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حناوي ي�ستقبل وفد ًا من اتحاد التن�س

بطولة �أ�ستراليا المفتوحة

الرعب وتم�ضي ُق ُدم ًا
�إيفانوفيت�ش تجتاز فا�صل ّ

تم ّكنت الصربية آنا إيفانوفيتش المص ّنفة
ّ
تخطي واقعة سقوط عنيف وص��راخ
 20من
في مدرجات رود ليفر آرينا ،وما نتج عن ذلك
من تو ّقف لثالثين دقيقة للمباراة ل ُتطيح بعدها
بالالتفية الصاعدة من التصفيات آناستازيا
سيفاستوفا  3-6و 3-6أمس الخميس ،وتبلغ
الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة.
وقالت الصربية« :بالبداية شعرت بانزعاج
جديد .كنت أرتجف خوفا ً حقا ً ألنّ صوت السيدة
كان عاليا ً جداً ،سمعته بوضوح».
وتابعت تعليقا ً على الحادثة التي وقعت
والنتيجة  3-4للصربية في المجموعة األولى:
«تو ّقفت مباشرة .كان األمر مزعجا ً حقاً .أعني
كان مزعجا ً للطرفين (منافستها)».
وقال المسؤولون في البطولة« :وقعت سيدة
على مدرجات رود ليفر آرينا ،وت ّم إسعافها من
متخصص من الجماهير قبل ّ
تدخل
قِبل مسعف
ّ
فريق اإلسعاف الرسمي» .وأثناء وقوعها صرخت
السيدة بصوتٍ عا ٍل في وقت يسود به الصمت
أثناء تبادل الكرات بين الالعبتين ،ما ترك صدمة
سلبية عليهما وكذلك في أرجاء الملعب ،وتطلّب
استراحة نصف ساعة اللتقاط األنفاس.
ول��م يصدر أي بيان الح��ق ي� ّ
�وض��ح الحالة
الصحية للسيدة .وق��د ُسمع الحكم يقول آلنا
وسيفاستوفا ،إنّ الفريق الطبي ينتظر استقدام
ح ّمالة خ��اص��ة ورب��اط��ا ً خ��اص �ا ً للعنق لنقل
المصابة التي ب��دت حادثتها قوية مع وجود
نزيف.
ومع استئناف اللقاء بدا أنّ الصربية تعاملت
على نحو أفضل من الالتفية مع التأثير النفسي
وال��خ��وف الناتجين ع��ن الحادثة ف��ي رياضة
تحتاج هدوءا ً وتركيزا ً مطلقين .فنجحت بالفوز
بالشوطين الثامن والتاسع لتكسب المجموعة
األولى .3-6
وفي المجموعة الثانية كسبت ايفانوفيتش
( 29سنة) صاحبة الشعبية الكبيرة في أستراليا
والمت ّوجة بروالن غاروس العام  2008في سن
العشرين سنة ،إرسال منافستها على الشوطين
الثاني والثامن وخسرت إرسالها على الثالث.
وفي المحصلة ك ّررت نتيجة  3-6لتفوز باللقاء
بغضون ساعة و 36دقيقة على سفاستوفا26 ،
عاماً ،التي سبق وهزمت الصربية العام 2010
بمجموعتين في اندريان ويلز األميركية 2-6
و.4-6
وتلعب الصربية في الدور الثالث مع الفائزة
من لقاء األميركية مايدسون كيز الخامسة عشرة
والكازاخستانية ياروسالفا شفيدوفا.

صدام موغوروزا وآزارنكا
على مسافة مباراة

خ��ل��دت ل��ؤل��ؤة إسبانيا ال��ج��دي��دة غاربين
موغوروزا أمس الخميس إلى الراحة بعد لقائها
مع البلجيكية كيرستن فليبكنس وف��ي بالها
مه ّمتها المنتظرة في الدور الثالث مع التشيكية
باربورا ستريسوفا في مسيرة تأمل تكليلها بلقب
كبير أول.
ففي إطار الدور الثاني للبطولة األسترالية،
مضت جميلة الباسك التي تجري في عروقها
دماء فنزويلية من والدتها نحو حلمها بضربات
واثقة شرذمت المخضرمة البلجيكية ( 30سنة)
كما حال لها بمجموعتين  4-6و 2-6بغضون 79
دقيقة.
ورغم فوزها على العبة غير مص ّنفة لم ُت ِ
خف
الفتية موغوروزا ( 22سنة) وصاحبة التصنيف
الثالث وأبرز وجه واعد في كرة المضرب العام
 2015سعادتها« :أنا سعيدة جدا ً أل ّنني ح ّققت
الفوز على منافسة صعبة المراس ج��داً ،ولها
أسلوبها الخاص».
وإن ل ّبى الواقع نداء المنطق ،فإنّ موغوروزا
في مه ّمة شاقة للغاية مع المتمرسة والنجمة
البالروسية فكتوريا آزارنكا في ال��دور الرابع،
حيث ال شأن للتوقعات وال مجال للترجيح بين
نجمتين تفر ّقهما الخبرة وتجمعهما الموهبة.
من جهتها ُتع ّد البلجيكية المصنفة  80عالميا ً
متم ّرسة في اللعبة وهي تخوض بطولة أستراليا
منذ  2007من دون أن تذهب أبعد من الدور األول
إلاّ ال��ع��ام  ،2013حين بلغت عتبة المرحلة
الرابعة ،ومع ذلك بدت وليمة خفيفة لإلسبانية
التي تخوض بطولة كبيرة في أعلى تصنيف لها
في مسيرتها.
وبعد أن كسرت موغوروزا إرسال فليبكنس
إثر ثالث فرص غير مثمرة في الشوط الخامس،
ردّت البلجيكية التي تلعب من دون م��درب،
التحية سريعا ً وعادلت  ،3-3إلاّ أنّ اإلسبانية
ك� ّررت فعلتها وأخ��ذت المبادرة مجدّدا ً لتتقدم
وتتمسك بأفضليتها وتفوز  4-6بغضون
3-4
ّ
 50دقيقة.
ف��ي المجموعة الثانية ب��دت األم���ور أسهل
ل��م��وغ��وروزا ،التي بلغت ال���دور ال��راب��ع العام
الماضي وهي في التصنيف  ،24فتقدّمت سريعا ً
 ،0-3قبل أن تتبادل الالعبتان كسر اإلرسال
على الشوطين الرابع والخامس ،ث� ّم انهارت
البلجيكية كليا ً وسلّمت الراية على نتيجة .2-6
وتأمل موغوروزا التي تأهلت لبطولة ختام
الموسم العام  2015أن يقودها مدرب أزارنكا
السابق الفرنسي سام سوميك في شراكتهما
الجديدة إل��ى اللقب كما فعل مع البالروسية
مرتين .وهي ،أي اإلسبانية كانت انفصلت عن
مدربها السابق أليخو مانسيسيدور الذي بقت
معه خمس سنوات (.)2015-2010

مقابل  4-6و 6-7و.6-7

فيرر يتجاوز عقبة هيويت

وبعد فوزها بلقب هوبارت العام  ،2014ش ّكل
العام  2015موسما ً رائعا ً لموغوروزا التي بلغت
نهائي ويمبلدون ونصف نهائي بطولة ختام
الموسم ،وفازت ببطولة الصين.

يانكوفيتش
آخر الخيبات المبكرة

ب��ات��ت ال��ص��رب��ي��ة يلينا يانكوفيتش آخ��ر
المصنفات اللواتي يغادرن أستراليا من بابها
الضيًق بعدما عجزت خالل ساعتين و 28دقيقة
عن كسر صالبة األلمانية ل��ورا سيغموند في
الدور الثاني للبطولة الخميس.
ث�لاث مجموعات ول��ق��اء م��ارات��ون��ي أطاحا
بيانكوفيتش صاحبة التصنيف التاسع عشر
على نتيجة  3-6و )7-5( 7-6و 6-4لتلحق
بمن سبقها وتعود قافلة إلى ديارها من دون
ذكرى طيبة في ملبورن.
قدّمت الصربية المصنفة أول��ى على العالم
سابقا ً مجموعة أولى ممتازة بدأتها وختمتها
بكسر إرس��ال على الشوطين األول والتاسع،
لتحسمها بغضون  35دقيقة على نتيجة .3-6
أ ّما المجموعة الثانية فشهدت ندّية عالية من
األلمانية ،وسارت شوطا ً بشوط لتتعادل األرقام
 6-6من دون كسر إرس��ال ،ومن ث ّم تحسمها
األلمانية بصعوبة  5-7في شوط كسر التعادل
في منافسة استغرقت ساعة و 8دقائق.
أ ّم��ا المجموعة الثالثة ،ورغ��م بداية طيبة
ليانكوفيتش ال��ت��ي تبقى أف��ض��ل نتائجها
األسترالية نصف النهائي العام  ،2008بكسر
إرسال منافستها إلاّ أنّ سيغموند ردّت التحية
في الشوط الثاني وعادلت  1-1ث ّم طغت الندّية
مع عجز الطرفين عن تحقيق أفضلية ملموسة
حتى جاء الشوط العاشر قاضيا ً ليانكوفيتش
لتخسره وتخسر اللقاء.
وكان اليوم بدأ بخروج المصنفة  30األلمانية
سابين ليزيكي على يد التشيكية دنيسا آليرتوفا
بمجموعتين لواحدة  6-3و 2-6و ،6-4ليبقى
الدور الرابع العام  2012أفضل إنجازاتها.
وت��ل��ع��ب ال��ي��رت��وف��ا ف��ي ال����دور ال��ث��ال��ث مع
البريطانية يوهانا كونتا التي أخرجت الصينية
سايساي زهنغ بمجموعتين  2-6و.3-6
كما أخرجت األلمانية آنيكا بيك منافستها
السويسرية تيميا باتشينسكي الحادية عشرة
 2-6و.3-6
وفي بقية النتائج المسجلة ،فازت األلمانية
انجيليك كيربر السابعة على الرومانية ألكسندرا
دولغيرو  2-6و ،4-6واألميركية ماديسون
كيز على الكازخستانية ياروسالفا شفيدوفا
 )7-4( 7-6و 3-6و ،3-6والتشيكية بربورا
زاهالفوفا ستريكوفا على األميركية فانيا كينغ
 )5-7( 6-7و ،4-6واليابانية ناومي أوساكا
على األوكرانية إيلينا سفيتولينا الثامنة عشرة
 4-6و 4-6و ،4-5واألميركية فرفارا لبتشنكو
على اإلسبانية الرا ارواب��اري��ن��ا )7-9( 6-7
و ،4-6والصينية شوياي زهانغ على الفرنسية
اليزيه كورنيه  3-6و ،3-6واألميركية ماديسون
برينغله على السويدية يوهانا الرس��ون 5-7
و 6-4و.1-6

بمزاج عا ٍل
أزارنكا
ٍ

واصلت البالروسية فكتوريا آزارنكا المص ّنفة
رابعة عشرة النسج على إيقاع االنتصارات
البراقة حين افترست منافستها دانكا كوفينيتش
بمجموعتين نظيفتين  1-6و ،2-6أمس الخميس
في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة
لكرة المضرب.
لم تجد أزارنكا المت ّوجة مرتين على األراضي
الصلبة األسترالية أيّة معاناة ُتذكر ،ولم تسمح
لمنافستها بالظفر بأكثر من ثالثة أشواط خالل
اللقاء الذي دام ساعة وخمس دقائق فقط.
المجموعة األولى كسبت خاللها أزارنكا إرسال
منافستها ثالث مرات ،ث ّم عادت وح ّققت الفوز
بإرسالين للمونتينغرية لتحسم اللقاء وكأ ّنه
حصة تدريبية على استاد «مارغاريت كورت»
تلت حصة الدور األول حين فازت  0-6و0-6
على البلجيكية أليسون فان أوتفانك.
وقالت أزارنكا عقب اللقاء تعقيبا ً على خسارة

ثالثة أش��واط فقط لحينه« :صراحة ال أحصي
األش�����واط ...م��ا ي��ه� ّم بقائي بتركيز ع��ال��ي ما
يساعدني على تقديم مستوى جيد .أسعى للبقاء
على أرضية الملعب وألعب كل شوط كأنه آخر
شوط لي» .وأضافت« :أعرف أنّ الطريق ما زالت
طويلة ،لذا أ ُ ّ
فضل أن أبقى في الحاضر ،وأعيش
كل يوم بيومه ،وأستمتع بوقتي».
وتسعى البالروسية الفائزة بأستراليا عامي
 2012و ،2013والمت ّوجة هذا العام في بريزبن
دون خسارة أيّة مجموعة ،العودة لسابق عهدها
بعدما عانت من اإلص��اب��ات المتك ّررة في آخر
موسمين .وهي لحينه بما تقدّمه تش ّكل تهديدا ً
كبيرا ً لألميركية سيرينا وليامس والروسية
ماريا شارابوفا.
في المقابل لعبت المونتنغرية كوفينيتش
البالغة  21سنة أولى مبارياتها في أستراليا،
وب��دت المصنفة  54ضعيفة ج��دا ً أم��ام موهبة
أزارنكا التي ستواجه في الدور الرابع ناوومي
أوساكا الفائزة على األوكرانية إلينا سفيتولينا
 4-6و.4-6

موراي من دون عناء
في الدور الثالث

تم ّكن البريطاني أن��دي م��وراي ،المصنف 2
على العالم ،من تجاوز عقبة األسترالي سام
غروث من دون عناء اليوم الخميس بفوزه عليه
بثالثة مجموعات من دون ر ّد في بطولة أستراليا
المفتوحة لكرة المضرب المقامة حاليا ً في مالعب
ملبورن.
واحتاج موراي إلى ساعة و 33دقيقة إلنهاء
م��ب��اراة ال��دور الثاني 6-صفر و 4-6و،1-6
والتأهّ ل للدور الثالث.
وسيواجه موراي في الدور القادم البرتغالي
ج��واو س��وزا ،المص ّنف  33عالمياً ،الفائز على
الكولومبي سانتياغو خيرالدو ،المصنف 70
على العالم ،بثالثة مجموعات لواحدة 3-6
و 5-7و 6-3و.1-6
وتحدّث موراي عن المباراة التي فاز بها قائالً:
«من الجيد أن تلتقي بالعبين ي��ؤدّون بطريقة
مختلفة .س��ام يلعب بطريقة خاصة ويعتمد
كثيرا ً على الصعود إلى الشبكة».
وأض��اف البريطاني ق��ائ�لاً« :عندما يكسب
منافسك اإلرس��ال ،عليك أن تتم ّتع بالصبر ففي
بعض األحيان لست قادرا ً على ر ّد الكرة».
وبلغ الكندي ميلوش راونيتش ،المص ّنف 14
عالمياً ،الدور الثالث بتغلّبه على تومي روبريدو
بثالثة مجموعات نظيفة  6-7و 6-7و 5-7في
مباراة قوية دامت تقريبا ً  3ساعات.
وسيواجه راونيتش في الدور القادم الصربي
فيكتور ترويسكي الذي فاز على األميركي تيم
سميتشك بنتيجة  4-6و 6-7و.6-7
وتم ّكن األميركي جون إيسنر ،المصنف 11
عالميا ً والعاشر في البطولة ،من الفوز على
اإلسباني مارسيل غرانوييرس ،المصنف 80
على العالم بفوزه عليه بثالثة مجموعات نظيفة
 3-6و 6-7و ،6-7وسيلعب في ال��دور القادم
مع اإلسباني فيليسيانو لوبيز الذي احتاج لـ4
ساعات و 36دقيقة حتى يُزيح األرجنتيني
غويدو بيال بثالثة مجموعات مقابل مجموعتين
 6-7و 7-6و 6-7و 7-6و.4-6
وانتصر الفرنسي غايل مونفيس ،المص ّنف
 25عالميا ً و 23في المنافسات ،على مواطنه
نيكوالس ماهو ،المصنف  63عالمياً ،بثالثة
مجموعات م��ن دون ر ّد  5-7و 4-6و،1-6
وسيالقي مواطنه اآلخ��ر ستيفان روبيرت في
الدور القادم الذي تغلّب على األميركي راجييف
رام بثالثة مجموعات لمجموعتين  1-6و7-6
و 6-4و 5-7و.5-7
وغادر اإلسباني فيرناندو فارداسكو ،المصنف
 45عالميا ً والذي أزاح مواطنه رفائيل نادال،
البطولة بعد هزيمته أم��ام دودي سيال بثالثة
مجموعات لواحد كانت تفاصيلها 4-6 ،و6-3
و 6-3و.7-6
وس��ي��ك��ون سيال ف��ي م��واج��ه��ة م��ع� ّق��دة أم��ام
ال��ف��رن��س��ي جيريمي ش����اردي ،ال��م��ص� ّن��ف 31
ع��ال��م��ي �اً ،ال����ذي ف���از ع��ل��ى ال���روس���ي أن��دري��ه
ك��وزن��ي��ت��س��وف ب��ث�لاث��ة م��ج��م��وع��ات م��ن دون

تجاوز اإلسباني ديفيد فيرر ،المص ّنف ثامنا ً
على العالم ،عقبة األسترالي ليتون هيويت بفوزه
عليه أمس الخميس بثالثة مجموعات نظيفة
في الدور الثاني من منافسات بطولة أستراليا
المفتوحة لكرة المضرب المقامة في ملبورن.
واحتاج فيرر إلى ساعتين و 34دقيقة لبعثرة
أحالم األسترالي 2-6 ،و 4-6و.4-6
ويلعب فيرر في الدور الثالث أمام األميركي
ستيف ج��ون��س��ون ال���ذي ت��أهّ ��ل على حساب
البرازيلي توماز بيلوتشي  3-6و 2-6و.2-6
وهي البطولة األخيرة لهويت ( 34عاماً)،
المصنف أول عالميا ً سابقا ً و 308حالياً ،في
مسيرته االحترافية قبل أن يصبح قائدا ً للمنتخب
األسترالي في مسابقة كأس ديفيس.
وأحرز هويت  30لقبا ً في الفردي في مسيرته
االحترافية ،بينها بطولتا فالشينغ ميدوز العام
 2001على حساب األميركي بيت سامبراس،
وويمبلدون اإلنكليزية على حساب األرجنتيني
دافيد نالبانديان ،باإلضافة إلى  3ألقاب في
الزوجي ولقبين في كأس ديفيس عامي 1999
و.2003

فافرينكا يبعث برسائل مشفرة

ك��ان السويسري ستانيسالس فافرينكا،
المصنف راب��ع�ا ً على العالم ،ف��ي نزهة أمس
الخميس عندما واجه التشيكي راديك ستيبانيك،
المصنف  82على العالم ،ضمن مواجهات الدور
الثاني م��ن بطولة أستراليا المفتوحة لكرة
المضرب.
وبعد مضي ساعتين ،تم ّكن فافرينكا من إنهاء
المباراة لصالحه بثالث مجموعات من دون
مقابل  2-6و 3-6و.4-6
وسيالقي فافرينكا في الدور الثالث ،التشيكي
لوكاس روسول الفائز على األميركي جاك سوك
بثالثة مجموعات نظيفة  6-7و 6-7و.3-6
و ُت���� ّوج فافرينكا بلقب ب��ط��ول��ة أستراليا
المفتوحة في العام  2014عقب فوزه في النهائي
على الماتادور اإلسباني رفائيل ن��ادال 3-6
و 2-6و 6-3و ،3-6ويُعتبر السويسري من
ّ
المرشحين لكبح جماح الصربي
أبرز الالعبين
ّ
نوفاك دجوكوفيتش ،المصنف األول على العالم،
خاصة وأنّ «ستانيس» تغلّب على «نولي» في
ربع نهائي البطولة في العام .2014
ويُعتبر فافرينكا من بين الالعبين المرشحين
وبقوة لنيل لقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة
المضرب وهو يُرسل بعد كل لقاء ما يؤ ّكد نيّته
وقدرته على لعب دور طليعي.

ح ّقق غولدن ستايت ووري��رز حامل اللقب ف��وزا ً كاسحا ً
آخر ،وجاء على حساب مضيفه شيكاغو بولز  ،94-125فيما
استعاد كليفالند كافالييرز توازنه بفوزه على مضيفه بروكلين
نتس  78-91أمس األربعاء في الدوري األميركي للمحترفين
بكرة السلة.
صب
على ملعب «يونايتد سنتر» وأمام  23152متف ّرجاً،
ّ
غولدن ستايت جام غضبه على مضيفه شيكاغو وتف ّوق عليه
بفارق  31نقطة ،وذلك بعدما سحق ليبرون جيمس ورفاقه
في كليفالند  98-132االثنين واضعا ً خلفه الهزيمتين اللتين
مني بهما في المباريات الثالث التي سبقت هذين الفوزين
َ
الساحقين على يد دنفر ناغتس ( )112-110وديترويت
بيستونز (.)113-95
ويدين ووريزر بفوزه التاسع والثالثين من أصل  43مباراة
إلى نجمه ستيفن كوري الذي سجل  25نقطة مع  7متابعات
و 11تمريرة حاسمة ،فيما أضاف كالي تومسون  20نقطة
وهاريسون بارنز  ،19ليساهما أيضا ً في خطوة إضافية

استقبل وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي
في مكتبه في ال���وزارة وف��د االتحاد
اللبناني للتنس ،ض ّم رئيس االتحاد
سمير صليبا واألمين العام أرنست
فليحان ون��ائ��ب ال��رئ��ي��س باتريك
مخياط ،واألع��ض��اء :ك��ري��م أس��ود،
دزيريه خليفة وريشار الحاج.
ت��� ّم ع���رض ل��ن��ش��اط��ات االت��ح��اد
وإنجازات  ،2015والبرامج المزمعة
لعام  .2016كما ت ّم استعراض عن
لعبة التنس.

اتحاد ال�سلة يغ ّرم ال�شانفيل
ويمنع جمهوره من دخول المالعب لمباراتين
أذاع األمين العام لالتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي
غسان فارس ،مق ّررات الجلسة االستثنائية لالتحاد والتي
كانت مخصصة التخاذ ال��ق��رارات واإلج����راءات نتيجة
المباراة التي جمعت ناديي الشانفيل وهوبس بتاريخ
 19كانون الثاني  2016على ملعب نادي الشانفيل ،وما
رافقها من ذيول ومالبسات.
حيث درس��ت اللجنة اإلداري���ة التقارير ال���واردة من
مراقب المباراة وح ّكامها ،وكتب ناديي الشانفيل وهوبس
المقترحات المرفوعة من اللجنة الفنية ،وبعد التداول ت ّم
اتخاذ المقررات التالية ،وباإلجماع:
حرمان جمهور نادي الشانفيل من حضور مباراتين على
أرضه ،وتغريمه  250وحدة سندا ً ألحكام المادة .149
توقيف العب نادي هوبس عزت القيسي مباراة واحدة،
وتغريمه  40وحدة سندا ً لحكام المادة  153بسبب الشتائم
والتشهير ،ويضاف توقيفه مباراة ثانية كونه المسبّب

والمحرض لهذا اإلشكال سندا ً ألحكام المادة .208
توقيف العب نادي الشانفيل مارك كورجيان مباراة
واح��دة ،وتغريمه  40وح��دة سندا ً ألحكام المادة 153
بسبب الكالم النابي.
تطبيق المادة  159بحق رئيس وأعضاء رابطة جمهور
نادي الشانفيل ومنعهم من دخول المالعب على أن تقدّم
إدارة النادي ،إضاف ًة إلى األسماء التي هي بحوزة االتحاد
باقي األسماء لتنفيذ قرار نادي الشانفيل.
يتح ّمل نادي الشانفيل كافة المصاريف الطبية التي
أصابت الع��ب ن��ادي هوبس الخلوق م��روان زي��اده مع
التم ّني له بالشفاء العاجل.
إنّ اللجنة اإلداري����ة لالتحاد ُتثني وتحيّي موقف
ناديي الشانفيل وهوبس ،واللذان أثبتا روح المسؤولية
والموضوعية والنقد الذاتي للحفاظ على الدوري اللبناني
المنتظم.

ّ
ي�ستهل م�شوار الدفاع
طرابل�س
عن لقب ك�أ�س لبنان �أمام الإخاء

فيرداسكو يعتبر نادال سببا ً
في خروجه من أستراليا

ق���ال الع���ب ال��ت��ن��س اإلس��ب��ان��ي ف��ي��رن��ان��دو
فيرداسكو ،إنّ المباراة التي جمعته بمواطنه
رافايل نادال الثالثاء ،وامتدت لخمس ساعات
تقريباً ،أجهدته كثيرا ً من الناحية البدنية ،كما
أ ّثرت على أدائه في المباراة ،التي خسرها أمس
الخميس في ال��دور الثاني من بطولة أستراليا
المفتوحة.
وق��ال الالعب اإلسباني عقب سقوطه اليوم
 6-4و 3-6و )4-7( 6-7أمام دودي سيال في
الدور الثاني من أستراليا المفتوحة« :لم أتم ّتع
بالحيوية وافتقدت الطاقة الالزمة».
وأحدث فيرداسكو مفاجأة كبيرة في مسته ّل
مشواره في البطولة يوم الثالثاء الماضي ،عندما
فاز على مواطنه رافايل نادال ،الفائز بـ  14لقبا ً
في بطوالت «غراند سالم» ،بنتيجة )6-8( 6-7
و 6-4و 6-3و )4-7( 6-7و ،2-6بيد أ ّنه تك ّبد
ثمنا ً باهظا ً اليوم بسبب المجهود الكبير الذي
بذله في مباراته أمام ن��ادال ،التي امتدّت أربع
ساعات و 41دقيقة.
وأضاف الالعب المصنف  45عالمياً« :وصلت
اليوم إلى ذروة اإلجهاد ،لكي تلعب أمام العب
مثل رافا عليك أن تر ّكز بشكل أكبر من المعتاد،
المباراة كانت طويلة .من الناحية البدنية عليك
أن تصل إلى الذروة ،وبالتالي يصعب عليك أن
تعود بعد يومين لتلعب بنفس المستوى».
وتابع« :كان أمرا ً مبالغا ً فيه ،المباراة امتدّت
تكسرت بعض أظافر قدمي،
خمس ساعات ،لقد ّ
لن أروي لك قدر المجهود الذي تتطلّبه مواجهة
رافا لمدة خمس مجموعات».
وباإلضافة إلى ذلك ،خاض فيرداسكو أمس
األربعاء أولى مبارياته في البطولة في منافسات
الزوجي ،حيث كان يهدف من وراء تلك المباراة
أن يُعيد تأهيل قدراته العضلية ،ولكن األمر
انتهى به إلى اكتساب المزيد من الحمل واإلرهاق
البدني.
واستطرد الالعب اإلسباني قائالً« :هذا مح ِبط،
أل ّنني لعبت قبل يومين بشكل رائع ،واليوم كنت
أشعر أ ّنني ال أستطيع الوقوف على قدمي بشكل
جيد».

فوز كا�سح �آخر لووريرز وكليفالند ي�ستعيد توازنه
لحامل اللقب نحو الوصول إلى الرقم القياسي من حيث عدد
االنتصارات في الموسم المنتظم والمسجل باسم شيكاغو منذ
موسم  72( 1996-1995فوزاً).
وه��ذا ال��ف��وز ال��ع��ش��رون لغولدن ستايت خ��ارج قواعده
هذا الموسم من أصل  24مباراة ،فيما خرج فائزا ً من جميع
المباريات التي خاضها بين جمهوره ،وهو سيطر على المباراة
منذ البداية بعدما حسم الربع األول  ،18-34ثم واصل تقدّمه
من دون أي تهديد من أصحاب األرض الذي منيوا بهزيمتهم
السابعة عشرة في  41مباراة رغم جهود ديريك روز وجيمي
سجل األول  29نقطة والثاني  23في مباراة كارثية
باتلر ،إذ ّ
لهم من حيث التسديد من خارج القوس ،إذ اكتفوا بثالثية
واحدة ناجحة من أصل  20محاولة ،ما ساهم في خسارتهم
الخامسة في آخر سبع مباريات.
وعلى ملعب «باركاليز سنتر» وأمام  17732متف ّرجاً ،وضع
كليفالند وصيف بطل الموسم الماضي خلفه الهزيمة القاسية
مني بها أمام غولدن ستايت ،وذلك بفوزه على مضيفه
التي
َ
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بروكلين نتس  78-91بفضل جهود كيفن لوف ،الذي لعب
دورا ً أساسيا ً في االنتصار التاسع والعشرين لفريقه في 40
مباراة بتسجيله  17نقطة مع  18متابعة.
��ج���ل ل��ي��ب��رون ج��ي��م��س  17ن��ق��ط��ة م���ع 5
وب������دوره س� ّ
ت��م��ري��رات ح��اس��م��ة ف��ي ث�لاث��ة أرب����اع أل ّن���ه ل��م ي��ش��ارك في
ال��رب��ع األخ��ي��ر ع��ل��ى غ���رار ل���وف م��ن أج���ل ال��ح��ص��ول على
قسط م��ن ال��راح��ة قبل ل��ق��اء ل��وس أنجليس كليبرز اليوم
الخميس.
ومن المؤ ّكد أنّ المباراة التي قدّمها لوف أمام بروكلين كانت
مختلفة تماما ً عن أدائ��ه في مباراة االثنين ض ّد حامل اللقب
حين اكتفى بثالث نقاط و 6متابعات ،وهو لعب دورا ً مفصليا ً
في الفوز على أصحاب األرض الذين تخلّفوا بفارق  23نقطة
خالل الشوط الثاني ،ما سهّل المهمة أمام وصيف البطل لكي
مني بروكلين بهزيمته الثانية والثالثة في
يخرج فائزاً ،فيما َ
 43مباراة رغم جهود بروك لوبيز ( 16نقطة مع  10متابعات)
وثاديوس يونغ ( 14نقطة).

يستهل طرابلس حملة الدفاع عن
لقب كأس لبنان لكرة القدم عندما
يلتقي مع اإلخ��اء األهلي عاليه من
الدرجة الثانية في دور الستة عشر
األحد المقبل.
ويسعى واراطان غازاريان مد ّرب
طرابس المؤقت لقيادة فريقه للتأهل
لدور الثمانية قبل أن يتسلّم المدرب
الجديد السوري نزار محروس مها ّمه
خلفا ً السماعيل قرطام الذي قادهم
إلحراز لقب كأس لبنان للمرة األولى
في تاريخهم العام الماضي.
وستكون المباراة أفضل اختبار
لطرابلس ال��ذي يستعد لمواجهة
ضيفه ع�لاي م��ن قرغيزستان في
التاسع من شباط القادم في األدوار
التمهيدية المؤهلة لكأس االتحاد
اآلسيوي.
ويُدرك مدرب طرابلس أنّ المباراة
لن تكون سهلة أم��ام اإلخ��اء األهلي

ال���ذي ي��ض� ّم ف��ي صفوفه ع���ددا ً من
الالعبين الجيدين.
واس��ت��ع��د اإلخ���اء ل��ه��ذه ال��م��ب��اراة
بفوزه على التضامن صور ،متصدّر
دوري الدرجة الثانية  2-3في الدور
التمهيدي الثاني لكأس لبنان.
وتنتظر العهد بطل الدوري مباراة
صعبة عندما يلتقي مع النبي شيت،
الذي يحتل المركز الخامس في دوري
األضواء في أبرز مباريات هذا الدور.
ويسعى العهد في هذه المباراة
للثأر لخسارته من النبي شيت 1-2
في مرحلة الذهاب في الدوري العام.
المرجح ألاّ يواجه الصفاء
وم��ن
ّ
متصدّر دوري الدرجة األولى ،والذي
لم يخسر أي مباراة هذا الموسم أيّة
صعوبة عندما يلتقي مع اإلصالح
البرج الشمالي من الدرجة الثانية،
بينما يسعى النجمة لتج ّنب مفاجآت
ال��ك��أس عندما يتقابل م��ع السالم

زغرتا.
ويلتقي الشباب الغازية المهدّد
بالهبوط مع االجتماعي في مباراة
متكافئة في افتتاح دور الستة عشر
اليوم الجمعة.
وسيلتقي ي��وم السبت األنصار
الذي سبق أن أحرز لقب كأس لبنان
 13مرة ،وهو رقم قياسي في مباراة
سهلة مع الحكمة الذي يعاني لتج ّنب
الهبوط بعد أن فشل بتحقيق أي
فوز هذا الموسم ،كما سيلعب شباب
الساحل المنتشي باحتالله المركز
الثالث ب��دوري ال��درج��ة االول��ى مع
األمل معركة من الدرجة الثانية.
ويالحظ أنّ أربع مباريات من أصل
 8تجمع فريقين من الدرجة األولى،
فيما تواجه فرق القسم األول في باقي
المباريات فرقا ً من الدرجة الثانية.
وتنطلق جميع المباريات الساعة
 13,30بتوقيت بيروت.

اختبار قوي ل�صاالت لبنان في �ضيافة المجر
سيكون منتخب لبنان لكرة القدم للصاالت ،أمام اختبا ٍر
�وع آخر عندما يح ّل ضيفا ً على نظيره المجري في
من ن� ٍ
مباراتين وديّتين ُتقامان اليوم الجمعة ويوم غ ٍد السبت
عند الساعة العاشرة مسا ًء بتوقيت بيروت ،وذلك ضمن
استعدادات «رجال األرز» للمشاركة في نهائيات كأس آسيا
التي تستضيفها اوزبكستان ابتدا ًء من  10شباط المقبل ،في
ّ
وقتٍ
يتحضر فيه المجريّون لخوض نهائيات كأس أوروبا
التي ستقام في العاصمة الصربية بلغراد مطلع الشهر
المقبل أيضاً.
وتحمل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة إلى المنتخب
اللبناني في المرحلة األخيرة من تحضيراته لالستحقاق
القاري ،وهو إذ لم يخسر في  9مباريات متتالية ،فإ ّنه
سيواجه خصما ً يختلف بشك ٍل كبير عن كل المنتخبات
التي لعب معها لبنان سابقاً ،إذ إنّ منتخب المجر هو أحد
المنتخبات األوروبية القوية ويحتل المركز  30في التصنيف
العالمي .لذا يُع ّد هذا االختبار تجرب ًة جديدة للمنتخب
اللبناني الذي يحتل المركز  45عالمياً ،والذي لم يواجه أي
منتخب أوروبي سابقا ً ما عدا نظيره القبرصي الذي التقاه
م ّرات عدّة آخرها في نيقوسيا في تشرين األول الماضي،
حيث تعادل معه في مباراتين.
وتكمن أهمية هذا االختبار في معرفة اللبنانيين لقدراتهم
منتخب قوي سيفرض تحدّيا ً بدنيا ً قويا ً عليهم ،وهذا
أمام
ٍ
ما كان واضحا ً في مالحظات المدرب اإلسباني باكو أراوغو
حصة الفيديو صباح اليوم ،حيث تابع الالعبون
خالل
ّ
المباراة األخيرة للمجر أمام أوكرانيا التي أُقيمت الشهر
الماضي ضمن تصفيات كأس العالم .2016
وستش ّكل المباراة مناسبة خاصة ألراوغو الذي سيكون
ف��ي مواجهة مواطنه ال��م��درب سيتو ريفيرا ،الغني عن
التعريف ،إضاف ًة إلى أ ّنها ستش ّكل عودته إلى المجر حيث
أشرف سابقا ً على واح ٍد من أبرز األندية في البالد وهو إيتو
غييور ،وذلك في موسم  ،2011-2010قبل أن ينتقل لتدريب
منتخب كوستاريكا ومنه لإلشراف على منتخب لبنان.
ويتميّز المنتخب المجري بالالعبين أصحاب البنية

الجسدية القوية وأولئك الذين يملكون خبرة كبيرة ،أمثال
بينسي كالتشاك ( 171م��ب��اراة دول��ي��ة) والع��ب االرتكاز
العمالق بيتر ك��وم��ارام��ي ،إض��اف � ًة إل��ى القائد نوربرت
سجل خاللها  94هدفاً)،
أوريغالكي ( 185مباراة دولية ّ
والحارس المخضرم شابا تيهانيي ( 164مباراة) ،وبيتر
نيمث ( 139مباراة) ،ويانوش رابل ( 107مباريات و84
هدفاً).
و ُتع ّد كرة الصاالت من الرياضات العريقة في المجر الذي
شارك منتخبها للمرة األولى في كأس العالم العام ،1989
وهو ينافس على بطاقة مونديالية من خالل التصفيات
األوروبية حيث فاز الشهر الماضي على بلجيكا  ،2-5وعلى
إنكلترا  ،4-5وتل ّقى خسار ًة وحيدة أمام أوكرانيا  .5-3علما ً
أ ّنه وقع في مجموعة األخير في كأس أوروبا ،والتي تض ّم
إسبانيا أيضاً ،وذلك بعدما تأهّ ل إلى البطولة القارية للمرة
األولى منذ العام  ،2010ما يعكس تطوره الكبير مع ريفيرا
في األعوام األخيرة.
وعلى ملعب المباراة في راكالماس الواقعة على بعد 61
كلم جنوب العاصمة بوادبست ،تد ّرب المنتخب اللبناني
ٍ
بصفوف مكتملة بعدما التحق محمد قبيسي بالبعثة
بعد حصوله متأخرا ً على تأشيرة السفر ،في وقتٍ يتابع
فيه كريم أبو زيد عالجه الطبيعي مع المعالج الفيزيائي
للمنتخب ج��وزف بو يونس ،والعمل مع م��د ّرب اللياقة
حصص خاصة،
البدنية الصربي زوران راكيتشيفيتش في
ٍ
ساعيا ً إلى التخلص من آثار العملية الجراحية التي خضع
لها في الركبة ليكون جاهزا ً قبل كأس آسيا.
وتر ّكز العمل في التدريب على المقاربة الدفاعية لمواجهة
خطورة المجر ،إضاف ًة إلى معرفة استغالل المساحات عبر
المرتدّات السريعة في الحالة الهجومية ،وهي النقطة التي
سير ّكز عليها اللبنانيون في المباراة األولى مساء غدٍ ،والتي
ستكون منقولة تلفزيونيا ً عبر القناة الوطنية ،والمتو ّقع أن
تكون حاشدة جماهيرياً ،حيث تق ّرر إقامتها في راكالماس
ضمن سعي القيّمين على اللعبة لتسويقها في كافة أرجاء
البالد عبر تنظيم مباريات المنتخب في مدنٍ مختلفة.

