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�آر�سنال ب�صعوبة والـ«�سيتي» ي�ستعر�ض ...و�أوباميانغ يقود دورتموند للفوز ركالت الترجيح ت� ّؤهل النجمة واالجتماعي...
ً
مي�سي و�سواريز يتكفالن بو�ضع البار�سا في ال�صدارة ...وروما يعزز مركزه
خام�سا والأن�صار يرافق العهد �إلى ما قبل نهائي ك�أ�س لبنان
واصل آرسنال حلمه بتحقيق ثالثية نادرة
في مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم ببلوغه
الدور ثمن النهائي إثر تغلبه على ضيفه بيرنلي
من الدرجة األولى  1-2أول من أمس السبت على
ملعب «اإلمارات» في لندن في الدور الرابع.
وي��أم��ل آرس��ن��ال أن يصبح أول فريق بعد
بالكبيرن روفرز في ثمانينيات القرن الماضي
يحرز ثالثة ألقاب متتالية في هذه المسابقة،
علما ً بأنه يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها
( 12لقباً).
وتعود الخسارة األخيرة آلرسنال في مسابقة
الكأس إلى شباط .2013
وي��ح��ارب ف��ري��ق ش��م��ال ل��ن��دن أي��ض �ا ً على
جبهة دوري أبطال أوروبا إذ يواجه برشلونة
اإلسباني حامل اللقب الشهر المقبل في الدور
ثمن النهائي ،ويحتل المركز الثالث في الدوري
بفارق األه��داف خلف مانشستر سيتي الثاني
و 3نقاط خلف ليستر سيتي المتصدر ومفاجأة
الموسم.
وستكون مباراته المقبلة في كأس إنكلترا
الرقم  100في المسابقة بقيادة مدربه الفرنسي
آرسين فينغر منذ عام .1996
وم��ن��ح ك��ال��وم تشامبرز ال��ت��ق��دم آلرس��ن��ال
بتسديدة بيمناه إثر تلقيه كرة من التشيلي
أليكسيس سانشيز فأسكنها الزاوية اليمنى
البعيدة للحارس توم هيتون (.)19
وأدرك الويلزي سام فوكس التعادل بضربة
رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من
تندايي داريكوا (.)30
وأع��اد سانشيز التقدم آلرسنال بتسديدة
بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من أليكس
أوكساليد تشامبرالين (.)53
وحجز مانشستر سيتي بطاقته إل��ى ثمن
النهائي بفوزه السهل على مضيفه أستون فيال
4صفر.وف����رض ال��ن��ي��ج��ي��ري ال���واع���د كيليتشي
إيهياناتشو نفسه نجما ً للمباراة بتسجيله
ثالثية في الدقائق  4و 24من ركلة جزاء و،74
وختم رحيم ستيرلينغ المهرجان في الدقيقة
.76
وت��ع��ادل ليفربول م��ع وس��ت ه��ام يونايتد
صفر-صفر على ملعب أنفيلد رود وستعاد
المباراة على ملعب «إبتون بارك» في لندن.
كما تأهل كريستال باالس بتغلبه على ضيفه
ستوك سيتي بهدف لإليفواري ويلفريد زاها
( ،)17وواتفورد بفوزه على مضيفه نوتنغهام
ف��وري��س��ت (درج���ة أول���ى) ب��ه��دف للنيجيري
أوديون إيغهالو ( ،)89وبورنموث بتغلبه على
مضيفه بورتسموث (درج��ة رابعة) بهدفين
للنروجي جوشوا كينغ ( )71ومارك بوغ ()83
مقابل هدف لغاريس روبرتس (.)43
وبلغ ال���دور ذات��ه أي��ض�ا ً ليدز يونايتد من
الدرجة األول��ى بتغلبه على مضيفه بولتون
(درجة أولى) بهدفين للسنغالي سليمان دوكارا
( )8والفرنسي توماني دياغوراغا ( )39مقابل
هدف لدارين براتلي ( ،)80وريدينغ (درجة
أولى) بفوزه على ضيفه وولسول (درجة ثانية)
بأربعة أهداف نظيفة تناوب عليها الويلزي هال
روبسون كانو ( )37والتشيكي ماتي فيدرا (40
و )89واألميركي داني وليامس (.)75

الدوري األلماني

حقق بوروسيا دورتموند صاحب المركز
الثاني فوزا ًبشق النفس على ضيفه إينغولشتات
الوافد الجديد 2-صفر اليوم السبت في المرحلة
التاسعة عشرة من الدوري األلماني لكرة القدم.
ع��ل��ى ملعب سيغنال إي��دون��ا ب����ارك ،ق��اد
الغابوني ب��ي��ار إيميريك أوب��ام��ي��ان��غ فريقه
بوروسيا دورتموند إلى فوز صعب على ضيف
قليل الخبرة ف��ي ال��درج��ة األول���ى بتسجيله
الهدفين في وقت متأخر رافعا ً رصيده إلى 20
هدفا ً في صدارة ترتيب الهدافين.
وافتتح أفضل العب في أفريقيا لعام 2015
التسجيل بعدما ارتقى لكرة عرضية أرسلها
البولندي لوكاس بيشتشيك وتابعها برأسه في
مرمى الحارس النمسوي رمضان أوجان (.)77
وأضاف الغابوني الهدف الثاني بعدما تابع
كرة من األرجنتيني غونزالو كاسترو في أسفل

الزاوية اليسرى (.)86
وارتفع رصيد دورتموند إلى  44نقطة وبات
على بعد  5نقاط من بايرن ميونيخ المتصدر
وبطل المواسم الثالثة السابقة الذي يستضيف
غدا ً هوفنهايم ،وبقي إينغولستات عاشرا ً وله
 23نقطة.
وعلى ملعب فيزر شتاديون ،فرط هرتا برلين
الثالث بفوز كان في متناوله بعد أن تقدم على
مضيفه فيردر بريمن  1-3لكنه لم يستطع
الحفاظ على هذا التقدم وارتضى بنقطة بتعادله
معه  3-3فصار رصيده  34نقطة مقابل 19
لمنافسه صاحب المركز الخامس عشر.
وافتتح التشيكي فالديمير داريدا التسجيل
لفريق العاصمة بعد تمريرة رأسية من النروجي
بير سكيلبريد تابعها بيمناه في سقف الشبكة
من الجهة اليمنى (.)29
وع���زز م��ارف��ن بالتنهارت ت��ق��دم الضيوف
بالهدف الثاني من ركلة حرة وضع الكرة منها
في أعلى الزاوية اليمنى (.)41
وفي الشوط الثاني ،قلص فيردر بريمن عبر
البديل فين بارتلز إثر تمريرة من النمساوي
زالتكو يونوزوفيتش ( ،)67لكن سرعان ما
أعاده اإليفواري سالومون كالو إلى سابق عهده
بتسجيله الهدف الثالث للفريق الزائر إثر تمريرة
من البديل يوهانس فان دن بيرغ (. )71
وع��اد فيردر بريمن من بعيد وسجل هدفي
ال��ت��ع��ادل ،أولهما عبر المخضرم البيروفي
كالوديو بيتزارو من ركلة ج��زاء حصل عليها
النيجيري أنطوني أوج��اه إثر عرقلته من قبل
فابيان لوشتنبرغر (.)75
وأعاد المدافع األوروغواي سانتياغو غارسيا
األمور إلى نقطة الصفر بتسجيله الثاني وإدراكه
التعادل ألصحاب األرض بعد ركلة ركنية نفذها
يونوزوفيتش وتابعها األول برأسه على يسار
الحارس الدولي النرويجي رون��ه يارشتاين
(.)77
ليفركوزن رابعا ً وشالكه خامسا ً
وعلى ملعب باير آرينا وأمام نحو  29الف
متفرج ،فاز باير ليفركوزن على ضيفه هانوفر
االخير 3-صفر رافعا رصيده إل��ى  31نقطة
نقلته إلى المركز الرابع.
وطال انتظار أصحاب األرض ،بعد محاوالت
حثيثة وأحيانا ً خطرة لزيارة الشباك ،حتى
الدقيقة  44بعد ركلة ركنية نفذها التركي هاكان
جالهان أوغلو وتابعها ستيفان كيسلينغ برأسه
من زاوي��ة مغلقة استقرت على يسار الحارس
رون روبرت تسيلر.
وفي الشوط الثاني ،حصل كيسلينغ على
ركلة جزاء بعد مخاشنته من الياباني هيروكي
ساكاي إنبرى لها المكسيكي خافيير هرنانديز
«تشيتشاريتو» بنجاح (.)63
وأكمل تشيتشاريتو الثالثية بعد أن قاد كيفن
كامبل هجمة معاكسة وأرس��ل له ك��رة داخل
المنطقة تابعها بنجاح في الشباك ( )87مسجالً
هدفه الثالث عشر في البطولة.
بدوره ،تقدم شالكه إلى المركز الخامس بعد
ف��وزه على ضيفه دارمشتات الصاعد حديثا ً
2صفر رافعا ً رصيده إلى  30نقطة فتقدم بفارقنقطة واحدة على بوروسيا مونشنغالدباخ الذي

سقط على أرض ماينتس صفر -1أم��س في
االفتتاح.
وتعادل أوغسبورغ مع إينتراخت فرانكفورت
صفر-صفر فصار رصيد كل منهما  21نقطة،
ويتقدم األول على الثاني بفارق األهداف.
وابتعد شتوتغارت قليالً عن منطقة الخطر
بعد ف��وزه على ضيفه هامبورغ  1-2رافعا ً
رصيده إلى  21نقطة في المركز الخامس عشر
بفارق نقطة واحدة فقط عن منافسه الذي بقي
في المركز الحادي عشر.

الدوري اإلسباني

حسم برشلونة قمته أم��ام أتلتيكو مدريد
ّ
وفض شراكة الصدارة معه بالفوز عليه 1-2
السبت على ملعب «كامب نو» في برشلونة في
افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وكان أتلتيكو مدريد البادئ بالتسجيل عبر
كوكي ف��ي الدقيقة ال��ع��اش��رة ،ورد برشلونة
بهدفين لنجميه األرجنتيني ليونيل ميسي ()30
واألوروغوياني لويس سواريز (.)38
وانفرد برشلونة بالصدارة بفوزه الرابع
على التوالي والسادس عشر هذا الموسم فرفع
رصيده إلى  51نقطة مع مباراة مؤجلة ضد
سبورتينغ خيخون ستقام ف��ي  17شباط،
فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند  48نقطة
وت��راج��ع إل��ى المركز الثاني بعد  4أي��ام على
خروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس
على يد سلتا فيغو.
وفاجأ أتلتيكو مدريد مضيفه بضغط عال في
الدقائق األولى من المباراة وحرمه من االستحواذ
على الكرة وصنع الهجمات فغابت فرص األخير
فيما اثمر ضغط الضيوف هدفا ً مبكرا ً لكوكي.
وتابع أتلتيكو مدريد ضغطه القوي على العبي
برشلونة خصوصا ً ميسي ونيمار ،وكاد يعزز
تقدمه بهدف ثاني قبل أن يستعيد رجال المدرب
لويس انريكي توازنهم تدريجيا وضغطوا بقوة
بحثا ً عن التعادل الذي جاء عبر ميسي ،قبل أن
يمنح سواريز التقدم للفريق الكتالوني.
وس���ه���ل ال��ن��ق��ص ال����ع����ددي ف���ي ص��ف��وف
اتلتيكو مدريد بطرد البرازيلي فيليبي لويس
واألوروغ��وي��ان��ي دييغو غودين مهمة النادي
الكتالوني في الشوط الثاني في الحفاظ على
تقدمه وبالتالي الفوز.
وكانت أول فرصة ألتلتيكو مدريد اثر تسديدة
ق��وي��ة ل��س��اوول نيغيز ف��ي ال��زاوي��ة البعيدة
للحارس الدولي التشيلي كالوديو برافو الذي
أبعدها ببراعة إلى ركنية (.)2
ومنح كوكي التقدم ألتلتيكو مدريد بتسديدة
على الطائر بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة
عرضية لنيغيز ( .)10وهو الهدف الثالث لكوكي
هذا الموسم.
وكاد األرجنتيني أغوستو فرنانديز يضيف
الهدف الثاني من تسديدة قوية زاحفة من 18
مترا ً مرت بجوار القائم األيمن لبرافو (.)19
وأنقذ الحارس الدولي السلوفيني يان أوبالك
مرماه من ه��دف التعادل بتصديه لتسديدة
قوية لسواريز من داخل المنطقة قبل أن يشتتها
الدفاع (.)28

ونجح ميسي في ادراك التعادل عندما استغل
ك��رة زاح��ف��ة م��ن ج���وردي ألبا داخ��ل المنطقة
فسددها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى
( .)29وه��و الهدف الثاني عشر لميسي هذا
الموسم.
ومنح سواريز التقدم لبرشلونة عندما تلقى
ك��رة خلف الدفاع من البرازيلي دان��ي الفيش
فتوغل داخل المنطقة وتابعها بيمناه بين ساقي
الحارس أوبالك ( .)38وهو الهدف التاسع عشر
لسواريز هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة
الئحة الهدافين.
وتلقى اتلتيكو مدريد ضربة موجعة بطرد
المدافع البرازيلي فيليبي لويس لتدخل قوي
بحق ميسي (.)45
واضطر م��درب أتلتيكو مدريد ،األرجنتيني
دييغو سيميوني إلى اخراج القائد غابي والدفع
بالمدافع األيسر خيسوس غاميز لسد فراغ طرد
لويس.
وأن��ق��ذ ب��راف��و برشلونة م��ن ه��دف التعادل
بتصديه لكرة الفرنسي أنطوان غريزمان من
مسافة قريبة وحولها إلى ركنية (.)56
وزادت محن أتلتيكو مدريد بطرد غودين
لتلقيه البطاقة الثانية اثر تدخل بحق مواطنه
سواريز (.)65

الدوري اإليطالي

استعاد روما نغمة االنتصارات وعزز موقعه
ف��ي ال��م��رك��ز ال��خ��ام��س اث��ر ف���وزه على ضيفه
فروزينوني الصاعد حديثا ً إلى النخبة  1-3في
افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري
االيطالي لكرة القدم.
على الملعب األولمبي في العاصمة ،تقدم
صاحب األرض عبر البلجيكي راديا ناينغوالن
الذي استغل ارتباك الدفاع ووضع الكرة بيمناه
في الشباك (.)18
ورد فروزينوني سريعا ً عن طريق دانيال
تشوفاني ال��ذي تلقى كرة من الغاني يوسف
رامان شيبساه أنهاها في شباك الحارس الدولي
البولندي فويسيتش شيتشيسني (.)24
وفي مستهل الشوط الثاني ،أضاف ستيفان
ال��ش��ع��راوي العائد إل��ى ايطاليا على سبيل
االع���ارة م��ن م��ي�لان بعدما أع��ي��ر إل��ى موناكو
الفرنسي الصيف الماضي الهدف الثاني لروما
بطريقة أكروباتية عندما عكس البوسني ارفين
زوكانوفيتش كرة من الجهة اليسرى تابعها
االول خلفية وه��ي طائرة استقرت على يمين
الحارس نيكوال ليالي (.)48
وق��اد فرانشيسكو توتي ال��ذي نزل ب��دال ً من
البوسني ادين دزيكو ( ،)60هجمة مرتدة ومرر
كرة إلى البوسني اآلخر ميرالم بيانيتش عند
مشارف المنطقة أطلقها األخير قوية في الشباك
هدفا ثالثا (.)84
وحقق روما فوزه األول في  3مباريات بقيادة
مدربه الجديد القديم لوتشيانو سباليتي خليفة
الفرنسي رودي غارسيا المقال من منصبه في
 13الحالي ،حيث تعادل مع هيالس فيرونا 1-1
وخسر أمام يوفنتوس صفر -1فصار رصيده
 38نقطة مقابل  16لفروزينوني قبل األخير.
على ملعب ألبرتو براليا ،كان باليرمو في
طريقه إل��ى تحقيق ف��وز مهم بعد أن تقدم في
الشوط األول بواسطة المخضرم الدولي السابق
ألبرتو جيالردينو ال��ذي أحسن استثمار كرة
وصلته من السويدي أوسكار هيلييمارك فأودعها
أسفل الزاوية اليمنى ( .)24وفي الشوط الثاني،
تغيرت األم��ور مع حصول كاربي على ركلة
جزاء كان وراءه��ا ادواردو غولدانيغا باعاقته
ماتيو مانكوزو في المنطقة المحرمة نفذها
األخير بنفسه على يمين ال��ح��ارس ستيفانو
سورنتينو (.)74
وص��ار رصيد باليرمو  25نقطة وبقي في
المركز الرابع عشر ،ورصيد كاربي  19نقطة
وب��ق��ي أي��ض �ا ً ف��ي ال��م��رك��ز ال��ث��ام��ن عشر وأول
المهددين بالهبوط.
وعلى ملعب أتليتي أتزوري ديتاليا ،تعادل
أتاالنتا مع ساسوولو  1-1أيضاً .وصار رصيد
أتاالنتا  27نقطة وانتقل إلى المركز الحادي عشر
مقابل  33نقطة لساسوولو الذي بقي سابعاً.

تأهل فريقا النجمة واالجتماعي للدور نصف النهائي
من كأس لبنان لكرة القدم بفوزهما على فريقي طرابلس
والراسينغ على التوالي ،األول على ملعب مجمع زغرتا
بركالت الترجيح  2-4بعد انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي
( 1-1الشوط األول صفر ،)-1والثاني على ملعب العهد
طريق المطار بضربات الترجيح أيضا ً  2-3بعدما انتهى
الوقتين اإلصلي واإلضافي ( 1-1الشوط األول 1-صفر).
وفي زغرتا ،عاد النجمة متأهالً للدور نصف النهائي من
كأس لبنان بعد فوزه بركالت الترجيح على فريق طرابلس
حامل اللقب ،وذلك بعد انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي
( 1-1الشوط االول .)1-0
وكان النجمة الطرف األفضل معظم فترات المباراة ونابت
العارضة والقائم عن عن عبده طافح إلى تألقه في حرمان
النجمة فرصا ً لو ترجمت لما وصل الفريقين إلى ركالت
الترجيح.
افتتح العب طرابلس الغاني عبد العزيز عبدول ()33
عكس مجريات المباراة هدف التقدم لفريقه 1-صفر برأسه
إلى الزاوية اليمنى البعيدة لترتطم الكرة بالقائم وتتحول
إلى قلب المرمى ،وذلك بعدما استثمر رمية التماس الطويلة
من المينمة من أحمد المغربي.
وأدرك أك��رم المغربي ( )77برأسية رائعة وهو على
باب الصندوق بعدما طار للكرة التي رفعها «بالمسطرة»
من الميمنة محمد جعفر وأرسلها قوية إلى يمين الحارس
الطرابلسي عبده طافح الذي جهد لقطعها من دون جدوى.
وف��ي رك�لات الترجيح سجل للنجمة عباس عطوي
ورضزان الفالحي ومحمد قاسم ومحمد حمود على التوالي
ولك يكن من داعي للضربة الخامس ،بينما سجل لطرابلس
عبد الله طالب واضاع ايمانويل وسعد يوسف ثم سجل
حمزة علي على التوالي ولم تسدد الضربة الخامسة.
مثل النجمة الحارس ربيع الكاخي ومحمد حمود وقاسم
الزين ورض��وان الفالحي وحسن االوم��ري ومحمد شمص
(محمد مرقباوي  )71ومحمد قاسم ومحمد جعفر وعباس
عطوي وأك��رم المغربي (حسن القاضي  )94ومحمود
سبليني (يوسف جمال الحاج .)105
ومثل طرابلس الحارس عبده طافح والالعبون خالد
العلي وحمزة علي ومصطفى القصعة (وليد فتوح  16ثم
محمد مقصود  )106وأحمد المغربي وأبو بكر المل (عبد الله
طالب  )89وسعد يوسف وغازي الحسين والغانيون عبد
العزيز عبدول وايمانويل اوفوري ومايكل هيليغبي.
قاد المباراة الحكم محمد درويش وعاونه محمد رمال
وبالل الزين وفؤا عكاشة رابعا ،وراقبها سليمان تيشوري.
وان��ذر الحكم غ��ازي الحسين ( )59ومحمد قاسم ()97
وسعد يوسف (.)109
وعلى ملعب العهد ،استطاع االجتماعي التأهل للمربع
الذهبي على حساب الراسينغ عبر ضربات الترجيح 2-3
بعدما انتهى الوقتين األصلي واإلضافي ( 1-1الشوط
االول  ،)0-1في مباراة متوسطة المستوى في معظم
دقائقها الـ.130
وكانت الوسائط الدفاعية الطرابلسية أب��رز خطوط
الفريقين بعدما زادت عن مرماها بجدارة وحرمت أفراد

القلعة البيضاء من فرصا ً عدة.
افتتح العب االجتماعي الغاني نيكوالس كوفي في الدقيقة
الثانية التسجيل لفريقه بعدما وصلته الكرة وهو على باب
الصندوق من ركلة حرة ارسلها بسام أسعد فلم يتوان في
ايداعها الزاوية اليمنى البيعدة لمرمى محمد سنتينا.
وأدرك محمود محمد كجك ( )53التعادل للراسينج بكرة
رأسية ارسلها الى قلب المرمى اثر عرضية من عدنان ملحم
من مركز الجناح االيمن.
وكان الفتا ً في ركالت الترجيح إه��دار العبي الفريقين
خمس رك�لات م��ن أص��ل عشر ض��رب��ات س���ددت ،وسجل
لالجتماعي بسام أسعد ودايفيد ابوكو اوسي وبالل مطر
واهدر وائل البياض ونيكوالس كوفي ،بينما سجل للراسينغ
حسن قليط وسيرج سعيد واهدر بول رستم واوكتافيان
دراغيتشي ومحمود كجك.
مثل االجتماعي الحارس أحمد قرحاني والالعبون بسام
أسعد محمود حبلص ووسام الرفاعي وهشام النابلسي
وبالل مطر وحسن الحايك (وائل البياض  )64ومصطفى
كمال الدين (خليل خانات  )99والغانيون آدم ماساالشي
ودايفيد اوبوكو اوسي ونيكوالس كوفي.
ومثل الراسينغ ال��ح��ارس محمد سنتينا والالعبون
الروماني اندريه فيتيالرو وحسين عمار (بول رستم )46
وعلي بلوط وعلي حمية وغازي حنيني (حسن قليط )110
وطارق حلوم ومحمود محمد كجك وسيرج سعيد ومحمد
صادق وعدنان ملحم (اوكتافيان دراغيتشي .)69

األنصار والعهد
يرافقان النجمة واالجتماعي

تأهل األنصار والعهد إلى الدور قبل النهائي لكأس لبنان
لكرة القدم بفوزهما 2-صفر على الصفاء و 1-3على شباب
الساحل بدور الثمانية للمسابقة األحد .وسيلعب األنصار
مع العهد  -بطل الدوري في الموسم الماضي  -في الدور قبل
النهائي بينما يلتقي النجمة مع االجتماعي في اللقاء اآلخر.
وسيطر األنصار  -بطل كأس لبنان  13مرة وهو رقم
قياسي  -على المباراة وترجم تفوقه بهدف سجله ربيع
عطايا بضربة رأس ف��ي الدقيقة  18بعد تمريرة من
األرجنتيني لوكاس غاالن.
وعزز أمير الحاف فوز فريقه بتسجيله الهدف الثاني
لألنصار في الدقيقة  44بعد ركلة ركنية أخفق الحارس
مهدي خليل في إبعادها.
ولم يجد العهد صعوبة كبيرة ليحسم تف ّوقه بعد تقدمه
بثالثة أهداف سجلها األوغندي دينيس ايغوما في الدقيقة
 14والسوري عبد الرزاق الحسين من ركلة جزاء في الدقيقة
 31والنيجيري موسى كبيرو مهاجم شباب الساحل بطريق
الخطأ في مرماه بعد خمس دقائق.
وقلص حسين الدر الفارق بتسجيل هدف شباب الساحل
الوحيد بتسديدة من داخل المنطقة في مرمى الحارس محمد
حمود في الدقيقة .44

يلقن �سبيرز ً
ووريرز في الرمق الأخير وكليفالند ّ
در�سا
احتاج غولدن ستايت ووريرز صاحب أفضل سجل في
الدوري األميركي للمحترفين في كرة السلة هذا الموسم،
إلى ثالثية قبل جزين من الثانية على انتهاء المباراة
ليخرج فائزا ً على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز .105-108
وبعد أن تقدّم ووريرز بفارق  24نقطة منتصف الربع
الثالث وبفارق  15قبل انتهاء المباراة بخمس دقائق و42
ثانية ،بدا حامل اللقب في طريقه إلى الخروج فائزا ً على
منافسه الجريح ،لكنه احتاج إلى بذل جهود مضاعفة
ليحقق فوزه الرابع والثالثين مقابل  4هزائم فقط معادال ً
أفضل انطالقة في أول  47مباراة في تاريخ الدوري والتي
سجلها فيالدلفيا بالذات موسم .1967-1966
ّ
ونجح فيالدلفيا في تقليص الفارق تدريجيا ً حتى أدرك
التعادل  105-105قبل نهاية المباراة بـ 22ثانية ،لكن
الكلمة األخيرة كانت لهاريسون بارنز الذي حسم المباراة
في مصلحة فريقه بثالثية في الرمق األخير.
واعترف مدرب ووريرز ستيف كير« :فقدنا إيقاعنا تماما ً
في نهاية المباراة وكنا نستحق الخسارة لو لم نستدرك
األمور في الثانية األخيرة .لقد أنقذنا هاريسون».
وكان العب االرتكاز كالي طومسون أفضل مسجل في
صفوف الفائز ( 32نقطة) ،في حين أضاف ستيفن كوري
 23نقطة.

في مباراة أخرى ،ل ّقن كليفالند كافالييرز بقيادة الملك
ليبرون جيمس منافسه سان أنتونيو سبيرز درسا ً بفوزه
عليه .103-117
وسجل جيمس  29نقطة ليقود فريقه إلى الثأر من سان
ّ
أنتونيو الذي هزمه الشهر الماضي.
ويع ّد هذا الفوز الرابع على التوالي لكليفالند بإشراف
مدربه الجديد تايرون لو الذي استلم منصبه األسبوع
الماضي بعد إقالة ديفيد بالت علما ً بأنّ سان أنتونيو خسر
أول مباراة رسمية تحت إشراف لو.
وأش��اد جيمس بالمدرب الجديد ق��ائ�لاً« :يطلب م ّنا
المدرب المحافظة على إيقاع سريع طوال المباراة وقد
نجحنا في ذلك وبالتالي نحن نقدم كرة سلة شيّقة في
اآلونة األخيرة».
وحقق نيو أورليانز بيليكانز فوزه السابع في آخر سبع
مباريات وكان على بروكلين نتس .103-105
وكان بطل المباراة العب ارتكاز بيليكانز جرو هوليداي
سجل ثالثية ثم سلة في الثواني التسع األخيرة
ال��ذي ّ
ليمنح الفوز لفريقه.
وسجل مونتا إيليس  32نقطة (رقم قياسي شخصي)
ّ
ليقود إنديانا بيسرز إلى الفوز على دنفر ناغتس -109
 105بعد التمديد.

دجوكوفيت�ش ً
ملكا على عر�ش �أ�ستراليا للمرة ال�ساد�سة ...وكيربر ت�صعق �سيرينا
ُت� ّوج الصربي نوفاك دجوكوفيتش ،المص ّنف
أول عالمياً ،بسادس ألقابه في بطولة أستراليا
المفتوحة للتنس ،أولى البطوالت األربع الكبرى،
عقب تغلبه أمس األحد في المباراة النهائية على
منافسه البريطاني أندي موراي ،المصنف ثاني،
بثالثة أشواط نظيفة تفاصيلها  1-6و 5-7و6-7
(.)3-7
على الملعب الرئيسي «رود الف��ر أري��ن��ا» في
ملبورن ،ارتقت المباراة لإلثارة المنتظرة خاصة في
المجموعتين الثانية والثالثة دون األولى التي كانت
في اتجاه واحد ،ولو أنّ غلبة الصربي كانت متوقعة
على خصمه البريطاني ،في ظل منطق اإلحصائيات
الذي يسرد تف ّوق نوفاك في ثالث نهائيات سابقة
على موراي ( 2011و 2013و.)2015
من جانبها ،تبرهن لغة المواجهات المباشرة
ك ّفة راجحة بوضوح لدجوكوفيتش على حساب
م��وراي ،ففي مجموعة  31مباراة جمعت بينهما
(باحتساب نهائي ويمبلدون اليوم) آلت الغلبة
للصربي في  22مناسبة مقابل  9فقط للبريطاني.
بهذا اإلنجاز ،تم ّكن دجوكوفيتش بألقابه الستة
( 2008و 2011و 2012و 2013و 2015و)2016
من معادلة الرقم القياسي في عدد األلقاب الذي كان
بحوزة أسطورة التنس األسترالي روي إيمرسون
( 79عاما ً حالياً) الذي رفع بدوره ستة ألقاب منها
 5متتالية ( 1961و 1963و 1964و 1965و1966
و.)1967
نشير أيضا ً إلى أنّ الهيمنة السداسية لـ»دجوكو»
على أرض ملبورن ،لم يتم ّكن من كسرها سوى
ثالثة العبين فقط في النسخ العشر األخيرة ،هم
السويسري روجيه فيدرر من خ�لال مناسبتين
( 2007و )2010ومواطنه ستانيسالس فافرينكا
( )2014واإلسباني رافاييل نادال (.)2009
أ ّم��ا م��وراي فيمكن وصفه بـ»المنحوس» في
منافسات البطوالت األرب��ع الكبرى ،باستثناء
تتويجه بلقبي بطولة أميركا المفتوحة ()2012
وبطولة ويمبلدون ( ،)2013ف��إنّ الفشل كان
مالزما ً له في  5مباريات نهائية على أرض ملبورن
( 2010و 2011و 2013و 2015و ،)2016كما أنّ

الشقيق األكبر للنجم أندي م��وراي ،بعد أن تغلّبا
قي النهائي على الثنائي المتك ّون من الكندي دانيال
نستور والتشيكي راديك ستيبانيك.
وعلى الرغم من أنّ ظهور سواريس (المصنف
 22في الزوجي) في منافسات الفردي كان محتشما ً
في البطوالت الكبرى ،إالّ أ ّنه وجد مداره الصحيح
نوعا ً ما في منافسات الزوجي بنوعيه (الرجالي
والمختلط) ،حيث ت ّوج بلقبين في بطولة أميركا
المفتوحة ( 2012و ،)2014في حين بلغ نهائي
ويمبلدون ( )2013والمربع الذهبي في فرنسا
المفتوحة (.)2014

كيربر ـ سيرينا

مشواره في روالن غاروس لم يتجاوز أبدا ً الدور
نصف النهائي الذي بلغه  3مرات ( 2011و2014
و.)2015
جدير باإلشارة ،إلى أنّ الرقم واحد في العالم
حصد حتى اآلن  11لقبا ً في بطوالت الـ»غراند
سالم» ( 6في ملبورن ،و 3في ويمبلدون ،واثنين
في فالشينغ ميدوز) ،علما ً بأنّ البطولة الوحيدة
التي استعصت عليه هي روالن غاروس الفرنسية
التي خاض نهائيّها في  3مناسبات ( 2012و2014
 )2015دون أن يت ّوج.
كما أنّ دجوكوفيتش وبعد هذا اللقب الجديد في
الغراند سالم ،التحق فعليا ً بأحد أعظم األساطير
في عالم التنس م ّمن يملك أيضا ً  11لقباً ،والحديث
عن األسترالي رودني جورج المعروف بـ»رود الفر»
وهو اسم الملعب الرئيسي في ملبورن ،إضافة إلى

السويدي بيورن بورغ.

زوجي الرجال من نصيب موراي
وسواريش

أحرز البريطاني جيمي موراي والبرازيلي برونو
سواريش المصنفان في المركز السابع لقب زوجي
الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب
أول البطوالت األربع الكبرى ،بفوزهما على الكندي
دانيال نستور والتشيكي رادي��ك ستيبانيك 6-2
و 4-6و 5-7في المباراة النهائية السبت.
ويعد هذا اللقب األول من نوعه لجيمي موراي
وسواريش في البطوالت الكبرى.
وألول مرة منذ اعتماد نظام االحتراف في نيسان
 ،1968يتأهل شقيقان لمباراتي النهائي (الفردي

والزوجي) في إحدى بطوالت الغراند سالم.

البرازيلي سواريس يحتكر أضواء
الزوجي

صنع البرازيلي برونو سواريس الحدث مرة
أخ���رى عقب تتويجه بلقب ال��زوج��ي المختلط
لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس ،أولى البطوالت
األرب��ع الكبرى ،أمس األحد مع شريكته الروسية
إيلينا فسنينا ،إثر التغلب على الثنائي المتك ّون من
األميركي كوكو فاندرفيغه والرومانية حوريا تيكو
 4-6و.)5-10( 6-4
سواريس ( 33سنة) عاد للظهور في ثوب البطل
مجدّدا ً وبعد  24ساعة فقط من رفعه لقب زوجي
ال��رج��ال مع شريكه البريطاني جايمي م��وراي،

فجرت األلمانية أنجليك كيربر المصنفة سابعة
(ف��ي البطولة) مفاجأة من العيار الثقيل عندما
أح���رزت لقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة
المضرب ،أول��ى بطوالت الغراند س�لام ،بفوزها
على األميركية سيرينا وليامس األولى عالميا ً 4-6
و 6-3و 4-6السبت في المباراة النهائية.
وحرمت كيربر ( 28سنة) منافستها األميركية
حاملة اللقب من معادلة رقم األلمانية شتيفي غراف
برصيد  22لقبا ً في الغراند سالم.
وكانت كيربر تخوض المباراة النهائية إلحدى
بطوالت الغراند سالم للمرة األولى في مسيرتها،
بعدما كانت أفضل نتائجها دور األربعة لبطولتي
فالشينغ ميدوز عام  2011وويمبلدون عام .2012
وأصبحت كيربر أول ألمانية تحرز لقب بطولة
كبرى منذ شتيفي غ��راف في روالن غ��اروس عام
.1999
وكانت كيربر أيضا ً أول المانية تبلغ نهائي
ملبورن بعد انكه هوبر عندما خسرت أمام األميركية
مونيكا سيليش عام .1996
وب��رغ��م ت��ف��وق سيرينا على كيربر بخمسة
انتصارات مقابل خسارة واحدة ،وفوز األميركية
في آخرأربع مباريات جمعت بينهما ،آخرها نهائي
دورة ستانفورد األميركية عام  ،2014إال أن كيربر
حققت الفوز األغلى على مالعب ملبورن.
وهذا الفوز الثاني لكيربر على منافستها بعد ربع

نهائي دورة سينسيناتي األميركية عام .2012
وه��ذه المرة الثانية على التوالي التي تفشل
فيها سيرينا ( 34سنة) بمعادلة إنجاز غراف (رقم
قياسي منذ تطبيق زمن االحتراف) ،بعد أن منيت
بخسارة مفاجئة أيضا ً في نصف نهائي بطولة
فالشينغ ميدوز األميركية أمام اإليطالية روبرتا
فينتشي التي ع��ادت وسقطت في النهائي أمام
مواطنتها فالفيا بينيتا.
وتملك األسترالية مارغريت كورت الرقم القياسي
بشكل عام برصيد  24لقبا ً في الغراند سالم18 ،
منها قبل تطبيق نظام االحتراف ،كما توجت أيضا
بـ 11لقبا في بطولة أستراليا.
وخاضت سيرينا نهائي أستراليا للمرة السابعة
بعد أن توجت بألقابها  6مرات أعوام  2003و2005
و 2007و 2009و 2010و.2015
وأحرزت سيرينا  21لقبا ً في  26مباراة نهائية
في البطوالت األربع الكبرى حتى اآلن.
وعانت سيرينا من اإلص��اب��ات وه��ي لم تلعب
كثيرا ً منذ أيلول الماضي ،علما ً بأنها شاركت في
كأس هوبمان خالل الشهر الحالي لكنها اضطرت
إلى االنسحاب إلصابة في ركبتها.
وحسمت كيربر المواجهة في ساعتين و 8دقائق،
كسرت إرس��ال خصمتها  5م��رات من  9محاوالت
مقابل  4مرات من  8محاوالت لسيرينا ،وضربت
 5إرساالت ساحقة مقابل  7لوليامس ،و 25كرة
فائزة مقابل  47لألميركية ،كما ارتكبت  13خطأ
مباشرا ً مقابل  46لسيرينا.
وفي طريقها إلى اللقب تخطت كيربر اليابانية
ميساكي دوي  )7-4( 7-6و )6-8( 6-7و3-6
في الدور األول ،الرومانية الكسندرا دولغيرو 2-6
و 4-6في الثاني ،واألميركية ماديسون برينغل
 1-6و ،3-6مواطنتها انيكا بيك  4-6و6-صفر
في الرابع ،البيالروسية فيكتوريا أزارنكا الرابعة
عشرة  3-6و 5-7في ربع النهائي ،والبريطانية
يوهانا كونتا  5-7و 2-6في نصف النهائي قبل
تغلبها على سيرينا في النهائي.

