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لي�ستر ي�ضرب مطارده بثالثية في «االتحاد» ...وفوز مهم بعر�ض باهت لبر�شلونة فوز كبير ل�صاالت لبنان على تايبه
�أنجيه ي�سقط وموناكو يعزّز موقعه ثانياً ...وبايرن ودورتموند يُجبران على اقت�سام النقاط ا�ستعداد ًا للبطولة الآ�سيوية
اجتاز ليستر سيتي المتصدّر ثالث اختبا ٍر صعب بنجاح عندما
تخطى مضيفه ومطارده مانشستر سيتي ( )1-3السبت في
افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري اإلنكليزي الممتاز
لكرة القدم.
على ملعب االتحاد ،واص��ل فريق المد ّرب اإليطالي كالوديو
رانييري اصطياد الكبار وه��زم مانشستر سيتي بعد توتنهام
وليفربول ،فع ّزز آماله بمواصلة مشواره التاريخي والفوز بلقب
الدوري الممتاز للم ّرة األولى في تاريخه ،رافعا ً رصيده إلى 53
نقطة ،وتقدّم بفارق  6نقاط عن مالحقه.
وما يحققه ليستر هذا الموسم لم يكن بالحسبان بالنسبة إلى
فريق تبقى أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته في أعلى درجات
الدوري حصوله على المركز الثاني عام  ،1929فيما يعود لقبه
األخير إلى عام  2000حين ت ّوج بلقب كأس الرابطة ،بينما كان قبل
سبعة أعوام في مصاف أندية الدرجة الثانية (الثالثة فعلياً).
ويبقى أمام رانييري وفريقه الذي ح ّقق فوزه الرابع في آخر
صعب آخر سيكون مفصليا ً بالنسبة إلى
خمس مباريات ،اختبا ٌر
ٌ
منصة التتويج في حال فوزه على آرسنال الرابع نهاية
اعتالئه
ّ
األسبوع المقبل.
ووجه الفريق الزائر الضربة األولى لمضيفه في وقتٍ مب ّكر عندما
ّ
ن ّفذ الجزائري المتألق رياض محرز كرة من ركلة ح ّرة جانبية
بطريقة عرضية إلى المدافع األلماني روبرت هوث ح ّولها األخير
بيمناه إلى أسفل الزاوية على يسار الحارس الدولي اإلنكليزي جو
هارت (.)3
وحاول رجال التشيلي مانويل بيليغريني الذي سيسلم الراية
في نهاية الموسم إلى اإلسباني جوسيب غوارديوال مد ّرب بايرن
ميونيخ األلماني حالياً ،جاهدين إلدراك التعادل تحت تأثير
الصدمة المب ّكرة من دون أن ينجحوا حتى نهاية الشوط األول.
وضرب محرز هذه الم ّرة وفي توقيت مماثل أي بعد مرور 3
دقائق من زمن الشوط الثاني عندما تابع بيمناه كرة وصلته داخل
المنطقة من الفرنسي نغولو كانتيه ( )48رافعا ً رصيده إلى 14
هدفا ً في البطولة.
ووجه الدولي األلماني السابق هوث الضربة القاضية مع اكتمال
ّ
الساعة عندما تابع برأسه في مرمى جو هارت كرة وصلته من
ركنية ن ّفذها النمساوي كريستيان فوكس (.)60
وكاد جيمي فاردي متصدّر ترتيب الهدافين ( 18هدفاً) يضيف
الرابع إثر تمريرة من دانيال درينكووتر ،لكن هارت كان صاحيا ً
هذه الم ّرة (.)67
وقطع ويس مورغان وهوث وداني سمبسون وفوكس جميع
الطرق والسبل أمام مهاجمي مانشستر سيتي قبل يصيب االرتباك
فسجل األرجنتيني سيرخيو أغويرو
صفوفهم في الدقائق األخيرة
ّ
مسجالً
هدف حفظ ماء الوجه إثر ركنية ومتابعة رأسية ()87
ّ
هدفه الرابع عشر في البطولة.
وكاد أغويرو يضيف الهدف الثاني من كرة معادة إلى الحارس
الدنماركي كاسبر شمايكل ،نجل األسطورة بيتر شمايكل حارس
مانشستر يونايتد سابقاً ،لكن خروجه في الوقت المناسب
ومضايقته لألرجنتيني حرمته من التسديد بشك ٍل مر ّكز (.)89

توتنهام ـ واتفورد

واصل توتنهام عروضه القوية واستغل سقوط سيتي على
أرضه أمام المتصدر ليستر سيتي وانتزع منه المركز الثاني عقب
تغلبه الصعب على واتفورد
اغتنم توتنهام فرصة سقوط مانشستر سيتي وخطف النقاط
ٍ
بهدف من دون رد ،على
الثالث بصعوبة بفوزه على ضيفه واتفورد
ملعب وايت هارت لين في لندن رافعا ً رصيده إلى  48نقطة.
وكان هدف المدافع كيران تريبيير الذي تلقى كرة عرضية من
ديلي آلي أنهاها في الشباك ( )64كافيا ً لفوز توتنهام وخطف
النقاط الثالث.
وعلى ملعب آنفيلد رود وأم��ام أكثر من  44ألف متفرج ،فرط
ليفربول في غياب مدربه األلماني يورغن كلوب الذي شكا قبل
المباراة من أعراض التهاب الزائدة الدودية ،بفوز كان في متناوله
على ضيفه سندرالند حيث تقدم بهدفين نظيفين قبل أن يخرج
متعادال ً معه .2-2
وانتظر ليفربول نحو ساعة الفتتاح التسجيل بعد عرضية من
جيمس ميلنر ارتقى لها البرازيلي البرتو فيرمينو وتابعها برأسه
في الشباك في الدقيقة .59
وساهم فيرمينو في صناعة الهدف الثاني عندما م��رر كرة
بالمقاس إلى آدم الالنا داخل المنطقة تابعها األخير بيمناه في قلب
المرمى في الدقيقة .70
وقلص آدم جونسون الفارق من ركلة حرة ( ،)82وأدرك جيرماين
ديفو التعادل بعد تمريرة متقنة من التونسي وهبي الخزري القادم
من بوردو الفرنسي في الدقيقة .89

إيفرتون يكتسح ستوك

وعلى ملعب بريتانيا ستاديوم ،أنهى إيفرتون المواجهة مع
مضيفه ستوك سيتي في الشوط األول بثالثية نظيفة.
وافتتح إيفرتون التسجيل من ركلة جزاء حصل عليها طوم
كليفرلي إثر مخاشنته من قبل جاك باتالند ونفذها البلجيكي
روميلو لوكاكو بنجاح في الدقيقة  11رافعا ً رصيده إلى  16هدفا ً
في المركز الثاني على الئحة الهدافين.
وأض��اف المدافع األيرلندي شيموس كولمان الهدف الثاني
بمتابعة رأسية لكرة نفذها كليفرلي ،العب مانشستر يونايتد
سابقاً ،من ركلة ركنية في الدقيقة .28
وعزز آرون لينون تقدم الضيوف بالهدف الثالث بتسديدة قوية
من خارج المنطقة في الدقيقة .42
وعلى ملعب «ليبرتي» ستاديوم ،تعادل سوانسي سيتي مع
كريستال باالس .1-1
وافتتح سوانسي التسجيل في وقت مبكر عبر األيسلندي جيلفي
سيغوردسون من ركلة حرة في الدقيقة .31
وفي مستهل الشوط الثاني ،أدرك سكوت دان التعادل إثر ركلة
ركنية وتمريرة قصيرة من رأس األيرلندي داميان ديالني تابعها
بيسراه في الشباك في الدقيقة .47

أستون فيال ينتفض

وعلى ملعب فيال بارك ،فاز أستون فيال صاحب المركز األخير
على ضيفه نوريتش سيتي2-صفر افتتحهما جوليون ليسكوت
الذي تابع برأسه كرة رفعها اإلسباني كارليس خيل من ركلة حرة
في الدقيقة .45
وفي الشوط الثاني ،أضاف المخضرم غابرييل أغبونالهور
الهدف الثاني إثر تمريرة بينية من الفرنسي ج��وردان فيريتو.
()51
على ملعب سانت جيمس ب��ارك ،فاز نيوكاسل يونايتد على
ضيفه وس��ت بروميتش البيون بهدف نظيف سجله الصربي
الكسندر ميتروفيتش مستفيدا ً من كرة بينية أرسلها جونجو
شيلفي في الدقيقة .32
وفي المرحلة ذاتها تغلب ساوثمبتون على ضيفه وست هام
بهدف من دون رد أحرزه الياباني مايا يوشيدا في الدقيقة التاسعة
من زمن اللقاء ،بذلك ارتقى ساوثمبتون إلى المركز السابع برصيد
 37نقطة ،فيما تجمد رصيد وس��ت ه��ام عند  39في المركز
السادس.

الدوري اإلسباني

انتصر برشلونة على مستضيفه ليفانتي  0-2في المباراة التي
جرت بينهما ضمن المرحلة  23من الدوري اإلسباني لكرة القدم
أمس األحد.
على ملعب سيوتات دي فالنسيا لم يقدم النادي الكاتالوني
العرض المنتظر منه ،فسجل له مدافع ليفانتي وكابتنه ديفيد نافارو
خطأ ً في مرمى فريقه  ،21قبل أن يضيف األوروغوياني لويس
سواريز الهدف الثاني في الدقيقة  ،2+90ليرفع رصيد البرسا إلى
 54نقطة بفارق  3نقاط عن أتلتيكو مدريد ومباراة مؤجلة لألول .أما
ليفانتي فتجمد رصيده عند النقطة  17في المركز األخير.
وقدّم برشلونة عرضا ً باهتا ً على غير عادته في مواجهة فريق
أضاع فرصتين هائلتين في الشوط األول واحدة منها ناب فيها
القائم األيمن عن الحارس برافو في إبعاد الخطر.

وعموما ً لم يشكل الثالثي الرهيب المؤلف من سواريز وميسي
ونيمار خطورة كبيرة بدليل أن األول سدد باتجاه المرمى للمرة
األولى عندما سجل الهدف ،في حين نجح كل من ميسي ونيمار
في التسديد مرة واحدة أيضا ً باتجاه المرمى من دون أن يصيبا
نجاحاً.
ولعل أهم ما بهذا الفوز عدا عن النقاط الثالث ،هو أن المدرب
لويس إنريكي عادل رقما ً قياسيا ً للنادي بخوضه  28مباراة بال
هزيمة ،وإذا نجح في عدم الخسارة امام فالنسيا في إياب نصف
النهائي من مسابقة الكأس األربعاء المقبل سيحطم الرقم القياسي.
من جهته انفرد سواريز بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 20
نقطة متقدما ً بفارق هدف واحد عن كريستيانو رونالدو مهاجم ريال
مدريد وهدفين عن زميل األخير كريم بنزيمة.
واستعاد أتلتيكو مدريد نغمة االنتصارات بفوزه الثمين على
ضيفه ايبار  1-3السبت .وأهدر أتلتيكو مدريد  4نقاط في مباراتيه
األخيرتين في الدوري بالسقوط في فخ التعادل أمام ضيفه اشبيلية
والخسارة أمام برشلونة.
وكان ايبار الذي خسر مباراتيه األخيرتين أمام بيلباو وملقا،
البادئ بالتسجيل عبر سيرخيو غونتان «كيكو» في الدقيقة 46
بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة ،لكن أتلتيكو أدرك التعادل
بواسطة األوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز بضربة رأسية من
باب المرمى اثر تمريرة عرضية من كوكي (.)56
ومنح س��اوول نيغويز التقدم ألتلتيكو مدريد بضربة رأسية
في الدقيقة  63إثر ركلة ركنية انبرى لها كوكي ،قبل أن يطمئنه
هدافه الدولي السابق فرناندو توريس ،بديل الدولي البلجيكي
يانيك فيريرا كاراسكو ،بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة األولى
من الوقت بدل الضائع من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من
األرجنتيني لوتشيانو فييتو.
وه��و الهدف األول لتوريس منذ  19أيلول  2015في مرمى
ايبار بالذات ،كما هو هدفه المئة مع نادي العاصمة في مختلف
المسابقات.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى  51نقطة بفارق المواجهات
المباشرة خلف برشلونة المتصدر وحامل اللقب الذي يحل ضيفا ً
على ليفانتي األحد ويملك مباراة مؤجلة ستقام خالل الشهر الحالي
مع سبورتينغ خيخون.
في المقابل ،تجمد رصيد ايبار عند  33نقطة.
وانتهت القمة بين أتلتيك بلباو وضيفه فياريال بالتعادل السلبي
على ملعب «سان ماميس» في بلباو وأمام  40941متفرجاً.
وأكمل أتلتيك بلباو المباراة بعشرة العبين إثر طرد اينياكي
وليامس لتلقيه اإلنذار الثاني ( ،)90قبل أن يتساوى الفريقان على
أرضية الملعب لطرد اإليطالي دانييلي بونيرا لتلقيه اإلنذار الثاني
على التوالي في الدقيقة الرابعة األخيرة من الوقت بدل الضائع.
وعزز فياريال موقعه في المركز الرابع برصيد  45نقطة مقابل
 34نقطة ألتلتيك بلباو السادس مؤقتا ً بفارق األهداف أمام سلتا
فيغو الذي يستضيف اشبيلية الخامس األحد.
وفي مباراة ثالثة على ملعب «كامبو دي فوتبول دي فاييكاس»
في العاصمة ،فاز رايو فايكانو على ضيفه الس بالماس بهدفين
نظيفين سجلهما الفنزويلي ميكو بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة
( )3والبرتغالي بيبيه من تسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر
تمريرة من ميكو (.)74
ورفع رايو فايكانو رصيده إلى  23نقطة وصعد إلى المركز
الرابع عشر مؤقتا ً مقابل  21نقطة لالس بالماس الذي تراجع إلى
المركز الثامن عشر.

الدوري الفرنسي

فرط أنجيه مفاجأة الموسم بالفرصة الثمينة التي كانت متاحة
له الستعادة المركز الثالث بعدما سقط أمام ضيفه ليون بثالثية
نظيفة أول من أمس في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري
الفرنسي.
وسجل كريستوف جاليه ( )13والجزائري رشيد غزال ()46
وكورنتان توليسو ( )81ليرتفع رصيد ليون إلى  36نقطة في
المركز الخامس مؤقتا ً بفارق األهداف أمام سانت اتيان الذي بات
يملك بدوره فرصة الصعود إلى المركز الرابع في حال فوزه على
مضيفه بوردو األحد ،فيما تجمد رصيد أنجيه عند  37نقطة.
بدوره ،لم يغتنم كاين الفرصة وسقط أمام ضيفه رينس بهدفين
نظيفين سجلهما الكونغولي ثيفي بيفوما ( )20من ضربة رأس،
وبديله مواطنه برانس أونيانغ (.)63
وتغلب باستيا على ضيفه تروا صاحب المركز األخير  0-2في
مباراة ملونة ظهرت فيها البطاقة الحمراء  3مرات وطالت حارس
باستيا جان لوي لوكا ( ،)48ومهاجم تروا الكولومبي برايان بيريا
( )59والعب وسطه فابيان كامو (.)82
وسجل الدولي التوغولي فلويد اييتيه الهدفين ( 10و 82من
ركلة جزاء).
وتعادل لوريان مع مونبلييه بهدف لجيمي كابو ( )49مقابل
هدف لكيفن بيريغو (.)2+45
وتعادل تولوز مع نانت سلبياً ،وغازيليك أجاكسيو مع غانغان
بالنتيجة ذاتها.
وتختتم المرحلة األحد فيلتقي ليل مع رين ،ومرسيليا مع باريس
سان جيرمان المتصدر وبطل المواسم الثالثة األخيرة.
وضرب موناكو عصفورين بحجر واحد عندما تغلب على ضيفه
نيس بصعوبة  0-1السبت .على ملعب لويس الثاني ،استطاع
فريق اإلمارة بعشرة العبين خطف النقاط الثالث فعزز موقعه في
المركز الثاني رافعا ً رصيده إلى  45نقطة ،وهزم في الوقت عينه
أحد مزاحميه على الوصافة وأوقف رصيده عند  39نقطة.
ونقصت صفوف موناكو بطرد الدولي المغربي نبيل ضرار في
مستهل الشوط الثاني بنيله البطاقة الصفراء الثانية ،لكن زمالءه
لم يستسلموا لألمر الواقع مستفيدين من عدم استثمار المنافس
للوضع الجديد.
وأجرى موناكو تبديالً اضطراريا ً في خط دفاعه في وقت مبكر
بخروج العب ريال مدريد االسباني سابقا البرتغالي فابيو كوينتراو
مصابا ً ودخول تييمويه باكايوكو ( ،)12وهو يدين بهذا الفوز لهذا
البديل الذي طار لكرة رفعها البرتغالي األخر جواو موتينيو من
ركلة حرة وتابعها برأسه في قلب المرمى (.)81

الدوري األلماني

رفض بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في األعوام الثالثة
األخيرة هدية هرتا برلين الذي أسقط بوروسيا دورتموند في فخ
التعادل السلبي ،وسقط بدوره في الفخ ذاته أمام مضيفه باير
ليفركوزن وبالنتيجة ذاتها اليوم السبت في المرحلة العشرين من
الدوري األلماني لكرة القدم.
وبقيت الصدارة على حالها حيث رفع بايرن ميونيخ رصيده
إلى  53نقطة محافظا ً على فارق النقاط الثماني التي تفصله عن
بوروسيا دورتموند ،وبقي هرتا برلين ثالثا برصيد  35نقطة ،فيما
تراجع باير ليفركوزن إلى المركز الخامس برصيد  32نقطة.
في المباراة األولى على ملعب «باي أرينا» في ليفركوزن وأمام

 30210متفرج ،أهدر بايرن ميونيخ فرصة ذهبية لالبتعاد 10
نقاط في الصدارة واكتفى بنقطة واحدة بعدما عجز مهاجموه عن
هز شباك الحارس بيرند لينو.
وبدأ مدرب بايرن ميونيخ اإلسباني جوسيب غوارديوال المباراة
بالهولندي الطائر أريين روبن والتشيلي أرتورو فيدال ،العب باير
ليفركوزن سابقا ،تاركا ً مواطنه تياغو ألكانتارا وتوماس مولر على
دكة البدالء ،قبل أن يدفع باألخيرين مكانهما في الشوط الثاني.
وكان باير ليفركوزن صاحب األفضلية واالستحواذ على الكرة
وحاول جاهدا ً هز شباك الفريق البافاري بيد أنه كاد يدفع الثمن
غاليا ً في الهجمات المرتدة خاصة تلك التي قادها روبن منتصف
الشوط األول حيث ركض بالكرة ألكثر من  50مترا ً قبل أن يتدخل
الدفاع في التوقيت المناسب إلبعاد الكرة.
وسنحت فرصة خطيرة للدولي المكسيكي خافيير هرنانديز
تشيتشاريتو مطلع الشوط الثاني من تسديدة قوية من خارج
المنطقة مرت بجوار القائم األيمن للعمالق مانويل نوير ،ور ّد الفريق
البافاري بمحاولتين ،األولى عبر هدافه الدولي البولندي روبرت
ليفاندوفسكي عندما تهيأت أمامه كرة فشل الدفاع في إبعادها
إثر عرضية أللكانتارا بيد أنه لعبها بيمناه بجوار القائم األيسر،
والثانية عبر مولر الذي تلقى كرة عرضية من دافيد أالبا فسدها
فوق العارضة بسنتمترات قليلة.
وأكمل بايرن ميونيخ المباراة بعشرة العبين إثر طرد العب
وسطه اإلسباني تشابي ألونسو لتلقيه اإلنذار الثاني ( ،)84بيد أن
أصحاب األرض لم يستغلوا الموقف وبالتالي لم تتغير النتيجة.
وفي الثانية على الملعب األولمبي في العاصمة وأمام  74ألف
متفرج ،أهدر بوروسيا دورتموند نقطتين ثمينتين في سعيه إلى
اإلبقاء على آماله الضئيلة في منافسة بايرن ميونيخ ،بسقوطه في
فخ التعادل السلبي أمام مضيفه هرتا برلين.
وهي المرة األولى بعد  26مباراة متتالية (رقم قياسي محلي)
يفشل فيها بوروسيا دورتموند في هز الشباك.
وكان بوروسيا دورتموند األفضل أغلب فترات المباراة بيد أن
مهاجميه خاصة هدافه الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ
متصدر الئحة الهدافين ،عجزوا عن هز الشباك.
وصعد شالكه إل��ى المركز الرابع بفوزه الكبير على ضيفه
فولفسبورغ بثالثية نظيفة على ملعب «فيلتنس أري��ن��ا» في
غيلسنكيرشن وأمام  61483متفرج.
ومنح المهاجم الدولي الهولندي كالس يان هونتيالر التقدم
لشالكه بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة (،)24
وأضاف يوهانيس غايز الهدف الثاني بتسديدة بيسراه من ركلة
حرة تبعد نحو  25مترا ً ( ،)35قبل أن يختم أليساندرو شوبف
المهرجان بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة (.)87
ورف��ع شالكه رصيده إل��ى  33نقطة بفارق نقطة أم��ام باير
ليفركوزن .أما فولفسبورغ فتج ّمد رصيده عند  27نقطة وتراجع
إلى المركز الثامن بفارق  3نقاط خلف شريكه السابق ماينتس
العائد بفوز ثمين على مضيفه هانوفر 1-صفر على ملعب «اي
دبليو دي-ارينا» وأمام  35596متفرجاً.
وسجل خايرو هدف المباراة الوحيد بتسديدة بيمناه من مسافة
قريبة إثر تمريرة من كريستيان كليمنز (.)24
وبقي هانوفر في المركز األخير برصيد  14نقطة بعدما تلقى
هزيمته السادسة على التوالي والرابعة عشرة هذا الموسم.
على ملعب «موميرتسبنك» في فرانكفورت وأمام  42ألف متفرج،
تابع شتوتغارت انتفاضته وحقق فوزه الرابع على التوالي وكان
على حساب مضيفه آينتراخت فرانكفورت .2-4
ومنح كريستيان غنتنر التقدم لشتوتغارت في الدقيقة 27
عندما تلقى كرة خلف الدفاع من لوكاس روب فكسر مصيدة التسلل
ّ
وتوغل داخل المنطقة فسددها زاحفة بيمناه على يسار الحارس
لوكاس هراديتشكي.
وأض��اف دانيال ديدافي الهدف الثاني بتسديدة بيمناه على
الطائر من باب المرمى الخالي بعد تلقيه كرة رأسية من جورج
نييدرماير (.)1+45
وقلّص ألكسندر ماير الفارق مطلع الشوط الثاني بيمناه من
مسافة قريبة ( ،)52لكن شتوتغارت رد بهدفين لنييدرماير
بضربة رأسية إثر تمريرة من غنتنر ( )65وفيليب كوستيتش من
ركلة جزاء ( ،)76قبل أن يسجل شابولتش هوشتي الهدف الثاني
ألصحاب األرض (.)90
وأكمل الفريقان المباراة بعشرة العبين بعد طرد ديدافي ()67
والعب آينتراحت فرانكفورت كارلوس زامبرانو (.)75
وارتقى شتوتغارت إلى المركز الحادي عشر برصيد  24نقطة
مقابل  21نقطة لشريكه السابق الذي تراجع إلى المركز الرابع
عشر.
على ملعب «أودي سبورت بارك» وأمام  15356متفرجا ،قلب
إينغلوشتات تخلفه أمام ضيفه أوغسبورغ إلى فوز ثمين .1-2
ومنح ال��م��داف��ع ال��دول��ي اليوناني كوستانتينوس التقدم
ألوغسبورغ بتسديدة قوية بيسراه على الطائر من خارج المنطقة
أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لحارس المرمى رمضان أوزجان
(.)14
ور ّد إينغلوستات بهدفين في الشوط الثاني عبر مارفين ماتيب
بضربة رأسية إثر ركلة ركنية ( )59وموريتس هارتمان من ركلة
جزاء (.)85
ورفع إينغلوشتات رصيده إلى  26نقطة في المركز التاسع
مقابل  21نقطة ألوغسبورغ الثالث عشر.

الدوري اإليطالي
تعادل مثير إلنتر

قلب إنتر تأخره إلى تعادل مثير أمام مضيفه هيالس فيرونا 3-3
أمس األحد على ملعب مارك أنتونيو بينتغودي ضمن مواجهات
الجولة  24من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وتمكن فريق إنتر من افتتاح ب��اب التسجيل في الدقيقة 8
بواسطة رأسية المدافع الكولومبي جيسون موريلو ليدرك بعدها
بـ 4دقائق أصحاب األرض التعادل بواسطة الالعب السويدي
فيليب هيالندر.
بعد مرور أول ربع ساعة مجنونة في المواجهة وبالتحديد في
الدقيقة  16أضاف إيروس بايسانو الهدف الثاني لهيالس الذي
أنهى الفترة األولى لصالحه بهدفين لهدف.
ومع بداية الشوط الثاني ،سجل المولدوفي أرتور لونيتا الهدف
الثالث في الدقيقة  57ليحاول بعدها إنتر إدراك التعادل بشتى
الطرق فقلص األرجنتيني ماورو إيكاردي الفارق في الدقيقة .61
وبينما كان الجميع يعتقد بأن المباراة ستنتهي لرفاق لوكا
طوني إال أن الكرواتي إيفان بيريسيتش أدرك التعادل للفريق القادم
من عاصمة الموضة في الدقيقة .87
وفي ما تبقى من الوقت ،حاول إنتر بانتفاضة قوية تسجيل
الهدف الرابع إال أن العبيه فقدوا التركيز لتنتهي المواجهة بالتعادل
.3-3
ويحتل إنتر المركز الرابع برصيد  45نقطة بينما يحتل هيالس
فيرونا المركز األخير برصيد  15نقطة.

استهل منتخب لبنان لكرة القدم للصاالت معسكره
األخير استعدادا ً لكأس آسيا ،بأفضل طريقة ممكنة
عندما تغلب على منتخب تايبه بستة أه��داف نظيفة،
في مباراة دولية ودية أجريت بينهما في قاعة «يوشليك
سبورت أرينا» في العاصمة األوزبكية طشقند ،التي
تستضيف البطولة القارية األربعاء المقبل ،وهي مؤهلة
إلى نهائيات كأس العالم كولومبيا .2016
وكان منتخب تايبه قد ش ّكل تحديات عديدة للبنان
في لقاءاتهما السابقة ،إال أن رجال المدرب باكو أراوجو
فرضوا حضورهم القوي منذ صافرة بداية اللقاء ،حيث
أنهوا الشوط األول متقدّمين بهدفين سجلهما أحمد خير
الدين وعلي طنيش «سيسي».
أما النبأ الجيد بالنسبة إلى أراوج��و ومنتخبه فهو
ظهور أح��د نجومه كريم أب��و زي��د بصورة طيّبة ،وهو
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الذي أجرى عملية جراحية في الركبة عشية انطالق
االستعدادات للبطولة ،وقد تمكن من تسجيل هدفين
ٍ
ٍ
وهدف حمل توقيع حسن
هدف آخر لطنيش
أضيفا إلى
زي��ت��ون ف��ي ال��ش��وط الثاني ،ليحقق المنتخب الفوز
بسداسية نظيفة.
وسيبدأ لبنان استعداده للقائه األول في المجموعة
األولى أمام قيرغزستان ،والذي يقام األربعاء ،قبل أن
يلتقي بعدها السعودية وأوزبكستان المضيفة توالياً.
وكان المنتخب اللبناني على موعد مع مباراة ودية
اتفاق بين
أم��ام المنتخب الياباني األح��د ،وذل��ك بعد
ٍ
االتحادين اللبناني والياباني ،إال أن االتحاد اآلسيوي
منتخب مشاركٍ
طلب إلغاء اللقاء بسبب عدم سماحه ألي
ٍ
في كأس آسيا بخوض مباراة ودية قبل  48ساعة على
أولى مبارياته في البطولة.

الريا�ضي يح�سم ديربي ال�سلة اللبنانية
ويوا�صل �صدارته
واص��ل فريق الرياضي مسلسل
انتصاراته في الدوري اللبناني لكرة
السلة ،وحسم الديربي التقليدي،
بفوزه على الحكمة بفارق  19نقطة
( 80 – 99األشواط  14 – 17و45
–  33و ،)54 – 74وذلك في ختام
ال��ج��ول��ة الثامنة م��س��اء الجمعة،
ف��ي قاعة صائب س�لام ف��ي النادي
الرياضي في المنارة ،أمام نحو ألفي
متفرج.
وهذا الفوز الـ 62للرياضي مقابل
 38على غريمه التقليدي الحكمة
في الديربي المئة بينهما في بطولة
ل��ب��ن��ان ،وذل���ك م��ن دون احتساب
مواجهاتهما في كأس لبنان وبطولة
االندية العربية ودورة دبي الدولية
الى المباريات الودية.
وه��ذا الفوز السابع على التوالي
ل��ل��ري��اض��ي ،ف��ي��م��ا م��ن��ي الحكمة
بخسارته الخامسة مقابل ثالثة
ان��ت��ص��ارات ،ليبتعد الفريق الفائز
في ص��دارة الترتيب ول��ه  21نقطة
كاملة ،وهو الفريق الوحيد بين الفرق
التسعة المشاركة في البطولة ،لم
يعرف طعما ً للخسارة.
في المقابل ،ظل الحكمة في المركز
الخامس وله  14نقطة وهو الفريق
الوحيد الذي خاض كافة مبارياته
الثماني في ذه��اب ال��دور األول وهو
سيكون مرتاحا ً في الجولة التاسعة،
وبالتالي سيفقد مركزه بعد اكمال
الفرق الباقية لمبارياتها في الجولة
المقبلة.
وك���ان الع��ب ال��ف��ائ��ز أم��ي��ر سعود
والع���ب ال��خ��اس��ر األم��ي��رك��ي داي��ون
ديسكون ( 20نقطة) أفضل مسجلين
في المباراة.

مثل الرياضي جان عبد النور (3
ن��ق��اط) وأم��ي��ر سعود ( )20وعلي
محمود ( )8واسماعيل علي أحمد
( )15وع��ل��ي ح��ي��در ( )15ووائ���ل
ع��رق��ج��ي ( )-ون��دي��م ح���اوي ()2
وحسن دن��دش ( )3واحمد سبيتي
( )-واألميركيين جيرماياه ماساي
( )15وآرون هاربر (.)18

ومثل الحكمة إيلي رستم (18
نقطة) وبشير العموري ( )-وروي
س��م��اح��ة ( )5وج���و غ��ط��اس ()-
وجورج دعبول ( )2وصباح خوري
( )8واألميركيون داي��ون ديكسون
( )20والبوسني الصربي راتكو
ف���اردا ( )17واالوك��ران��ي اليكسي
بيتشيروف (.)10

البحرين يهزم لبنان بهدفين ا�ستعداد ًا
للت�صفيات المزدوجة
فاز منتخب البحرين على ضيفه المنتخب اللبناني 0-2
على استاد البحرين الوطني ،في مباراة ودية استعدادا ً
للجوالت المقبلة من التصفيات اآلسيوية المزدوجة
المؤهلة لكأس العالم  2018في روسيا وكأس آسيا 2019
في اإلمارات.
لعب منتخب البحرين بتشكيلة ضمت الحارس حمد
الدوسري والالعبين السيد هاشم السيد عدنان وعبدالله
يوسف ومحمد عادل وراشد الحوطي وعلي السيد عيسى
وعبد الله شالل وهشام النايم وضياء سعيد وكميل األسود
ومجتى محمد.
وسيطر منتخب البحرين على الشوط األول وكان األكثر
تفوقا ً في وسط الملعب.
وغ���اب ع��ن ال��م��ب��اراة الع��ب��ا ن��ادي��ي ال��م��ح��رق والحد
البحرينيين ،بسبب قرار من إدارة الناديين بعدم ارتباط
الالعبين مع المنتخب في الفترة الحالية ،لعدم إقامة

المباراة في األيام المعتمدة من االتحاد الدولي لكرة القدم.
وافتتح منتخب البحرين التسجيل عن طريق علي
السيد عيسى عندما حصل على كرة سددها قوية داخل
شباك لبنان.
وقبل نهاية الشوط األول بدقيقة سجل منتخب البحرين
الهدف الثاني عن طريق عبدالله يوسف ،حينما حصل على
كرة من العمق سددها قوية في الشباك.
وف��ي ال��ش��وط الثاني ،عمد المدير الفني للمنتخب
البحريني سيرخيو باتيستا على اش��راك العديد من
الالعبين وأجرى الكثير من التغييرات على مدار الشوط،
وبالمثل قام المنتخب اللبناني.
وعلى الرغم من الفرص لم يشهد الشوط الثاني أي
هدف.
ويلعب منتخب البحرين مع اليمن وأوزبكستان في
الجولتين المقبلتين لحساب المجموعة الثامنة.

«القائمة ال�سرية» لأجور العبي ريال مدريد
نشرت وسائل اإلع�لام اإلسبانية
األح��د  7شباط قائمة ت��م تسريبها
ألج����ور الع��ب��ي ري����ال م��دري��د التي
يحصلون عليها أسبوعيا ً خالل موسم
.2016-2015
ريال مدريد اإلسباني ،يوجد على
رأس قائمة أكثر األندية دفعا ً ألجور
الالعبين ح��ول العالم ،ل��ذا ك��ان من
المثير الكشف عن قائمة أجور نجوم
النادي الملكي.
كايلور ن��اف��اس غ��ام��ب��وا :الراتب
األسبوعي 55 :ألف جنيه استرليني
(عقده  5سنوات لعام .)2020
فرانسيسكو كيكو كاسيا :الراتب

األسبوعي  25ألف جنيه استرليني
(عقده لعام .)2020
سيرجيوراموس:الراتباألسبوعي
 140ألف جنيه استرليني (عقده لعام
.)2017
رافاييل فاران :الراتب األسبوعي
 80أل��ف جنيه استرليني (لعام
.)2020
بن زيمة :الراتب األسبوعي 110
آالف جنيه استرليني (لعام )2016
ناتشوفيرنانديز:الراتباألسبوعي
 60ألف جنيه (لعام .)2020
مارسيلو :الراتب األسبوعي 80
ألف جنيه (لعام .)2020

داني كارفاخال :الراتب األسبوعي
 35ألف جنيه (لعام .)2020
دانيلو :الراتب األسبوعي  60ألف
جنيه استرليني (لعام .)2021
توني ك��روس :الراتب األسبوعي
 156ألف جنيه (لعام .)2020
لوكا مودريتش :الراتب األسبوعي
 120ألف جنيه (لعام .)2018
خ��ام��ي��س رودري���غ���ي���ز :ال��رات��ب
األسبوعي  120أل��ف جنيه (لعام
.)2020
كريستيانو رون���ال���دو :ال��رات��ب
األسبوعي  288ألف جنيه بعد خصم
الضرائب (لعام .)2018

