ريا�ضة

السنة السابعة  /السبت  13 /شباط  / 2016العــدد 2004
Seventh year / Saturday / 13 February 2016 / Issue No. 2004

15

بر�شلونة للث�أر من �سلتا فيغو وقطبا العا�صمة يتر ّب�صان ...و�سان جيرمان يقترب من اللقب حناوي التقى وفد نادي الزهراء الريا�ضي
ثالثي �صدارة البوند�سليغا ال�ستعادة نغمة الفوز ...وث�أر في قمة يوفنتو�س �آرينا
يبحث برشلونة المتصدر وحامل اللقب عن الثأر من سلتا
فيغو عندما يستضيفه األحد في ختام المرحلة  24من الدوري
اإلسباني ،التي تشهد السبت مواجهة قوية بين ريال مدريد الثالث
وضيفه أتلتيك بلباو السادس.
ومني برشلونة ،بطل أوروبا والعالم ،بخسارة قاسية ذهابا ً
على أرض فيغو  4-1في المرحلة الخامسة عندما كان سلتا يقدم
بداية موسم رائعة قبل تراجعه تدريجيا ً إذ تذوق طعم الفوز مرة
يتيمة في آخر  7مباريات.
وخالفا ً لسلتا ،يعيش برشلونة فترة خارقة وه��و يتصدر
الترتيب بفارق  3نقاط أمام أتلتيكو مدريد مع مباراة مؤجلة مع
سبورتينغ خيخون أحد الفرق المتراجعة في الترتيب ،بعد خمسة
انتصارات متتالية في الليغا.
ودف��ع لويس انريكي م��درب برشلونة بتشكيلة احتياطية
بالكامل وتأهل إلى نهائي الكأس برغم تعادله مع مضيفه فالنسيا
 1-1في إياب نصف النهائي األربعاء وذلك لفوزه الساحق ذهابا ً
7صفر.وحطم الفريق الكاتالوني الرقم القياسي الذي حققه في عهد
مدربه السابق جوسيب غوارديوال في موسم ،2011-2010
حيث لم يخسر في  28مباراة متتالية ،فرفع رصيده الجديد إلى
 29مباراة من دون خسارة.
ويطمح برشلونة إلى تكرار انجاز الموسم الماضي حين أحرز
خماسية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا
والكأس السوبر األوروبية وكأس العالم لألندية).
وأراح انريكي تشكيلته األساسية حفاظا ً على أساسييه
لمواجهة آرسنال اإلنكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال
أوروبا في  23شباط الحالي.
لكن برشلونة يواجه خطر غياب نجمه األرجنتيني ليونيل
ميسي الذي خضع لعملية تفتيت حصيات الكلى التي ظهرت لديه
خالل مشاركته في كأس العالم لألندية في كانون األول الماضي.
في المقابل ،تنتظر ريال مدريد مواجهة قوية مع اتلتيك بلباو
السبت.
ويعيش الفريق الملكي ،مع مدربه الجديد الفرنسي زين الدين
زيدان بديل رافايل بينيتز المقال من منصبه ،مرحلة مستقرة إذ لم
يخسر في  8مباريات ،في ظل تألق هدافه البرتغالي كريستيانو
رونالدو ،أفضل العب في العالم  3مرات ،والفرنسي كريم بنزيمة.
وأكد رونالدو االثنين أنه سيبقى عامين آخرين ثم «سيرى»
الوضع ،قاطعا ً الطريق على اإلشاعات التي تشير باستمرار الى
احتمال رحيله عن فريق العاصمة.
ويبحث ريال عن استعادة موقعه الطبيعي بين ثنائي المقدمة،
منتظرا ً هفوة من جاره اتلتيكو مدريد الذي يتفوق عليه بنقطة
ويح ّل على خيتافي الثاني عشر والجريح من  3خسارات متتالية
بعد  3انتصارات.
ويع ّول أتلتيكو على هدافه الفرنسي أنطوان غريزمان الذي
عبر عن ارتياحه مع الفريق برغم العروض الهائلة من األندية
األوروبية.
وقال غريزمان ( 24سنة و 24مباراة دولية) «أنا مرتاح هنا
وأريد البقاء».
وسجل غريزمان  19هدفا ً في مختلف المسابقات لفريق المدرب
ّ
األرجنتيني دييغو سيميوني ،بينها  12هدفا ً في الدوري.
ويستعد أتلتيكو بدوره لخوض ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
أمام أيندهوفن الهولندي في  24الجاري.
وأعلن أتلتيكو الثالثاء أن حارسه السلوفيني يان اوبالك مدد
عقده عاما ً آخر حتى .2021
وكان أوب�لاك ( 23سنة) انضم إلى صفوف النادي الموسم
الماضي قادما ً من بنفيكا البرتغالي ،وهو الحارس الذي تلقت
شباكه أقل عدد من األهداف حتى اآلن حيث دخل مرماه  11هدفا ً
في  23مباراة.
وتبرز مواجهة فياريال الرابع وال��ذي لم يخسر منذ تشرين
الثاني الماضي ،مع ملقة العاشر والباحث عن فوزه الثالث على
التوالي.
ويبحث فالنسيا ومدربه السيء الحظ اإلنكليزي غاري نيفيل
عن ف��وزه األ ّول منذ  7تشرين الثاني الماضي عندما يستقبل
اسبانيول السبت.
وفي باقي المباريات ،يلعب السبت ديبورتيفو الكورونيا مع
ريال بيتيس ،واألحد ريال سوسييداد مع غرناطة ،واشبيلية مع
الس بالماس ،وايبار مع ليفانتي.

الدوري األلماني

يبحث ثالثي الصدارة عن العودة إلى سكة الفوز في المرحلة
الحادية والعشرين من ال��دوري األلماني لكرة القدم ،وذلك بعد
انتهاء مواجهاته في المرحلة السابقة بالتعادل.
وفشل بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر بتوسيع الفارق
نحو لقبه الرابع على التوالي عندما تعادل على أرض باير
ليفركوزن صفر-صفر ،على غرار وصيفه بوروسيا دورتموند
الذي عاد بنقطة من تعادل سلبي مع هرتا برلين الثالث.
ويختتم الفريق البافاري المرحلة على أرض أوغسبورغ الرابع
عشر والباحث عن فوزه األول في أربع مباريات.
واستعد بايرن للمواجهة بفوز متوقع على بوخوم (درجة
ثانية) المنقوص عدديا ً ألكثر من شوط  0-3األربعاء في ربع
نهائي مسابقة الكأس ،ليضرب موعدا ً في نصف النهائي مع فيردر
بريمن.
ويبحث بايرن عن مواصلة حلم اح��راز الثالثية في موسمه
األخير مع مدربه اإلسباني جوسيب غوارديوال ،الذي قرر االنتقال
الصيف المقبل إل��ى ال��دوري االنكليزي من أج��ل االش��راف على
مانشستر سيتي ،وهو يريد بالتالي توديع النادي البافاري
بإحراز ثالثية الدوري والكأس ومسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويستعد الفريق األحمر لمواجهة  23الشهر الحالي حيث سيحل
ضيفا ً على يوفنتوس اإليطالي في الدور الثاني من مسابقة دوري
أبطال أوروبا.
ويخوض بوروسيا دورتموند ،الذي يتخلف عن بايرن بفارق 8
نقاط ،مواجهة أسهل بكثير عندما يستقبل في إقليم الرور هانوفر
متذيل الترتيب وصاحب سلسلة من  6خسارات متتالية.
ويعول دورتموند على هدافه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ
الذي سجل خالل فوز الفريق األصفر على شتوتغارت  1-3في ربع
نهائي الكأس هدفه الثالثين هذا الموسم في مختلف المسابقات.
أما هرتا برلين الثالث ،فيحل على شتوتغارت الثاني عشر بعد
فترتين متناقضتين للطرفين.
فريق العاصمة ت��ع��ادل ف��ي آخ��ر  3م��واج��ه��ات ،فيما صعد
شتوتغارت من القاع مع أربعة انتصارات متتالية.
لكن هرتا عوض في مسابقة الكأس ولو بصعوبة على حساب
هايدنهايم (درجة ثانية)  2-3بثنائية من مهاجمه البوسني وداد
ايبيسيفيتش ،ليتأهل إلى نصف النهائي ألول مرة منذ  35عاماً.
وسيخوض باير ليفركوزن الخامس بفارق  3نقاط عن هرتا
برلين ،المواجهة مع مضيفه دارمشتات الحادي عشر من دون
هدافه المكسيكي خافيير هرنانديز «تشيتشاريتو» المصاب
بتمزق في عضالت ردفه.
وتعرض تشيتشاريتو لالصابة خالل خسارة ليفركوزن أمام
فيردر بريمن  3-1في ربع نهائي الكأس الثالثاء.
ويعيش مهاجم مانشستر يونايتد االنكليزي السابق مرحلة
رائعة سجل فيها  22هدفا ً في  26مباراة في مختلف المسابقات
منذ انضمامه من الشياطين الحمر.
ويحتل تشيتشاريتو ( 13هدفا ً في  17مباراة) المركز الرابع
في ترتيب هدافي البوندسليغا وراء أوباميانغ ( )20والبولندي
روبرت ليفاندوفسكي ( )19وتوماس مولر ( )14مهاجمي بايرن
ميونيخ.

الدوري الفرنسي

يطمح باريس سان جيرمان إلى تحقيق الفوز األ ّول من أصل
 5انتصارات تضمن له اعتالء منصة التتويج للمرة الرابعة
على التوالي عندما يستضيف اليوم ليل في المرحلة السادسة
والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويتصدر فريق العاصمة الفرنسية الترتيب برصيد  69نقطة
بفارق  24نقطة عن مطارده المباشر موناكو ( ،)45وبات بحاجة

استقبل وزير الشباب والرياضة
عبد المطلب حناوي في مكتبه في
الوزارة وفد نادي الزهراء الرياضي -
الميناء لكرة الطائرة ،ضم رئيسه عبد
الله جبر وامين السر ماهر ضناوي
والهيئة االداري��ة محمد برنار وايلي
دب��س ومحمد جبر ،وج��رى عرض
لالوضاع الرياضية الشبابية عموما
وف��ي ال��ن��ادي خصوصا اضافة الى
نشاطات بطولة لبنان بطولة االندية
العربية ال  34التي ستقام في تونس
الشهر الحالي.
وش��ك��ر ال��وف��د لحناوي اهتمامه
ودعمه للرياضة وللنادي.

لبنان الكروي يواجه �أوزبك�ستان
ا�ستعداد ًا للت�صفيات المزدوجة
إلى  15نقطة فقط إلحراز اللقب الرابع على التوالي في حال فوز
منافسه في جميع مبارياته.
ويملك سان جيرمان الذي تأهل امس إلى ربع نهائي مسابقة
كأس فرنسا التي يحمل لقبها بفوز واضح على ليون  ،0-3جميع
المؤهالت لتحقيق فوز سهل على ليل على ملعب بارك دو برانس
في العاصمة بعد يومين من تجديد الثقة بالمدرب لوران بالن
وتمديد عقده حتى نهاية حزيران .2018
ويع ّول باريس سان جيرمان بشكل خاص على صاحب الثنائية
في مباراة االمس السويدي زالتان ابراهيموفيتش متصدر ترتيب
الهدافين في الدوري برصيد  21هدفا ً بفارق  9أهداف عن صاحب
المركز الثاني ،اضافة إلى مجموعة كبيرة مثل االوروغوياني
ادينسون كافاني واألرجنتيني آنخل دي ماريا والبرازيليين تياغو
موتا ولوكاس ،وبعضهم ال مكان له أساسيا ً لكثرة النجوم.
في المقابل ،يحتل ليل صاحب النتائج المتذبذبة ( 6انتصارات
و 7هزائم و 12تعادال) المركز الخامس عشر برصيد  30نقطة
بفارق  4نقاط فقط عن صاحب المركز الثامن عشر الذي يهبط
صاحبه في نهاية الموسم الى الدرجة الثانية.
ولم يظهر ليل هذا الموسم بصورة بطل الثنائية في -2010
 ،2011أو حتى صاحب احد المراكز الخمسة األولى التي حافظ
عليها تقريبا ً في السنوات الماضية ،وتخلو صفوفه من االسماء
المعروفة وافضلها حتى اآلن المغربي سفيان بوفال ( 6اهداف)
وياسين بن زية ( 5اهداف).
ولن يكون اللقاء في إياب الدوري األخير بين الفريقين اللذين
سيتقابالن مجددا ً في نهائي مسابقة كأس الرابطة في  23نيسان
على ملعب «استاد دو فرانس» في العاصمة ،علما ً بأن سان
جيرمان هو بطل المسابقة في الموسمين األخيرين.
ويخوض موناكو الذي خرج من مسابقة الكأس على يد سوشو
من الدرجة الثانية ،اختبارا ً صعبا ً األحد أمام مضيفه سانت اتيان
الرابع ( 39نقطة) والطامح إلى الوصافة والمشاركة مباشرة في
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وسيكون التحدي كبيرا ً بالنسبة إلى موناكو في هذه المباراة
بالذات ،وفوزه فيها يعني أنه ضمن بنسبة كبيرة انهاء الموسم
في المركز الثاني ،واي نتيجة غير ذلك حتى التعادل لن تكون
مريحة بالنسبة الى باقي المشوار.
ويتربص نيس الثالث ( 39نقطة أيضاً) بقيادة حاتم بن عرفة
( 11هدفاً) بموناكو رغم صعوبة مهمته في هذه المرحلة مع
ضيفه مرسيليا األحد أيضاً ،علما ً بأن األخير ليس في وضع مريح
باحتالله المركز العاشر ( 34نقطة) رغم أن فارق النقاط ال يزال
بسيطا ً بين معظم المراكز.
ويأمل كل من رين التاسع ( 35نقطة) وضيفه انجيه الوافد
الجديد ومفاجأة الموسم الذي تراجع إلى المركز الخامس ()37
بخطف النقاط الثالث في المباراة االفتتاحية غدا ً والبقاء في مكان
دافئ على الئحة الترتيب أو حتى المنافسة على المركز الرابع
الوحيد المؤهل إلى الدوري األوروبي (يوروبا ليغ).
وسيكون اللقاء بين ليون السادس وضيفه كاين الثامن (36
نقطة لكل منهما) ،األحد اختبار صعبا ً لكال الفريقين ،فيما يبدو
نانت السابع ( 36نقطة ايضا) االق��رب الى الفوز على ضيفه
لوريان الثاني عشر (.)31
ويلعب السبت أيضا ً غازيليك اجاكسيو السابع عشر مع تروا
العشرين األخير تحت تأثير شبح الهبوط ،ومونبلييه مع تولوز،
وغانغان مع بوردو ،ورينس مع باستيا.

الدوري اإليطالي

تتجه األنظار السبت المقبل إلى ملعب «يوفنتوس آرينا» ،حيث
تقام القمة بين يوفنتوس حامل اللقب في األعوام األربعة األخيرة
ونابولي الحالم بلقبه الثالث في تاريخه واألول منذ  1990ضمن
المرحلة الخامسة والعشرين.
وتكمن أهمية المباراة في أنها تجمع بين المتصدر ومطارده
المباشر والفارق بينهما نقطتان فقط وبالتالي فان الفائز سيخطو
خطوة كبيرة نحو الظفر باللقب خاصة نابولي المتربع على
الريادة وصاحب  56نقطة حيث أن نقاط المباراة ستبعده  5نقاط
قبل  13مرحلة من نهاية الموسم.
ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية بعدما فرضا
انتصاراتهما المتتالية في اآلونة األخيرة حيث حقق نابولي 8
مقابل  14ليوفنتوس الذي حقق عودة خيالية وارتقى إلى المركز
الثاني بعدما كان يقبع في المركز الثاني عشر في المراحل األولى
من الدوري والتي باتت طي النسيان.
وللمفارقة فان يوفنتوس كان يملك  5نقاط فقط عندما حل
ضيفا ً على نابولي في المرحلة السادسة من الدوري وسقط أمامه
 ،2-1وبالتالي فان استضافته للفريق الجنوبي السبت ستكون
من أجل ضرب عصافير عدة بحجر واحد أبرزها الثأر لخسارته
الذهاب.
ويخوض يوفنتوس مباراة السبت وفي جعبته  54نقطة وهو
يعول على عاملي األرض والجمهور لمواصلة سلسلة انتصاراته
المتتالية وانتزاع الصدارة من نابولي قبل المواجهة المرتقبة التي
تنتظره الثالثاء المقبل ضد بايرن ميونيخ األلماني في ذهاب الدور
ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة باصابة مدافعه جورجو
كييليني في ربلة الساق األيمن خالل المباراة ضد فروزينوني
(2-صفر) نهاية األسبوع الماضي ،حيث يحتاج لنحو  20يوما ً
قبل العودة إلى المنافسات.
وتعتبر اصابة كييليني ضربة قاسية ليوفنتوس خصوصا ً في
غياب المدافع اآلخر األوروغوياني مارتن كاسيريس الذي انتهى
موسمه ،فضالً عن أن مشاركة العبي الوسط األلماني سامي
خضيرة والغاني كوادوو أسامواه غير مؤكدة.
لكن يوفنتوس يملك األسلحة الالزمة لوقف زحف نابولي
خصوصا ً الدوليان الفرنسي بول بوغبا واألرجنتيني باولو ديباال
ثاني الئحة الهدافين برصيد  13هدفا ً والذي يدين له فريق السيدة
العجوز بانتصارات عدة هذا الموسم ،إلى جانب الدولي اإلسباني
الفارو موراتا.
وستكون األمال معلقة على هيغواين لقيادة نابولي إلى الفوز
التاسع على التوالي على غ��رار ما فعله أم��ام كاربي األسبوع
الماضي بتسجيله للهدف الوحيد الذي حطم به رجال المدرب
ماوريتسيو ساري رقمهم القياسي في عدد االنتصارات المتتالية
والذي حققوه موسم .1988-1987
وكان هدف هيغواين الرابع والعشرين في  24مباراة وعزز
حظوظه بالوصول إلى الرقم القياسي من حيث عدد األهداف في
موسم واحد (بوجود  20فريقا في الدوري) وهو  35هدفا ً والمسجل
باسم مهاجم ميالن السويدي غونار نوردال عام .1950
ويدرك الفريق الجنوبي الحالم بلقبه األول منذ عام  1990أيام

األسطورة األرجنتينية دييغو مارادونا أن الخطأ ممنوع أمام
يوفنتوس الذي يتخلف عنه بفارق نقطتين.
ويشكل يوفنتوس العقبة األساسية بين نابولي واللقب الذي
طال انتظاره وهذا ما كرره ساري في أكثر من مناسبة وردده
مارادونا نفسه قبل أيام حين قال ان فريق «السيدة العجوز» هو
المشكلة الوحيدة أمام نابولي.
وتعتبر مواجهة يوفنتوس أول  4اختبارات حقيقة أمام نابولي
حيث سيحل ضيفا ً على فياريال اإلسباني الخميس المقبل في
ذهاب الدور الثاني لمسابقة الدوري األوروبي ثم يستضيف ميالن
في  22من الشهر الحالي قبل استضافة فياريال ايابا ً في المسابقة
القارية ويحل ضيفا على فيورنتينا الثالث في  29منه.

قمة التعويض بين االنتر وفيورنتينا

وتبرز أيضا ً قمة أخرى بين انتر ميالن الرابع وفيورنتينا الثالث
بفارق نقطة واحدة.
ويتربص الفريقان لنابولي ويوفنتوس أم�لاً في االقتراب
من الصدارة التي كان كل منهما يتربع عليها قبل فترة التوقف
الشتوية قبل أن تتراجع نتائجهما حيث تخلف فيورنتينا بفارق
 10نقاط عن المركز األول وانتر ميالن بفارق  11نقطة.
ويأمل انتر ميالن في مصالحة جماهيره خصوصا ً وانه لم
يحقق سوى فوزا ً واحدا ً في مبارياته الست األخيرة في الدوري
(هزيمتان و 3تعادالت) وبات خارج مسابقة الكأس بعد هزيمته
المذلة أمام يوفنتوس  3-0في ذهاب دور األربعة.
وال تختلف حال فويرنتينا الذي حقق فوزين فقط في مبارياته
الست األخيرة (ت��ع��ادالن وخ��س��ارت��ان) ،وبالتالي فالمنافسة
ستكون قوية على النقاط الثالث ،فضالً عن أن ممثل فلورنسا
يبحث عن رفع المعنويات قبل مالقاة توتنهام االنكليزي الخميس
المقبل في مسابقة الدوري األوروبي.
وستكون المباراة اعدادية لفريق العاصمة الذي سيستضيف
ريال مدريد اإلسباني األربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة
دوري أبطال أوروب��ا ،واألم��ر ذاته بالنسبة إلى ممثل العاصمة
الثاني التسيو التاسع والذي يستضيف هيالس فيرونا صاحب
المركز األخير الخميس في افتتاح المرحلة وعينه على مواجهة
غلطة سراي التركي الخميس المقبل في الدوري األوروبي.

يغادر منتخب لبنان لكرة القدم إلى اإلم��ارات صباح
السبت ،للقاء نظيره األوزبكستاني في مباراة دولية ودية
مقررة األحد ،ضمن استعدادات الطرفين للجولة المقبلة من
التصفيات المزدوجة لكأسي العالم  2018وآسيا .2019
يترأس البعثة ،التي تضم  25شخصاً ،عضو اللجنة
التنفيذية في اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المنتخبات
مازن قبيسي.
اختار الجهاز الفني بقيادة المونتينيجري ميودراج
رادولوفيتش  18العبا ً للمباراة ،هم :مهدي خليل ،حسن
بيطار ،يوسف محمد ،نور منصور ،معتزبالله الجنيدي،
محمود أحمد كجك ،حسن أومري ،محمد زين طحان ،رضا
عنتر ،أحمد مغربي ،أحمد جلول ،غازي حنيني ،محمد
حيدر ،محمود سبليني ،حسن شعيتو ،عدنان حيدر،
محمود محمد كجك وعالء البابا.
ويجري المنتخب تدريبا ً مساء السبت على ملعب
الحمرية ف��ي عجمان ،على أن يخوض مباراته أم��ام
أوزبكستان عند الساعة  18:00من مساء األحد (16:00

بتوقيت ب��ي��روت) ،على الملعب التابع لمقر اإلتحاد
اإلماراتي للعبة في دبي.
كان منتخب لبنان تد ّرب بعد ظهر الخميس على ملعب
مج ّمع بئر حسن المهني.
وحاضر رادولوفيتش بالالعبين بحضور قبيسي ومدير
المنتخب فؤاد بلهوان ،مشددا ً على أهمية المباراة في دبي
واإلستفادة المتوقعة من مواجهة منتخب أوزبكستان
نظرا ً لمستواه المت ّقدم ،وضرورة العمل الجدي ،طالبا ً من
الالعبين نسيان الخسارة أمام البحرين.
وحض رادولوفيتش الالعبين على بذل كل امكانياتهم
وأن يجتهد كل منهم ليحافظ على مركزه ،خصوصا ً أن
كوكبة اللبنانيين المحترفين في الخارج س ُتطعّ م للمرحلة
المقبلة بالمحليين المؤثرين في أدائهم.
وذ ّكرهم بالمباراتين المصيريتين أمام كوريا الجنوبية
( 24آذار) وميانمار ( 29من الشهر نفسه) ،ومن المهم أن
يحصدوا منهما  4نقاط على األقل.

درع تقديرية لحايك من نادي ال�شبيبة البو�شرية

هل ينجح ليستر في الثأر من آرسنال؟

سيقترب حلم إحراز ليستر سيتي لقب البريمييرليغ ألول مرة
في تاريخه من أرض الواقع ،بحال تخطيه مطارده آرسنال األحد
في المرحلة السادسة والعشرين من ال��دوري اإلنكليزي لكرة
القدم.
ويص ّر هدّاف ليستر سيتي والدوري جيمي فاردي على أن فريقه
غير منزعج من الضغوط المتزايدة إثر تصدره للترتيب بفارق 5
نقاط عن أقرب مطارديه توتنهام وآرسنال.
وألول مرة هذا الموسم ،وجد رجال المدرب االيطالي المخضرم
كالوديو رانييري أنفسهم ،على رأس سلم المرشحين الحراز
اللقب ،وذلك بعد فصل جديد من قصتهم الخرافية انتهى بفوزهم
الالفت على المرشح األخر الحراز اللقب مانشستر سيتي  1-3في
عقر داره.
وبرغم الفترة الرائعة التي يعيشها ليستر وخسارته مرتين
فقط هذا الموسم ،يرى محللون أن مصيره قد يشبه ما حصل
مع ليفربول في موسم  ،2014-2013عندما أهدر صدارته في
نهاية الدوري ،وذلك نظرا ً لقلة خبرة العبي المدرب رانييري على
الساحة الكبرى.
ويصر فاردي ،صاحب  18هدفا ً ورجل االنطالقات والتسديدات
الصاروخية ،أن أثار التوتر غير بادية على زمالئه قبل مواجهة
ملعب «االمارات» في شمال لندن« :نحن نستمتع ،أليس كذلك؟
نستمتع بالرحلة .اذا فكرت باألمر كثيراً ،سيؤثر عليك .سنتابع ما
نقوم به منذ بداية الموسم .سنتعامل مع كل مباراة على حدى».
من جهته ،يأمل آرسنال تكرار ما فعله ذهابا ً في المرحلة
السابعة في أيلول/سبتمبر الماضي ،عندما سحق ليستر في عقر
داره  2-5بثالثية للتشيلي أليكسيس سانشيس ،وبرغم تسجيل
فاردي هدفين اال أن ليستر فشل في تحقيق الفوز على آرسنال في
 22عاما ً و 18مباراة.
ورأى ف��اردي أن فريقه ال��ذي تخطى سيتي وتوتنهام ،تعلم
من خسارته أمام آرسنال وسيقدم أداء أكثر صالبة« :ال شك بأن
المباراة ستكون قوية ضد آرسنال ،والعبوه يمتلكون ميزات
رفيعة المستوى ،وبرغم خسارتنا الكبرى أمامهم أظهرنا قدرتنا
على ايذائهم».
وبعد صافرة النهاية على ملعب االم��ارات ،تنتقل األنظار إلى
ملعب االتحاد حيث يستقبل مانشستر سيتي الرابع بفارق 6
نقاط عن المتصدر توتنهام الثاني.
ويبحث سيتي بدوره عن الثأر لخسارته القاسية أمام توتنهام
 4-1ذهاباً.
ويقدم توتنهام مستوى مميزا ً راه��ن�اً ،وحقق  4انتصارات
متتالية ،ما وضع فريق المدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو
في موقع جيد للمنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ
.1961
ولطالما أهدر توتنهام فرصه عندما كان في مراكز طليعية
وتراجع في الترتيب ،لكن بوكيتينو يرى في العبيه مرونة أكثر
هذه المرة« :أعتقد أننا تغيرنا اآلن .يصعب شرح األم��ر ،لكننا
نعيش في الحاضر ،والكل في النادي مقتنع بقدرتنا على الفوز في
أي مباراة».
وتابع« :هذا أمر هام .الحديث عن الماضي ليس عادالً ،ألننا
أثبتنا قدراتنا على النجاح».
من جهته ،لن يتحمل سيتي أي هفوة جديدة بعد سقوطه أمام
ليستر ،اذ ابتعد بفارق  6نقاط عن الصدارة ،كما سيحاول جاره
مانشستر يونايتد ال��ذي يبتعد عنه بفارق  6نقاط في المركز
الخامس تضييق الخناق عليه عندما يحل على سندرالند السبت
في افتتاح المرحلة.
ويبحث ليفربول التاسع عن ف��وز غ��اب عنه في الجولتين
الماضيتين (تعادل مع سندرالند  2-2وخسارة أمام ليستر سيتي
 )2-0عندما يحل على أستون فيال متذيل الترتيب األحد.
كما خرج «الريدز» من مسابقة الكأس منتصف األسبوع على يد
وست هام.
أما تشيلسي حامل اللقب ،الذي استعاد توازنه نوعا ً ما بعد
اقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وقدوم الهولندي غوس
هيدينك حتى نهاية الموسم ،فيستقبل في لندن نيوكاسل السابع
عشر ،وهو يأمل االقتراب من النصف األول من الترتيب بعد موسم
كارثي.

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة
«ألفا» ومديرها العام مروان الحايك
في مكتبه ،وف��دا ً من ن��ادي الشبيبة
البوشرية ضم :رئيس النادي قيصر
باخوس ،والرئيس الفخري شحادة
ال��ق��اض��وف ،وأم��ي��ن السر ج��ان أبو
جودة .وقدم الوفد إلى الحايك درعا ً
تقديرية لدعمه ولدعم شركة «ألفا».

وش��رح باخوس «تاريخ النادي
ال���ذي ت��أس��س ع��ام  ،1960وال��ذي
أحرز عام  1970أول بطولة للبنان
في الكرة الطائرة» .وقال« :منذ ذلك
التاريخ ل ِّقب في اإلعالم بأنه حاصد
البطوالت ،وسندباد الكرة الطائرة
اللبنانية في العالم ،وكل ذلك بفضل
الشركات التي رعت الفريق البطل

وعلى رأسها شركة «الفا».
ش��ك��ر ال��ح��اي��ك ن����ادي الشبيبة
البوشرية على ال��زي��ارة ،الفتا ً الى
أن «دع��م «ألفا» ،ب��إدارة أوراسكوم
لالتصاالت ،لفريق كرة الطائرة مستمر
منذ العام  ،2013وهو الذي حقق عبر
تاريخه ألقابا محلية وعربية وقارية
يفتخر بها كل لبناني».

فوز �ساحق لأوكالهوما على بيليكانز
في آخر مواجهتين قبل أسبوع «ك ّل
النجوم» ،حقق أوكالهوما سيتي فوزا ً
ساحقا ً على نيو أورليانز بيليكانز
 95-121فيما تخطى ميلووكي
باكس ضيفه واشنطن ويزاردز -99
 92الخميس في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
ف��ي ال��م��ب��اراة األول���ى على ملعب
«تشيزابيك أرينا» في أوكالهوما وأمام
 18203متفرجين ،قاد الثنائي راسل
وستبروك وكيفن دورانت سيتي إلى
فوزه األربعين هذا الموسم ،إذ سجل
ك� ّل منهما  23نقطة ،وك��ان الموزع
وستبروك بحاجة لمتابعة وحيدة
كي يحقق ثالثية مزدوجة «تريبل
دابل» للمرة التاسعة هذا الموسم.
وأص��ب��ح أوك�لاه��وم��ا ثالث فريق
يصل إلى عتبة الـ 40فوزا ً بعد غولدن
ستايت ووريرز حامل اللقب ()4-48
وسان أنتونيو سبيرز (.)8-45
وب��ح��س��ب اح��ص��ائ��ي��ات «ال��ي��اس
س��ب��ورت��س» ف��ه��ذه أول م��رة تحقق
ثالثة أندية من نفس المنطقة هذا
اإلنجاز قبل أسبوع كل النجوم.

وق����ال وس��ت��ب��روك ب��ع��د ال��ف��وز:
«أعتقد أن��ن��ا ف��ري��ق كبير ،أرب��ع��ون
ف��وزاً ،يعجبني الموقع الذي وصلنا
إليه ،أتطلع إلى النصف الثاني من
الموسم».
وس��ج��ل لبيليكانز ()33-20
أنتوني ديفيس  23نقطة والبديل
جرو هوليداي  23نقطة و 6تمريرات
حاسمة.
وخيم جو من الصدمة على المباراة
بعد وفاة إنغريد وليامس ( 44سنة)،
زوجة مونتي وليامس مساعد مدرب
أوكالهوما ،في حادث سير األربعاء.
وقال دورانت« :فكرت بما سأقوله،
لكني أح��ب ال��م��درب مونتي كثيراً،
إ ّن��ه شخص نحبه كلنا ،ال أفهم ما
حصل».
وفي المباراة الثانية ،سجل كريس
ميدلتون  14م��ن نقاطه الـ 27في
الربع األخير ليقود باكس إلى الفوز
على واشنطن على ملعب «بي إم أو
برادلي هاريس سنتر» وأمام 14172
متفرجاً.
وأض��اف جباري باركر  17نقطة

و 9متابعات واليوناني جانيس
ان��ت��ي��ت��وك��ون��م��ب��و  17ن��ق��ط��ة و13
متابعة.

إيقاف وايتسايد
مباراة واحدة

وتع ّرض بطل الصدات في ميامي
هيت حسان وايتسايد لعقوبة إيقاف
لمباراة واح��دة بعد ضربه بكوعه
العب ارتكاز سبيرز الصربي بوبان
ماريانوفيتش ،بحسب م��ا أعلنت
الرابطة الخميس.
ويملك وايتسايد ،المحترف سابقا ً
في الصين ولبنان ،معدل  3.9صدات
في المباراة الواحدة ،ويملك معدل
 11متابعة في المباراة.
وطرد وايتسياد ( 26عاما ً و2.13
م) في الربع األخير من خسارة ميامي
أمام سبيرز  101-119الثالثاء.
وسيغيب وايتسايد عن مباراة
أتالنتا هوكس في  19الجاري بعد
انتهاء أسبوع كل النجوم.

مي�سي ينال جائزة العب ال�شهر
للمرة الأولى في تاريخه
ولم يكن يخطر على بال كثيرين أنّ جائزة أفضل العب
في الشهر بالدوري اإلسباني كانت عصية على ميسي الذي
نال جائزة أفضل العب في العالم بداية السنة الحالية.
وذكر موقع الدوري اإلسباني أنّ ميسي البالغ من العمر
 28عاما ً استحق جائزة أفضل العب في شهر كانون الثاني
الماضي نظرا ً لتألقه الكبير مع متصدر الدوري اإلسباني.
وامتدح «ال ليغا» ثالثي برشلونة « »MSNميسي
واألوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا
بعد العروض المبهرة التي يقدمونها للموسم الثاني على
التوالي.
وسجل ميسي هاتريك في مباراة غرناطة في التاسع
ّ
من الشهر الماضي  0-4كما أضاف هدف الفوز في لقاء
ملقا  1-2في  23من يناير أيضا ً باإلضافة إلى توقيعه على
أحد هدفي الفوز على أتلتيكو مدريد  1-2نهاية الشهر.

واحتفى برشلونة في موقعه الرسمي على اإلنترنت
بالجائزة التي منحت لليو ألول م��رة في تاريخه منذ
انطالقها في موسم  ،2014-2013مشيرا ً إلى أنّ غياب
الجائزة عن سجالت ميسي شيء يدعو لالستغراب.
وبات أفضل العب في العالم خمس مرات ،ثاني العب
من برشلونة ينال شرف الفوز بالجائزة هذا الموسم بعد
زميله نيمار الذي ت ّوج بها عن تشرين الثاني الماضي.
وقدّم ميسي مستوى مشابها ً لما كان يقدمه في المواسم
الماضية لكن بريق سواريز ونيمار جعل من برشلونة أكثر
رعبا ً على المستوى الهجومي.
وتأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا وثمن
نهائي دوري أبطال أوروب��ا ،وهو يتصدر جدول ترتيب
ال��دوري اإلسباني بفارق ثالث نقاط عن أتلتيكو مدريد
الثاني مع مباراة أقل لألول.

