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مي�سي يُحرز الكرة الذهبية للمرة الخام�سة

مدافع لبنان جوان العمري �إلى �سيفا �سبور التركي

ت ّوج األرجنتيني ليونيل ميسي موسمه الرائع مع برشلونة
بحصد جائزة الكرة الذهبية متفوقا ً على البرتغالي كريستيانو
رونالدو مهاجم ريال مدريد والبرازيلي نيمار .وكما كان متوقعا ً
ذهبت جائزة أفضل العب في العالم إلى ميسي بسبب األلقاب
المهمة التي ت ّوج بها مع برشلونة اإلسباني متقدما ً على البرتغالي
كريستيانو رونالدو الذي فشل في حصد أيّ لقب جماعي مع ريال
مدريد وكذلك على نيمار دا سيلفا.
وقال ميسي بعد الفوز بالجائزة الخامسة له« :هذه لحظة
خاصة بالنسبة لي ،أعود اليوم للفوز بالجائزة للمرة الخامسة
بعد عامين من االنتظار ،أريد أن أشكر ك ّل من ص ّوت لي ،وأتوجه
بالشكر األكبر لزمالئي الذين ساندوني في الملعب وساهموا
بفوزي بهذه الجائزة».
وق �دّم برشلونة موسما ً مثاليا ً ت� ّوج فيه بلقب دوري أبطال
أوروبا والدوري اإلسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر األوروبي
وكأس العالم لألندية ،كما وصل ميسي مع بالده إلى نهائي كوبا
أميركا الذي خسرته األرجنتين أمام تشيلي المستضيفة الصيف
المنصرم.
وأسهم أداء نيمار الرائع  2015في وج��وده ضمن القائمة
المختصرة.

انضم مدافع منتخب لبنان جوان العمري إلى نادي سيفا
سبور التركي ،قادما ً من فريق نادي أف أس في فرانكفورت
األلماني.
ويحتل سيفا سبور المركز الخامس عشر في ترتيب
ال��دوري التركي حيث ستتاح للعمري فرصة االحتكاك
بنجوم كرة القدم األوروب��ي��ة والعالمية مثل روبين فان
بيرسي مهاجم فنربغشة وويسلي شنايدر نجم غلطة سراي
والبرتغالي لويس ناني وماريو غوميز مهاجم بشكتاش
والنجم الكاميروني صامويل ايتو مهاجم أنطاليا سبور.
وب��رز ج��وان ( 28ع��ام�اً) ،شقيق جناح النجمة حسن
العمري ،بشكل الفت مع منتخب لبنان العام الماضي حين
سجل هدف الفوز لمنتخب األرز على مقدونيا ،في لقاء
ودي ،كما سجل هدفا ً رائعا ً في مرمى الوس ،بالتصفيات
المزدوجة ،علما ً أن شقيقه حسن استدعي قبل أيام إلى
صفوف منتخب لبنان ،للمرة األولى.
وولد جوان العمري في المانيا عام  ،1988وبدأ مشواره

جائزة اللعب النظيف

اعتبر فيفا أنّ جائزة اللعب النظيف ،هي من حق كل األندية
واالتحادات الرياضية التي قدمت مساعدات لالجئين.

ليرا تف ّوق على فلورينزي وميسي

حصد هدف ويندل ليرا (أتلتيكو جويانينسي -جويانيسيا،
بطولة والية جوياس البرازيلية) جائزة بوشكاش التي تمنح
لصاحب «أج��م��ل ه��دف ف��ي السنة» ،أم��ام ك � ّل م��ن أليساندرو

فلورينزي في مباراة (روما  -وبرشلونة ،دوري أبطال أوروبا)،
وليونيل ميسي في مباراة (أتلتيك بيلباو  -برشلونة ،كأس ملك
إسبانيا).

لويد أفضل العبة

وسلّمت النجمة األلمانية نادين كيسلر ورئيس فيفا باإلنابة
عيسى حياتو جائزة أفضل العبة في العالم والتي آلت لألميركية
كارلي لويد قائدة منتخب الواليات المتحدة األميركية الفائزة
ببطولة كأس العالم للسيدات  2015مع بالدها ،أمام آيا مياما
(اليابان/أوكاياما يونوجو بيل) وسيليا ساسيتش (ألمانيا/
فرانكفورت).

تشكيلة الموسم

ض ّمت تشكيلة الموسم (فيفا فيفبرو) التي أعلنها فيفا ك ّل من:
حراسة المرمى :األلماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ).
خط الدفاع :البرازيلي تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان) –
البرازيلي مارسيلو واإلسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد) –
البرازيلي داني ألفيش (برشلونة).
خط الوسط :اإلسباني إنييستا (برشلونة) – الكرواتي لوكا
مورديتش (ريال مدريد) – الفرنسي بول بوغبا (يوفنتوس).
خط الهجوم :نيمار وليونيل ميسي (برشلونة) – رونالدو
(ريال مدريد).

تصريحات قبل التتويج

قال رونالدو حامل اللقب في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم:
«إ ّنها جائزة خاصة ،تعمل جاهدا ً خالل العام لتحقيق الكثير من
األم��ور سواء جماعية أو فردية ،إنها جائزة جميلة ،إنها المرة
الثامنة التي أكون بها هنا ،إنها جائزة فردية من نوعها وهو أمر
رائع ،وجودي هنا للمرة الثامنة ليس مصادفة ،قد يملك الالعب
المهارة ولكن المهارة من دون العمل ال تعني شيئا ً على اإلطالق،
شخصيا ً أحب كسر األرقام وهو أمر رائع».
من جهته قال ميسي« :أنا سعيد أن أكون هنا من جديد ،أريد أن
أستمتع بكل لحظة ،في حال ت ّوجت بالجائزة سأكون سعيداً ،كل
سنة أريد أن أقدم أفضل ما لدي».
وتابع« :العام الماضي كانت سنة رائعة لنا جميعا ً وأعتقد أننا
أنهيناها بشك ٍل ممتاز للغاية ( 5ألقاب) ،الوجود هنا كل سنة ال
يشكل ضغطا ً بل هو أمر أفخر به» .وأكمل« :عالقتنا في برشلونة
كالعبين ممتازة للغاية ،نحن نتعاون بشك ٍل ممتاز لنجعل من
بعضنا أفضل الالعبين وأفضل فريق» ،كما أ ّكد على أمله في الفوز
بكأس العالم مستقبالً مع منتخب بالده.
وتحدّث نيمار عن تواجده في القائمة المختصرة« :أنا سعيد
جدا ً بأن أكون جزءا ً من هذا العرض إلى جانب اثنين من الالعبين
المميزين بالنسبة لي ،أتمنى أن أعود وأن يواصل فريقنا الفوز
وأن أعود إلى هنا مجدداً ،أنا سعيد بالنتائج التي حققتها ويجب
أن أشكر زمالئي لهذا األمر ليونيل واآلخرين ،لدينا جميعا ً أهداف
ورونالدو وميسي دخال التاريخ ونحن سعداء بتواجدنا هنا».

جان �أم ُمجنى عليه؟
جمهور النجمةٍ ...
ي��ض��ف��ي ج��م��ه��ور ال��ن��ج��م��ة نكهة
خاصة على أي مباراة يكون فريقه
طرفا ً فيها ،ال بل إنه يح ّول أي مباراة
يواكبها مهرجانا ً حقيقيا ً تغلفه
أج��واء مفعمة بالحماسة والفرح،
المرتبطان بشك ٍل وثيق باللعبة
الشعبية األولى.
ش � ّك��ل ه��ذا ال��ج��م��ه��ور ع��ل��ى م��دى
أعوام طويلة محور الحدث ،وخطف
إليه األض���واء ،بفعل قوته وقدرته
على قلب وقائع المباريات لمصلحة
فريقه ،حتى أنه أدهشنا في بعض
ال��م��ن��اس��ب��ات ،ب��ت��ج��اوزه خ��س��ارة
فريقه بإصرار غريب على االحتفال،
خصوصا ً إذا ك��ان ع��رض النجمة
مطمئنا ً أو مقنعا ً ع��ل��ى مقياسه
الخاص!
وه���ذا ال��م��وس��م ،خ��ط��ف جمهور
النجمة األض��واء مبكراً ،حين ش ّكل
قبل انطالق ال���دوري بأيام «خلية
أزم��ة» مهمتها جمع األم��وال الالزمة
من أج��ل تأمين الميزانية الكافية
لدخول الفريق منافسات البطولة،
بأفضل الممكن ،وذلك في ظ ّل األزمة
المالية التي يعانيها النادي.
وب��ق��ي��ت األض����واء مسلطة على
ه��ذا الجمهور ف��ي م��ب��اراة الديربي
م��ع األن��ص��ار ف��ي ص��ي��دا ،منتصف
تشرين ال��ث��ان��ي ال��م��اض��ي ،والتي
شكلت ت��ح � ّوال ً ف��ي مسيرة النجمة
بالدوري ،إذ أعقبها قرار حاسم من
بلدية صيدا والمسؤولين في المدينة
برفض استقبال مباريات النجمة في
مدينتهم ،بعد هتافات وشعارات
استفزازية وجهها جمهور الفريق
للمسؤولين في المدينة.
وك��ادت هذه االستفزازات تخلّف
ت��داع��ي��ات ال تحمد ع��ق��ب��اه��ا ،ل��وال

ت��ح��رك��ات ال��م��ع��ن��ي��ي��ن ع��ل��ى أع��ل��ى
المستويات لتضييق ذيول ما حدث،
وخصوصا ً رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،الذي بادر لالتصال بنائب
مدينة صيدا بهية الحريري ،وأبلغها
اس��ت��ي��اءه ال��ش��دي��د م��ن ال��ه��ت��اف��ات
والشعارات التي رافقت «الديربي»
على ملعب صيدا البلدي.
وبناء على ما حدث ،عاقب االتحاد
اللبناني النجمة ،فألزمه خوض أول
ثالث مباريات له من دون جمهور.
وع��ان��ى االت��ح��اد لتأمين ملعب
بديل ،في ظل أزمة مالعب تسببت في
استبعاد استاد المدينة الرياضية
غير المؤهل ،وملعب بيروت البلدي
الذي ال يستضيف مباريات النجمة
منذ س��ن��وات ،إذ يعتبر االت��ح��اد أن

وج���وده ف��ي منطقة شعبية داخ��ل
بيروت ،بؤرة مؤهلة لالحتكاك بين
جمهور النجمة وسكان هذه المنطقة،
بسبب اختالف الطرفين سياسياً!
وبعد هذه المباراة شرع النجمة
في ترحال طويل ...من أقصى شمال
لبنان ،إل��ى أقصى جنوبه ،م��رورا ً
بالجبل والبقاع ،فخاض مباراته مع
الحكمة في الجولة الخامسة على
ملعب بحمدون في جبل لبنان ،ثم
ع��اد إل��ى بيروت ليواجه الراسينغ
في ب��رج حمود ،قبل أن ينتقل إلى
البقاع للعب مع «النبي شيت» على
ملعب األخير ،في مباراة تكررت فيها
مشاهد الشغب.
وبعد البقاع توجه النجمة إلى
ال��ج��ن��وب ،وت��ح��دي��دا ً إل��ى كفرجوز

ل��ل��ع��ب م��ع ال��ش��ب��اب ال��غ��ازي��ة في
الجولة التاسعة ،قبل أن تواكب
مباراته مع السالم في زغرتا ،ضمن
المرحلة العاشرة ،إشكاالت وشغب،
دفعا بإدارة النادي الشمالي لرفض
استقبال مباريات النجمة ،في تكرار
لمشهد صيدا ،لكن ضمن سيناريو
ش��م��ال��ي ه���ذه ال��م��رة ،م��ي��زه ح��رب
بيانات عنيفة بين إدارت��ي النجمة
والسالم زغرتا.
وبمسعى من تلفزيون «الجديد»
الناقل الرسمي لمباريات كرة القدم،
عقدت مصالحة بين إدارتي النجمة
والسالم ،تمهيدا ً الستضافة النادي
الشمالي للنجمة ف��ي مباراته مع
العهد ضمن الجولة الحادية عشرة
األخيرة ذهاباً ،لكن ما كانت تخبئه

خاتمة هذه المباراة الدراماتيكية كان
أسوأ بكثير من سابقتها إذ تسببت
«غضبة جمهور النجمة» بعد هدف
فريقهم ف��ي مرمى العهد ،بأضرار
جسيمة في الملعب ،بفعل الكراسي
المتطايرة إلى أرض الملعب من كل
حدب وصوب!
وعلى رغم كل ما راف��ق مباريات
النجمة ف��إن تصنيف جمهور هذا
النادي العريق ال يمكن إال أن يكون
في خانة ظواهر الكرة اللبنانية،
ف��ت��ص��رف ب��ع��ض ه��ذا ال��ج��م��ه��ور أو
قسم منه ال يدين القسم الباقي ،وهو
الشريحة األكبر بكل تأكيد.
وي��ب��ق��ى األه���م بالنسبة لفريق
النجمة ومسيرته في ال��دوري ،هو
معالجة الشغب ومالحقة المتسببين
به ومعاقبتهم ،إذ ال يعقل بأي شكل
م��ن األش��ك��ال أن تتحول مباريات
الفريق ك��رة ن��ار تتقاذفها األندية
رافضة استقبال مبارياته على أرض
مالعبها بأي شكل من األشكال.
وال ينكر أحد هنا أن إلدارة النادي
وراب��ط��ة جمهوره دور ومسوؤلية
في هذا األم��ر ،خصوصا ً بعد تراكم
ال��غ��رام��ات وضغطها على خزينة
ال���ن���ادي ال��ت��ي ت��ئ��ن ب��ف��ع��ل العجز
المتراكم منذ سنوات.
وال ي��زاي��دن أح���د ف��ي ال��ق��ول أن
ج��م��ه��ور ال��ن��ج��م��ة ح��اج��ة ل��ل��دوري
اللبناني ،وقيمة إضافية ال يحتاجها
ال��ن��ادي البيروتي فقط ،ب��ل الكرة
اللبنانية ع��م��وم�اً ،خصوصا ً بعد
هجرة الجماهير المالعب لسنوات
عدة ،لكن تصويب أداء هذا الجمهور
هو أيضا ً ضرورة ال بد منها من أجل
النجمة أوال ً والكرة اللبنانية تالياً.

�أداء الالعبين الأجانب في الدوري اللبناني غير ُمق ِنع
اختلف م��ردود الالعب األجنبي في ال��دوري اللبناني لكرة
القدم ،ما بين الموسم الماضي والحالي ،فبعدما شكل عنصر
الحسم لكثير من الفرق ،في الموسم الماضي ،تأرجح مستواه هذا
الموسم ما بين الجيد في بعض الفرق ،والمتواضع في صفوف
فرق أخرى.
وفي مقارنة بين مستويات الالعبين األجانب في لبنان ،نرى أن
نوعية هؤالء تراجعت في السنوات األخيرة ،وذلك بعدما استقطب
لبنان في بعض المراحل ،وخصوصا ً في حقبة التسعينيات نخبة
من الالعبين العرب واألفارقة.
وب��رز أثر الالعب األجنبي واضحا ً الموسم الماضي ،عندما
ساهم ثالثي العهد المؤلف م��ن األوغ��ن��دي دينيس إيغوما
والتونسي إيهاب المساكني واإليفواري ريمي أديكو ،في قيادة
فريقهم للقب الدوري .وأيضا ً من خالل هيمنة المهاجمين األجانب
على المراكز األولى في صدارة الهدفين ،ويجري موقع «كورة»
الرياضي دراسة حول وضع أجانب الموسم الجاري من الناحية
الفنية والبدنية والتكتيكية.
إن تأثير الالعبين األجانب يبدو بنسبة أق��ل ه��ذا الموسم،
فالصفاء المتصدر تمكن من فرض تفوقه بتشكيلة يغلب عليها
الطابع المحلي ،ويلعب فيها أجنبيا الفريق السنغالي شيخ
سامبا ديوك والنيجيري أديل بريشيوس ،دورا ً هامشياً.
وتؤكد مصادر الصفاء أنه لن يجر التعاقد مع أجنبي ثالث ،في
فترة االنتقاالت الشتوية ،إال بنا ًء على توافر العب من طراز سوبر
لديه القدرة على تقديم أداء يفوق الالعبين المحليين في الفريق،
والذين يشكلون عماد المنتخب الوطني.
وق��دم أجانب العهد ،السوري عبد ال��رزاق حسين وإيغوما
والسنغالي محمدو درامي عروضا ً قوية ،فلعب األول دور الجوكر
في الفريق ،فيما حافظ الثاني على تألقه في وسط الفريق ،ويحتل
الثالث المركز الثاني في ص��دارة الهدافين بــ 7أه��داف خلف
المتصدر األرجنتيني لوكاس غاالن من األنصار ( 10أهداف).
وال ينوي العهد دخول سوق االنتقاالت الحالي ،ألن الجهاز

اإلحترافي هناك في عمر العشرين ،وتحديدا ً في تموز 2008
مع أس في بابلسبرج حيث شارك في  27مباراة.
وعام  ،2011انتقل العمري إلى صفوف فريق روت ويب
إيرفورت ،وبقي معه لمدة موسمين شارك خاللهما في 62
مباراة ،مسجالً ثالثة أهداف.
وترك العمري فريق روت ويب وانتقل منه إلى فريقه
الحالي أف أس في فرانكفورت ،صيف  2013ولعب معه
 52مباراة مسجالً هدفا ً واحداً.
ومع تولي االيطالي جيوسيبي جيانيني قيادة منتخب
لبنان ،استدعى العمري إل��ى المنتخب قبل المباراتين
الوديتين ام��ام سوريا وقطر ،لكن ال��م��درب اإليطالي لم
يمنحه فرصة كافية إلثبات وجوده ،بعكس المدرب الحالي
ميودراج رادولوفيتش ،الذي أعطى الالعب الفرصة الكاملة
إلثبات أحقيته في تمثيل منتخب لبنان في مشوار التصفيات
االسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا  2018و كأس آسيا
 2019في االمارات.

«الملك» يقود كليفالند �إلى فوز اعتيادي

إنريكي يتف ّوق على غوارديوال

ون��ال لويس إنريكي (إسبانيا/برشلونة) مكافأة األلقاب
الكبيرة بفوزه في جائزة أفضل م��درب في العالم لكرة القدم
للرجال متفوقا ً على جوسيب غ��واردي��وال (إسبانيا/بايرن
ميونيخ) الثاني ،وخورخي سامباولي (األرجنتين/منتخب
تشيلي) الثالث.
اختيار أفضل مدربـ(ة) للسيدات:
ح��ص��دت ج��ائ��زة أف��ض��ل م��درب��ـ(ة) للسيدات جيل إيليس
(الواليات المتحدة/المنتخب األميركي للسيدات) على حساب
نوريو ساساكي (اليابان/المنتخب الياباني للسيدات) الثاني
ومارك سامبسون (ويلز/المنتخب اإلنكليزي للسيدات) الثالث،
وقالت عن ذلك« :أريد أن أشكر جميع من دعمني للوصول إلى
هنا ،الالعبات والطاقم الكامل للفريق األميركي ،لقد آم ّنا جميعا ً
بإمكانية فوزنا ،أري��د توجيه التحية لعائلتي التي منحتني
القوة».
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راض عن مردود أجانب الفريق الحاليين.
الفني ٍ
ويرى قسم كبير من المتابعين أن العهد يملك أفضل األجانب
مع شباب الساحل ،الذي ساعده ثالثي وصفه البعض بثالثي
الرعب ،على المنافسة على الصدارة ،واحتالل المركز الثالث
بعدما تألق معه النيجيري دانيال أودافين ومواطنه موسى كبيرو
والغاني نكروماه دوغالس ،بشك ٍل الفت.
ويملك كبيرو سبعة أهداف في رصيده بعد انتهاء الذهاب،
فيما لعب دوغالس وأودافين ،دورا ً كبيرا ً في تشكيلة الفريق الذي
يشرف عليه المدرب الشاب موسى حجيج ،الذي لن يستبدل
بالتأكيد أي من أجانبه ما بين ذهاب الدوري وإيابه.
وجاء مردود أجانب النجمة الرابع عاديا ً خصوصا ً المهاجم
التشادي كارل ماكس دان��ي .وقدم التونسي رض��وان الفالحي
عروضا ً قوية في دف��اع الفريق ،في حين لم يشارك السوري
صالح شحرور ،سوى في المباراة االفتتاحية مع شباب الساحل
( )1 – 1قبل ابتعاده عن الفريق بسبب اإلصابة .ومن الممكن
أن يتعاقد النجمة مع العب أجنبي واحد على األق��ل ،في فترة
االنتقاالت الحالية.
وعانى فريق «النبي شيت» ظروفا ً مشابهة ،في ظل إصابة
مهاجمه المالي عبد الله كانوتي وغيابه عن معظم مباريات
الذهاب بسبب اإلصابة ،لكن أداء السوري خالد الصالح والغاني
عيسى يعقوبو ع ّوض غياب كانوتي ،وم ّكن الفريق من تقديم
عروض قوية.
ويتجه النبي شيت للتعاقد مع العب أجنبي بديل لكانوتي
المصاب ،والبرازيلي ادواردو دا كونسيساو أحد األسماء المرشحة
بقوة لالنضمام إلى الفريق.
وباستثناء األرجنتيني لوكاس غاالن متصدر الهدافين ،لم يقدم
أجانب األنصار المطلوب منهم ،في صفوف فريق طامح للمنافسة
على اللقب ،فإذ به يحتل المركز السادس في ختام الدور األول.
وبدا السنغالي سيخ الشيخ شبحا ً لمهاجم النجمة السابق،
فيما يستعد الغاني مايكل أوكوفو لشد الرحيل إلى بالده ،وقد بدأ

األنصار اختبار بديل له منذ اآلن ،وقد جرب مدرب الفريق جمال
طه المهاجم البرازيلي آليكس في اللقاء الودي مع التضامن صور
( )3 – 4السبت الماضي ،وسيختبر المزيد من الالعبين في األيام
المقبلة.
وت��أث��ر أداء أج��ان��ب طرابلس ال��م��داف��ع ايمانويل أوف���وري
والمهاجمان عبد العزيز يوسف (أربع أهداف) ومايكل هيلغبي
(هدفان) ب��أداء الفريق عموماً ،وال��ذي تراجع عنه في الموسم
الماضي حين ح ّل طرابلس رابعا ً في الدوري وظفر بكأس لبنان.
ويتجه الفريق للتعاقد مع المدرب السوري نزار محروس بدال ً
من مدربه السابق المستقيل اسماعيل قرطام ،فيما ال يبدو عازما ً
على استبدال أي من أجانبه.
ب��دوره ،قرر الراسينغ الثامن استبدال أحد عناصر كتيبته
الرومانية ،وهو اليكس تشوكالتيو ،بالعب روماني آخ��ر ،في
حين سيبقى مع الفريق مواطناه اندريه فيتكاريو ودراكيتش
اوكتافيان ( 6أهداف) والمدرب الروماني يوغين مالدوفان.
وق��دم أجانب االجتماعي الثالثي الغاني نيكوالس كوفي
ودايفيد أوكوكو وآدم ماساالشي ،مستوى جيد بالنسبة إلى
طموحات الفريق الساعي لتثبيت موقعه في األولى.
أما السالم زغرتا عاشر الترتيب ،فبدأ تجربة عدد من الالعبين
اآلخرين ،بعدما استغنى عن السوري إسراء الحموية الذي انتقل
إلى البسيتين البحريني .وسيرتبط مصير األوروغوايانيين راوول
تاراغونا وهايبراني مينيرفينو بمستوى الذين سيخضعون
لالختبارات.
ويبدو الكاميروني ستاندلي ايشابي الثابت الوحيد في
تشكيلة مدرب الشباب الغازية السوداني أسامة الصقر ،الذي
يختبر حاليا ً العبين عدة أفارقة الختيار بديلين للمهاجمين
الكاميرونيين نداني آرسين ونغانو أليكس.
وال يبدو الحكمة ق��ادرا ً على دخول سوق االنتقاالت في ظ ّل
ظروفه المالية المتواضعة ،علما ً أن صفوفه تضم السوري علي
غليوم والنيجيري ديريك أيبي والمصري أحمد جرادة.

قاد «الملك» ليبرون جيمس فريقه
كليفالند كافالييرز إلى تحقيق فوزه
ال��س��اب��ع على ال��ت��وال��ي وال��س��ادس
والعشرين في  35مباراة وكان على
حساب فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
 85-95بتسجيله  37نقطة أمس
األح����د ض��م��ن دوري ك���رة السلة
االميركي للمحترفين.
وج����اءت ن��ق��اط جيمس ف��ي 37
دقيقة خاضها وأضاف تسع تمريرات
حاسمة و 7متابعات.
والفوز هو الرابع أيضا ً لكليفالند
على منافسه هذا الموسم وهي الم ّرة
األول��ى التي يحقق فيها فريق والية
اوهايو هذا اإلنجاز منذ  20عاماً.
أم��ا فيالدلفيا سفنتي سيكسرز،
فعلى الرغم من النقاط الـ  21التي
�ج��ل��ه��ا الع��ب��ه ال���ش���اب جاهليل
س� ّ
أوكافور ،فقد ُمني بخسارته الـ 36
في  40مباراة وهو أس��وأ سجل في
الدوري هذا الموسم.
أم��ا أس���وأ م��وس��م ع���ادي خاضه
سيكسرز فكان  1973-1972عندما
حقق تسعة انتصارات مقابل 73
هزيمة.

وقال جيمس« :يعتبرني زمالئي
بأنني قائدهم ،إنه الدور الذي أقوم
به على مدار الموسم واليوم نجحت
في تجسيده».
في المقابل ،واصل لوس أنجليس
كليبرز عروضه القوية محققا ً فوزه
السابع على التوالي وكان على نيو
أورليانز بيليكانز  111-114وذلك
على الرغم من خوضه المباراة في
غياب نجمه أنطوني دارفيس.
سجل
ولم يشارك دارفيس الذي ّ
معدال ً مقداره  22.8نقطة في المباراة
الواحدة ،في هذه المباراة لشعوره
ب���آالم ف��ي ظ��ه��ره إث��ر سقوطه على
األرض يوم الجمعة الماضي خالل
مباراة فريقه ضد إنديانا بيسرز.
ورفع كليبرز رصيده إلى  25فوزا ً
مقابل  13هزيمة.
مسجل
وك��ان كريس ب��ول أفضل
ّ
في صفوف الفائز برصيد  25نقطة
و 5متابعات و 11تمريرة حاسمة،
وأض��اف زميله جمال كروفورد 21
نقطة.
وقاد العمالق األلماني المخضرم
ديرك نوفيتسكي ( 37عاماً) فريقه

داالس مافريكس إل��ى ال��ف��وز على
مينيسوتا ت��م��ب��روول��ف��ز 87-93
بتسجيله  29نقطة.
ويعتبر نوفيتسكي م��ن أفضل
ال�لاع��ب��ي��ن ف��ي ال�����دوري األم��ي��رك��ي
للمحترفين حيث خ��اض أكثر من
 1300مباراة.
وأشاد مدرب داالس ريك كاراليل
باأللماني المخضرم وقال« :إنه أحد
األش��خ��اص ال��ذي��ن ي��ع�دّون أنفسهم
للمجد في كل أمسية .ما نحاول أن
نقوم به هو إزالة المتطلبات عن كاهله
لكن في بعض األحيان ال نستطيع إال
االعتماد عليه».
وف���ي ال��م��ب��اري��ات األخ����رى ،ف��از
ممفيس غ��ري��زل��ي��ز ع��ل��ى بوسطن
سلتيكس  ،98-101وهيوستن
روكتس على إنديانا بيسرز -107
 ،103ون���ي���وي���ورك ن��ي��ك��س على
ميلووكي باكس  ،88-100ودنفر
ناغتس على تشارلوت هورنتس
 ،92-95وبورتالند ترايل باليزرز
على أوكالهوما سيتي ثاندر -115
 ،110ويوتا جاز على لوس أنجليس
ليكرز .74-86

وفاة �أول �سائقة فورموال 1 -في التاريخ
توفيت اإليطالية ماريا تيريزا دي فيليبس أول سائقة في
عالم سباقات سيارات الفورموال -1في التاريخ عن عمر ناهز
 89سنة.
ونعى الحساب الرسمي لبطولة العالم للفورموال-1
على موقع «تويتر» للتواصل االجتماعي ،ماريا تيريزا دي
فيليبيس ووصفها بأنها «السيدة الرائعة».
وشاركت دي فيلبس ألول مرة في سباق الجائزة الكبرى
سيراكيوز اإليطالية في عام  ،1958واحتلت المركز الخامس
في ذلك السباق الذي لم يدخل ضمن بطولة العالم .وبعد
شهر من ذل��ك شاركت اإليطالية مع مازيراتي ،في سباق
جائزة موناكو ،ولكنها فشلت في عبور التصفيات التأهيلية.
وفي نفس العام شاركت في سباق جائزة بلجيكا الكبرى على
حلبة سبا فرانكورشان ،وأنهت السباق في المركز األخير
بفارق لفتين عن الفائز ،وحاولت ماريا في العام التالي من
جديد في موناكو ،لكنها فشلت مرة أخرى في الدخول بقائمة
السائقين الـ  16األوائل ،الذين كان يحق لهم المشاركة في
السباق آنذلك.
وجاء دخول ماريا تيريزا إلى عالم الرياضات الميكانيكية
نتيجة ره��ان بينها وبين شقيقها ح��ول م��دى سرعتها في
القيادة ،ما أدى إلى مشاركتها والفوز في أول حدث خلف مقود
سيارة «فيات .»500
واعتزلت ماريا تيريزا دي فيليبيس ،التي ولدت في مدينة
نابولي اإليطالية في  11تشرين الثاني  ،1926اعتزلت في
عام  ،1959بعد وفاة الفرنسي جان بيرا قائدها في بورشه.
وشاركت خمس سيدات فقط منذ انطالق بطولة العالم

للفورموال  1من بينهم اإليطالية ليال لومباردي التي احتلت
المركز ال��س��ادس في جائزة إسبانيا الكبرى ع��ام 1975
وحصلت على نصف نقطة بعد أن تسبب حادث في إنهاء
السباق.
ولم تستطع أي سيدة بعد لومباردي التأهل للمشاركة
في سباق رغم محاوالت كل من البريطانية ديفينا جاليكا
( ،)1978-1976ودزاي���ر ويلسون م��ن جنوب إفريقيا
( ،)1980واإليطالية جيوفانا أماتي (.)1992

�صدارة المدفعجية على ّ
محك «�أنفيلد رود»
يدافع آرسنال عن صدارته للدوري
اإلن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة ال��ق��دم عندما يح ّل
ضيفا ً على ليفربول في ملعب «أنفيلد
رود» بعد غ ٍد األربعاء في ق ّمة المرحلة
ال��ح��ادي��ة وال��ع��ش��ري��ن م��ن ال����دوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
ودخل النادي اللندني العام الجديد
في ال��ص��دارة وذل��ك للم ّرة الثالثة في
السنوات الـ 14األخيرة ،وهو يسعى
إلى مواصلة نتائجه الجيدة في اآلونة
األخ��ي��رة ،آخ��ره��ا ال��ف��وز على ضيفه
س��ن��درالن��د السبت ف��ي ال���دور الثالث
لمسابقة كأس االتحاد اإلنكليزي.
ويعود إلى صفوف آرسنال الطامح
إلى اللقب األول منذ عام  ،2004صانع
ألعابه الدولي األلماني مسعود أوزيل
ومواطنه بير ميرتساكر بعدما أراحهما
ال��م��د ّرب الفرنسي أرسين فينغر في
م��ب��اراة ال��ك��أس ،وسيشكالن دعامة
أساسية له خاصة األول صاحب 16
تمريرة حاسمة حتى اآلن في الدوري.
وأع���رب المدافع األي��م��ن اإلسباني
هيكتور بيليرين صاحب تمريرتين
حاسمتين أم���ام س��ن��درالن��د لكل من
الفرنسي أوليفييه جيرو والويلزي
آرون رامسي ،عن تفاؤله بقدرة فريقه
على مواصلة تحقيق النتائج اإليجابية
بعد العروض الرائعة األخيرة ،مؤكدا ً أن
ذلك ّ
يبشر بالخير في األشهر المقبلة.
وفي الوقت الذي يدخل فيه أرسنال
المباراة بثالثة انتصارات متتالية في
مختلف المسابقات ،يعاني ليفربول
ومد ّربه األلماني يورغن كلوب األم ّرين
بسبب كثرة اإلصابات التي تع ّرض لها
 11العبا ً أساسيا ً حتى اآلن.
واض� ّ
�ط��ر كلوب إل��ى ال��دف��ع بفريق
الشباب أمام إكستر سيتي يوم الجمعة
الماضي ف��ي ال���دور الثالث لمسابقة
الكأس التي انتهت بالتعادل (.)2-2
ويعاني سبعة من المصابين بينهم
صانع األلعاب الدولي البرازيلي فيليب
كوتينيو والمهاجم دانييل ستاريدج

وقطبا الدفاع الكرواتي ديان لوفرين
والسلوفاكي مارتن سكرتل من مشاكل
ف��ي أوت���ار الركبة ،لكن كلوب رفض
التقارير التي تشير إلى أن سبب ذلك هو
أسلوب لعبه الذي يعتمد على الركض
والضغط الكبير على المنافسين.
وعلق كلوب على اإلص��اب��ات عقب
م��ب��اراة إكستر ق��ائ�لاً« :إن المشاكل
الرئيسية لدينا ه��ي إص��اب��ة قطبي
ال��دف��اع ف��ي ه��ذه اللحظة» ،مضيفاً:
«ك��ان لدينا خمسة أقطاب دف��اع في
بداية الموسم ،واآلن ال نملك أي واحد.
هذا هو الوضع اآلن ،ولكن األم��ور قد
تختلف في األسبوع المقبل» ،ويعاني
ليفربول أيضا ً من إصابة المدافعين
الفرنسي مامادو ساخو واإلي��ف��واري
حبيب كولو توريه .وسيحاول ليفربول
الذي كان أرغم أرسنال على التعادل
السلبي ذهابا ً على ملعب اإلمارات ،في
أن يستغ ّل عاملي األرض والجمهور
إليقاف زح��ف ضيفه ال��ذي سيحاول
بدوره استغالل معاناته لكسب النقاط
الثالث واالبتعاد في الصدارة خصوصا ً
وأن مطارديه المباشرين ليستر سيتي
(بفارق نقطتين) ومانشستر سيتي
(بفارق  3نقاط) تنتظرهما مواجهتان
ساخنتان ،األول أمام مضيفه توتنهام،
والثاني أمام ضيفه إيفرتون.
وي��ع��ود ليستر سيتي إل��ى ملعب
«واي���ت ه���ارت الي���ن» ل��ل��م� ّرة الثانية
خالل أربعة أيام بعدما كان قريبا ً من
إخراج الفريق اللندني من الدور الثالث
لمسابقة الكأس األحد وللعام الثاني
على التوالي عندما تقدّم ( )1-2حتى
الدقيقة  89قبل حصول الفريق اللندني
على ركلة جزاء أدرك منها التعادل.
ويعود إل��ى صفوف ليستر سيتي
مهاجمه الدولي الجزائري رياض محرز
رابع الئحة الهدافين برصيد  13هدفا ً
بعدما أراحه المد ّرب اإليطالي كالوديو
ران��ي��ي��ري ،فيما يستم ّر غياب ه��داف
الدوري جيمي فاردي بسبب اإلصابة.

ويأمل ليستر سيتي في العودة إلى
سكة االنتصارات التي غابت عنه في
المباريات الثالث األخيرة في الدوري
وال��ت��ي كلفته التنازل ع��ن ال��ص��دارة،
ل��ك��ن المهمة ل��ن ت��ك��ون سهلة أم��ام
رجال المد ّرب األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو الذين حققوا ثالثة انتصارات
في مبارياتهم األربع األخيرة في الدوري
من دون أي خسارة ،ويحت ّل توتنهام
المركز الرابع برصيد  36نقطة.
من جهته ،يرغب مانشستر سيتي
ف��ي مواصلة صحوته مستفيدا ً من
عاملي األرض وال��ج��م��ه��ور لتعميق
ج��راح ضيفه إيفرتون الحادي عشر
واالنقضاض على الوصافة أن لم يكن
اللحاق بأرسنال إلى الصدارة في حال
خسارته وليستر سيتي.
ويح ّل مانشستر يونايتد الخامس
ضيفا ً على نيوكاسل الجريح والقابع
ف��ي المركز الثامن عشر ف��ي م��ب��اراة
يسعى من خاللها فريق «الشياطين
الحمر» إل��ى مواصلة صحوته بعد
فوزين متتاليين وبشق النفس على
سوانسي سيتي ( )1-2في ال��دوري
وشيفيلد يونايتد (ثانية) 1-صفر في
مسابقة الكأس.
وتبدو فرصة مانشستر يونايتد
صاحب  33نقطة كبيرة لالقتراب أكثر
من مراكز المقدمة في ظ ّل المواجهات
الصعبة التي تنتظر أصحابها.
وي���أم���ل تشيلسي ح��ام��ل اللقب
وص��اح��ب ال��م��رك��ز ال��راب��ع ع��ش��ر في
مواصلة سجله الخالي من الخسارة
بقيادة مد ّربه الجديد القديم الهولندي
غوس هيدينك ،عندما يستضيف وست
بروميتش ألبيون الثاني عشر.
وفي باقي المباريات ،يلعب أستون
فيال مع كريستال باالس ،وبورنموث
مع وست هام يونايتد ،وساوثمبتون
م��ع وات���ف���ورد ،وس��ت��وك س��ي��ت��ي مع
نوريتش سيتي ،وسوانسي سيتي مع
سندرالند.

