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أبدى رئيس فريق فيراري ستيفانو دومينيكالي 
)الصورة( ترحيبه بإلغاء الحظر على أوامر الفرق 
في بطولة العالم لسباقات سيارات الفورموال 1، 
»ن��ف��اق ال معنى  بأنها  القديمة  ال��ق��واع��د  واص��ف��ًا 

له«. 
وع��وق��ب ال��ف��ري��ق اإلي��ط��ال��ي ب��غ��رام��ة، 
ب����ع����دم����ا أب����ل����غ س����ائ����ق����ه ال����ب����رازي����ل����ي 
أم��ام  امل��ج��ال  بإفساح  ماسا  فيليبي 
ألونسو  ف��رن��ان��دو  اإلس��ب��ان��ي  زميله 
ليفوز بسباق جائزة أملانيا الكبرى 

في املوسم األخير. 
قرر  للسيارات  الدولي  االتحاد  لكن 
الجمعة املاضي إلغاء القانون الذي 

يحّظر أوامر الفرق. 
ورأى االتحاد الدولي أن أوامر الفريق كانت دائمًا 
ج��زءًا من هذه الرياضة، لكنه مّلح إلى أن األفعال 

الفاضحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات. 
وق�����ال دوم��ي��ن��ي��ك��ال��ي ل��ل��ص��ح��اف��ي��ن: 
»أخ��ي��رًا وّدع��ن��ا ه���ذا ال��ن��ف��اق ال���ذي ال 

معنى له«. 
بهذا  ي��رّح��ب  ك��ان دومينيكالي  وإذا 
ال�����ق�����رار، ف�����إن ال���ع���دي���د م����ن م��ت��اب��ع��ي 
ال��ف��ورم��وال 1 ال ي��ؤي��دون��ه، ب��ل ي��رون 
فيه كأنه تالعب بالنتائج، ملا له من 
تأثير على نتائج السباقات. وقد بدا 

هذا األمر جلّيًا في املوسم األخير. 

رئيس فيراري يرّحب بإلغاء حظر أوامر الفرق 

•  الفورموال 1  •

تيفيز مشتاق لألرجنتني أم يهرب من مانشستر  سيتي؟ 

إنترناسيونال ومازيمبي في نصف نهائي مونديال األندية اليوم 
بتوقيت   18،00 الساعة  اليوم  ينطلق 
ب����ي����روت ال��������دور ن���ص���ف ال���ن���ه���ائ���ي ف��ي 
ك���أس ال��ع��ال��م ل��أن��دي��ة ب��م��ب��اراة تجمع 
إنترناسيونال البرازيلي، بطل أميركا 
ال��ج��ن��وب��ي��ة، وم��ازي��م��ب��ي م���ن ال��ك��ون��غ��و 
أبو  في  أفريقيا،  بطل  الديموقراطية، 

ظبي. 
الفريق البرازيلي يستهل مشاركته في 
النهائي،  من نصف  مباشرة  البطولة 
كما هي حال بطل أوروبا إنتر ميالنو 
اإلي���ط���ال���ي ال������ذي ي��ل��ت��ق��ي س��ي��ون��غ��ن��ام 
اي��ل��ه��وا ال��ك��وري ال��ج��ن��وب��ي ب��ط��ل آسيا 

غدًا. 
وق���ال م���درب ال��ف��ري��ق ال��ب��رازي��ل��ي، ال��ذي 
ي���س���ع���ى إل������ى ال���ظ���ف���ر ب���ل���ق���ب ال��ب��ط��ول��ة 
»نحن  روث:  سيلسو  ال��ث��ان��ي��ة،  ل��ل��م��رة 
ثقة  ولدينا  الجنوبية،  أميركا  أب��ط��ال 
ب��أن��ف��س��ن��ا وب���ق���درات���ن���ا، ول��دي��ن��ا أي��ض��ًا 
س����ر ال����ك����رة ال���ج���م���ي���ل���ة ع���ل���ى م��س��ت��وى 
غيرنا،  يملكها  ال  فنية  وق��ي��م  ال��ع��ال��م 

الفرق  ف��ي  رغ��م وج��ود مميزات كثيرة 
األخ������رى، إال أن امل��ت��ع��ة ت��رت��ب��ط دائ��م��ًا 

بالكرة البرازيلية«. 
وع�������ن امل�������ب�������اراة م�����ع م����ازي����م����ب����ي ق�����ال: 
»س��ت��ك��ون م��واج��ه��ة ص��ع��ب��ة؛ ألن بطل 
أف���ري���ق���ي���ا ي���ت���م���ّي���ز ب���ال���ق���وة وال���س���رع���ة 
وال������روح ال��ق��ت��ال��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة، والع��ب��وه 
ب�����س�����ه�����ول�����ة، وه�����و  ي����س����ت����س����ل����م����ون  ال 
م�����ا ي���ض���ف���ي ص���ع���وب���ة ع���ل���ى ال����ل����ق����اء«. 
م��ض��ي��ف��ًا: »ال���ت���رش���ي���ح���ات مل��ص��ل��ح��ت��ن��ا، 
ون���ري���د ت��ح��ق��ي��ق إن���ج���از ج���دي���د ل��ل��ك��رة 
ال�������ب�������رازي�������ل�������ي�������ة«. وت��������زخ��������ر ص����ف����وف 
النجوم،  م��ن  بالعديد  إنترناسيونال 
أب�����رزه�����م ق����ائ����ده ب���ول���ي���ف���ار غ���وي���دي���س 
وأوس��ك��ار  وج���وان  وجوليانو  وكليبر 
وراف��اي��ل س��وب��ي��س، إض��اف��ة إل��ى ثالثة 
أرج��ن��ت��ي��ن��ي��ن ه����م ال����ح����ارس روب���رت���و 
داليساندرو  وأندريس  ابوندانزييري 

وبابلو غوينازو. 
س��وب��ي��س ب���دا م��ت��خ��وف��ًا م��ن مازيمبي 

ب��ق��ول��ه: »ل��ق��د رأي��ن��ا ق��وت��ه م��ن الناحية 
ال���ب���دن���ي���ة، وس���ت���ك���ون م���ب���ارات���ن���ا م��ع��ه 
صعبة للغاية«، مضيفًا: »لكن البطولة 
الشاغل  الشغل  لتكون  أخيرًا  تحولت 
الكأس  لنا؛ ألننا نريد الحصول على 

للمرة الثانية«. 
ف���ي امل���ق���اب���ل، ي�����درك م�����درب م��ازي��م��ب��ي 
ال���س���ن���غ���ال���ي الم������ن ن����دي����اي أن ع��ام��ل 
السرعة الذي يميز العبيه قد ال يكون 

ح��اس��م��ًا أم�����ام إن���ت���رن���اس���ي���ون���ال ال���ذي 
يعتمد على السرعة واملهارة معًا. 

وال��������روح  »ال����س����رع����ة  أن  رأى  ن�����دي�����اي 
والشجاعة  الجماعي  واألداء  القتالية 
كلها ع��وام��ل م��ّث��ل��ت س��ر ال��ت��ف��ّوق على 
باتشوكا«، واعدًا »بأن فريقه سيكون 

أفضل أمام إنترناسيونال«. 
وي�����ب�����رز ف�����ي ص����ف����وف ب���ط���ل أف���ري���ق���ي���ا 
ال���زام���ب���ي���ان، امل��ه��اج��م غ��ي��ف��ن ك��اب��ان��غ��و 
والع������ب ال����وس����ط س��ت��وب��ي��ال س���ون���زو، 
والكاميروني آميا إيكانغا في الوسط 
أي����ض����ًا، وم����ول����وت����ا ك���اب���ان���غ���و وب���واك���ا 

مابيلي ومبينزا بيدي. 
ف��ي  األول  امل����رك����ز  ص����اح����ب  أن  ي����ذك����ر 
ال��ب��ط��ول��ة ي���ن���ال ج���ائ���زة م��ال��ي��ة ق��دره��ا 
خ��م��س��ة م��الي��ن دوالر، م��ق��اب��ل أرب��ع��ة 
للثالث،  مليون  و2،5  للثاني،  م��الي��ن 
ل��ل��خ��ام��س،  ل���ل���راب���ع، و1،5  وم��ل��ي��ون��ن 
وم���ل���ي���ون ل���ل���س���ادس، ون���ص���ف م��ل��ي��ون 

للسابع واألخير.

مونديال األندية

ح��م��ل��ت امل����ب����اراة األل�����ف ل��ت��ي��م دان��ك��ن 
أنطونيو سبرز،  لفريقه س��ان  نصرًا 
إذ حقق ف��وزه العشرين ه��ذا املوسم 
ض��م��ن ال�����دوري األم��ي��رك��ي ال��ش��م��ال��ي 
بتغّلبه  ال��س��ل��ة،  ك��رة  ف��ي  للمحترفن 
على ضيفه بورتالند ترايل باليزرز 
أفضل  ه��ي��ل  ج����ورج  وك����ان   .78  �����  95
 3 بينها  نقطة  ب����22  س��ب��رز  مسجلي 
ثالثيات، وأضاف األرجنتيني مانو 
جينوبيلي 18 نقطة. ولدى الخاسر، 
ك����ان وي��س��ل��ي م��ات��ي��وز أب�����رز مسجل 
م���ع 17 ن��ق��ط��ة. وأن���ق���ذ ال��ن��ج��م ك��وب��ي 
أنجلس اليكرز حامل  ل��وس  براينت 
األخير  الربع  تألق في  اللقب عندما 
وق���اده ال��ى ف��وز صعب على مضيفه 

نيوجيرسي نتس 99 ����� 92. 
وسّجل براينت 25 من نقاطه ال�32 في 
الربع  في  نقطة  و14  الثاني  الشوط 
األخ���ي���ر، وق�����ّدم مل��ح��ات ف��ن��ي��ة جميلة 
وت����م����ري����رات ح���اس���م���ة اس��ت��ع��راض��ي��ة 
ليحقق اليكرز فوزه السادس في آخر 
11 م��ب��اراة. وأض��اف للفريق األصفر 
اإلس��ب��ان��ي  ن��ق��ط��ة،   22 أودوم  الم�����ار 
غ��اس��ول 15 نقطة و11 متابعة،  ب��او 
فيما كان العب االرتكاز بروك لوبيز 
أف���ض���ل م��س��ّج��ل ل����دى ال���خ���اس���ر ب����25 

نقطة و9 متابعات. 
وض������رب ن����ي����وي����ورك ن��ي��ك��س م���ج���ددًا 
أم����اري ستودماير  ال��ع��م��الق  ب��ق��ي��ادة 

ع���ن���دم���ا ت���غ���ّل���ب ع���ل���ى ض���ي���ف���ه دن���ف���ر 
ف���وزه  ل��ي��ح��ق��ق   ،125 ������������� ن��اغ��ت��س 129 

الثامن على التوالي. 
وس���ج���ل س��ت��ودم��اي��ر 24 م���ن ن��ق��اط��ه 
ال����30 ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، وه��ي امل��رة 
ال��ث��ام��ن��ة ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ال��ت��ي ينجح 
ف��ي��ه��ا ب��ت��س��ج��ي��ل 30 ن��ق��ط��ة أو أك��ث��ر، 
محطمًا الرقم الذي كان بحوزة ويلي 

نولز في عام 1962. 
ونجح ويلسون تشاندلر )27 نقطة 
ب���ي���ن���ه���ا 5 ث����الث����ي����ات( ف�����ي ت��س��ج��ي��ل 
الثالثية الحاسمة قبل 30 ثانية على 
نجم  ع���ودة  نيكس  ليفسد  ال��ن��ه��اي��ة، 
ال��ذي كان  ناغتس كارميلو أنطوني 
األفضل في صفوف فريقه ب�31 نقطة 

و13 متابعة. 
فيالدلفيا  ف��از  املباريات،  باقي  وف��ي 
سفنتي سيكسرز على نيو اورليانز 
هورنتس 88 �����70، وأوكالهوما سيتي 
ثاندر على كليفالند كافالييرز 106����� 
77، وأورالن�������دو م��اج��ي��ك ع��ل��ى ل��وس 

أنجلس كليبرز 94 ����� 85. 
وهنا برنامج مباريات اليوم: ميامي 
ه��ي��ت ������������� ن��ي��و أورل���ي���ان���ز ه��ورن��ي��ت��س، 
����� ان��دي��ان��ا ب��اي��س��رز،  ش��ي��ك��اغ��و ب��ول��ز 
م��م��ف��ي��س غ���ري���زل���ي���س ������������� ب���ورت���الن���د 
 ����� مافريكس  داالس  ب��الي��زرز،  ت��راي��ل 
ميلووكي باكس، يوتا جاز ����� غولدن 

ستايت ووريرز.

الفوز الـ 20 لسبرز في املباراة الـ 1000 لدانكن 

بدا مدرب إنترناسيونال 
روث متخّوفًا من 
الفريق األفريقي 

انكلترا،  ف��ي  ال��ب��رازي��ل��ي��ون  ال��الع��ب��ون 
ال���س���ري���ع���ة وغ���ي���ر  ال�����ك�����رة  ل���ي���س���ت  اذ 
االس������ت������ع������راض������ي������ة وح��������ده��������ا خ���ل���ف 
ف��ش��ل��ه��م ال��ن��س��ب��ي ب���ل أي���ض���ًا ال��ط��ق��س 
امل����غ����اي����ر ك���ل���ّي���ًا ل����ب����الده����م ي���ت���ع���ب م��ن 

نفسيتهم. 
أي��������ن س���ي���ح���ط »األب������ات������ش������ي« )ل���ق���ب 
ت��ي��ف��ي��ز(؟ ه���ذا ه��و ال��ع��ن��وان العريض 
بداية  ف��ي  سيفتح  ال��ذي  »للمركاتو« 
ال��ع��ام ال��ج��دي��د، ق��ب��ل أن ي��ت��رك مكانه 
ل��ع��ن��وان أك��ب��ر م���ف���اده: ت��ي��ف��ي��ز ينضّم 

إلى... 

دانكن محاواًل التسجيل في سّلة 
بورتالند )جو ميتشل - رويترز( 

العودة الناجحة 
لكارلميلو أنطوني 
لم تحل دون خسارة 

فريقه 

الدوري األميركي للمحترفين

مانشستر يونايتد ينتزع الصدارة 
من أرسنال )1 ــ 0(

انتزع مانشستر يونايتد الصدارة من 
ضيفه ارسنال بفوزه عليه 1-0، في 
املرحلة الـ 17 من الدوري االنكليزي 

املمتاز لكرة القدم. وسجل 
الهدف الوحيد الكوري 

الجنوبي بارك جي – سونغ 
برأسه )41(، بينما اهدر 

زميله واين روني ركلة جزاء 
سددها عاليًا فوق املرمى 

)73(. ورفع يونايتد رصيده 
الى 34 نقطة من 16 مباراة، مقابل 32 

من 17 ألرسنال الثاني ومانشستر 
سيتي الثالث. وفي اسبانيا، فّرط فالنسيا 

الخامس بفوٍز امام ضيفه أوساسونا 
بتعادلهما 3-3. سجل لالول سوالدادو 

)24( والليتواني ستانكيفيسيوس )32( 
وادوريز )42(، وللثاني خوان فران )40( 

وفالنو )60( واراندا )87(.

 
موراتي يستبعد إقالة بينيتيز 

لقي اإلسباني رافاييل بينيتيز 
)الصورة(، مدرب إنتر ميالنو اإليطالي، 
الذي يتعرض النتقادات شديدة بسبب 

سوء نتائج الفريق، دعمًا من رئيس 
النادي ماسيمو موراتي. 

واستبعد موراتي إقالة املدرب في رده 
على أسئلة الصحافيني عن مصير 

ل 
ّ

«. وفض
ً
بينيتيز، وقال: »توقفوا قليال

موراتي الذي كان يتحدث على هامش 
اجتماعات لرابطة الدوري في روما، 

 :
ً
التركيز على بطولة العالم لألندية، قائال
»إننا واثقون بأنفسنا، وسنقدم أفضل 
ما لدينا. هناك جو جيد جدًا، والجميع 

تحت تصرف بينيتيز«. 

بالكبيرن يستغني عن أالردايس 

أعلن بالكبيرن روفرز اإلنكليزي رحيل 
مدربه سام أالردايس ومساعده نيل 

ماكدونالد من منصبيهما أمس. وجاء 
في بيان نشره بالكبيرن في موقعه على 
شبكة »اإلنترنت«: »لقد اتخذنا هذا القرار 

في جزء من خططنا وطموحاتنا لهذا 
النادي. نوّد أن نتقدم بالشكر للسيد 

أالردايس على إسهاماته«. 

الدنمارك تلتقي إنكلترا في 9 
شباط 

سيواجه املنتخب اإلنكليزي نظيره 
الدنماركي وديًا في 9 شباط املقبل في 

كوبنهاغن، بحسب ما أعلن االتحاد 
اإلنكليزي لكرة القدم. 

ويهدف مدرب إنكلترا، اإليطالي فابيو 
كابيللو، من وراء هذا اللقاء إلى أن 

يستعد رجاله قبل مواجهة ويلز في 
26 آذار ضمن تصفيات كأس أوروبا 

2012، وقد وقع االختيار على كوبنهاغن 
ألن ملعبها يشبه إلى حّد بعيد »استاد 

ميلينيوم« في كارديف. واملباراة هي 
األولى بني منتخبي إنكلترا والدنمارك 
منذ خسارة األول 1ـ4 على امللعب ذاته 

قبل 5 سنوات ضمن تصفيات مونديال 
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