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تقارب الم�ستويات و�أخطاء التحكيم تم ِّيز ذهاب الدوري اللبناني

�إنتر ميالن النطالقة قوية في بداية العام

ال يمكن النظر إل��ى إن��ج��از فريق الصفاء
ب��إح��رازه لقب «بطل ال��ش��ت��اء» ف��ي ال��دوري
اللبناني من دون خسارة ،إال من باب التعجب
واإلعجاب ،فالفريق ،الذي بدأ استعداده قبل
أيام قليلة من انطالق ال��دوري ،يعاني حتى
اآلن من أزمة مالية خانقة ،تسببت في انقطاع
الرواتب عن العبيه لعدة أشهر.
وإدارته في حكم تصريف األعمال ،بانتظار
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د ق���ادر ع��ل��ى تأمين
االستقرار المالي المنشود ،منذ رحيل رجل
األعمال بهيج أبو حمزة عن رئاسة النادي،
قبل نحو عامين ،بعد حقبة ذهبية أسفرت عن
فوزه بلقب الدوري لموسمين متواليين.
والقرار الجريء للمدرب القدير إميل رستم
والعبيه برمي أزمات النادي خلف ظهورهم
واللعب احتراما ً للقميص والسمعة واالسم،
قاد فريق الصفاء إلى مسيرة رائعة في ذهاب
ال��دوري ،ت ّوجت بلقب بطل الشتاء من دون
خ��س��ارة بعد تألق الف��ت لمفاتيح الفريق،
وأب���رزه���م ال��ح��ارس ال��دول��ي م��ه��دي خليل
وعلي السعدي ونور منصور وحسن هزيمة
ومحمد زين طحان وج��وزف حبوش وعالء
البابا وأحمد جلول ومحمد حيدر العائد من
االحتراف.
وكشفت ع��روض الصفاء عن مزايا فنية
تمكنه من استكمال مسيرته بنفس الزخم
والقوة ،أبرزها تعدد الهدافين في الفريق،
بحيث يأتي حسم مبارياته عن طريق مفاتيح
لعب تختلف بين م��ب��اراة وأخ��رى ب��دءا ً من
المتخصص نور منصور والبديل السنغالي
شيخ سامبا ديوك ( 3أهداف) ومرورا ً بحسن
هزيمة ( 5أه��داف) وعالء البابا ( 6أهداف)
ومحمد حيدر (هدفان).
وامتالك الفريق ألفضل هجوم بــ 24إصابة
دليل على ذلك .ويستحق مهاجم الفريق محمد
حيدر لقب أفضل الع��ب في ذه��اب ال��دوري،
بعدما لعب دورا ً حاسما ً في كثير من مباريات
الصفاء حيث نال لقب رجل المباراة  4مرات.
وبعد الجولة الحادية عشرة (األخيرة
ذهاباً) ،احتفظ الصفاء بالصدارة للمرحلة
الـ 11على التوالي ،برصيد  27نقطة من 11
مباراة بثمانية انتصارات وثالثة تعادالت،
وهو الطامح إلى اللقب الثالث في تاريخه بعد
موسمي  -2012 2011و.2013 – 2012
في المقابل ،جاءت عروض العهد الوصيف
محيرة ومتفاوتة بين مباراة وأخرى ،بدليل
تلقي «أبناء الحاج محمود حمود» لخسارتين
مفاجئتين على ي��د النبي شيت  2 – 1في
الجولة األولى وشباب الساحل في الخامسة
بنفس النتيجة.
وربما يأتي غياب االستقرار عن عروض
العهد ،نتيجة لتذبذب بعض العبيه ،لكن
ال��م��درب محمود حمود يملك أوراق رابحة
عدة وقادرة على تجديد روحها إياباً ،بوجود
المهاجم «المنقذ» طارق العلي والعب الوسط
السوري عبد ال��رزاق الحسين والسنغالي
محمدو درامي هدّاف الفريق فضالً عن الجناح
أحمد زري��ق وهيثم ف��اع��ور وال��ق��ائ��د عباس
عطوي «أونيكا».
وس��ج��ل ت��ح��رك ال��ف��رق ال��ن��اش��ط ص��ع��ودا ً
وهبوطا ً على سلم ترتيب الصدارة ،أمرا ً الفتاً،
فبعد انتهاء دور ال��ذه��اب لم يفصل شباب
الساحل الثالث عن األنصار السادس سوى
نقطتين ،ما يدل على تقارب المستويات بين
هذه الفرق ،ويعد بمنافسات ملتهبة إياباً.
وح��ق��ق ف��ري��ق النجمة نقلة ن��وع��ي��ة في
أدائ��ه ذهاباً ،ما بين بداية متعثرة ومخيبة
لجمهوره المتعطش إلى نهاية قوية برهن
فيها عن قدرات استثنائية تمكنه من لعب دور
بارز في المنافسة على اللقب إياباً ،خصوصا ً
أن بطل الموسم م��ا قبل ال��م��اض��ي ،تجاوز
إصابة عدد كبير من أبرز نجومه في مباريات
عدة ،كخالد تكه جي وحسن المحمد ومحمد
قاسم والسوري صالح شحرور ومازن جمال

يبدأ إنتر ميالن متصدر ال��دوري اإليطالي لكرة القدم
العام الجديد بأمل مواصلة عروضه الجيدة منذ بداية
الموسم التي وضعته في قمة الترتيب ولو بفارق نقطة
واحدة فقط عن أقرب منافسيه.
ويح ّل إنتر ميالن ضيفا ً يوم غ ٍد األربعاء على إمبولي
الثامن برصيد  27نقطة ،ويسعى إلى محو آثار الخسارة
المزعجة التي لقيها في المرحلة األخيرة قبل أسبوعين
أمام التسيو  2-1والتي ج ّمدت رصيده عند  36نقطة،
مقلصة الفارق إلى نقطة واحدة أمام فيورنتينا ونابولي،
وث�ل�اث ن��ق��اط أم���ام يوفنتوس بطل ال��م��واس��م األرب��ع��ة
الماضية .والخسارة كانت الثالثة النتر فقط منذ بداية
الموسم.
وي��درك م��درب إنتر روبرتو مانشيني أن أم��ام فريقه
مهمة صعبة في القسم الثاني من الموسم ،وأن عليه ّ
حث
العبيه على تقديم أفضل ما لديهم بعد فترة تو ّقف الدوري
ألسبوعين بسبب عطلة الشتاء ،ألن ف��رق فيورنتينا
ونابولي ويوفنتوس تنتظر أية هفوة لالنقضاض على
الصدارة.
وإذا ك��ان إنتر سيخوض اختبارا ً صعبا ً على أرض
إمبولي ،فإن فيورنتينا يواجه مهمة أسهل حين يح ّل ضيفا ً
ثقيالً على باليرمو السادس عشر برصيد  18نقطة فقط،
ساعيا ً إلى فوزه الثاني عشر منذ بداية الموسم.
ويتساوى فيورنتينا مع إنتر ميالن بالعدد األكبر من
االنتصارات هذا الموسم ( 11فوزاً).
ويستضيف نابولي الثالث تورينو الثاني عشر برصيد
 22نقطة بهدف الفوز وإبقاء الضغط على إنتر و فيورنتينا
آمالً في خطف الصدارة ،في حين أن يوفنتوس الذي بدأ
الموسم بشك ٍل سيئ ج��دا ً استعاد توازنه تدريجيا ً في
المراحل األخيرة ودخل بقوة في المنافسة على الصدارة.
ويستضيف يوفنتوس الرابع فيرونا األخير بثماني
نقاط فقط في مهمة سهلة نسبيا ً على فريق السيدة
العجوز ستمكنه من تشديد الضغط على الفرق الثالثة
األول��ى ،أو على األق��ل إبقاء األم��ور على حالها بانتظار
المراحل المقبلة.
ويطمح روم��ا بقيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا
الذي يهدده شبح اإلقالة باستعادة توازنه بعد سلسلة من
الخيبات المحلية واألوروبية حين يح ّل ضيفا ً على كييفو.
وتراجع روما إلى المركز الخامس برصيد  32نقطة ،في
حين أن كييفو يحتل المركز الثاني عشر وله  22نقطة.
ويستضيف ميالن السادس برصيد  28نقطة الباحث
أيضا ً عن مواصلة صعوده التدريجي لضمان مقعد
في ال��دوري األوروب��ي «يوروبا ليغ» على األقل بولونيا
الخامس عشر برصيد  19نقطة.
وف��ي المباريات األخ���رى ،يلعب الثالثاء جنوى مع
سمبدوريا ،واألربعاء أودينيزي مع أتاالنتا والتسيو مع
كاربي وساسوولو مع فروزينوني.

وغيرهم.
ونجح ال��م��درب ال��روم��ان��ي تيتا فاليريو
في اعتماد التكتيك المناسب لفريقه في كل
مباراة ،وباستخدام البدائل الناجحة ،بحيث
عالج الغيابات ونقاط الضعف بمبضعه
أحيانا ً وبخبرته في التعامل مع مزاجية
الالعب اللبناني أحيانا ً أخرى.
ولعب فريقا النبي شيت وشباب الساحل
دورا ً بارزا ً في الصراع على مراكز الصدارة،
بحيث ت��ج��اوز حضورهما دور «الحصان
األس���ود» إل��ى المنافسة على اللقب ،وهما
يمتلكان األدوات ك��اف��ة ال��ت��ي تمكنهما من
استكمال مسيرتهما القوية إي��اب �اً ،بوجود
إدارتين ناشطتين ومدربين ناجحين والعبين
من طراز رفيع.
ول��م ت��رق مستويات األن��ص��ار إل��ى طموح
إدارته التي كانت تتطلع إلى أكثر من المركز
السادس بعد الذهاب ،لكن «األخضر» تعثر
في ست مباريات ( 3تعادالت و 3هزائم)،
ما أخره بفارق تسع نقاط عن المتصدر ،في
نهاية القسم األول من الدوري.
وب��خ�لاف متصدر الهدافين األرجنتيني
ل��وك��اس غ���االن ،ل��م ي��ق��دم أجنبيا األن��ص��ار
اآلخ��ران الغاني مايكل أوكوفو والسنغالي
سي الشيخ ،ما طرح عالمات استفهام حول
مستويهما وتوظيفهما في تشكيلة الفريق،
خصوصا ً أن األخ��ي��ر ك��ان م��ن أب��رز مفاتيح
فوز النجمة بلقب ال��دوري ،الموسم ما قبل
الماضي ،لكنه هذا الموسم بدا شبحا ً لنجم
النبيذي السابق.
وبدا واضحا ً في أداء األنصار غياب الروح
وثقافة الفوز عن العبيه ،فضالً عن االنفعالية
في كثير من المباريات.
م��ن جهة ثانية ،شكل األداء التحكيمي
المتعثر عامالً سلبيا ً أثار استياء معظم فرق
الدوري ،وخلف إشكاالت جماهيرية مؤسفة.
ويبدو االتحاد مطالبا ً بمعالجة هواجس
األندية التي ضاقت ذرع �ا ً بأخطاء فاضحة
في بعض المباريات ،وساذجة في مباريات
أخرى.
والالفت أن تكليف بعض الحكام ببعض
المباريات القوية والحساسة لم يكن موفقاً،
إذ ب��دا واض��ح �ا ً تأثر حكام تلك المباريات
بالضغوط ،ولجوءهم إلى قرارات متسرعة،
شوهت سير هذه المباريات ،علما ً أن بعض
المواجهات ،كادت تودي إلى ما ال يحمد عقباه،

كمباراة النجمة مع العهد في زغرتا ،والتي
تح ّولت ساحة عراك بين الالعبين والحكم،
ومسرحا ً لمختلف أن��واع الشتائم وعرض
العضالت في تحطيم محتويات ملعب النادي
الشمالي ،المغلوب على أمره.
وال تقل أزمة المالعب شأناً ،في ظ ّل «فيتو»
إدارات بعض االستادات وقلق إداراتها من
استضافة جماهير بعض األن��دي��ة ،ألسباب
أمنية وجماهيرية ،كملعبي صيدا وزغرتا،
وغياب مالعب أخ��رى ،على رأسها المدينة
الرياضية ،ألسباب تتعلق بعدم الصالحية،
وهو أمر ال يعقل أن يستمر ،فاستبعاد المدينة
ّ
بحق كرة القدم
فعل ي��وازي حجم الجريمة
اللبنانية.
وم��ن ال��واج��ب على المعنيين البحث في
أسباب غياب استاد المدينة الرياضية عن
الدوري ،والعمل على معالجة األمر بما يعيد
هذا الصرح إلى الحياة مجدداً ،بعدما غاب
أيضا ً عن استضافة مباريات منتخب لبنان
في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم
(روسيا  )2018 -و(اإلمارات .)2019 -
وبعد نهاية دور ال��ذه��اب ،بقي الصفاء
الوحيد الذي لم يعرف طعما ً للخسارة ،بينما
ال يزال فريقا القاع الحكمة وشباب الغازية
يبحثان عن فوز أول.
وحافظ العهد حامل اللقب على الوصافة
برصيد  23نقطة بعد تعادله المثير مع
النجمة  ،1 – 1وظل شباب الساحل ثالثا ً على
رغم خسارته القاسية أمام طرابلس .3 – 1
ول��م يتغير الترتيب أي��ض �ا ً م��ن المركز
الرابع إلى السادس أي النجمة والنبي شيت
واألنصار على التوالي.
وك���ان ع��ن��وان ال��ج��ول��ة ال��ح��ادي��ة عشرة
األخيرة ،مباراة العهد والنجمة في زغرتا،
والتي كانت أط��ول مباريات ال��دوري الـ66
حتى اآلن إذ أضاف الحكم علي رضا  20دقيقة
قبل أن يطلق صافرته ،علما ً أن المباراة حفلت
بأخطاء تحكيمية بالجملة زادت األجواء توترا ً
بين الالعبين.
وارتفع عدد البطاقات الحمر إلى  ،9وارتفع
عدد األهداف المسجلة عن طريق الخطأ إلى
 6أهداف بعدما عبرت الكرة الرأسية لالعب
طرابلس سعد يوسف مرمى فريقه.
وارت��ف��ع ع��دد األه���داف المسجلة منذ بدء
المسابقة إل��ى  190ه��دف�ا ً ف��ي  66م��ب��اراة،
بعدما سجل في هذه الجولة  18هدفا ً علما ً أن

النجمة ينوي مالحقة المتورطين
في ق�ضية زغرتا قانوني ًا
أكد نادي النجمة اللبناني لكرة القدم عدم قبوله مطلقا ً
باألحداث التي رافقت مباراته السبت مع العهد وبأنه
سيتخذ اإلج��راءات القانونية لالدعاء على كل من يظهره
التحقيق مشاركا ً في األحداث التي «أضرت بسمعة النادي
والكرة اللبنانية وألي طرف انتمى».
وأكد النجمة أن ما حصل لن يؤثر في حسن العالقة مع
نادي السالم ،وبأنه لن يتأخر عن تحمل مسؤولياته بعد
تحديد حجم األضرار التي لحقت بالملعب.
واستغرب النجمة في بيان «إقامة مباريات الدوري من
دون قوى أمنية تردع المخالفين ،خصوصا ً في المباريات
الكبيرة ما يؤدي إلى تصرف قلة مشاغبة على هواها من
دون قدرة ألحد على ردعها».
وقال النجمة إنه ينظر بأسف بالغ إلى مستوى التحكيم
الذي لم يكن مو ّفقا ً في مباراة يفترض فيها أن تكون قمة في
كل شيء وهذا ما أوصل األمور إلى النهاية المؤسفة».
وأشار النجمة إلى أن العبيه تعرضوا للضرب مع ومن
دون كرة طوال دقائق المباراة وكان الحكم متساهالً إلى
أقصى الحدود ضاربا ً بعرض الحائط مبدأ حماية الالعبين
التي يشدّد عليها الفيفا وهو ما عانى منه النجمة منذ بداية
الدوري حيث كان يخسر العبيه الواحد تلو اآلخر بسبب
الضرب المتعمد والذي أكده الطبيب المعالج لالعبين إلى
أن وصلت األمور إلى دخول الفريق مباراة العهد بغياب

ستة العبين وكل ذلك بسبب تساهل الح ّكام مع التدخالت
العنيفة التي تحصل أمام أعينهم.
وق��ال النجمة« :إن المباراة شهدت بعض الحاالت
التحكيمية الفاضحة التي أوصلت إلى تش ّنج كبير في
أرض الملعب وعلى المدرجات كانت بدايتها الضرب
المتعمد لبعض العبي النجمة علما ً أن ركلة الجزاء التي
احتسبها الحكم لمصلحة العهد جاءت أيضا ً بعد خطأ
ارتكبه احد العبي العهد على العب النجمة محمد جعفر
ولم يحتسبه الحكم وختامها كانت بالتدخل العنيف على
كابتن الفريق عباس عطوي والتي خرج على إثرها محموال ً
في غياب الفت لقوى الدفاع المدني ودون أي تدخل من
الحكم في حالة تستحق الطرد المباشر».
وأش��ار النجمة إلى أنه «خالل المباراة وبعد نهايتها
ظهرت للجميع صور بعض العبي العهد وغيرهم وهم
يعتدون على حكام المباراة أو يتدخلون فيها ون��ادي
النجمة هنا بانتظار قرار االتحاد الذي عاقب العبه محمد
جعفر باإليقاف لمدة ثالثة أشهر لمجرد لمسه الحكم وهو
لن يقبل الكيل بمكيالين في هذا الموضوع».
وقررت إدارة نادي النجمة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة
لمتابعة موضوع المباراة وذيولها داعية إل��ى تكاتف
الجميع ات��ح��ادا ً وأن��دي��ة لما فيه مصلحة ك��رة القدم
اللبنانية.

الحكمة يهزم هوب�س في م�ستهل م�شواره
بالدوري اللبناني لكرة ال�سلة
استهل الحكمة مشواره في الموسم الجديد للدوري
اللبناني لكرة السلة بالفوز على مضيفه هوبس 66-76
األحد.
وب��دا هوبس ال��ذي احتل المركز الثامن في ال��دوري
الموسم الماضي في طريقه لتحقيق المفاجأة عندما تقدم
في نهاية الربع األول  13-16قبل أن يتألق العب الحكمة
الجديد األميركي مايكل ايفيبيرا ويسجل أرب��ع رميات
ثالثية ليضع فريقه في المقدمة بنهاية الربع الثاني
بنتيجة .26-36
وواصل الحكمة الذي سبق أن أحرز لقب الدوري ثماني
مرات في أأواخر التسعينات من القرن الماضي سيطرته

على المتابعات الهجومية ليعزز تقدمه في نهاية الربع
الثالث  41-58في طريقه في الربع األخير لحسم المباراة
بفارق عشر نقاط.
وأنهى ايفيبيرا المباراة برصيد  26نقطة وأض��اف
مواطنه ديون ديكسون  17نقطة.
وبرز من هوبس األميركي تايرون نيلسون بتسجيله
 17نقطة وأضاف أنطوان بربور  13نقطة.
وقال فؤاد أبو شقرا مدرب الحكمة بعد المباراة« :عانينا
في البداية أم��ام فريق هوبس بسبب تأخرنا باطالق
استعداداتنا للموسم الجديد ولكنني أعد جماهير فريقي
ان مستوانا سيتحسن في المراحل المقبلة».

الخامسة كانت األسوأ بـ 9أهداف والعاشرة
كانت األفضل بـ 30هدفاً.
وبات معدل التسجيل في المباراة الواحدة
بعد  66لقاء ما يقارب ثالثة أه��داف وهي
نسبة جيدة جداً.)2,87( ،
وان��ف��رد ال��ص��ف��اء ب��أن��ه األف��ض��ل تسجيالً
برصيد  24هدفاً ،بينما ال يزال الغازية يعاني
هجومياً ،وهو األسوأ بين الفرق الـ 12برصيد
ستة أهداف فقط.
وبقي العهد الفريق األفضل دفاعا ً بسبعة
أه���داف ه�� ّزت شباكه ،وه��ي نسبة ممتازة
وبمعدل «تقريباً»  0,60هدفا ً في المباراة
الواحدة ،مقابل الحكمة األس��وأ دفاعا ً بـ32
هدفا ً فجرت شباكه ،وبمعدل ثالثة أهداف
في كل مباراة ،علما ً أن فرق الغازية والحكمة
وال��س�لام ه��ي األك��ث��ر تعرضا ً للخسارة بـ7
خ��س��ارات ،وال��ص��ف��اء األك��ث��ر ف���وزا ً بثمانية
ان��ت��ص��ارات أم���ام ال��ع��ه��د بـ 7ان��ت��ص��ارات
وشباب الساحل والنبي شيت ولكل منهما 6
انتصارات.
أم��ا فريقا طرابلس والنجمة فهما األكثر
تعادال ً بخمس مرات لكل منهما ،مقابل النبي
شيت والراسينغ األقل تعادال ً بمباراة واحدة
لكل منهما.
وابتعد مهاجم األنصار األرجنتني لوكاس
غاالن في صدارة الهدافين إذ رفع رصيده إلى
 10أهداف ،متقدما ً مهاجم العهد السنغالي
محمدو درام والساحل النيجيري موسى
كبيرو ولكل منهما سبعة أهداف ،ثم مهاجمو
الراسينغ الروماني أوكتافيان دراغيتشي
والصفاء عالء البابا والنبي شيت علي بزي
ولكل منهم ستة أهداف.
وسجل خمسة أه��داف كل من الفلسطيني
وسيم عبد الهادي والغاني نكروماه دوغالس
(الساحل) وحسن هزيمة (الصفاء) وخالد
الصالح وحسين العوطة (النبي شيت)
ونيكوالس كوفي (االجتماعي).
وسجل أربعة أهداف كل من الغاني عزيز
عبدول (طرابلس) وعيسى ياكوبو (النبي
شيت) ،وثالثة أهداف لكل من األوروغواياني
راوول أندريس ليموس (السالم) والغاني
دايفيد أوبوكو أوسي (االجتماعي) والشيخ
سامبا ديوك ونور منصور (الصفاء) ومحمد
ق��ص��اص (ال��ح��ك��م��ة) وأح��م��د زري���ق وحسن
شعيتو (العهد).

قاد جيمي باتلر فريقه شيكاغو بولز إلى فوز مثير على مضيفه
تورونتو رابتورز ( ،)113-115بتسجيله  42نقطة و 4ريباوندز و5
تمريرات حاسمة ،في المباراة التي جرت فجر أمس االثنين في صالة
«اير كندا سنتر» في تورونتو أمام  19800متفرج ،ضمن الدوري
األميركي للمحترفين في كرة السلة.
وسجل باتلر  40نقطة في الشوط الثاني ،ليكسر الرقم القياسي
السابق ألسطورة الفريق مايكل ج��وردان الذي سجل  39نقطة في
الشوط الثاني أيضا ً في المباراة ضد ميلووكي عام .1989
ورغم تألقه «الخيالي» ،كاد جيمي باتلر يدفع غاليا ً ثمن إضاعته
رمية حرة قبل  4ثوان من نهاية المباراة ،لكن نجم تورونتو ديمار
دي��روزان فشل في التسجيل من خارج القوس في الثانية األخيرة،
ليضمن شيكاغو الفوز بفارق نقطتين.
وإل��ى جانب باتلر ،برز في صفوف شيكاغو أيضاً ،باو غاسول
ونيكوال ميروتيتش ،إذ سجل األول  19نقطة و 13ريباوندز و6
تمريرات حاسمة ،والثاني  17نقطة و 3ريباوندز وتمريرة حاسمة
واحدة.
وفي صفوف تورونتو ،سجل ديمار ديروزان  24نقطة و 2ريباوندز
و 4تمريرات حاسمة ،وكايل الوري  22نقطة و 5ريباوندز و10
تمريرات حاسمة ،ولويس سكوال  22نقطة و 5ريباوندز وتمريرتين
حاسمتين.
وهو الفوز الـ  20لشيكاغو ثاني المجموعة الشرقية ،مقابل 12
هزيمة ،في حين لقي تورونتو رابع المجموعة عينها ،خسارته الـ ،14
مقابل  21انتصاراً.
وفي صالة «فيريزون سنتر» في العاصمة واشنطن ،وأمام 17793
متفرجاً ،فاز ميامي هيت على مضيفه واشنطن ويزاردز (.)75-97
وهو الفوز الـ  20لميامي ثالث المجموعة الشرقية ،مقابل 13
هزيمة ،فيما لقي واشنطن صاحب المركز الحادي عشر في المجموعة
عينها ،خسارته الـ  ،17مقابل  15انتصاراً.
سجل لميامي ،كريس بوش  23نقطة و 7ريباوندز و 3تمريرات
حاسمة ،وغ��وران دراجيتش  18نقطة و 2ريباوندز و 5تمريرات
حاسمة ،وجيرالد غرين  15نقطة و 4ريباوندز وتمريرتين حاسمتين،
وتايلر جونسون  10نقاط و 7ريباوندز وتمريرتين حاسمتين ،ودواين
وايد  8نقاط و 4ريباوندز و 3تمريرات حاسمة ،وحسان وايتسايد 6
نقاط و 13ريباوندز وتمريرة حاسمة واحدة.
وفي صفوف واشنطن ،سجل جون وال  14نقطة و 4ريباوندز
و 5تمريرات حاسمة ،ورام��ون سيشونز  13نقطة و 3ريباوندز و5
تمريرات حاسمة ،ومارسين غورتات  12نقطة و 13ريباوندز وتمريرة
حاسمة واحدة.
وفي باقي النتائج ،فاز نيويورك نيكس على أتالنتا هوكس (-111
 )97بفضل  38نقطة ألرون أفاللو ،وبورتالند تريل باليزرز على دنفر
ناغتس ( ،)106-112ولوس أنجليس ليكرز على فينيكس صنز
( )77-97بغياب نجمه المخضرم كوبي براينت.

دعا مدافع ليفربول زمالءه لنفض غبار الهزيمة األخيرة
في ال��دوري والفوز على ستوك سيتي في نصف نهائي
كأس رابطة األندية اإلنكليزية المحترفة.
وناشد مدافع ليفربول اإلنكليزي الكرواتي الدولي ديان
لوفرين زمالءه بإظهار قوة ذهنية لتخطي النتائج المخيبة
التي حققها الفريق في اآلونة األخيرة وكان آخرها سقوطه
أمام وست هام صفر -2وذلك عشية مواجهة ستوك سيتي
على ملعب األخير في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس
رابطة األندية اإلنكليزية المحترفة الثالثاء.
وكانت آم��ال المدرب الجديد األلماني يورغن كلوب
بإنهاء موسمه األول في ال��دوري اإلنكليزي الممتاز بين
األربعة األوائل تلقت ضربة موجعة بسقوط الفريق في
شرق لندن ليستهل العام الجديد بأسوأ طريقة ممكنة.
وأعرب كلوب عن غضبه من العرض الذي قدمه فريقه
ووجه انتقادات لالعبيه الذين كانوا غائبين تماما ً عن
مجريات المباراة .بيد أن الفريق الشمالي العريق يقف
على بعد خطوتين من بلوغ نهائي هذه المسابقة ومواجهة
جاره ايفرتون أو مانشستر سيتي.
فجر جام
واعترف لوفرين بأن كلوب كان محقا ً عندما ّ
غضبه على الالعبين بعد المباراة ضد وست هام وقال في
هذا الصدد« :ك ّنا محبطين .لم نقدم أفضل عروضنا وكان
يتعيّن علينا أن نكون غاضبين من أنفسنا .ليس لدينا
الوقت للتفكير بما حصل ويجب أن ننتشل أنفسنا من
األزمة التي نم ّر بها من خالل الفوز على ستوك سيتي».
وأضاف« :يتوجب علينا تغيير عقليتنا والقتال بشك ٍل
أكبر .نملك فرصة للتعويض من خالل الفوز على ستوك
وبلوغ النهائي وبالتالي يتعيّن علينا أن نحافظ على
هدوئنا ضد ستوك للخروج بنتيجة إيجابية».
وك��ان ليفربول ت � ّوج بلقبه األخير عندما أح��رز هذه
البطولة ع��ام  ،2012وك��ان ق��اب قوسين أو أدن��ى من
إحراز لقب الدوري أيضا ً للمرة األولى منذ عام  1990قبل
موسمين لكنه تعثر في األمتار األخيرة وف ّوت الفرصة.
بدوره يسعى ستوك سيتي إلى تعويض خسارته أمام
وست بروميتش البيون  2-1السبت والتي جاءت بعد
فوزين مثيرين على مانشستر يونايتد وإيفرتون.
وكان ستوك سيتي بلغ نهائي كأس إنكلترا عام ،2011
لكنه يبلغ دور األربعة في كأس الرابطة للمرة األولى منذ
فوزه بلقبها عام .1972
وقال مدرب ستوك سيتي مارك هيوز« :دائما ً ما ننهض
من الكبوة التي نتع ّرض لها وبالتالي أتطلع لتحقيق نتيجة
إيجابية ضد ليفربول .إنه تح ٍّد كبير بالنسبة إلينا».
وفي المباراة الثانية ،يستضيف إيفرتون على ملعبه
غوديسون بارك جاره الشمالي مانشستر سيتي يوم غ ٍد
األربعاء.

ت�شيل�سي ي�سيطر على ت�شكيلة الأ�سبوع الع�شرين
استعاد نجوم «البلوز» ذكريات
ال��ت��أل��ق وظ��ه��روا ب��ش��ك� ٍل مميز في
المرحلة العشرين ،بعد أن غاب
التألق عن أبرز نجومه في المراحل
السابقة للدوري اإلنكليزي الممتاز.
وع��اد تشيلسي بقوة وسيطر على
تشكيلة األس��ب��وع ال��ع��ش��ري��ن من
المسابقة.

حارس المرمى

أرت���ور ب��روك (ب��ورن��م��وث) :نجا
بورنموث من الخسارة أمام ليستر
س��ي��ت��ي ب��ف��ض��ل ح���ارس���ه ال��دول��ي
البولندي أرت��ور ب��وروك ال��ذي تألق
ومنع «ثعالب» رانييري من تحقيق
ف��وز جديد ف��ي ال���دوري ،إذ تصدّى
للعديد من المحاوالت ،وح��ال دون
تسجيل ال��ج��زائ��ري ري���اض محرز
لركلة ج���زاء ليحافظ على نظافة
شباكه ويهدي فريقه نقطة ثمينة.

الدفاع

فوز مثير ل�شيكاغو على تورونتو
و 40نقطة لباتلر في �شوط واحد

كأس الرابطة :لوفرين يدعو زمالءه
لالنتفاض والفوز على ستوك

ل���وران كوسييلني (آرس��ن��ال):
ابتعد آرس��ن��ال في ص��دارة ال��دوري
اإلنكليزي الممتاز ،بعد فوزه الصعب
على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف
سجله ال��م��داف��ع ال��دول��ي الفرنسي
لوران كوسييلني بعد تلقيه تمريرة
حاسمة من مواطنه أوليفييه جيرو.
جوني إيفانز (وس��ت بروميتش
ألبيون) :بينما كانت المباراة تسير

نحو تعادل إيجابي  1-1بين وست
بروميتش ألبيون وضيفه ستوك
سيتي ظهر المدافع الدولي اإليرلندي
الشمالي جوني إيفانز وأهدى فريقه
النقاط الثالث قبل لحظات من النهاية
مح ّققا ً الفوز الثاني على التوالي.
جيمس ك��ول��ي��ن��س (وس���ت ه��ام
يونايتد) :فشل ليفربول في تدارك
الخسارة بثنائية نظيفة أمام مضيفه
ويست هام يونايتد ،بفضل تنظيم
دفاعي محكم لفريق المدرب سالفن
بيليتش ،بقيادة ال��م��داف��ع الدولي
الويلزي جيمس كولينس الذي كان
أحد أب��رز المساهمين في هذا الفوز
العزيز للهامرز.

وسط الميدان

أوس��ك��ار (تشيلسي) :استعاد
تشيلسي نغمة ال��ف��وز ،واستعاد
م��ع��ه ن��ج��م��ه ال��ب��رازي��ل��ي أوس��ك��ار
ذكريات التألق وقاد الفريق لتحقيق
االنتصار األول تحت قيادة مدربه
الجديد الهولندي غوس هيدينك ،إذ
تمكن الالعب الدولي البرازيلي من
تسجيل الهدف األول قبل أن يمنح
تمريرة حاسمة لمواطنه ويليان الذي
ضاعف النتيجة.
ويليان (تشيلسي) :على غ��رار
مواطنه أوسكار ،كان أفضل العب في
تشيلسي هذا الموسم حاضرا ً بقوة
خالل الفوز الذي حققه الفريق خارج
أرضه على كريستال باالس بثالثية

نظيفة ،فقد قدم ويليان عرضا ً مميزا ً
وساهم في الفوز بتسجيل الهدف
الثاني إضافة إلى صنعه للعديد من
الفرص لزمالئه في الفريق.
ألكسندر تيتي (نوريتش سيتي):
قاد وسط الميدان الدولي النرويجي
ألكسندر تيتي فريقه نوريتش سيتي
إل��ى ف��وز ع��زي��ز ب��ه��دف نظيف على
سجل تيتي هدف
ساوثمبتون ،إذ
ّ
المباراة الوحيد قبل  15دقيقة على
النهاية ليقفز «الكناري» إلى المركز
الخامس عشر.
س��ت��ي��ف��ان سيسينيون (وس��ت
بروميتش أل��ب��ي��ون) :م� ّه��د ال��دول��ي
البينيني الطريق لفوز فريقه وست
بروميتش ألبيون على ضيفه ستوك
سيتي  ،1-2إذ افتتح التسجيل في
الدقيقة  ،60ثم ضاعف زميله جوني
إيفانز النتيجة ليقفز ألبيون إلى
المركز الثاني عشر.

الهجوم

جيرمان ديفو (سندرالند) :عاد
سندرالند إلى سكة االنتصارات بعد
 5هزائم متتالية في الدوري اإلنكليزي
ال��م��م��ت��از ،ب��ف��ض��ل ت��أل��ق مهاجمه
المخضرم جيرمان ديفو الذي سجل
ثنائية غالية في شباك أستون فيال
وقاد الفريق لفوز ثمين .1-3
دييغو كوستا (تشيلسي) :يبدو أن
المهاجم الدولي اإلسباني بدأ يستعيد
مستواه ،وعاد إلى إلى تقديم عروض
هجومية رائعة مع فريقه تشيلسي ،إذ
ساهم بقوة في الفوز المستحق للبلوز
على كريستال باالس بثالثية نظيفة،
وإذ كان صاحب تمريرة الهدف األول
الذي سجله أوسكار وتك ّفل بتسجيل
الهدف الثالث بمساعدة من ويليان.
أن��ط��ون��ي م��ارس��ي��ال (مانشستر
يونايتد) :ح ّقق مانشستر يونايتد
ف��وزا ً صعبا ً على ضيفه سوانسي
س��ي��ت��ي ب��ف��ض��ل ن��ج��م��ه ال��ف��رن��س��ي
المتألق أن��ط��ون��ي م��ارس��ي��ال ال��ذي
ك��ان��ت مساهمته واض��ح��ة ف��ي فوز
«الشياطين الحمر» ،إذ سجل الهدف
األول ومنح تمريرة الهدف الثاني
لواين روني.

الميركاتو ال�شتوي � ...أبرز االنتقاالت
مع انطالق العام الجديد ب��دأت عجلة الميركاتو في
الدوران مجدداً .وأندية أوروبا أمامها  30يوما ً فقط من أجل
تدعيم صفوفها لما تبقى من الموسم ،وعلى غير العادة
يبدو سوق االنتقاالت الشتوي هذا الموسم أكثر حرارة من
المواسم السابقة ،واقع فرضته ظروف الفرق المتنافسة
على البطوالت الكبرى.
وشهد اليوم الرابع من الميركاتو الشتوي ،إعالن نادي
سمبدوريا اإليطالي عن انضمام األرجنتيني ريكاردو
آلفاريز إلى صفوفه لمدة ستة أشهر ،كما تعاقد هيالس
فيرونا اإليطالي مع الهولندي أوربي إيمانويلسون العب
روما السابق ،كما شهد انتقال المهاجم المجري الدولي
آدم زاالي على سبيل اإلعارة من هوفنهايم األلماني إلى
مواطنه هانوفر.
الكثير من التكهنات والقليل من الصفقات ،كان هذا
ح��ال ال��ي��وم الثاني ال��ذي ب��رز م��ن خالله ن��ادي سانت
إيتيان الفرنسي بضمه هدّاف الدوري النرويجي ألكسندر
سودرلوند من نادي روزنبورغ في صفقة قدرت قيمتها بما

يقارب  2مليون يورو.
وس��ج��ل س��ودرل��ون��د  22ه��دف �ا ً ه��ذا ال��م��وس��م ليقود
روزنبورغ للفوز بلقب الدوري النرويجي للمرة األولى منذ
عام .2010
سانت إيتيان يحتل حاليا ً المركز السادس في الليغ 1
وتبدو فرصته كبيرة في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
أتلتيكو مدريد كان صاحب الصفقة األبرز في اليوم األول
من سوق االنتقاالت الشتوية بنجاحه في التعاقد مع العب
وسط سلتا فيغو ،الدولي األرجنتيني أوغوستو فرنانديز
في صفقة انتقال ح ّر.
فرنانديز ،الذي وقع عقدا ً مدته ثالث سنوات ونصف،
سيع ّوض غياب البرتغالي تياغو مينديز الذي سيغيب
عن صفوف الروخيبالنكوس حتى آذار المقبل بسبب
اإلصابة.
وفي إنكلترا نجح نادي بورنموث في الحصول على
خدمات النجم األرجنتيني الشاب خوان إيتوربي من روما
اإليطالي على سبيل اإلعارة حتى نهاية الموسم.

