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عبد النور يقود الريا�ضي لالنفراد
ب�صدارة دوري ال�سلة اللبناني

بطولة �أ�ستراليا المفتوحة في كرة الم�ضرب

فيردا�سكو يق�صي نادال مبكر ًا
�ج��ر الع���ب ال��ت��ن��س اإلس��ب��ان��ي
ف� ّ
فيرناندو فيرداسكو مفاجأة من
ال��ع��ي��ار الثقيل وأط����اح بمواطنه
رافاييل ن��ادال المصنف الخامس
ع��ال��م��ي�ا ً م��ن ال���دور األول لبطولة
أستراليا المفتوحة بالفوز الثمين
عليه  6-7و 6-4و 6-3و6-7
و 2-6أمس الثالثاء في الدور األول
للبطولة.
وث��أر فيرداسكو لهزيمته أم��ام
ن���ادال ف��ي ال��م��رب��ع ال��ذه��ب��ي لنفس
البطولة ع��ام  ،2009وت��أه��ل إلى
ال��دور الثاني للبطولة على حساب
ن���ادال المصنف الخامس عالميا ً
بعد مباراة عصيبة استغرقت أكثر
من أرب��ع ساعات ونصف الساعة
ليكون الخروج األكثر تبكيرا ً لنادال
ف��ي ت��اري��خ م��ش��ارك��ات��ه بالبطولة
األسترالية.
وبلغ ن���ادال ،الفائز بألقاب 14
نسخة من بطوالت «غراند سالم»
األربع الكبرى ،المباراة النهائية في
نسختين من آخ��ر ث�لاث مشاركات
سابقة له بالبطولة لكنه سقط اليوم
في الدور األول للبطولة لتكون المرة
الثانية فقط التي يودع فيها نادال
إحدى بطوالت «غراند سالم» األربع
الكبرى من الدور األول للبطولة.
وكانت المرة الوحيدة السابقة
عندما خرج من الدور األول في بطولة
إنكلترا المفتوحة (ويمبلدون) عام
.2013
وأوق����ع����ت ال���ق���رع���ة ال�لاع��ب��ي��ن
اإلسبانيين سويا ً في مواجهة مثيرة
مبكرة بعد اللقاء المثير الذي جمع
بينهما في نفس البطولة عام 2009
وال��ذي استمر خمس ساعات و14
دقيقة وشهد صراعا ً مريرا ً في كل
نقطة.
وقبل يومين ،ق��ال ن��ادال الفائز
بذلك اللقاء عام « :2009المباريات
التي تخلّد في ذاكرتك هي المباريات
النهائية ولكن تلك المباراة كانت
حماسية وأره��ق��ت��ن��ا م��ن الناحية
البدنية .كانت مباراة ذات مستوى
راق».
ونجح ن��ادال في الفوز بمباراة
 2009بصعوبة بالغة بنتيجة 6-
 )7 4-( 7و 4-6و 6 7-و()2-7
و )7-1( 7-6و 4-6ليعبر إلى
المباراة النهائية ،التي تغلب فيها
ع��ل��ى ال��س��وي��س��ري روج��ي��ه ف��ي��درر
ليفوز باللقب الوحيد له حتى اآلن
في أستراليا المفتوحة.
وقال فيرداسكو ،عقب تلك المباراة
في  30كانون الثاني  2009التي
وصل إليها بعد إطاحته بالالعبين
البريطاني أندي موراي والفرنسي
جو ويلفريد تسونغا على الترتيب:
«سأظل أتذكرها ط��وال حياتي...
هذه هي المباراة التي قدمت فيها
المستوى األفضل لي طوال حياتي،
راف��ا أجبرني على ب��ذل أق��ص��ى ما
أستطيع كما لم يفعل أحد من قبل».
وبعد مرور سبع سنوات على تلك
المباراة ،قدم الالعبان أداء رائعا ً
اليوم وكانت الندية واضحة بشكل
هائل ف��ي العديد م��ن النقاط رغم

ق���اد ج���ان ع��ب��د ال��ن��ور ف��ري��ق��ه ال��ري��اض��ي ب��ي��روت
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ل�لان��ف��راد ب��ص��دارة ال����دوري اللبناني
لكرة السلة ب��ف��وزه بصعوبة على مضيفه التضامن
ال�����زوق  80-83ف���ي اف��ت��ت��اح م��ب��اري��ات ال��م��رح��ل��ة
الخامسة.
وانتظر الرياضي حتى الربع األخير ليحسم المباراة
بفضل تألق قائد الفريق عبد النور بتسجيله  20نقطة
واستحواذه على ثماني كرات مرتدة.
كما ساهم األميركي ارون هاربر في ه��ذا االنتصار
بتسجيله  18نقطة ومرر خمس كرات حاسمة وأضاف
مواطنه جيريمايا ماسي وعلي محمود عشر نقاط لكل
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منهما.
وكان األميركي ديزموند بينكار أفضل المسجلين في
المباراة برصيد  26نقطة واستحوذ على خمس كرات
م��رت��دة وم��رر خمس ك��رات حاسمة وأض���اف الصربي
برانكو زفيتكوفيتش  22نقطة ومرر خمس كرات حاسمة
لكن هذا لم يكن كافيا ً لفريقهما التضامن لتفادي خسارته
الثانية على التوالي.
ورفع الرياضي وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر
ه��ذا الموسم رصيده ال��ى  12نقطة من أرب��ع مباريات
ب��ف��ارق أرب���ع ن��ق��اط ع��ن ال��ت��ض��ام��ن ص��اح��ب ال��م��رك��ز
الرابع.

رئي�س رابطة الدوري الإ�سباني يعترف
بوجود تالعب في نتائج المباريات
الفارق الهائل في التصنيف العالمي
لكليهما حيث ال يزال نادال يحتفظ
بموقعه بين الالعبين األفضل في
العالم محتالً المركز الخامس في
التصنيف العالمي فيما لم يتمكن
فيرداسكو من الحفاظ على مستواه
وأصبح في المركز  45عالمياً.
ورغ��م هذا الفارق في التصنيف
العالمي لالعبين ،كانت الغلبة اليوم
لفيرداسكو بعد مباراة استغرقت
أرب��ع ساعات و 41دقيقة منها 68
دقيقة للمجموعة األول���ى ومثلها
تماما ً للمجموعة الرابعة علما ً بأن
الفوز في كليهما كان لفيرداسكو.

موراي وراونيتش
يعبران عقبة الدور األول

تم ّكن البريطاني أن��دي م��وراي
المصنف ثانيا ً على العالم من تجاوز
عقبة الدور األول في بطولة أستراليا
ال��م��ف��ت��وح��ة ل��ك��رة ال��م��ض��رب أول��ى
البطوالت األرب��ع الكبرى (الغراند
سالم) ،بفوزه على األلماني ألكسندر
زفيريف بثالث مجموعات نظيفة.
وح���س���م ال�ل�اع���ب ال��ب��ري��ط��ان��ي
المواجهة في ساعتين و 7دقائق
بواقع  1-6و 2-6و.3-6
من جهته تم ّكن الكندي ميلوس
راون��ي��ت��ش المصنف ال��راب��ع عشر
عالميا ً من بلوغ الدور الثاني بفوزه
السهل بثالث مجموعات نظيفة على
الفرنسي لوكاس بوويّ  1-6و 4-6
و .4-6
وغ���ادر ال��ج��ن��وب إف��ري��ق��ي كيفن
أن���درس���ون المصنف  12عالميا ً
ال��ب��ط��ول��ة م���ن ال�����دور األول بعد
انسحابه أمام األميركي رجيف رام
عندما كانت النتيجة تشير إلى تف ّوق
األخير بمجموعتين لواحدة وتقدمه
في المجموعة الرابعة 3-صفر.
وفي مباراة ماراثونية استمرت
 3س��اع��ات و 45دق��ي��ق��ة ،تم ّكن

اللوكسمبورغي جيل مولر من إقصاء
اإليطالي فابيو فونيني المصنف 23
عالميا ً بفوزه عليه بثالث مجموعات
لواحدة  )6-8( 6-7و)7-9( 6-7
و )7-5( 7-6و.)1-7( 6-7
وب��ال��رغ��م م��ن ت��ق��دم��ه بنتيجة
بمجموعتين ل��واح��دة  3-6و5-7
و ،)2-7( 7-6غ��ادر األرجنتيني
دييغو ش��وارت��زم��ان البطولة بعد
انسحابه في المجموعة الرابعة أمام
األسترالي جون ميلمان عندما كانت
النتيجة تشير إل��ى ت��ف��وق األخير
5صفر في الشوط الرابع.ف���ي ب��ق��ي��ة ال���م���واج���ه���ات ،عبر
اإلسباني فليتسيانو لوبيز المصنف
 19عالميا ً عقبة البريطاني دانيال
إي��ف��ان��س  1-6و6-صفر و،4-6
وونجح البرتغالي جواو سوزا في
ت��ج��اوز الكازاخستاني ميخائيل
كوكوشين بثالث مجموعات نظيفة
 3-6و 4-6و ،3-6ك��م��ا ت��ف� ّوق
األسترالي سام غروث على الفرنسي
أدري��ان مانارينو بثالث مجموعات
لواحدة  )6-8( 6-7و 4-6و6-3
و.3-6
ون���ج���ح اإلس���ب���ان���ي م��ارس��ي��ل
غ��ران��وي��ي��رس ف���ي ت���ج���اوز عقبة
األس��ت��رال��ي م��اث��ي��و إب��دي��ن ب��ف��وزه
عليه ب��ث�لاث م��ج��م��وع��ات ل��واح��دة
 2-6و 6-4و 1-6و ،4-6وبثالث
مجموعات نظيفة أنهى الفرنسي
س��ت��ي��ف��ان روب����رت م��واج��ه��ت��ه مع
االميركي بيورن فراتنجيلو 2-6
و 2-6و ،2-6ونسج على منواله
الروسي أندري كوزنيتسوف الذي
ت��ف � ّوق على األم��ي��رك��ي اآلخ��ر ري��ان
هاريسون  5-7و 4-6و.4-6
واس��ت��ه��ل ال��ف��رن��س��ي جيريمي
ش��اردي ( 31عالمياً) مشواره في
البطولة بفوز صعب على الالتفي
إيرنست غولبيس بثالث مجموعات
لمجموعتين  5-7و 6-2و7-6
( )7-5و 3-6و.11-13

ونجح اإلسباني دافيد فيرر الثامن
عالميا ً في ضمان التأهل إلى الدور
الثاني بفوزه السهل على األلماني
بيتر غويوفتسيك بثالث مجموعات
دو رد  4-6و 4-6و.2-6
وت��ف � ّوق الكولومبي سانتياغو
خيرالدو على األميركي دونالد يونغ
ب��ث�لاث م��ج��م��وع��ات ل��واح��دة 4-6
و 6-1و 3-6و.2-6
وفشل التونسي مالك الجزيري
ف��ي ب��ل��وغ ال����دور ال��ث��ان��ي وخسر
أم���ام اإلس��ب��ان��ي ت��وم��ي روب��ري��دو
بمجموعتين ل��ث�لاث ب��واق��ع 7-5
و 3-6و 4-6و )7-9( 6-7و .6-8
ولم يجد الفرنسي غاييل مونفيس
صعوبة تذكر في تجاوز الياباني
يوييي سوغيتا بثالث مجموعات
نظيفة تفاصيلها  1-6و 3-6و،2-6
ك��م��ا ن��ج��ح م��واط��ن��ه ن��ي��ك��وال ماهو
ف��ي ال��ت��ف� ّوق على اإلي��ط��ال��ي ماركو
تشيكيناتو بثالث مجموعات لواحدة
 6-4و 2-6و 2-6و.2-6
وفاز البرازيلي توماس بيلوتشي
على األسترالي ج��وردان تومسون
بثالث مجموعات نظيفة  2-6و3-6
و ،2-6وح � ّق��ق األم��ي��رك��ي ستيف
جونسون ال��ف��وز على البريطاني
إل��ي��از بيديني ب��ث�لاث مجموعات
نظيفة  3-6و 4-6و.)3-7( 6-7
وت��أه��ل دودي سيال إل��ى ال��دور
الثاني بفوزه على األلماني بينيامين
بيكر بثالث مجموعات مقابل اثنين
 1-6و 3-6و 6-2و.2-6
وتغلّب األرجنتيني غويدو بيّا
على البلجيكي ستيف دارس��ي��س
بثالث مجموعات لمجموعتين 6-2
و 6-3و 3-6و 5-7و.1-6
وض��م��ن األم��ي��رك��ي ت��ي��م سميزك
تأهله إلى الدور المقبل بفوزه على
اإلس��ب��ان��ي دان��ي��ال خيمينو ترافر
ب��ث�لاث م��ج��م��وع��ات ل��واح��دة 1-6
و 6-3و 3-6و ،2-6ولحقه اإليطالي
سيموني بوليلي ال��ذي تأهل على

حساب األميركي بريان بيكر بفوزه
عليه بثالث مجموعات لواحدة 6-7
( )6-8و )3-7( 6-7و)7-2( 7-6
و.)5-7( 6-7
ب���دوره بلغ األس��ت��رال��ي ب��رن��ارد
توميتش السابع عشر عالميا ً الدور
الثاني بفوزه على األوزبكي دينيس
إيستومين بثالث مجموعات لواحدة
 )7-4( 7-6و 4-6و 4-6و.4-6
وت����ج����اوز ال��ت��ش��ي��ك��ي رادي�����ك
ستيبانيك عقبة الياباني تاتسوما
إيتو بثالث مجموعات لواحدة 4-6
و 4-6و )7-5( 7-6و ،2-6فيما
ت��ف � ّوق األم��ي��رك��ي ج��اك س��وك على
مواطنه تايلور هاري فريتز بثالث
مجموعات لقاء مجموعتين بواقع
 4-6و 6-3وصفر -6و 3-6و.4-6

الصينية زهانغ تطيح
بالمصنفة الثانية عالميا ً

ودع��ت المصنفة الثانية عالميا ً
الرومانية سيمونا هاليب بطولة
أستراليا المفتوحة لكرة المضرب
عقب خسارتها أمام الصينية شواي
زه��ان��غ رق���م  133ع��ال��م��ي�ا ً ب��واق��ع
مجموعتين دون رد في إطار الدور
األول من البطولة.
على عكس المتوقع تماما ً تسيدت
زهانغ مباراتها أمام هاليب وتمكنت
من حسم المجموعتين لصالحها
( 4-6و.)3-6
وي��ع��د ه��ذا ه��و اإلن��ج��از األفضل
على اإلطالق لزهانغ التي لم يسبق
لها التأهل للدور الثاني في أي من
البطوالت األربع الكبرى سابقاً ،أما
هاليب فقد ذهبت بعيدا ً في نسخة
البطولة العام الماضي عندما تأهلت
إلى ربع النهائي ،علما ً بأن أفضل
إنجازاتها ع��ام  2015ك��ان التأهل
إلى نصف النهائي في بطولة أميركا
المفتوحة.

أع��رب رئيس راب��ط��ة ك��رة القدم
االح��ت��راف��ي��ة اإلسبانية (الليغا)،
خافيير تيباس أم��س ع��ن قناعته
المطلقة ب���أن م��واج��ه��ة ليفانتي
وساراغوسا بالجولة األخيرة من
الليغا بموسم  2011-2010لم
تكن نظيفة ،واع��ت��رف ف��ي الوقت
نفسه أن «ك���ون م��ا ح���دث كافيا ً
ل��وج��ود ح��ك��م ق��ض��ائ��ي ي��ع��د شيئا ً
آخر».
وقال تيباس أثناء االدالء بشهادته
أم��ام قصر العدالة في فالنسيا في

القضية التي بدأت بعد بالغ مقدم
من الليغا لنيابة مكافحة الفساد:
«الحقيقة أنه كانت هناك محاولة
للتالعب بالمباراة بل وحدث تالعب
بالفعل».
وص���رح ال��م��س��ؤول« :أن���ا أع��رف
الحقيقة الواقعية واآلن الحقيقة
القضائية هي ما ستثبتها .أعتقد
أنه وجد أحداث معينة .وباألخص
حركة أموال العبي ساراغوسا التي
تقول أنه حدث سحب .المعلومات
الموجودة لدينا تقول إنها وصلت

لالعبي ليفانتي».
وأضاف تيباس« :توصلت لحل:
إم��ا أن النقود التي سحبها العبو
س��اراغ��وس��ا ك��ان��ت م��ن أج��ل ش��راء
ال��م��ب��اراة باالتفاق م��ع رئيسهم أو
أن رئيسهم أجابيتو اغليسياس
(رئيس ومالك ساراغوسا حينها)
أخذ األموال لنفسه».
واعتبر ال��م��س��ؤول إن ه��ذا األم��ر
سيعني وج��ود «إم��ا جريمة تالعب
بالمباراة أو اختالس ولكن على أي
حال يوجد جرم قائم».

يويفا ي�سمح با�ستخدام تكنولوجيا
خط المرمى في يورو 2016
أعلن االتحاد األوروب��ي لكرة القدم «يويفا» أنه من
المنتظر إعالن استخدام تكنولوجيا خط المرمى في كأس
األمم األوروبية (يورو  )2016وبداية من الموسم المقبل
في دوري األبطال والدوري األوروبي.
وقال (يويفا) إن استخدام هذه التكنولوجيا نوقش
الشهر الماضي في باريس ضمن اجتماعات لجنة الحكام
واللجنة التنفيذية.

وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن ال���ق���رار ال��ن��ه��ائ��ي «ع��ق��ب
المحادثات االيجابية» سيتخذ خالل يومي الخميس
والجمعة لمناسبة اجتماع اللجنة التنفيذية في مدينة
نيون.
ي��ذك��ر أن (ي��وي��ف��ا) ع���ارض بشكل كبير استخدام
تكنولوجيا خط المرمى ولكنه غير من رأيه ،األمر الذي
سهل امكانية دخولها في بطوالته الرئيسية.

رونالدو :العبو ريال مدريد �أكثر �سعادة مع زيدان

كوري ّ
يتوهج في بالط الملك جيم�س
سجل ستيفن ك���وري  35نقطة ف��ي 28
دق��ي��ق��ة وأل��ح��ق ب��غ��ري��م��ه ل��ي��ب��رون جيمس
أثقل هزيمة على أرض��ه في مسيرته ،عندما
ق��اد غ��ول��دن ستايت ووري����رز ح��ام��ل اللقب
إل��ى ال��ف��وز على كليفالند كافالييرز -132
 98في ال��دوري األميركي للمحترفين بكرة
"
السلة.
على ملعب «كويكن لونز ارينا» في اوهايو
وأمام  20562متفرجاً ،تحولت إعادة نهائي
الموسم الماضي إلى ليلة للنسيان بالنسبة
إلى «الملك» جيمس.
وكان كوري نجما ً فوق العادة مع فريقه في
الملعب الذي انتزع منه لقب الدوري الموسم
الماضي.
وتخلف كليفالند في الربع األخير بفارق
 43نقطة ،وهو أكبر فارق واجهه جيمس في
مسيرته التي شهدت تسجيله  1127نقطة.
وخ��س��ارة كليفالند ب��ف��ارق  34نقطة هي
األسوأ التي واجهها جيمس على أرضه طوال
مسيرته ،بحسب احصائيات شبكة « »ESPN
األميركية.
وصحيح أن جيمس ك��ان أفضل مسجلي
ف��ري��ق��ه م��ع  16ن��ق��ط��ة ،أال أن ك���وري ض��رب
بقوة م��ع البديل ال��ن��اري ان��دري��ه اي��غ��ووداال
( 20ن��ق��ط��ة ف���ي  24دق���ي���ق���ة) ،وأض����اف
دري��م��ون��د غ��ري��ن  16نقطة و 10ت��م��ري��رات
حاسمة و 7متابعات ،وك�لاي تومسون 15
نقطة.
وعبر كوري عن رضاه وقال إن الفوز يذكر
غولدن ستايت بطاقته« :ه��ذه رسالة جيدة
ألنفسنا ،ه��ذه هي إمكاناتنا .لدينا الطاقة،
وخضنا المباراة بإيقاعنا .من الصعب الفوز
علينا».

لهذه المدة ...قام الفريق بعمل طيب من خالل
التركيز ،اللعب وتحقيق فوز كبير».

انتصار صعب

ورفع غولدن ستايت رصيده إلى  38فوزا ً
و 4خسارات في صدارة ترتيب الدوري ،فيما
مني كليفالند بخسارته الحادية عشرة مقابل
 28فوزاً.

غاسول يقود شيكاغو للفوز

وعلى وقع األنباء السيئة بخسارة العبه
الفرنسي يواكيم ن��واه حتى نهاية الموسم
بسبب االصابة ،تخطى شيكاغو بولز مضيفه
ديترويت بيستونز  101-111على ملعب
«ب���االس اوف اوب���رن هيلز» أم���ام 18935
متفرجا ً.

وتألق العب االرتكاز اإلسباني المخضرم
باو غاسول ( 31نقطة و 12متابعة) ،وأضاف
الموزع ديريك روز  20نقطة وجيمي باتلر 16
نقطة و 9تمريرات حاسمة.
وكانت مباراة بولز األولى منذ تعرض نواه
لخلع في كتفه الجمعة والتي يتوقع أن تبعده
عن المالعب ستة أشهر وبالتالي حتى نهاية
الموسم.
وق��ال غاسول ،ال��ذي حقق أعلى رصيد له
ه��ذا الموسم ،أن فريقه ح��اول نسيان خيبة
األمل لخسارة نواه هذه المدة« :تحدثنا بشكل
عاطفي خالل التمارين بعد إبالغنا بغياب نواه

وفي تشارلوت ،سجل كيمبا ووكر  52نقطة
ليقود تشارلوت هورنتس إل��ى ال��ف��وز على
يوتا جاز  119-124بعد التمديد مرتين على
ملعب «تايم وارنر كايبل ارينا» وأمام 17459
متفرجا ً.
وهذه أول مرة ينجح فيها العب من هورنتس
بتخطي حاجز  50نقطة في الدوري.
وسجل العمالق دوايت هاورد  36نقطة و26
متابعة ،لم تكن كافية لهيوستن روكتس الذي
سقط أمام مضيفه لوس أنجليس كليبرز-140
 132بعد التمديد على ملعب «ستيبلز سنتر»
أمام  19060متفرجاً.
وأضاف لهيوستن الشاب البديل ماركوس
ثورنتون 23نقطة وجيمس هاردن  20نقطة،
فيما كان جاي جاي ريديك االفضل لدى الفائز
مع  40نقطة ،وهو اعلى رصيد في مسيرته،
وأض��اف الموزع كريس ب��ول  28نقطة و12
تمريرة حاسمة.
وفي باقي المباريات ،فاز نيويورك نيكس
ع��ل��ى ف��ي�لادل��ف��ي��ا سفنتي س��ي��ك��س��رز -119
 113بعد التمديد مرتين ،وبورتالند ترايل
ب�لاي��زرز على واشنطن وي���زاردز ،98-108
وممفيس غريزليز على نيواورليانز بيليكانز
 ،99-101وأتالنتا هوكس على أورالن��دو
ماجيك  ،81-98وت��ورون��ت��و راب��ت��ورز على
بروكلين نتس  ،100-112وداالس مافريكس
ع��ل��ى ب��وس��ط��ن سلتيكس  113-118بعد
التمديد.

انريكي يعتر�ض على حكم بيلباو ويك�شف تفا�صيل جديدة عن �إ�صابة مي�سي
كشف المدير الفني لنادي برشلونة لويس انريكي أن مباراة
الغد أمام أتليتيك بيلباو في منافسات ربع نهائي كأس ملك
إسبانيا ستكون مختلفة تماما ً عن مباراة الدوري األحد الفائت
التي ُحسمت بسداسية لصالح البالوغرانا» .وقال انريكي في
المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة بيلباو« :اللعب بالسان
ماميس وصعوبة اللعب ضدهم يعطينا حافزا ً كبيرا ً لالستمرار
لنصل إلى مراحل متقدمة من هذه البطولة».
وع��ن حالة الالعب ليونيل ميسي قال «ل��وت��ش��و» :ميسي
بخير غدا ً (اليوم) سنقرر لو كان سيلعب أو ال ،ما تعرض له

هو حمل زائد وحروقات عضلية من اإلرهاق نتيجة عودته من
إصابة طويلة ،سيحتاج بعض الوقت ليصل لـ 100في المئة
جاهزية».
وفي ما خص عقوبة لويس سواريز أوضح انريكي أن النادي
ينتظر رد المحكمة اليوم لمعرفة إمكانية إشراكه من عدمها.
أما عن التمارين المنفردة التي يقوم بها نيمار وعدم تدربه
مع باقي المجموعة أوضح المدرب ان البرازيلي بخير ،قائالً:
«بعد مباراة صعبة تلقيت بها الكثير من الضربات من الطبيعي
أن تتدرب بالصالة» .وأضاف« :نيمار تحسن جدا ً عن الموسم

المنصرم ،أراه بشكل مدهش هذا الموسم ،بغض النظر إذا لعب
بجانب ميسي أو ال».
أما عن األداء الكبير الذي يُقدمه الشاب سيرجي روبيرتو قال
انريكي :لعب في  7مراكز ويستطيع اللعب كقلب دفاع و 9وهمي
أيضاً ،هو العب ذكي ومكسب كبير لنا».
وف��ي ما خص تعيين الحكم غونزاليز فأعرب انريكي عن
صدمته الكبيرة قائالً« :تفاجأت كما تفاجأ الجميع بصراحة،
بالحكم على آخر «أعماله» هو ليس الحكم المناسب للمباراة»،
يُذكر أن غونزالو هو حكم مباراة الديربي ضد إسبانيول (.)0-0

ك���ش���ف ال���ن���ج���م ال��ب��رت��غ��ال��ي
كريستيانو رونالدو أن العبي فريقه
ريال مدريد اإلسباني أكثر سعادة
باللعب تحت قيادة الفرنسي زين
ال��دي��ن زي���دان مما ك��ان��وا عليه مع
رافاييل بينيتيز.
ج��اء ه��ذا التصريح بعد الفوز
الكاسح على سبورتينغ خيخون
 ،1-5وس��ج��ل ك��ل م��ن رون��ال��دو
وال��ف��رن��س��ي ك��ري��م بنزيمة ثنائية
وأض�����اف ال��وي��ل��زي غ���اري���ث بيل
ال���ه���دف اآلخ����ر ق��ب��ل أن ي��ص��اب،
ل��ي��رف��ع ري���ال م��دري��د رص��ي��ده إل��ى
 10أه��داف في مباراتين خاضهما
تحت قيادة زيدان ما أعطى جمهور
«س��ان��ت��ي��اغ��و ب��رن��اب��ي��و» ش��ع��ورا ً
ع��ام �ا ً ب��أن الع��ب��ي ال��ن��ادي الملكي
أصبحوا أكثر تحررا ً مع بطل العالم
لعام .1998
وق����ال رون���ال���دو ف���ي المنطقة
اإلعالمية المختلطة بعد الفوز على
خيخون ف��ي م��ب��اراة ت��ق��دم خاللها

ري���ال بثالثية نظيفة ب��ع��د م��رور
 12دقيقة فقط وذلك للمرة األولى
في ال��دوري منذ  15كانون الثاني
( 1956ضد سلتا فيغو حينها) ،إن
ليس باستطاعته تحديد سبب سوء
األمور خالل فترة األشهر الستة التي
أمضاها بينيتيز على مقاعد احتياط
النادي الملكي ،لكن ما يعرفه هو أن
الالعبين أصبحوا أكثر «تعاطفاً» مع
المدرب الجديد.
وتابع« :لقد أعطى زي��دان دفعة
ل��ل��ف��ري��ق ...بكل ص���دق ،مشاعرك
ت��ك��ون أك��ب��ر م��ع بعض المدربين،
كما الحال حيال الالعبين والناس،
عملت بشك ٍل طبيعي مع بينيتيز،
بشك ٍل جدي وفكرت بمصلحة النادي
بغض النظر ع��ن ه��وي��ة الشخص
الذي يشرف على الفريق».
وواص���ل« :ل��م يكن ل��دي أي رأي
سيئ حيال بينيتيز ،فهو قدم أفضل
ما لديه لمصلحة ري��ال مدريد ،إنه
يرى كرة القدم بمنظار مختلف عن

زيزو (زي��دان) ...ال تسألوني لماذا
لكن الالعبين أكثر تعاطفا ً مع زيزو
ال تسألوني عن السبب».
ويمكن ال��ق��ول إن الالعبين لم
يكونوا سعداء أص�لاً بالتعاقد مع
بينيتيز ليس بسبب شخص األخير
ب��ل بسبب إق��ال��ة سلفه اإليطالي
كارلو أنشيلوتي ال��ذي عمل زيدان
تحت إشرافه كمساعد له حين ت ّوج
ريال بلقبه العاشر في دوري أبطال
أوروبا عام . 2014
وقد رأى رونالدو أن هناك تشابها ً
بين أسلوبي زي��دان وأنشيلوتي،
مضيفاً« :حصصه التمرينية مشابهة
ألنشيلوتي .إنه شخص هادئ لكنه
جدي في عمله ،أما خ��ارج الملعب
فهو شخص مرح».
وواص��ل« :يتميز بالتواصل مع
الالعبين وهذا األمر يسعدني ...إنها
فترة مثيرة بالنسبة لي والالعبين،
نحن في مستوى جيد ونعمل بجهد
كبير».

غونزالو هيجواين ينفرد ب�صدارة
�سباق جائزة الحذاء الذهبي
انفرد األرجنتيني غونزالو هيجواين بصدارة سباق
جائزة الحذاء الذهبي ألكبر هدافي الدوريات األوروبية
الكبرى بالهدفين اللذين سجلهما مع نابولي بمرمى
ساسولو في الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ويتصدر هيجواين العب ريال مدريد السابق ،السباق
برصيد  20هدفا ً في الدوري اإليطالي ما يمنحه  40نقطة.
واستغل هيجواين فترة التوقف الشتوي بالبوندسليجا
ليتفوق على الجابوني بيير ايمري أوباميانج مهاجم
بروسيا دورتموند األلماني ال��ذي يحتل المركز الثاني

برصيد  18هدفا ً و 36نقطة.
ويتساوى مع أوباميانغ كل من البرازيلي جوناس
جونسالفيش العب بنفيكا واألوروجوائي لويس سواريز
ولكل منهما  18هدفا ً برصيد  36نقطة.
وي��أت��ي بعد ذل��ك المجري م��ن أص��ل صربي نيامنيا
نيكوليتش العب ليجيا وارسو والبرازيلي أليكس تسكسيرا
(شاختار دونيتسك األوكراني) ولكل منهما  22هدفا ً ولكن
تصنيف الدوري الذي يلعب به فريق كل منهما يجعل لدى
كل منهم  33نقطة.

