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موراي ودجوكوفيت�ش وراونيت�ش وفيدرر في ن�صف نهائي �أ�ستراليا
تغلب البريطاني أندي موراي ،المصنف الثاني في البطولة،
على اإلسباني ديفيد فيرر ،المصنف ثامنا ً في المنافسات ،أمس
األربعاء بثالث مجموعات مقابل واحدة في ربع نهائي بطولة
أستراليا المفتوحة لكرة المضرب المقامة في ملبورن.
وكانت مواجهة م��وراي -فيرر قوية ج��دا ً ومشوقة إذ دامت
موقعة ربع النهائي  3ساعات و 25دقيقة كانت تفاصيلها 3-6
و 7-6و 2-6و.3-6
وحجز البريطاني لنفسه مقعدا ً في نصف نهائي البطولة
للعام الثاني على التوالي بعد أن خاض في  2015مباراة المشهد
الختامي للبطولة وخسرها أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش،
المصنف أول للعالم 6-7 ،و 7-6و 3-6و6-صفر.
وقال موراي« :كانت هناك أخطاء كثيرة في البداية ،ولكن بعد
ذلك شهدت المباراة العديد من التبادالت الطويلة للكرة .طغى
على المواجهة الطابع البدني».
وفي النسخة الماضية من البطولة المقامة على مالعب ملبورن،
تجاوز البريطاني في ربع النهائي األسترالي نيك كيرغيوس
بثالث مجموعات نظيفة  3-6و 6-7و.3-6
وت�� ّوج م��وراي ( 28سنة) خ�لال مسيرته في مالعب الكرة
الصفراء بـ 35لقبا ً وخسر  17نهائياً ،ويذكر أن البريطاني انهزم
في  4نهائيات خاضها في ملبورن ( 2010و 2011و2013
و.)2015
ويلعب موراي في نصف نهائي البطولة أمام الكندي ميلوش
راونيتش.
وتخطى دجوكوفيتش عقبة منافسه نيشيكوري في ربع
النهائي ليصل بثقة إلى المربع الذهبي للبطولة.
ولم يجد الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب صعوبة
في اإلجهاز على الياباني كي نيشيكوري بثالث مجموعات من
دون رد  3-6و 2-6و 4-6في ربع النهائي.
واحتاج المص ّنف األول على البطولة إلى ساعتين وسبع
دقائق لتحقيق فوزه السادس على نيشيكوري المصنف سابعا ً
مقابل هزيمتين .وم��ع أنّ نيشيكوري تفوق ف��ي اإلرس���االت
الساحقة (تسعة مقابل ستة) لكنه تأثر بخسارة إرساله مرة في
المجموعة األولى واثنتين في الثانية من دون أن يتمكن من كسر
إرسال دجوكوفيتش في أول مجموعتين ،األمر الذي صعّ ب عليه
التعويض في الثالثة.
ويلتقي دجوكوفيتش في مباراة منتظرة مع السويسري
روجيه فيدرر المص ّنف الثالث والذي أقصى التشيكي توماس
برديتش السادس أيضا ً بثالث مجموعات بال مقابل.
ويملك النجم الصربي ( 28عاماً) سجالً مميزا ً في بطولة
أستراليا المفتوحة حيث فاز بلقبها خمس مرات ،باإلضافة إلى
ثالثة ألقاب في ويمبلدون كما حقق لقب أميركا المفتوحة في
مناسبتين ،لكنه لم يفوز ببطولة فرنسا المفتوحة وال مرة بالرغم
من بلوغه النهائي ثالث مرات ( 2012و 2014و.)2015

ّ
متوشحة
كونتا تواصل إشعاعها
برداء التاريخ

قطعت البريطانية يوهانا كونتا تذكرة عبورها إلى الدور نصف
النهائي من بطولة أستراليا ،عقب ّ
تغلبها أمس األربعاء على
منافستها الصينية زهانغ شواي بمجموعتين دون رد تفاصيلهما
( )4-6و(.)1-6
وستلتقي كونتا في المربع الذهبي نظيرتها األلمانية أنجيليك
كيربر (المصنفة  )7التي عبرت على حساب البيالروسية فيكتوريا
أزارينكا (المصنفة  ،)14هذا وسيجمع موعد نصف النهائي
الثاني بين األميركية سيرينا ويليامس (المصنفة  )1وحاملة
اللقب ومنافستها البولندية أنييسكا رادفانسكا (المصنفة .)4
بفوزها على أرض ملبورن ،تم ّكنت كونتا من فض الشراكة مع
شواي ،حيث أصبحت تتغلب عليها بانتصارين لواحد من خالل
المواجهات المباشرة الثالث بينهما حتى اآلن ،علما ً بأ ّنها حققت
فوزها األول عليها عام  2012في ال��دور  32من بطولة أميركا
المفتوحة على مالعب فالشينغ ميدوز ،قبل أن تعود الصينية
لتثأر على أرضها في  2013ضمن األدور اإلقصائية ل��دورة
غوانغزهو.
بهذا اإلن��ج��از أصبحت كونتا أول العبة تنس بريطانية
تبلغ محطة ال��دور نصف النهائي إلح��دى البطوالت الكبرى
«غ��ران��د س�لام» منذ ع��ام  ،1983علما ً بأ ّنها سبق لها وأن
حيّنت رقما ً آخ��ر يتم ّثل في أول وص��ول لالعب أن��دي م��وراي
والعبة كونتا بريطانيان معا ً إلى ال��دور ربع النهائي إلحدى

البطوالت الكبرى منذ عام .1977
من جانبها ،زهانغ شواي لم تترك الفرصة تمر حيث دخلت
التاريخ بعد أن أصبحت رابع العبة صينية على مر التاريخ تبلغ
محطة الدور ربع النهائي إلحدى بطوالت الـ»غراند سالم».
نقطة النهاية لمغامرة صينية مثيرة
في المجموعة األولى ،أخذت البريطانية (المصنفة  47عالمياً)
األسبقية مبكرا ً على حساب منافستها الصينية (المصنفة 133
عالمياً) التي لم تكن في أفضل حاالتها ولع ّل لإلرهاق دور فاعل
في ذلك.
مجموعة حسمتها كونتا بفضل ضرباتها الناجحة «وينرز»
التي بلغت  16مقابل  6فقط لشواي.
على الرغم من أنّ التقارب في المستوى كان سيّد الموقف في
هذه المجموعة ،إلاّ أنّ عامل الضربات الناجحة كان كفيالً بإعطاء
كونتا األسبقية بواقع (.)4-6
في المجموعة الثانية ،تواصل المردود الهجومي القوي لالعبة
البريطانية حيث تم ّكنت من الحفاظ على ضرباتها الناجحة التي
بلغت  12ضربة مقابل  6فقط للصينية شواي ،وعلى الرغم من
أنّ األخطاء المباشرة كانت أكثر من جانب كونتا ( 9أخطاء) فإنّ
ذلك لم يمنعها من تحقيق مبتغاها بخطف بطاقة المربع الذهبي
مستغلة األخطاء الكثيرة لشواي بتحقيقها  69نقطة في المباراة
بمجموعتيها.
بهذا الفوز وضعت كونتا حدا ً لمغامرة الصينية شواي بعد 7
مباريات ماراتونية منذ التصفيات إلى الدور ربع النهائي أزاحت
فيها ع��ددا ً من ألمع النجمات منها الرومانية سيمونا هاليب
والفرنسية أليزيه كورنيه واألميركية فارفارا ليبشنكو ومواطنتها
ماديسون كيز التي بلغت المربع الذهبي في .2015
تجدر اإلش��ارة إلى أنّ يوهانا كونتا ال تملك في رصيدها أية
ألقاب ضمن رابطة المحترفات حتى اآلن ،في حين تحتفظ شواي
في خزائنها بلقب وحيد حققته بتاريخ  22أيلول  2013في دورة
غوانغزهو الصينية عقب تغلبها في النهائي على األميركية فانيا
كينغ ،علما ً وأنها تجاوزت كونتا نفسها في طريقها إلى التتويج
بتلك الدورة.

ّ
تحطم عقدتها أمام أزارينكا وتبلغ
كيربر
نصف النهائي

بلغت األلمانية أنجيليك كيربر (المصنفة  )7ال��دور نصف
النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ،أولى البطوالت
األرب���ع الكبرى ،عقب ف��وزه��ا أم��س األرب��ع��اء على منافستها
البيالروسية فيكتوريا أزارينكا (المصنفة  )14بمجموعتين
نظيفتين تفاصيلهما ( )3-6و(.)5-7
بعد ساعة و 45دقيقة ،تم ّكنت كيربر من عبور جسر أزارينكا
التي تعتبر بمثابة «الدابة السوداء» لها بعد أن عانت أمامها في
ست مواجهات سابقة لم تذق فيها طعم الفوز ،كان آخرها في
نهائي دورة بريزبين  ،2016قبل أن ّ
تفك العقدة أخيراً.
وتلتقي كيربر في المربع الذهبي البريطانية يوهانا كونتا
(المصنفة  47عالمياً) التي تغلبت في مواجهة الدور ربع النهائي
األخرى على الصينية شواي زهانغ (المصنفة  )133بمجموعتين
من دون رد ( )4-6و(.)1-6

«فيكا» تدفع ثمن سبات البداية

على بساط الملعب الرئيسي في «رود الفر أرينا» ،دخلت
أزارينكا المجموعة األولى مرتبكة إلى حد بعيد ،حيث لم تجد
مدارها الصحيح ال من حيث اإلرس��ال وال االستقبال أو حتى
استغالل الفرص السهلة التي أتيحت لها من أجل كسب نقاط
كانت لتكون مؤثرة ،لوال سوء تعاملها مع بعض الوضعيات.
الذهنية المشتتة التي كانت عليها الالعبة البيالروسية
ساهمت في تأخرها في النتيجة ( ،)0-4قبل أن تستجمع قواها
وتر ّتب أوراقها وتتم ّكن من تسجيل عودة مميّزة وصلت بها إلى
ّ
التأخر بشوط واحد (.)4-3
مستوى
ع��ودة أزارينكا إلى أج��واء اللقاء لم ترعب نظيرتها كيربر،
التي واصلت تقديم أدائها الرائع معتمدة خاصة على «أسلوب
المغامرة» في خياراتها ،وعلى تقنية «باك هاند» مميّزة م ّكنتها
من تحقيق نقاط صعبة من آخر الملعب.
بـ 11خطأ مباشرا ً وخطأين مزدوجين كان من الصعب على
أزارينكا أن تخرج فائزة في هذه المجموعة ،ال سيما أنّ كيربر
كانت عازمة على فك عقدتها مع منافستها البيالروسية ،حيث
عجزت عن الفوز أمامها في ست مناسبات كاملة.

كيربر تق ّرر «الثأر» أخيرا ً

تحسن مستوى أزارينكا في المجموعة األول��ى بعد بدايتها
ّ
السيئة ،أعطاها دافعا ً قويا ً للبروز بشكل مختلف في المجموعة
الثانية متح ّفزة بأسبقية معنوية مهمة قوامها عجز منافستها
على اإلطاحة بها في أي من المناسبات الماضية ،إضافة إلى
أنّ «فيكا» ال تعرف غير طريق اللقب ك ّل ما بلغت محطة نصف
النهائي في بطولة أستراليا ،وهو ما يؤكده لقباها في نسختي
 2012و.2013
ك ّل هذه العوامل المح ّفزة «معنوياً» ساهمت في تغيير مردود
أزارينكا نحو األفضل ،وهو ما أعطاها أسبقية مه ّمة على مستوى
النتيجة وصلت إلى غاية ( ،)2-5وهنا تغيرت كافة المعطيات
من حسم مرتقب لمجموعة التعادل مع كيربر واللجوء إلى شوط
ثالث حاسم إلى عودة «خرافية» غير منتظرة بصمت عليها الالعبة
األلمانية التي عدّلت الك ّفة في مرحلة أولى ( ،)5-5قبل أن تقلب
الطاولة على منافستها وتفتك منها المجموعة الثانية بنتيجة
( )5-7في سيناريو مثير كان بعيدا ً من انتظارات الجميع.
ت ّرقبت كيربر ( 28سنة) المباراة السابعة أم��ام نظيرتها
ّ
لتحطم عقدتها أمامها ،وهي ال ت��زال تواصل في
البيالروسية
مسيرة كسر أرقامها الشخصية في نسخة ملبورن  ،2016فبعد
بلوغها ربع النهائي ألول مرة في تاريخها بإزاحتها مواطنتها
آنيكا بيك ،حجزت مكانا ً لها في الدور نصف النهائي ،وهو ثاني
أميز استثناء شخصي تح ّققه بعد بلوغها لنهائي ويمبلدون في
.2012
أ ّم��ا من جهة أزارينكا ورغ��م بدايتها المشجعة في 2016
بالتتويج بدورة بريزبين ،فإنها تبقى مطالبة بمراجعة بعض
أوراقها ال سيما المتعلقة منها بالجاهزية الذهنية ،فبعد أشهر
طويلة من الغياب بفعل اإلصابة ّ
تأخرت بها إل��ى التصنيف
السادس عشر عالمياً ،ال تبدو طريق العودة إلى سالف األلق هيّنة
على صاحبة الـ 18لقبا ً في بطوالت رابطة المحترفات.

كرة الم�ضرب على طريق �إجراء مراجعة م�ستقلة �ضد الف�ساد
أعلن مسؤولو رياضة كرة المضرب األربعاء إجراء مراجعة
مستقلة في معركتهم ضد الفساد اثر تقرير صادم تحدث األسبوع
الماضي عن تالعب بنتائج المباريات.
وفي إعالن خالل بطولة أستراليا المفتوحة ،قال مسؤولون
من رابطتي الالعبين والالعبات المحترفين ،االتحاد الدولي
والبطوالت األربع الكبرى (أستراليا ،فرنسا ،بريطانيا ،الواليات
المتحدة) ،إن المراجعة تهدف إلى تحريك جهاز مكافحة الفساد
ودع��وا الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تجريم التالعب
بنتائج المباريات.
وترنحت الكرة الصفراء بعد تقرير ناري لشبكة «بي بي سي»
وموقع «باز فيد» األسبوع الماضي عن فساد في اللعبة وضعها
تحت المجهر ،لتنضم إلى اتحادي كرة القدم وألعاب القوى اللذين
يعانيان من فضائح مماثلة.
وقال فيليب بروك رئيس بطولة ويمبلدون ووحدة نزاهة كرة
المضرب إن التقرير« :كتب على نطاق واس��ع وتسبب باألذى
لرياضتنا .من األهمية أن نقوم بإصالح الضرر وأن نفعل ذلك
بسرعة».
أما رئيس رابطة المحترفين كريس كيرمود فقال« :نحن في
بيئة سامة لدرجة يمكن للناس أن يتفاعلوا مع األخبار على ضوء
ما يحصل في منظمات رياضية أخرى .يجب أن نكون منفتحين

وشفافين إلثبات بأننا سننظر في األمور».
وم��ن أول��وي��ات المراجعة ،التي يرأسها آدم لويس الخبير
اللندني في القوانين الرياضية ،هو النظر في هيكلية وحدة نزاهة
كرة المضرب ،بما في ذلك كيفية جعلها أكثر شفافية وتعزيز
مواردها.
وتهدف سلطات كرة المضرب إلى اإلعالن عن نتائج المراجعة
الموصى بها» .ال يوجد موعد
و»تنفيذ وتمويل جميع اإلجراءات
ّ
نهائي للمراجعة كما أن تمويلها مفتوح.
أنفقت كرة المضرب  14مليون دوالر على جهازها لمكافحة
الفساد منذ تأسيسه في  ،2008وأصدر  18إدانة بينها  6مدى
الحياة ،معظمهم من الالعبين ذات التصنيف المتدني.
ترددت أصداء الفساد في بطولة أستراليا المفتوحة ،فكشف
بعض الالعبين عن محاولة رشوتهم لخسارة المباريات ،من
بينهم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أ ّول عالمياً.
وق��ال تقرير «ب��ي بي س��ي» و»ب��از فيد» أن العبين من بين
الخمسين األوائل كرروا تالعبهم بنتائج المباريات من دون أن
يتعرضوا ألية عقوبة.
يوم األحد الماضي ،تم استجواب العبين من قبل وحدة النزاهة
بعد مزاعم مراهنات مشبوهة على مباراة في ال��دور األ ّول من
بطولة الزوجي المختلط.

رأى كيرمود أن كرة المضرب حريصة على معالجة المشكلة
وليس السير على خطى ات��ح��ادي ك��رة القدم وال��ع��اب القوى
الغارقين في الجدل« :على ضوء ما حصل السنة الماضي مع
منظمات رياضية أخرى ،ال نريد أن نكرر الشيء نفسه .دعونا
نحصل على شخص مستقل وسوف ننطلق من هناك».
لكن كيرمود انتقد نشر أسماء العبين على عالقة برهانات
نمطية ،على غرار االسترالي المعتزل ليتون هويت المصنف أ ّول
عالميا ً سابقا ً وحامل لقب بطولتين في الغراند سالم.
وقال بروك إن الحكومات يجب أن تساعد في مكافحة الفساد
من خالل جعلها جريمة يعاقب عليها.
وكان التقرير الصادم كشف بأن  16العبا ً من المصنفين في
المراكز الخمسين األوائل في العالم في العقد األخير كانت تحوم
حولهم شبهات التالعب بنتائج المباريات لمصلحة مكاتب
مراهنات.
وأشار إلى أن جميع هؤالء وبينهم «فائزون بالبطوالت األربع
الكبرى لم تتخذ بحقهم أي إجراءات واستمروا في مسيرتهم» من
دون أية عقوبات اتخذت بحقهم .ولم تكشف اإلذاعة البريطانية
أو موقع «باز فيد» أي أسماء لالعبين لكنهما أكدا أنهما حصال على
إثباتات بالتالعب على درجة عالية في الملفات السرية.

�إح�صاءات «فيفا» ...ت�أ ّلق الكبار وقدم ي�سرى قاتلة
يسلّط موقع «فيفا» في أحدث استعراض
إحصائي له الضوء على ثالثي مح ّنك في
الثالثينات م��ن العمر ه��م كليمنس فريتز
وكالوديو بيزارو وأرتيز أدوري��ز ،باإلضافة
إلى باولو ديباال ،وأرقام من صدام تشيلسي
وآرس��ن��ال ،بجانب مباراة في األرجنتين ال
تعكس أحداثها حقيقة أنها ودية أبداً.
 25هدفا ً في جميع البطوالت هي المحصلة
المدهشة التي حققها أرتيز أدوريز يوم األحد
الماضي .ففي أبرز خمس بطوالت دوري في
أوروب��ا ،نجح ثالثة العبين فقط هم لويس
سواريز ( )29وكريستيانو رونالدو ،وبيير
أوباميانغ (كالهما  )27بتسجيل عدد أكبر
من األه��داف في موسم  .2016-2015كان
مهاجم أتليتك بلباو الذي سيت ّم عامه الخامس
والثالثين بعد أسبوعين قد أض��اف هدفين
مقصية
إلى جعبته جاء إحداهما من ضربة
ّ
مدهشة ليقود فريقه للتغلّب على خصمه إيبار
بنتيجة  .2-5جاء ذلك في أعقاب تسجيله
لهدف في خسارة فريقه بنتيجة  1-2أمام
برشلونة الذي نجح في ه ّز شباكه  6مرات
منذ تولي لويس إنريكي قيادته الفنية ،األمر
الذي يعني أنه أكثر العب هز شباك العمالق
اإلسباني .كما سيستأنف المهاجم المح ّنك
مسيرته في ال��دوري األوروب��ي وهو يشترك

ف��ي ص���دارة ه��داف��ي البطولة برصيد ستة
أهداف سجلها في مرحلة المجموعات.
 12هدفا ً سجلها باولو ديباال هذا الموسم
في ال��دوري اإليطالي جاءت جميعها بقدمه
اليسرى .وبهذا يملك ديباال أنجع قدم يسرى
في أكبر خمس بطوالت أوروبية هذا الموسم
متفوقا ً على لوكاس بيريز ،العب ديبورتيفو
ال كورونا ،ال��ذي هز الشباك  11مرة بقدمه
اليسرى وليونيل ميسي – المتصدر المعتاد
لهذه اإلحصائية  -برصيد  10أهداف برفقة
ري��اض محرز .كذلك صنع العب يوفنتوس
 7أهداف ما يعني أنه ساهم أو سجل نصف
أه��داف فريقه في ال��دوري اإليطالي البالغ
عددها  38هدفا ً هذا الموسم .ال ّ
شك أن ديباال
كان عامالً أساسيا ً في مسيرة االنتصارات
التي عاد إليها يوفنتوس والتي امتدت لـ11
م��ب��اراة على ال��ت��وال��ي منها بتحقيق ف��وزه
ال��س��ادس على ال��ت��وال��ي على ملعبه على
حساب روما.
 5بطاقات حمراء أشهرها الحكم في وجه
العبي بوكا ج��ون��ي��ورز ،وري��ف��ر باليت يوم
السبت الماضي في مباراة ودّية غلب عليها
الطابع العنيف .كما شهد الكالسيكو الذي
احتضنته مدينة مار دي بالتا قبيل انتهاء
الموسم الكروي األرجنتيني تسع بطاقات

صفراء وس��ط  40مخالفة .وعلى النقيض
كانت المحصلة التهديفية فقيرة للغاية لكن
نجح ليوناردو بيسكوليتشي – الذي خرج
مطرودا ً  -في تسجيل هدف الفوز من ركلة
جزاء تسبّب فيها كارلوس تيفيز.
 4سنوات وخمسة أشهر وستة أيام غاب
خاللها كليمنس فريتز عن التهديف في الدوري
األلماني قبل أن يضع ح��دا ً لها ي��وم األحد
الماضي .واحتفل الالعب البالغ من العمر 35
عاما ً بطريقة مثالية بمشاركته رقم  300في
الدوري األلماني الممتاز لم يسجل خالل آخر
 115منها أي أهداف .وشهدت المباراة التي
فاز فيها بريمن على شالكه صناعة فريتز
لهدفين أحدهما لمخضرم آخر هو كالوديو
بيتزارو .ويعد المهاجم البيروفي البالغ من
العمر  37سنة هو أكثر العب أجبني تسجيالً
لألهداف في تاريخ الدوري األلماني كما قاده
هدفه رقم  179في البطولة ليحتل المركز
السادس برفقة ستيفان كونتز في ترتيب
ه��داف��ي البطولة على م��دار تاريخها .على
سجل روبرت ليفاندوفسكي
الجانب اآلخر،
ّ
هدفيه رقم  107و 108في الدوري األلماني
يوم الجمعة ليصبح راب��ع العب في تاريخ
البطولة  -بعد جيرد مولر ،وكالوس فيشر،
يوب هاينكس  -ينجح في تسجيل  17هدفا ً

على األقل في خمس مواسم متتالية.
 0هو ع��دد أه��داف آرسنال في آخ��ر ست
مباريات خاضها أم��ام تشيلسي ليصبح
ذلك أكبر عدد من المباريات ال يسجل فيها
المدفعجية أية أهداف أمام خصم في الدوري
اإلنكليزي .كما واص��ل الفريق إحصاءاته
المحبطة أم���ام تشيلسي؛ إذ ي��زي��د ع��دد
البطاقات الحمراء التي حصل عليها العبو
الفريق أم��ام خصمه اللندني عن أي فريق
آخ��ر وذل��ك بعد أن تعرض بير ميرتيساكر
للطرد السابع في تاريخ مواجهات الفريقين
في ال���دوري اإلنكليزي بنسخته الجديدة.
وتعد هذه هي البطاقة الحمراء رقم  80التي
يحصدها العبو آرسنال في ال��دوري ليحتل
الفريق بذلك المركز الثاني بعد إيفرتون
( .)81وحمل انتصار تشيلسي على آرسنال
بهدف نظيف على ملعب اإلم���ارات أخبارا ً
س��ع��ي��دة ل��ف��ري��ق ليستر سيتي ال���ذي ع��اد
للصدارة بعد فوزه على ستوك سيتي بثالثية
نظيفة .ويعد فريق كالديو رانييري هو أول
فريق من خ��ارج األربعة الكبار ومانشستر
سيتي الذي يحتل ص��دارة الترتيب في مثل
هذه المرحلة المتقدمة من عمر البطولة منذ
أن نجح نيوكاسل يونايتد في تحقيق ذلك
منذ عقدين.
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الث�أر عنوان مباريات ربع نهائي ك�أ�س لبنان

عيّن اتحاد ك��رة ال��ق��دم ،برنامج
مباريات ال��دور ربع النهائي لكأس
لبنان الـ 44لكرة القدم ،فتقام السبت
المقبل مباراتان ،فيلتقي الراسينغ
م��ع االج��ت��م��اع��ي ،ال��س��اع��ة 13:30
بتوقيت بيروت ،على ملعب العهد –
طريق المطار ،والنجمة مع طرابلس
الساعة  15:10على ملعب مجمع
زغرتا الرياضي.
وتختتم األحد منافسات هذا الدور
بمباراتين أيضاً ،فيتواجه الصفاء

واألنصار الساعة  13:30على ملعب
برج حمود البلدي ،ويلتقي العهد مع
شباب الساحل الساعة  15:10على
ملعب صيدا البلدي.
وتتصاعد رائحة المنافسة القوية
والثأر في المباريات األربع ،إذ سبق
للنجمة وطرابلس أن التقيا في نهائي
الكأس الماضية وفاز طرابلس 1 – 2
ونال اللقب الغالي.
وأق��ص��ى األن���ص���ار ال��ص��ف��اء عن
الكأس الماضية في دور الـ 16بفوزه

عليه  3 – 5بركالت الترجيح ،وخسر
العهد أمام شباب الساحل في ذهاب
ال��دوري الحالي  ،2 – 1والراسينغ
أم���ام االجتماعي  3 – 2ف��ي ال��دور
عينه.
يذكر أن مباراة النجمة وطرابلس
ستكون من دون جمهور ،وسيغيب
عن النجمة ال��ح��ارس أحمد تكتوك
الموقوف ات��ح��ادي�اً ،كما يغيب عن
العهد العباه حسين الزين وطارق
العلي للسبب عينه.

بيان تو�ضيحي من رئي�س اتحاد كرة ال�سلة
صدر عن رئيس االتحاد اللبناني لكرة السلة المهندس
وليد نصار البيان التوضيحي التالي:
«توضيحا ً للمالبسات التي رافقت بطولة لبنان للدرجة
األولى سيدات للموسم الحالي وما سبقها من اجتماعات،
ومنعا ً ألي تأويل أو تفسير في غير محله ،وحفاظا ً على
مبدأ الشفافية والمصداقية في التعاطي في كل األمور بكل
وضوح وجدية ،أبدي ما يلي:
بتاريخ  4كانون الثاني  2016دعا االتحاد اللبناني
لكرة السلة رؤس��اء أندية ال��درج��ة األول��ى سيدات إلى
اجتماع حيث جرى التداول بموضوع البطولة من كل
جوانبها وعلى وجه التحديد الئحة النخبة نتيجة إصرار
واعتراض بعض األندية على عدم إعالنها وإتمامها .أمام
هذا الواقع وخالل االجتماع طلبت من كل نادي تسمية
الالعبات المتعاقدات معه بحسب الئحة النخبة للموسم
المنصرم ،حيث تم تدوينها من قبل األندية الحاضرة.

تجاه هذا الواقع ،ومن حرصي المسؤول على إطالق هذه
البطولة برضى الجميع ،تعهدت ألندية الدرجة األولى
سيدات وخاصة لنادي هومنتمن المعترض وذلك بعد
التواصل مع النادي الرياضي بيروت بأن يكون عدد العبات
النخبة المتعاقدات مع النادي الرياضي ستة العبات زائد
الالعبة شدا نصر غير الموجودة في لبنان ،وعلى أساس
هذا االلتزام المشكور من إدارة النادي الرياضي ،تمت
دعوة رؤس��اء أندية الدرجة األول��ى سيدات الى اجتماع
ثاني بتاريخ  20كانون الثاني  2016لم أحضره بسبب
وجودي خارج لبنان ،حيث تم توضيح هذا االلتزام وهذا
التعهد البعيد كل البعد عن التسوية أو ما شابه».
إن هذا التوضيح يأتي من منطلق االلتزام بكل العهود
التي عملنا من أجلها ب��روح الموضوعية والمصداقية
والشفافية ألن��ه متى التزمنا يمسي ه��ذا واج��ب�ا ً يجب
تنفيذه.

بطولة لبنان للتزلج على الثلج
افتتح االت��ح��اد اللبناني للتزلج
على الثلج في أجواء مناخية عاصفة،
بطوالته ف��ي األرز لموسم ،2016
ح��ي��ث ن��ظ��م س��ب��اق��ي��ن ض��م��ن إط��ار
بطولة لبنان ف��ي التعرج القصير
لفئات الرجال ،السيدات والناشئين.
أقيمت المسابقة بإشراف المندوب
الدولي القبرصي فاسلو كرياكوس

واللجنة الفنية في االتحاد.
ش��ارك في السباقين  50متزلجا ً
ومتزلجة يمثلون األندية اال ّتحادية.
وفي ختام السباقات و ّزع أعضاء
االت��ح��اد واللجنة الفنية الجوائز
على الفائزين وال��ف��ائ��زات ،وسلم
درع�ا ً تقديريا ً إلى مدير محطة األرز
المهندس جوني كيروز ،وبعد انتهاء

مرحلتين في التع ّرج القصير تبقى
مرحلة أخيرة في التعرج القصير،
سوف تقام في المزار كفرذبيان يليها
ث�لاث م��راح��ل ف��ي التعرج الطويل،
ويكون قد تصدر ترتيب بطولة لبنان
موقتا ً آالن بحلق ونعيم فنيانوس
عند الناشئين وال��رج��ال وليتيسيا
خوري عند السيدات والناشئات.

رامو�س وكونيه في تدريبات ال�صفاء
انضم قلب الدفاع البرازيلي راموس جونيور والمهاجم
اإلي��ف��واري كونيه تييزان إل��ى تدريبات فريق الصفاء،
بإشراف المدير الفني إميل رستم ،وذلك بانتظار قرار إدارة
النادي بالتعاقد رسميا ً معهما ،ليدافعا عن ألوان متصدر
الدوري اللبناني في دور اإلياب.
وتضم صفوف الصفاء حاليا ً العبين أجنبيين هما
المدافع النيجيري أدييل بريشيوس والمهاجم اإليفواري
شيخ سامبا ديوك ،ومن المرجح االستغناء عن خدمات
األول ،لضم الالعبين الجديدين إذ تسمح أنظمة االتحاد
اللبناني بالتعاقد مع ثالثة العبين أجانب.
وب��رز كونيه تييزان ( 27سنة) مع التضامن صور
الذي دافع عن ألوانه الموسم الماضي ،وهو يتميز ببنيته
الجسدية القوية ومهاراته الفردية.
أم��ا رام��وس ( 31سنة) فهو يتميز بخبرته في المالعب
اللبنانية إذ دافع عن ألوان األنصار لستة مواسم متوالية ،قبل

أن يودعه الموسم الماضي ،ويتميز بتغطيته الدفاعية ومواكبته
للهجوم حيث برع في اقتناص األهداف عبر تصويبات رأسية
أحيانا ً ومن ضربات حرة مباشرة أحيانا ً أخرى.

كليبرز يج ّمد عا�صفة غريفين
ّ
عض لوس أنجليس كليبرز رابع المنطقة الغربية على
جراح فقدان نجمه باليك غريفين لفترة إضافية وتغلب على
مضيفه إنديانا بيسرز  89-91الثالثاء في الدوري األميركي
للمحترفين بكرة السلة.
وكانت متاعب غريفين تواصلت بعد تعرضه إلصابة
بيده خالل شجار مع مساعد مسؤول التجهيزات ماتياس
تيستي في النادي بحسب تقارير صحافية.
وبحال تأكدت إصابته بكسر في يده ،سيغيب غريفين
( 26عاما ً  2.08متر) أسابيع عدة وبالتالي عن مباراة كل
النجوم الشهر المقبل.
ولم يظهر غريفين في دوري كرة السلة للمحترفين منذ
تعرضه لتمزق في أوت��ار فخذه في أواخ��ر كانون األول
الماضي.
وكتب غريفين اعتذارا ً عبر تويتر« :تصاعدت الحدة بين
أصدقاء ويؤسفني الطريقة التي تعاملت فيها مع شخص
اهتم ألمره .أود االعتذار من كامل مؤسسة كليبرز ،زمالئي
والجماهير لخلق هذا االرتباك».
على ملعب «بانكرز اليف فيلدهاوس» في إنديانابوليس،
سجل موزع كليبرز كريس بول  26نقطة بينها كرة حاسمة
على الطائر قبل 7ر 33ثانية على نهاية الوقت.
ورفع كليبرز رصيده إلى  29فوزا ً و 16خسارة مقابل 23
فوزا ً و 22خسارة إلنديانا.
وأضاف لكليبرز جاي جاي ريديك  19نقطة والتقط العب
االرتكاز دي أندري جوردان  19متابعة ،فيما كان بول جورج
أفضل مسجل لدى إنديانا مع  31نقطة و 11متابعة.

أفضل رصيد لدورانت

وضرب الهداف كيفن دورانت بقوة عندما سجل  44نقطة
وق��اد أوكالهوما سيتي إلى الفوز على مضيفه نيويورك
نيكس  122-128بعد التمديد على ملعب «ماديسون
سكوير غاردن».
وتألق الثنائي دورانت ( 44نقطة و 14متابعة) والموزع
راس��ل وستبروك ( 30نقطة و 10تمريرات حاسمة و8

متابعات) ،وأضاف للفائز اإلسباني سيرج إيباكا  12نقطة
و 17متابعة ،فيما كان البديل النغستون غالواي ( 21نقطة
بينها  4ثالثيات) أفضل مسجل للخاسر الذي غاب عنه
نجمه كارميلو أنطوني بسبب اإلصابة ،وأض��اف ديريك
وليامس  19نقطة و 10متابعات.
وهذه ثاني مرة يسجل فيها دورانت أكثر من  40نقطة
بعد تسجيله  43في سلة أورالن��دو في  30تشرين األول
الماضي.
وقال دورانت هداف الدوري أربع مرات« :ال اكترث بعد
اآلن لعدد نقاطي .أح��اول اللعب من أجل الفوز بطريقة
مستقرة».
وفي تورونتو ،سجل كايل لوري  29نقطة ليقود رابتورز
إلى فوزه التاسع على التوالي على حساب واشنطن ويزاردز
.89-106
وع��ادل رابتورز ( ،)15-30وصيف المنطقة الشرقية
وراء كليفاند كافالييرز ( ،)12-31أفضل سلسلة في
تاريخه والممتدة منذ عام .2002
وأضاف للفائز ديمار ديروزان  17نقطة والعب االرتكاز
الليتواني يوناس فاالنسيوناس  13نقطة و 12متابعة.

مشاركة الماجري

وخاض التونسي صالح الماجري  23دقيقة وشارك
في فوز فريقه داالس مافريكس على مضيفه لوس أنجيلس
ليكرز  90-92على ملعب «ستيبلز سنتر».
وس��ج��ل ال��م��اج��ري ،أول تونسي يحترف ف��ي دوري
المحترفين 9 ،نقاط ( 4محاوالت من أصل  )5والتقط 4
متابعات ،فيما كان جاي جاي باريا أفضل مسجل لداالس
مع  18نقطة.
وفي باقي المباريات ،فاز فيالدلفيا سفنتي سيكسرز على
فينيكس صنز  ،103-113وميامي هيت على بروكلين
نتس  ،98-102وميلووكي باكس على أورالن��دو ماجيك
 ،100-107وبورتالند ترايل باليزرز على ساكرامنتو
كينغز .97-112

