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قمة نارية بين فولف�سبورغ وبايرن ميونيخ في الدور الثاني
بر�شلونة يلحق بالملكي �إلى ال�صدارة ...وباري�س يبتعد في �صراع البطولة
يلتقي فولفسبورغ حامل اللقب مع ضيفه
بايرن ميونيخ بطل ال��دوري اليوم على ملعب
«فولكسفاغن أرينا» في قمة ال��دور الثاني من
مسابقة كأس ألمانيا.
وكان فولفسبورغ ت ّوج باللقب في أيار الماضي
بالفوز  1-3على بوروسيا دورتموند الذي كان
أط��اح ببايرن ميونيخ من دور األربعة بركالت
الترجيح.
وت��� ّوج فولفسبورغ بالكأس السوبر على
حساب بايرن ميونيخ بركالت الترجيح 4-5
بعد تعادلهما  ،1-1بيد أن الفريق البافاري ثأر
بفو ٍز ساحق على فولفسبورغ  1-5في  22أيلول
الماضي في ال��دوري المحلي سجلها المهاجم
الدولي البولندي روب��رت ليفاندوفسكي في 9
دقائق.
ويدخل بايرن ميونيخ المباراة بمعنويات
عالية بعدما حقق العالمة الكاملة في ال��دوري
األلماني م��ن  10م��راح��ل ،كما أن��ه يطمح إلى
مواصلة م��ش��واره ال��رائ��ع ف��ي المسابقة على
أم��ل الظفر بلقبها في سعيه ومدربه اإلسباني
بيب غ��واردي��وال إل��ى تكرار الثالثية التاريخية
لعام  2013مع المدرب السابق يوب هاينكيس
(الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري أبطال
أوروب���ا) .وق��ال مهاجم بايرن ميونيخ الدولي
الهولندي آريين روبن« :ستكون هذه مباراة حياة
أو موت».
ويدرك فولفسبورغ جيدا ً صعوبة مهمته أمام
الفريق البافاري بيد أنه يع ّول على عاملي األرض
والجمهور باإلضافة إلى المفاجآت التي تحفل بها
مباريات الكأس.
وتبرز أيضا ً مباريات فيردر بريمن مع كولن،
وشالكه مع بوروسيا مونشنغالدباخ في فرصة
ل�لأول للثأر لخسارته أم��ام الثانية  3-1األحد
في ال��دوري ،فيما يلعب بوروسيا دورتموند مع
بادربورن الهابط هذا الموسم إلى الدرجة الثانية
والذي يقوده حاليا ً العب وسط بايرن ميونيخ
السابق ستيفان ايفنبرغ .وقاد ايفنبرغ بادربورن
إلى فوزين متتاليين منذ تسلمه المهمة بعد 7
هزائم متتالية.

الدوري اإليطالي

تخوض أندية الصدارة اختبارات سهلة في
المرحلة العاشرة من ال��دوري اإليطالي المقررة
منتصف األسبوع الجاري .ويملك روم��ا فرصة
مواتية لالحتفاظ بالصدارة التي انتزعها األحد
بفوزه على مضيفه فيورنتينا المتصدر السابق

 ،1-2وذل��ك عندما يستضيف أودينيزي غداً.
وي��رص��د فريق العاصمة ف��وزه الخامس على
التوالي وه��و يملك األسلحة ال�لازم��ة لتحقيقه
على الرغم من أنه سيخوض المباراة في غياب
مهاجمه الدولي المصري محمد صالح لطرده أمام
فيورنتينا.
وطرد صالح في الدقيقة  87بعد احتكاك مع
المدافع األرجنتيني فاكوندو رونكاليا تلقى على
إثره بطاقة صفراء قبل أن يوجه له الحكم دانييلي
اورساتو البطاقة الثانية لعدم رضاه عن قراره.
يذكر أن ص�لاح هو ه��داف روم��ا حتى اآلن هذا
الموسم برصيد  5أهداف بفارق هداف واحد عن
العب الوسط الدولي البوسني ميراليم بيانيتش
وجرفينيو.
من جهة أخرى ،يسعى نابولي الثاني بفارق
نقطتين ،إلى تحقيق فوزه الخامس على التوالي
عندما يستضيف باليرمو الثالث عشر .ويعول
نابولي على عاملي األرض والجمهور لإلطاحة
بباليرمو الذي حقق تعادال ً ثمينا ً أمام ضيفه إنتر
ميالن  1-1السبت.
ويطمح إنتر ميالن شريك نابولي في الوصافة،
إلى استعادة نغمة االنتصارات التي غابت عنه في
المباريات األربع األخيرة (خسارة و 3تعادالت)
عندما يحل ضيفا ً على بولونيا الذي تخلص من
المركز األخير السبت بفوزه على مضيفه كاربي
الوافد الجديد .1-2
ويح ّل التسيو الشريك الرابع في الوصافة،
ضيفا ً على أتاالنتا التاسع ف��ي م��ب��اراة سهلة
نسبيا ً على اعتبار المعنويات العالية لالعبي

فريق العاصمة والمهزوزة ألصحاب األرض الذين
خسروا أمام يوفنتوس حامل اللقب في السنوات
األربع األخيرة  2-0األحد.
ويمني فيورنتينا النفس بتضميد الجراح
والعودة إلى سكة االنتصارات بعد  3هزائم في
مختلف المسابقات وهزيمتين محليتين أرغمته
على التخلي عن الصدارة ،وذلك عندما يح ّل ضيفا ً
على هيالس فيرونا التاسع عشر قبل األخير.
وينتظر يوفنتوس رحلة صعبة لمواجهة
ساسوولو السادس ،في اختبار يسعى من خالله
فريق «السيدة العجوز» إلى تأكيد نتائجه الجيدة
في اآلونة األخيرة.
ويمني م��ي�لان ال��ت��اس��ع النفس باستغالل
المعنويات المهزوزة لضيفه كييفو الذي غاب عن
االنتصارات في المباريات األربع األخيرة.
ويلعب ي��وم غ � ٍد أي��ض�ا ً تورينو م��ع جنوى،
وف��روزي��ن��ون��ي م��ع ك��ارب��ي .وتختتم المرحلة
الخميس بلقاء سمبدوريا مع إمبولي.

الدوري اإلسباني

لحق برشلونة بريال مدريد إلى الصدارة بفوزه
على ضيفه إيبار  1-3األحد على ملعب «كامب
نو» وأمام  78228متفرجا ً في المرحلة التاسعة
من الدوري اإلسباني.
ويدين الفريق الكاتالوني بفوزه إلى مهاجمه
الدولي األوروغوياني لويس سواريز الذي سجل
الثالثية من صنع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا
في ظل غياب النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
المصاب ،فح ّوال تخلّف فريقهما إل��ى ف��و ٍز غا ٍل

لحق به بالنادي الملكي إلى الصدارة برصيد 21
نقطة.
ك��ان ري��ال م��دري��د ف��از بالنتيجة ذات��ه��ا على
شريكهما السابق في الصدارة مضيفه سلتا فيغو
السبت الماضي في افتتاح المرحلة.
وك��ان إيبار ال��ب��ادئ بالتسجيل عبر بورخا
باستون م��ن تسديدة قوية زاح��ف��ة م��ن خ��ارج
المنطقة إث��ر ك��رة م��رت��دة م��ن ال��ح��ارس الدولي
التشيلي كالوديو برافو ( ،)10ورد برشلونة بعد
 11دقيقة برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة من
ساندرو راميريز الذي كسر مصيدة التسلل بعد
تمريرة من نيمار.
ومنح سواريز التقدم لبرشلونة مطلع الشوط
الثاني بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة بعد
تمريرة من نيمار ( ،)48قبل أن يضيف الهدف
الثالث عندما تلقى كرة داخل المنطقة من نيمار
فهيأها لنفسه على صدره وسددها بيمناه زاحفة
على يمين الحارس إسيير رييسغو ( .)85وهو
الهاتريك الثاني لسواريز منذ انتقاله إلى برشلونة
قادما ً من ليفربول .ورفع سواريز رصيده إلى 7
أهداف.
وارتقى أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث بفوزه
الصعب على ضيفه فالنسيا  1-2في قمة المرحلة.
منح الدولي الكولومبي جاكسون مارتينيز التقدم
ألتلتيكو مدريد في الدقيقة  32عندما استغل خطأ
ّ
فتوغل داخل
ألحد المدافعين في تشتيت الكرة
المنطقة وسددها على يسار الحارس خاومي.
وأضاف الفرنسي يانيك فيريرا كاراسكو الهدف
الثاني من تسديدة قوية زاحفة رائعة من خارج
المنطقة ( .)40وحصل فالنسيا على ركلة جزاء
في الدقيقة  72انبرى لها الدولي باكو الكاسير
بنجاح مقلصا ً الفارق.
وواص��ل فياريال نزيف النقاط بسقوطه في
ّ
فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الس بالماس
الوافد الجديد .وهي المباراة الثالثة على التوالي
التي يفشل فيها فياريال المتصدر قبل مرحلتين،
في تحقيق الفوز بعد خسارتين متتاليتين أمام
ليفانتي وسلتا فيغو فتراجع إلى المركز الرابع
برصيد  17نقطة ،أما الس بالماس فيحتل المركز
الثامن عشر برصيد  6نقاط.
وحقق ريال سوسيداد فوزا ً كاسحا ً على مضيفه
ليفانتي برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها
المكسيكي كارلوس البرتو فيال ( 8و )84وإيمانول
اجيريتشي ( )35واسيير ايارامندي ( .)82ورفع
ريال سوسيداد رصيده إلى  9نقاط ،وبقي رصيد
ليفانتي قبل األخير عند  6نقاط.

دوري كرة ال�سلة الأميركي للمحترفين

نظرة على فرق الـ NBAمع انطالقة مو�سم 2016-2015

ينطلق الدوري األميركي للمحترفين في كرة السلة اليوم الثالثاء بمشاركة  30فريقاً ،حيث يسعى
غولدن ستايت ووريرز إلى االحتفاظ بلقبه وسط منافسة قوية بعد أن أجرت الفرق تغييرات عدّة في
صفوفها.
وكان غولدن ستايت ُتوِّج في النسخة الماضية للم ّرة األولى منذ  1975بفوزه على كليفالند كافالييرز
 2-4في الدور النهائي.
وأجرت رابطة الدوري األميركي بعض التعديالت في نظام البطولة ،فلن يضمن أبطال المجموعات في
الدوري من اآلن وصاعدا ً أفضلية األرض في الدور األول من البالي أوف ،وسيت ّم تصنيف الفرق في األدوار
اإلقصائية بحسب نتائجها في الدوري المنتظم.
وبحسب النظام القديم ،فإن أبطال المجموعات الثالث في كل من المنطقتين الغربية والشرقية إلى
جانب أفضل فريق من غير أبطال المجموعات ،كانوا يص ّنفون في المراكز األربعة األولى في الدور األول
من األدوار اإلقصائية.
وفي تغيير إضافي ،فإن األندية المتعادلة في الترتيب سيت ّم تصنيفها بحسب المواجهات المباشرة
بينها ،بدال ً من االعتماد على الفريق الفائز في مجموعته.
وهنا لمحة سريعة عن الفرق الـ:30

المنطقة الغربية

سجل في الموسم الماضي  45فوزا ً وتلقى  37خسارة .من المتوقع أن يكون
أوكالهوما سيتي ثاندرّ :
أوكالهوما من الفرق المنافسة هذا الموسم بعد عودة نجمه كيفن دورانت من اإلصابة ونجاح راسل
وستبروك الالفت في الثالثيات المزدوجة (تريبل دبل) ،حيث يسعى بقيادة مد ّربه الجديد بيلي دونافان
إلى تعويض فشل عدم التأهّ ل إلى البالي أوف في الموسم الماضي .وكان أوكالهوما وصل إلى الدور
النهائي قبل ثالثة مواسم.
يوتا جاز :ح ّقق في الموسم الماضي  38فوزا ً وتلقى  44خسارة .وكانت بداية يوتا متواضعة في
الموسم الماضي قبل أن ينتفض في نهايته فح ّقق  21فوزا ً في آخر  32مباراة بقيادة نجمه رودي غوبرت.
يغلب على تشكيلة يوتا عنصر الشباب.
مينيسوتا تمبروولفز :كان سجلّه متواضعا ً جدا ً في الموسم الماضي فح ّقق  16فوزا ً فقط وخسر في
 66مباراة .يض ّم مينيسوتا أيضا ً عناصر شابة منها كارل-انطوني تاونز وأندرو ويغينز ،ويقوده مو ّقتا ً
سام ميتشل ،بعد وفاة المد ّرب فليب ساوندرز بسبب مرض السرطان.
دنفر ناغتس :فاز في الموسم الماضي في  30مباراة وخسر في  .52وسيحاول دنفر بقيادة مد ّربه
الجديد مايك مالون تعويض اإلخفاق الذي واجهه في البطولة الماضية ،ويع ّول على نجمه إيمانويل
مودياي.
بورتالند ترايل باليزرز :ح ّقق بورتالند في الموسم الماضي  51فوزا ً ولقي  31خسارة .ويصعب التكهّن
بإمكانية بورتالند في المنافسة ضمن منطقته بعد أن تخلى عن معظم العبيه األساسيين وفي مقدّمهم ال
ماركوس الدريدج في صفقة انتقال ح ّر إلى سان أنطونيو سبيرز.
غولدن ستايت ووريرز :فاز في الموسم الماضي في  67مباراة مقابل خسارة  15فقط ،و ُتوِّج بطالً
للدوري .وسيحاول غولدن ستايت بوجود العبين بارزين أمثال ستيفن كوري وكالي تومسون ودرايموند
غرين تكرار إنجاز العام الماضي بإحراز اللقب الذي كان األول للفريق منذ  40سنة .ويعاني غولدن
ستايت من مشكلة غياب مد ّربه ستيف كير بسبب مضاعفات عملية جراحية في الظهر.
لوس أنجليس كليبرز :ح ّقق كليبرز في الموسم الماضي  56فوزا ً ولقي  26خسارة .ويع ّول الفريق الذي
يقوده المد ّرب دوك روفرز على مجموعة من الالعبين الموهوبين أمثال كريس بول وباليك غريفين ودي
أندري جوردان المنتقل من داالس مافريكس ،وأيضا ً على الوافد الجديد بول بيرس.
فينيكس صنز :ح ّقق فينيكس صنز  39فوزا ً ولقي  43خسارة في الموسم الماضي .وتعاقد فينيكس
هذا الموسم مع النجم تايسون تشاندلر لتعزيز دفاعه ،لكن صفوفه شهدت بعض الخالفات إثر اعتراض
ماركييف موريس على قرار بيع شقيقه التوأم ماركوس مطالبا ً بالرحيل بدوره ،لكنه عاد الحقا ً وانض ّم إلى
التدريبات مؤ ّكدا ً أنه يريد البقاء في الفريق.
ساكرامنتو كينغز :فاز ساكرامنتو في الموسم الماضي في  29مباراة فقط ،وخسر في  .53ويسعى
ساكرامنتو هذا الموسم بقيادة المد ّرب جورج كارل ووجود النجمين راجون روندو وماركو بيلينيلي إلى
تحقيق نتائج أفضل.
لوس أنجليس ليكرز :ح ّقق لوس أنجليس ليكرز  21فوزا ً ولقي  61خسارة في الموسم الماضي .وقدّم
ليكرز واحدا ً من أسوأ مواسمه على اإلطالق واستم ّرت فيه معاناة نجمه كوبي براينت مع اإلصابات ،لكنه
المرجح أن يكون األخير له في المالعب ،إذ بلغ السابعة
أعلن أنه جاهز لمنافسات هذا الموسم الذي من
ّ
والثالثين.
سان أنطونيو سبيرز :فاز سان أنطونيو سبيرز في  55مباراة في الموسم الماضي ولقي  27خسارة.
انض ّم ال ماركوس الدريدج إلى صفوف سان أنطونيو ليلتحق بالثالثي تيم دنكان وطوني باركر ومانو
جينوبيلي ،كما يمكن للمد ّرب غريغ بوبوفيتش أن يستعين ببعض الشباب أمثال كاوهي ليونارد.
هيوستن روكتس :فاز هيوستن روكتس في الموسم الماضي بـ  56مباراة ولقي  26خسارة .ع ّزز
هيوستن روكتس صفوفه هذا الموسم بصانع األلعاب تاي الوسون الذي سيزيد الفعالية الهجومية من
دون ّ
شك إلى جانب نجمي الفريق جيمس هاردين ودوايت هوارد في سعيه لتحقيق أفضل من الموسم
الماضي حين بلغ نهائي المنطقة الغربية.
ممفيس غريزليز :ح ّقق ممفيس غريزليز في الموسم الماضي  55فوزا ً ولقي  27خسارة .سيع ّول
ممفيس مجدّدا ً على نجميه مارك غاسول وزاك راندولف وأيضا ً على جف غرين ومايك كونلي لتحقيق
نتيجة أفضل من نصف نهائي المنطقة الغربية في الموسم الماضي.
نيو أورليانز بيليكانز :فاز نيو أورليانز في الموسم الماضي بـ  45مباراة ولقي  37خسارة .وتعاقد نيو
يحب أسلوب الهجمات المرتدة السريعة والتي سيع ّول فيها على
أورليانز مع المد ّرب ألفين غينتري الذي
ّ
أنطوني ديفيس.
داالس مافريكس :فاز داالس مافريكس في الموسم الماضي بـ 50مباراة وتلقى  32خسارة .وسيفتقد
داالس هذا الموسم نجمه دي أندري جوردان المنتقل في صفقة ح ّرة إلى لوس أنجليس كليبرز ،لكنه يض ّم
النجم ديرك نوفيتسكي إلى جانب الوافدين ديرون وليامس وويسلي ماتيوس.

المنطقة الشرقية

تورونتو رابتورز :فاز تورونتو رابتورز في الموسم الماضي في  49مباراة وخسر في  .33وح ّقق
تورونتو انطالقة مفاجئة في النسخة الماضية بفوزه في  37مباراة مقابل  17خسارة فقط ،قبل أن تسوء
نتائجه في القسم األخير من البطولة ،ثم ودّع من الدور األول للبالي أوف أمام واشنطن ويزاردز .وقد ع ّزز
تورونتو صفوفه بض ّم كوري جوزف من سان أنطونيو.
بوسطن سلتيكس :ح ّقق بوسطن سلتيكس في الموسم الماضي  40فوزا ً ولقي  42خسارة .ونجح
بوسطن في التأهّ ل إلى البالي أوف في النسخة الماضية في الموسم الثاني لمد ّربه براد ستيفنز ،إذ أن
تحسنت في القسم الثاني من الموسم العادي حيث ح ّقق  24فوزا ً في آخر  36مباراة.
نتائجه
ّ
بروكلين نتس :فاز بروكلين نتس في  38مباراة وخسر في  44في الموسم الماضي .وفشل بروكلين في
تحقيق حلم مالكه الروسي ميخائيل بروخوروف الذي اشتراه عام  2010بأن يكون بطالً للدوري األميركي
للمحترفين ،لكن يمكنه مواصلة الطموح في الموسم المقبل آمالً بلوغ البالي أوف للموسم الرابع توالياً.
نيويورك نيكس :اكتفى نيويورك نيكس بتحقيق  17فوزا ً فقط في الموسم الماضي ،في حين تلقى 65
خسارة .ويأمل المد ّرب ديريك فيشر في االستفادة من التعاقدات الجديدة لتعويض أسوأ موسم لنيويورك
نيكس في تاريخه.
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز :قدّم فيالدلفيا سفنتي سيكسرز موسما ً متواضعا ً ح ّقق فيه  18فوزا ً وتلقى
 64خسارة .وال يبدو فيالدلفيا في وضعيّة جيّدة لتحقيق موسم أفضل من سابقه ،خاصة وأن نجمه
جويل امبيد سيغيب للموسم الثاني على التوالي بعد أن خضع لعملية جراحية جديدة في قدمه.
كليفالند كافالييرز :فاز كليفالند كافالييرز في  53مباراة في الموسم الماضي وتلقى  29خسارة.
ويأمل كليفالند كافالييرز تكرار إنجاز الموسم الماضي بقيادة نجمه ليبرون جيمس الذي عاد إلى صفوفه
في الموسم الماضي عندما وصل إلى النهائي ،ال بل باجتياز المحطة األخيرة وإحراز اللقب ،مع ّوال ً على
مساعدة زمالئه كايري إيرفينغ وكيفن الف وتريستن تومبسون .وخسر كليفالند في نهائي الموسم
الماضي أمام غولدن ستايت ووريرز .4-2
شيكاغو بولز :ح ّقق شيكاغو بولز  50فوزا ً في الموسم الماضي وتلقى  32خسارة .وتبقى جهوزية
النجم ديريك روز الهاجس األساسي لشيكاغو بولز بقيادة مد ّربه الجديد فريد هويبرغ .وبعد أن غاب
بسبب سلسلة من اإلصابات في المواسم األربعة الماضية ،خضع روز قبل أيام إلى عملية جراحية في
الوجه بعد إصابة تع ّرض لها في التدريبات قبيل شهر ،ولكنه أعلن أنه سيكون جاهزا ً النطالق الدوري إذ
انض ّم إلى تدريبات الفريق.
ميلووكي باكس :فاز ميلووكي باكس الموسم الماضي في  41مباراة وخسر في مثلها .ويبقى ميلووكي
ّ
المرشحة للتأهّ ل إلى البالي أوف كما فعل في الموسم الماضي في العام األول النضمام النجم
من الفرق
جايسون كيد إلى صفوفه.
إنديانا بيسرز :فاز إنديانا بيسرز في الموسم الماضي بـ  38مباراة وخسر في  .44ويمكن إلنديانا
تحقيق نتائج أفضل هذا الموسم بعد عودة نجمه بول جورج من إصابة أبعدته طويالً ،ويض ّم الفريق
أيضا ً عددا ً من النجوم كجورج هيل ومونتا اليس.
ديترويت بيستونز :فاز ديترويت بيستونز في الموسم الماضي بـ  32مباراة وخسر في  .50وسيحاول
مد ّرب ديترويت ستان فان غوندي اختبار قدرات أندري دروموند هذا الموسم جيّدا ً بعد رحيل نجم الفريق
غريغ مونروي إلى ميلووكي باكس في صفقة انتقا ٍل ح ّر ،أمالً في التأهّ ل إلى البالي أوف للم ّرة األولى منذ
.2009
أتالنتا هوكس :ح ّقق أتالنتا هوكس في الموسم الماضي نتائج جيّدة بفوزه في  60مباراة مقابل 22
خسارة .ويسعى أتالنتا إلى البناء على اإلنجاز التاريخي الذي ح ّققه في الموسم الماضي بالوصول إلى
حاجز الستين فوزا ً للم ّرة األولى ،بعد توقيع عق ٍد جديد مع نجمه بول ميلساب والتعاقد مع دي ماري
كارول.
واشنطن وي��زاردز :فاز واشنطن وي��زاردز في الموسم الماضي بـ  46مباراة وخسر في  .36ويع ّول
واشنطن على نجميه جون وول وبرادلي بيل ،لكنه سيفتقد رحيل بول بيرس.
ميامي هيت :جاءت نتائج ميامي هيت مخيّبة في الموسم الماضي بتحقيقه  37فوزا ً وتلقيه 45
خسارة .ويأمل ميامي هيت الذي كان الفريق األفضل ألربعة مواسم متتالية قبل الموسم الماضي و ُتوِّج
فيها بلقبين وخسر النهائي م ّرتين في استعادة بريقه ،وقد تلقى أخيرا ً خبر عودة المخضرم كريس بوش
بعد معاناة مع مرض رئوي.
تشارلوت هورنتس :ح ّقق تشارلوت في الموسم الماضي  33ف��وزا ً ولقي  49خسارة .وسيفتقد
تشارلوت لمدّة س ّتة أشهر على األقل مدافعه األول مايكل كيد بسبب عملية جراحية في الكتف بعد أن
تع ّرض إلى اإلصابة أثناء االستعدادات للموسم.
أورالندو ماجيك :لم تكن نتائج أورالندو ماجيك جيّدة في الموسم الماضي فح ّقق  25فوزا ً فقط وتلقى
 57خسارة .وتعاقد أورالندو مع المد ّرب الجديد سكوت سكايلز الذي يعتمد على تشكيلة شابة معدّل
أعمار الالعبين فيها  24سنة.

العهد يجدد انت�صاراته
بفوزه على ال�شباب الغازية
استعاد العهد حامل اللقب نغمة
االنتصارات في الدوري اللبناني لكرة
القدم بعد فوزه بسهولة على الشباب
الغازية  3-صفر في إط��ار منافسات
الجولة الثانية األحد.
ودخل العهد المباراة بق ّوة محاوال ً
تحقيق أول ف��وز ه��ذا ال��م��وس��م بعد
خسارته أم��ام النبي شيت  1-2في
الجولة األولى األسبوع الماضي.
وأث��م��رت هيمنة العهد عن الهدف
األول وسجله حسين دقيق بتسديدة
م��ن خ��ارج المنطقة ف��ي الدقيقة 12
وأض��اف خليل خميس الهدف الثاني
في الدقيقة  20بعد كرة مررها دقيق.
وأنقذ دفاع الشباب الغازية مرماه
من كرة خطيرة سددها السوري عبد
الرزاق الحسين العب خط وسط العهد
قبل أن يعزز السنغالي محمدو درامي
فوز فريقه بتسجيله من ضربة رأس
الهدف الثالث بعد ركلة ركنية سددها
عبد الرزاق الحسين.
وك���ان ال��ص��ف��اء ف���از ع��ل��ى الحكمة
الصاعد حديثا ً لدوري الدرجة األولى

4صفر وت��ع��ادل االجتماعي الوافدالجديد ل��دوري األض��واء مع طرابلس
حامل لقب كأس لبنان  1-1في افتتاح
الجولة الثانية الجمعة.
وحقق النبي شيت ف��وزه الثاني
بتغلبه على شباب الساحل 1-صفر
كما فاز الراسينغ على مضيفه السالم
زغرتا 1-صفر السبت وتأجلت مباراة
القمة بين الغريمين التقليديين النجمة
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واألنصار إلى يوم األربعاء بطلب من
األمن.
ويتصدر الصفاء الترتيب بفارق
األه���داف ع��ن النبي شيت برصيد 6
نقاط لكل منهما من مباراتين يليهما
االجتماعي بالمركز الثالث بأربع نقاط
وصعد العهد للمركز ال��راب��ع بفارق
األهداف عن الشباب الغازية والراسينغ
برصيد ثالث نقاط لكل منهم.

ال�صالح� :سيحافظ النبي �شيت على ت�أ ّلقه
برز صانع ألعاب النبي شيت ،خالد الصالح ،بشك ٍل
الفت في الجولتين األوليين من ال��دوري اللبناني لكرة
القدم ،حيث ساهم بحصد الفريق البقاعي ست نقاط
كاملة من فوزين على العهد حامل اللقب  1 – 2وشباب
الساحل بهدف من دون رد ،وسجل الصالح هدفا ً في كل
من المباراتين.
وقال الصالح« :االستقرار اإلداري والف ّني يؤهالن فريق
النبي شيت لتكرار عروضه القوية الموسم الماضي ،حين
ح ّل خامسا ً في ال��دوري اللبناني ،في موسمه األول بين
الكبار» .وأشار الصالح إلى أن المدرب محمد الد ّقة يلعب
دورا ً كبيرا ً في تثبيت هذا االستقرار الفني ،مشيرا ً إلى أن
عالقة ممتازة تجمعه به.
ولفت الصالح إلى أن المدرب الشاب منحه حرية كبيرة
في الملعب ،وقد ترجمت من خالل األدوار المختلفة التي
يؤدّيها مع الفريق كصانع ألعاب وهداف في الوقت عينه،
خصوصا ً أنه ش ّكل عالمة فارقة بالنسبة للنبي شيت،
بعدما حسم بتسديداته القوية والمحكمة أكثر من مباراة،
مسجالً أهدافا ً ثمينة ورائعة لفريقه.
ولفت ال��ص��ال��ح ،ال��ذي يخوض موسمه الثاني مع
الفريق اللبناني ،إلى أن الد ّقة لم يجر تغييرات كثيرة
على التشكيلة األساسية ،ما سيزيد من درجات التفاهم
بين الالعبين ،ويدفعهم نحو متابعة االنطالقة القوية في

ال��دوري ،لكن المشكلة الوحيدة التي يعاني منها النبي
شيت حاليا ً هي إصابة المهاجم المالي عبد الله كانوتي
بكسر في قصبة القدم ،وابتعاده حتى نهاية الدوري األول،
ما سيحرم الفريق جهود العب هدّاف ومؤ ّثر في الفريق.
ورأى الصالح أن بداية الدوري أظهرت منافسة قوية
في ظ ّل أداء قوي من الالعبين األجانب ،الذين سيلعبون
دورا ً بارزا ً برأيه في فرقهم هذا الموسم.
كما رأى بأن حصد النبي شيت نقاط المباراتين األوليين
كاملة سيعطيه دفعا ً في استحقاقاته المقبلة ويعزز من
الروح المعنوية لدى العبيه.
يذكر أن فريق النبي شيت سيفتقد جهود مهاجمه المالي
عبد الله كانوتيه الذي أصيب في المباراة التي فاز بها
فريقه على شباب الساحل  - 1صفر في الجولة الثانية من
الدوري السبت في صيدا.
وأجرى كانوتيه صورة شعاعية أظهرت تعرضه لكسر
في ساقه يستوجب خضوعه لعملية جراحية ستبعده عن
المالعب لفترة تتراوح بين شهرين وثالثة أشهر.
وبذلك سيجبر «النبي شيت» على استكمال الذهاب
بأجنبيين ،وسيكون الجهاز الفني للفريق البقاعي أمام
خيارين خالل فترة الراحة بين مرحلتي الذهاب واإلياب،
إم��ا اإلب��ق��اء على الالعب بحال شفائه من اإلص��اب��ة ،أو
استبداله بمهاجم آخر.

خروج لبنان من ن�صف نهائي «كرمبول» العرب
خرج لبنان من الدور نصف النهائي
للبطولة العربية في الكرمبول (ثالثة
أضالع) على يد مصر ،في المسابقة
ال��ت��ي يقيمها االت���ح���اد اللبناني
للبلياردو في صالة ن��ادي دينامو
الرياضي ،برعاية رئيس بلدية فرن
الشباك ريمون سمعان.
وف��ي نصف النهائي (ف���ردي)،
تغلب المصري ري��اض ن��ادي على
اللبناني فادي أبو صالح (،)15-40
ومواطنه محسن فودا على اللبناني
جورج لطيف (.)29-40
وف��ي ال��ف��رق ،ف��از سامح سيدهم
(مصر) على فادي أبو صالح (لبنان)
 ،9-30وجهاد قلفاط (لبنان) على
محسن فودا (مصر)  ،22-30وياسر
شهيب (ل��ب��ن��ان) على ناصر ع��واد
(األردن)  ،21-30ومشهور أبو تايه
(األردن) على جورج لطيف (لبنان)
.24-30

اللبناني أبو صالح مع بطل مصر سيدهم

ن�صار يهنئ الريا�ضي لإحراز �سيداته
ّ
بطولة الأندية العربية
هنأ رئيس االتحاد اللبناني لكرة السلة وليد نصار،
ال��ن��ادي الرياضي  -ب��ي��روت ،باحتفاظه بلقب بطولة
األندية العربية للسيدات التي أقيمت في مصر ،وجاء في
بيان أصدره« :مرة جديدة ترفع راية كرة السلة اللبنانية
وتحلق في المحافل الخارجية عبر إحراز سيدات النادي
الرياضي (بيروت) لقب بطولة األندية العربية ،هذا اللقب
وهو الثالث للنادي اللبناني في غضون أسابيع بعد إحراز
لقب دورة بيروت الدولية للسيدات ولقب دورة حسام
الدين الحريري الدولي الـ 25للرجال ،هذا اإلنجاز الجديد

دليل على الدور الكبير الذي تلعبه كرة السلة اللبنانية
على الصعيد الخارجي ودورها الفاعل في محيطها».
واختتم« :باسمي الشخصي وباسم اللجنة اإلداري��ة
أوجه التهنئة
لالتحاد وباسم عائلة كرة السلة اللبنانية ّ
القلبية إلى رئيس النادي الرياضي الصديق المهندس
هشام جارودي وأعضاء اللجنة اإلدارية للنادي والجهاز
الفني والالعبات وجمهور النادي على اللقب العربي
الكبير» ،متمنياً« :التوفيق للنادي ولسائر األندية اللبنانية
في الدورات والبطوالت المقبلة».

فوز منتخب لبنان في الركبي ليغ
على نظيره الأفريقي الجنوبي
قطع منتخب لبنان للركبي ليغ نصف الطريق نحو
انتزاع بطاقة منطقة الشرق األوسط وأفريقيا إلى مونديال
اللعبة المقرر عام  2017في أستراليا ونيوزيلندا وبابوا
نيو غينيا ،بفوزه على نظيره األفريقي الجنوبي ،12 - 40
مساء أمس في بريتوريا في المباراة األولى من اثنتين.
وسيطر اللبنانيون على المباراة من بابها إلى محرابها
وأنهوا الشوط األول بفارق  18نقطة  ،4 - 22ثم واصل
المنتخب اللبناني عزفه المنفرد في الشوط الثاني
ونجح في تعزيز انتصاره إلى  12 - 40وتألق ترافيس
روبنسون بشك ٍل الفت وسجل  3محاوالت فيما اختير
الياس سكر أفضل العب في المباراة.
وسجل المحاوالت اللبنانية ترافيس روبنسون (في
الدقائق  3و 33و )78وكريس صعب ( )17ودانيال
أب��و سليمان ( )21وميتشيل معماري ( )21وط��ارق

المصري ( )63فيما سجل األه���داف اللبنانية الستة
جايمس بستاني وسجل محاوالت جنوب أفريقيا الثالث
جوهان جوبير ( ،)12وجايسون كينغ ( )56وناردوس
روبنهايمر (.)73
ق��اد المباراة الحكم اإلنكليزي فيل بينتام وستقام
المباراة الثانية السبت المقبل  31الحالي في بريتوريا
أيضاً.
مثل لبنان الالعبون :دانيال أبو سليمان وأدهم الزبيدة
وط��ارق المصري وكريس صعب وترافيس روبنسون
ومارك داوود وجايمس بستاني وميتشيل معماري وعلي
علوش وريمون مجللي والياس سكر ونيك قسيس وأحمد
ال�لاز (ريتشارد ك��وري وجايمس الياس ووائ��ل حرب
وروبن حشاش) وأصيب الالعب ريمون مجللي في ركبته
وخضع لجراحة أمس ولن يشارك في المباراة الثانية.

