،   25 ب��ت��س��ج��ي��ل��ه  ن��وف��ي��ت��س��ك��ي 
ال���ب���دي���ل ج���اي���س���ون تيري  وأض��������اف 
20 ن��ق��ط��ة، ف��ي��م��ا ك���ان س��ت��ي��ف��ن كاري 

األفضل لدى الخاسر ب� 21 نقطة. 
أنجلس اليكرز  ل��وس  ب���دوره، سّجل 
ح����ام����ل ال���ل���ق���ب ف�������وزه ال����ث����ام����ن على 
التوالي ضد واشنطن ويزاردز 115-

ال��ث��اث��ي: ك��وب��ي براينت،  108. وك���ان 
اإلسباني باو غاسول والمار أودوم 
ف���ي ص�����ورة ج���ي���دة، إذ س��ج��ل األول 
نقطة   21 ب�  الثاني  وتألق  نقطة،   32
ت��م��ري��رات حاسمة  و8  م��ت��اب��ع��ة  و14 
ن��ق��ط��ة و7  و5 ص������دات، وال���ث���ال���ث 24 
متابعات. ولدى الخاسر، كان البديل 
نيك يونغ األفضل ب� 30 نقطة، بينها 6 
ثاثيات. وحرم تشارلوت بوبكاتس 
مدرب دنفر ناغتس جورج كارل من 
ت��ح��ق��ي��ق ف�����وزه األل�����ف ب��ت��غ��ل��ب��ه عليه 
نقطة،   25 بيابس  وسجل   .98-100
وأض��اف كارمليو أنطوني 22 نقطة 
للخاسر، فيما كان ستيفن جاكسون 
األف��ض��ل ل��دى تشارلوت ب��� 23 نقطة، 

نقطة   20 واالس  ج���ي���رال���د  وأض������اف 
و9 متابعات، ودي جاي أوغوستني 
توماس  تايروس  والبديل  نقطة   18
16 ن��ق��ط��ة.  م��ن ج��ه��ت��ه، ح��ق��ق املدرب 
األس��ط��وري الري ب���راون ف���وزه الرقم 
1.326، ليقترب بفارق 10 انتصارات 
ال��ذي يملكه دون  من الرقم القياسي 
ن��ل��س��ون. وف���ي ب��اق��ي امل���ب���اري���ات، فاز 
نيوجيرسي  ع��ل��ى  ه���وك���س  أت��ان��ت��ا 
سفنتي  وفيادلفيا   ،101-116 نتس 
كافالييرز  كليفاند  على  سيكسرز 
روكتس  وه������ي������وس������ن   ،97-117
 ،83-97 ب��ي��س��ت��ون��ز  دي���ت���روي���ت  ع��ل��ى 
وب�����ورت�����ان�����د ت�����راي�����ل ب�����اي�����زرز على 

فينيكس صنز 99-106. 
اليوم:  م�����ب�����اري�����ات  ب����رن����ام����ج  وه��������ذا 
ناغتس،  دنفر   - سلتيكس  بوسطن 
كليفاند كافالييرز - شيكاغو بولز، 
نيويورك نيكس - تورونتو رابتورز، 
ديترويت   - هورنتس  أورليانز  نيو 
بيستونز، ميلووكي باكس - إنديانا 
تمبروولفز  م��ي��ن��ي��س��وت��ا  ب���اي���س���رز، 
- أوك���اه���وم���ا س��ي��ت��ي ث����ان����در، سان 
- غ���ول���دن ستايت  أن��ط��ون��ي��و س���ب���رز 
ممفيس   - ص��ن��ز  فينيكس  ووري�����رز، 
ميامي   - ج������از  ي����وت����ا  غ����ري����زل����ي����س، 
هيت، ساكرامنتو كينغز - واشنطن 
وي���������زاردز، ل����وس أن��ج��ل��س ك��ل��ي��ب��رز - 

لوس أنجلس اليكرز.

داالس واليكرز يتابعان مسلسل انتصاراتهما

الهالل السعودي 
والغرافة القطري 

والجزيرة اإلماراتي في 
مجموعة واحدة

كوبنهاغن  ت����أه����ل  ال�����راب�����ع�����ة،  وف������ي 
الدنماركي إلى دور ال� 16 بعد تغلبه 
على ضيفه باناثينايكوس اليوناني 
3�1، سجلها فينغارد )26( وغرونيكار 
)50 م��ن رك��ل��ة ج����زاء( وس��ي��س��ي��ه )73 
لكوبنهاغن،  فريقه(  مرمى  في  خطأ 

وكانتي )90( لباناثينايكوس. 
وف���از ب��رش��ل��ون��ة اإلس��ب��ان��ي املتصدر 
ع��ل��ى ض��ي��ف��ه روب�����ن ك������ازان الروسي 
ل����ي����غ« 2�0،  امل����ت����أه����ل إل������ى »ي������وروب������ا 
وفاسكيز   )51( ف��ون��ت��اس  سجلهما 

 .)82(

 
ً
نوفيتسكي محتفال
بفوز داالس )مايك 
فوينتيس ــ أ ب( 

حرم تشارلوت 
بوبكاتس مدرب دنفر 

ناغتس جورج كارل 
من تحقيق فوزه 

األلف 

الدوري األميركي للمحترفين

رياضة

قطر نحو استضافة مونديال
كرة اليد في 2015 

حها الستضافة 
ّ

قّدمت قطر رسميًا ترش
كأس العالم للرجال لكرة اليد عام 2015، 
وذلك بعد أيام معدودة على نيلها شرف 

استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 
2022. وتقدم االتحاد القطري لكرة اليد 

بطلبه الى االتحاد الدولي األسبوع املاضي، 
ويحظى هذا الطلب بالدعم الكامل من 
الحكومة في إطار »رؤية قطر الوطنية 

2030«، وهي خطة تولي فيها الحكومة 
أهمية خاصة للرياضة. 

هينان تعود إلى املالعب 

ستعود البلجيكية جوستني هينان الى 
املالعب بعد غيابها منذ حزيران املاضي 

لخوض مباراة استعراضية ستقام في 
أنفير أمام مواطنتها كيم كاليسترز. 

وكانت هينان قد ابتعدت عن املشاركات 
الدولية منذ إصابتها في الكوع خالل بطولة 
ويمبلدون اإلنكليزية ثالثة البطوالت األربع 

الكبرى، وهي تحتل حاليًا املركز الثاني 
عشر في ترتيب التصنيف العاملي، وكانت 

قد عاودت التمارين في مطلع تشرين األول 
املاضي استعدادًا ملوسم 2011. 

أسباب فشل ملف إنكلترا 

أشار الترينيدادي جاك وارنر نائب رئيس 
االتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن أسباب 

عدم منح اللجنة التنفيذية للفيفا حق 
استضافة كأس العالم 2018 إلنكلترا، 

كانت التحقيقات الفضائحية التي نشرتها 
الصحف اإلنكليزية قبل فترة التصويت. 
وقال وارنر في مؤتمر صحافي: »يكفي 

القول إن اللجنة التنفيذية لم يكن بمقدورها 
التصويت إلنكلترا بعدما تعّرضت لإلهانة 

من قبل وسائل إعالمها بأسوأ الطرق 
املمكنة. والقيام بذلك )التصويت إلنكلترا( 

إهانة أساسية للفيفا«. 

مرسيليا وليفربول وراء فاني 

يتنافس ناديا ليفربول اإلنكليزي 
ومرسيليا الفرنسي للتعاقد 

مع ظهير رين الدولي الفرنسي 
رود فاني )الصورة( بحسب 
ما ذكرت الصحف اإلنكليزية 

أمس. ويريد مرسيليا تعويض 
إصابة ظهيره األيمن اإلسباني 

سيزار أسبيليكويتا الذي 
سيغيب لنهاية املوسم، إال أن رين ثالث 

الترتيب في الدوري الفرنسي، يفضل بيع 
فاني الى ناٍد أجنبي لكي ال يعّزز صفوف 
أحد منافسيه على اللقب، إذ يتقّدم بفارق 

نقطة عن الفريق الجنوبي، بحسب ما 
ذكرت »دايلي مايل«. وكانت عدة أندية 

إنكليزية تطارد فاني، بينها ايفرتون، وست 
هام وسندرالند، ويقدر سعر انتقاله بثالثة 

ماليني دوالر أميركي، لكن مرسيليا يرفض 
دفع أكثر من 2.5 مليون دوالر أميركي. 

من جهته، يريد ليفربول تعويض الغياب 
املحتمل لظهيره األيمن الدولي غلني 

جونسون في حال انتقاله الى يوفنتوس 
اإليطالي. وذكر موقع »توتو مركاتو« 

اإليطالي أن يوفنتوس مستعد لدفع 15 
مليون يورو لضم جونسون الذي يطالب 
براتب سنوي يبلغ 4 ماليني يورو، وهو 

الذي كان قد انتقد طريقة لعب املدرب روي 
ة«. 

ّ
هودجسون واعتبرها »ممل

أصداء عالمّية
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