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البافاري لبلوغ ربع نهائي الك�أ�س ...والأبرز مواجهة �سان جرمان و�سانت �إيتيان
دربي تورينو في واجهة الدور ثمن النهائي ...و�أتلتيكو وفالن�سيا مر�شحان للحاق ببر�شلونة
يبدو بايرن ميونيخ مرشحا ً فوق
ال��ع��ادة لبلوغ ال���دور رب��ع النهائي
ل��م��س��اب��ق��ة ك���أس أل��م��ان��ي��ا عندما
يستضيف دارمشتات الوافد حديثا ً
إلى دوري األضواء اليوم على ملعب
«أليانز أرينا» في افتتاح الدور ثمن
النهائي.
ويملك ال��ف��ري��ق ال��ب��اف��اري ال��ذي
ت��� ّوج السبت بلقب بطل الخريف
في البوندسليغا ،األسلحة الالزمة
إلض���اف���ة دارم���ش���ت���ات إل���ى قائمة
ض��ح��اي��اه وم��واص��ل��ة م��ش��واره في
المسابقة التي يسعى إلى استعادة
لقبها .كما أن رجال المدرب اإلسباني
جوزيب غوارديوال سحقوا دارمشتات
بثالثية نظيفة عندما حلوا ضيوفا ً
عليه ف��ي  19أي��ل��ول ال��م��اض��ي في
الدوري المحلي.
وك��ان بايرن ميونيخ كشف عن
نواياه في ال��دور الثاني عندما جرد
مضيفه فولفسبورغ من اللقب بفوزه
عليه  1-3على ملعب «فولكسفاغن
آري��ن��ا» حسمها ف��ي ال��ش��وط األول
بتسجيله األه��داف الثالثة ،قبل أن
يسجل البديل أندريه شورله هدف
الشرف ألصحاب األرض في الدقيقة
األخ��ي��رة .وك���ان فولفسبورغ توج
باللقب في أيار الماضي بالفوز 1-3
على بوروسيا دورتموند الذي كان
أطاح ببايرن ميونيخ من دور األربعة
بركالت الترجيح.
م��ن ج��ه��ت��ه ،ل��ن ي��ج��د ب��وروس��ي��ا
دورت��م��ون��د أي صعوبة ف��ي حسم
مواجهته أم��ام أوغ��س��ب��ورغ عندما
ي��س��ت��ض��ي��ف��ه األرب����ع����اء .وي��ح��ق��ق
بوروسيا دورت��م��ون��د نتائج جيدة
في الدوري هذا الموسم وهو الفريق
الوحيد الذي يطارد الفريق البافاري
في صدارة البوندسليغا حيث يحتل
المركز الثاني برصيد  38نقطة بفارق
 5نقاط خلف بايرن ميونيخ.
يذكر أن صاحب المركز الثالث
في الدوري هو هرتا برلين الذي نجا
الموسم الماضي من الهبوط ،وهو
يملك  29نقطة بفارق  9نقاط خلف
بوروسيا دورتموند و 14نقطة خلف
بايرن ميونيخ.
وي��ح � ّل ه��رت��ا برلين ضيفا ً على
نورمبرغ من الدرجة الثانية األربعاء
في مهمة ال تخلو من صعوبة لفريق
العاصمة الذي فشل في الفوز على
نورمبرغ في المباريات الست األخيرة
بينهما ( 5هزائم وت��ع��ادل واح��د).
ويعود الفوز األخير لهرتا برلين على
نورمبرغ إلى  10أيار  2008عندما
تغلب عليه  0-1في المرحلة قبل
األخيرة من الدوري.
ويلتقي بوروسيا مونشنغالدباخ
مع فيردر بريمن اليوم أيضا ً في مباراة
ث��أري��ة بالنسبة ل�لأول ال��ذي خسر
 2-1أمام بريمن في المرحلة الثالثة
م��ن ال���دوري ،وقتها ك��ان بوروسيا
مونشنغالدباخ في أسوأ حالته حيث
تعرض لـ 5هزائم متتالية قبل أن
يستعيد التوازن ويرتقي من المركز

األخير إلى الخامس.
وستكون مباراة الثالثاء فرصة
أم���ام ب��وروس��ي��ا مونشنغالدباخ
لمصالحة جماهيره إث��ر الخسارة
المذ ّلة أمام باير ليفركوزن  5-0في
الدوري السبت .ويح ّل باير ليفركوزن
ضيفا ً على اونترهاخينغ من الدرجة
الثانية في اختبا ٍر سهل.
ويلعب الثالثاء أيضا ً ارتسغييرجه
من الدرجة الثالثة مع هايدنهايم من
الدرجة الثانية ،واألربعاء شتوتغارت
م��ع اي��ن��ت��راخ��ت ب��راون��ش��ف��اي��غ من
الثانية ،وت��ي اس في ميونيخ من
الثانية مع بوخوم من الثانية.

كأس الرابطة الفرنسية

يشهد الدور ثمن النهائي لمسابقة
كأس الرابطة الفرنسية مواجهتين
ناريتين األربعاء ،األولى بين باريس
س��ان جرمان حامل اللقب وضيفه
سانت إيتيان ،والثانية بين بوردو
وضيفه موناكو.
ف��ي ال��م��ب��اراة األول���ى على ملعب
«ب��ارك دي برانس» في العاصمة،
ي��ب��دأ ب��اري��س س��ان ج��رم��ان حملة
الدفاع عن لقبه بمواجهة قوية أمام
سانت إيتيان.
وتحفل مواجهة الفريقين دائما ً
بالندّية واإلث��ارة وإن كانت الغلبة
في األعوام األخيرة للفريق الباريسي
الذي حقق الفوز في المباريات السبع
األخيرة آخرها  1-4في ال��دوري في
 25تشرين األول الماضي على ملعب
بارك دي برانس.
وك��ان باريس سان جرمان أزاح
سانت إيتيان من دور ربع النهائي
لمسابقة ك��أس ال��راب��ط��ة الموسم
الماضي بالفوز عليه  0-1على ملعب
جوفروا جيشار ،ثم تغلب عليه في
دور األربعة لمسابقة كأس فرنسا
 1-4ف��ي ب��اري��س ف��ي طريقه إلى
اللقب.
ويغرد الفريق الباريسي خارج
السرب هذا الموسم ويسير بخطى

ثابتة نحو التتويج بلقبه الرابع
على التوالي في الدوري حيث يبتعد
بفارق  17نقطة أمام أقرب مطارديه
آنجيه ،وهو يدخل مباراة األربعاء
بمعنويات عالية عقب سحقه ضيفه
ليون  1-5األحد.
وأكد مدرب باريس سان جرمان
لوران بالن أن حارس المرمى الدولي
اإلي��ط��ال��ي س��ال��ف��ات��وري سيريجو
سيلعب أساسيا ً أمام سانت إيتيان
تنفيذا ً لما تق ّرر في بداية الموسم حيث
يخوض األلماني كيفن تراب مباريات
الدوري وسيريجو مباريات الكؤوس
المحلية .وق���ال ب�ل�ان« :سيريجو
سيكون أساسيا ً األربعاء .سنلتزم
بما قررناه في بداية الموسم».
وكان بالن ينوي إشراك سيريجو
أم��ام شاختار دانييتسك األوكراني
في م��ب��اراة هامشية ضمن الجولة
السادسة األخيرة من مسابقة دوري
أبطال أوروبا األسبوع الماضي ،بيد
أن��ه ع��دل ع��ن ق���راره حتى ال يضيع
الفرصة على الدولي اإليطالي بخوض
المنافسات القارية في ح��ال تركه
للفريق في فترة االنتقاالت الشتوية
المقبلة .وأكد بالن أيضا ً عودة العب
الوسط الدولي األرجنتيني خافيير
باستوري بعد تعافيه من اإلصابة
التي تعرض لها في  21تشرين األول
الماضي.
وفي الثانية ،تنتظر ب��وردو الذي
يعاني األم � ّري��ن ف��ي ال���دوري مهمة
صعبة أمام موناكو العائد بق ّوة إلى
مراكز ال��ص��دارة .وتراجعت نتائج
ب��وردو بعد بداية جيدة وه��و حقق
ف��وزي��ن فقط ف��ي مبارياته السبع
األخ��ي��رة ،ما أدى إل��ى تراجعه إلى
المركز ال��راب��ع عشر .أم��ا موناكو،
فعاد بقوة في اآلونة األخيرة وحقق
فوزين متتاليين م ّكناه من االرتقاء
إلى المركز الثالث.
وتبرز أيضا ً مواجهتان بين أندية
الدرجة األولى ،األولى بين جانغان
الثامن عشر ونيس الخامس ،ورين

�أربع مواجهات من العيار الثقيل
في الدور الثاني من دوري الأبطال
أس��ف��رت قرعة ال���دور الثاني من
مسابقة دوري أبطال أوروب��ا التي
سحبت االثنين في نيون السويسرية
عن  4مواجهات من العيار الثقيل
هي على التوالي :آرسنال اإلنكليزي
 برشلونة اإلسباني حامل اللقب،ويوفنتوس اإلي��ط��ال��ي الوصيف-
ب��اي��رن ميونيخ األل��م��ان��ي ،وروم��ا
اإلي��ط��ال��ي-ري��ال م��دري��د اإلسباني،
وب��اري��س س��ان ج��رم��ان الفرنسي-
تشيلسي اإلنكليزي.
ويلتقي ب��رش��ل��ون��ة م��ج��ددا ً مع
آرسنال للمرة الرابعة في السنوات
ال��ت��س��ع األخ���ي���رة وج����اءت جميع
ال��م��واج��ه��ات ف��ي مصلحة الفريق
الكاتالوني ب��دءا ً من نهائي نسخة
عام  ،2006وفي ربع النهائي موسم
 2010-2009وف��ي ال��دور الثاني
موسم .2011-2010
وسيتعين على الفريق اللندني أن
يكون في كامل تركيزه لوقف خطورة
ثالثي برشلونة الرهيب المؤلف من
األرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي
نيمار دا سيلفا واألوروغوياني لويس
سواريز.
وتبرز أيضا ً مواجهة يوفنتوس
وص��ي��ف نسخة ال��م��وس��م الماضي
م��ع ب��اي��رن ميونيخ المرشح بقوة

إلحراز اللقب إلى جانب قطبي الكرة
اإلسبانية .والتقى الفريقان للمرة
األخيرة موسم  2013-2012وحسم
الفريق البافاري المباراتين ذهابا ً
وإيابا ً بنتيجة واحدة .0-2
وللموسم الثاني على التوالي،
أوقعت القرعة باريس سان جرمان
في مواجهة تشيلسي .وكان الفريق
اللندني حسم الموقعة بينهما موسم
 2014-2013في ربع النهائي ،ور ّد
له فريق العاصمة الفرنسية التحية
الموسم الماضي في الدور الثاني.

ويلتقي روما وري��ال مدريد للمرة
الثامنة في دوري األبطال منذ موسم
.2002-2001
وي��ق��ام ذه��اب ه��ذا ال���دور ف��ي 16
و 17و 23و 24شباط  ،واإلي��اب في
 8و 9و 15و آذار  ،2016علما ً بأن
المباراة النهائية ستقام في  28أيار
على ملعب س��ان سيرو ف��ي مدينة
ميالنو اإليطالية .وتقام مباريات
الذهاب على أرض أصحاب المركز
الثاني ،واإلي���اب على أرض أبطال
المجموعات.

دورانت يقود �أوكالهوما للفوز على يوتا جاز
تأ ّلق كيفن دورانت وقاد فريقه أوكالهوما سيتي ثاندر
إلى فوز ج ّذاب على يوتا جاز .وسجل كيفن دوران��ت 31
نقطة ليقود أوكالهوما سيتي ثاندر على يوتا جاز -104
 98ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
ونجح دوران���ت أيضا ً في  6تمريرات و 5متابعات،
وأض��اف زميله راس��ل وستبروك  25نقطة و 11تمريرة
ليجدد أوكالهوما سيتي ف��وزه على يوتا في مدى ثالثة
أيام.
في المقابل كان رودني هود أفضل مسجل في صفوف
يوتا ( 23نقطة) وأضاف زميله غوردون هايوارد .22
وقلب ميامي هيت تخلفه بفارق  16نقطة أمام ممفيس
غريزليز ليخرج فائزا ً  97-100بفضل سلة لدواين وايد
سجلها قبل نهاية المباراة بـ  21ثانية.

وسجل هيت آخر  11نقطة في المباراة وك��ان أفضل
مسجل في صفوفه كريس ب��وش ( 22نقطة) وأض��اف
جيراليد غرين  16نقطة ولويل دينغ  15ووايد  14ليحقق
فريقهم أول فوز بعد ثالث هزائم متتالية.
بدوره قاد براندون نايت فريقه فينيكس صنز إلى الفوز
على مينيسوتا تمبروولفز  101-108بتسجيله  25نقطة.
وك��ان نايت خاض مباراة سيئة ضد بورتالند ترايل
باليزرز يوم الجمعة الماضي بإخفاقه في التسجيل في 12
رمية بينها  8محاوالت ثالثية.
وح ّقق تورونتو رابتورز فوزه الرابع على التوالي وكان
على حساب فيالدلفيا سفنتي سيكسرز  76-96ملحقا ً
بمنافسه الخسارة الرابعة والعشرين هذا الموسم مقابل
انتصار واحد.

العاشر مع تولوز التاسع عشر قبل
األخير الثالثاء .وتبدو حظوظ ليل
ول��وري��ان ومرسيليا وليون كبيرة
لبلوغ ربع النهائي خالل مواجهتها
ألندية الدرجة الثانية الفال وديغون
وب����ور-اون-ب����ري����س وت����ور على
التوالي.

كأس إيطاليا

يبرز دربي تورينو بين الجارين
يوفنتوس ح��ام��ل اللقب وتورينو
األرب��ع��اء ف��ي ال���دور ثمن النهائي
لمسابقة كأس إيطاليا.
وي��دخ��ل ي��وف��ن��ت��وس المواجهة
بمعنويات عالية بعد انتفاضته في
الدوري المحلي الذي يحمل لقبه في
األع��وام األربعة األخيرة حيث حقق
 6انتصارات متتالية بدأها بالفوز
على تورينو بالتحديد  1-2في 31
تشرين األول الماضي في المرحلة
الحادية عشرة ،وكان آخرها األحد
على منافسه اللدود فيورنتينا .1-3
وتسلق فريق «السيدة العجوز»
المراتب في صمت وانتقل من المركز
الثاني عشر إلى الرابع وب��ات على
بعد  6نقاط من إنتر ميالن المتصدر.
وكان يوفنتوس توج بطالً للمسابقة
ال��م��وس��م ال��م��اض��ي وذل����ك للمرة
العاشرة في تاريخه واألولى منذ 20
سنة عندما تغلب على التسيو 1-2
بعد التمديد في المباراة النهائية على
الملعب األولمبي في روم��ا .وأعفي
يوفنتوس من خوض األدوار األولى
للمسابقة على غ��رار األن��دي��ة التي
حلت في المراكز الثمانية األولى في
الدوري الموسم الماضي.
في المقابل ،تراجعت نتائج تورينو
بشك ٍل الفت بعد بداية مشجعة وم ّر
الفريق بفترة فراغ استمرت  6مراحل
لم يذق فيها طعم الفوز ،قبل أن يعود
في المراحل الثالث األخيرة ويحقق
فوزين متتاليين وأرغ��م روم��ا على
التعادل األح��د .وبلغ تورينو الدور
ثمن النهائي بفوز كبير على تشيزينا

من الدرجة الثانية .1-4
ويفتتح إن��ت��ر م��ي�لان ال���دور ثمن
النهائي الثالثاء باستضافة كالياري
من الدرجة الثانية في مباراة سهلة
ن��س��ب��ي�اً .وي��ت��ص��در رج���ال ال��م��درب
روبرتو مانشيني ال��دوري المحلي
بفارق  4نقاط عن أقرب المطاردين
فيورنتينا ونابولي بعدما استغل
تع ّثر األخيرين األحد.
ً
ويلعب الثالثاء أيضا جنوى مع
اليساندريا من الدرجة الثالثة والذي
كان أخرج باليرمو من الدور الرابع.
ويأمل روما في العودة إلى سكة
االن��ت��ص��ارات ال��ت��ي غ��اب��ت عنه في
المباريات الست األخيرة في مختلف
المسابقات واألرب��ع األخيرة محليا ً
(ث�لاث��ة ت��ع��ادالت وه��زي��م��ة) ،وذل��ك
عندما يستضيف سبيزيا من الدرجة
الثانية األربعاء.
وي��ب��دو فيورنتينا مرشحا ً فوق
العادة لتخطي ضيفه كاربي التاسع
ع��ش��ر ق��ب��ل األخ���ي���ر ف���ي ال�����دوري،
واألم��ر ذاته بالنسبة لنابولي الذي
يستضيف فيرونا صاحب المركز
األخير.
ويح ّل ميالن ضيفا ً على سمبدوريا
الخميس المقبل في م��ب��اراة ثأرية
بالنسبة لألخير الذي مني بخسارة
م��ذل��ة أم���ام رج���ال الع��ب��ه السابق
الصربي سينيسا ميهايلوفيتش
 4-1في  28تشرين الثاني الماضي.
ويلعب الخميس أيضا ً التسيو مع
أودينيزي في مباراة متكافئة بالنظر
إل��ى النتائج المخيبة وال��ع��روض
المتذبذبة لكالهما في اآلونة األخيرة.

كأس إسبانيا

ت��ب��دو أن���دي���ة أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د
وفالنسيا وإشبيلية مرشحة بقوة
للحاق ببرشلونة إل��ى ال���دور ثمن
النهائي لمسابقة كأس إسبانيا عندما
تخوض مباريات إياب الدور الثالث.
وك��ان��ت األن��دي��ة الثالثة حسمت
تأهلها بنسبة كبيرة ذهابا ً وخارج
ق��واع��ده��ا ح��ي��ث ت��غ��ل��ب أتلتيكو
م��دري��د ع��ل��ى مضيفه ري����وس من
ال��درج��ة الثالثة  ،1-2وفالنسيا
على مضيفه باراكالدو من الدرجة
الثالثة أيضا ً  ،1-3وإشبيلية على
مضيفه لوغرونيس (ثالثة) ،0-3
وبالتالي فهي مرشحة بقوة لتجديد
انتصاراتها خصوصا ً وأنها تلعب
على أرضها وكذلك الفوارق الكبيرة
بينها وبين ضيوفها.
وك��ان برشلونة أول المتأهلين
على حساب فيانوفنسي من الدرجة
الثالثة ( 0-0ذهابا ً و 1-6إياباً).
وك��ان برشلونة أح��رز لقب الموسم
الماضي على حساب أتلتيك بلباو
 1-3في المباراة النهائية في  30أيار
الماضي.
وي��ب��ق��ى ري����ال م��دري��د ال��خ��اس��ر
األكبر في مسابقة الكأس بعدما تم
استبعاده إلشراكه الروسي دينيس
تشيريشيف الموقوف.
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حناوي يبحث و�شختورة في �ش�ؤون ريا�ضية بلدية
استقبل وزي��ر الشباب والرياضة العميد الركن عبد
المطلب حناوي في مكتبه في ال���وزارة ،رئيس بلدية
الدكوانة المحامي أنطوان شختوره وتم عرض لنشاطات
البلدية واألوضاع الرياضية والشبابية عموما ً ومالعب

البلدية وال��ب��رام��ج وأوض���اع نشاطات ن��ادي الروضة
الرياضي الدكوانة.
وشكر شختورة ال��وزي��ر حناوي الهتمامه ومتابعة
النشاطات الشبابية والرياضية.

�صراع محتدم على المركزين
الرابع والخام�س في الفوت�سال
غ��اب البطل ووص��ي��ف��ه وشريكا
ال��ص��دارة بنك ب��ي��روت والميادين
عن األسبوع  ،15وس��وف يلتقيان
األرب��ع��اء عند الساعة  21:30على
ملعب إميل لحود في مواجهة نارية
ستحدد بشك ٍل كبير صاحب المركز
األول ،في ختام الدوري المنتظم من
دوري الدرجة األول��ى في كرة القدم
للصاالت (فوتسال).
لكن اإلثارة لم تغب عن المباريات
المتبقية وجميعها مثلت أهمية بالغة
ألطرافها وشهدت الكثير من الش ّد
العصبي والضغط واالعتراضات،
ولع ّل الصراع األب��رز في األسابيع
المتبقية سيكون على المركزين
الرابع والخامس بين ثالثة أندية هي
شباب األشرفية وجامعة القديس
يوسف والجامعة األميركية للعلوم
والتكنولوجيا وجميعها حققت
انتصارات في هذه الجولة.
وف���ي ال��ت��ف��اص��ي��ل ،ف��ق��د واص���ل
ال��ج��ام��ع��ة األم���ي���رك���ي���ة ل��ل��ع��ل��وم
والتكنولوجيا صحوته واكتسح
ضيفه الشويفات  1-5وقد سجل له
حسن قصير ( ،)2رأفت كريم ،علي
زين طفيلي وفالح شرف الدين بينما
سجل جالل درويش هدف الشويفات
الوحيد .وب��ه��ذا ال��ف��وز الثاني على

ال��ت��وال��ي رف��ع ف��ري��ق ال��م��درب زي��اد
سعادة رصيده إلى  19نقطة بفارق
نقطتين عن جامعة القديس يوسف
الخامس.
وخ��رج جامعة القديس يوسف
ف��ائ��زا ً م��ن م��ب��ارات��ه أم���ام طرابلس
الفيحاء ( )1-3ليحافظ على فرصته
في العودة إلى المركز بعد سلسلة
م��ن الخسائر تلقاها ف��ي األسابيع
األخ��ي��رة .وق��د سجل أه��داف��ه جاد
عبد الله وال��دول��ي أندريه ن��ادر في
مناسبتين بينما سجل عمر الياسين
هدف الفيحاء الوحيد.
وي��ش��ت��ك��ي ف��ري��ق ال��ج��ام��ع��ة من
ض��غ��ط ال��م��ب��اري��ات ب��ح��ي��ث يشير
مدربه م��ارون الخوري إلى خوض
فريقه  8مباريات بين دوري الدرجة
األولى ودوري الجامعات منذ مطلع
كانون األ ّول .فضالً عن أن��ه عانى
من إصابة النجمين ج��اد عبد الله
وطوني سليم في الشوط الثاني.
في المقابل بدا مدير نادي طرابلس
حسام مراد غاضبا ً جدا ً بعد المباراة
وأبدى تحفظه حول التحكيم ال سيما
احتساب الحكم ريم الشامي ركلة
ج��زاء للجامعة وق��د اعتبرها غير
شرعية وأ ّثرت على مجرى المباراة.
أما األشرفية فقد تمسك بالمركز

ال���راب���ع وب��رغ��م ال��ك��م ال��ه��ائ��ل من
اإلصابات والغيابات في صفوفه فقد
خرج فائزا ً من مباراته أمام القلمون
متذيل الترتيب  2-3ف��ي م��ب��اراة
طاحنة تقدم فيها الفريق الشمالي
بهدف باسل ص�لاح الدين قبل أن
يعادل جرجس أبو أنطون وعلى هذا
الحال انتهى الشوط األول .وفي بداية
الثاني منح عبد الله الحسن التقدم
لألشرفية ومن ثم عادل القلمون عن
طريق كارلوس أنغول.
وق��د اشتعل اللقاء ف��ي الدقائق
الخمس األخ��ي��رة حين سجل أبو
أن��ط��ون ه��دف��ه الشخصي الثاني.
وق��د اعترض العبو القلمون بشدة
معتبرين أن ال��ت��س��دي��دة ارتطمت
بالعارضة ولم تتجاوز خط المرمى.
أخيرا ً مع الجيش صاحب المركز
الثالث ال��ذي مني بضربة موجعة
تمثلت بإصابة نجمه الدولي األول
محمد اب��و زي��د بالرباط الصليبي
وانتهاء موسمه .فقد واجه صعوبة
للفوز على الجامعة األميركية للثقافة
والتعليم  2-5الشوط األول 1-1
وقد سجل للجيش محمد عثمان (،)2
محمود رمضان ،باسم أحمد وأحمد
حموضة بينما سجل للخاسر نضال
صافتلي ومارك أبي حنى.

ك�أ�س العالم لكرة القدم لل�سيدات تحت الـ 17في الأردن
ستطلق «الفيفا» في  30أيلول  2016كأس العالم
للسيدات تحت  17سنة في عمان لتصبح أول بطولة
نسائية لكرة القدم يستضيفها الشرق األوسط.
ويقول مدرب المنتخب الوطني تحت الـ 17سنة ماهر
أبو حنطش« :بدأت كرة القدم النسائية فقط في األردن
في عام  2005وما زالت مستمرة وكانت واحدة من الرواد
في غرب آسيا».
ومدى العقد الماضي ،عزز األردن اللعبة وقام بهيكلة
كرة القدم النسائية من طريق تشجيع الفتيات للعب
في  15من المراكز المنتشرة في جميع أنحاء البالد،

وتشارك بمتوسط  400فتاة في أنشطة كرة القدم على
مدار السنة.
وفي الوقت نفسه ،دفع اتحاد كرة القدم األردني إلى
نمو كل من الشباب وكبار البطوالت.
إن كأس العالم للسيدات تحت سن الـ 17هو نقطة
ت��ح��ول محتملة للفكرة نفسها ول��ب��دء ال��وص��ول إلى
مستويات أعلى في منطقة الشرق األوسط ومنطقة شمال
أفريقيا وخصوصا ً في أعقاب التعديالت التي قام بها
مجلس الرابطة الدولية لكرة القدم على قوانين اللعبة في
عام  2012والذي سمح بارتداء الحجاب ألسباب دينية.

تكريم �أبطال اتحاد �ألعاب القوى
ك��رم االت��ح��اد اللبناني أللعاب
القوى البطلتين ليا عبيد ،وس��اره
جو قرطباوي من نادي «الشانفيل»
والبطل ج��ان كلود أب��و فيصل من
نادي األبطال إلحرازهم ميداليات في
بطوالت دولية خالل عام  2015خالل
حفل أقيم في فندق «بادوفا»(سن

الفيل).
وسلم رئيس اتحاد اللعبة روالن
سعادة ،ونائب الرئيس إيلي سعادة
واألم��ي��ن ال��ع��ام نعمة الله بجاني،
وعضو االتحاد جان غ��اوي األبطال
دروعا ً تقديرية ومكافآت مالية على
ه��ذه اإلن��ج��ازات بحضور ع��دد من

مسؤولي األندية وأهالي المكرمين.
وخالل الحفل ،تم توزيع الشهادات
على الحكام الذين شاركوا في دورتي
( NTOح��ك��ام أل��ع��اب ال��ق��وى -
مستوى أول) اللتين حاضر فيهما
علي ياسين وحمو تيجاني موفدين
من االتحاد الدولي أللعاب القوى.

اختباراتناريةللكباربا�ستثناءيونايتد
وليفربول في الدوري الأوروبي
�أف�ضل الموا�سم لدجوكوفيت�ش في تاريخ اللعبة
خلفت قرعة الدور الثاني لمسابقة الدوري األوروب��ي التي سحبت االثنين في
مدينة نيون السويسرية ،مواجهات نارية لكبار القارة العجوز ،فيما حظي ممثال
إنكلترا مانشستر يونايتد وليفربول باختبارين سهلين نسبياً.
وعلى غرار قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي شهدت
 4مواجهات من الطراز الرفيع ،فإن قرعة مسابقة الدوري األوروبي أسفرت عن
 4مواجهات نارية بين فيورنتينا اإليطالي وتوتنهام اإلنكليزي ،وفياريال اإلسباني
ونابولي اإليطالي ،وبوروسيا دورتموند األلماني وبورتو البرتغالي ،وسبورتينغ
لشبونة البرتغالي وباير ليفركوزن األلماني.
وعموماً ،لم ترحم القرعة األندية األلمانية فبوروسيا دورتموند ثاني البوندسليغا
سيلتقي مع بورتو وصيف الدوري البرتغالي والذي أبلى البالء الحسن في مسابقة
دوري أبطال أوروب��ا وكان قريبا ً من بلوغ الدور ثمن النهائي لوال خسارته أمام
تشيلسي اإلنكليزي .2-0
وودّع بورتو المسابقة القارية العريقة بعدما جمع  10نقاط ،وبالتالي فهو لن
يألو جهدا ً لتعويض خيبة أمله بإحراز لقب مسابقة الدوري األوروبي التي نالها في
مناسبتين عامي  2003و.2011
ولم تكن حال باير ليفركوزن بطل عام  ،1988أفضل من بوروسيا دورتموند،
وسيالقي سبورتينغ لشبونة متصدر ال��دوري البرتغالي ،واألم��ر ذاته بالنسبة
إلى شالكه بطل عام  1997الذي سيالقي شاختار دانييتسك األوكراني بطل عام
 2009والمشارك في المسابقة بعد حلوله ثالثا ً في دوري األبطال خلف ريال مدريد
اإلسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.
أما الممثل الرابع لكرة القدم األلمانية أوغسبورغ ،فلن تكون مهمته سهلة أمام
ليفربول اإلنكليزي الذي يقوده األلماني يورغن كلوب مدرب بوروسيا دورتموند
سابقاً.
وأوقعت القرعة فياريال الذي أطاح بريال مدريد األحد في الليغا ،في مواجهة
صعبة أمام نابولي صاحب العالمة الكاملة في دور المجموعات ( 6من  .)6من
جهته ،يخوض فيورنتينا اختبارا ً صعبا ً أمام توتنهام بطل المسابقة عامي 1972
و .1984ويواجه الممثل الثالث لكرة القدم اإليطالية صاحبة أكبر عدد من األلقاب
في المسابقة ( 9من  15نهائي) ،مع غلطة سراي التركي.
وعلى غ��رار ليفربول ،حظي مانشستر يونايتد بقرعة سهلة أم��ام ميدتيالند
الدنماركي .ويواصل مانشستر يونايتد مشواره القاري في يوروبا ليغ عقب
خيبة أمله في دوري األبطال حيث خرج من دور المجموعات بحلوله ثالثا ً خلف
فولفسبورغ األلماني وايندهوفن الهولندي.
ويستهل إشبيلية اإلسباني حامل اللقب في الموسمين األخيرين وحامل الرقم
القياسي في عدد األلقاب في المسابقة ( )4مشواره بمواجهة مولده النروجي.
وشارك إشبيلية في مسابقة دوري األبطال باعتباره بطالً ليوروبا ليغ وذلك بموجب
القوانين الجديدة للمسابقة القارية العريقة ،بيد أنه ح ّل ثالثا ً خلف مانشستر سيتي
اإلنكليزي ويوفنتوس اإليطالي.
وتبرز أيضا ً مواجهة مرسيليا الفرنسي مع أتلتيك بلباو اإلسباني.

أنهى نجم كرة المضرب الصربي نوفاك دجوكوفيتش
المصنف أول عالميا ً عام  2015في أحلى صوره حيث
أحرز  11لقبا ً منها  3في بطوالت الغراند سالم أستراليا
المفتوحة وويمبلدون وفالشينغ ميدوز.
وعاش دجوكوفيتش واحدا ً من أفضل المواسم في تاريخ
لعبة الكرة الصفراء بعد أن حقق  82فوزا ً مقابل  6هزائم
فقط أي بنسبة نجاح وصلت إلى  93.2في المئة ،ولربما
كان أفضلها لو استطاع الفوز بمجموعتين في نهائي روالن
غاروس الفرنسية ،ثاني البطوالت األربع الكبرى ،عندما
خسر أمام السويسري ستانيسالس فافرينكا  4-6و6-4
و 6-3و.6-4
وسيطر الصربي ثم تسيّد في بداية ذلك النهائي قبل
أن يهزم ويضيع بالتالي الحلم بأن يصبح ثامن العب في
التاريخ يحقق األلقاب األربعة الكبيرة ،وأول العب يحرزها
في موسم واحد بعد األسترالي رود ليفر عام  ،1969وبقي
أيضا ً سجله ( 10ألقاب كبيرة) خاليا ً من اللقب الفرنسي.
وف��ي التصنيف ،يأتي دجوكوفيتش بعد األميركي
جيمي كونورز الذي أحرز  15لقبا ً عام  .1974بينها  3في
الغراند سالم وفاز في  93مباراة وخسر  4أي بنسبة 95.8
في المئة واألميركي جون ماكنرو في  13( 1984لقبا ً منها
لقبان كبيرن و 82انتصارا ً مقابل  3هزائم أي بنسبة 96.5
في المئة) والسويسري روجر فيدرر عام  12( 2006لقبا ً
منها  3كبيرة و 92فوزا ً مقابل  5هزائم أي بنسبة  94.8في
المئة).
ويح ّل دجوكوفيتش أم��ام اإلسباني رافاييل ن��ادال
الذي حقق  10ألقاب عام  2013منها لقبان كبيران وفاز
في  75مباراة مقابل  7هزائم أي بنسبة  91.5في المئة،
واألسترالي رود ليفرعام  7( 1969ألقاب  4منها كبيرة

و 59فوزا مقابل  7هزائم أي بنسبة  89.4في المئة).
ورغم هذه اإلنجازات الكبيرة ،لم يقترب الصربي من
الكمال ألنه لم يحطم الرقم القياسي في عدد األلقاب في
موسم واحد والموجود بحوزة األرجنتيني غييرمو فيالس
( 16لقبا ً عام  )1976وال عدد االنتصارات (كونورز عام
 )1974وال أقل عدد من الهزائم ( 3عام .)1984
في المقابل ،حقق دجوكوفيتش رقمين لم يسبقه إليهما
أحد األول في دورات الماسترز لأللف نقطة حيث توج في
 6منها (إنديان ويلز وميامي األميركيتان ومونتي كارلو
الفرنسية وروما وشنغهاي الصينية وباريس).
والرقم الثاني في أعلى رصيد من النقاط حيث أنهى
الموسم وب��ح��وزت��ه  16585بعد تتويجه ف��ي بطولة
الماسترز ألفضل  8العبين في العالم التي أقيمت الشهر
الماضي في لندن بفوزه على فيدرر في المباراة النهائية
 4-6و. 3-6
يضاف إلى ذلك الكثير من الدالالت على ثبات مستوى
دجوكوفيتش منها أن��ه خ��اض نهائي البطوالت األرب��ع
الكبرى والنهائي في دورات الماسترز الثماني التي شارك
فيها (غاب عن مدريد فقط) ،وبلغ المباراة النهائية في 15
من أصل  16بطولة ودورة شارك فيها ،وفشله الوحيد كان
في افتتاح الموسم وتحديدا ً في دورة الدوحة عندما خرج
من ربع النهائي على يد الكرواتي العمالق ايفو كارلوفيتش
 )2-7( 6-7و )8-6( 7-6و . 6-4
وال يزال أمام دجوكوفيتش ( 28سنة و 59لقباً) ،متسع
من الوقت لكتابة التاريخ بأحرف ذهبية ،لكن المفاجآت
في عالم كرة المضرب تأتي دون سابق إنذار ،وخير دليل
على ذلك أن ماكنرو لم يستطع بعد إنجاز  1984اعتالء
المنصة في أي من البطوالت الكبرى.

