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يوفنتو�س وميالن توّاقان لح�سم ّ
ثالث على التوالي
مبكر ...و�سان جيرمان نحو نهائي ٍ
مق�صر بواجباته
المطلوب ...واالتحاد ّ
«ليفربول كلوب» على بعد خطوة من نهائي الرابطة
ِ

يسعى ميالن ويوفنتوس إلى حسم تأهّ لهما
إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس إيطاليا
ل��ك��رة ال��ق��دم ،عندما ي��ح� ّل األول ضيفا ً على
أليساندريا من الدرجة الثالثة اليوم الثالثاء،
ويستضيف الثاني إنتر ميالن يوم غ ٍد األربعاء
ذهاباً.
في المباراة األولى ،يح ّل ميالن ضيفا ً ثقيالً
على أليساندريا طامحا ً إل��ى إيقاف مغامرة
األخير في المسابقة وبلوغ النهائي في سعيه
إلى إنقاذ موسمه.
ويع ّول ميالن كثيرا ً على مسابقة الكأس من
أجل ضمان مقع ٍد في مسابقة الدوري األوروبي
الموسم المقبل ،نظرا ً إلى صعوبة حجز بطاقته
إل��ى مسابقة دوري األب��ط��ال بسبب نتائجه
المتذبذبة ف��ي ال���دوري حيث يحت ّل المركز
السادس بفارق  8نقاط خلف فيورنتينا وإنتر
ميالن صاحبي المركز الثالث المؤهّ ل إلى الدور
التمهيدي الثالث للمسابقة القارية األم.
وسيحاول ميالن نسيان تعادله المخيّب
أمام مضيفه إمبولي ( ،)2-2لتحقيق نتيجة
جيّدة أمام أليساندريا وحسم تأهّ له قبل خوض
مباراة اإلياب المق ّررة في األول من آذار المقبل.
لكن الفريق ال��ل��وم��ب��اردي ي��درك ج � ّي��دا ً أن
ال��م��ب��اراة ق��د ال تكون نزهة أم��ام فريق ح ّقق
مفاجأتين من العيار الثقيل في المسابقة عندما
أطاح باليرمو وجنوى بعدما تغلب عليهما في
ملعبيهما ( )2-3و( )1-2على التوالي في
الدورين الرابع وثمن النهائي.
وفي المباراة الثانية ،يعتمد يوفنتوس حامل
اللقب على عاملي األرض والجمهور ونتائجه
الرائعة ّ
موخرا ً لحجز بطاقته إلى النهائي للعام
الثاني على التوالي.
وه��ي المواجهة الثانية بين الفريقين هذا
الموسم بعد األولى في  18تشرين األول الماضي
على ملعب «جوزيبي مياتزا» في ميالنو في
المرحلة الثامنة من الدوري وانتهت بالتعادل
السلبي ،وكان فريق «السيدة العجوز» يعاني
األم ّرين وقتها حيث كان يملك فوزين فقط ويقبع
في المركز الرابع عشر.
وكانت المواجهة أمام إنتر وقتذاك بمثابة
الصحوة لرجال المد ّرب ماسيميليانو أليغري
حيث تغلبوا بعدها على أتاالنتا ( )0-2ثم
خسروا أمام ساسوولو ( ،)1-0قبل أن يضربوا
بق ّوة بتحقيق  11ف��وزا ً متتاليا ً آخرها على
روما ( )0-1أمس األحد ،ليحافظوا على فارق
النقطتين خلف نابولي المتصدّر.
ويعقد يوفنتوس آم��اال ً كبيرة على نجمه
األرجنتيني باولو ديباال ثاني الئحة الهدافين
برصيد  12هدفا ً آخرها في مرمى روم��ا ،كما
يسعى إل��ى استغالل المعنويات المهزوزة
لرجال المد ّرب روبرتو مانشيني الذين فشلوا
في تحقيق الفوز محليا ً في مبارياتهم الثالث
األخ��ي��رة (ت��ع��ادالن وخ��س��ارة) م��ا أدى إلى
تراجعهم من الصدارة إلى المركز الرابع.
وكان يوفنتوس ت ّوج بطالً للمسابقة الموسم
الماضي وذلك للم ّرة العاشرة في تاريخه (رقم
قياسي) واألولى منذ  20عاما ً عندما تغلب على
التسيو ( )1-2بعد التمديد في المباراة النهائية
على الملعب األولمبي في روما.
وت�� ّوج إنتر ميالن باللقب  7م�� ّرات آخرها
موسم  ،2011-2010مقابل  5لجاره ميالن
آخرها موسم .2003-2002

كأس الرابطة الفرنسية

يبدو ب��اري��س س��ان جيرمان حامل اللقب
ّ
مرشحا ً ف��وق العادة
في العامين األخيرين
لبلوغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة
الفرنسية لكرة القدم للعام الثالث على التوالي
عندما يستضيف تولوز يوم غ ٍد األربعاء في
الدور نصف النهائي.
وه��ي المواجهة الثالثة بين الفريقين في
 11يوما ً حيث التقيا السبت قبل الماضي على
ملعب تولوز في المرحلة الحادية والعشرين من
الدوري وحسمها الفريق الباريسي في مصلحته
( ،)0-1ثم الثالثاء الماضي على ملعب «بارك
دي برانس» في العاصمة ضمن دور الـ  32في
كأس فرنسا وحسمها رجال المد ّرب لوران بالن
(.)1-2
كما أنها المواجهة الرابعة بينهما هذا الموسم
بعدما التقيا في  7تشرين الثاني الماضي في
باريس وفاز سان جيرمان بخماسية نظيفة.
ويسيطر باريس سان جيرمان محليا ً حيث
ت ّوج بطالً لكأس األبطال مطلع الموسم الحالي
على حساب ليون ،ويبتعد بفارق  21نقطة في
صدارة الدوري ،وبلغ ثمن نهائي كأس فرنسا
حيث سيالقي ليون ب��ال��ذات ،ودور األربعة
لمسابقة كأس الرابطة.
لكن سان جيرمان عانى كثيرا ً للفوز على
تولوز الثالثاء الماضي حيث ّ
تأخر  1-0قبل
أن يح ّقق الفوز بهدف للعمالق السويدي زالتان
إبراهيموفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة .89
وص ّرح بالن عقب المباراة قائالً« :إنه فوز آخر
نحققه بصعوبة .أه ّنئ الالعبين ألنهم تم ّكنوا
من العودة بعد أن افتتح تولوز التسجيل .إن
اللعب أمامه صعب».
وتو ّقع بالن أن تكون المباراة المقبلة أكثر
صعوبة« :بحسب رأيي إذا حققنا النتيجة ذاتها
فسأكون سعيداً!».

ويدخل سان جيرمان المباراة بمعنويات
عالية بعد فوزه الكبير على أنجيه ثالث الدوري
ومفاجأة الموسم ( )1-5بينها ثنائية للدولي
األرجنتيني أنخل دي ماريا هي الثانية له في
مبارياته األربع األخيرة في الدوري.
أما تولوز صاحب المركز التاسع عشر قبل
األخير في الدوري ،فيدخلها بمعنويات مهزوزة
عقب خسارته المذلة أم��ام مضيفه موناكو
برباعية نظيفة أمس األحد.
ويفتتح الدور نصف النهائي اليوم الثالثاء
بلقاء ليل مع بوردو.
ويأمل ليل في استعادة نغمة االنتصارات
التي غابت عنه في مبارياته األربع األخيرة في
الدوري آخرها خسارتان متتاليتان أمام بوردو
بالذات ( )1-0على أرض األخير السبت قبل
الماضي وأمام ضيفه تروا ( )3-1السبت.
والتقى الفريقان على ملعب ليل في  23آب
الماضي في المرحلة الثالثة من الدوري وانتهت
المباراة بالتعادل السلبي.

كأس رابطة األندية اإلنكليزية

يقف م��د ّرب ليفربول األلماني يورغن كلوب
على مشارف قيادة فريقه ليفربول إلى نهائي
كأس رابطة األندية اإلنكليزية الممتازة في كرة
القدم عندما يستضيف ستوك سيتي على ملعب
«أنفيلد» اليوم الثالثاء في إي��اب ال��دور نصف
النهائي.
وكان ليفربول قطع شوطا ً كبيرا ً نحو بلوغ
المباراة النهائية المق ّررة أواخ��ر شباط بفوزه
ذهابا ً ( )0-1على «بريطانيا ستاديوم» قبل
أسبوعين.
وق �دّم ليفربول عروضا ً متذبذبة في اآلون��ة
األخ��ي��رة ،فقد ت��ع��ادل على ملعبه م��ع أرسنال
( ،)3-3ثم سقط أمام غريمه التقليدي مانشستر
يونايتد ( ،)1-0قبل أن يح ّقق فوزا ً مثيرا ً خارج
قواعده ( )4-5على نوريتش سيتي بعد أن ّ
تأخر

( )3-1مطلع الشوط الثاني.
وانتقد كلوب الذي تسلم منصبه في  8تشرين
األول الماضي خلفا ً لاليرلندي الشمالي براندن
روجرز خط دفاع فريقه بقوله« :ال يمكن أن نستمر
بهذه الطريقة إذا ما أردنا تحقيق االنتصارات.
أهدرنا العديد من النقاط بسبب أخطاء دفاعية
فادحة».
ويكفي ليفربول التعادل ليبلغ أول نهائي كبير
له منذ عام  2012عندما أحرز اللقب على حساب
ك��اردي��ف سيتي وخسر نهائي مسابقة كأس
االتحاد أمام تشيلسي ،لكن أنصار الفريق حائرون
بخصوص أي وجه سيظهر به فريقهم الذي تغلب
على تشيلسي ( )1-3ومانشستر سيتي ()1-4
وساوثمبتون ( ،)1-6لكنه خسر بالمقابل أمام
وست هام يونايتد وواتفورد ونيوكاسل يونايتد.
ويستم ّر غياب قلبي الدفاع األساسيين في
ليفربول السلوفاكي مارتن سكرتل والكرواتي
ديان لوفرن بسبب اإلصابة ،وبالتالي سيبقى
االعتماد على الثنائي اإلي��ف��واري حبيب كولو
توريه والفرنسي مامادو ساكو.
في المقابل ،تراجع مستوى ستوك سيتي في
اآلونة األخيرة وما يزيد من صعوبة مهمته أمام
ليفربول غياب المدافع راي��ن شوكروس الذي
يعاني من إصابة في ظهره.
وفي المباراة الثانية يلتقي مانشستر سيتي
وإيفرتون ،وكان األخير قد حسم مباراة الذهاب
في مصلحته (.)1-2
وبحسب قوانين ه��ذه المسابقة ،ف��إن فارق
األهداف يعتمد فقط بعد نهاية الوقت اإلضافي
ويعني ذلك بالنسبة إلى مباراة مانشستر سيتي
وإيفرتون ،أن ف��وز سيتي بنتيجة ( )0-1في
نهاية الوقت األصلي لن يكفيه لبلوغ المباراة
النهائية حيث سيتعين على الفريقين في هذه
الحالة خوض وقت إضافي ،وإذا بقيت النتيجة
على حالها بعد نهاية الوقت اإلضافي يتأهّ ل
سيتي.

ماديسون كيس والصينية شواي
زهانغ.

راونيتش يقضي
على آمال فافرينكا

وأنهى ميلوش راونيتش مسيرة
ستانيسالس فافرينكا أمس االثنين
عند حدود الدور الرابع في أستراليا
المفتوحة ،واجتاز الكندي راونيتش
المص ّنف الثالث عشر على البطولة
م��ن��اف��س��ه ال��س��وي��س��ري (ال���راب���ع)
ب��ث�لاث م��ج��م��وع��ات الثنتين 4-6
و 3-6و 7-5و 6-4و 3-6في الدور
الرابع.
وس���اد ان��ط��ب��اع إم��ك��ان��ي��ة خطف
فافرينكا للقاء بعدما ع �دّل تأخره
بمجموعتين من دون رد إلى التعادل
في المجموعات  2-2قبل أن يعود
راونيتش إلى تركيزه الذي بدا عليه
في أول مجموعتين وحسم اللقاء في
الفاصلة بعد مباراة امتدت لثالث
ساعات وقرابة  45دقيقة ،علما ً أنّ
المجموعة الرابعة كانت األط��ول
( 61دقيقة).
وأس���ه���م ات�����زان راون��ي��ت��ش في
إرساالته في حسمه للقاء األول خالل
المواجهات الخمس المباشرة أمام
حامل لقب استراليا  ،2014حيث
لم يخسر شوط إرساله سوى ثالث
مرات في المجموعات الثالث.

وك ّرر الكندي راونيتش ( 25عاماً)
إنجاز العام المنصرم بالوصول إلى
ربع نهائي أستراليا ،وينتظره لقاء
صعب أمام الفرنسي مونفيس قبل
الوصول إلى نصف نهائي البطولة
ألول مرة في تاريخه.

مغامرة شواي مستمرة

وتواصلت مغامرة الصينية جانغ
شواي ببلوغها ال��دور ربع النهائي
من البطولة بفوزها على األميركية
م��ادي��س��ون ك��ي��ز ال��س��اب��ع��ة عشرة
 6-3و 3-6و 3-6أمس االثنين في
ملبورن.
وتلتقي ش��واي في ربع النهائي
البريطانية جوانا كونتا التي كانت
تغلبت على ال��روس��ي��ة ايكاترينا
ماكاروفا الرابعة والعشرين 6-4
و 4-6و.6-8
وال�لاف��ت أن ش��واي ( 27سنة)
حققت اليوم فوزها األ ّول في بطوالت
الغراند سالم ،إذ خسرت  14مرة في
الدور األ ّول.
واس��ت��ف��ادت ش��واي م��ن اإلصابة
التي تع ّرضت لها كيز في الفخذ بدءا ً
من المجموعة الثانية ،حيث عانت
األميركية بعد ذلك كثيرا ً وارتكبت
العديد من االخطاء.
وي��ع��ود أف��ض��ل إن��ج��از لالعبة
صينية في الغراند سالم إلى نا لي
التي ت ّوجت في ملبورن بالذات عام

المباريات وعقد االج��ت��م��اع��ات ،وإذا
كان عاجزا ً عن ذلك فلينسحب ويترك
المجال أمام غيره للقيام بهذه المهمة.
واس��ت��م��رار االت��ح��اد ف��ي ه��ذا األداء لن
يح ّل مشاكل الكرة اللبنانية ،خصوصا ً
أن بعض المباريات فيها خطر على
األرواح ،وال تتحمل أي استهتار
تنظيمي ،وم��ب��اراة النجمة مع العهد
مثال على ذلك.
{ من هي الفرق المرشحة لتتطور في
مستواها إياباً؟
 العهد مرشح لتقديم أدا ٍء أفضلب��وج��ود م��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح ك��اف��ة في
صفوفه من إدارة ساهرة وجهاز تدريبي
مح ّنك والعبين مميزين ،وطرابلس
الذي لم تكن نتائجه مناسبة إلمكاناته
الفنية ذهاباً.
{ هل يستطيع الصفاء المحافظة على
الصدارة؟
 نعم إذا ما حافظ على رغبة الفوزلدى العبيه والتركيز في المباريات.
وب��رأي��ي أن التهديد األك��ب��ر للصفاء
سيأتي من العهد.
{ م���ن ه���و ال���م���درب األن���س���ب للفرق
اللبنانية حاليا ً المحلي أو األجنبي؟
 ال يوجد مدرب يملك كل شيء فيعالم كرة القدم ،بل إن حاجات النادي
هي األساس في نجاح المدرب ،فعندما
يوجد نقص معين في فريق ما ،يأتي
المدرب ليكمل هذا النقص ،وهو ربما
يكون ب��ارع�ا ً في العمل على العامل
النفسي أو التكتيكي أو في تفاصيل
فنية معنية تصنع نجاحه مع الفريق.
وب��رأي��ي أن المطلوب م��ن المدرب
األجنبي ه��و تطوير مستوى الفرق
اللبنانية ،وإذا كان عاجزا ً عن القيام
ب��ذل��ك ،ف�لا ج����دوى م��ن وج����وده في
األساس.
بعض الفرق تسارع لتأمين ميزانية
المدرب األجنبي قبل روات��ب العبيها،
وه��و أم��ر خ��اط��ئ .وال��م��درب األجنبي
إذا أش���رف ع��ل��ى ف��ري��ق ال يتقاضى
الع��ب��وه روات��ب��ه��م أو ال يملك ملعبا ً
مناسبا ً للتدريب ،فماذا بإمكانه أن

يقدم لهذا الفريق؟
{ ما رأيك بمستوى الالعبين األجانب
في لبنان حالياً؟
 ب��ع��ض��ه��م م��م��ي��ز ك��ال��ن��ي��ج��ي��ريم��وس��ى ك��ب��ي��رو (ش��ب��اب ال��س��اح��ل)
والثالثي الغاني في فريقي االجتماعي
وطرابلس.
{ ما هو تقويمك ألداء منتخب لبنان
العام الماضي؟
 لست راضيا ً عما قدمه المنتخب،وال م��ت��ف��ائ��ل بمستقبله .وف���ي ه��ذه
المناسبة أط��رح س��ؤال ً على االتحاد:
ع��ل��ى أي أس�����اس ج����رى ال��ت��ج��دي��د
لرادولوفيتش؟ مع العلم أننا إذا تأهلنا
في التصفيات الحالية ،فتأهلنا سيكون
في المكاتب وبقرار معاقبة الكويت،
وليس بكفاءتنا في الملعب.
أنا مؤمن بأن تطور الكرة اللبنانية
ال يمر عبر المنتخب فقط ،بل من خالل
جملة عوامل تنظيمية وفنية.
وإذا كنا ال نملك دوريا ً يفرز مواهب
جديدة ،فال يمكن أن نتأمل بمستقبل
جيد للمنتخب وللكرة اللبنانية عموماً.
راض ع��ن مستوى فريق
{ ه��ل أن��ت ٍ
ناديك األم النجمة؟
 النجمة يتأثر حاليا ً كغيره منالفرق بالوضع االقتصادي الصعب في
لبنان .وأنا قلق على النجمة ومستقبله
في ظل األزم��ة المادية المزمنة التي
يعانيها.
ه��ذا الموسم ل��م يكن أداء الفريق
مقنعا ً ف��ي بعض ال��م��ب��اري��ات ،لكنه
نجح في تسجيل قفزة نوعية ،بأواخر
دور الذهاب ،والفضل يعود للمدرب
الروماني تيتا فاليريو ،ال��ذي أوجد
منظمومة ج��دي��دة للفريق ،ب� ّ
�ث فيها
الروح واألداء الجماعي.
{ من لفت نظرك من الالعبين؟
 هناك أس��م��اء ج��دي��رة باالهتماموالمتابعة كمحمد حيدر وعالء البابا
(الصفاء) وأحمد زريق وحسن شعيتو
(العهد) ،وأنتظر المزيد من ربيع عطايا
(األنصار) وخالد تكه جي (النجمة)
ألنني أعرف أن إمكاناتهما كبيرة.

الهومنتمن ي�ستر ّد �صدارة دوري ال�سلة

كيربر و�آزارينكا في ربع نهائي �أ�ستراليا المفتوحة
لم تجد األلمانية آنجيليك كيربر
المصنفة السابعة على ال���دورة
صعوبة في تجاوز مواطنتها آنيكا
بيك في ثمن النهائي بطولة أستراليا
المفتوحة للتنس أول��ى البطوالت
األربع الكبرى.
وب��دت بيك قوية في المجموعة
األول��ى فقط ،عندما كسرت إرس��ال
الفائزة ث�لاث م��رات ،قبل أن تنهار
في الثانية ،حيث خسرت المباراة
بمجموعتين دون رد  6-4و.6-0
وح ّققت كيربر ( 28سنة) بهذا
االنتصار إنجازا ً شخصيا ً بوصولها
لربع نهائي أستراليا ألول مرة في
تاريخها ،علما ً أ ّنها لم تفز بأيّ من
البطوالت الكبرى من قبل ،كما أنّ
آخر وصول مميز لها كان إلى نصف
نهائي ويمبلدون في .2012
وتنتظر كيربر مواجهة صعبة
ف��ي رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ،ح��ي��ث تأهلت
البيالروسية فيكتوريا آزارينكا
(ال��م��ص��ن��ف��ة  )14ال���ف���ائ���زة على
ال��ت��ش��ي��ك��ي��ة ب���ارب���ورا ستريكوفا
بمجموعتين نظيفتين  2-6و.4-6
واستغرق انتصار آزارينكا على
منافستها التي أخرجت اإلسبانية
م��وغ��وروزا المص ّنفة الثالثة في
ال���دور ال��م��اض��ي ،اس��ت��غ��رق ساعة
و 26دقيقة ،كما أ ّنها فازت في جميع
إرساالتها.
وت��م��ل��ك ال��ن��ج��م��ة ال��ب��ي�لاروس��ي��ة
( 26سنة) ذكريات طيبة ج��دا ً في
أس��ت��رال��ي��ا ن��ظ��را ً لكونها البطولة
الكبرى الوحيدة التي توجت بها
وكان ذلك في سنتين على التوالي
(.)2013-2012
وواص��ل��ت البريطانية يوهانا
كونتا مغامرتها في البطولة بعدما
أقصت الروسية إكاترينا ماكاروفا
ال��م��ص��ن��ف��ة ( )21بمجموعتين
لواحدة  6-4و 4-6و ،6-8لتثبت
صاحبة الـ 25ع��ام�ا ً أن إخراجها
للمخضرمة األم��ي��رك��ي��ة فينوس
وليامس ف��ي ال���دور األول ل��م يكن
مصادفة.
واحتاجت الالعبة البريطانية كي
تحقق فوزها الثاني على منافستها
(من مواجهتين) إلى ثالث ساعات
وأرب���ع دق��ائ��ق ،وه��ي ال��م��رة األول��ى
التي تبلغ بها ربع النهائي في إحدى
البطوالت األربع الكبرى.
وستواجه المص ّنفة  47عالميا ً
الالعبة الفائزة من لقاء األميركية

ب���رز ج��م��ال ال��ح��اج ك��أح��د أنجح
المحللين الكرويين ،بقراءته الدقيقة
للمباريات ومالحظاته الفنية النابعة
من خبرة طويلة في المالعب .ويعتبر
نجاح جمال الحاج في ميدان التحليل
الكروي ،استكماال ً لتألقه في «المستطيل
األخ��ض��ر» ح��ي��ث ك���ان ق��ائ��د النجمة
السابق ،أحد أبرز األسماء التي مرت
في تاريخ «القلعة النبيذية» وأكثرها
شعبية بين صفوف الجماهير.
وف��ي ح���وار أج���راه م��وق��ع «ك���ورة»
الرياضي ،تحدث الحاج بإسهاب عن
مستوى الدوري اللبناني لكرة القدم،
بعد انتهاء دور الذهاب ،حيث وضع
النقاط على حروف بعض المواضيع
الفنية والتنظيمية ،التي تشغل الرأي
العام المحلي .وهنا الحوار:
{ ما هو رأي��ك بمستوى ال��دوري في
الذهاب؟
�ق إلى
 ب��رأي��ي أن األداء ل��م ي��رت� ِالمستوى ال��م��ط��ل��وب ،وذل���ك بسبب
تواضع استعدادات الفرق .ونتائج هذا
الدور أكدت أن من استعد مبكرا ً وجيداً،
استثمر ذلك عبر نتائجه .وفريق شباب
الساحل مثال على ذلك.
{ م����ا ه����ي أس����ب����اب ت���ف���وق ال��ص��ف��اء
وتصدره للبطولة؟
 تقف ثالثة عوامل خلف تصدرالصفاء الترتيب :األول ه��و تواضع
استعدادات الفرق األخرى وعدم وجود
منافسة ج��دي��ة ،وال��ث��ان��ي ه��و نجاح
الجهاز الفني للفريق ،بقيادة إميل
رستم ،في إبعاد الالعبين عن اآلث��ار
السلبية لألزمة المالية التي يعيشها
ال��ن��ادي ،وال��ث��ال��ث وج��ود الع��ب رائ��ع
وقادر على صنع الفارق في أي مباراة،
وهو محمد حيدر.
ويسجل أيضا ً للصفاء نجاحه في
تقديم عروض مقنعة عنوانها السهل
الممتنع ،فأداء الفريق بعيد عن التعقيد
والعلك الكروي ،والفاعلية تميز هجمات
الصفاء ،ال��ذي ربما يصنع هجمات
قليلة ف��ي بعض ال��م��ب��اري��ات ،لكنه
ينجح في اقتناص األه���داف ،بفضل
ق��درات تهديفية يملكها أكثر من العب
في صفوفه كعالء البابا وحسن هزيمة
ومحمد حيدر وشيخ سامبا ديوك.
{ م��ا ه��ي السلبيات التي عانى منها
الدوري ذهاباً؟
 أبرز السلبيات تمثل في األخطاءالتحكيمية التي أثرت في نتائج بعض
المباريات .وبرأيي أن المطلوب هو
تأمين الحماية األمنية للحكام ،وهو أمر
ال يتوفر حالياً ،مع األسف.
ولم أتقبل كيفية تعامل لجنة الحكام
مع أخطائهم ،من خ�لال إذاعتها عبر
وسائل اإلع�لام ،وه��و أم��ر خاطئ ،وال
يساعد الحكم اللبناني ،بل يضعه في
مواجهة المزيد من الضغوط.
{ برأيك ما هو المطلوب من االتحاد
لمعالجة أزمة التحكيم؟
 إن المطلوب من االت��ح��اد القيامبمسؤولياته وواج��ب��ات��ه ،كمواكبة

 2014بعد أن كانت انضمت إلى
ن��ادي الكبيرات بفوزها في روالن
غاروس الفرنسية عام .2011

أحالم مونفيس
متواصلة

واص��ل الفرنسي غايل مونفيس
أح�ل�ام���ه ال��م��ش��روع��ة ف���ي بطولة
أس��ت��رال��ي��ا ال��م��ف��ت��وح��ة .ووص���ل
المص ّنف الثالث والعشرين إلى
ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي م��ن بطولة
أستراليا المفتوحة للتنس أول��ى
البطوالت األربع الكبرى ،بعد فوزه
أمس االثنين على منافسه الروسي
آن��دري��ه كوزنتسوف  5-7و6-3
و 3-6و.)4-7( 6-7
ونجح الفرنسي الوحيد المتبقي
في البطولة بإنهاء المباراة خالل
ساعتين و 37دقيقة ،بفضل إرساله
القوى ال��ذي لم يخسره س��وى في
شوطين خالل المجموعات األربع.
وسينتظر مونفيس ال��ذي يصل
إلى هذا الدور ألول مرة في تاريخه
ال��ف��ائ��ز م��ن م���ب���اراة ال��س��وي��س��ري
فافرينكا المص ّنف الرابع مع الكندي
راونيتش الجارية حالياً.

موراي وفيرير
إلى ربع النهائي

نجح ك� ّل من م��وراي وفيرير في

عبور مرحلة الدور الرابع من بطولة
أستراليا ليتواجها في ربع النهائي.
وح��اف��ظ البريطاني آن��دي م��وراي
المص ّنف الثاني على مستواه المميز
وت��ج��اوز عقبة األسترالي بيرنارد
توميش بثالث مجموعات بال مقابل
 4-6و 4-6و )4-7( 6-7أمس
االثنين.
واس��ت��ف��اد م���وراي م��ن إرس��االت��ه
ال��س��اح��ق��ة ( 18إرس�����االً) ليكمل
م���ش���واره ف���ي ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي لم
يحصد لقبها بالرغم من وصوله إلى
النهائي في أرب��ع مناسبات آخرها
العام الماضي.
واستغرق تجاوز صاحب الـ28
عاما ً لمنافسه المصنف السابع عشر
عالميا ً زمنا ً قدره ساعتين ونصف،
ع��ل��م�ا ً أ ّن���ه ال��ف��وز ال��راب��ع ل��ه على
األسترالي من أصل أربع مباريات.
وسيلعب موراي في ربع النهائي
مع اإلسباني دافيد فيرير الثامن
ع��ل��ى ال��ب��ط��ول��ة وال����ذي ف���از على
األميركي جون إيسنر العاشر بثالث
مجموعات نظيفة أيضا ً  4-6و4-6
و.5-7
وتابع فيرير أفضليته على إيسنر
(سبعة انتصارات مقابل واحد) بعد
أن كسر إرساله ثالث مرات (مرة في
ك ّل مجموعة) ،مواصالً عدم خسارته
ألي مجموعة في البطولة ،ليثبت أنّ
خروجه من الدور األول لبطولة قطر
إك��س��ون موبيل ب��داي��ة السنة كان
كبوة جواد ال أكثر.
ويحاول فيرير الفوز ب��أول لقب
في البطوالت األرب��ع الكبرى خالل
مسيرته حيث ك��ان قريبا ً منه في
بطولة فرنسا المفتوحة عام 2013
عندما وص��ل للنهائي ،بينما لم
يتجاوز ال���دور نصف النهائي في
أستراليا وال مرة (من اثنتين).
وس��ي��ك��ون ال��ل��ق��اء ب��ي��ن م���وراي
وفيرير هو التاسع عشر حيث يملك
النجم البريطاني األفضلية بـ12
انتصاراً.
وفي مباريات ربع النهائي األخرى
يلتقي الصربي دجوكوفيتش حامل
ال��ل��ق��ب م��ع ال��ي��اب��ان��ي نيشيكوري
والسويسري فيدرر مع التشيكي
بيرديتش والفرنسي مونفيس مع
الكندي راونيتش.

استرد الهومنتمن صدارة الترتيب بـ 16نقطة بعدما
حقق ف��وزه الخامس مقابل خسارة واح��دة ،وج��اء على
مضيفه الحكمة بصعوبة  ،94 - 97على ملعب نادي غزير
في كسروان أمام نحو ألف متفرج ،وذلك ضمن الجولة
السادسة من الدوري اللبناني لكرة السلة.
ولقي الحكمة خسارته الثالثة مقابل ثالثة انتصارات،
ليرفع رصيده إلى  12نقطة في المركز الثالث.
وجاء فوز الهومنتمن في مباراة قوية وسريعة ومثيرة
في أغلب فتراتها ،رغم البداية الضعيفة لألخضر .17 – 2
وشهدت المباراة مواجهة قوية بين هداف الهومنتمن

احمد ابراهيم بـ 29نقطة وهداف الحكمة االميركي جاريد
فايموس (.)32
مثل الحكمة رودري��غ عقل ( 17نقطة) وروي سماحة
( )4وصباح خوري ( )5وبشير عموري ( )-واألميركيون
داي��ون ديكسون ( )27وجاريد فايموس ( )32ومايك
ايفيرفبيرا (.)13
ومثل الهومنتمن احمد ابراهيم ( 29نقطة) ونديم سعيد
( )4وب�لال طبارة ( )2وسيفاك كيتنجيان ( )3وبديع
سعيد ( )2وربيع اسكندر ( )2واالميركيون نورفيل بيل
( )19وجاستن تابس ( )17ودواين جاكسون (.)21

فوز ثامن على التوالي
لوري يقود رابتورز �إلى ٍ
ح ّقق تورونتو رابتورز فوزه الثامن
على ال��ت��وال��ي إث��ر تغلبه على لوس
أنجليس كليبرز  94-112ضمن دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين.
ورف������ع راب�����ت�����ورز رص����ي����ده م��ن
االن��ت��ص��ارات إل���ى  29ف����وزا ً ف��ي 44
مباراة هذا الموسم أي أقل بانتصار
واح��د م��ن كليفالند كافالييرز ال��ذي
يتصدّر المجموعة الشرقية ( 30فوزا ً
و 12انتصاراً) .وإذا نجح رابتورز في
تحقيق فوزه التاسع على التوالي فإنه
سيعادل أفضل سلسلة له منذ أن فاز
في تسع مباريات متتالية عام .2009
وسجل كايل لوري  21نقطة للفائز،
ّ
وأض���اف زم��ي�لاه الليتواني جوناس
فالنسيوناس  20نقطة و 8متابعات،
ودي��م��ار دي���روزان  18نقطة علما ً أن
سجل أكثر من  30نقطة في آخر
األخير ّ
ثالث مباريات له.
وتقدّم رابتورز  49-62في نهاية
وسع الفارق إلى 16
الشوط األول ثم ّ
نقطة ف��ي مطلع ال��رب��ع ال��ث��ال��ث ،لكن
كليبرز بقيادة المتألق كريس بول (23
نقطة) نجح في تقليص الفارق م ّرتين
إلى  4نقاط في أواخر الربع الثالث.
وقال مد ّرب تورونتو دواين كايسي:
«بدأ كليبرز بق ّوة في الربع األول ونجح
ف��ي تسجيل  34نقطة ،اع��ت��ق��دت أن
األمسية ستكون صعبة بالنسبة لنا.
لكن األمور انقلبت رأسا ً على عقب في
الربع الثاني ونجح فريقي في استعادة
توازنه ولجم الفريق المنافس».
وف��اج��أ ب��روك��ل��ي��ن ن��ت��س الجريح
أوكالهوما سيتي ثاندر بفوزه عليه
 106-116بفضل  31نقطة لالعب
االرت��ك��از ب���روك لوبيز واض��ع �ا ً ح��دا ً

لسلسلة من أربعة انتصارات متتالية
لمنافسه.
وكان لوبيز اكتفى بثماني نقاط في
مباراة فريقه األخيرة التي خسرها أمام
يوتا جاز يوم الجمعة الماضي.
مسجل
أما كيفن دورانت فكان أفضل
ّ
في صفوف ثاندر بتسجيله  32نقطة
وهي الم ّرة العاشرة التي يتخطى فيها
حاجز الثالثين نقطة ،وأض��اف راسل
وستبروك  27نقطة و 10متابعات و7
تمريرات حاسمة.
وال��ف��وز هو الثاني فقط لبروكلين
نتس في آخر  15مباراة له.
ونجح جيمس ه��اردن في تسجيل
ثامن «تريبل دابل» في مسيرته ليقود
فريقه هيوستن روكتس إلى الفوز على
داالس مافريكس .104-115
وسجل هاردن  23نقطة وأضاف 15
ّ
متابعة و 10تمريرات حاسمة.
وك���ان ت��ش��ان��دل��ر ب��ارس��ون��ز الع��ب
مسجل
ه��ي��وس��ت��ن ال��س��اب��ق أف��ض��ل
ّ
ف��ي صفوف داالس مافريكس ()31
وأض����اف ال��ع��م�لاق األل��م��ان��ي دي��رك

نوفيتسكي  19نقطة.
وف��ي م��ب��اراة راب��ع��ة ،ف��از بوسطن
سلتيكس على مضيفه فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز .92-112

دنكان يغيب عن قمة
غولدن ستايت

أعلن سان أنطونيو سبيرز إن تيم
دنكان سيغيب عن صفوفه أمام غولدن
ستيت ووري��رز حامل اللقب في دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين اليوم
االثنين بسبب إصابة في الركبة.
ويتصدّر ووريرز ترتيب الدوري هذا
الموسم برصيد  40انتصارا ً مقابل أربع
هزائم يليه سبيرز في المركز الثاني
بعدما ح ّقق  38فوزا ً في  44مباراة.
وت���� ّوج ووري����رز باللقب الموسم
الماضي لكنه ل��م ي��واج��ه سبيرز في
األدوار اإلقصائية للقسم الغربي.
وسبق لدنكان ( 39سنة) التتويج
بلقب ال���دوري خمس م��� ّرات كما فاز
بجائزة أفضل العب في الموسم مرتين.

