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زيدان يعلق على فوزه الأول مع ريال مدريد
أبدى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان
سعادته بأداء العبيه بعد فوز فريقه بخماسية
نظيفه على ديبورتيفو الكورونيا في الليغا.
وقال« :دائما ً ما يكون المدرب سعيدا ً بالفوز
بمباراة ،لكن أكثر ما أسعدني هو األداء .ليس
سهالً تسجيل خمسة أهداف في ديبورتيفو».
وأض���اف« :لقد ك��ان واض��ح�ا ً أن الجمهور
خلف الفريق منذ الدقيقة األولى حتى النهاية،
ووف��ر أج��واء جيدة .المهم اآلن االستمرار في
التفكير بأن هذه المباراة األول��ى ،والنظر لما
هو آت ،ولكن الفكرة في محاولة لعب كرة القدم
بشكل جيد والفوز بالمبارايات .جمهور اليوم
كان رائعا».
وأشار إلى أن أفضل ما في الالعبين اليوم
هو لمسهم للكرة والدفاع في «بعض االحيان»
واعترف بأن هناك أخطاء يجب تصحيحها.
وق��ال ال��م��درب الجديد للميرنغي« :علينا
تحسين أدائنا في استعادة الكرة ،ولكن شيئا ً
فشيئاً ،لقد جئت للتو ،ويجب إعطائي الوقت».
وأضاف« :بالتأكيد سنستمر هكذا .ريال مديد
مطالب دائما ً بالفوز .إنني سعيد بأداء الفريق
اليوم ،سنتحسن وعلينا التحسن في الكثير
من األمور ،وسنفعل ذلك .أمامنا الوقت لذلك،
وأسابيع للعمل ،وأنا على ثقة بأننا سنحقق
ذلك».
وبسؤاله عن الدفع بإيسكو أساسيا ً على
حساب خاميس رودريجيز ،قال« :إنني سعيد
بأداء الجميع وبخاصة إيسكو.
خاميس عندما ن��زل ق��دم م��ب��اراة جيدة.
سنرى كيف سنفعل ذلك ،ولكني سأكون دائما ً
م��ن يتخذ ال��ق��رار بشأن م��ن يبدأ وم��ن ينهي
المبارايات .سيكون األمر هكذا دائماً ،حتى لو
تكررت نفس األسئلة ،دائما سأتخذ القرار».
وع��ن أداء كريستيانو رون��ال��دو ال��ذي لم
يسجل في المباراة ،قال« :دائما ً ما أراه جيدا ً
للغاية ،يحب التسجيل دائ��م �اً ،ولكني أراه
جيداً ،سعيدا ً مثل الجميع ونفكر فقط في الفوز
وهو كذلك .ستكون أمامنا مباراة أخرى حتى
يتمكن من التسجيل».
وأبدى المدرب الفرنسي سعادته بالهاتريك
الذي أحرزه الويلزي غاريث بيل في المباراة
م��ؤك��دا ً أن��ه «ليس من السهل تسجيل ثالثة
أهداف في مباراة» ،وتمنى أن يستمر على هذا
المنوال.

وتصريح ناري من مودريتش
بحق بنيتيز

ش��ك��ر م��ودري��ت��ش ف���ي ح���دي���ثٍ صحافي
عقب انتهاء مباراة ريال مدريد وديبورتيفو
الكورونيا مدربه السابق على مجهوده من دون
أن يُخفي رضاه بإقالته ،ولم يتردد العب خط
وسط ريال مدريد لوكا مودريتش في التعبير
عن راحته إلقالة المدرب اإلسباني رافاييل
بنيتيز من تدريب الفريق الملكي ،معتبرا ً أن
الخيار الذي قامت به اإلدارة كان «صائباً».

الصحافة الفرنسية ...تشيد بالفوز

وش��ك��ر م��ودري��ت��ش ف��ي ح��دي��ثٍ صحافي
عقب انتهاء مباراة ريال مدريد وديبورتيفو
الكورونيا أمس مدربه السابق على مجهوده
من دون أن يُخفي رضاه بإقالته ،قائالً« :يجب
أن أكون صريحاً ،ما حصل هو لخير النادي
وأت��ى كحل للمشاكل التي مررنا بها وبانت
نتائج هذا القرار اليوم بفوزنا العريض على
ديبورتيفو».
وتابع« :يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا
ونقارن بين مباراة اليوم والمباريات السابقة
لنستخلص العبر ونفهم المشاكل ،أعتقد أن
التغيير أمر جيد لنا».
وتمكن ال��ن��ادي الملكي م��ن تحقيق فوز
عريض أمس بخماسية نظيفة على ديبورتيفو
الكورونيا في المباراة األولى التي أشرف عليها
زين الدين زيدان كمدرب للملكي.

أما بيل فيدعم بنيتيز...

لم ي ُكن خافيا ً أن الويلزي غاريث بيل كان
الالعب رقم واحد في تشكيلة المدرب ال ُمقال
رافاييل بنيتيز ،خصوصا ً أن المدرب كان اليد
اليُمنى للرئيس فلورنتينو بيريز الذي يُع ّول
كثيرا ً على صفقته الضخمة.
وكشفت صحيفة «دايلي ميل» اإلنكليزية
اليوم أن بيل أرسل رسالة نصية عبر جواله
للرئيس فلرونتينو بيريز أعلن من خاللها
دعمه الكامل للمدرب بنيتيز بعد التعادل أمام
فالنسيا بنتيجة  ،2-2ما يُظهر الدعم الكبير
واالت��ك��ال ال��ذي ك��ان يوليه الويلزي لمدربه
السابق.

رسائل بيل إلى زيدان تفند
أقاويل ما بعد بينيتيز

قيل إن هناك العبا ً واح��دا ً فقط حزن على

رحيل راف��ا بينيتيز من ري��ال مدريد ،قيل إنه
يشعر ب��ال��ع��ودة لتهميش دوره لمصلحة
كريستيانو رونالدو من جديد تحت القيادة
الجديدة لزين الدين زيدان.
قيل أيضا ً إنه سيرحل عن الملكي في نهاية
الموسم ،سواء إلى مانشستر يونايتد أم في
صفقة تبادلية م��ع تشيلسي مقابل إيدين
هازارد ،وإنه لم يشعر بأهميته سوى مع رافا،
وأن مجيء زيدان سيحجمه ولن يلعب الدور
الذي يحلم به أبداً.
ولكن ما دار على ملعب سانتياغو بيرنابيو
في مواجهة ديبورتيفو الكورونيا والتي انتهت
بفوز ري��ال مدريد  0-5بهاتريك من توقيع
الويلزي غاريث بيل ،مغاير تماما ً لكل ما قيل.
بيل لعب أن��ش��ط وأف��ض��ل م��ب��اري��ات��ه منذ
ارتدائه القميص األبيض في صيف ،2014
وللمرة األول��ى بدا أكثر جماعية من المعتاد،
ال يفضل التسديد على التمرير إال في المواقف
التي تستدعي ذلك.
ق��رر الويلزي القتال على مقعده وإثبات
أهميته للميرينغي بشتى الطرق والوسائل،
مستغالً طوله في تسجيل هدفين بالرأس،
ومضيفا ً الثالث بتسديدة استغل فيها تمريرة
رونالدو بلمسة واحدة في الشباك.
تسجيل الهاتريك في أول مباراة تحت قيادة
زي��دان هي رسالة واضحة للمدرب الفرنسي
الجديد من العبه الويلزي ،بأنه جاهز لتحمل
عبء القيادة في ظل تراجع مستوى الدون.
وأخيراً ،غاريث بيل نجح في تجديد الدافع
بداخله رغم كل ما سبق ذك��ره ،واعتبر عهد
زيدان بداية جديدة له ،بقتالية مرتفعة على
كل كرة متاحة واالرتداد ألداء األدوار الدفاعية،
وهو ما لم يفعله أي من ثالثي الهجوم في عهد
بينيتيز.

تابعت فرنسا بترقب كبير أول��ى مباريات
مواطنها زين الدين زي��دان كمدير فني لريال
م��دري��د اإلسباني لكرة ال��ق��دم ،وال��ت��ي انتهت
بفوز الملكي بخماسية نظيفة على ديبورتيفو
الكورونيا بالجولة الـ 19من الليغا ،حيث لم
تتردد الصحافة الفرنسية في وصفها بـ«البداية
المأمولة».
بصفته أول م��درب فرنسي يقود الفريق
اإلسباني وأسطورة في عالم الكرة ببلده تراقب
وسائل اإلعالم الفرنسية عن قرب كل خطواته
حيث تابعت صحيفة «ليكيب» موضوع تدريب
«زيزو» طيلة األسبوع وخصصت غالفها لذلك.
وكتبت في صفحتها األولى األحد «هذا وعد»
مرفقة صورة لـ«زيزو» ،وذكرت في مقالها عن
المباراة عنوان «مهرجان يبدأ» مسلطة الضوء
على أن أسطورة القدم الفرنسية لم يكن ليحصل
على نتيجة أخرى غير الفوز للملكي.
وأش���ارت «ليكيب» إل��ى أن رد فعل زي��دان
تجاه أهداف الميرينغي كان يتميز بـ«الرصانة
والفعالية» والثقة بأنه على الطريق الصحيح.
فيما أبرزت صحيفة «لو جورنال دو ديمونش»
على غالفها« :مباراة افتتاحية حقيقية لزيدان في
قيادة القلعة البيضاء».
وبعد استعراضها لبعض اللحظات السعيدة
ل��زي��دان عقب ف��وز فريقه ،تطرقت الصحيفة
للحديث عن عقد المدرب الفرنسي ال��ذي وفقا ً
لوكيله الرياضي« :يتجاوز مبلغ المليوني يورو
الذي تم إعالنه ،ولكنه ال يتعدى مستوى راتب
أفضل المدربين».
بينما اعتبرت «لوباريزيان» أن افتتاحية
زيدان «أعادت الحياة لريال مدريد» وأن المدرب
الفرنسي «ال يمكنه الحلم بأفضل من ذلك» من
أجل أول مباراة له مع الملكي.
وأك���دت من جانبها صحيفة «ل��و فيغارو»
أن المدير الفني «أعطى أجنحة لريال مدريد»
وتحدثت عن «الفوز المقدس» وفي نفس الوقت
أشارت إلى «أنه لم يكن الجميع مثاليا» بالمباراة
االفتتاحية لزيدان.
واعتبرت الصحيفة أن زي��دان عليه «إيجاد
التوازن الدفاعي» ،مذكرة بأن توني كروس كان
بمفرده تماما ً لمواجهة الهجمات المرتدة للفريق
المنافس.

أما الجماهير ...فتسخر
من بينيتيز وترحب بزيدان

يبدو أن جماهير ري��ال مدريد كانت تنتظر
بشغف اقتراب رحيل راف��ا بينيتيز ،ولن تجد
أفضل من زي��ن الدين زي���دان الالعب السابق
للفريق خليفة له .وجاءت ردود الفعل الساخرة
من ال��م��درب االسباني لتؤكد رغبة الجماهير
المدريدية بالتخلي عنه والتي ظهرت باعتراضها
عليه في أكثر من مناسبة ،إضاف ًة إلى الترحيب
غير المسبوق بمساعد كارلو انشيلوتي السابق
في الميرينغي زين الدين زيدان.

رونالدو يت�سلح بالأمل في مواجهة التوقعات
ويحلم بالحفاظ على الكرة الذهبية
ب��ع��دم��ا أث����ار ن��ج��م ك���رة ال��ق��دم
البرتغالي كريستيانو رونالدو دهشة
العالم باحتفاله الصاخب البعيد عن
الدبلوماسية بجائزة الكرة الذهبية
ألف��ض��ل الع���ب ف��ي ال��ع��ال��م 2013
و ،2014أصبح السؤال الذي يدور
اآلن في أذه��ان وعلى ألسنة عشاق
الساحرة المستديرة هو« :هل يحرز
رونالدو الجائزة للعام الثالث على
التوالي».
وخطف رونالدو نجم ريال مدريد
اإلس��ب��ان��ي ال��ج��ائ��زة ع��ن ج���دارة في
العامين الماضيين متفوقا ً على
منافسه التقليدي األرجنتيني ليونيل
ميسي مهاجم برشلونة اإلسباني.
واآلن سيكون رونالدو على موعد
م��ع مواجهة ج��دي��دة على الجائزة
نفسها أمام ميسي والبرازيلي نيمار
دا سيلفا مهاجم برشلونة.
ويأمل رونالدو في إحراز الجائزة
للعام ال��ث��ال��ث على ال��ت��وال��ي رغم
الترشيحات الكثيرة التي تصب في
مصلحة ميسي الذي ينتظر استعادة
الجائزة التي احتكرها ألربع سنوات
متتالية بين عامي  2009و2012
خاصة أن النجم األرجنتيني توج
مع برشلونة بألقاب خمس من ست
بطوالت خاضها الفريق في . 2015
وعلى النقيض ،خرج رونالدو من
 2015بال أي ألقاب على عكس ما
كان عليه مع الريال في  2014الذي
وص��ل فيه الفريق لقمة مستوياته
منذ سنوات طويلة.
ورغم هذا ،توقع أوليفر كان حارس
مرمى المنتخب األلماني السابق فوز
رونالدو بالجائزة هذا العام لتكون
الثالثة له على التوالي والرابعة له
في مسيرته الرياضية بعدما توج
بها سابقا ً في . 2008
وقال أوليفر كان« :قد تكون معركة
أخرى بين ميسي الذي قدم موسما ً
قويا ً ورونالدو الذي سجل ك ّما ً هائالً

من األهداف مجدداً .أعتقد أن رونالدو
سيفوز بها مجدداً».
وكانت اتهامات ووصف رونالدو
بالغطرسة سببا ً في أال يحظى الالعب
بمحبة كثيرين حول العالم.
وف��ي  ،2011رد رون��ال��دو على
هتافات وسخرية معظم الجماهير
خالل مباراة الريال مع دينامو زغرب
في العاصمة الكرواتية زغرب ،وقال:
«يكرهونني ألنني أنيق وثري والعب
رائع».
وقبل أسبوع واحد  ،كشف رونالدو
بقوة عن غروره الشديد وقال« :هناك
أن���اس يكرهونني وي��ق��ول��ون إنني
مختال ومتعجرف أو شيء من هذا
القبيل».
وأوض��ح رون��ال��دو« :ه��ذا جزء من
نجاحي ،ولدت ألكون األفضل ...هذا
هو أسلوبي .أذه��ب للنوم كل ليلة
بذهن صاف وأنام جيداً».
وأض���اف« :ال يمكن أن يستحوذ
عليك م��ا يعتقده ال��ن��اس عنك .إذا
فعلت هذا  ،لن تعيش».
ورغم كل األه��داف التي يمطر بها
شباك المنافسين ،يتعرض رونالدو
دائ��م �ا ً لهتافات عدائية وص��ف��ارات
استهجان م��ن أقلية م��ن جماهير
الريال في مدرجات استاد «سانتياغو
برنابيو» معقل الريال في العاصمة
اإلسبانية مدريد.
وت��زداد ه��ذه ال��روح العدائية من
ه��ذه األقلية عندما يمتنع رونالدو
ع��ن تمرير ال��ك��رة إل��ى أح��د زمالئه
يتخذ وضعا ً جيدا في مواجهة مرمى
المنافس أو عندما يسدد الكرة بشكل
غير متقن في أي ضربة حرة لتذهب
الكرة فوق العارضة.
وك��ان��ت ال��ج��ائ��زة ال��وح��ي��دة التي
أحرزها رونالدو في  2015هي لقب
هداف الدوري اإلسباني متفوقا ً على
ميسي ونيمار المنافسين له على
جائزة الكرة الذهبية.

ورغ��م افتقاد الريال للنجاح في
 ،2015أعلن رونالدو بشكل واضح
رغبته في استمرار المدرب اإليطالي
كارلو أنشيلوتي مديرا ً فنيا ً للفريق.
وبدا رونالدو غاضبا ً لدى استبدال
أنشيلوتي بالمدرب رافاييل بينيتيز
ال��ذي أقيل هو اآلخ��ر قبل أي��ام قليلة
وح��ل مكانه الفرنسي زي��ن الدين
زيدان.
واألكثر من هذا ،أوضحت وسائل
اإلع�لام أن الضيق بدا واضحا ً على
رون��ال��دو عندما أعلن بينيتيز في
أيامه األول��ى مع الريال أن رونالدو
ليس األفضل في العالم وأنه فقط بين
أفضل الالعبين في العالم.
ولدى هزيمة الريال الثقيلة صفر/
 4أمام برشلونة في تشرين الثاني
الماضي ،ذك��رت تقارير إعالمية أن
رونالدو أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس
ن��ادي ري��ال م��دري��د« :ل��ن نفوز بأي
شيء مع بينيتيز».
وب��دا رون��ال��دو ،ال��ذي يحتفل في
شباط المقبل بعيد ميالده الحادي
والثالثين ،أكثر ارتياحا ً لدى استبدال
بينيتيز مؤخرا ً بالمدرب الفرنسي
زيدان.
وكان بينيتيز حريصا ً على إبعاد
رونالدو عن الناحية اليسرى التي
يجيد اللعب فيها واالستعانة به
كمهاجم متأخر بداعي أن رونالدو لم
يعد قادرا ً على االنطالق لمسافة 30
أو  40مترا ً في الناحية اليسرى.
ول��م يتضح حتى اآلن الطريقة
التي سيستخدمها زيدان في توظيف
إمكانيات رونالدو وما إذا كان الالعب
البرتغالي سيكنّ مزيدا ً من االحترام
لزيدان عما كان موقفه تجاه بينيتيز.

وباألرقام ...المنافسة
تصل إلى درجة الغليان

خرجت المنافسة النمطية بين

األرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم
برشلونة وغريمه التقليدي في
ريال مدريد ،البرتغالي كريستيانو
رونالدو إلى نطاق أوسع.
وأثارت معركة تسجيل األهداف
ب��ي��ن م��ي��س��ي ورون����ال����دو جميع
المتابعين طوال السنوات الماضية،
إال أننا اليوم نشهد منافسة ثالثية،
حيث أصبح ( )msnنسبة إلى
ميسي وسواريز ونيمار في مواجهة
( )bbcنسبة إل��ى بيل وبنزيمة
ورونالدو.
وشهد يوم السبت فوز برشلونة
برباعية نظيفة ،كان لميسي منها
نصيب األس��د بهاتريك فيما سجل
نيمار هدفاً ،وفشل لويس سواريز
ف��ي التسجيل ب��آخ��ر  3مباريات
للبارسا ،لكنه سجل  7أهداف في 3
مباريات بالسابق.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،ش��ه��دت ال��م��ب��اراة
األول���ى ل��ري��ال م��دري��د تحت قيادة
اإلدارة الفنية لزين الدين زي��دان،
ف��وزا ً ساحقا ً للفريق الملكي على
ديبورتيفو الك��ورون��ا بخماسية
نظيفة ،ك��ان بطلها غ��اري��ث بيل
بهاتريك أيضاً.
وسجل الدولي الويلزي ثمانية
أهداف في مبارياته األربع الماضية
فقط ،بمعدل هدفين في المباراة
الواحدة.
فيما ج���اء ف��ش��ل رون���ال���دو في

ال��ت��س��ج��ي��ل ،األك���ث���ر غ���راب���ة في
المباراة ،التي شهدت أيضا ً تسجيل
كريم بنزيمة هدفين ،حيث قدم
الدولي البرتغالي أدا ًء رائعا ً خالل
اللقاء ،إال أنه لم يوفق في تسجيل
األهداف.
وأح�����رز ث�ل�اث���ي ري�����ال م��دري��د
وبرشلونة جميع األهداف التسعة
ف���ي ال��م��ب��ارات��ي��ن خ�ل�ال ال��ج��ول��ة
 19واألخ��ي��رة م��ن ذه��اب ال��دوري
اإلسباني لكرة القدم.
وي���رى مشجعو ب��رش��ل��ون��ة أن
إصابة ميسي الطويلة والتي امتدت
قرابة الشهرين ،منعته من اعتالء
صدارة هدافي المسابقة.
فيما يعزي أنصار ريال مدريد ذلك
إلى الفترة غير موفقة تحت قيادة
المدرب رافا بينيتيز ،والتي شهدت
استياء رونالدو بشكل واضح في
األشهر األولى من الموسم ،أما اآلن
وت��ح��ت ق��ي��ادة زي���دان فالمنافسة
مشتعلة بين الفريقين.
وال يمكننا أن نغفل أتليتكو مدريد
كمنافس ق��وي لعمالقي إسبانيا،
إذيمكنه استعادة الصدارة في حالة
فوزه الليلة على سيلتا فيغو.
وس��ي��ع��د ه���ذا إن���ج���ازا ً ك��ب��ي��را ً
لألرجنتيني دييغو سيموني المدير
الفني للروخي بالنكوس ،حيث قاد
اتلتيكو إلى هذه المنافسة بتسجيل
 25هدفا ً فقط في  18مباراة.

جدال في �إ�سبانيا بعد ت�سريب الكلمات الـ 6التي �أثارت �سواريز!

بعد أن كانت لجنة المسابقات التابعة
لالتحاد اإلسباني لكرة ال��ق��دم ،ق��د ق��ررت
بشكل رسمي إيقاف لويس سواريز ،مهاجم
برشلونة لمباراتين بكأس الملك ،حيث
تلفظ ف��ي النفق ال��م��ؤدي إل��ى غ��رف خلع
مالبس ملعب «كامب نو» الذي استضاف
لقاء برشلونة وإسبانيول في ك��أس ملك
إسبانيا .بعد نهاية المباراة بألفاظ نابية
ضد العبي إسبانيول.
كما قررت اللجنة إيقاف باباكولي ديوب
وهيرنان بيريز العبي الفريق األول لكرة
القدم بنادي اسبانيول ،لمباراة واحدة بعد
طردهما بلقاء برشلونة بذهاب دور الـ16
بكأس الملك.

وب��ع��د ص���دور الحكم الرسمي تسربت
للصحافة اإلسبانية تفاصيل أكبر من تقرير
حكم المباراة خوان مارتينيث مونيرا التي
ك��ان��ت ق��د ق��ال��ت إن��ه ق��د كتب ف��ي تقريره:
«بعد انتهاء ال��م��ب��اراة وداخ���ل نفق غرف
خلع المالبس ،قام الالعب صاحب القميص
رقم  9لويس ألبرتو سواريز دياز ،بانتظار
العبي إسبانيول بينما ك��ان��وا يصعدون
ال��درج ليتوجه إليهم قائالً م��رات ع��دة :أنا
هنا في انتظاركم ،تعالوا إلى هنا؛ إنكم فقط
نفايات».
وأضاف مونيرا أن هذه العبارات« :أدت
إل��ى وق��وع اشتباك بين العبي الفريقين،
ما دف��ع أف��راد األم��ن الموجودين بالمكان

للتدخل ،وكذلك طاقمي الجهازين الفنيين
من الفريقين» ،لكن لويس سواريز لن توقع
بحقه مبدئيا ً أي عقوبات.
بالمثـل ،ورد فـي التقريـر أن��ـ��ه «فـي
الدقيقة  72تعـرض الالعب رقم  17بيريز
غونزاليس هرنان أرسنيو للطرد للسبب
التالي؛ بطاقتين ص��ف��راوي��ن .كما ت��م في
الدقيقة  75ط��رد ال�لاع��ب رق��م  12دي��وب
بابا كولي للسبب التالي؛ توجيهه السباب
ل�لاع��ب م��ن ال��ف��ري��ـ��ق المنـافس بعبـارة
مسيئـة».
ولكن ما تسرب الحقا ً أن بيريز غونزاليس
قال بحق سواريز« :سأتغوط على والدتك يا
أبن العاهرة» ،خالل المباراة وذلك ما أغضب

الالعب وجعله ينتظر أف��راد اسبانيول في
نفق الالعبين.
التسريبات الجديد بدأت بإثارة الجدل
ف��ي إس��ب��ان��ي��ا وس���ط م��ط��ال��ب��ات بتغليظ
العقوبة على بيريز غونزاليس وتقليصها
على سواريز كون األخير قد تم استفزازه من
قبل العب إسبانيول.
وت��واج��ه الفريقان الكتالونيان مساء
األربعاء الماضي في ذهاب ثمن نهائي كأس
ملك إسبانيا الذي أقيم على ملعب كامب نو،
وفاز البرسا بنتيجة  1-4على إسبانيول،
الذي يستضيف برشلونة في مباراة اإلياب
من نفس ال��دور المقرر إقامتها في  13من
الشهر الحالي.

الهومنتمن يحقق فوزه الثاني
في الدوري اللبناني لكرة ال�سلة
حقق الهومنتمن ف���وزه الثاني
على التوالي في ال���دوري اللبناني
لكرة السلة بعد تغلبه  76-83على
بيبلوس بفضل تألق الثنائي األميركي
جاستن تابس ونورفل بيل أول من
أمس.
وسجل تابس وبيل  22نقطة لكل
منهما ليقودا الفريق للفوز رغم تأخره
خالل النصف األول من المباراة -63
.47
وأح����رز ن��دي��م سعيد  16نقطة
للهومنتمنفيماكاناألميركيجاسمون
يانجبلود األكثر تسجيالً في صفوف
بيبلوس برصيد  20نقطة واستحوذ
على تسع كرات مرتدة باإلضافة إلى
تمرير أربع كرات حاسمة.
وأضاف األميركي شيروود براون
 17نقطة لبيبلوس الذي أحرز لقبي
الكأس وكأس السوبر اللبنانية الشهر
الماضي.
واستهل الرياضي حامل اللقب
مشواره في البطولة الجمعة بالفوز
 65-78على اللويزة.

وانتصر التضامن  81-94على
الحكمة والمتحد على الشانفيل
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بنتيجة  115-123ي��وم الخميس
الماضي.

ازارينكا تهزم كيربر
وتتوج بلقب بطولة بري�سبان للتن�س
استهلت البيالروسية فيكتوريا ازارينكا مسيرتها في
عام  2016بالفوز بلقب بطولة بريسبان الدولية للتنس.
وفازت ازارينكا المصنفة األولى على العالم سابقا ً على
األلمانية أنجليكه كيربر المصنفة الرابعة للبطولة بنتيجة
 6/3و 6/1السبت في المباراة النهائية للبطولة لتتوج
بلقب البطولة للمرة الثانية بعد أن حققت االنجاز ذاته في
.2009
وحصدت ازارينكا أول لقب لها منذ نحو عامين ونصف
العام ،عندما فازت بلقب سينسيناتي في آب  ،2013علما
بأنه اللقب رقم  18في مسيرتها.
وحققت ازارينكا فوزها السادس على التوالي على
كيربر ،من دون أن تتلقى أي خسارة أم��ام منافستها
األلمانية.

وعانت ازارينكا من تكرار اإلصابات في  2014كما لم
تظهر بصورتها المعهودة في  2015لتتراجع إلى المركز
الثاني والعشرين في التصنيف العالمي.
ولكن مع توالي انسحاب النجمات من بطولة أستراليا
المفتوحة ،فإن ازارينكا أعلنت نفسها بقوة كمرشحة للفوز
بلقب أولى بطوالت الجراند سالم األربع الكبرى ،من خالل
األداء القوي الذي قدمته في بريسبان.
وأعلنت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية
على العالم وجابري موجوروزا المصنفة الثالثة على
العالم والروسية ماريا شارابوفا حاملة اللقب ،االنسحاب
من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب اإلصابات ،فيما
انسحبت األميركية سيرينا ويليامز من كأس هوبمان
للسبب ذاته.

�أ�ستراليا تنهي مغامرة �أوكرانيا
وتفوز بلقبها الثاني في ك�أ�س هوبمان
أح��رز المنتخب األسترالي للتنس لقب بطولة كأس
هوبمان للمرة الثانية في تاريخه واألول��ى منذ  17سنة
بعدما تغلب على نظيره األوكراني  / 2صفر أول من أمس
في نهائي البطولة.
واختتم نيك كيرجيوس ومواطنته داري��ا جافريلوفا
مسيرتهما الرائعة في البطولة بفوز كل منهما في مباراته
اليوم على منافسه األوك��ران��ي ليتوج الفريق األخضر
للمنتخب األسترالي بلقب البطولة التي فاز بها مرة واحدة
سابقة وذلك في عام . 1999
وتغلب كيرجيوس على منافسه األوكراني ألكسندر
دولجوبولوف  3 /6و 4 /6بعدما تغلبت جافريلوفا
على األوكرانية إلينا سفيتولينا  4 /6و )6 /8( 6 /7في
افتتاح مباريات هذه المواجهة ليحسم المنتخب األسترالي
المواجهة قبل مباراة الزوجي المختلط.
وه��ذه ه��ي ال��م��رة األول���ى التي يخوض فيها الفريق
األسترالي نهائي البطولة منذ نهائي  2003الذي وصل فيه
األسترالي ليتون هيويت ومواطنته أليسيا موليك للنهائي
لكنهما لم يخوضا النهائي أمام المنتخب األميركي بسبب
إصابة هيويت بالجدري.
وع��ل��ى م���دار  27نسخة ف��ي ت��اري��خ البطولة ،أح��رز
المنتخب األسترالي لقب كأس هوبمان مرة واحدة سابقة

وكانت في  1999عن طريق مارك فيليبوسيس وزميلته
إيلينا دوكيتش قبل أن يضيف كيرجيوس وجافريلوفا
اليوم اللقب الثاني للمنتخب األسترالي.
وخاض المنتخب األسترالي اليوم النهائي الرابع له في
كأس هوبمان ،فيما كان النهائي اليوم هو الثاني في تاريخ
المنتخب األوكراني الذي لم يحرز اللقب من قبل.
وقال كيرجيوس« :كان أسبوعا ً خالداً .أشعر بسعادة
بالغة لتتويج هذه المشاركة الرائعة بإحراز اللقب».
وأوض��ح« :ك��أس هوبمان من أكثر البطوالت المفضلة
عندي».
ونالت جافريلوفا (روسية األصل) دفعة معنوية هائلة
في هذه البطولة التي خاضتها بعد أسابيع قليلة من
حصولها على جواز السفر األسترالي.
ورغم المعاناة التي واجهتها جافريلوفا ( 21عاما)
المصنفة  36عالميا ً في المجموعة الثانية من المباراة،
نجحت الالعبة في حسم اللقاء لصالحها قبل أن يكمل
كيرجيوس فوز الفريق بتغلبه على منافسه األوكراني في
المباراة الثانية للفردي.
ومنيت سفيتولينا اليوم بهزيمتها األول��ى في هذه
البطولة علما بأنها ضمن أفضل  20مصنفة على مستوى
العالم.

ديوكوفيت�ش يقهر نادال في بطولة التن�س
اف��ت��ت��ح الع���ب ال��ت��ن��س الصربي
نوفاك ديوكوفيتش المصنف األول
عالميا ً السبت سجل إنجازاته في
عام  2016بإحراز لقب بطولة قطر
المفتوحة للتنس إث��ر تغلبه على
اإلسباني رافاييل نادال في المباراة

النهائية للبطولة.
ول��م يجد ديوكوفيتش المصنف
األول للبطولة صعبة كبيرة في الفوز
على منافسه اإلس��ب��ان��ي المصنف
الثاني للبطولة  1 /6و 2 /6ليحرز
ديوكوفيتش أول ألقابه في بطوالت

الرابطة العالمية لمحترفي التنس
هذا الموسم.
ونال ديوكوفيتش بهذا اللقب دفعة
معنوية هائلة قبل بطولة أستراليا
المفتوحة التي تنطلق فعالياتها
األسبوع المقبل.

الت�سيو :رف�ضنا  50مليون يورو
من المان يونايتد ل�ضم فيليبي اندر�سون

اعترف المدير الرياضي لنادي التسيو اإليطالي «إيجلي
ت��اري» أنهم رفضوا في آب الماضي عرضا ً فلكيا من المان
يونايتد للتعاقد مع العب خط وسط الفريق فيليبي اندرسون.
وأش��ارت تقارير صحفية بريطانية مؤخرا ً إلى أن المان
يونايتد مستعد لدفع  45مليون ي��ورو لضم الموهوب
البرازيلي.
وق��ال المدير الرياضي لنادي التسيو في تصريح له لـ
«ميدياست بريميوم» على خلفية اللقاء القوي الذي سيجمع

الفريق بـ فيورنتينا هذا المساء« :لم نتلق أي عرض حاليا ً من
المان يونايتد ،الجميع يعرف أن الالعب يمر من فترة فراغ ،وقد
تحدثنا من أجل تمديد عقده».
وأضاف« :نحن ندعمه بما يجب للخروج من هذه الفترة
السلبية .آخر عرض رفضناه من المان يونايتد كان في 27
آب بقيمة  50مليون يورو ،ولم يتغير أي شيء منذ ذلك الحين،
الالعب إن استعاد مستواه فنحن مؤمنون أنه يستحق أكثر من
ذلك المبلغ».

