ريا�ضة

السنة السابعة  /السبت  19 /كانون األول  / 2015العــدد 1962
Seventh year / Saturday / 19 December 2015 / Issue No. 1962

�أتلتيكو يتط ّلع �إلى ا�ستغالل غياب بر�شلونة لالنفراد بالق ّمة...
و�إنتر ميالن لإحكام قب�ضته على ال�صدارة قبل ال�سنة الجديدة
يتطلّع أتلتيكو م��دري��د لفرض
هيمنته الكاملة ف��ي غياب المارد
برشلونة ،النشغاله في المشاركة
بكأس العالم لألندية اليابان ،2015
من أج��ل االن��ف��راد ب��ص��دارة ال��دوري
اإلسباني عبر الفوز على ُمضيفه
ملقه األح��د في المرحلة السادسة
عشر من المسابقة.
ويقتسم أتلتيكو ت��ح��ت ق��ي��ادة
مدربه األرجنتيني دييغو سيميوني
ص�����دارة ال�����دوري اإلس��ب��ان��ي مع
برشلونة برصيد  35نقطة بعد مرور
 15جولة من المسابقة ،لكن النادي
الكاتالوني يتفوق بفارق األهداف،
وبالتالي فإنّ أي نتيجة باستثناء
الهزيمة على ملعب ملقة ستمنح
ألتلتيكو الصدارة منفرداً.
وق��ال سيميوني« :مثلما جرت
العادة فإ ّننا في هذه المرحلة نتعامل
مع كل مباراة على حدة» ،في إشارة
إل��ى النهج ال��ذي يتبعه منذ العام
 2012من أجل الحفاظ على تركيز
العبيه على أرض الواقع .وأضاف:
«نحترم كل اآلراء لكننا نعرف من
نحن ،ونعرف المسار ال��ذي علينا
اتباعه».
واهت ّزت شباك أتلتيكو  7مرات
فقط منذ ب��داي��ة ال��م��وس��م ،ف��ي رقم
قياسي ب��ال��دوري اإلس��ب��ان��ي ،وهو
أيضا ً أق��ل ع��دد من األه��داف يسكن
ش��ب��اك ف��ري��ق على مستوى جميع
الدوريات األوروبية الكبرى .وأشار
سيميوني« :نلعب بمبدأ أ ّننا إذا لم
نسمح بالوصول إلى شباكنا فإ ّننا
نحافظ على فرصتنا في الفوز».
سجل ملقة تسعة
وم��ن جانبه،
ّ
أه���داف فقط ه��ذا الموسم ويحتل
ال��م��رك��ز ال��خ��ام��س م��ن ال��ق��اع ،كما
خرج الفريق من كأس ملك إسبانيا
األربعاء على يد ميرانديس المنافس
ب��دوري الدرجة الثانية .وق��ال نور
الدين مرابط مهاجم ملقة« :لم نكن
ف��ي أف��ض��ل ص���ورة على المستوى
الهجومي هذا الموسم» .وأض��اف:
«لكني أعتقد أن م��ازال بإمكاننا أن
نسبب ألتلتيكو بعض المشاكل،
خصوصا ً على الجانبين».
ويتفوق برشلونة وأتلتيكو بفارق
 5نقاط ع��ن ري��ال م��دري��د صاحب
المركز الثالث والذي خسر  3مرات
في آخر  5مباريات ،وسط تكهّنات
حول قرب اإلطاحة بالمدير الفني

راف��اي��ي��ل بينيتيز واالع��ت��م��اد على
الفرنسي زين الدين زيدان .أي نتيجة
باستثناء الفوز على رايو فاليكانو
األحد سيؤدي إلى تزايد االنتقادات
ض ّد بينيتيز ،وأيضا ً رئيس النادي
فلورنتينو بيريز .وأظهر استطالعا ً
للرأي لصحيفة «آس» بأن  13في
المئة فقط من المشاركين يدعمون
بينيتيز ،فيما ي ّ
ُفضل  72في المئة
االستعانة بزيدان.
وت���زاي���دت ال��م��ت��اع��ب بالنسبة
لبينيتيز بعد نشر صحيفة «آس»
ت��ق��ري��را ً ذك��رت فيه أنّ بيريز كان
ّ
يفضل التعاقد مع رودي غارسيا،
وليس بينيتيز في حزيران الماضي
ولكن رفض غارسيا عرض النادي
الملكي دف���ع ب��ي��ري��ز إل���ى اللجوء
للمدرب اإلسباني.
ويتفوق ال��ري��ال بفارق نقطتين
فقط عن سيلتا فيغو صاحب المركز
الرابع والذي يخرج لمالقاة غرناطة،
وعلى الجانب اآلخر يلتقي فياريال
صاحب المركز الخامس األح��د مع
مضيفه ريال سوسيداد الذي خرج
من كأس ملك إسبانيا األربعاء على
يد الس بالماس.
وي��واج��ه ج���اري نيفيل المدير
الفني الجديد لفالنسيا أول مباراة
له مع الفريق على ملعب ميستايا،
في مواجهة خيتافي السبت منتشيا ً
بالفوز الساحق على باراكالدو 5-1

في مجموع مباراتي الذهاب واإلياب
لدور الـ 32بكأس إسبانيا.
وف���ي م��ب��اري��ات ال���ي���وم يلتقي
اسبانيول مع الس بالماس وريال
بيتيس مع اشبيلية وديبورتيفو
الك��ورون��ا م��ع اي��ب��ار .أم��ا مباريات
األحد فتشهد أيضا ً مواجهة أتلتيك
بيلباو مع ليفانتي.

الدوري اإليطالي

ينوي إنتر ميالن إحكام قبضته
على الصدارة عندما يستقبل التسيو
روم��ا الجريح ف��ي ختام المرحلة
السابعة عشرة من الدوري اإليطالي
األحد.
ويريد «نيراتزوري» دخول السنة
الجديدة محافظا ً على فارق النقاط
األرب��ع ال��ذي يفصله عن مطارديه
فيورنتينا ونابولي ،وبذلك يكون
ّ
مرشحا ً بالغ الجديّة إلح��راز لقبه
األول ف��ي «س��ي��ري أ» منذ .2010
وب��رغ��م تهنئته الع��ب��ي��ه ،سيأخذ
المدرب روبرتو مانشيني المباراة
على محمل الجدّ ،علما ً بأنه يمتلك
خبرة إح��راز األلقاب خصوصا ً مع
إنتر ميالن ثالث م��رات بين 2004
و.2008
وقال العب الوسط الدولي السابق
بعد ف��وز فريقه على كالياري من
الدرجة الثانية  0-3الثالثاء وتأهّ له
إل���ى رب���ع ن��ه��ائ��ي ال���ك���أس« :نحن

سعداء كيف جرت األمور حتى اآلن،
لكن الموسم ال يزال طويالً .لقد بنينا
قاعدة صلبة الموسم الماضي ،واآلن
تحسنت األمور .لكن بناء فريق رائع
ّ
يتطلب الوقت ويجب أن نستمر في
العمل .سنواجه أوقاتا ً صعبة لكننا
سعداء للجلوس على القمة في فترة
الميالد» .في المقابل ،يعيش التسيو
فترة مظلمة إذ فشل في تحقيق الفوز
في آخر  7مباريات ،ليزداد الضغط
على مدربه ستيفانو بيولي.
ويبدو إنتر ميالن أقوى المرشحين
إليقاف سلسلة يوفنتوس التاريخية،
بعد تتويجه في آخر أربعة مواسم،
وخصوصا ً أنّ السيدة العجوز ح ّقق
بداية سيئة قبل انتفاضه مؤخرا ً
وصعوده إلى المركز الرابع بفارق 6
نقاط عن إنترميالن .ولن يكون الفوز
السابع على التوالي ليوفنتوس
بعيد المنال ،إذ يح ّل على كاربي
وصيف القاع والذي فاز مرتين فقط
هذا الموسم.
وخ�لاف��ا ً ليوفنتوس ال��م��زده��ر،
يعيش روما خامس الترتيب بفارق
نقطة عنه مرحلة كارثية قد تطيح
بمدربه الفرنسي رودي غارسيا ،إذ
فشل فريق العاصمة بتحقيق الفوز
في آخ��ر أرب��ع مباريات .ويستقبل
روم��ا بعد خسارته المفاجئة أمام
سبيتسيا من ال��درج��ة الثانية في
الكأس ،جنوى السابع عشر على

ال�صفاء ي�سعى لالقتراب من لقب ال�شتاء
�أمام �شباب ال�ساحل
الملعب األولمبي .وحصل غارسيا
على دعم إدارت��ه ،لكن تردّد أن بطل
ال��ع��ال��م ال��س��اب��ق مارتشيلو ليبي
سيح ّل بدال ً منه بحال فشله بتحقيق
الفوز.
ويبحث فيورنتينا الثاني عن
تعويض خسارته القاسية األخيرة
أمام يوفنتوس  ،1-3عندما يستقبل
كييفو فيرونا العاشر وال��ف��ائ��ز 3
مرات في مبارياته األربع األخيرة.
ويحتاج العبو المدرب البرتغالي
ب��اول��و سوسا إل��ى جرعة معنوية
لتع ّرضهم لخسارتين في غضون
أربعة أي��ام ،إذ خرج أيضا ً من ثمن
نهائي الكأس بخسارته أمام مضيفه
كاربي المتواضع  .0-1وقال سوسا
الذي نجح فريقه ب��إذالل انتر 1-4
ف��ي عقر داره ف��ي أي��ل��ول الماضي:
«أن��ا غاضب ولقد خ��اب أم��ل��ي ،لم
تكن النتيجة التي نتوقعها ،لكن
عندما تلعب ف��ي مسابقة مماثلة
أي شيء يمكن أن يحدث» .ويغيب
عن «فيوال» ظهيره األيسر مانويل
باسكوال لمعاناته من إصابة بفخذه
منتصف األسبوع.
ويخوض نابولي الثالث رحلته
األول��ى ليح ّل على أتاالنتا الثامن
بعد خسارته الصادمة أمام بولونيا
 2-3قبل أسبوعين .ويع ّول المدرب
ماوريتسيو س���اري على نجاعة
هدافه األرجنتيني غونزالو هيغواين
صاحب  14هدفا ً في المسابقة حتى
اآلن.
وع���لّ���ق الع����ب وس����ط أت��االن��ت��ا
الهوندي مارتن دي رون« :ال يوجد
سوى طريقة واحدة لر ّد الدين إلى
المشجعين ف��ي فترة عيد الميالد
وه��ي الفوز على نابولي» .وتابع
ال�لاع��ب ال���ذي ان��ض � ّم إل��ى الفريق
الجنوبي م��ن هيرينفين الضيف
ال��م��اض��ي« :س��ي��ك��ون األم���ر رائ��ع �ا ً
للنادي والجماهير».
وينوي ميالن العريق والغائب
ع��ن ال��واج��ه��ة منذ زم���ن ،بتقليص
الفارق مع رباعي الصدارة عندما
يحل على فروزينوني الثامن عشر،
باحثا ً عن تخطي ساسوولو سادس
الترتيب وال��ذي يح ّل على هيالس
فيرونا .وفي باقي المباريات ،يلعب
السبت بولونيا مع امبولي ،واألحد
سمبدوريا مع باليرمو ،وتورينو مع
أودينيزي.

كليفالند يفرمل �أوكالهوما ومعاناة ليكرز م�ستمرة
أوقف كليفالند كافالييرز وصيف بطل العام
الماضي انتصارات أوكالهوما سيتي ثاندر
بفوزه عليه  ،100-104فيما استمرت معاناة
لوس آنجليس ليكرز ،وسقط أم��ام هيوستن
روكتس .107-87
في المباراة األول��ى ،ك��ان ليبرون جيمس
«ملكاً» وقلب تخلّف فريقه بفارق  4نقاط حتى
نهاية الربع الثالث إل��ى ف��وز صعب بعدما
سجل  33نقطة وألحق به الخسارة األولى بعد
 6انتصارات متتالية.
في المقابل ،ساهم جيمس في فوز كليفالند
السابع عشر في  24م��ب��اراة ،فع ّزز بالتالي
ص��دارت��ه للمجموعة ال��وس��ط��ى والمنطقة
الشرقية بشك ٍل عام.
وأحكم كليفالند السيطرة على المجريات في
الربع األخير وسجل في بدايته  20نقطة مقابل
نقطتين فقط لمنافسه ،وت��ف��وق جيمس (9
متابعات و 11تمريرة حاسمة أيضاً) المت ّوج
مرتين بلقب البطولة و 4م��رات بلقب أفضل
الع��ب ،على اثنين من أفضل الالعبين حاليا ً
سجال
راسل وستبروك وكيفن دورانت ،اللذين ّ
 27و 25نقطة على التوالي.
ومني أوكالهوما بهزيمته التاسعة منذ
انطالق الموسم مقابل  17ف��وزا ً في ص��دارة
مجموعة الشمال الغربي ،لكنه حافظ على
المركز الثالث في المنطقة الغربية بعيدا ً
عن غولدن ستاين ووري��رز المتصدر وحامل

اللقب ( 25فوزا ً مقابل خسارة واحدة) وسان
أنطونيو سبيرز ( 22مقابل .)5
يسجل فيها
وه��ي ال��م��ب��اراة الـ 44ال��ت��ي
ّ
جيمس  30نقطة على األق��ل مع  5متابعات
و 10تمريرات ،لكنه ال يزال بعيدا ً عن القائد
ال��ت��اري��خ��ي ف��ي ه���ذا االخ��ت��ص��اص أوس��ك��ار
سجل مثل هذه األرق��ام في
روبرتسون ال��ذي ّ
 220مباراة.
وقد ال تكون المقارنة مع روبرتسون مفيدة
بالنسبة جيمس ،وإ ّنما األجدى تحقيقه فوزه

�سواريز ،وجه ًا لوجه مع الجذور
في  25حزيران  ،2006شنّ لويس سواريز هجمة مرتدّة من منتصف الملعب بسرعة فائقة .وفي
خمس ثوانٍ وصل إلى منطقة الجزاء ،تجاوز المدافع بمراوغة من الخارج وأرسل الكرة إلى القائم
البعيد .كانت تلك هي الصرخة التي أ ّكدت أنّ ناسيونال دي مونتيفيديو بات على بُعد دقائق قليلة
من تتويجه بطالً للمرة الثانية في كرة القدم األوروغوايانية .كان ذلك هو الهدف الذي افتتح باب
التسجيل في المباراة ض ّد روتشا .وعندما كان يقوم بالدورة الشرفية وفي يده الكأس الغالية
ومحاط بحش ٍد من المشجعين ،لم يتخيل «لويسيتو» أبدا ً أن ما كان يعيشه كل أسبوع منذ تسجيل
ظهوره األول سيستغرق تسع سنوات ونصف ليحدث مرة أخرى :مواجهة نادي من أميركا الجنوبية
في مباراة رسمية.
سيكون ذلك يوم األحد في ملعب يوكوهاما الدولي ض ّد ريفر بليت ،ولكن دون ذلك الوجه الصبياني
الذي كان عمره  19سنة وبعد مروره من فرق جرونينغن وأياكس وليفربول ،وتح ّوله إلى واحد من
أفضل المهاجمين في العالم .أما الجائزة فهي التتويج بطالً مع نادي برشلونة في كأس العالم لألندية
اليابان  ،FIFA 2015وهي المسابقة التي كانت في شكلها السابق – كأس اإلنتركونتينتال -تجعل
سواريز الطفل يستيقظ على الساعة «السادسة صباحا ً لمشاهدة المباراة».
«كان مثل حلم يتح ّقق .اآلن وبعد أن أصبحت لدينا فرصة حقيقية للفوز يكبر الطموح »،يقول «إل
سجل ثالثة
بيستوليرو» الذي عندما يكون جائعا ً يحدث ما حدث اليوم مع غوانغزهو إيفرغرانديّ :
أهداف قاتلة.
«سأحتفظ بالكرة في المتحف» ،قال مازحا ً صاحب القميص رقم  9الحيوي ،مثل القميص األزرق
الذي لعب به برشلونة في هذه الليلة الباردة في يوكوهاما ،والفعّ ال بحيث أصبح الالعب الوحيد في
ُسجل ثالثية في اليوم الذي غاب فيه ميسي ونيمار بسبب
تاريخ كأس العالم لألندية  FIFAالذي ي ّ
اإلصابة .وأضاف قائالً «أنا سعيد جدا ً ألنني ساعدت الفريق بتسجيل األهداف .فهذا أمر مهم وما
يجعلني أسعد هو االنتصار الذي يقودنا للعب المباراة النهائية يوم األحد .فهذا ما كنا نسعى إليه».
وبعد صافرة النهاية بحث عنه زمالئه لمعانقته وشكره ،مع العلم أنّ المهاجم ليس وحده داخل
المستطيل األخضر .حيث قال جوردي ألبا في هذا الصدد «لقد لعب لويس سنوات عديدة على
مستوى عال ،ولكن أسلوب لعب برشلونة يناسبه كثيراً».
سيواجه برشلونة يوم األحد مم ّثل كرة ريوبالتينسي ،حيث نشأ وترعرع ولم يعد إليه على
مستوى األندية منذ حوالي عقد من الزمن .حيث ختم الحديث قائالً« :نعرف أنّ فرق أميركا الجنوبية
قوية وشرسة جداً ،خصوصا ً فريق ريفر الذي يُعتبر أحد عمالقة أمريكا الالتينية .ففوزه بكوبا
ليبرتادوريس لم يأتي من فراغ .نحن نعرف أنه سيكون خصما ً صعبا ً جدا ً ويجب أن نبذل قصارى
جهدنا في مباراة النهائي للتتويج باللقب الذي نريده».

السادس عشر على دوران��ت أفضل العب في
موسم  ،2014-2013في  20مواجهة بينهما.
والمفارقة في هذه المباراة هي أنّ «الملك»
ّ
انقض على الكرة بهدف منعها من
جيمس
الخروج في الربع الرابع ،فسقط بكامل وزنه
( 113كلغ) على مشجعة في الصف األول
هي إيلي داي ،زوج��ة العب الغولف الشهير
جايسون داي المصنف ثانيا ً في العالم.
ُ
وطرحت إيلي أرضا ً قبل أن ُتنقل على حمالة
إلج��راء فحوص طبية في مستشفى مجاور،
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حيث أمضت الليلة تحت المراقبة.
وق �دّم جيمس اعتذاره للزوجين داي على
تويتر مغ ّرداً« :قالوا لي إنها بخير».
واستمرت معاناة ل��وس آنجليس ليكرز
ومني بهزيمته الثانية والعشرين مقابل 4
انتصارات فقط ،أمام هيوستن روكتس الذي
ح ّقق فوزه الثالث عشر مقابل  14خسارة.
وق��اد جيمس ه��اردن ( 25نقطة) ودواي��ت
ه���اوارد ( 16نقطة و 15متابعة) هيوستن
إلى الفوز الثاني على ليكرز في غضون  6أيام،
رغم النقاط الـ 22لالعبه الرمز كوبي براينت
(مع  8متابعات) الذي ق ّرر االعتزال في نهاية
الموسم.
وسجل براينت ( 37عاماً) ألول م��رة هذا
الموسم بطريقة الكبس (دان��ك) ،وهي حركة
نادرة بالنسبة إلى كبار السن ،لكنه لم يستطع
حجب الخسارة الرابعة عشرة عن ليكرز في
آخر  16مباراة.
وتغلّب تشارلوت هورنتس على تورونتو
رابتورز  99-109بعد التمديد ،رافعا ً رصيده
إلى  15فوزا ً مقابل  10هزائم.
ولعب جيريمي لين ال��دور األكبر في فوز
تشارلوت بتسجيله رقما ً قياسيا ً شخصيا ً هو
 35نقطة ،وأضاف كيمبا ووكر  27نقطة وبي.
دج��ي .هيرستون  14نقطة منها ثالثة قبل
دقيقة ونصف من نهاية الوقت اإلضافي الذي
انتهى لمصلحة فريقه .9-19

سيسعى الصفاء متصدّر الدوري
اللبناني لكرة القدم لالقتراب من
حسم لقب الشتاء عندما يلتقي مع
شباب الساحل في مباراة قمة في
افتتاح المرحلة التاسعة اليوم
السبت.
وينفرد الصفاء بصدارة الترتيب
برصيد  18نقطة من ثماني مباريات
وه���و ال��وح��ي��د ال���ذي ل��م يتعرض
للخسارة حتى اآلن ،في حين يحتل
شباب الساحل المركز الثاني وله
 17نقطة.
ويعتمد إميل رستم مدرب الصفاء
في سعيه لمواصلة مسيرته المثالية
على ال�لاع��ب ال��دول��ي محمد حيدر
بفضل تمريراته المتقنة للمهاجمين
عالء البابا وحسن هزيمة ،اللذين
ت��أ ّل��ق��ا بتسجيل ك��ل منهما أربعة
أهداف هذا الموسم.
كما ي��ع � ّول م��درب الصفاء على
النيجيري إدييل بريشيوس وعلى
السنغالي شيخ دي��وك ال��ذي سجل
هدفين على الرغم من مشاركاته
القليلة بديالً.
وسيلعب م��ه��دي خليل ح��ارس
مرمى الصفاء في هذه المباراة على
الرغم من اإلصابة التي تعرض لها
في ي��ده في م��ب��اراة فريقه األخيرة
أمام العهد.
واقترب الصفاء من تعزيز صفوفه
في فترة االنتقاالت الشتوية بض ّم
المهاجم النيجيري صمويل أوتشي
ال��ذي سبق أن ق��اده مرتين إلح��راز
لقب ال���دوري اللبناني ف��ي عامي
 2012و.2013
وف���ي ال��م��ق��اب��ل ،ي��س��ع��ى شباب
ال��س��اح��ل م��ف��اج��أة ال��م��وس��م إلن��زال
الهزيمة األولى بمنافسه لينتزع منه
صدارة الدوري.
ويحلم شباب الساحل أيضا ً أن
يحرز لقب الدوري للمرة األولى في
تاريخه بعد أن سبق و ُت�� ّوج بلقب
كأس لبنان مرة واحدة في .2000
وي��دخ��ل ش��ب��اب ال��س��اح��ل ال��ذي
كان قريبا ً من الهبوط في الموسم
الماضي ،المباراة بمعنويات عالية

بعد فوزه على االجتماعي  2-4في
األسبوع الماضي.
ويملك الكابتن موسى حجيج
م��درب شباب الساحل الكثير من
األوراق الهجومية ال��ت��ي يعتمد
عليها مثل النيجيري كبيرو موسى
الذي سجل ثالثة أهداف في مباراة
فريقه األخيرة ليحتل المركز الثاني
في قائمة الهدافين برصيد خمسة
أه��داف كما يبرز زميله وسيم عبد
سجل ثالثة أهداف هذا
الهادي الذي ّ
الموسم أيضاً.
وي��أم��ل العهد ح��ام��ل اللقب أن
تنتهي م��ب��اراة ال��ص��ف��اء وش��ب��اب
الساحل بالتعادل ليصعد للصدارة
للمرة األولى هذا الموسم بشرط أن
يفوز على الحكمة الذي يحتل المركز
قبل األخير برصيد أربع نقاط.
وال يتو ّقع أن يجد العهد ال��ذي
يحتل المركز الثالث برصيد 16
نقطة صعوبة كبيرة ف��ي تحقيق
الفوز على منافسه على الرغم من
خوضه المباراة بغياب اثنين من
أف��ض��ل الع��ب��ي��ه ،وه��م��ا أح��م��د زري��ق
وحسين زين بسبب اإليقاف.
ك��م��ا س��ي��خ��س��ر ال��ح��ك��م��ة ج��ه��ود
ح��ارس مرماه نزيه طي الموقوف
اتحاديا ً بعد طرده في مباراة فريقه
األخيرة.
وسيبحث الشباب الغازية متذيل

الترتيب برصيد ثالث نقاط عن أول
انتصار هذا الموسم عندما يستضيف
على ملعبه النجمة صاحب المركز
السادس برصيد  13نقطة.
ويسعى السالم زغرتا زغرتا الذي
يحتل المركز العاشر برصيد خمس
نقاط لتحقيق ف��وزه الثاني عندما
يستضيف ج��اره طرابلس صاحب
المركز السابع برصيد عشر نقاط،
وال���ذي سيلعب م��ب��ارات��ه الثانية
بغياب مدربه إسماعيل قرطام الذي
قرر عدم إكمال مهمته مع ناديه.
وتختتم المرحلة األح��د بمباراة
من المرجح أن تكون سهلة لألنصار
صاحب المركز الرابع برصيد 14
نقطة في مواجهة ضيفه االجتماعي
ال��واف��د ال��ج��دي��د ل���دوري األض���واء،
والذي يحتل المركز التاسع برصيد
ثماني نقاط.
ويع ّول األنصار في هذه المباراة
على ج��ه��ود األرجنتيني لوكاس
غاالن متصدر قائمة الهدافين برصيد
 6أهداف.
وسيبحث ال��راس��ي��ن��غ ع��ن أول
ان��ت��ص��ار بعد ث�لاث ه��زائ��م عندما
يستضيف النبي شيت الذي يسعى
هو اآلخر الستعادة نغمة االنتصارات
بعد خسارته أمام طرابلس 1-صفر
قبل أن يعود ويتعادل مع النجمة
 3-3في مباراته األخيرة.

الريا�ضي ي�ضرب موعد ًا مع بيبلو�س
في ك�أ�س ال�سوبر
يلتقي الرياضي بيروت بطل ال��دوري اللبناني لكرة
السلة ،مع بيبلوس حامل كأس لبنان على كأس السوبر
المحلية للعبة اليوم .وتقام مباراة كأس السوبر قبل
انطالق منافسات الدوري اللبناني في موسمه الجديد في
الثاني من كانون الثاني القادم.
وت��ب��دو مه ّمة ال��ري��اض��ي صعبة ف��ي ظ��ل غيابه عن
المباريات الرسمية منذ خسارته أمام الريّان القطري
وخروجه من دور الثمانية لكأس األندية العربية ،التي
استضافتها دبي في تشرين الثاني الماضي.
ويع ّول السلوفيني سلوبودان سوبوتيتش مدرب
الرياضي في سعيه للفوز في هذه المباراة على تألق
العبي الخبرة جان عبد النور ونديم حاوي وعلي حيدر
واسماعيل أحمد العائد من اإلص��اب��ة ،باإلضافة إلى
األميركيَّين جريمايا ماسي وآرون هاربر.
وسيفتقد الرياضي جهود العبه أحمد إبراهيم الذي

انض ّم إلى فريق الهومنتمن.
وفي المقابل يدخل بيبلوس المباراة بمعنويات عالية
بعد فوزه ببطولة هنري شلهوب قبل أن يت ّوج وللمرة
األولى في تاريخه بكأس لبنان على حساب الحكمة في
وقت سابق من الشهر الجاري.
ويسعى بيبلوس ال��ذي تطور مستواه ف��ي اآلون��ة
األخيرة للثأر من الرياضي الذي حرمه من إح��راز لقب
الدوري اللبناني بالفوز عليه  1-4في الدور النهائي في
الموسم الماضي.
وسيعتمد الصربي نيناد فوسينيتش مدرب بيبلوس
على ول��ي��ام ف��ارس وعلي ب��ردى وب��اس��ل بوجي وجو
فوغل العب الرياضي السابق ،باإلضافة إلى األميركيين
�رج��ح أن
ستيفن ب���ورت وش��ي��روود ب����راون .وم��ن ال��م� ّ
يغيب عن بيبلوس العبه األميركي يونغبلود بسبب
اإلصابة.

الحار�س اللبناني محمد طه يحترف
مع فريق  wuppertalالألماني
بخطوات مدروسة وبرغبة جامحة إلثبات الذات ،يسير
الحارس اللبناني الواعد محمد طه ( 18سنة) في دروب
االحتراف الخارجي ،فبعد أكثر من سنة على احترافه في
قبرص ها هو يش ّد الرحال إلى ألمانيا حيث و ّقع عقدا ً لمدّة
ستة أشهر مع شباب فريق ( ،)wuppertaalوالذي كان
قد وصله في ضوء متابعة مدير الفريق األلماني لطه خالل
مشاركته مع منتخب لبنان للشباب (تحت  19سنة) في
التصفيات اآلسيوية ،وبعد أ ّول تمرينة له مع فريقه الجديد
سارعت اإلدارة إلى التعاقد معه على أن يلعب كحارس
أساسي في بطولة ألمانيا الخاصة بفرق الشباب والتي
من المتو ّقع أن ينتقل من خاللها للمشاركة في البطوالت
األوروبية ،والجدير ذكره أنّ طه كان قد استدعي مؤخرا ً
لالنضمام إلى تشكيلة منتخب لبنان الوطني (تحت 23
سنة) نظرا ً لما يتم ّتع به من مهارات عالية.
عن تأ ّلقه الالفت وسرعة إثبات ذات��ه أوروب��ي�ا ً يقول
محمد« :رغبتي في إثبات ذاتي في ميدان حراسة المرمى
هي األساس في سرعة تط ّور مستواي الفني ،ففي قبرص
مثالً ،تم ّرنت بشك ٍل يومي تحت إشراف مدربين أخصائيين
(فن ّيا ً وبدنيا ً وذهنياً) ناهيك عن فعالية التجهيزات
المخصصة في هذا المجال لرفع مستوى الح ّراس ،إن
لجهة ردّات الفعل أو قراءة تح ّركات المهاجمين مع العمل
على زيادة السرعة وق ّوة التح ّمل والقدرات البدنية» ،وعن
خطوته المقبلة في عالم االحتراف يقول« :األمور مفتوحة
على خوض تجربة احترافية في أوروبا مع فريق قد يقتنع

بمستواي الفني ،وأرى هذه الفرصة متاحة أمامي في
العام  ،2016وبالطبع لن أخذل منتخب لبنان الوطني
عندما يت ّم استدعائي للذود عن مرماه».

ّ
ممثل الجالية الفل�سطينية في ت�شيلي
يقترب من بلوغ ك�أ�س �أندية �أميركا الجنوبية
ف���از ف��ري��ق «بالستينو» مم ّثل
الجالية الفلسطينية في تشيلي ،على
يونيفرسيداد كاتوليكا في ذهاب
نهائي ملحق البالي أوف المؤهل إلى
كأس أندية أميركا الجنوبية 2016
«سودا أمريكانا» لكرة القدم.
وأح��رز هدفي بالستينو كل من
فرانسيسكو أالرك���ون ،وجوناثان
زك���ري���ا ف���ي ال��دق��ي��ق��ت��ي��ن الـ(31

سجل
و )79على ال��ت��وال��ي ،بينما
ّ
فرانسيسكو سيرالتا هدف الضيوف
الوحيد في الدقيقة الـ 14من زمن
الشوط األول للمباراة التي جمعتهما
الخميس الماضي ،في ملعب سانتا
لورا.
وس�� ُت��ق��ام م���ب���اراة اإلي����اب بين
الفريقين ي��وم االثنين المقبل على
أرض فريق يونيفرسيداد كاتوليكا.

يُذكر أن نادي بالستينو الذي يتبع
للجالية الفلسطينية في تشيلي التي
ُتعد األكبر في خارج الوطن العربي،
تأسس العام  1920ويُع ّد من أقدم
ّ
األندية في تشيلي ،وت ّوج بأول لقب
في تاريخه العام  1955بإحرازه
لمنصات
لقب ك��أس ال��ب�لاد ،وع��اد
ّ
التتويج بعد عشرين سنة عندما
ُت ّوج بلقب الدوري.

