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الريا�ضي يحتفظ ب�سجله
روني يقود مان�ش�ستر يونايتد للعودة من ليفربول بالعالمة الكاملة
ال�سلطان �إبرا يقود �أمراء باري�س للفوز ...وريال زيدان يُعيد كتابة التاريخ خالي ًا من الهزائم في �سلة لبنان
س��رق «الفتى الذهبي» البهجة
م��ن أن��ص��ار ليفربول عندما سجل
هدفا ً رائعا ً أه��دى من خالله فريقه
مانشستر يونايتد الفوز على ضيفه
ليفربول  0-1ف��ي قمة مباريات
الجولة  22من ال���دوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم أمس األحد.
وأحرز روني هدف المباراة الوحيد
في الدقيقة  ،78ليستعيد مانشستر
يونايتد المركز الخامس برصيد
 37نقطة ،فيما ظل ليفربول تاسعا
برصيد  31نقطة.
وهو اللقاء رقم  221بين الفريقين
في كافة المسابقات ،فاز مانشستر
ي��ون��اي��ت��د ف��ي  87منها م��ق��اب��ل 74
انتصارا ً و 61تعادالً.
الفريق المضيف واصل سياسته
ف���ي ع���دم إق���ح���ام م��ه��اج��م ص��ري��ح
بالتشكيلة األساسية ،فلعب البرازيلي
روبرتو فيرمينو دور رأس الحربة،
فيما جلس البلجيكي كريستيان
بنتيكي مجددا ً على الد ّكة ،وفي ظل
إصابة البرازيلي فيليب كوتينيو بدا
ال��م��درب يورغن كلوب مجبرا على
إشراك جيمس ميلنر في مركز متقدم
على الجناح مع آدم الالن��ا ،وتكون
ثالثي الوسط من البرازيلي لوكاس
ليفا واأللماني إيمري تشان والقائد
ج��وردان هندرسون ،في وقت لعب
فيه كولو ت��وري إلى جانب مامادو
ساخو في عمق الدفاع مع تواصل
غياب الثنائي مارتن سكرتل وديان
لوفرين لإلصابة.
في المقلب اآلخ��ر ،لم يغيّر مدرب
مانشستر يونايتد لويس ف��ان في
تشكيلته التي تعادلت مع نيوكاسل
 3-3في الجولة الماضية ،فمنح
جيسي لينغارد وأنتوني مارسيال
حرية الحركة على الطرفين وأمامهما
القائد واي��ن رون��ي وخلفهما العب
الوسط اإلسباني أندير هيريرا الذي
يشارك للمرة الثانية على التوالي بدال ً
من مواطنه خوان ماتا ،فيما شارك
البلجيكي مروان فياليني بمنتصف
الملعب أساسيا ً مرة أخرى إلصابة
األلماني باستيان شفاينشتايغر.
ال��ب��داي��ة ك��ان��ت ه��ادئ��ة ،وسيطر
مانشستر يونايتد على الكرة أكثر من
مضيفه ،وكسب مارسيال ركلة ح ّرة
في الجهة اليسرى لكنها لم تثمر عن
شيء.
الفرصة األولى في اللقاء كانت من
نصيب مهاجم ليفربول فيرمينو الذي
تابع كرة الالنا التي أنقذها حارس
مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي
خيا بمحاذاة المرمى في الدقيقة .11
وف��ي الدقيقة  29طالب جمهور
ليفربول بركلة ج��زاء بعد تعرض
فيرمينو الحتكاك من قبل دالي بليند،
لكن اإلعادة التلفزيونة أثبتت صواب
قرار الحكم مارك كالتنبرغ باستمرار
اللعب.
وبعد تناقل جيد للكرة بين فيرمينو
والالنا وهندرسون ،وصلت الكرة إلى
األخير داخل منطقة الجزاء ليسددها
قريبة من القائم في الدقيقة .31
ص���ارت ال��س��ي��ط��رة ش��ب��ه مطلقة
لالعبي ليفربول في وق��ت أخ��ذ فيه
مانشستر يونايتد وقتا طويال لتنفيذ
هجماته دون فائدة ،وتعرض ظهير
يونايتد أشلي يونغ إلصابة بالغة
قبل  3دق��ائ��ق على ناهية ليخرج
من الملعب ويدخل بدال ً منه الشاب
كاميرون بروثويك-جاكسون.
استمرت سيطرة ليفربول على
المجريات مع بداية الشوط الثاني
وان��ط��ل��ق اي��م��ري ت��ش��ان م��ن الجهة
اليسرى داخل منطقة الجزاء وتجاوز
أكثر من العب قبل أن يسدد بعنف
كرة صدها الحارس دي خيا بقدميه
في الدقيقة .52
رد م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د ب��ك��رة
استخلصها م��ارس��ي��ال م��ن ال��دف��اع
ورك���ض ب��ه��ا ف��ي ال��ي��س��رى ق��ب��ل أن
يسددها بقوة مرت أمام المرمى دون
أن تجد متابعة في الدقيقة .56
وبعد بداية سريعة للشوط ،هدأت
األم���ور وب��دا واض��ح��ا أن مانشستر
يونايتد ورغ��م النشاط الملحوظ
لمارسيال ،سيكون راضيا بالخروج
بنقطة وحيدة من هذه الموقعة ،ومن
أجل تغيير واقع األمور ،أقدم فان غال
على إخراج المخيب لآلمال لينغارد
وأدخ����ل م��ك��ان��ه م��ات��ا ال���ذي سجل
هدفي مانشستر يونايتد على ملعب
«أنفيلد» الموسم الماضي (.)1-2

وم��رة أخ��رى يلعب دي خيا دور
ال��ب��ط��ل ف��ي ي��ون��اي��ت��د ب��ع��د تصديه
لصاروخ إيمري تشان في الدقيقة
 ،68ليقدم بعدها فان غال على تبديل
جديد يقضي بخروج أندير هيريرا
ودخول ممفيس ديباي.
وفي الدقيقة  74رفع ميلنر كرة
عرضية م��ن الجهة اليمنى فشل
ساخو في وضعها برأسه في المرمى
م��ن مسافة قريبة لتضيع فرصة
أخرى على ليفربول.
أكثر الالعبين المخيبين لآلمال
في صفوف ليفربول كان آدم الالنا،
وأدرك كلوب األم��ر في وق��ت متأخر
ليقوم بتبديله وإشراك جوردان ايب
مكانه.
إال أن مانشستر هو الذي نجح في
تغيير النتيجة لصالحه على عكس
المجريات ،عندما أرس��ل ماتا كرة
عرضية من اليسار ،سسدها فياليني
برأسه لترتطم بالعارضة وتصل إلى
روني الذي سددها من وضع طائر في
حلق المرمى معلنا تقدم فريقه بهدف
نظيف في الدقيقة .78
ول��م ينجح التبديل اآلخ��ر ال��ذي
أجراه كلوب بإدخال بنتيكي ،وهبطت
معنويات العبي ليفربول بعد تلقيهم
الهدف ،وظلت النتيجة على ما هي
حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.
وف���رط ليستر سيتي بنقطتين
مهمتين ولكنه تقدم لمركز الصدارة
أم��ام شريكه السابق آرس��ن��ال بعد
تعادله مع أستون فيال ( )1-1في
ختام مباريات السبت ضمن المرحلة
ال��ث��ان��ي��ة وال��ع��ش��ري��ن م��ن ال���دوري
اإلنكليزي.
ف��ع��ل��ى م��ل��ع��ب ف��ي�لا ب����ارك تقدم
ليستر أوال ً ب��ه��دف م��ن الياباني
شينغي أوكازاكي ( )28وأهدر النجم
الجزائري رياض محرز فرصة تعزيز
النتيجة بعد أن أض��اع ركلة جزاء
( )33وف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي تمكن
آستون فيال من تدارك النتيجة بهدف
التعادل عبر رودي جيستيد (.)75
وش��دد مانشستر سيتي ضغطه
على ليستر سيتي وآرسنال ،وذلك
عندما عزز رصيده النقطي إلى (43
نقطة) وذلك بفضل الفوز المهم الذي
حققه على ضيفه كريستال باالس
( .)0-4فعلى ملعب االتحاد بسط
مان سيتي نفوذه على المباراة ونجح
في تسجيل انتصاره من دون شكوك،
فتقدم بالشوط األول عبر نجميه
فابيان ديلف من تسديدة قوية من
مسافة  30مترا ً ه ّزت الشباك ()22
وك� ّرر األرجنتيني سيرخيو أغويرو
المشهد من الجهة األخ��رى وأطلق
ت��س��دي��دة ق��وي��ة ع��� ّزز بها النتيجة
بالهدف الثاني (.)41
وف�����ي ال����ش����وط ال���ث���ان���ي ع���زز
«سيتيزينس» تفوقه بالهدف الثالث
عبر أغويرو من جديد وال��ذي أنهى
هجمة منسقة حين مرر توريه إلى
دي بروين الذي عكس تمريرة أرضية
حاسمة تابعها سيرخيو بسهولة
من مسافة قريبة في الشباك (.)68
وختم اإلسباني دافيد سيلفا مهرجان
األه��داف بعد أن استفاد من الهجمة

المرتدة التي قادها أغويرو ومنح
الكرة له ليسجل بسهولة (.)82
ورف��ض تشلسي تقبل الخسارة
األول��ى تحت قيادة مدربه الموقت
جوس هيدينك وانتزع تعادال ً ثمينا ً
للغاية أمام ضيفه إيفرتون ()3-3
على ملعب «ستامفرود ب��ري��دج»،
ج����اءت ب���داي���ة ال��ث��ان��ي ق��وي��ة من
الضيوف حين تقدموا بالهدف األول
بفضل خطأ القائد جون تيري الذي
سجل ف��ي م��رم��اه ( ،)50وسرعان
ما ع��زز إيفرتون النتيجة بالهدف
الثاني عبر كيفين ميرااليس (،)56
ولكن عودة تشلسي جاءت سريعة،
حيث قلص اإلسباني دييغو كوستا
الفارق بالهدف األول مستفيدا ً من
خطأ الدفاع والحارس هاورد (،)64
وبسرعة فائقة أدرك أصحاب األرض
التعادل عبر سيسك فابريجاس الذي
س��دد ك��رة قوية ارت���دت م��ن الدفاع
وغالطت الحارس (.)66
وبحث تشلسي عن ه��دف الفوز
لكن إي��ف��رت��ون ع��رف كيف يستغل
األخطاء الدفاعية وسجل هدف الفوز
في الدقيقة األول��ى من الوقت بدل
الضائع عبر خوسي موري الذي تابع
الكرة العرضية العالية على باب
المرمى ليهز الشباك ( .)1+90ومرت
بقية الدقائق وسط ضغط هائل من
«البلوز» ومع الثواني األخيرة منه
تمكن القائد ج��ون تيري من ت��دارك
خطاه باحراز هدف التعادل بطريقة
فنية (.)8+90
وعزز توتنهام مركز الرابع بعدما
أكرم ضيفه سندرالند وهزمه ()1-4
في مباراة تقدم فيها الضيوف عبر
ب��ات��ري��ك ف���ان ان��ه��ول��ت ( )40لكن
اصحاب ملعب «واي��ت ه��ارت الين»
أدرك�����وا ال��ت��ع��ادل ب��س��رع��ة بفضل
تسديدة كريستيان إيركسن (،)42
وف��ي الشوط الثاني واص��ل سبيرز
قلب النتيجة وسجل موسى ديمبيلي
الهدف الثاني ( )59وتبعه كريستيان
غيركسن بتسجيله الهدف الثالث
( ،)67قبل أن ينهي الهداف هاري
كين مهرجان األهداف من ركلة جزاء
(.)79
وحقق ساوثهمبتون ف��وزا كبيرا
على ضيفه وست بروميتش ()0-3
سجلها جيمس وارد ( 5و 35من
رك��ل��ة ج����زاء) ودوش�����ان تاديتش
( .)72وكذلك فعل بورنموث بفوزه
المهم على نوريتش سيتي ()0-3
سجلها دان جسلينجغ ( )10و
تشارلي دانيلز ( 54من ركلة جزاء)
وبينيك آفوبي (.)75
وحقق نيوكاسل فوزا ً صعبا ً على
ضيفه وس��ت ه��ام يونايتد ()1-2
سجل هدفي أصحاب األرض إيوزي
بيريز ( )6وجوريجينو ( )15وسجل
هدف وست هام نيكيتشا يالفيتش
(.)49
وتختتم الجولة مساء اليوم بلقاء
سوانسي سيتي وضيفه واتفورد.

الدوري اإليطالي

حافظ نابولي على صدارته بعد
أن حقق انتصارا ً صعبا ً ومهما ً على

ضيفه ساسولو ( )1-3في افتتاح
م��ب��اري��ات ال��ج��ول��ة ال��ع��ش��ري��ن من
الدوري اإليطالي.
استهل الضيوف المباراة بشك ٍل
مفاجئ وب��اغ��ت��وا أص��ح��اب األرض
بالهدف األول عبر دييغو فالتشينيلي
( 4م��ن ركلة ج���زاء) ولكن نابولي
انتفض وأدرك التعادل عبر اإلسباني
خوزيخخ كاليخون ( )20ثم منح
األرج��ن��ت��ي��ن��ي غ��ون��زال��و هيغواين
التقدم لفريقه بالهدف الثاني (.)43
وف��ي الشوط الثاني بحث نابولي
عن هدف التعزيز ولكنه حصل على
مراده مع الثواني األخيرة من الوقت
بدل الضائه عبر هيغواين من جديد
(.)3+90
ورف��ع نابولي رصيده إل��ى (44
نقطة) متقدما ً على إنتر ميالن الثاني
( 40نقطة) وظل ساسولو عند (31
نقطة).
وكان إنتر ميالن قد فرط بفرصة
العودة لسكة اإلنتصارات وتعادل
مع مستضيفه أتالنتا ( ،)1-1استهل
أصحاب االرض التقدم بالهدف األول
عبر جيسون موريلو مدافع اإلنتر
بالخطأ ف��ي م��رم��اه ( )18وتعادل
اإلنتر بذات الطريقة بهدف عن طريق
الخطأ سجله مدافع أتاالنتا رافائل
تولوي (.)26
وانتعش تورينو بفوز مهم على
ضيفه فروسينيني ( ،)2-4سجل
أه��داف الفائز تشيرو إيموبيلي ()9
وأندريا بيلوتي ( 37و )41وماركو
بيانسي ( )82فيما سجل هدفي
الخاسر باولو ساماركو ( )33وأندريا
أفيال مدافع تورينو بالخطأ في مرمى
فريقه (.)74
وح��ق��ق ج��ن��وى ف���وزا ً كبيرا ً على
ضيفه باليرمو 4-صفر أمس األحد في
استكمال مباريات المرحلة .وسجل
اإلسباني سوسو ( )3وليوناردو
بافوليتي ( 71و )88والفنزويلي
توماس رينكون ( )75األهداف.
واستفاد جنوى من النقص العددي
في دفاع باليرمو مع طرد السلوفيني
سينيسا أندلكوفيتش ( )65ما سهل
مهمته في تسجيل األه��داف الثالثة
األخيرة وتعزيز فوزه ليرتفع رصيده
إل��ى  22نقطة في المركز السادس
عشر مؤقتا ً متقدما ً ب��ف��ارق نقطة
واح��دة على الخاسر ومبتعدا ً قليالً
عن حافة منطقة الخطر.
ويلعب الحقا ً اليوم بولونيا مع
التسيو ،وكييفو فيرونا مع إمبولي،
وروما مع هيالس فيرونا ،وأودينيزي
مع يوفنتوس ،وكاربي مع سمبدوريا،
وميالن مع فيورنتينا.

الدوري الفرنسي

ح��ق��ق ب���اري���س س���ان ج��ي��رم��ان
المتصدر وال��م��اض��ي بثبات نحو
لقب رابع على التوالي فوزه الثامن
عشر على ح��س��اب مضيفه تولوز
 0-1السبت في المرحلة الحادية
والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة
القدم.
على الملعب الجديد الذي افتتح
قبيل صافرة البداية بعد عامين من

أع��م��ال التجديد وقبل  5أشهر من
ان��ط�لاق ك��أس أوروب���ا  2016حيث
سيكون أحد المالعب المضيفة ،لم
تكن مهمة سان جيرمان الوحيد الذي
لم يعرف طعم الهزيمة ( 3تعادالت)
مجرد نزهة واصطدم بتكتل دفاعي
واض����ح اع��ت��م��ده ص��اح��ب األرض
للخروج بأقل األضرار.
وشيّد الملعب البلدي في تولوز
عالم  1937وع��رف باسم «ويمبلي
الصغير» نظرا ً لوجه الشبه بينه
وب��ي��ن ملعب ويمبلي الشهير في
لندن ،وجرى تجديده ألول مرة قبيل
مونديال  1998في فرنسا.
واح��ت��ف��ظ ال��م��درب ل����وران ب�لان
بالمهاجم األوروغوياني إدينسون
كافاني وصانع األل��ع��اب اإليطالي
ماركو فيراتي على مقاعد االحتياط،
لكنه اضطر للدفع ب��األول ب��دال ً من
األرجنتيني خافيير باستوري الذي
ت��ع��رض ل�لاص��اب��ة ف��ي وق���ت مبكر
(.)19
وص��م��د ت���ول���وز ح��ت��ى ال��دق��ي��ق��ة
 73حيث تمكن السويدي زالت��ان
ابراهيموفيتش من افتتاح التسجيل
بعدما ارتقى لعرضية وصلته من
البرازيلي دافيد لويز تابعها برأسه
في المرمى راف��ع�ا ً رصيده إل��ى 16
هدفا ً في صدارة ترتيب الهدافين.
وارتفع رصيد باريس سان جرمان
إلى  57نقطة وابتعد بفارق  23نقطة
عن أق��رب مطارديه أنجيه الصاعد
حديثا ً الذي سقط أمام مضيفه نيس
 2-1أمس في االفتتاح.
في المقابل ،وقف رصيد تولوز عند
 20نقطة في المركز التاسع عشر.
وصعد رين إلى المركز الخامس
مؤقتا ً بعدما رف��ع رصيده إل��ى 31
نقطة اث��ر ف��وزه على مضيفه ت��روا
.2-4
وت��ق��دم ت���روا ب��ه��دف��ي��ن نظيفين
سجلهما فابيان كامو ( )7وكورنتان
ج��ان ( )16قبل أن يسجل ري��ن 3
أه���داف ب��واس��ط��ة السنغالي فالو
ديانييه ( 21و 39من ركلتي جزاء)
وعثمان ديمبيليه (.)29
وفي الشوط الثاني ،عزز البولندي
كاميل غروسيسكي ( )82فوز رين
بالهدف الرابع.
وفاز بوردو على ليل  0-1سجله
المالي شيخ دياباتيه ( ،)51وباستيا
على مونبلييه  0-1أيضا ً للتوغولي
فلويد اييتيه (.)48
وتعادل غانغان مع نانت بهدفين
ل��ن��ي��ك��وال ب��ي��ن��ي��زي��ه ( )3وي��ان��ي��س
س��ال��ي��ب��ور ( )24م��ق��اب��ل هدفين
لكريستوف كيربرا ( 62خطأ ً في
م��رم��ى ف��ري��ق��ه) وي��وس��ف سابالي
(.)90
وتعادل غازيليك أجاكسيو الوافد
الجديد م��ع رينس بهدفين لخالد
ب��وط��ي��ب ( )2وال��ك��روات��ي دام��ي��ان
ديوكوفيتش ( )72مقابل هدفين
لنيكوال دي بريفيل ( 22و.)31

الدوري اإلسباني

 18دقيقة فقط كانت كافية لكتيبة
زين الدين زيدان ،في الجولة  20من
المسابقة اإلسبانية لدك شباك ضيفه
سبورتنغ خيخون برباعية نظيفة.
وسجل غاريث بايل الهدف األول
لفريقه بعد م���رور  7دق��ائ��ق ،قبل
أن يُضاعف رون��ال��دو النتيجة في
الدقيقة  ،9ليُكمل بنزيمة سجل الـ
 BBCفي الدقيقة  12وأخيرا ً سجل
كريستيانو رونالدو الهدف الرابع في
الدقيقة .18
هذه الرباعية فائقة السرعة من
كتيبة زيدان أعادت تشكيل وريقات
التاريخ بالنسبة للنادي الملكي في
الكرة اإلسبانية.
فأن ُتسجل ثالثة أه��داف في 12
دقيقة فقط من بداية مباراة الفريق
في البيرنابيو ،لم تفعله أي كتيبة
مدريدية منذ الخامس عشر من كانون
الثاني  1956في مباراة الفريق آنذاك
أمام سيلتا فيغو.
أ َّم��ا رباعية ري��ال مدريد في 18
دقيقة ،فأعادت كتابة تاريخ توقف
عند برشلونة في  ،1989ففي ذلك
العام كان برشلونة آخر فريق في
مسابقة الليغا يتمكن من تسجيل
 4أهداف في غضون  18دقيقة فقط
وحينها كان برشلونة يواجه رايو
فاليكانو.

أن��زل ال��ري��اض��ي ،مساء السبت،
الخسارة األولى بضيفه الهومنتمن
في قاعة صائب سالم في المنارة،
أم���ام ن��ح��و ال��ف��ي م��ت��ف��رج ،وج���اءت
األرق�����ام  87 - 105وذل���ك ضمن
الجولة الرابعة من الدوري اللبناني
لكرة السلة.
وب���ات «أب��ن��اء ال��م��ن��ارة» الفريق
الوحيد بين الفرق التسعة المشاركة
ف���ي ال��ب��ط��ول��ة ل���م ي���ع���رف ط��ع��م�ا ً
للخسارة.
وبفارق  18نقطة 30( 87 – 105
–  21و 49 – 53و ،)75 – 74تمكن
الرياضي من انزال الخسارة االولى
بالهومنتمن ،بعد ثالثة انتصارات
تواليا للفريق األرمني بينما حقق
الرياضي فوزه الثالث تواليا ً ورفع
رص��ي��ده إل��ى  9نقاط وح��اف��ظ على
المركز الثالث.
في المقابل استعاد الهومنتمن
ص��دارة الترتيب من المتحد ولكل
منهما  10ن��ق��اط ويتقدمه بفارق
النقاط المسجلة.
دف���ع ال��م��دي��ر ال��ف��ن��ي للرياضي
السلوفيني سلوبودان سوبوتيتش
بالخماسي األس��اس��ي علي محمود
وج��ان عبد ال��ن��ور واسماعيل علي
أحمد «سمعة» واألميركيان آرون
هاربر وكريس دانيالز ،بينما اشرك
المدير الفني للهومنتمن الوطني جو
مجاعص بالخماسي احمد ابراهيم
ون��دي��م سعيد وال��ث�لاث��ي األميركي
نورفيل بيل وجاستن تابس ودواين
جاكسون ،و 0 – 5للرياضي بثالثية
لهاربر وسلة لسمعة ،و 3 – 10حتى
انتصف الربع األول الصحاب االرض
 ،9 – 14بينها  5نقاط لهاربر ومثلها
لدانيالز و 6نقاط لنجم الهومنتمن
تابس.
وش����ارك وائ���ل ال��ع��رق��ج��ي مكان
علي محمود في الرياضي وسيفاك
كيتنجيان م��ك��ان ن��دي��م سعيد في
الهومنتمن ،ووسع سمعة وكتيبته
الفارق إلى  12نقطة  16 – 28قبل 90
ثانية من انتهاء الربع األول ،بفضل
النقاط الـ 15التي سجلها هاربر ،ثم

نجح الضيوف في تقليص الفارق
إل��ى  9نقاط ( ،)30 – 21قبل بدء
الربع الثاني ،الذي كان أحلى األرباع
م��ن ك��ل ال��ج��وان��ب الندية واإلث���ارة
والقوة والتسجيل المتبادل ،وسجلت
خالله  51نقطة علما ً وللمصادفة
أن الربع األول سجلت خالله أيضا ً
 51نقطة ،وسجل أف��راد الرياضي
في الربع الثاني  23نقطة والفريق
األرم��ن��ي  28نقطة ،وتألق الثالثي
األميركي بالفريق البرتقالي ونجحوا
ف��ي تقليص ال��ف��ارق ف��ي منتصفه
الى ارب��ع نقاط  41 – 37ثم تبادل
التسجيل على طريق سلة هنا وسلة
هناك فسجل كل فريق  12نقطة في
النصف الثاني منه وال��ف��ارق أربع
نقاط رياضية ( )49 – 53قبل بدء
أح��داث الربع الثالث ،ورجحت كفة
الضيوف في الربع الثالث ونجحوا
في إنهائه وه��م في المقدمة بفارق
نقطة واح���دة ( ،)74 – 75وذل��ك
بعدما نجحوا في تسجيل  26نقطة
مقابل  21نقطة ألفراد الرياضي ،والح
لكل من في الملعب ومن أمام الشاشة
الصغيرة ونسبة لمجريات وأرق��ام
األرب���اع الثالثة األول���ى ،أن نتيجة
المباراة لن تحسم إال في الدقيقة
األخيرة للرياضي أو للهومنتمن.
ولكن ك��ان ألصحاب األرض رأي
آخر إذ لعبوا واحد من أفضل األرباع
ف��ي السنوات االخ��ي��رة ودك���وا سلة
الهومنتمن بـ 31نقطة بقيادة هدّافهم

15

وثاني هدافي المباراة هاربر الذي
ج��ال وص���ال ،بينما ل��م يفلح أف��راد
الفريق الخاسر سوى في تسجيل 12
نقطة ،وبدأ الربع األخير بـ 13نقطة
من دون رد للفائز والنتيجة 75 – 87
في ث�لاث دقائق بالتمام والكمال،
وال��ف��ارق هو هو في منتصفه – 91
 ،80ووسع سعود وهاربر ودانيالز
الفارق إلى  18نقطة ()87 – 105
مع صفرة النهاية ،بعدما نجحوا في
تسجيل  14نقطة في الدقائق الخمس
األخيرة مقابل  7نقاط أرمنية ،وسط
فرحة جماهيرية عارمة في المدرجات
الرياضية.
وكان العب الفائز األميركي آرون
ه��ارب��ر ( 30نقطة) أف��ض��ل مسجل
لفريقه ،وم��واط��ن��ه الع��ب الخاسر
دواي��ن جاسكون ( 32نقطة) أفضل
مسجل في المباراة.
مثل الرياضي جان عبد النور (7
نقاط) وعلي محمود ( )7واسماعيل
علي أحمد ( )16وعلي حيدر ()6
ووائ���ل عرقجي ( )2وام��ي��ر سعود
( )16واالميركيون جيريماياه ماسي
( )3وآرون ه��ارب��ر ( )30وكريس
دانيالز ()18
ومثل الهومنتمن أحمد ابراهيم
( 11ن��ق��ط��ة) ون��دي��م س��ع��ي��د ()6
وبديع سعيد وبالل طبارة وسيفاك
كيتنجيان واالميركيون نورفيل بيل
( )11وجاستن تابس ( )27ودواين
جاكسون (.)32

ال�شباب الغازية يتعاقد مع النيجيري �إدوين
كشف أمين سر نادي الشباب الغازية علي حسون عن
تعاقد ناديه مع المهاجم النيجيري إدوين ازيوداوي (26
سنة) ،لتعزيز صفوفه في إياب ال��دوري اللبناني لكرة
القدم.
وقال حسون إن الشباب يع ّول على مهاجمه الجديد
لح ّل أزمة الفريق الهجومية إذ لم ينجح سوى في تسجيل
ستة أه��داف في ختام ال��دور األول ،حيث احتل الفريق
الجنوبي المركز الحادي عشر ،ما قبل األخير.
وأشار حسون إلى أن فريقه اختبر العبين أجانب عدة،
فاستقر خيار الجهاز الفني ،بقيادة السوداني أسامة

الصقر ،على إدوين ،في حين ستجرى المفاضلة بين العبين
هما اإليفواري آريس إيمانويل ( 22سنة) والسنغالي سيك
عبده ( 21سنة) ،الختيار أحدهما في الفريق الذي احتفظ
بالعب ارتكازه الكاميروني ستانلي إيشابي.
وشارك إدوين في المباراة الودية التي خاضها الشباب
الغازية السبت ،وخسر فيها أمام النبي شيت .2 – 1
وسيشارك إدوين مع أجانب الفريق في المباراة الودية
مع الصفاء ،األسبوع المقبل ،وذل��ك ضمن استعدادات
الشباب الغازية لدور الستة عشر من كأس لبنان حيث
سيواجه الفريق الجنوبي االجتماعي في مباراة قوية.

حنيني� :أعتز بثقة مدرب لبنان رادولوفيت�ش
قال العب وسط فريق الراسينغ الدولي غازي حنيني
إن «سبب إنهاء فريق «القلعة البيضاء» دور الذهاب
من ال��دوري اللبناني لكرة القدم في مركز متأخر نسبيا ً
(الثامن) ،يعود إلى انضمام أكثر من العب جديد إلى
تشكيلة الفريق األساسية».
ورأى حنيني «أن الراسينغ هذا الموسم أفضل منه في
الموسم الماضي عندما كان خطر الهبوط يتهد الفريق،
مبديا ً ثقته في تحقيق الفريق لنتائج أفضل إياباً».
وقال الالعب الدولي الشاب« :الراسينغ قدم مباريات
قوية ،ولم نكن نستحق الخسارة في أكثر من مباراة،
خصوصا ً أمام النجمة واألنصار حيث لم يحالف التوفيق
مهاجمي ال��ف��ري��ق ،إذ أه���دروا ع���ددا ً كبيرا ً م��ن الفرص
المحققة».
وأض��اف« :سجلنا  13هدفا ً في ذه��اب ال��دوري ،وهو
عدد قليل إذ كان ينبغي تسجيل  20إصابة كحد أدنى،
خصوصا ً أن هجومنا يضم أسماء ب��ارزة كالروماني
أوكتافيان وعدنان ملحم ومحمود كجك وغيرهم».
وقال حنيني إنه متأكد من قدرة الراسينغ على التقدم
في ترتيب الدوري ،وبرأيي سننهي البطولة بين اول ستة
فرق في الترتيب ،أي ضمن فرق النخبة.
وع��ن مشاركته ف��ي معسكر المنتخب األخ��ي��ر ،ق��ال:
«استدعاني المدرب رادولوفيتش مجددا ً ألنني كنت من
المتألقين في المباراة الودية األخيرة مع مقدونيا ( – 1صفر
للبنان) ،وأنا سعيد ألنني كسبت ثقة مدرب المنتخب».
ولفت حنيني إلى أن معسكر المنتخب األخير كان الهدف
منه متابعة المدرب ألداء بعض الالعبين الجدد ،واألهم أن

رادولوفيتش بدأ يؤسس لمرحلة جديدة من عمر المنتخب
من خالل استدعائه لمجموعة من الالعبين الجدد كمحمود
سبليني وعالء البابا وأحمد جلول وأنا ،وذلك إلعداد جيل
ق��ادر على خالفة األسماء الكبيرة كرضا عنتر ويوسف
محمد وغيرهما من الالعبين الذين قدموا الكثير للمنتخب،
وشارفوا على االعتزال دولياً.

بي�ستونز يلحق الخ�سارة الرابعة بغولدن �ستايت
تلقى غولدن ستايت ووريرز خسارته الرابعة هذا الموسم
بسقوطه أمام ديترويت بيستونز .وألحق ديترويت بيستونز
الخسارة الرابعة بغولدن ستايت ووريرز بفوزه عليه -113
 95ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
والخسارة هي الثانية أيضا ً في آخر ثالث مباريات لغولدن
ستايت.
وساهم ريجي جاكسون وكنتافيوس كالدويل-بوب في
فوز فريقهما بتسجيل كل واحد منهما  20نقطة.
ولم تنفع النقاط الـ 38بينها سبع سالت ثالثية التي
سجلها نجم غولدن ستايت ستيفن كوري أفضل العب في
الدوري الموسم الماضي في إبعاد الهزيمة عن فريقه علما ً
بأنه نجح أيضا ً في تحقيق  5تمريرات حاسمة و 7متابعات.
وتألق كوري على وجه التحديد في الربع الثالث الذي شهد
تسجيله  16نقطة وتقليصه الفارق عن منافسه إلى  12نقطة.
لكن ديترويت افتتح الربع األخير بتسجيله  9نقاط من دون
أي رد من غولدن ستايت ليحافظ على تقدّمه حتى النهاية
وبفارق مريح.
وقال مدرب غولدن ستايت المؤقت لوك والتون« :بغض
النظر عن هوية المنافس الذي نواجهه ،فهو يبذل جهودا ً
مضاعفة أمامنا ويتعين علينا القبول بهذا األم��ر .في هذا

الدوري إذا كنت ال تملك القوة المعنوية ،فإن الفرق األخرى
ستعاقبك».
ويواجه غولدن ستايت صاحب أفضل سجل في الدوري
هذا الموسم ( 37انتصاراً) مواجهة صعبة غد االثنين مع
كليفالند كافالييرز أحد المنافسين البارزين على اللقب بقيادة
الملك لوبرون جيمس في إعادة لنهائي الموسم الماضي.
ووضع ساكرامنتو كينغز حدا ً لعشرة انتصارات متتالية
للوس أنجليس كليبرز بالفوز عليه .103-110
وسجل دام��ارك��وس كوزينز  19نقطة و 13متابعة و6
متابعات لساكرامنتو ،في حين سجل جاي جاي ريديك 22
نقطة لكليبرز.
يذكر أن الخسارة األخيرة لكليبرز تعود إلى  21كانون
األول عندما سقط أمام أوكالهوما سيتي.
وف��ي المباريات األخ���رى ،ف��از بوسطن سلتيكس على
واشنطن ويزاردز  ،117-119وأتالنتا هوكس على بروكلين
نتس  ،86-114وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز على بورتالند
ترايل باليزرز  ،89-114ويوتا جاز على لوس أنجليس
ليكرز  ،82-109وممفيس غريزليز على نيويورك نيكس
 ،95-103وميلووكي باكس على تشارلوت هورنتس -105
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