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بر�شلونة ّ
يتعثر �أمام ديبورتيفو ...البافاري يتجاوز �صدمته ويت ّوج بط ًال
للخريف �إنتر ميالن ي�سحق �أودينيزي برباعية ...و�آر�سنال في ال�صدارة
فرط برشلونة حامل اللقب بفو ٍز في المتناول وواصل إهدار
النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ديبورتيفو الكورونيا
 2-2السبت على ملعب «كامب نو» في برشلونة وامام 67194
متفرجا ً في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري اإلسباني.
وكان برشلونة في طريقه الى استعادة نغمة االنتصارات
التي غابت عنه في مباراتيه االخيرتين في مختلف المسابقات
عندما تقدم بهدفين نظيفين ،بيد أن ديبورتيفو الكورونيا نجح
في العودة بهدفين مماثلين وخطف تعادال ً غاليا ً من حامل اللقب،
هو الثاني على التوالي له من ملعب كامب نو وبالنتيجة ذاتها
بعد األول الموسم الماضي عندما ضمن بسببه بقاءه في الدرجة
األولى.
وانتظر برشلونة حتى الدقيقة  39الفتتاح التسجيل عبر
نجمه األرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة بيسراه.
وهي المرة األول��ى التي يهز فيها ميسي الشباك من ركلة حرة
مباشرة على ملعب كامب نو منذ أكثر من عام وتحديدا ً منذ 22
تشرين الثاني  2014في مرمى إشبيلية .وعزز العب الوسط
الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش تقدم أصحاب األرض بالهدف
الثاني ،عندما تلقى كرة من ميسي وسددها قوية بيمناه من خارج
المنطقة داخل المرمى (.)62
وقلص لوكاس بيريز مارتينيز الفارق بتسديدة بيسراه من
داخل المنطقة إثر تمريرة من ميغل كاردوسو فتوغل داخل المنطقة
ولعبها على يمين الحارس الدولي التشيلي كالوديو برافو ()77
رافعا رصيده الى  11هدفا ً على الئحة الهدافين .وخطف اليكس
بيرغانتينيوس هدف التعادل عندما تلقى كرة من مارتينيز داخل
المنطقة فأطلقها قوية بيمناه على يمين الحارس برافو (.)86
وهو التعادل الثالث على التوالي لبرشلونة في مختلف
المسابقات بعدما تعادل مع مضيفيه فالنسيا  1-1السبت
الماضي في الدوري المحلي ،وباير ليفركوزن األلماني األربعاء
الماضي بالنتيجة ذاتها في الجولة السادسة األخيرة من
مسابقة دوري أبطال أوروب��ا ،فاكتفى بنقطة واح��دة رفع بها
رصيده الى  35نقطة وابتعد بفارق  3نقاط عن مطارده المباشر
أتلتيكو مدريد.
وكان برشلونة يم ّني النفس بتحقيق الفوز لضمان بقائه في
الصدارة أقله بعد هذه المرحلة إن لم يكن حتى عودته من اليابان
حيث سيخوض غمار مونديال األندية.
وخاض برشلونة المباراة في غياب نجمه وهدافه البرازيلي
نيمار دا سيلفا بسبب اإلصابة التي تعرض لها عشية مواجهة
باير ليفركوزن في الحالب علما ً بأن الشك يحوم حول مشاركته
في مونديال األندية حيث يسعى الفريق الكاتالوني الى إحراز
لقبه الثالث (رقم قياسي) ورفع غلته هذا العام الى  5القاب
بعد ثالثيته الشهيرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال
أوروبا) باإلضافة الى الكأس السوبر األوروبية.
من جانبه ،حقق ديبورتيفو الكورونيا التعادل الثاني على
التوالي وعزز موقعه في المركز السادس برصيد  23نقطة.
وعزز سلتا فيجو موقعه في المركز الرابع بفوزه على ضيفه
إسبانيول برشلونة  0-1على ملعب «بااليدوس» وأمام 17154
متفرجاً .وسجل ياغو اسباس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة
 .42ولعب سلتا فيجو بعشرة العبين منذ الدقيقة  47إثر
طرد العب وسطه التشيلي الجنسية األرجنتيني االصل بابلو
هرنانديز .ورفع سلتا فيغو رصيده الى  28نقطة مقابل  17نقطة
إلسبانيول برشلونة الثاني عشر.
وخطف غرناطة فوزا ً ثمينا ً من مضيفه ليفانتي  1-2في قمة
القاع على ملعب «سيوداد دي فالنسيا» وأمام  12466متفرجاً.
ويدين غرناطة بفوزه الى الفنزويلي ادالبرتو بانياراندا الذي
سجل الهدفين في الدقيقتين  50و ،88فيما سجل الموزامبيقي
سيماو ماتي جونيور هدف ليفانتي الوحيد في الدقيقة  .66ولحق
غرناطة برايو فايكانو الى المركز السادس عشر برصيد  14نقطة
مقابل  11نقطة لليفانتي التاسع عشر قبل األخير.
وفاز الس بالماس العائد بعد غياب طويل عن النخبة على
ضيفه يتيس اشبيلية بهدف وحيد سجله البرازيلي ويليان
جوزيه دا سيلفا ( )90فارتفع رصيده الى  13نقطة وتخلى موقتا ً
عن المركز األخير الى الثامن عشر ،مقابل  19لبيتيس الحادي
عشر.

الدوري اإليطالي

حقق إنتر ميالن المتصدر فوزا ً عريضا ً على مضيفه أودينيزي
 0-4السبت في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري
اإليطالي.
على ملعب فريولي ،افتتح األرجنتيني م���اورو اي��ك��اردي
التسجيل للضيوف بتسديدة يمينية من داخل المنطقة (.)23
وأض��اف المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش الهدف الثانية
بتسديدة مماثلة ( .)31وفي الدقائق األخيرة من الشوط الثاني،
سجل ايكاردي الهدف الثاني الشخصي بعد أن ركن الكرة في
سقف الزاوية اليسرى ( )83قبل أن يختتم الكرواتي مارسيلو
ب��روزوف��ي��ت��ش ،بديل يوفيتيتش ،الرباعية بعد تمريرة من
الكولومبي فريدي جوارين (.)86
ورفع انتر ميالن رصيده الى  36نقطة وابتعد  4نقاط عن
فيورنتينا الذي تنتظره غدا ً مهمة صعبة على أرض يوفنتوس
حامل اللقب في المواسم األربعة السابقة وال��ذي بدأ الموسم
متعثرا ً ثم صحا في وقت متأخر نسبيا ً وتقدم الى المركز الخامس
( 27نقطة).
وعلى ملعب لويجي فيراريس ،تعرض جنوى لهزيمة ثالثة
على التوالي عندما سقط أمام ضيفه بولونيا  .1-0ولم يستطع
أي من الفريقين حسم النتيجة في الوقت األصلي الى أن تمكن
بولونيا من خطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بعد حصوله
على ركلة ركنية نفذها فرانكو بريينتسا وتابعها برأسه لوكا
روسيتيني في الزاوية اليسرى (.)1+90
وك��ان جنوى خسر على أرض��ه أم��ام كاربي  ،2-1ثم أمام
مضيفه انتر ميالن  ،1-0فتوقف رصيده عند  16نقطة في المركز
السادس عشر ،فيما حقق بولونيا فوزه الثاني على التوالي بعد
األول على نابولي  ،2-3وحقق قفزة كبيرة أبعدته عن منطقة
الخطر الى المركز الثاني عشر بعدما كان في عداد الهابطين قبل
أسبوعين برصيد  19نقطة.
وع��ل��ى ملعب رينتسو ب��ارب��ي��را ،اكتسح باليرمو ضيفه
فروزينوني الوافد حديثا ً الى النخبة  .1-4وكان باليرمو سباقا ً
الفتتاح التسجيل عبر المدافع ادواردو كولدانيغا بعد كرة نفذها
السويدي اوسكار هيليمارك ( .)5وأضاف األرجنتيني فارنكو
فاسكيز الثاني ألصحاب األرض بعد كرة بينية أرسلها البلغاري
ايفايلو تشوتشيف داخل المنطقة ( .)17وقلص باولو سانماركو
الفارق بتسديدة قريبة من المرمى (.)24
وفي الشوط الثاني ،زاد المقدوني آلكسندر ترايكوفسكي غلة
أصحاب األرض بالهدف الثالث بمؤازرة من تشوتشيف (.)60
وأضاف البديل الدولي السابق البرتو جيالردينو الهدف الرابع
ألصحاب األرض من متابعة رأسية ناجحة ( .)86وانتقل باليرمو
الى المركز الخامس عشر برصيد  18نقطة مقابل  14لفروزينوني
الثامن عشر.
وتأجلت مباراة ساسوولو مع تورينو الى موعد غير محدد
بسبب كثافة الضباب.

الدوري األلماني

توج بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب بلقب بطل الخريف
بفوزه الصعب على ضيفه وجاره اينغلوشتات اآلتي من الدرجة
الثانية  0-2السبت في دربي بافاريا في المرحلة السادسة عشرة
من الدوري األلماني.
على ملعب اليانز ارينا وأمام  75ألف متفرج ،تجاوز الفريق
البافاري هزيمته األول��ى في البطولة االسبوع الماضي على
أرض بوروسيا مونشنغالدباخ  ،3-1لكن شباك الوافد الجديد
استعصت على نجومه ط��وال  65دقيقة قبل أن ينجح هدافه
البولندي روبرت ليفاندوفسكي في هزها إثر تمريرة من جيروم
بواتينغ ،رافعا ً رصيده الى  15هدفا ً في المركز الثاني على الئحة
ترتيب الهدافين .وأضاف قائد الفريق فيليب الم الهدف الثاني
مستفيدا ً من كرة توماس مولر داخل المنطقة (.)75
ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى  43نقطة بفارق  8نقاط أمام
مطارده بوروسيا دورتموند.

وعلى ملعب فولكسفاغن ارينا وأمام  30الف متفرج ،اكتفى
فولفسبورغ وصيف بطل الموسم الماضي بنقطة واحدة إثر
تعادله مع ضيفه هامبورغ  .1-1وفاجأ هامبورغ صاحب
األرض بهدف السبق بعدما س��دد بيار ميشال السوغا كرة
ارتدت الى زميله نيكوالي مولر تابعها بيمناه في أسفل الزاوية
اليمنى (.)21
وأدرك فولفسبورغ بطل  2009بقيادة المدرب فيليكس ماغاث،
التعادل في وقت متأخر إثر تمريرة من البرتغالي فيرينيا الى
مكسيميليان أرنولد الذي لم يتردد في إيداعها الشباك (.)78
وبقي فولفسبورغ في المركز الخامس برصيد  26نقطة مقابل 22
لهامبورغ الثامن.
وعلى ملعب بولنفالتر ،مني دارمشتات الصاعد حديثا ً
بخسارة ثقيلة أمام ضيفه هرتا برلين  .4-0وافتتح البوسني
وداد ايبيسيفيتش التسجيل إثر تمريرة من ميتشل فايزر تابعها
بيسراه في أعلى الزاوية اليسرى ( )12وضاعف المدافع مارفين
بالتنهارت الغلة للضيوف من ركلة حرة (.)26
وف��ي مستهل الشوط الثاني ،أض��اف ايبيسيفيتش الهدف
الثاني الشخصي والثالث لهرتا برلين إثر ركنية وتمريرة رأسية
من األميركي جون بروكس أكملها بيمناه في قلب المرمى ()50
رافعا ً رصيده الى  6أهداف في البطولة .وساهم ايبسيفيتش في
صناعة الهدف الرابع عندما مرر كرة متقنة الى العاجي سالومون
كالو أنهاها في الشباك من مسافة قريبة (.)77
ورفع هرتا برلين رصيده الى  29نقطة وتقدم الى المركز الثالث
بفارق  3نقاط امام فولفسبورغ وبوروسيا مونشنغالدباخ الذي
سقط بدوره امام مضيفه باير ليفركوزن سقوطا مذال  5-0على
ملعب باي ارينا .وسجل القائد ستيفان كيسلينغ الهدف االول من
ضربة رأس مستفيدا ً من عرضية روبرتو هيبرت (.)30
وفي الشوط الثاني ،ساهم كيسلينغ في صنع الهدف الثاني
بتمريرة الى المكسيكي خافيير هرنانديز الذي انهاها في الشباك
( )63قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني الشخصي والثالث
الصحاب االرض من ضربة رأس ثانية إثر ركلة ركنية نفذها
التركي هاكان جالهان أوغلو (.)66
وأضاف هرنانديز الهدفين الرابع بتسديدة من خارج المنطقة
إثر كرة من كيسلينغ ( ،)75والخامس بعد أن ارتد كريم بلعربي
بهجمة معاكسة سريعا ً وأعطاه كرة داخل المنطقة تابعها في
قلب الشبكة (.)76
وهي الصدمة الثانية لمونشنغالدباخ في أقل من أسبوع بعد
هزيمته أمام مانشستر سيتي اإلنكليزي  4-2الثالثاء في دوري
أبطال أوروبا وخرج خالي الوفاض باحتالله المركز الرابع األخير
في المجموعة الرابعة .ورفع باير ليفركوزن رصيده الى  24نقطة
نقلته الى المركز السادس.
وعلى ملعب فيستر شتاديون وأم��ام نحو  41الف متفرج،
فرط فيردر بريمن المتعثر بفوز كان أقرب اليه على ضيفه كولن
الذي تمكن من خطف نقطة في الدقائق األخيرة بإدراكه التعادل
 .1-1وبكر فيردر بريمن في زيارة شباك ضيفه بعد ركلة ركنية
ومتابعة ناجحة من الدنماركي يانيك فيسترغراد ( .)4وعادل
السلوفاكي دوشان سفنتو قبيل نهاية اللقاء بعد مجهود فردي
داخل المنطقة (.)79
وعلى ملعب راين نيكار ارينا ،تخلى هوفنهايم عن المركز
األخير لشتوتغارت الذي افتتح المرحلة أمس بتعادل سلبي مع
مضيفه ماينتس ،وذلك بفوزه على ضيفه هانوفر بهدف وحيد
جاء من ضربة رأس لجوناثان شميد الذي تابع كرة وصلته من
كيفن فوالند ( .)30وصار رصيد هوفنهايم  13نقطة مقابل 12
لشتوتغارت و 14لهانوفر.

الدوري اإلنكليزي

انقذ العب الوسط الدولي يايا توريه فريقه مانشستر سيتي
من تعادل مخيب على أرضه عندما سجل له هدف الفوز في مرمى
ضيفه سوانسي سيتي  1-2السبت على ملعب «االتحاد» وأمام
 53052متفرجا ً في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري
اإلنكليزي.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف مهاجم سوانسي سيتي السابق
الدولي اإليفواري ويلفريد بوني في الدقيقة  26بضربة رأسية
قوية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها الدولي اإلسباني
خيسوس نافاس (.)26
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها األخيرة نجح
الفرنسي بافيتيمبي جوميس ،بديل الدولي الغاني اندريه اييو،
في إدراك التعادل بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة عجر
حارس المرمى الدولي جو هارت في التصدي لها (.)90
لكن فرحة سوانسي سيتي الذي خاض المباراة بقيادة مدربه
المؤقت آالن كيرتس بعد إقالة غاري مونك األربعاء الماضي ،لم
تدم سوى دقيقتين حيث تلقى توريه كرة داخل المنطقة فتالعب
بمدافعين وسددها قوية بيسراه ارتطمت بظهر المهاجم النيجيري
كليتشي ايهياناتشو ،بديل بوني ،وسكنت الزاوية اليمنى البعيدة
للحارس الدولي البولندي لوكاس فابيانسكي (.)2+90
وعانى مانشستر سيتي الذي لعب في غياب قائده الدولي
البلجيكي فنسان كومباني وهدافه الدولي األرجنتيني سيرخيو
أغويرو بسبب اإلصابة.
واستعاد مانشستر سيتي الصدارة من ليستر سيتي الذي
يستضيف تشلسي حامل اللقب بعد غد االثنين في ختام المرحلة
بعدما رفع رصيده الى  32نقطة ،فيما تجمد رصيد سوانسي
سيتي عند  14نقطة في المركز الخامس عشر.
وت��اب��ع ب��ورن��م��وث الصاعد حديثا ً ال��ى ال���دوري الممتاز،
مفاجآته بفوزه التاريخي على مانشستر يونايتد  1-2على
ملعب «جولدساندز» وامام  11334متفرجاً .وهو الفوز الثاني
لبورنموث على مانشستر يونايتد في تاريخ المواجهات بينهما
واألول منذ  31عاما ً وتحديدا ً عام  .1984وأض��اف بورنموث
مانشستر يونايتد الى قائمة ضحاياه بعد أسبوع واحد على
تغلبه على مضيفه تشلسي حامل اللقب  0-1على ملعب
ستامفورد بريدج.
وبكر بورنموث بالتسجيل عبر جونيور ستانيسالس في
الدقيقة الثانية من ركلة ركنية مباشرة وإدرك المغربي األصل
البلجيكي الجنسية مروان فاليني التعادل لفريق «الشياطين
الحمر» بعد  22دقيقة من مسافة قريبة إثر دربكة أمام المرمى،
لكن النروجي جوشويا كينغ سجل هدف الفوز في الدقيقة  54من
مسافة قريبة إثر ركلة ركنية.
وحرم بورنموث رجال المدرب الهولندي لويس فان غال من
اللحاق بجارهم سيتي الى الصدارة ،وزاد محنه بعد خسارته
أمام فولفسبورج األلماني  3-2الثالثاء الماضي وخروجه خالي
الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروب��ا واكتفى باللعب في
ويوربا ليغ بحلوله ثالثا ً في مجموعته.

وهي المباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات
التي لم يذق فيها مانشستر يونايتد طعم الفوز ،وتجمد رصيده
عند  29نقطة في المركز الرابع وهو مهدد من توتنهام للحاق به
في حال فوز األخير على نيوكاسل غدا ً األحد.
وارتقى كريستال ب��االس الى المركز السادس بفوزه على
ضيفه ساوثمبتون  0-1على ملعب «سيلهورست بارك» وامام
 24914متفرجاً .وسجل الفرنسي يوهان كاباي الهدف الوحيد
بتسديدة زاحفة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من الدولي
الكونغولي الديموقراطي يانيك بوالسي ( .)38ورفع كريستال
ب��االس رصيده ال��ى  26نقطة مقابل  21نقطة لساوثمبتون
الثاني عشر.
بدوره ،صعد واتفورد العائد حديثا ً الى دوري األضواء الى
المركز السابع بفوزه الثمين على مضيفه سندرالند  0-1أيضا ً
على ملعب «النور» وأمام  43989متفرجاً .وسجل النيجيري
اودي��ون ايغالو الهدف الوحيد بتسديدة بيمناه من مسافة
قريبة إثر تمريرة من الكاميروني آالن نيوم ( .)4ورفع واتفورد
رصيده الى  25نقطة مقابل  12نقطة لسندرالند التاسع عشر
قبل األخير.
وتعادل نوريتش سيتي مع ضيفه ايفرتون  1-1اليوم السبت
على ملعب «كارو رود» أمام  27027متفرجاً .وكان ايفرتون
ال��ب��ادئ بالتسجيل عبر مهاجمه ال��دول��ي البلجيكي روميلو
لوكاكو في الدقيقة  ،15وأدرك نوريتش سيتي التعادل مطلع
الشوط الثاني عبر اإليرلندي ويسلي هوالهان (.)47
ورف��ع نوريتش سيتي رص��ي��ده ال��ى  14نقطة ف��ي المركز
السادس عشر مقابل  23نقطة اليفرتون التاسع.
وتعادل أيضا ً وست هام مع ستوك سيتي  0-0على ملعب
«ابتون بارك» في لندن وأمام  34857متفرجاً .ورفع وست هام
رصيده الى  24نقطة في المركز الثامن مقابل  23نقطة لستوك
سيتي الحادي عشر.

جيرو يضع آرسنال في الصدارة

واصل المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو تألقه وصعد بفريقه
آرسنال إل��ى ال��ص��دارة مؤقتا بعدما ق��اده للفوز على مضيفه
الجريح أستون فيال  0-2األحد في المرحلة السادسة عشرة من
الدوري اإلنكليزي.
ورفع فريق المدرب الفرنسي آرسين فينغر رصيده الى 33
نقطة في الصدارة موقتا ً بفارق نقطة عن مانشستر سيتي ،الفائز
السبت على سوانسي سيتي  ،1-2وليستر سيتي الذي يختتم
المرحلة اليوم االثنين على ارضه ضد تشلسي حامل اللقب.
وتحضر آرسنال بهذا الفوز بشكل مثالي لموقعته المرتقبة مع
مانشستر سيتي االثنين المقبل على ارضه.
أما بالنسبة ألستون فيال الذي يعود فوزه االخير على آرسنال
في «فيال بارك» الى هذا اليوم بالذات أي  13كانون األول لكن
من ع��ام  ،1998فتواصلت معاناته وفشل في ال��ع��ودة الى
سكة االنتصارات التي حاد عنها منذ المرحلة االفتتاحية أمام
بورنموث ( ،)0-1فمني بهزيمته الثانية عشرة في  16مباراة
وتجمد رصيده عند  6نقاط في ذيل الترتيب.
ويدين آرسنال بالفوز الى جيرو الذي مهد الطريق أمام فريقه
بتسجيله الهدف األول في الدقيقة  8من ركلة جزاء انتزعها تيو
والكوت من الن هوتون ،ليلعب المهاجم الفرنسي دورا ً حاسما ً
مجددا ً بعد أن قاد فريقه الى ال��دور الثاني من مسابقة دوري
أبطال أوروبا األربعاء الماضي بتسجيله ثالثية الفوز المصيري
على أولمبياكوس اليوناني ( )0-3في معقل األخير.
وه��ذا الهدف التاسع لجيرو في المباريات التسع األخيرة
آلرسنال خارج «ستاد اإلم��ارات» في جميع المسابقات ،رافعا ً
رصيده بالمجمل الى  50هدفا ً بقميص «المدفعجية» ليصبح
بذلك سابع العب يحقق ذلك مع الفريق اللندني وثالث فرنسي
بعد الهداف األسطوري تييري هنري وروبير بيريس.
وحسم آرسنال اللقاء قبل الدخول الى استراحة الشوطين
بفضل الويلزي آرون رامسي الذي بدأ الفرصة عندما افتك الكرة
في منتصف منطقة فريقه قبل أن ينطلق ورفاقه بهجمة مرتدة
سريعة انتهت على إثرها الكرة بين قدمي األلماني مسعود
أوزيل الذي توغل في الجهة اليمنى وكان بإمكانه التسديد لكنه
فضل تحقيق تمريرته الحاسمة الثالثة عشرة لهذا الموسم بعد
أن حضرها على طبق من فضة لزميله الويلزي الذي أودعها
الشباك (.)38

نيس يحصد نقطة ويتقدّم للمركز الخامس

ت��ع��ادل رينس م��ع ضيفه نيس  1-1السبت على ملعب
أوغوست ديلون الثاني في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري
الفرنسي .وسجل فالير جرمان هدفا ً مبكرا ً في محاولتين األولى
بعد تسديدة قوية والثانية بعد أن ارتدت اليه الكرة وتابعها
برأسه في الشباك (.)6
وفي الشوط الثاني ،قدم فنسان كوزييلو هدية ألصحاب
األرض بلمس الكرة في المنطقة المحرمة فاحتسبت ركلة جزاء
سجل منها البرازيلي دييغو هدف التعادل ( .)78ورفع نيس
رصيده ال��ى  26نقطة وتقدم مرتبتين ال��ى المركز الخامس،
ورينس الى  21نقطة وبقي في المركز الرابع عشر.
وارتقى ليل الى المركز الحادي عشر برصيد  23نقطة بعدما
اكستح ضيفه لوريان بثالثية بيضاء سجلها اريك بوتياك من
ضربة رأس إثر تمريرة من فلوران بالمون ( )28ثم من زاوية
ضيقة جدا ً داخل المنطقة ( ،)55وجبريل سيديبي بالثالث إثر
تمريرة من المغربي سفيان بوفال (.)84
وتقدم ليل بفارق األهداف على نانت الذي خطف نقطة متأخرة
من ضيفه تولوز تعادله معه  .1-1وتقدم الفريق الزائر عن طريق
الصربي الكسندر بيسيتش بعد تمريرة من اإليفواري جان دانيال
اكبا اكبرو ( ،)53وع��ادل االرجنتيني اميليانو ساال ألصحاب
األرض من ضربة رأس بعد عرضية من يوهان اوديل (.)86
وصار لمونبلييه نفس الرصيد بعد أن فاز  1-2على ضيفه
جانجان الذي تقدم بواسطة سلوان بريفا من متابعة رأسية
لعرضية يانيس ساليبور ( .)32وفي الشوط الثاني ،حول
مونبلييه بطل  2012-2011للمرة الوحيدة في تاريخه ،تخلفه
الى فوز بعدما سجل له السنغالي سليمان كامارا من متابعة
رأسية لكرة أرسلها الجزائري رياض بودبوز أمام المرمى (،)54
والتشادي كاسيمير نينغا بعد تمريرة متقنة من كامارا ()62
وتعادل تروا صاحب المركز األخير مع ضيفه باستيا بهدف
لجيمي كابوا مستغالً ركلة ركنية ( )59مقابل هدف لسيكو
فوفانا اثر تمريرة من التوغولي فلويد اييتيه (.)23
وكان تروا عيّن الثالثاء مدير قسم التأهيل في النادي كلود
روبان مدربا ً جديدا ً لفريقه خلفا ً لجان مارك فورالن الذي أقيل من
منصبه األسبوع الماضي.
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ال�صفاء يحتفظ بال�صدارة بتعادله مع العهد
وثالثية كبيرو تقود ال�ساحل �إلى الو�صافة
انتهت ق ّمة ال��دوري اللبناني بين الصفاء المتصدر
ووصيفه العهد بالتعادل  1 – 1في المباراة التي جمعت
الفريقين الجمعة ،على ملعب صيدا البلدي ،بافتتاح
الجولة الثامنة.
وبهذه النتيجة احتفظ الصفاء بالصدارة بــ 18نقطة،
مبتعدا ً بفارق نقطتين عن مالحقه العهد ،الذي قد يخسر
المركز الثاني لمصلحة شباب الساحل ،في حال فوز
األخير على االجتماعي ،السبت.
وكان العهد األفضل انتشارا ً واألكثر نشاطا ً في الشوط
األول ،حين اعتمد «األص��ف��ر» البناء المنظم لهجماته
من الخلف ،ونجح بالوصول إل��ى مرمى الصفاء في
مناسبتين خطرتين األولى عندما أهدر أحمد زريق ()25
إثر انفراد بمهدي خليل الذي أنقذ الكرة ببراعة ،والثانية
حين صد الحارس اليقذ مهدي خليل رأسية هيثم فاعور
إثر ركنية (.)32
في المقابل ،حاول الصفاء مباغتة منافسه عبر هجمات
مرتدة سريعة ،لكن غياب مهاجميه محمد حيدر وعالء
البابا عن أجواء اللقاء ،أفسد خطورة الهجمات الصفاوية.
واختلف السيناريو في الشوط الثاني إذ تخلّى الفريقان
عن تحفظهما واندفعا بشك ٍل أكبر نحو الهجوم ،ما ساهم
في ارتفاع اإليقاع ونسبة الخطورة على المرمين.
وفي حين ظنّ الجميع أن المباراة تتجه نحو التعادل
السلبي ،شهدت الدقائق األخيرة إث��ارة الفتة ،ساهمت
بها التغييرات التي أجراها المدربان ،فبديل الصفاء
السنغالي شيخ سامبا دي��وك تسبب في ركلة جزاء
لفريقه ،عندما قطع قلب دف��اع العهد خليل خميس
كرته داخ��ل منطقة الجزاء ،فانبرى قلب دف��اع الصفاء
المتخصص نور منصور ( )86مسددا ً إلى يمين الحارس
بنجاح ،ليؤمن التقدم لفريقه.
وأدرك بديل العهد ط��ارق العلي ( )9-+1التعادل
للعهد إثر مجهود ف��ردي رائ��ع أنهاه بقذيفة في مرمى
حارس الصفاء مهدي خليل.
وفي الوقت بدل الضائع كثف العهد هجماته ساعيا ً
إل��ى ال��ف��وز ،وك��اد يخطفه عبر البديل عباس عطوي
( )5+90من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالقائم األيسر
للصفاء ،لتنتهي المباراة بتعادل بطعم الفوز للصفاء
والخسارة للعهد.
مثل العهد الحارس حسن بيطار والالعبون حسين
الزين وخليل خميس وعباس كنعان (حسين عواضة
 )88وحسين دقيق ودينيس إيغوما وهيثم فاعور وعبد
الرزاق الحسين (عباس عطوي  )76وأحمد زريق (طارق
العلي  )72ومامادو درامي وحسن شعيتو.
مثل الصفاء الحارس مهدي خليل والالعبون محمد
زين طحان وعلي السعدي ونور منصور ومحمد حمود
وج���وزف ح��ب��وش (ش��ي��خ سامبا دي���وك  )55وأدي��ي��ل
بريشيوس (قاسم ليال  )60وأحمد جلول ومحمد حيدر
وعالء البابا وحسن هزيمة (مصطفى قانصوه .)5+90

كبيرو يقود الساحل إلى الوصافة

سجل المهاجم النيجيري موسى كبيرو ثالثة أهداف
ليقود شباب الساحل للفوز  2-4على االجتماعي الصاعد
حديثا ً ل�لأض��واء والتقدم للمركز الثاني في ال��دوري
اللبناني لكرة القدم.
وتقدم االجتماعي مبكرا ً عبر تسديدة هشام النابلسي
من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة  12لكن كبيرو تعادل
لشباب الساحل بعد ثماني دقائق قبل أن يحرز هدفين
في الدقيقتين  35و.45
وأكمل وسيم عبد الهادي رباعية شباب الساحل بعد
مرور ساعة من اللعب إثر تمريرة من النيجيري دانييل
أوداف��ي��ن فيما قلص الغاني نيكوالس كوفي الفارق
لالجتماعي بعد دقيقة واحدة.

وكان الصفاء تعادل مع العهد حامل اللقب  1-1أمس
الجمعة ليحتفظ بالصدارة ول��ه  18نقطة من ثماني
مباريات متقدما ً بنقطة واح��دة على شباب الساحل
برصيد  17نقطة.
ويأتي العهد في المركز الثالث وله  16نقطة بينما
تجمد رصيد االجتماعي عند ثماني نقاط في المركز
الثامن.
وح ّول النبي شيت تأخره بهدفين إلى التعادل 3-3
مع ضيفه النجمة  3-3ليحتفظ بالمركز الرابع بفارق
األهداف عن منافسه برصيد  13نقطة لكل منهما.
وتقدم النجمة في الدقيقة الخامسة من وضع انفراد
عن طريق قائده عباس عطوي بعد خطأ دفاعي.
وكاد أكرم المغربي أن يعزز تقدم النجمة بضربة رأس
لكن محاولته اصطدمت بالعارضة ثم تعادل حسين
العوطة للنبي شيت في الدقيقة األخيرة من الشوط األول
من وضع انفراد.
وبدا النجمة في طريقه للفوز بعد أن سجل التونسي
رض��وان الفالحي وعطوي الهدفين الثاني والثالث في
الدقيقتين  49و.59
لكن النبي شيت قلص الفارق عن طريق العوطة في
الدقيقة  63قبل أن يدرك السوري خالد الصالح التعادل
عبر ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء قبل خمس دقائق
من نهاية المباراة.

األحوال الجوية
توقف لقاء األنصار والراسينغ

توقفت مباراة األنصار مع ضيفه الراسينغ بعد 27
دقيقة من انطالقها في ختام منافسات المرحلة الثامنة
للدوري اللبناني لكرة القدم بسبب سوء األحوال الجوية
أمس.
وكان األنصار تقدم بهدف سجله األرجنتيني لوكاس
غاالن في الدقيقة  25قبل أن يوقفها الحكم بعد دقيقتين
بسبب األمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب بيروت
المرجح أن يستكمل االتحاد اللبناني الوقت
البلدي .ومن
ّ
المتبقي من المباراة الثالثاء.
وعمق طرابلس من ج��راح ضيفه الشباب الغازية
متذيل الترتيب بالفوز عليه 1-صفر ليصعد للمركز
السابع برصيد عشر نقاط متأخرا ً بفارق ثماني نقاط عن
الصفاء المتصدر الذي تعادل مع العهد حامل اللقب 1-1
في افتتاح المرحلة الجمعة الماضي.
وبقي الشباب الغازية الذي مني بخسارته الخامسة
بالمركز الثاني عشر واألخير برصيد ثالث نقاط.
وقاد الغاني عبد العزيز يوسف فريقه طرابلس للفوز
بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة  63بعد كرة
مررها غازي الحسين.
وسجل السالم زغرتا هدفا ً متأخرا ً ليتعادل مع مضيفه
الحكمة الصاعد حديثا ً لدوري األضواء .2-2
وتقدم السالم بهدف سجله أحمد الخطيب في الدقيقة
 25بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس الحكمة وسددها
راؤول تاراجونا اآلتي من أورغواي من ركلة جزاء.
وأثمرت هجمات الحكمة عن هدف التعادل وسجله
محمد عطوي ف��ي الدقيقة  32قبل أن يضيف حسن
الخنسا الهدف الثاني في الدقيقة  83بعد كرة مررها
الالعب المخضرم محمد قصاص.
وأنقذ تاراغونا فريقه السالم من الخسارة بتسجيله
هدف التعادل الثاني بعد دقيقتين من الوقت المحتسب
بدل الضائع قبل أن يطرد نزيه طي حارس مرمى الحكمة
بسبب احتجاجه على التحكيم.
واحتفظ السالم بالمركز العاشر برصيد خمس نقاط
متقدما ً بفارق نقطة واحدة عن الحكمة القابع بمنطقة
الهبوط.

قرعة متوازنة والكبار مر�شحون للعبور
سحبت في باريس قرعة نهائيات
كأس أوروبا  2016التي تحتضنها
فرنسا من  10حزيران إلى  10تموز
المقبلين ،وج��اءت متوازنة نسبيا ً
ح��ي��ث ت��ب��دو المنتخبات الكبرى
مرشحة إلى بلوغ الدور الثاني.
وج����اءت ف��رن��س��ا المضيفة في
ال��م��ج��م��وع��ة األول�����ى إل����ى ج��ان��ب
رومانيا وألبانيا وسويسرا ،فيما
أوقعت القرعة إسبانيا حاملة لقب
النسختين األخيرتين في مجموعة
صعبة نسبيا ً هي الرابعة مع تشيكيا
وتركيا وك��روات��ي��ا ،وألمانيا بطلة
العالم في الثالثة إلى جانب أوكرانيا
وبولندا وإيرلندا الشمالية.
وتلتقي فرنسا م��ع رومانيا في
المباراة االفتتاحية ،فيما تسته ّل
إسبانيا حملة ال��دف��اع ع��ن لقبيها
بمواجهة تشيكيا.
ووزع��ت المنتخبات على أربعة
مستويات حيث وضعت إسبانيا
حاملة اللقب وألمانيا بطلة العالم
وإنكلترا والبرتغال وبلجيكا في
المستوى األول ،وإيطاليا وصيفة
البطل وروسيا وسويسرا والنمسا
وكرواتيا وأوكرانيا في الثاني.
أم���ا ال��م��س��ت��وى ال��ث��ال��ث ف��ض� ّم
تشيكيا والسويد وبولندا ورومانيا
وسلوفاكيا والمجر ،في حين ضم
ال��راب��ع تركيا وإي��رل��ن��دا وآيسلندا
ووايلز وألبانيا وإيرلندا الشمالية.
وهنا المجموعات:
 المجموعة األول����ى :فرنسا،رومانيا ،ألبانيا ،سويسرا
 المجموعة الثانية :إنكلترا،روسيا ،وايلز ،سلوفاكيا
 المجموعة الثالثة :ألمانيا،أوكرانيا ،بولندا ،أيرلندا الشمالية
 المجموعة الرابعة :إسبانيا،التشيك ،تركيا ،كرواتيا
 المجموعة الخامسة :بلجيكا،إيطاليا ،جمهورية إيرلندا ،السويد
 المجموعة السادسة :البرتغال،أيسلندا ،النمسا ،المجر
تصريحات المدربين:
ديدييه ديشان (م��درب فرنسا):
«ه��دف��ن��ا ه���و ال��م��رك��ز األول في
المجموعة .سويسرا تبقى بلدا ً كرويا ً
ج��ي��دا ً على ال��رغ��م م��ن أننا تغلبنا
عليها في المونديال ( .)2-5إنه
المنتخب األكثر قيمة في المجموعة
مع احترامي للمنتخبين اآلخرين.
يمكنكم القول ما شئتم عن ألبانيا
التي لم ننجح في الفوز عليها مرتين
ودّي���اً .أم��ا رومانيا فنحن ال نعرف
الشيء الكثير عنها ولكننا شاهدنا
نتائجها ف��ي التصفيات حيث لم

يدخل مرماها سوى هدفين».
آن��خ��ل ي��وردان��ي��س��ك��و (م����درب
روم��ان��ي��ا)« :ه��ل تعتقدون أننا لن
نكون سعداء بمواجهة فرنسا البلد
المضيف في المباراة االفتتاحية؟
نحن سعداء ألننا سنفتتح مسابقة
مهمة للمرة األولى في تاريخنا .ولكن
المهمة لن تكون سهلة عندما نبدأ أمام
فرنسا التي يمكن أن تكون المنتخب
المتوج باللقب الحقاً».
ف�لادي��م��ي��ر بتكوفيتش (م���درب
س���وي���س���را)« :س��ع��ي��د ب��ال��ق��رع��ة؟
س��أواف��ي��ك��م ب��ال��ج��واب ب��ع��د نهاية
المباريات الثالث األول��ى في الدور
األول ،ولكننا سنبذل قصارى جهدنا.
أمامنا الوقت لالستعداد وسنذهب إلى
بحماس كبير .إنها ميزة ولكن
فرنسا
ٍ
أيضا ً مهمة صعبة جدا ً عند مواجهة
ّ
المرشح للتتويج باللقب.
المنتخب
سحقتنا فرنسا في المونديال األخير
( )2-5ولكننا مرتاحون لمواجهة
منتخب قوي كي نظهر أنه بإمكاننا
مقاومته».
جاني دي بيازي (مدرب ألبانيا):
«إنها مجموعة صعبة بالنسبة لنا.
إنها مجموعة رائعة بالنسبة لي ألنها
ستكون متكافئة .المباراة األول��ى
(تاريخية باعتبارها األولى في إحدى
البطوالت الكبرة) ستكون صعبة
ج��دا ً بالنسبة لنا ،ولكنها صعبة
على الجميع .أتمنى أن نحقق نتائج
جيدة مثلما فعلنا في التصفيات وأن
ال تكون لدينا إصابات كثيرة».
روي هودجسون (مدرب إنكلترا):
«منتخبنا لديه الكثير من االحترام
لويلز .نحن نعرف جميع الالعبين
الويلزيين ،وأغلبهم يلعب في إنكلترا.
ولكننا نعرف على الخصوص أن هذا
المنتخب منظم جدا ً ولديه معنويات
عالية وعموده الفقري جيد».
م��ارت��ن اون��ي��ل (م����درب أي��رل��ن��دا
ال��ش��م��ال��ي��ة)« :أن��ه��ا أم��س��ي��ة مهمة

بالنسبة ل��ك��رة ال��ق��دم االي��رل��ن��دي��ة
الشمالية .ستكون المهمة صعبة
بالنسبة ل��ي ولكن على ال��رغ��م من
أن مجموعتنا صعبة فاعتقد بأننا
نملك إمكانية التأهل .تأهلنا بصدارة
مجموعتنا ،سجلنا  16هدفا ً وبالتالي
نحن نتمتع بثقة كبيرة .تكون المهمة
صعبة دائما ً عندما تالقي منتخبا ً
كرويا ً عالميا ً مثل ألمانيا ،نحن نعرف
مكانتنا ،وإننا بلد كروي صغير في
وق��ت تتجه ك��ل الترشيحات نحو
االلمان ،ولكن كل آمالنا تتركز على
تخطي الدور األول».
فيسنتي دل ب��وس��ك��ي (م���درب
إسبانيا)« :منتخبان في مجموعتنا
أقصيا هولندا هما التشيك وتركيا،
وهذه معلومة كافية لتحديد قيمتهما.
ك��روات��ي��ا نحن نعرفها ألن��ه��ا تضم
العبين رائعين ،إن��ه منتخب كبير
مثلما شاهدنا في النسخة األخيرة
من الكأس القارية .أنا حذر من جميع
المنتخبات وأكنّ لها احتراما ً كبيراً.
م��ا يتعين علينا فعله ه��و التركيز
على منتخبنا وتقديم عروض جيدة
واختيار أفضل الالعبين والتنظيم
جيداً .نحن أم��ام مسؤولية كبيرة،
م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ت����وج ف���ي النسختين
األخيرتين ويطمح الى اللقب الثالث
على التوالي».
فاتح تيريم (م��درب تركيا)« :ال
نخشى أي منتخب وسنحاول تقديم
أفضل ما لدينا».
انطونيو كونتي (مدرب إيطاليا):
«أعتقد أن بلجيكا تملك منتخبا ً رائعا ً
وهي بين المرشحين في النهائيات.
إنها مجموعة شابة وتضم عناصر
متميزة .السويد وإيطاليا وإيرلندا
في مستوى واح��د .الجميع يعرف
قيمة زالت���ان ابراهيموفيتش ،أما
إي��رل��ن��دا فلديها روح المجموعة
وتلعب بكثافة وقتالية .يتعين
علينا الحذر كثيراً».

