ريا�ضة

السنة السابعة  /االثنني  15 /شباط  / 2016العــدد 2005
Seventh year / Monday / 15 February 2016 / Issue No. 2005

الريال يتجاوز االختبار الأكثر جدية برباعية...
و�آر�سنال ي�صعق لي�ستر �سيتي بهدف قاتل وميالن ي�سقط جنوه...

النجمة اللبناني ي�ستعيد م�صابيه
لالنطالقة في الدوري

نجح ري��ال مدريد في تحقيق ف��وز مهم على حساب ضيفه
أتليتيك بلباو بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة
والعشرين من الدوري اإلسباني ،ليرفع النادي الملكي رصيده
إلى  53نقطة ،متقدما ً للمركز الثاني بفارق نقطتين عن أتليتكو
مدريد الذي يواجه في الجولة نفسها.
هذا الفوز هو الخامس للريال تحت قيادة مدربه الفرنسي
زين الدين زيدان كما تعادل في مباراة واحدة .فبعد أن وصفت
انتصاراته ومبارياته السابقة بالسهلة ،كان الزم�ا ً على ريال
مدريد الرد على هذه األقاويل خالل هذه المواجهة الصعبة أمام
بلباو العنيد ،بيد أن نجم الفريق األول كريستيانو رونالدو لم
يحتج سوى  3دقائق قبل أن يكشر عن أنياب فريقه في المباراة
بهدف السبق.
قصة الهدف بدأت حين نجح رونالدو في المرور من مدافع
الضيوف خافيير ايتشيتا قبل أن يسدد كرة قوية استقرت في
المقص األيسر للنادي الباسكي.
ظن كثيرون أن الهدف سيفتح المجال لريال مدريد نحو فوز
سهل ،لكن رد فعل بلباو كانت قوية ونجح في تهديد مرمى الريال
في أكثر من مناسبة ،مستفيدا ً من براعة مهاجمه أدوري��ث في
الكرات الهوائية.
الظهور الهجومي األول لبلباو كان في الدقيقة  9بعرضية من
سابين سددها أدوريث بضربة رأس لكنها مرت خارجية.
وأسفر النشاط الهجومي لبلباو عن هدف التعادل في الدقيقة
العاشرة بعد خطأ فادح من مدافع الريال رافاييل فاران الذي أعاد
كرة بالخطأ ومن دون تفاهم مع الحارس كيلور نافاس ،لتصل
لالعب إراس��و ال��ذي وضعها بسهولة في الشباك الخالية من
حارسها محرزا ً هدفه األول في الليغا.
وعاد أدوريث ليهدد مرمى الريال برأسياته عندما ارتقى أعلى
الجميع في الدقيقة  18بعد كرة عرضية من اليسار لكن هذه المرة
نافاس أنقذ الموقف .لكن ريال مدريد عاقب بلباو على هذا التهديد
بهدف ثانِ عبر
خاميس رودريجيز ال��ذي أح��رز هدفه الخامس في الليجا،
بتصويبة لولبية من على حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس
إيرايزوز.
وفي الدقيقة األخيرة من عمر الشوط األول ،عزز األلماني توني
كروس من تقدم الفريق الملكي بعد كرة ثنائية بينه وبين رونالدو
حيث مرر له األخير كرة داخل منطقة الجزاء سددها كروس ببراعة
داخل الشباك.
ومع مطلع الشوط الثاني كاد رونالدو يكرر نفس سيناريو
الشوط األول بهدف مبكر ،حين تحصل على ركلة حرة على حدود
منطقة الجزاء ،سددها في المرة األولى ،لكنها اصطدمت بالحائط
البشري ،قبل أن تعود له مجددًا ويصوب في الثانية كرة قوية
ارت��دت من حارس بلباو لتتهادى أمام ف��اران لكن األخير أهدر
فرصة الهدف الرابع.
وأكمل ريال مدريد المباراة منذ الدقيقة  83بعشرة العبين بعد
حصول مدافعه فاران على بطاقة صفراء ثانية تحولت لحمراء
بعد قيامه بعرقلة أدوريث.
لكن رغم النقص العددي عاد رونالدو ليؤكد أنه نجم المباراة
بال منازع بتوقيعه على الهدف الرابع بطريقة رائعة في الدقيقة
 87بعد أن استقبل كرة عرضية من الجهة اليمنى أرسلها
فازكويز ،مهدها رونالدو لنفسه بمهارة قبل أن يسددها في شباك
بلباو محرزا ً هدفه الـ 21في  24مباراة في الليغا منفردا ً بصدارة
الهدافين.
وفي الرمق األخير من المباراة قلص جوركا إلوستوندو النتيجة
لبلباو بهدف ثانٍ بضربة رأس مستغالً عرضية دي ماركوس.

سيلتحق الالعبون المصابون في
فريق النجمة بتدريبات الفريق ،بدءا ً
من األسبوع الحالي ،بعدما أنهوا
ب��رن��ام��ج تأهيل خ���اص ،ب��إش��راف
الجهاز الفني والطبي للفريق.
وت���ش���م���ل ق���ائ���م���ة ال�لاع��ب��ي��ن
ال��م��ص��اب��ي��ن ،ع����ددا ً م��ن الالعبين
المؤثرين في الفريق ،أبرزهم خالد
تكه جي ،وحسن المحمد ،والسوري
ص�لاح ش��ح��رور ،وب��ش��ار ال��م��ق��داد،
وأك���رم ال��م��غ��رب��ي ،ومحمد جعفر،
فيما سيستمر غياب المهاجم مازن
جمال بعد خضوعه لجراحة الرباط
الصليبي.
وتعتبر عودة الالعبين المصابين
مهمة بالنسبة إلى النجمة الساعي
الستعادة لقب الدوري اللبناني من
العهد ،وذلك بعد أن حل رابعا ً في
نهاية الدور األول.
م��ن جهة ثانية ،أنهى النجمة،
ال���ذي سيفتتح اإلي���اب بمواجهة
االجتماعي ،استعداداته النطالق

سوسيداد يواصل صحوته
بثالثية في غرناطة

واصل فريق ريال سوسيداد صحوته وفاز على ضيفه غرناطة
( )0-3في المباراة التي جمعتهما أمس في المرحلة  24من
الدوري اإلسباني.
وحقق سوسيداد ف��وزه الثالث على التوالي بعد الفوز في
الجولتين الماضيتين على ريال بيتيس ( )1-2وعلى إسبانيول
(.)0-5
وتقدم سوسيداد إلى المركز العاشر برصيد  30نقطة وظل
غرناطة في المركز التاسع عشر وقبل األخير برصيد  20نقطة
بعد تعرضه للهزيمة الثالثة على التوالي.
وسجل ميكيل اوي��ارزاب��ال ،ابن الـ 18عاماً ،الهدفين األول
والثالث في الدقيقتين  21و 61وتكفل البرازيلي جوناثان
كريستيان بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة . 45

وديبورتيفو وريال بيتيس
يكتفيان بالتعادل...

فيما خيم التعادل اإليجابي بهدفين لمثلهما على المباراة التي
جمعت ديبورتيفو الكورونيا بضيفه ريال بيتيس ،على ملعب
األول «ري��ازور» ،أول من أمس ،ضمن الجولة الـ 24لدوري كرة
القدم اإلسباني.
وتقدم البالنكي أزول في النتيجة عبر أليخاندرو بيرجانتينوس،
في الدقيقة  ،15إال أن البيتيس رد سريعا ً عبر تشارلي موسوندا
بعدها بخمس دقائق.
ووض��ع البيرواني المخضرم خ��وان فارجاس الضيوف في
المقدمة في الدقيقة  ،38لينتهي الشوط األول بهذه النتيجة.
وف��ي الشوط الثاني ع��ادل المغربي فيصل فجر النتيجة
ألصحاب األرض بعد ست دقائق من بدايته.
واكتفى كل فريق بإضافة نقطة لرصيده ليصبح للديبور 32
نقطة في المركز التاسع ،فيما يأتي ريال بيتيس في المركز الرابع
عشر وله  26نقطة.

الدوري اإلنكليزي
آرسنال يشعل السباق...

انتزع فريق أرسنال فوزا ً قاتالً من ضيفه ليستر سيتي ()1-2
أمس على ستاد «اإلم��ارات» بالعاصمة البريطانية لندن معقل
الجانرز ،في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
تقدم جيمي ف��اردي لليستر من ركلة ج��زاء في الدقيقة ،45

وسجل البديل اإلنكليزي ثيو والكوت الهدف األول آلرسنال،
مستغالً تمريرة زميله جيرو في الدقيقة ( ،)70وأضاف البديل
الفرنسي داني ويلبك الهدف الثاني للمدفعجية في الوقت بدل
الضائع ( )5+90من رأسية مستغالً كرة ثابتة نفذها أوزيل.
ورفع آرسنال رصيده الى ( 51نقطة) لينفرد بالمركز الثاني
على حساب توتنهام الثالث ( 48نقطة) ،في المقابل تجمد رصيد
ثعالب ليستر سيتي عند ( 53نقطة) في المركز األول بجدول
ترتيب أندية البريمييرليغ.
كانت المباراة رائعة جدا ً ومثيرة للغاية حيث تقدم الضيوف
عبر جيمى فاردى من ركلة جزاء بالدقيقة ( ،)45ورد المدفعجية
بهدفين والكوت وويلبك ليحقق ف��وزا ً ثمينا ً ويكرر ف��وزه على
الثعالب بعد الفوز ( )2-5في الدور االول للبطولة.
لعب الفرنسي أرس��ي��ن فينجر  ،م��درب ارس��ن��ال ،بطريقة
( )1-3-2-4معتمدا ً على أوليفييه جيرو كمهاجم وحيد ،مع
مساندة هجومية من ثالثي الوسط ثيو والكوت ومسعود أوزيل
واليكسيس سانشيز.
في المقابل ،لعب اإليطالي كالوديو رانييري ،مدرب ثعالب
ليستر سيتي ،بطريقة ( )2-2-4معتمدا ً على جيمي فاردي
وشينجي أوكازاكي في الهجوم مع تقدم رياض محرز ومارك
البرايتون ونجولو كانتي.
جاء الشوط األول مثيرا ً من الجانبين حيث تقاسم الفريقان
السيطرة واالستحواذ والتمركز في وسط الملعب مع التأمين
الدفاعي وهو األم��ر ال��ذي أدى لقلة المحاوالت الهجومية على
المرمى ،وكانت تسديدة سانشيز التي مرت بجوار القائم أولى
فرص اللقاء ( ،)2ورد فاردي بتسديدة تصدى لها بيتر تشيك،
حارس آرسنال ،ببراعة (.)15
وهدد زميله نجولو مرمى آرسنال بتسديدة أخرى مرت فوق
العارضة ( )23ورد سانشيز وجيرو بتسديدتين مرتا بجوار
القائم ( 24و ،)25بينما تصدى كاسبر شمايكل لتسديدة جيرو
( ،)36قبل أن ينقذ تشيك حارس آرسنال تسديدة نجولو كانتي
( ،)39تبعه هوث بتسديدة مرت بجوار القائم (.)41
وتمكن جيمي فاردي من ترجمة فاعلية فريقه بعد أن حصل
على ضربة جزاء ونفذها بنجاح في مرمى بيتر تشيك مسجالً
الهدف األول للفريق الضيف ليستر سيتي في الدقيقة ()45
لينتهي الشوط األول بتقدم الثعالب على المدفعجية بهدف
نظيف.
وفي الشوط الثاني ،دخل أصحاب االرض بحثا ً عن هدف
التعادل  ،ودفع فينجر ،مدرب آرسنال ،بالبديل كالوم تشامبيرين
على حساب كوليتشيني لتنشيط وسط الملعب ،وسدد أوزيل
كرة قوية مرت بجوار القائم ( ،)46تبعه رامزي بتسديدة فوق
العارضة (.)47
ودف��ع رانييري  ،م��درب ليستر سيتي ،بالبديل مارسن
واسيلوسكي على حساب رياض محرز ( ،)58قبل أن يشرك
ديماراي جراي على حساب أوكازاكي ،في المقابل دفع مدرب
آرسنال بالبديل ثيو والكوت على حساب فرانسيس كوكولين
(.)61
وتصدى بيتر تشيك ،حارس ارسنال ،لتسديدة فاردي ليمنع
الضيوف من التقدم بهدفين ،في المقابل تصدى كاسبر شمايكل
لتسديدة اليكس سانشيز.
وجاء هدف التعادل ألصحاب األرض من عرضية من الجانب
األيمن هيأها جيرو برأسه لزميله والكوت الذي سددها في مرمى
ليستر سيتي محرزا ً هدف التعادل في الدقيقة (.)70
وك��اد سانشيز أن يضيف الهدف الثاني للمدفعجية إال أن
كاسبر شمايكل حال دون حدوث ذلك مانعا ً هدف محقق ،وشارك
آندي كينج على حساب البرايتون ،في المقابل شارك داني ويلبك
بدال ً من تشامبرلين.
وقبل نهاية اللقاء وق��ف كاسبر شمايكل س��دا ً منيعا ً أمام
محاوالت المدفعجية الهجومية متصديا ً لهدف محقق من تسديدة
جيرو ( ،)87تبعه سانشيز بتسديدة مرت فوق العارضة.
وفي الوقت بدل الضائع ومن كرة ثابتة نفذها أوزيل على رأس
البديل والكوت الذي لعبها قوية برأسه للتهادي داخل شباك
الضيوف وتنتهي المباراة بعدها بفوز قاتل.

مانشستر سيتي يريد العودة للمنافسة
من بوابة توتنهام

أكد مدرب مانشستر سيتي رابع ترتيب ال��دوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم المدير الفني التشيلي مانويل بيليغريني
أن على فريقه العودة بسرعة بعد ابتعاده بفارق  6نقاط عن
المتصدر ليستر سيتي.
وسيخوض السيتيزينز مباراة صعبة على أرضه بمواجهة
توتنهام الذي يحتل المركز الثاني على سلم الترتيب حاليا ً بفارق

األهداف عن آرسنال وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي.
ويقدم الفريق اللندني أداء مميز في األسابيع األخيرة ،فيما
تعرضت معنويات بيليغريني لهزة غنيفة بعد قرار إدارة النادي
عدم التجديد له وجلب المدرب اإلسباني الشاب بيب غوارديوال
اعتبارا ً من بداية الموسم المقبل.
وقال بيليغريني« :مباراة مهمة جدا ً ألننا نريد العودة للمنافسة
على الصدارة بأسرع وقت ممكن ،نبتعد حاليا ً بفارق  6نقاط».
وتابع« :المواجهة األخيرة أمام ليستر سيتي لم تكن جيدة كما
يعرف الجميع ،لعبنا أمام فريق ممتاز ،واآلن علينا أن نخوض
مباراة قوية أمام فريق ممتاز آخر وال نريد تكرار ما حصل األسبوع
الماضي».
وأنهى المؤتمر قائالً« :علينا الفوز قبل كل شيء ،وسنكون قبلها
عرفنا نتيجة مواجهة ليستر سيتي مع آرسنال».

تشيلسي غامر بكوستا
وهو مصاب أمام نيوكاسل

فاز تشيلسي على ضيفه نيوكاسل بخمسة أهداف لهدف ضمن
ال��دوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ،وقال المدرب الهولندي
جوس هيدينك ان البلوز عاد لمستواه المعهود.
واعترف هيدينك أن كوستا ضغط عليه من أجل المشاركة رغم
أنه كان مصاباً.
وقال هيدينك بعد المباراة« :أردنا مفاجأتهم في بداية المواجهة
ونجحنا في هذا .سجلنا هدفين مبكرين في أول ثلث ساعة .أعتقد
هنا تم حسم النتيجة» .وأضاف« :دييغو كوستا يريد اللعب دوما
رغم أنه كان مصابا .كان هناك خطر في إشراكه لكنه يريد اللعب
بنهم وقال إنه يستطيع المشاركة .لعب في الشوط األول بصورة
ممتازة .في الشوط الثاني كذلك لكن الشوط األول كان أفضل وهو
سجل هدفا ً كاألهداف التي يسجلها دائماً».
أما ستيف مكالرين مدرب نيوكاسل فقال« :كانت األمور صعبة
منذ البداية .سجلوا ثالثة أهداف في أول ربع ساعة ،وتعين علينا
القرار فيما إذا كنا سنحاول العودة إلى المواجهة أو االستسالم.
قررنا اللعب ،لكن الهدف الرابع قتل فرصنا بالعودة».

الدوري اإليطالي

حقق ميالن الفوز على ضيفه جنوه بنتيجة  1-2في المباراة
التي أقيمت بينهما أمس في المرحلة الخامسة والعشرين من
الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وأنهى ميالن الشوط األول متقدما ً بهدف من دون رد حمل
توقيع المهاجم الكولومبي كارلوس باكا في الدقيقة الخامسة.
وفي الشوط الثاني ،تكفل العب الوسط الياباني كيسوكي
هوندا بتسجيل الهدف الثاني ألصحاب األرض في الدقيقة 63
ثم رد المهاجم أليسيو تشيرشي بهدف لجنوه في الوقت بدل
الضائع من المباراة.
ورفع ميالن رصيده إلى  43نقطة في المركز السادس وتجمد
رصيد جنوه عند  25نقطة في المركز السادس عشر.
وحقق ميالن ف��وزه الثاني عشر في الموسم الحالي مقابل
سبعة تعادالت وست هزائم ،فيما خسر جنوه للمرة الثانية عشر
مقابل سبعة تعادالت وستة انتصارات.

يوفنتوس يضرب  4عصافير بهدف زازا

ضرب يوفنتوس اإليطالي متصدر الدوري  4عصافير بحجر
واحد بعد نجاح الفريق في الفوز على ضيفه نابولي ( )0-1بهدف
سيموني زازا قبل دقيقتين من نهاية الوقت األصلي للمباراة.
أسقط يوفنتوس فريق نابولي من على قمة الترتيب ووصل
إليها للمرة األولى هذا الموسم بعد بداية سيئة تسببت في ابتعاده
عنها طيلة األشهر الماضية لدرجة دفعت البعض للتشكيك في
قدرة الفريق على العودة من جديد.
كما أ ّمن الفوز للمدرب أليجري تحقيق اللقب في حالة التساوي
في النقاط مع نابولي بنهاية الموسم ،حيث فاز نابولي ذهابا ً
بنتيجة ( )1-2قبل أن يفوز يوفنتوس ( )0-1إيابا ً ليصبح
مجموع اللقائين لصالح اليوفي استنادا ً إلى قاعدة الهدف خارج
األرض علما ً ب��أن الئحة ال��دوري اإليطالي تنص على اللجوء
للمواجهات المباشرة في حالة تساوي النقاط وليس فارق
األه��داف الذي ال يخدم يوفنتوس لو استمرت معدالت تهديف
الفريقين نفسها كما هي عليه حالياً.
وحقق يوفنتوس رقما ً قياسيا ً ج��دي��دا ً في تاريخ النادي
بالوصول للفوز 15على التوالي في الكالتشيو بعدما كان الرقم
القياسي مسجل باسم الفريق تحت قيادة ال��م��درب السابق
أنطونيو كونتي برصيد  12فوزا ً متتالياً.
أخيراً ،أصبح اليوفي على بعد مبارتين من معادلة الرقم
القياسي لإلنتر والذي يملك أكبر سلسلة انتصارات متتالية في
الدوري برصيد  17انتصاراً.

عودة مي�سي و�سواريز ونيمار لقائمة بر�شلونة في مباراة �سلتا فيغو
ع����اد األرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي
واألوروج��وائ��ي لويس سواريز والبرازيلي
نيمار إل��ى قائمة برشلونة لمواجهة سلتا
فيغو أم��س ف��ي الجولة الـ 24م��ن الليغا
بعد غيابهم عن مواجهة فالنسيا األربعاء
الماضي في إي��اب نصف نهائي ك��أس ملك
إسبانيا.
وغاب ميسي عن مواجهة فالنسيا بسبب
عملية تفتيت حصوات في الكلى خضع لها،
إال أنه تمكن من العودة للتدريبات بشكل
طبيعي الخميس الماضي ،بينما فضل لويس
إنريكي المدير الفني للبرسا منح استراحة
لسواريز ونيمار بعد فوز الفريق الكتالوني
بلقاء الذهاب بسباعية نظيفة.
وكانت مباراة فالنسيا قد انتهت بالتعادل
(2ـ )2وتأهل البرسا للنهائي بفضل فوزه
الكبير في الذهاب.
ويغيب عن لقاء اليوم رافينيا ألكانتارا
ال��ذي ي��واص��ل تعافيه م��ن إص��اب��ة خطيرة
في الركبة ،بينما تم استبعاد مارك بارترا
وأدريانو كوريا وساندرو راميريز وجوردي
ماسيب بقرار فني.

وتضم قائمة البرسا لمباراة اليوم مارك
أندريه تير شتيجن وكالوديو برافو وجيرارد
بيكيه وإيفان راكيتيتش وسرجيو بوسكيتس
وداني ألفيش وأردا توران وأندريس إنييستا

ول��وي��س س��واري��ز وليونيل ميسي ونيمار
وخ��اب��ي��ي��ر م��اس��ك��ي��ران��و وم��ن��ي��ر ال��ح��دادي
وج��وردي ألبا وسيرجي روبرتو وأليكس
فيدال وتوماس فيرمايلين وجيريمي ماتيو.

دي بوير :بو�سكيت�س
بنف�س �أهمية مي�سي
لكن الحياة لي�ست عادلة
مجد رون��ال��د دي ب��وي��ر الع��ب برشلونة
السابق بين عامي  1998و ،2000ال��دور
الكبير الذي يقوم به سيرجيو بوسكيتس في
منظومة برشلونة ،مؤكدا ً أنه ال يقل أهمية عن
صاحب الخمس كرات ذهبية ليونيل ميسي.
وق��ال رونالد دي بوير في تصريح ألحد
القنوات التلفزيونية« :ميسي هو األفضل،
و بوسكيتس له فضل كبير في ذل��ك ...هو
يجعله يتفرغ لتسجيل األهداف وعدم العودة
للقيام بأدوار دفاعية ،بوسكيتس يفعل كل
ش��يء ،لكن أحيانا ً الحياة ليست عادلة»،
وأض���اف« :حين كنت الع��ب�ا ً ف��ي المنتخب
الهولندي الجميع ك��ان يشيد بالالعبين
الهدافين ،لكن ال أحد كان يهتم بالدور الكبير
الذي يلعبه مثالً حارس مرمانا فان دير سار،
او اخي فرانك».
وتابع دي بوير« :على شاشة التلفزيون
دائما ً أحاول أأن أشرح أهمية بوسكيتس ،في
ظل حديث الجميع فقط عن ميسي سواريز
ونيمار».

النصف الثاني م��ن ال���دوري بفوز
ودّي على ش��ب��اب الساحل اليوم
السبت ،على ملعبه .3 – 4
وش���ارك ف��ي ال��م��ب��اراة المهاجم
العائد حسن المحمد ،ال��ذي سجل
ه��دف��ي��ن ،فيما سجل محمد جعفر
ومحمد مرقباوي الهدفين اآلخرين.
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وكان النجمة حقق نتائج جيدة في
مبارياته الودية األخيرة ،أبرزها فوز
على النبي شيت ،األربعاء الماضي،
بهدفين دون رد ،علما ً أن الفريق
الذي يشرف على تدريبه الروماني
تيتا فاليريو ،عزز صفوفه بالمهاجم
النيجيري صامويل أوتشي.

ال�ساحل اللبناني والعبه يتبادالن ر�سائل الوداع
ودع ظهير ش��ب��اب ال��س��اح��ل ش���ادي عطية ن��ادي��ه
وجمهوره ،بعبارات دونها على صفحته الشخصية عبر
موقع التواصل االجتماعي «فايسبوك» ،قائالً« :الساحل
بيتي وعائلتي ،وسيبقى في قلبي دائماً .سأتابع نتائجه
باستمرار ،وسأبقى وفيا ً له وأشجعه من قلبي».
وأضاف« :أمضيت مع شباب الساحل  7سنوات فيها
أجمل الذكريات ،عشت معه الفرح والحزن والخسارة
والربح».
وأم��ل عطية التوفيق للساحل ف��ي إي��اب ال���دوري،
بعدما ساهم في احتالله المركز الثالث في ختام مرحلة
الذهاب.
ك��ذل��ك ،ودع ال��س��اح��ل الع��ب��ه ع��ب��ر صفحة ال��ن��ادي
الرسمية ،مشيدا ً بإخالصه وتفانيه بالدفاع عن الوانه
خالل السنوات السبع التي أمضاها معه ،وتمنى لالعب
«الخلوق» كل التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية
والمهنية.
يذكر أن عطية ،الظهير األيسر األساسي في فريق
شباب الساحل ،سيغادر لبنان األربعاء إلى سويسرا
حيث سيعمل ويتابع دراسته في نفس الوقت.

ال�سالم يختتم ا�ستعداداته بوديّة
قبل �إياب الدوري اللبناني
اخ��ت��ت��م ف��ري��ق ال��س�لام زغ��رت��ا،
استعداداته النطالق إي��اب ال��دوري
اللبناني لكرة القدم ،بفوز ودي على
طرابلس بهدف من دون رد ،سجله
األوروغواياني راوول أندريس ،وذلك
في المباراة التي جمعت الفريقين
على ملعب السالم في زغرتا ،أول من
أمس.
وك���ان ال��س�لام خ��اض مباريات
ودي��ة ع��دة ،حقق فيها نتائج جيدة
إذ فاز أيضا ً على االجتماعي اإلثنين

الماضي ( 1 – 2سجلهما عمر زين
الدين) ،وعلى األمل زغرتا .1 – 4
وتغيّب عن المباراة مع طرابلس
ح���ارس ال��ف��ري��ق األس��اس��ي محمد
دكرمنجي بسبب األنفلونزا ،ولعب
مكانه الحارسان البديالن محمود
ص��ي��داوي ومصطفى مطر ف��ي كال
شوطي المباراة.
وي��أم��ل ال��م��درب ال��س��وري أن��س
مخلوف ،تماثل حارسه األساسي
للشفاء ،قبل المباراة األولى في اإلياب

األسبوع المقبل ،مع شباب الساحل
القوي ،علما ً أن الفريق سيفتقد إيابا ً
مدافعه مصطفى خ��وال ،لخضوعه
لجراحة الرباط الصيلبي.
ويأمل السالم ال��ذي عزز صفوفه
بالمدافع األوغندي ريشارد كاساجا
ب���دال ً م��ن ال��س��وري إس����راء حموية
التخلص من المركز العاشر في إياب
ال��دوري اللبناني ،علما ً أن الفريق
الشمالي ودع كأس لبنان ،بخسارته
أمام النجمة .2 – 1

الحكمة يوقف انت�صارات هوب�س في �سلة لبنان
أوق��ف الحكمة مسلسل ان��ت��ص��ارات ضيفه هوبس
المتتالية عند  ،6بفوزه عليه بصعوبة  82-87في
افتتاح منافسات المرحلة ( 10األولى إيابا) من الدوري
اللبناني لكرة السلة ،أول من أمس.
دخل هوبس بقوة محاوال االنفراد بصدارة الدوري،
عندما تقدم بنهاية الربع األول  25-30وذل��ك بفضل
انطوان بربور الذي تألق بتسجيله  5رميات ثالثية.
لكن البوسني راتكو ف��اردا أع��اد الحكمة الى أجواء
المباراة بتسجليه  16نقطة ،ليساعد فريقه على إدراك
التعادل في نهاية الربع الثاني .42-42
تمكن الحكمة من التقدم في نهاية الربع الثالث -62
 ،61قبل أن يتألق األميركي تيريل ستوجلين ويقود
فريقه للفوز بتسجيله  27نقطة في أول ظهور له في

الدوري اللبناني هذا الموسم.
كما ساهم ف���اردا ف��ي ه��ذا االنتصار بتسجيله 23
نقطة واستحوذ على  8كرات مرتدة ،وأضاف األوكراني
اليكسي بيتشيروف  16نقطة منها  12نقطة من  4رميات
ثالثية.
وأنهى بربور اللقاء برصيد  33نقطة واستحوذ على
 12كرة مرتدة وأضاف علي مزهر  17نقطة.
ويتصدر الرياضي ب��ي��روت حامل اللقب الترتيب
برصيد  22نقطة من  8مباريات ،يليه هوبس برصيد
 21نقطة من  9مباريات بفارق  4نقاط عن الحكمة الذي
تقدم الى المركز الرابع.
ه��ذه المباراة األخ��ي��رة التي يخوضها الحكمة في
الدوري قبل أن يسافر للمشاركة في بطولة دبي.

فينو�س وليامز تحرز لقب بطولة تايوان للتن�س
توجت األميركية المخضرمة فينوس وليامز المصنفة
األولى بلقب بطولة تايوان المفتوحة للتنس للسيدات
أم��س لتحرز ب��ذل��ك اللقب رق��م  49ف��ي ب��ط��والت تنس
المحترفات خالل مسيرتها الطويلة مع اللعبة.
ففي المباراة النهائية للبطولة ف��ازت فينوس (35
سنة) على اليابانية ميساكي دوي المصنفة الثانية
بمجموعتين متتاليتين وب��واق��ع  4-6و 2-6لتحرز
الجائزة األولى في البطولة البالغ مجموع جوائزها 500
ألف دوالر من دون أن تخسر أي مجموعة.
وقالت فينوس المصنفة  12عالميا ً في مقابلة في
الملعب بعد ال��ف��وز «م��ن ال��رائ��ع وج��ود ب��ط��والت تنس
للسيدات هنا .إنها المرة األولى منذ  22عاماً».
وأضافت الالعبة األميركية التي حصدت سبعة ألقاب
كبرى في الفردي «هذا هو أول فوز لي في تايوان ولذا
فأنا أشكركم على هذا االستقبال الرائع وأشكركم على
المعاملة الطيبة».
وبفوزها باللقب رقم  49أصبحت فينوس في المركز
السابع ف��ي قائمة أكثر ال�لاع��ب��ات تتويجا ً باأللقاب
واقتربت بذلك من مواطنتيها مونيكا سيليش ( 53لقباً)

ولينزي دافنبورت ( 55لقباً).
وتتصدر األميركية المعتزلة مارتينا نافراتيلوفا
القائمة برصيد  167لقبا ً في حين حصدت سيرينا
الشقيقة األصغر لفينوس والمصنفة األولى عالميا ً حاليا ً
 69لقباً.

نادال يف�شل في بلوغ نهائي دورة بوينو�س �آير�س
خ��رج اإلس��ب��ان��ي راف��اي��ي��ل ن���ادال،
المصنف الخامس عالمياً ،من بطولة
بوينوس آيرس المفتوحة للتنس ذات
الـ 250نقطة ،والمقامة على المالعب
الترابية ،من الدور نصف النهائي ،بعد
خسارته أمام النمساوي دومينيك تيم
بمجموعتين لواحدة  4-6و 6-4و6-7

( )4-7في ساعتين و 51دقيقة.
وسيواجه تيم في المباراة النهائية
ال��ف��ائ��ز م��ن ل��ق��اء اإلسبانيين ديفيد
فيرير ،المرشح الثاني للقب والمصنف
السادس عالمياً ،ونيكوالس ألماغرو،
المصنف  72عالمياً ،علما ً بأن كليهما
سبق وتوج باللقب.

ويهيمن الالعبون اإلسبان على لقب
البطولة األرجنتينية في نسخها السبع
االخيرة.
وفاز تومي روبيردو بها في 2009
وخ��وان ك��ارل��وس فيريرو في 2010
وألماغرو في  2011وفيرير في 2012
و 2013و 2014ونادال في .2015

