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الأ�سد البافاري يز�أر مجدد ًا في وجه فولف�سبورغ ...وخروج مرير لآر�سنال وت�شيل�سي
لم يجد فريق المدرب بيب غوارديوال
صعوبات تذكر في تجريد فولفسبورغ
من لقبه في كأس ألمانيا لكرة القدم،
بفوزه عليه  1-3على ملعب «فولكفاغن
آرينا» في فولفسبورغ في الدور الثاني
من مسابقة كأس المانيا لكرة القدم.
وح��س��م ب��اي��رن ميونيخ النتيجة
في شوطها األول بتسجيله األه��داف
الثالثة ،قبل أن يسجل البديل آندريه
شورله هدف الشرف ألصحاب األرض
في الدقيقة األخيرة.
وك���ان فولفسبورغ ت��وج باللقب
ف��ي أي��ار الماضي بالفوز  1-3على
بوروسيا دورتموند ال��ذي كان أطاح
ببايرن ميونيخ من دور األربعة بركالت
الترجيح.
وتوج فولفسبورغ بالكأس السوبر
على حساب بايرن ميونيخ بركالت
الترجيح  4-5بعد تعادلهما  ،1-1بيد
أن الفريق البافاري ثأر بفوز ساحق
 1-5في  22أيلول الماضي في الدوري
المحلي سجلها ال��م��ه��اج��م ال��دول��ي
البولندي روبرت ليفاندوفسكي في 9
دقائق.
وك��ان الفريق البافاري في طريقه
إلى تكرار فوزه الساحق عندما سجل
ثالثية في  19دقيقة في الشوط األول،
بيد أنه اكتفى بها حيث لم يهز الشباك
في الشوط الثاني.
وكان بايرن ميونيخ الطرف األفضل
في بداية المباراة ونجح في افتتاح
التسجيل عبر ال��ب��رازي��ل��ي دوغ�لاس
كوستا ال��واف��د الجديد م��ن شاختار
دانييتسك األوكراني ،بتسديدة قوية
بيسراه م��ن خ��ارج المنطقة أسكنها
ال��زاوي��ة اليسرى البعيدة للحارس
السويسري دييغو بيناغليو (.)15
وأض��اف توماس مولر الهدف الثاني
بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر
تمريرة عرضية من النمسوي دافيد أالبا
( ،)20ثم عزز مولر بالثالث بتسديدة
على الطائر بيمناه إثر تمريرة عرضية
من أالبا أيضا ً (.)34
ودف����ع م����درب ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ،
اإلسباني بيب غ��واردي��وال بالجناح
الهولندي الطائر آريين روبن والتشيلي
أرت����ورو ف��ي��دال وال��ب��رازي��ل��ي رافينيا
ف��ي ال��ش��وط الثاني م��ك��ان الفرنسي
كينغسلي كومان ومولر واإلسباني
تشابي ألونسو لكن من دون أن تتغير
النتيجة ،فيما سجل فولفسبورغ هدف
ال��ش��رف عبر ش��ورل��ه ،بديل جوليان
دراكسلر ،بتسديدة بيمناه من داخل
المنطقة إثر تمريرة من ماكسيميليان
أرنولد (.)90
وخ�����رج م��اي��ن��ت��س وإي��ن��ت��راخ��ت
فرانكفورت وهانوفر من الدور الثاني،
بخسارة األول أم���ام ضيفه ت��ي أس
في ميونيخ من الدرجة الثانية ،2-1
والثاني أمام مضيفه ارتسغييرغه من
ال��درج��ة الثالثة  ،1-0والثالث أمام
مضيفه دارمشتات .2-1
وع���ان���ى ه���رت���ا ب��رل��ي��ن األم���ري���ن
ل��ب��ل��وغ ال����دور ال��ث��ان��ي واح��ت��اج إل��ى
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االتحاد اللبناني ي� ّؤجل لقاء الأن�صار والنجمة
أبلغ االت��ح��اد اللبناني لكرة ال��ق��دم ،ناديي األنصار
والنجمة بتأجيل مباراتهما التي كانت مقررة أمس ،على
ملعب صيدا البلدي ،ضمن الجولة الثانية من الدوري ،إلى
موعد يحدد الحقاً.
وجاء التأجيل بعدما أبلغت بلدية صيدا االتحاد ،بعدم
جاهزية أرض الملعب الستقبال المباراة الديربي ،والتي
تؤجل إلى األربعاء.
كانت مقررة األحد الماضي ،قبل أن ّ
وط��رح التأجيل أزم��ة المالعب م��ج��ددا ً ف��ي ظ � ّل عدم

جاهزية استاد المدينة الرياضية والملعب البلدي في
بيروت ،فضالً عن إبالغ بلدية طرابلس االتحاد ،قبل أيام،
بعدم قدرة ملعبها على استقبال مباريات ال��دوري لمدة
أسبوعين ،بسبب خضوعه للتأهيل.
وأعقب القرار موجة ردود وتعليقات غاضبة من قبل
مشجعي الناديين ،عبر مواقع التواصل االجتماعي حيث
عبرا عن سخطهما من «االستهتار بالناديين» ،خصوصا ً
بعد تكرار تأجيل القمة أكثر من مرة.

الم ّتحد ين�شط في �سوق التعاقدات قبل مو�سم ال�سلة
أطلق نادي الم ّتحد بقوة تعاقداته
بل انطالق بطولة لبنان لكرة السلة
لموسم  ،2016 – 2015أواخر العام
الحالي.
واس��ت��ع��اد المتحد أح��د العبيه
القدامى عمر األي��وب��ي ليو ّقع معه
لموسم واح��د ،وسبق لأليوبي أن
خ��اض ث�لاث��ة م��واس��م متتالية مع
التمديد لتخطي عقبة مضيفه اف
سي فرانكفورت من الدرجة الثانية
 1-2بفضل ثنائية لمهاجمه الدولي
العاجي س��ال��وم��ون ك��ال��و .وك��ان أف
سي فرانكفورت البادئ بالتسجيل عبر
تيم غولي في الدقيقة  ،47وأدرك كالو
التعادل بعد  9دقائق.
وحصل هرتا برلين على ركلة جزاء
في الشوط اإلضافي األول انبرى لها
كالو بنجاح (.)99
كما بلغ نورمبورغ الهابط حديثا ً
إل��ى ال��درج��ة الثانية ال���دور الثالث
بفوزه الساحق على ضيفه فورتونا
دوسلدورف من الدرجة الثانية أيضا ً
 1-5على ملعب «ايزيكريديت».
وسجل النمسوي غيدو بورغستالر
( )10وهانو بهرينس ( )17ونيكالس
فولكروغ ( )41وتيم ليبولد ()43
وداني بلوم ( )69أهداف نورمبورغ،
والتركي كريم ديميرباي ( )71هدف
فورتونا دوسلدورف.
وت��أه��ل أي��ض�ا ً ب��وخ��وم م��ن الدرجة
الثانية ب��ف��وزه على كايزرسالوترن
من الدرجة ذاتها بهدف وحيد سجله
كريس لوفغ (خطأ في مرمى فريقه
 ،)67واونترهاغينغ بتغلبه على
اليبزيغ بثالثة أه��داف نظيفة تناوب
على تسجيلها ماركوس ايسييدلر ()5
وماركو روزنتسفيغ ( )23وتوماس
شتينهر (.)67

آرسنال وتشيلسي
خارج المنافسة

مني آرسنال بخسارة قاسية أمام
مضيفه شيفيلد ون��زداي من الدرجة
األول��ى 3-صفر في ال��دور الرابع من
مسابقة كأس رابطة األندية اإلنكليزية
المحترفة لكرة القدم.

وع���اش آرس��ن��ال ،ال���ذي يتساوى
راهنا ً مع مانشستر سيتي في صدارة
البريميير ليغ ،بداية بائسة في اللقاء
على ملعب «هيلزبره» أم��ام  35ألف
م��ت��ف��رج ،فبعد ث�لاث دق��ائ��ق تعرض
العب وسطه الدولي أليكس أوكساليد
تشامبرالين لإلصابة ليدخل بدال ً منه
الدولي اآلخر ثيو والكوت.
لكن مشوار والكوت أيضا ً لم يدم
كثيرا ً فخرج نجم المدفعجية مصابا ً
ل��ي��دخ��ل ب���دال ً م��ن��ه ال��ف��رن��س��ي اليافع
إسماعيل بن ناصر ( 17سنة) ،منضما ً
إلى الشبان اآلخرين المهاجم النيجيري
أليكس أيوبي ( 19سنة) والفنلندي
غلن كامارا ( 20سنة).
وم��ن هجمة على الجهة اليسرى
وعرضية على باب المنطقة سدد العب
الوسط روس واالس أرضية خدعت
الحارس التشيكي الدولي بتر تشيك
ليفتتح المضيف التسجيل (.)27
ٍ
بهدف ثان
وانتشت جماهير شيفيلد
وهذه المرة بتمريرة من واالس هبطت
على رأس البرتغالي لوكاس غواو الذي
لعبها بعيدة وقوية في الزاوية (.)40
وق��ض��ى ش��ي��ف��ي��ل��د ون������زداي على
آم��ال آرس��ن��ال ،مطلع الشوط الثاني
بتسجيله ال��ه��دف الثالث عبر سام
هاتشنسون ال��ذي تابع عرضية توم
ليز على مشارف المرمى إث��ر ضربة
حرة ساقطة (.)51
وفي المباراة الثانية ،بحث تشيلسي
ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
عن الفوز في ملعب «بريطانيا» أمام
 24886متفرجاً ،وذل��ك بعدما مني
بخسارته الخامسة هذا الموسم عندما
سقط أم��ام ج��اره وس��ت ه��ام السبت
الماضي في الدوري.
وكان تشيلسي الذي يتخلف بفارق
 11نقطة عن مانشستر سيتي وآرسنال

متصدري الدوري الممتاز ويحتل المركز
الثالث في مجموعته في مسابقة دوري
أبطال أوروبا ،مطالبا ً بنتيجة إيجابية
إلعادة الثقة نسبيا ً إلى الجماهير ورفع
المعنويات قبل استضافة ليفربول
السبت المقبل.
وب ّكر تشيلسي بالضغط على مرمى
خصمه ووصلت عرضية البرازيلي
ويليان إل��ى اإلسباني دييغو كوستا
فحاول لعبها بكعبه صدها الحارس
الدولي جاك بوتالند (.)5
وتألق بوتالند مجددا ً عندما أبعد
تسديدة سانحة ألوسكار إلى ركنية من
مشارف المنطقة بعد تمريرة لكوستا
(.)18
ح��اول ستوك ال��رد ونجح بتهديد
م��رم��ى البوسني سمير بيغوفيتش
بكرة أكروباتية جميلة لإلسباني مارك
مونييسا بعد تمريرة من االسكتلندي
تشارلي آدم (.)26
ل��ك��ن أخ��ط��ر ف���رص ال��ش��وط األول
أهدرها العب وسط تشيلسي البرازيلي
الدولي راميريش عندما استلم كرة بابا
رحمن المتسلل إثر مجهود جميل من
البلجيكي إدين هازار ،فمر عن بوتالند
لكنه سدد متأخرا ً في الشباك الجانبية
(.)29
أجبر مورينيو بعد دقيقتين على
استبدال كوستا المصاب بالمهاجم
الفرنسي لويك ري��م��ي ،ألغى بعدها
الحكم ه��دف �ا ً جميالً بالكعب لقائد
تشيلسي جون تيري بداعي التسلل
( .)40وفي أخطر فرصة لستوك ،هرب
السنغالي مامي ب��ي��رام ضيوف من
الرقابة ولعب عرضية إلى األيرلندي
ج��ون��اث��ان وال��ت��رز س��دده��ا بصعوبة
من مسافة قريبة أنقذها بيغوفيتش
(.)1+45
وكما أنهى الشوط األول ،بدأ والترز

الثاني إنما بنجاعة هذه المرة ،فتسلم
كرة على حافة المنطقة ليجد نفسه من
دون رقابة غ��اري كاهيل أو الفرنسي
كورت زوما ،فاستدار على نفسه وأطلق
كرة قوية ارتدت من بطن العارضة إلى
شباك بيغوفيتش مفتتحا ً التسجيل
لفريق المدرب مارك هيوز (.)52
ضغط تشيلسي بحثا ً عن التعادل
وأصاب زوما القائم ( ،)72وفي وقت
كانت تتجه المباراة نحو تأهل لستوك
ف��ي ال��وق��ت األص��ل��ي ،ع��ادل ريمي في
الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع
إثر ركنية إذ سدد بيسراه كرة قوية من
مسافة قريبة ()1+90
وانقلبت األمور لمصلحة تشيلسي،
بعد طرد مدافع ستوك فيل باردسلي
لنيله إنذاره الثاني (.)3+90
وسعى تشيلسي في الوقت اإلضافي
لالستفادة من النقص ال��ع��ددي ،لكن
س��ت��وك ص��م��د ل��ل��وص��ول إل���ى رك�لات
الترجيح حيث تفوق  4-5عندما أوقف
بوتالند تسديدة هازار.
وت��أه��ل إي��ف��رت��ون بصعوبة على
حساب ضيفه نوريتش  3-4بركالت
الترجيح بعد تعادلهما  1-1على
ملعب «غوديسون بارك».
سجل إليفرتون ليون أوسمان ()68
ولنوريتش الكاميروني سيباستيان
باسونغ (.)51
وف��اج��أ ه��ال سيتي ضيفه ليستر
سيتي بركالت الترجيح أيضا 4-5
بعد انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي
بالتعادل  1-1على ملعب «كينغستون
كومونيكيشنز» أمام  16818متفرجاً.
سجل ل��ه��ال األوروغ���واي���ان���ي آبل
هرنانديز ( )1+105ولليستر البديل
الجزائري رياض محرز (.)100
وأهدر محرز ركلة ترجيح ساهمت
بخروج فريقه  4-5من الدور الرابع.

ختام «�إدارة ال�شباب للحوار بين الثقافات»
لنادي هوب�س واليوني�سكو
نظم ن��ادي «هوبس الرياضي» ومكتب منظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» في بيروت،
بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ،ورشة عمل شبه
إقليمية حول موضوع إدارة الشباب للحوار بين الثقافات.
ويقود الحوار الشباب من خالل الرياضة في لبنان
وسورية ،وذلك من  14إلى  16تشرين األول ،في فندق
«ب���ادوف���ا» ف��ي س��ن ال��ف��ي��ل ،وف��ي «ن���ادي ه��وب��س» في
الحازمية ،بمشاركة  12ناشطا ً من مختلف الجمعيات
الناشطة في لبنان ،ومنها جمعية «الصليب األحمر
اللبناني» ،مؤسسة «مخزومي اإلنمائية واالجتماعية»
وجمعية «يوتوبيا» ،إضاف ًة إلى مدربين رياضيين ووفد
من االتحاد الرياضي العام في سورية ،ووزارة التربية

بداية جيدة للبطل ومتعثرة للو�صيف

واألمانة السورية للتربية.
وتهدف هذه الورشة ،التي يتخللها زيارة من بطل العالم
على أل��واح التزحلق األميركي جايمس كيلي ،لتشجيع
الحوار عبر الرياضة ومشاركة خبرته مع الناشطين،
إلى تحسين إمكانات المشاركين في استخدام الرياضة
م��ن أج��ل ال��ح��وار وتحفيز الشباب ،وتحصيل الجسم
السليم ،إضاف ًة إلى إكسابهم خبرات في تنفيذ المهارات
والنشاطات الرياضية واالرت��ق��اء بالمعرفة واكتساب
الخبرات حول الرياضة.
وفي الختام وزعت الشهادات الموقعة من وزارة الشباب
والرياضة على المشاركين.

الأردن يعر�ض ا�ست�ضافة لبنان ودي ًا بكرة ال�صاالت
خاطب االتحاد األردني لكرة القدم
نظيره اللبناني بهدف استضافة
منتخبه لكرة الصاالت ولقاء منتخب
األردن مرتين في عمان يومي 22
و 23تشرين الثاني المقبل ،وذلك
في مسته ّل برنامج إعداد المنتخب
األردني للمشاركة في نهائيات كأس

آسيا والتي ستقام في أوزبكستان
خالل شباط المقبل.
وي��ن��ت��ظ��ر أن ي��خ��اط��ب االت��ح��اد
األردن��ي وم��ن خ�لال ال��دائ��رة الفنية
العديد من االت��ح��ادات التي كانت
م��ن��ت��خ��ب��ات��ه��ا ت��أه��ل��ت ل��ن��ه��ائ��ي��ات
ك��أس آس��ي��ا ب��ه��دف توفير العديد

م��ن ال��م��ب��اري��ات ال��ودي��ة لمنتخب
األردن.
ويسعى االتحاد األردن��ي جاهدا ً
إلى توفير سبل النجاح كافة أمام
منتخب ك��رة ال��ص��االت ،حيث قام
بتنظيم ب��ط��والت خاصة قبل ذلك
الختيار عناصر منتخب األردن.

انتخابات الفيفا :اعتماد  7مر�شحين بعد ا�ستبعاد ناكيد
أعلنت لجنة االنتخابات في االتحاد الدولي لكرة القدم
اعتماد سبعة مرشحين لالنتخابات الرئاسية المقررة في
 26شباط المقبل بعد استبعاد ترشيح الترينيدادي ديفيد
ناكيد.
والمرشحون السبعة اآلخرون هم :السويسري جاني
إينفانتينو والشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة
واألمير األردن��ي علي بن الحسين والفرنسيان ميشال
بالتيني (موقوف حالياً) وجيروم شامباني والجنوب
أفريقي طوكيو سيكسويل والليبيري موسى بيليتي.
وأقفل باب الترشيح النتخابات رئاسة الفيفا منتصف
ليل االثنين الماضي على ثمانية ّ
مرشحين ،لكن كان يتعيّن
انتظار تقييم نزاهة المرشحين من قبل اللجنة االنتخابية.
ولم يتضمن بيان اللجنة االنتخابية اسم قائد منتخب
ترينيداد وتوباغو السابق وال��ذي ك��ان أعلن األسبوع
الماضي أنه قدم أوراق ترشيحه بحصوله على دعم 5

دوري كرة ال�سلة الأميركي للمحترفين

ح ّقق حامل لقب دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،ف��وزا ً استهالليا ً كبيراً ،بعكس
وصيفه الذي تع ّرض للخسارة .استهل غولدن
ستايت ووري���رز حملة ال��دف��اع عن لقبه بطالً
للدوري األميركي للمحترفين في كرة السلة
بنجاح بفوزه على نيو أورليانز بيليكانز -111
 ،95في حين مني وصيفه كليفالند كافالييرز
بخسارته األولى أمام شيكاغو بولز .97-95
وكان غولدن ستايت وكليفالند سيطرا على
مجريات ال��دوري في الموسم الماضي ،فت ّوج
األول بطالً للمنطقة الغربية ،وظفر الثاني بلقب
الشرقية ،قبل أن يحسم ووري��رز لقب الدوري
للمرة األول��ى منذ  1975بفوزه على كليفالند
 2-4في الدور النهائي.
في المباراة األولى ،تألق نجم ستيفن كوري
نجم غولدن ستايت منذ البداية ليسجل 40
نقطة مع  6متابعات و 7تمريرات حاسمة،
ويؤكد جاهزيته لتكرار إنجاز الموسم الماضي
مع فريقه.
وقال كوري عقب الفوز« :كان األمر سيعتبر
مخيبا ً لو خرجنا من هنا بنتيجة صفر -1بدال ً
من 1-صفر ،فمعنوياتنا أفضل بكثير ونريد أن
نواصل على نفس المنوال».
وس��ج��ل ل��غ��ول��دن س��ت��اي��ت أي��ض��ا ً ك��ل من
فيستوس إيزيلي ( 13نقطة) وأن��درو بوكوت
( )12ودراي��م��وه��د غ��ري��ن ( 10ن��ق��اط م��ع 8
متابعات).
ول��دى الخاسر ،ك��ان أنطوني ديفيس أبرز
المسجلين برصيد  18نقطة مع  6متابعات،
وأضاف آيش سميث  17نقطة مع  9تمريرات
حاسمة.
وفي المباراة الثانية التي حضرها الرئيس
األميركي باراك أوباما ،ح ّقق شيكاغو بولز الفوز
على كليفالند كافالييرز أحد المرشحين البارزين
للقب .95-97
وخاض نجم شيكاغو ديريك روز  32دقيقة
بعد خضوعه لعملية جراحية في الوجه قبل
أيام ونجح بتسجيل  18نقطة مع  5تمريرات
حاسمة.
وع��اود روز تدريباته قبل أق��ل من أسبوع
بعد الجراحة التي خضع لها بسبب تعرضه
لكسر في الوجه أواخ��ر الشهر الماضي خالل
االستعدادات للموسم.
وتع ّرض روز ( 26سنة) ،الذي اختير أفضل
العب في الدوري عام  ،2011إلصابات عدة منذ
بدء مسيرته االحترافية منها واحدة في الركبة
وق��د غ��اب عن موسم  2013-2012بالكامل
ولعب  10مباريات فقط موسم .2014-2013
وش � ّك��ل م��وس��م  2015-2014ت��ح��وال ً في
مسيرته بعدما خاض  51مباراة خالل الموسم
المنتظم ،إال أن��ه لم يتمكن من تجنيب فريقه
ال��خ��روج من ال��دور الثاني للبالي أوف على
يد كليفالند كافالييرز بقيادة نجمه ليبرون

بيبلوس .وو ّق��ع مع الم ّتحد العب
الجناح طارق عموري ليكون إضاف ًة
الطرابلسي ال��ذي
مميّزة للفريق
ّ
يسعى إلى المنافسة هذا الموسم.
وس��ب��ق ل��ل��ع��م��وري أن خ��اض
ال��م��وس��م ال��م��اض��ي م��ع التضامن
وك���ان���ت م��ع��دالت��ه  10ن��ق��اط و6
متابعات في المباراة الواحدة ،كما

جدّدت إدارة الم ّتحد لالعب االرتكاز
عالء أرناؤوط.
وبقي المد ّرب البوسني أالن أباز
على رأس الجهاز الفني ،ويساعده
الصربي ف�لادان غالفينيتش الذي
سيكون ال��م��ش��رف على أكاديمية
الم ّتحد التي تضم أكثر م��ن 400
طالب في صفوفها.

اتحادات وطنية وفقا ً للوائح الفيفا.
وبالنسبة إلى ترشيح بالتيني رئيس االتحاد األوروبي،
فإنه لن تتم دراس��ت��ه من قبل اللجنة االنتخابية بكل
تفاصيله حتى رفع اإليقاف عنه أو انتهاء مدته.
وأوق��ف بالتيني من قبل لجنة األخ�لاق المستقلة في
الفيفا لمدة  90يوما ً بسبب «دفعة غير مشروعة» لمبلغ
مليوني فرنك سويسري تلقاها من رئيس االتحاد الدولي
الموقوف أيضا ً السويسري جوزيف بالتر في عام 2011
عن عمل استشاري قام به لمصلحة الفيفا بين 1999
و 2002بعقد شفهي.
وأوضحت لجنة االنتخابات أيضا ً أنها أرسلت عشرة
ترشيحات أخرى مسجلة لديها إلى غرفة التحقيقات في
لجنة األخالق بالفيفا إلجراء تقييم النزاهة ،حيث ستتلقى
النتائج الحقا ً قبل اتخاذ قرار باعتماد أي ترشيح منها أو
رفضه.

فريق الأ�سبوع التا�سع الإ�سباني بال نجوم ريال مدريد

جيمس.
وقال روز« :بهذه الطريقة سنفوز بكل مباراة،
إنه شعور جيد أن تدخل كل مباراة وأنت تعرف
أن لديك القدرة على تحقيق الفوز ،لدينا فرصة
الفوز بكل مباراة ألننا فريق جيد».
وسجل لشيكاغو أيضا ً كل من الصربي نيكوال
ميروتيتش ( 19نقطة و 9متابعات) وجيمي
باتلر ( 17نقطة مع  5متابعات).
وقدم ليبرون جيمس ب��دوره مستوى جيدا ً
بتحقيقه  25نقطة مع  10متابعات وأن لم
يتمكن من قيادة فريقه إلى الفوز ،وأضاف مياله
مو وليامس  19نقطة و 4متابعات و 7تمريرات
حاسمة وكيفن الف  18نقطة مع  8متابعات و4
تمريرات حاسمة.
وخ���اض جيمس الموسم الماضي ال��دور
النهائي الخامس على التوالي في مسيرته
االحترافية ،وكانت األربعة األول��ى مع ميامي
هيت الذي ت ّوج معه باللقب مرتين عامي 2012
و 2013قبل أن يق ّرر العودة إلى الفريق الذي
دافع عن ألوانه من  2003حتى  2010وكان
خلف إطالق مسيرته في الدوري بعدما اختاره
كخيار أول في «دراف��ت  »2003رغم أنه كان
يلعب في الثانوية (سانت فينسنت-سانت
ماري) ولم يصل إلى دوري الجامعات.
وش��ك��ل جيمس ث�لاث��ي�ا ً ض��ارب �ا ً م��ع كيري
إيرفينغ وكيفن الف بيد أن غياب األخيرين عن
الدور النهائي الموسم الماضي كان له أثر على

عدم تتويجه باللقب.
وفي مباراة ثالثة ،فاز ديترويت بيستونز
على أتالنتا هوكس .94-106
ب��رز من الفائز دنيس ش��رودر ( 20نقطة)
ونجمه الجديد ب��ول ميلساب ( 19نقطة مع
 8متابعات) وجف تيغوي ( 18نقطة) ،ومن
الخاسر كنتافيوس كالدويل-بوب ( 21نقطة)
وماركوس موريس ( 18نقطة مع  10متابعات
و 4تمريرات حاسمة) وأن��دري دروموند (18
نقطة و 19متابعة).
يذكر أن أتالنتا حقق  60فوزا ً للمرة األولى في
تاريخه الموسم الماضي ،فيما لقي  22خسارة.

أوباما يحتفل مع فريقه
بالفوز األول

استغل رئيس الواليات المتحدة األميركية
باراك أوباما انطالق منافسات دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين ،لينعم بفسحة رياضية،
بعيدا ً من مشاغل السياسة في البيت األبيض.
وحضر الرئيس األميركي المباراة التي فاز فيها
شيكاغو بولز على كليفالند كافالييرز 95-97
في انطالق الموسم الجديد من دوري كرة السلة
للمحترفين.
ويعتبر أوباما من أب��رز مشجعي شيكاغو
بولز الفائز بلقب الدوري  6مرات آخرها موسم
 1998والذي برز كثيرا ً عندما كان يضم في

صفوفه النجم السابق مايكل جوردان.
وظهر أوباما الذي كان يزور مدينة شيكاغو
لمدة يومين ،على المدرجات في ملعب يونايتد
سنتر المخصصة لشيكاغو بولز في نهاية الربع
األول من المباراة .وقد استقبل أوباما ،حاكم
والية إيلينوي السابق ،بالتصفيق الحاد ثم نزع
سترته وربطة العنق ورفع كمي قميصه وراح
يصفق بيديه مثل باقي مشجعي بولز.
وخالل فترة االستراحة ،أجرى أوباما مقابلة
قصيرة مع شبكة «تي أن تي» التي نقلت المباراة
عبر فيها عن حبه وتشجيعه لهذه الرياضة
المفضلة لديه .وق��ال أوباما« :شيكاغو يملك
حاليا ً مدربا ً يهوى الخطة الهجومية ،والمهم
هو أن نعرف ما إذا كان الدفاع سيتمكن دائما ً من
الصمود مع كل التغييرات التي تحصل».
وأشار إلى أن كليفالند وشيكاغو هما مرشحان
للفوز في المنطقة الشرقية ولحسن الحظ أننا ال
نلعب ضمن المنطقة الغربية التي تضم فرقا ً
كبيرة أبرزها غولدن ستايت وسان أنطونيو
سبيرز وهيوستن روكتس» .والتقط أوباما بعد
ذلك الصور التذكارية مع المشجعين.
ويعود آخر حضور ألوباما إلحدى مباريات
شيكاغو بولز إلى شباط عام .2009
وك��ان شيكاغو بولز خسر في ال��دور نصف
النهائي للبالي أوف أمام كليفالند كافالييرز
 4-2في تصفيات المنطقة الشرقية الموسم
الماضي.

كان من المفاجئ أن يفشل متصدر
ال����دوري اإلس��ب��ان��ي ري���ال م��دري��د في
الحصول على مقع ٍد على األقل من بين
 11في فريق األسبوع التاسع للدوري
اإلسباني لكرة ال��ق��دم .وم��ع أنّ ريال
مدريد حافظ على صدارته بفوز مهم
ج��دا ً خ��ارج ال��دي��ار على سيلتا فيغو
 1-3إال أنّ لغة اإلحصاء التي تهتم بما
يقدمه الالعب على أرض الملعب بعيدا ً
من حسابات الصدارة وقوة المنافس
أخرجت جميع العبي ريال مدريد من
قائمة هذا األسبوع وأبرزهم الحارس
الكوستاريكي كيلور نافاس ،في وقت
غاب نيمار نجم برشلونة الذي صنع
اثنين من أهداف فريقه الثالثة.

حارس المرمى

تونو (رايو فايكانو) :كان اإلسباني
مؤثرا ً في فوز فريقه بثالثية بيضاء
على ضيفه إس��ب��ان��ي��ول ف��ي افتتاح
مباريات المرحلة ،وقد تصدى لركلة
جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل
الضائع.

خط الدفاع

ماريانو (إشبيلية) :أسهمت نتيجة
إشبيلية أمام خيتافي ( )0-5في وجود
أربعة العبين دفعة واح��دة بالقائمة،
وأحدهم كان ماريانو الذي فاز بثالث
مبارزات واستعاد خمس كرات وقطع
ثالث.
الب���ورت (أتلتيك بيلباو) :قطعه
لـ 8ك���رات خ�لال ال��دق��ائ��ق التسعين
وتشتيته لـ 5واستعادته لـ 6كان كافيا ً
لوضعه ضمن القائمة ،خصوصا ً أنّ
فريقه انتصر على سبورتينغ خيخون
بنتيجة عريضة (.)0-3
زي كاسترو (رايو فايكانو) :بالرغم
من تلقيه إلنذار إال أنّ مستواه الدفاعي

والهجومي أهله ليكون ضمن فريق
ه���ذا األس���ب���وع ،ح��ي��ث ق���ام بتشتيت
كرتين وص��د واح���دة وق��ط��ع اثنتين
أيضا ً واستعادة ست كما بلغت نسبة
تمريراته  88في المئة.
ي���وري (ري����ال س��وس��ي��ي��داد) :من
الطبيعي أن يجد يوري نفسه من بين
أبرز الالعبين هذا األسبوع وذلك ليس
بسبب فوزه فريقه برباعية نظيفة على
مضيفه ليفانتي وحسب ،بل لفوزه
فرديا ً بـ 11مبارزة و 5تحديات هوائية
واستعادته للكرة ست مرات.

بـ 13مبارزة.
بانيغا (إشبيلية) :ف��رض بانيغا
نفسه ب��ق��وة ف��ي ه���ذه ال��م��رح��ل��ة إث��ر
تسجيله هدفا ً من ركلة ج��زاء وخلقه
ث�لاث ف��رص وصناعته ه��دف �ا ً ودق��ة
تمريره المميزة ( 86في المئة).
كونوبليانكا (إشبيلية) :واص��ل
وسجل
الالعب األوكراني مستواه الجيد
ّ
هدفا ً من ركلة جزاء وخلق ثالث فرص
للتسجيل وج�� ّرب حظه في التسديد
خمس مرات (اثنتان بين األخشاب)،
واألبرز كان فوزه بـ 11مبارزة ناجحة.

خط الوسط

الهجوم

كاراسكو (أتلتيكو م��دري��د) :أثبت
البلجيكي اآلتي من موناكو أ ّنه صفقة
سجل
مميزة ألتلتيكو م��دري��د ،وق��د
ّ
ه��دف تعزيز النتيجة على فالنسيا
في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-2
واستعاد الكرة تسع مرات.
ي��ارام��ان��دي (ري���ال سوسييداد):
يبدو أن ياراماندي العب ريال مدريد
السابق قد ب��دأ يجد نفسه مع فريقه
الجديد بتسجيله هدفا ً هو األول له مع
سوسييداد في  64مباراة وخلقه ثالث
فرص واستعادته ست ك��رات والفوز

لويس سواريز (برشلونة) :جاءت
ثالثية األوروغوياني لويس سواريز
لتؤكد م��ج��ددا ً أنّ حسه التهديفي لم
ينضب بعد ،ويكفيه أنّ أهدافه الثالثة
على إي��ب��ار ( )1-3ج���اءت م��ن أرب��ع
تسديدات على المرمى فقط.
غاميرو (إشبيلية) :كان من الطبيعي
وج��ود الفرنسي ف��ي القائمة بفضل
أهدافه الثالثة المميزة (أحدها من ركلة
جزاء) ،علما ً أنّ تسديداته التي أصابت
المرمى كانت ستة ،ونسبة تمريراته
الدقيقة  87في المئة.

