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عبور �سهل لدجوكوفيت�ش وفيدرر وبرديت�ش في ملبورن
ّ
ت�ستهل حلم اللقب الثاني بابت�سامة
و�شارابوفا
ل��م ي��ج��د ك��� ّل م��ن دج��وك��وف��ي��ت��ش وف��ي��درر
وبرديتش صعوبة ف��ي ال��وص��ول إل��ى ال��دور
الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس،
أولى البطوالت األربع الكبرى.
وتخطى المص ّنف األول عالميا ً وحامل اللقب
الصربي نوفاك دجوكوفيتش منافسه الشاب
( 19سنة) الكوري الجنوبي هيون تشونغ من
دون عناء بثالث مجموعات نظيفة  3-6و2-6
و 4-6في ساعة و 55دقيقة.
وف��از دجوكوفيتش بلقب ال��ع��ام الماضي
على حساب البريطاني آن��دي م��وراي بثالث
مجموعات ل��واح��دة وه��و سيلتقي ف��ي ال��دور
الثاني مع الفرنسي كوينتي هاليس الذي نجح
في حسم موقعته مع الكرواتي إيفان دودينغ
 4-6و )7-4( 4-6و 4-6و.5-7
وعبّر دجوكوفيتش عن سعادته بالعودة إلى
بطولة أستراليا المفتوحة المفضلة لديه (أكثر
البطوالت الكبرى التي فاز بها خمس مرات)،
متمنيا ً االستمرار في التحدث لجماهيره في
األيام القادمة.

فيدرر لم يتساهل

ولم يعط النجم السويسري روجيه فيدرر
المص ّنف ال��ث��ال��ث عالميا ً ف��رص � ًة لمنافسه
الجورجي نيكولوز باسيالشفيلي كي يتنفس
ف��ي ال��ل��ق��اء وح��س��م م��ب��ارات��ه بسرعة بثالث
مجموعات بال مقابل وبواقع  2-6و 1-6و2-6
في ساعة و 12دقيقة فقط ،كاسرا ً إرساله ثالث
مرات في المجموعتين األولى والثانية ومرتين
في المجموعة األخيرة.
وسيلتقي حامل لقب البطولة أرب��ع مرات
آخ��ره��ا ف��ي  2010م��ع األوك���ران���ي ألكسندر
دولغوبولوف الذي أقصى الليتواني ريكارداس
بيرانكيس  1-6و 6-3و 4-6و.2-6

مرور ناجح

وتمكن التشيكي توماس برديتش المص ّنف
السادس عالميا ً من تخطي منافسه الهندي
يوكي بهامبري بسهولة (باستثناء المجموعة
األول���ى) بثالثة مجموعات دون مقابل 5-7
و 2-6 1-6خالل أقل من ساعتين ( ساعة و46
دقيقة).
ويأمل برديتش أن يفوز بأول ألقابه في إحدى
البطوالت الكبرى وأن يفك النحس الذي الزمه
في السنتين الماضيتين في أستراليا تحديدا ً
عندما خرج من نصف النهائي.
ويلتقي برديتش مع البوسني ميرزا بازيتش
المتأهل من التصفيات والذي تجاوز الهولندي
روب���ن ه���ازه ب��ث�لاث مجموعات نظيفة 6-7
( )4-7و 4-6و.4-6
من جهة أخرى وصل الياباني نيشيكوري
السابع على العالم إلى الدور الثاني بتجاوزه
عقبة األلماني فيليب كولشريبر  4-6و3-6
و 3-6ليلتقي األميركي أوستين كرايجيك
الذي تغلّب بثالث مجموعات نظيفة أيضا ً على
الصيني دي وو  4-6و 1-6و.3-6
ويلتقي الكرواتي مارين تشيليتش الثاني
عشر مع اإلسباني ألبرت راموس فينوالس في
ال��دور الثاني بعد أن فاز األول على الهولندي
ثيمو دي باكر بثالث مجموعات لواحدة 7-6
( )7-4و 5-7و 2-6و ،4-6والثاني على
الكرواتي بورنا كوريتش بثالث مجموعات بال
مقابل  2-6و 2-6و.3-6
وحجز الفرنسي جيل سيمون مقعدا ً له في
الدور الثاني بعدما م ّر من عقبة الكندي فاسيك
بوسبيسيل بثالث مجموعات ل��واح��دة 7-6
( )7-4و 3-6و 2-6و ،4-6ليواجه الروسي
إفغيني دونسكوي الذي أقصى اإلسباني إنيغو
كورفانتس  4-6و 6-3و 1-6و.4-6
وفي أول مباراة ضمن الدور األول هذه السنة
تمتد لخمس مجموعات ف��از البوسني داميز
دزومهور على البريطاني كيلي إدموند 6-1
و )4-7( 6-7و 6-4و 3-6و ،1-6ليواجه
البلجيكي ديفيد غوفي الخامس عشر المتغلب
على األوك��ران��ي سيرجي ستاكوفسكي 6-3
و 3-6و 4-6و.4-6

نوا فاجأ بير

فاجأ األميركي الشاب ( 19سنة) نوا روبين
المص ّنف السابع عشر على البطولة الفرنسي
بينوا بير بعد مباراة صعبة  )4-6( 6-7و6-7
( )6-8و ،)5-7( 6-7وسيلعب مع الفرنسي
اآلخر بيري هربرت الذي أقصى اإلسباني بابلو

غدار :الأن�صار �سيعود �إلى المناف�سة على لقب الدوري
شتيفي غ��راف بالفوز بـ 22لقب غراند سالم
وتصبح بالمساواة معها صاحبة أكبر عدد
ألقاب في البطوالت الكبرى في العصر الحديث
للعبة .علما ً أن األسترالية مارغريت كورت تملك
الرقم القياسي في كل األزمنة ( 24لقباً).
وكسرت سيرينا إرسال منافستها مرتين في
المجموعة األولى في الشوطين الثالث والخامس
وخسرت إرسالها في الشوط السادس ()2-4
قبل أن تفوز  4-6بظرف  44دقيقة.
وف��ي المجموعة الثانية احتاجت لساعة
وث�لاث دقائق بعدما صمدت اإليطالية حتى
ال��ش��وط ال��ح��ادي عشر حين ف���ازت سيرينا
بإرسال منافستها.
ول��م تلعب المصنفة أول��ى أي م��ب��اراة منذ
خروجها المفاجئ م��ن نصف نهائي بطولة
الواليات المتحدة الصيف الفائت أمام اإليطالية
روبرتا فينتشي وهي التي كانت تسعى لجمع
البطوالت األربع الكبرى في موسم واحد.

كفيتوفا تتخطى المرض

أندوخار بثالث مجموعات لواحدة  7-5و4-6
و )5-7( 6-7و.2-6
وت��ج��اوز النمسوي دومينيك ثيم التاسع
عشر األرجنتيني ليوناردو ماير  2-6و6-7
( )6-8و 6-4و7-( 6-7صفر) ليضرب موعدا ً
مع اإلسباني نيكوالس ألماغرو بعد أن عبر
الفرنسي جوليان بينيتو  3-6و)7-5( 7-6
و 3-6و.)1-7( 6-7
ونجح البلغاري غريغور ديميتروف في
أول اختباراته باالنتصار على اإليطالي باولو
لورينزي  3-6و )8-10( 6-7و 3-6وسيقابل
األرجنتيني ماركو ترونغليتي الصاعد من
التصفيات والفائز على السلوفاكي جوزيف
كوفاليك  4-6و )1-7( 6-7و.5-7
ويلعب ف��ي ال���دور الثاني أي��ض�ا ً األلماني
دانييل براندس الفائز على فيكتور بورغوس
م��ن الدومنيكان  4-6و )1-7( 6-7و6-4
و ،1-6مع اإلسباني غارسيا لوبيز الذي تخطى
الفرنسي بول هنري ماثيو بثالث مجموعات
 4-6و 4-6و.4-6
وفاز األميركي دينيس كودال على الصربي
فيليب كارينوفيتش  2-6و 1-6ثم باالنسحاب
ليلتقي باإليطالي أندرياس سيبي الذي قلب
تأخره أمام الروسي تيموراز غاباشفيلي 6-3
و )4-7( 6-7و 4-6و.)10-12( 6-7
وكذلك فاز األرجنتيني فيدريكو دلبونيس
على الكرواتي إيفو كارلوفيتش )4-7( 6-7
و 4-6ث��م باالنسحاب عندما كانت نتيجة
المجموعة الثالثة  1-2لصالح األرجنتيني،
ليلتقي مواطنه ري��ن��زو أوليفو ال��ذي تخطى
التشيكي جيري فيسلي في مباراة ماراثونية
امتدت لقرابة  3ساعات ونصف وانتهت بنتيجة
 )8-10( 6-7و 6-2و 6-1و 4-6و.4-6
وأس��ه��م الحظ ف��ي تأهل الصربي دوس��ان
اليوفيتش بسبب انسحاب منافسه األميركي
سام كوري عندما كانت النتيجة تشير للتعادل
في المجموعات ( )2-2وبواقع )7-5( 7-6
و 6-4و 4-6و.2-6
وتمكن األوروغوياني بابلو كويفاز من إيجاد
مكانٍ له في الدور الثاني أيضا ً باالنتصار على
الياباني يوشيهيتو نيشيوكا )5-7( 6-7
و 1-6و ،4-6وه��و ما فعله األسترالي عمر
جاسيكا عندما فاجأ األوكراني إيليا مارتشينكو
 4-6و 6-3و 0-6و ،4-6علما ً أنّ األوروغوياني
سالقي األسترالي نيكوالس كيرغيوس المنتصر
على اإلسباني بابلو بوستا  2-6و 5-7و.2-6
وفاز الفرنسي جو ويلفريد تسونغا التاسع
على القبرصي ماركوس بغداديس  4-6و6-4
و 4-6و ،2-6واإلسباني روبرتو باوتيستا
أغوت الرابع والعشرون على السلوفاكي مارتن
كليزان  2-6و 3-6و 6-4و 6-2و.2-6

�شارابوفا
نحو اللقب الثاني

أطلقت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا
وعيدها باكرا ً في بطولة أستراليا المفتوحة
حين اكتسحت منافستها اليابانية ناو هيبينو
في مستهل مبارياتها في الدور األول لمنافسات
السيدات أمس االثنين.
لم تجد المصنفة خامسة الساعية للقب أول
في ملبورن بارك منذ  2008أي عناء للتخلص

من منافسة بدت واهنة واستسلمت بغضون
 73دقيقة بمجموعتين كسبت خاللهما فقط
أربعة أشواط 1-6 .و.3-6
وخدمت الظروف الالعبة الروسية  28سنة
ووصيفة النسخة الفائتة ،إذ حامت الشكوك
حول استعداداتها البدنية بعد انسحابها من
بريزبين إلصابة في اليد ،إال أن يفاعة اليابانية
ف��ي ب��ط��والت ال��غ��ران��د س�ل�ام وه���ي تخوض
باكوراتها بها جعلتها فريسة سهلة.
وقالت شارابوفا« :لم ألعب مباريات منذ عدة
أسابيع لذا من الجيّد العودة وخوض اللقاءات
هنا في أستراليا» .وأضافت« :سررت بالطريقة
التي تمكنت من تأديتها في مباراتي األولى».
بدت الروسية بتركيز عال وسريعا تقدمت
 0-3في المجموعة األولى خالل  10دقائق،
فيما الحت اليابانية في مباراتها األول��ى أمام
الروسية عاجزة عن مقاومة ضرباتها األمانية
والخلفية القوية لتنتهي المجموعة األول��ى
بغضون  32دقيقة.
وفي المجموعة الثانية تحسنت اليابانية
فكسبت ث�لاث��ة أش���واط وأن��ق��ذت ث�لاث ك��رات
حاسمة للمباراة كما كسرت إرسال شارابوفا
على نتيجة  ،2-5لكن دون إح���داث انقالب
جذري إال تأجيل فوز الروسية بضع دقائق.
وتلعب شارابوفا التي عانت نهائي الموسم
الماضي م��ن اإلص��اب��ات وغ��اب��ت ع��ن بطولة
الواليات المتحدة ،أمام البالروسية الياكسندرا
ساسنوفيتش الفائزة على الروسية ايفغينيا
رودي��ن��ا  3-6و .6-7كما قد تواجه سيرينا
وليامس ف��ي رب��ع النهائي إن س��ارت األم��ور
منطقية لالعبتين.
وتملك الروسية في جعبتها خمس بطوالت
كبرى آخرها عام  2014في فرنسا ،وسبق أن
خسرت نهائي أستراليا مرتين عامي 2012
و.2015

ركبة سيرينا بخير وكفيتوفا
شفت من مشاكلها المعوية

استهلت األميركية سيرينا وليامس المصنفة
أولى وحاملة اللقب حملتها في بطولة أستراليا
المفتوحة بتخطي اإليطالية كاميليا جيورجي
أمس في إطار الدور األول للبطولة المقامة في
مدينة ملبورن.
وتخطت سيرينا الشكوك حول معاناتها من
إصابة في الركبة ونجحت بالفوز بمجموعتين
 4-6و 5-7في ظرف ساعة و 45دقيقة لتعبر
إلى الدور الثاني.
وقالت سيرينا عقب الفوز« :لم تكن سهلة،
تلعب حقا ً بمستوى جيد» .وأضافت« :لم ألعب
أي مباراة منذ وقت طويل لذا كان من الجيّد
بالنسبة ل��ي خ��وض ه��ذه ال��م��ب��اراة والمضي
قدماً ..نجحت بالبقاء هادئة وفي أجواء المباراة
وهذا أهم شيء».
ولم تكن األجواء مثالية في «رود اليفر أرينا»
في ظل حرارة مرتفعة بلغت  32درجة مئوية.
وتلعب األميركية ( 34ع��ام �اً) ف��ي الجولة
القادمة مع التايوانية سييه سو-واي الفائزة
على الالتفية ييلينا أوستابنكو بمجموعتين
لواحدة  6-3و 5-7و.1-6
وتسعى النجمة السمراء للقب سابع في
أستراليا ،ولمعادلة لقب األسطورة األلمانية

وبلغت ال��دور الثاني أيضا ً التشيكية بترا
كفيتوفا ال��س��ادس��ة متغلبة على المشاكل
المعوية التي رافقتها مؤخرا ً وتخطت التايلندية
لوكسيكا كوكوم  3-6و 1-6في  70دقيقة حارة
المناخ.
وقالت كفيتوفا الفائزة ببطولة ويمبلدون
مرتين« :كانت فترة الراحة الموسمية مميزة
فتحضرت بدنيا وفنيا لكن حين ذهبت إلى
الصين (دورة شينزين) تعرضت لفيروس
معوي أرغمني على ال��ذه��اب إل��ى المرحاض
تكرارا لفترة ثماني إلى تسعة أيام».
وتابعت « :لهذا لم اتناول الطعام على نحو
جيد وخسرت وزنا ولهذا انسحبت من بطولة
سيدني أيضاً ..لكنني أشعر أنني أفضل بكثير
اآلن».
وانتظرت التشيكية حتى الشوط الثامن
لتنتزع إرسال التايلندية وتتقدم  3-5ثم تفوز
 3-6في  37دقيقة .وفي المجموعة الثانية
كانت كفيتوفا أكثر ض��راوة وكسبت إرس��ال
منافستها  4م��رات مقابل مرة لتفوز بسهولة
بغضون  34دقيقة.
وت��ل��ع��ب كفيتوفا ال��ت��ي ت��خ��وض بطولة
أستراليا للمرة الثامنة وق��د وصلت نصف
النهائي عام  2012في أفضل ظهور لها ،تلعب
في الدور القادم مع األسترالية داريا غافريلوفا
التي تخطت التيشيكية األخرى لوسي هراديكا
بمجموعتين  )3-7( 6-7و .4-6بظرف ساعة
و 46دقيقة.

مكهايل األميركية ضحية أولى
لجهوزية رادفنسكا

ب��دت البولندية ف��ي ح��ال��ة م��م��ت��ازة حيت
استهلت منافسات ال���دور األول ف��ي بطولة
أستراليا المفتوحة بفو ٍز نظيف على األميركية
كريستينا مكهايل أمس في ملبورن.
ولم تظهر على المصنفة رابعة على العالم أي
عوارض لإلصابة بقدمها اليسرى التي أرغمتها
على الخروج من دورة بريزبين في وقت سابق
من الشهر الحالي ،وتخطت منافستها والحرارة
العالية بمجموعتين  2-6و.3-6
وقالت كفيتوفا التي أنهت المباراة بساعة
وعشرين دقيقة« :تمرنت جيدا خ�لال فترة
االستراحة الموسمية وآمل أن ألعب كرة مضرب
جيدة هنا ..أرتاح في أستراليا أحب الجمهور
ودائما ً أشعر بالراحة خارج الملعب».
وك��ان��ت رادفنسكا أن��ه��ت الموسم الفائت
بانتصار كبير بتتويجها ف��ي بطولة ختام
الموسم على حساب التشكية بترا كفيتوفا.
ثم استهلت موسمها الحالي بالتتويج في
بطولة شينزين الصينية قبل أن ترغمها على
االنسحاب من بطولة بريزبين بعد خوضها
لخمس مباريات في غضون أسبوع.
وما زالت رادفنسكا تسعى للقبها الكبير األول
وكانت اقتربت من ذلك عام  2012حين خسرت
نهائي ويمبلدون أمام سيرينا وليامس.
وكسبت رادفنسكا إرس��ال منافستها أربع
مرات مقابل مرتين في المجموعة األولى التي
استغرقت  41دقيقة .اما في الثانية فتبادلت
الالعبتان كسر اإلرس���ال أي��ض�اً 3 ،مقابل ،2
لتحسم البولندية اللقاء.
وتلعب رادفنسكا في الدور القادم مع الفائزة
من لقاء الكندية اوجيني بوشار والصربية
الكسندرا كرونيتش.

ماذا تغ ّير في ريال مدريد مع زيدان؟
أع����اد زي����دان ري����ال م��دري��د إل��ى
االنتصارات الجذابة بفلسفة تكتيكية
مختلفة تماما ً عن رافاييل بينيتيز.
وخاض ريال مدريد مواجهتين تحت
إم��رة مدربه الجديد الفرنسي زين
الدين زي��دان ،وق��دم النادي الملكي
عرضين رائعين استمتع بهما عشاق
الفريق ف��ي «سانتياغو برنابيو»
وخلف الشاشات عبر العالم.
من الصعب أن نحكم على ريال
مدريد «زي��زو» بعد مباراتين فقط،
ل��ك��ن ب��اس��ت��ط��اع��ت��ن��ا رؤي����ة بعض
المالمح وق��راءة بعض أفكار الرجل
الذي كان أسطورة عندما كان العبا ً
ويطمح لوضع اسمه في سجل أعظم
المدربين.
«أن����ا م�����د ّرب ي��ح��ب ك���رة ال��ق��دم
ال��ه��ج��وم��ي��ة ،م��ا تعلمته وم���ا أري��د
تطبيقه هو ك��رة ق��دم جميلة تعتمد
على االستحواذ والضغط على حامل
الكرة ،والهجمة المرتدة السريعة».

إعادة التوهّ ج للـ BBC

منذ مجيء زيزو إلى البيت الملكي
واستالمه المقاليد الفنية لزمالء القائد
سيرجيو رام���وس ،تغيّرت مالمح
الثالثي الذي تباهى به عشاق ريال
مدريد في عام  ،2014فقد عادوا إلى
التناغم وع��ادت معهم االنتصارات
الجذابة إلى البيت األبيض.
خالل  18مباراة بالدوري اإلسباني
تحت إمرة المدرب السابق رافاييل
بينيتيز سجل ثالثي ريال مدريد 35
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هدفا ً بمعدل هدفين تقريبا ً في كل
مباراة ،وهو رقم جيّد لكن الجميع
كان يؤمن بأن هذا المثلث المرعب
ق��ادر على تقديم مستويات أفضل،
وأرجع المالحظون هذا المستوى إلى
العالقة المتوترة التي كانت تربطهم
ب��ال��م��درب ،خاصة الفرنسي كريم
بنزيمة ال��ذي ك��ان يعاني من كثرة
تبديله خالل مباريات.
يذهب العديد من المالحظين إلى
اعتبار أن الطريقة التي كان ينتهجها
رافاييل بينيتيز تعيق تقدم الثالثي
الهجومي نحو مرمى الخصوم ،كما
تجعلهم يبذلون مجهودات مضاعفة
الفتكاك الكرة والقيام بالواجبات
الدفاعية.
بعد إقالة بينيتيز لم ينتظر زيدان
المباراة األولى ليؤكد أنه يرغب في
تقديم ك��رة ق��دم هجومية في ريال
م��دري��د ،قائالً فلسفتي هي الهجوم
وامتالك الكرة والضغط على خصم
الس��ت��رداد ال��ك��رة سريعاً ،وبالفعل
برهن زيدان على هذا فكر الهجومي
خ�لال المواجهة األول��ى على ملعب
«سانتياغو برنابيو» أمام ديبورتيفو
الكورونيا حين فاز بخماسية نظيفة
أمام فريق عنيد ح ّقق نتائج إيجابية
خ���ارج أرض���ه أب��رزه��ا ت��ع��ادل��ه مع
برشلونة .2-2
ما فعله الملكي في المباراة األولى
بقي ُي��ع��ام��ل ب��ح��ذر ،فمن الصعب
بناء فكرة واضحة على ريال مدريد
«زيزو» من خالل مباراة وحيدة كانت

قال زيدان« :إذا كان بايل سعيدا ً مع
بينيتيز فأعده أنه سيكون مرتاحا ً
أكثر معي ،هو أحد أهم الالعبين في
هذا النادي الكبير».
�س زي����دان ال��ح��دي��ث عن
ول���م ي��ن� َ
مواطنه كريم بنزيمة ق��ائ�لاً« :من
الجيّد أن يكون لديك مهاجم مثل
كريم بنزيمة ،أرق��ام��ه تحدّثنا عن
قيمته في الفريق ،أنا سعيد بوجوده
معنا وأتمنى أن يعود إلى المنتخب
الفرنسي».

ثبات التشكيل

ردّة فعل الالعبين منتظرة خاللها.
الجميع انتظر المباراة الثانية
التي جاءت أمام سبورتينغ خيخون
الذي تعادل معه ريال مدريد ذهابا ً
من دون أه��داف ،فمع إط�لاق الحكم
صافرة البداية انطلق معه نجوم
الملكي إلى الهجوم محاولين تكرار
سيناريو المباراة األولى ،لكن األمور
بدت أكثر تنظيما ً وتناغماً ،إذ كان
الشوط األول كافيا ً ليسجل خالله
ري��ال مدريد  5أه��داف كلّها بتوقيع
الثالثي .BBC
خالل مواجهتين تحت إمرة «زيزو»
سج ّل ريال مدريد  10أهداف حملت
توقيع مثلث ال��رع��ب بنزيمة ()4
وبايل ( )4ورونالدو ( )2ما يعني أن
أسطورة كرة القدم الفرنسية والمدرب

الحالي للنادي الملكي يعتمد اعتمادا ً
كامالً على هذا الثالثي.
وت��ظ��ه��ر ث��ق��ة زي����دان ف��ي مثلثه
ال��ه��ج��وم��ي م��ن خ�ل�ال تصريحاته
المح ّفزة التي قالها خالل المؤتمرات
الصحافية التي تلت تعيينه ،حيث
ت��ح��دّث ف��ي أول م��ؤت��م��ر صحافي
عن إش��اع��ات احتمال رحيل النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو عن
الفريق« :ال يمكنني التفريط في العب
مثل رونالدو ،بالنسبة لي لن أسمح
برحيله ،هو سعيد في ري��ال مدريد
وسنعمل معا ً من أجل تحقيق النجاح
للفريق».
أم���ا ب��خ��ص��وص األخ���ب���ار ال��ت��ي
تتحدّث عن عدم رضا النجم الويلزي
غاريث بايل عن إقالة رافاييل بينيتيز

ت��م� ّي��زت ف��ت��رة راف��اي��ي��ل بينيتيز
بكثرة التغييرات في تشكيلة الفريق
الملكي ،فالثابتون في تشكيلة رافا
هم الحارس كيلور نافاس والمدافع
سيرجيو رام��وس والظهير األيسر
م��ارس��ي��ل��و وال��م��ه��اج��م البرتغالي
كريستيانو رون��ال��دو ،لكن األم��ور
تغيّرت نحو الثبات مع زيدان الذي
اختار االعتماد على التشكيلة المثالية
للفريق في كل مباراة مع إجراء تغيير
وحيد يتمثل في إقحام الظهير األيمن
دان��ي��ال كارفاخال مكان البرازيلي
دانيلو.
أم��ا في وس��ط الميدان فقد أنهى
زيدان الجدل القائم بخصوص ثالثي
منطقة ال��م��ن��اورات ،إذ ثبت ك��ل من
توني ك��روس ولوكا مودريتش مع
جعل إيسكو أو خاميس رودريغيز
يتناوبان على مركز صانع األلعاب.

أب��دى مهاجم األن��ص��ار اللبناني
لكرة القدم عماد غ��دار ثقته بقدرة
فريقه على تحقيق نتائج أفضل في
إياب ال��دوري اللبناني لكرة القدم،
وذلك بعدما حل سادسا ً في الترتيب،
بنهاية الدور األول.
وق����ال غ�����دار« :األن���ص���ار يملك
مجموعة من أفضل الالعبين على
الصعيد المحلي ،لكن المشكلة تكمن
في أداء المجموعة ككل».
أض��اف مهاجم األنصار الدولي:
«أه��درن��ا ن��ق��اط�ا ً سهلة ف��ي ذه��اب
الدوري ،وأخطاء الحكام لعبت دورا ً
كبيرا ً في بعض المباريات خصوصا ً
أمام الصفاء والساحل والعهد».
وعن مستواه هذا الموسم ،قال:

«لست راضيا ً عما قدمته في الذهاب.
كان أدائي أفضل الموسم الماضي،
لكنني سأبذل جهدا ً كبيراً ،ألكون
عند حسن ظن جمهور األنصار في
إياب الدوري».
وأك���د غ���دار «أن ال خ���وف على
هجوم األنصار ،بوجود األرجنتيني
ل��وك��اس ج��االن متصدر الهدافين،
لكن المشكلة ف��ي ب��اق��ي الخطوط
خصوصا ً في الوسط حيث تسعى
اإلدارة لمعالجة بعض الثغرات،
وهي ق��ررت االستغناء عن الغاني
مايكل أوك��وف��و .وي��ج��ري ال��م��درب
جمال طه اختبارات لالعبين أجانب
جدد من أجل التعاقد معهم في إياب
الدوري».

وأش���ار غ���دار إل��ى «أن معالجة
م��ش��اك��ل خ��ط ال��وس��ط ستنعكس
إيجابا ً على هجوم الفريق ،فتزداد
فعاليته ويسجل أهدافا ً أكثر».
وق��ال غ��دار إن منافسات قوية
تنتظر األنصار في كأس لبنان حيث
سيواجه الحكمة ف��ي دور الستة
عشر.
وأض����اف« :ف���ي ح���ال ت��ج��اوزن��ا
الحكمة ،سنقابل الفائز من مباراة
الصفاء واإلصالح .ومن المرجح أن
نتواجه مع متصدر الدوري في دور
الثمانية ،في نهائي مبكر ،وأن��ا ال
أخشى مواجهة الصفاء إذ سبق وأن
فزنا عليه في دور الستة عشر من
النسخة الماضية».

الرا�سينغ ي�صرف النظر عن التعاقد مع الروماني �ستانا
صرف فريق الراسينغ اللبناني النظر عن التعاقد مع
العب الوسط الروماني ستانا ،الذي كان مقررا ً أن يصل
إلى بيروت ،الثالثاء ليلعب مع فريق «القلعة البيضاء»
في إي��اب ال���دوري اللبناني ،ب��دال ً من مواطنه اليكس
تشوكالتيو.
وأك��د مصدر في ن��ادي الراسينغ لموقع «ك��ورة» أن
سبب ع��دم التعاقد مع ستانا ( 33سنة) ،يعود إلى
تعرضه إلصابة في الركبة خالل تدريبات فريقه أول من
أمس األحد ،إذ تبين من خالل فحص األشعة حاجته إلى
الراحة والعالج لمدة شهر ،ما يؤخر التحاقه بالراسينغ،
في إياب الدوري اللبناني.
وينتظر فريق الراسينغ أن يختار مدربه مالدوفان،
الموجود حاليا ً في رومانيا ،العبا ً بديالً من ستانا،
علما ً أن إمكانية ضم العب روماني جديد باتت صعبة

النطالق ال��دوري هناك ،وارت��ب��اط الالعبين بعقود مع
أنديتهم.
وكان الراسينغ يراهن على ستانا لمساعدة مواطنه
الهداف اوكتافيان دراجتشي الذي يملك  6أه��داف في
بطولة لبنان سجلها ف��ي مرحلة ال��ذه��اب ،كما يضم
الراسينغ الذي يشرف عليه المدرب الروماني يوجين
مولدوفان مواطنه المدافع فيتيكاريوس اندريه.
ولعب ستانا كامل مسيرته االحترافية في رومانيا
سجل  23هدفا ً في  287مباراة ،خالل لعبه مع عدد من
الفرق المحلية.
وك��ان الراسينغ ،ثامن الترتيب في ذه��اب ال��دوري
اللبناني ،خاض مباراتين وديتين في إطار استعداداته
إلياب ال��دوري ،ففاز على الصفاء  – 1صفر ،وخسر من
األنصار .2 – 1

�سان �أنطونيو يوا�صل التم ّيز وكوبي يدخل التاريخ
ضرب سان أنطونيو سبيرز بقوة
وواص��ل عروضه القوية ،فيما دخل
أسطورة ليكرز كوبي براينت تاريخ
المسابقة .وت��اب��ع س��ان أنطونيو
سبيرز عروضه القوية في اآلون��ة
األخ��ي��رة وحقق انتصاره الحادي
عشر على التوالي إثر فوزه العريض
على داالس مافريكس 83-112
ضمن دوري ك��رة السلة األميركي
للمحترفين.
وح��اف��ظ س��ان أنطونيو بالتالي
على سجله خاليا ً من الهزائم على
ملعبه محققا ً فوزه الرابع والعشرين
على التوالي هذا الموسم و 33على
التوالي منذ الموسم الماضي.
وعموما ً حقق سان أنطونيو 36
انتصارا ً هذا الموسم مقابل  6هزائم
وهو ثاني أفضل سجل وراء غولدن
ستايت الذي مني بأربع هزائم حتى
اآلن.
واألهم من ذلك بأن سان أنطونيو
نجح في حسم  11مباراة بفارق 25
نقطة على األق��ل وه��و رق��م قياسي
جديد للنادي.

وتألق في صفوف الفائز الماركوس
ألدريدج وسجل  23نقطة بينها 13
في الربع الثالث ،وأضاف الفرنسي
ب��وري��س دي���او  16نقطة وك���اوي
ليونارد  15نقطة.
ونوه مدرب سان أنطونيو غريغ
بوبوفيتش بالثنائي ألدريدج ودياو
وقال« :كان الماركوس ودياو رائعين
ويستحقان االشادة».
وحقق راسل وستبروك ثاني تريبل
دوبل له على التوالي والخامسة هذا
الموسم وقاد أوكالهوما سيتي ثاندر
إلى الفوز على ميامي هيت 74-99
بتسجيله  13نقطة و 15تمريرة
حاسمة و 10متابعات ،وأض��اف
زميله كيفن دوران��ت  24نقطة و10
متابعات.
واعتبر دورانت بأن فريقه مرشح
لمنافسة س��ان أنطونيو وغ��ول��دن
ستايت ووري��رز على اللقب بقوله:
«أعتقد بأننا نقوم بعمل جيد في
جميع الخطوط .لقد تحسن دفاعنا
كثيرا ً ونحن نقوم بعمل كبير من
أج��ل بعضنا البعض م��ن الناحية

الدفاعية».
وت��اب��ع« :يتعين علينا مواصلة
العمل على ه��ذا النحو للتقدم إلى
األمام».
وك��ان أفضل مسجل في صفوف
ميامي نجمه دواي���ن واي��ن برصيد
 22نقطة ،علما ً بأنه خاض المباراة
مصابا ً في كتفه.
وخسر لوس أنجليس ليكرز أمام
هيوستن روك��ت��س  112-95في
ّ
بتخطي نجم األول
م��ب��اراة تميزت
المخضرم كوبي براينت رقم جيري
وست في عدد التمريرات الحاسمة
رافعا ً رصديه إلى  6244تمريرة في
المركز الثاني في الترتيب العام الذي
يتصدره األسطورة ايرفين «ماجيك»
جونسون» في صفوف ليكرز برصيد
 10141تمريرة.
وف���ي م��ب��ارات��ي��ن أخ��ري��ي��ن ،ف��از
مينيسوتا تمبروولفز على فينيكس
صنز  ،87-117ودنفر ناغتس على
إنديانا بيسرز .126-129

هيغواين ...الملك الجديد لنابولي
 20هدفا ً في  20مباراة ...حصيلة مبهرة لغونزالو
هيغواين ال��ذي يعيش أفضل مواسمه على االط�لاق،
جاعالً أنصار نابولي يحلمون بإحراز السكوديتو بعد أن
قاد أرجنتيني آخر هو مارادونا الفريق إلى اللقب قبل 26
سنة.
«غون-زا-لو! ،غون-زا-لو! ،غون-زا-لو! ،غون-زا-
لو! ،غ��ون-زا-ل��و! ،غ��ون-زا-ل��و! ،غ��ون-زا-ل��و! ،غون-
زا-ل��و! ،غ��ون-زا-ل��و!» .بهذه الطريقة قرر معلق ملعب
ساو باولو االحتفال كلما سجل أحد العبي نابولي هدفاً،
أي بترديد اسمه  9مرات وهو الرقم الذي يحمله الالعب.
ويرتدي هيغواين القميص رق��م  9وبالتالي فهو يردد
اسمه تسع مرات في كل مرة يهز فيها المهاجم األرجنتيني
الشباك.
ويتصدر هيغواين ترتيب الهدافين برصيد  20هدفا ً
(بينها واحد من ركلة جزاء فقط) بفارق  9أهداف عن أقرب
منافسيه ويستطيع تحطيم الرقم القياسي المطلق في
الدوري اإليطالي والمسجل باسم أسطورة ميالن السويدي
غونار نوردهال عام  1950عندما سجل  35هدفاً.
ف��ي السنوات األخ��ي��رة ،وح��ده لوكا توني نجح في
االقتراب من الرقم القياسي بتسجيله  31هدفا ً عام 2006
في صفوف فيورنتينا.
لكن األهم من األهداف التي يسجلها هيغواين بالنسبة
إلى أنصار النادي الجنوبي أنهم بدأوا يحلمون برفع اللقب
للمرة األولى منذ عام  1990عندما منحهم مارادونا اللقب
الثاني في تاريخ النادي بعد األول عام .1987
وال شك بأن هيغواين بعد تسجيله ثنائية في مرمى
ساسوولو السبت الماضي ( )1-3وهي السابعة له هذا

الموسم ،بدأ يعيش األجواء االحتفالية كما فعل في بداية
مسيرته على ملعب مونيمونتال في صفوف ريفر باليت.
واحتفل هيغواين بهدفيه منشدا ً األغنية الرمز لنابولي
والتي تقول كلماتها «في أحد األيام ،وقعت في غرامك فجأة
قلبي كان يدق وال تسألني لماذا».
بيد أن األم��ور كانت مختلفة تماما ً في نهاية الموسم
الماضي حيث كادت عالقة الحب التي تربط هيغواين
بنابولي تنتهي بعد إضاعته ركلة ج��زاء في المرحلة
األخيرة من الدوري اإليطالي ضد التسيو ( )4-2حرمت
فريقه من بلوغ دوري أبطال أوروبا ،فصب الجمهور جام
غضبه عليه.
بيد أن قدوم المدرب الجديد ماوريتسيو ساري بدال ً
من اإلسباني رافايل بينيتيز ،ساهم في إعادة الثقة إلى
المهاجم الدولي األرجنتيني الذي تخطى عدد األهداف التي
سجلها في موسمين كاملين ( 17و 18هدفا ً في الموسمين
اآلخرين) وهو يعترف بذلك بقوله «أُدي��ن بالكثير إلى
ساري بفضل النجاحات التي احققها مؤخرا ً على أرضية
الملعب».
وال يفوت المدرب فرصة لإلشادة بمهاجمه «سيفوز
بالكرة الذهبية في المستقبل ،في الوقت الحالي هو أفضل
قلب هجوم في العالم».
وال فرق ما إذا كان هيغواين أفضل من (مواطنه) اغويرو،
أو (البولندي روبرت) ليفاندوفسكي أو (السويدي زالتان)
إبراهيموفيتش ،المهم أن يهدي نابولي اللقب لتحتفل
المدينة كما فعلت في عهد مارادونا .علما ً أن األخير وعد
باالنتقال بطائرة هيليكوبتر لالحتفال بهذا اإلنجاز إذا
تحقق.

