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الأن�صار يتقدم �إلى المركز الرابع
لي�ستر يبتعد في ال�صدارة ...وتعادل خام�س ل�سان جيرمان في الـ«ليغ»1
ريال مدريد زيدان يعود الكت�ساح الفرق في برنابيو ...وقمّة باهتة بين دورتموند وبايرن والنبي �شيت ي�ستعيد نغمة االنت�صارات
ابتعد ليستر سيتي مفاجأة الموسم في ص��دارة ترتيب
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه واتفورد
1صفر السبت في المرحلة التاسعة والعشرين ،التي شهدتتعادال ً مثيرا ً في دربي لندن بين مطارديه توتنهام وضيفه
آرسنال .2-2
وسجل الجزائري ري��اض محرز ه��دف الفوز لليستر في
الدقيقة  56بعد أن سدد كرة بيسراه من داخل المنطقة في
الزاوية اليسرى لمرمى واتفورد.
ورفع ليستر رصيده إلى  60نقطة ،مقتربا ً خطوة إضافية
من اللقب ،وب��ات يتقدم على توتنهام الثاني بفارق خمس
نقاط ،وعلى آرسنال الثالث بفارق ثماني نقاط.
وكان آرسنال انتزع تعادال ً مثيرا ً من مضيفه توتنهام 2-2
على ملعب «وايت هارت الين».
وتعتبر النتيجة جيدة آلرسنال ألنه أكمل المباراة بعشرة
العبين منذ الدقيقة  55بعد حصول الفرنسي فرانسيس
كوكيالن على إنذارين.
وك���ان توتنهام وآرس��ن��ال فشال ف��ي المرحلة السابقة
باالستفادة من تعثر ليستر بتعادله مع وس��ت بروميتش
البيون  ،2-2فسقط األول أمام وست هام يونايتد صفر،-1
والثاني أمام سوانسي سيتي .2-1
وسعى توتنهام إلى مشاركة ليستر سيتي بالصدارة ولو
لفترة وجيزة ،في طريقه إلى المنافسة بقوة على اللقب األول
له في البطولة منذ  ،1961وهو يقدم مستويات رائعة هذا
الموسم بإشراف المدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو،
ولكنه فشل بالفوز في المباراتين األخيرتين بعد  6انتصارات
متتالية.
من جهته ،كان آرسنال يهدف إلى تجنب تلقي الخسارة
الرابعة على التوالي في جميع المسابقات ،والثالثة في
الدوري ،وذلك للمرة األولى منذ نيسان/أبريل .2010
وبعد أن كان مرشحا قويا إلحراز لقبه األول منذ  ،2004في
ظل تراجع منافسيه االعتياديين تشيلسي ومانشستر يونايتد
ومانشستر سيتي ،تصدر آرسنال الترتيب لفترة قبل أن يفقد
الصدارة لمصلحة ليستر وأن يتراجع إلى المركز الثالث.
وكان الشوط األول سجاال بين الطرفين بمحاولة من هنا
وأخرى من هناك مع سعي أصحاب األرض إلى التسجيل من
دون جدوى.
ونجح آرسنال في التسجيل قبل نهاية الشوط بست دقائق
حين تلقى الويلزي آرون رامسي كرة من اإلسباني هكتور
بيليرين عند نقطة الجزاء فسددها قوية في الزاوية اليسرى
للمرمى.
وبدأ توتنهام الشوط الثاني مهاجما إلدراك التعادل بسرعة،
وساعده الخطأ ال��ذي ارتكبه العب وسط آرسنال الفرنسي
فرانسيس كوكيالن بعد تدخل عنيف ضد هاري كاين نال على
إثره البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة .55
وح��اول توتنهام الضغط بقوة بعد النقص العددي في
صفوف ضيفه خصوصا من كرة وصلت إلى كاين على مسافة
قريبة فسددها بقوة لكن الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا
كان لها بالمرصاد (.)57
ويشارك أوسبينا بعد تعرض الحارس العمالق التشيكي
بيتر تشيك إلصابة في ربلة الساق في المباراة السابقة ضد
سوانسي سيتي ستبعده بين  3و 4أسابيع.
ول��م يتأخر ه��دف توتنهام كثيرا وج��اء إث��ر ركلة ركنية
من الجهة اليسرى وصلت منها الكرة إلى البلجيكي توبي
ألدرفيريلد فأكملها في المرمى (.)60
وصعق هاري كاين آرسنال بهدف ثان بعد أقل من دقيقتين
إثر كرة لولبية من الجهة اليسرى استقرت في الزاوية اليسرى
لمرمى أوسبينا.
ورف���ض آرس��ن��ال االس��ت��س�لام وم���رر ق��ائ��ده األل��م��ان��ي بير
مرتيساكر كرة إلى بيليرين في الجهة اليمنى فحضرها إلى
التشيلي أليكسيس سانشيز الذي تابعها من بين مدافعين
مباشرة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الفرنسي هوغو
لوريس (.)76
وعمد الفريقان إلى التسديد من بعيد في الدقائق العشر
األخ��ي��رة ال��ت��ي حصال فيها على ع��دد م��ن ال��ف��رص أخطرها
لسانشيز حين أرسل كرة رائعة من ركلة حرة أبعدها لوريس
بصعوبة إلى ركنية (.)87
واستعاد مانشستر سيتي توازنه باكتساحه ضيفه آستون
فيال بأربعة أهداف لإليفواري يايا توريه ( )48واألرجنتيني
سيرخيو أغويرو ( 50و )60ورحيم سترلينغ ( .)66ورفع
سيتي الرابع رصيده إلى  50نقطة.
وسقط تشيلسي حامل اللقب في فخ التعادل مع ضيفه
ستوك سيتي . 1-1
وسجل لتشيلسي برتران تراوريه ( ،)39ولستوك مامي
بيرام ضيوف (.)85
وف���از س��وان��س��ي على ن��وري��ت��ش سيتي ب��ه��دف لجيلفي
سيغوردسون (.)61
وتعادل ساوثمبتون مع ضيفه سندرالند بهدف للهولندي
فيرجيل فان ديك ( )90مقابل هدف لجرمان ديفو (.)85
وخسر إيفرتون أمام ضيفه وست هام  .3-2سجل لألول
البلجيكي روميلو لوكاكو ( )13وآرون لينون ( ،)53وللثاني
ميكايل أنطونيو ( )79وديفرا ساخو ( )82والفرنسي ديميتري
باييه ( .)90وأهدر لوكاكو ركلة جزاء في الدقيقة .69
يذكر أن إيفرتون أكمل المباراة منذ الدقيقة  34بعشرة
العبين بعد نيل كيفن ميراالس إنذارين.
كما خسر نيوكاسل أمام ضيفه بورنموث بهدف أليوزي
بيريز ( )81مقابل ثالثة أهداف لستيفن تايلور ( 28خطأ في
مرمى فريقه) وجوشوا كينغ ( )70وتشارلي دانييلز (.)90

ليفربول يواصل صحوته

قلب ليفربول بعشرة العبين الطاولة على مضيفه كريستال
ب��االس وان��ت��زع ف���وزا ً ثمينا ً  1-2أم��س األح��د على ملعب
«سيلهرست بارك» في لندن.
وواصل ليفربول صحوته وح ّقق فوزه الثالث على التوالي
وه��و أم��ر لم يحدث منذ ع��ام تقريباً ،فرفع رصيده إل��ى 44
نقطة وارتقى إلى المركز السابع مع مباراة مؤجلة أمام جاره
إيفرتون ،فيما تجمد رصيد كريستال باالس الذي فشل للمباراة
الثانية عشرة على التوالي في تحقيق الفوز ،عند  33نقطة في
المركز الخامس عشر.
وثأر ليفربول لخسارته أمام كريستال باالس بالنتيجة ذاتها
ذهابا ً على ملعب أنفيلد رود في  8تشرين الثاني الماضي.
واحتفظ م��درب ليفربول ،األلماني يورغن كلوب بصانع
األلعاب الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو ودانيال ستاريدج
على مقاعد االحتياط ،فيما غاب البرازيلي اآلخر لوكاس ليفا
بسبب اإلصابة.
وكان كريستال باالس البادئ بالتسجيل عبر الويلزي جو
ليدلي بتسديدة قوية من خارج المنطقة أسكنها على يمين
الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه (.)48
ودفع كلوب بكوتينيو مكان المدافع جون فالناغان لتعزيز
خط الهجوم في الدقيقة  ،61بيد أنه تلقى ضربة موجعة
بعد دقيقة واح��دة إث��ر ط��رد جناحه ال��دول��ي جيمس ميلنر
لتلقيه االن��ذار الثاني ،لكن ذلك لم يمنعه من إدراك التعادل
عبر البرازيلي روبرتو فيرمينو عندما استغل كرة خاطئة من
حارس المرمى أليكس ماكارثي فتوغل داخل المنطقة ولعبها
على يساره (.)72
وح��رم القائم األيسر مدافع ليفربول ،اإلسباني ألبرتو
مورينو من هدف محقق بوقوفه في وجه تسديدة قوية أطلقها
من خارج المنطقة.
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها األخيرة
وتحديدا ً في الدقيقة الرابعة األخيرة من الوقت بدل الضائع،
توغل الدولي البلجيكي كريستيان بنتيكي ،بديل مواطنه
ديفوك إوريجي ،داخل المنطقة وسقط على األرض إثر احتكاك
مع المدافع اإليرلندي داميان ديالني فاحتسب الحكم ركلة
ج��زاء مثيرة للجدل انبرى لها بنتيكي بنفسه مانحا ً الفوز
لفريقه (.)6+90

الدوري اإلسباني

عاد ريال مدريد زيدان سريعا ً إلى اكتساح الفرق على ملعبه
بعد هفوة المرحلة قبل الماضية.
وق��اد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ري��ال مدريد
اإلسباني إلى فوز كاسح على ضيفه سلتا فيغو  1-7السبت
في المرحلة الثامنة والعشرين من ال��دوري اإلسباني لكرة
القدم.
وسجل رونالدو  4أهداف ليرفع رصيده إلى  27هدفا ً انتزع
بها صدارة ترتيب الهدافين من مهاجم برشلونة األوروغوياني
لويس سواريز ( 25هدفاً).
واستعاد فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان توازنه
بعد الخسارة أم��ام ج��اره أتلتيكو  0-1التي أبعدته عن
المنافسة على اللقب ،وف��از للمرة الرابعة من أص��ل خمس
مباريات تحت قيادة زيزو داخل األرض بأكثر من أربعة أهداف
(سجل  27هدفا ً مع زيدان في مدريد خالل ست مباريات).
ّ
ورفع فريق العاصمة الذي يحتل المركز الثالث ،رصيده إلى
 60نقطة بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد الذي يح ّل ضيفا ً على
فالنسيا ،و 9نقاط خلف برشلونة المتصدر وحامل اللقب.
وتجمد رصيد سلتا فيغو عند  42نقطة في المركز السادس
مؤقتاً.
وأشرك زيدان ك ّل من لوكاس فاسكيز وبورخا مايورال إلى
جانب البرتغالي كريستيانو رنالدو في الهجوم ،كما دفع
بالبرازيلي دانيلو أساسيا ً مكان مارسيلو في الجناح األيسر،
ثم شارك األخير في ربع الساعة األخير.
كان ريال مدريد الطرف األكثر استحواذا ً على الكرة لكنه
واجه تكتالً دفاعيا ً صلبا ً لسلتا فيغو الذي اعتمد في الهجوم
على المرتدات من حين إلى آخر.
وفشل ريال مدريد في تهديد مرمى ضيفه جدياً ،فحاول
رونالدو من مجهود فردي حين سار بكرة وسددها بيسراه
أبعدها الحارس روبن بالنكو (.)20
ووصلت كرة إلى ايسكو داخ��ل المنطقة فاستقبلها على
صدره وراوغ مدافعا ً وسددها من مسافة قريبة لكن بالنكو
أنقذ الخطر مجددا ً بعد دقيقتين.
وافتتح الريال التسجيل في الدقيقة  41إثر ركلة ركنية من
الجهة اليمنى حيث ارتقى البرتغالي بيبي وتابع الكرة برأسه
في الزاوية اليمنى.
واص��ل صاحب األرض تفوقه التام على المجريات ولم
يتأخر في إضافة هدف ثان عبر رونالدو بعد خمس دقائق على
انطالق الشوط الثاني إثر كرة رائعة من نحو  25مترا ً استقرت
في الزاوية اليسرى لمرمى بالنكو.
وضرب رونالدو مجددا ً بعد ثماني دقائق حين انبرى لتنفيذ
ركلة حرة فأرسل كرة رائعة في الزاوية اليمنى لمرمى سلتا
فيغو.
وحال بالنكو دون هدف ثالث لرونالدو بعد دقيقة من ركلة
حرة في المكان ذات��ه تقريباً ،حيث تصدى الحارس للكرة
ببراعة.
واستفاد ياغو أسباس من خطأ في تمركز بيبي وسيرخيو
راموس فكان أسرع منهما للحاق بكرة من أول الملعب لم يتردد
في إكمالها في الشباك (.)62
وأكمل رونالدو الهاتريك بعد دقيقتين فقط حين تلقى كرة
متقنة من إيسكو من الجهة اليسرى فوضعها بسهولة في
المرمى رافعا ً رصيده إلى  26هدفا ً في الدوري هذا الموسم ،ثم
واصل استعراضه بتسجيله الهدف الرابع حين ارتقى لكرة من
ركلة ركنية ووضعها برأسه في الشباك (.)76
وتواصل المهرجان المدريدي حيث خطف البديل خيسي
الكرة واخترق المنطقة قبل أن يسددها قوية في الزاوية اليمنى
بعد أقل من دقيقتين.
وه��ز بايل بديل إيسكو الشباك بعد غياب طويل حيث
سار بالكرة من منتصف الملعب ثم سددها بيسراه من حافة
المنطقة في الزاوية اليسرى لبالنكو (.)82
وف��ي م��ب��اراة ثانية ،سقط ف��ي��اري��ال ال��راب��ع أم��ام ضيفه
المتواضع الس بالماس بهدف لدافيد غارسيا في الدقيقة .30
وتجمد رصيد فياريال عند  53نقطة ،في حين رفع الس
بالماس رصيده إلى  30نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتاً.
وهي الخسارة األولى لفياريال في  14مرحلة ،وتحديدا ً منذ
 29تشرين الثاني الماضي حين سقط أمام خيتافي صفر.-2
وسجل األرجنتيني
وتعادل خيتافي مع ضيفه إشبيلية ،1-1
ّ
بانيغا إلشبيلية أوال ً ( )79وع�ّ�دل النتيجة األوروغوياني
فيالزكويز قبل أربع دقائق من نهاية الوقت األصلي.
ورف��ع إشبيلية رصيده إلى  45نقطة بالمركز الخامس،
وخيتافي الذي يصارع لالبتعاد عن منطقة الخطر إلى 27
نقطة في المركز السادس عشر.
وتختتم المرحلة االثنين بلقاء إسبانيول ورايو فايكانو.

الدوري األلماني

انتهت الق ّمة بين بوروسيا دورتموند ،الثاني ،وضيفه بايرن
ميونيخ المتصدر وبطل المواسم الثالثة األخيرة بالتعادل
السلبي أول من أمس السبت في افتتاح المرحلة  25من الدوري
األلماني لكرة القدم.
على ملعب سيغنال إيدونا ب��ارك ،سيطر صاحب األرض
على المجريات في نصف الساعة األول ،والضيف على الدقائق
الـ 15األخيرة من الشوط وشكلت كل هجمة ألحدهما فرصة
هدف فتعددت الفرص وتحمل الحارسان عبئا ً كبيراً ،لكن
الشباك بقيت عذراء.
وفي الشوط الثاني ،لم تتبدل الصورة كثيرا ً مع تبادل
للهجمات منذ بدايته ،وأصاب التشيلي أرتورو فيدال ،أفضل
العب في اللقاء ،عارضة دورتموند ( ،)63وأهدر الكولومبي
أدري��ان راموس بديل ماركو ريوس فرصة هدف لدورتموند
عندما تابع برأسه كرة بجانب القائم األيمن إثر تمريرة من
الغابوني متصدر ترتيب الهدافين وأفضل العب في أفريقيا
( ،)2015بيار إيميريك أوباميانغ (.)88
ويحتل بايرن ميونيخ المركز األول برصيد  63نقطة فيما
حافظ بروسيا دورتموند على الوصافة برصيد  58نقطة.

الدوري الفرنسي

تعرض باريس سان جيرمان الساعي إلى لقب رابع على
التوالي لتعثر ثان بتعادله سلبا ً مع ضيفه مونبيلييه بطل
 2012-2011أول من أمس السبت في المرحلة التاسعة
والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

على ملعب بارك دي برانس ،لم يستطع فريق العاصمة
الذي مني بخسارته األولى في الجولة السابقة عندما سقط
أمام مضيفه ليون  ،2-1زيارة شباك ضيفه صاحب المركز
الرابع عشر و 36نقطة.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى  74نقطة والفارق
إلى  23نقطة بينه وبين مطارده موناكو الذي تعادل أمس
مع مضيفه كان .2-2
وعلى ملعبه أليانز ريفييرا ،فاز نيس على ضيفه تروا األخير
 1-2ورفع رصيده إلى  44نقطة نقلته إلى المركز الثالث مؤقتا ً
بفارق نقطتين أمام ليون الذي يستضيف غانغان غدا ً في آخر
مباريات المرحلة.
وتقدم نيس بواسطة فالير جيرمان ( ،)12وأدرك تروا
التعادل بواسطة كورنتان جان (.)26
وفي الشوط الثاني ،منح المالي ماهامان الحجي تراوريه
النقاط الثالث لنيس بتسجيله الهدف الثاني (.)73
وف��از ليل على ران��س بهدفين نظيفين .أح��رز البرتغالي
ماركوس لوبيش «روني» الهدف األول ( )63والغيني ايدر
الثاني (.)3+90
وط��رد العب ران��س انطوان ديفو قبل  5دقائق من نهاية
اللقاء لنيله اإلنذار الثاني.
وتعادل بوردو مع غازيليك اجاكسيو ( .)1-1سجل المالي
شيخ دياباتيه لبوردو ( 38من ركلة ج��زاء) مقابل هدف
للتونسي محمد لعربي (.)89
وتعادل انجيه مع سانت اتيان من دون أهداف ،وباستيا
مع لوريان بالنتيجة ذاتها.
وتختتم المرحلة غدا ً بلقاءين آخرين فيلعب مرسيليا مع
تولوز ،ورين مع نانت.

الدوري اإليطالي

قاد المصري محمد صالح فريقه روما إلى فوز كبير على
ضيفه فيورنتينا  1-4يوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة
والعشرين من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وأسهم صالح المتألق تحت قيادة سباليتي في تحقيق روما
للفوز السابع تواليا ً وتقليص الفارق مع نابولي الوصيف إلى
نقطتين فقط مع مباراة أقل لألخير.
سجل صالح هدفين
على الملعب األولمبي في العاصمة،
ّ
وساهم في صنع الثالث فرفع روما ثالث الترتيب رصيده إلى
 56نقطة ّ
وفك الشراكة مع فيورنتينا الذي وقف رصيده عند
 53نقطة في المركز الرابع.
وفاجأ الفريق المحلي ضيفه بهدفين مؤثرين أولهما من
صناعة صالح ال��ذي م� ّرر كرة موزونة إلى المصري األصل
ستيفان الشعراوي ال��ذي تابعها بسهولة في قلب المرمى
(.)22
وأضاف صالح بنفسه الهدف الثاني بعدما تلقى كرة من
األرجنتيني دييغو بيروتي خارج المنطقة أطلقها صاروخية
بيسراه ارتطمت بالمدافع وسكنت في الشبكة (.)26
واضطر البرتغالي باولو سوزا مدرب فيورنتينا إلى إجراء
تبدلين فادخل األرجنتيني كريستيان تييو بدال ُ من اإلسباني
بورخا فاليرو ( )29لإلصابة ،والكرواتي ميالن باديلي بدال ً
من األوروغوياني ماتياس فيتشينو (.)34
لكن خالفا ً لتوقعاته ،ع ّزز بيروتي النتيجة بالهدف الثالث
بعد أن نجح الشعراوي في الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية
داخل المنطقة تابعها مباشرة في الشباك على يسار الحارس
الروماني تاتاروسانو (.)38
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط األول ،عرقل الفرنسي
لوكاس دينيي البديل تييو فاحتسبت ركلة جزاء نفذها بنجاح
السلوفيني يوزيب إيليسيتش مقلصا ً الفارق (.)3+45
وفي الشوط الثاني ،تابع صالح تألقه وأض��اف الهدف
الثاني الشخصي والرابع للمضيف إثر كرة بينية من البوسني
ميرالم بييانيتش تابعها بيسراه في المرمى (.)58
وكاد القائد فرانشيسكو توتي الذي ح ّل في الربع الساعة
األخير بدال ً من الشعراوي ،يضيف الهدف الخامس من ركلة
حرة حصل عليها على بعد نحو  30مترا ً نفذها فأصاب القائم
األيمن (.)1+90

نابولي يشدد الخناق على يوفنتوس

شدّد نابولي الخناق على يوفنتوس بعد فوزه على ضيفه
كييفو  .1-3على ملعب سان باولو ،رفع نابولي رصيده إلى
 61نقطة وهو ذات رصيد يوفنتوس.
وكان نابولي فاز ذهابا ً على يوفنتوس  1-2أواخر أيلول،
ورد له فريق «السيدة العجوز» التحية وهزمه إيابا ً 1-صفر
منتصف شباط.
وو ّق��ع دف��اع نابولي في شر أعماله وتلقت شباكه هدفا ً
سريعا حمل توقيع نيكوال ريغوني الذي استغل خطأ قاتالً
وخطف الكرة من الروماني فالد تشيريتشيس وسار بها عدة
خطوات ثم أطلقها قوية من مشارف المنطقة استقرت في
شباك الحارس اإلسباني خوسيه مانويل رينا بعد مرور أقل
من دقيقتين.
لكن فرحة ريغوني وزمالئه لم تستمر ألكثر من  4دقائق
حيث تمكن األرجنتيني غونزالو هيغواين من إدراك التعادل
مستفيدا ً من تمريرة الجزائري فوزي غالم ( )6رافعا ً رصيده
إلى  26هدفا ً في صدارة ترتيب الهدافين بفارق  13هدفا ً عن
أقرب مالحقيه.
وكفر تشيريتشيس عن خطيئته وسجل الهدف الثاني
ألص��ح��اب األرض بمتابعة رأس��ي��ة لكرة رفعها البرازيلي
جورجينيو من ركلة ركنية (.)38
وفي الشوط الثاني ،ع ّزز اإلسباني خوسيه كايخون تقدم
نابولي بالهدف الثالث مستفيدا ً من تمريرة البرازيلي أالن
(.)70
وع ّمق سمبدوريا ج��راح مضيفه هيالس فيرونا ودفعه
خطوة إضافية نحو الهبوط إلى الدرجة الثانية بفوزه عليه
3صفر.على ملعب م��ارك أنطونيو بنتيغودي ،حسم سمبدوريا
النتيجة في النصف الساعة األول بتسجيل ثالثيته النظيفة
عبر روبرتو سوريانو ( )6وأنطونيو كاسانو ( )11واليوناني
الزاروس خريستودولوبولوس (.)30
ورف��ع سمبدوريا رصيده إلى  31نقطة نقلته من المركز
السادس عشر إلى الثالث عشر مؤقتاً ،ووقف رصيد هيالس
فيرونا صاحب المركز األخير عند  18نقطة.

سحق األن��ص��ار مضيفه الشباب
الغازية  1 – 7على ملعب كفر جوز في
المباراة التي أقيمت بينهما اليوم األحد
في ختام الجولة الـ 14من ال��دوري
اللبناني لكرة القدم
وف���از النبي شيت على مضيفه
الحكمة  0 – 1على ملعب بلدية برج
حمود.
وبفوزه الساحق ،وهو األعلى هذا
الموسم ،صعد األن��ص��ار من المركز
الخامس إلى الرابع بــ 27نقطة ،فيما
بقي الغازية في المركز الحادي عشر
بــ 5نقاط .وشهدت المباراة تسجيل
ه��داف األنصار األرجنتيني لوكاس
ج���االن  3أه���داف (ه��ات��ري��ك) ليرفع
رصيده إلى  16هدفا ً في صدارة ترتيب
الهدافين.
وافتتح سي الشيخ ( )8التسجيل
لألنصار بكرة أرض��ي��ة ف��ي ال��زاوي��ة
اليمنى بعدما وصلته الكرة من ربيع
عطايا اثر ركلة حرة.
وأض����اف ل��وك��اس ج���االن ()10
الهدف الثاني لألنصار بضربة رأس
في المقص االيمن بعدما طار لكرة أمير
لحاف من ضربة حرة.
وقلّص العب الغازية جان ايمانويل
اسيري ( )12ال��ف��ارق برأسية على
يسار الحارس بعد ركلة حرة رفعها
حسن الحاج من الجهة اليمنى.
وأع��اد غ��االن ( )22برأسه الفارق
لفريقه بتسجيله الهدف الثاني له
والثالث لفريقه  ،1 – 3بعد ركنية
رفعها امير لحاف على باب الصندوق
ف��ارس��ل ال��ك��رة م��ن ف���وق الالعبين

لتصطدم بالعارضة ق��رب المقص
االيسر الى قلب المرمى.
ورف��ع باولو ماتوس ( )52الغلة
االنصارية ال��ى  ،1 – 4بعد مجهود
ف��ردي واخ��ت��راق للمنطقة الجنوبية
وارسال الكرة من تحت الحارس إلى
اليسرى بعد دخولة منطقة الجزاء.
وسجل ربيع عطايا ( )56الهدف
االن��ص��اري ال��خ��ام��س بعدما انفرد
بالحارس ليال ورقصه وارس��ل الكرة
ال��ى الشباك الخالية ،وحقق غاالن
(« )77الهاتريك» والسادسة لفريقه
من ركلة جزاء بعدما تعرض للعرقلة
من قبل المدافع الجنوبي اسماعيل
فاضل.
واختتم سي الشيخ ( )88مسلسل
األهداف بعدما وصلته الكرة عرضية
من حمزة عبود وهو داخل الصندوق
فلم يجد صعوبة في تحويلها إلى
المرمى.
واس��ت��ع��اد ال��ن��ب��ي ش��ي��ت نغمة
االنتصارات بعد خسارتين متواليتين
أمام الراسينخ وطرابلس ،ففاز على
الحكمة صاحب المركز األخير ،بهدف
سجله حسين العوطة ( )58برأسه
بعدما وصلته ال��ك��رة عرضية من
السوري خالد الصالح.

السالم زغرتا يوقف
انتصارات الصفاء

أوقف السالم زغرتا المتع ّثر سلسلة
انتصارات الصفاء المتصدر بعد أن
تعادل معه سلبياً ،في الدوري اللبناني
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لكرة القدم ،أول من أمس السبت.
وبقي الصفاء الفريق الوحيد الذي
لم يخسر هذا الموسم ،وظل متربعا ً
على القمة برصيد  34نقطة من 14
مباراة وبفارق  4نقاط عن العهد حامل
اللقب ،ال��ذي تغلب على االجتماعي
.2-3
وعزز السالم الذي لم يحقق سوى
انتصار وحيد ه��ذا الموسم موقعه
بالمركز العاشر برصيد  7نقاط بفارق
نقطتين عن الشباب الغازية القابع
بمنطقة الهبوط.
قدم الصفاء مباراة هجومية والحت
له عدة فرص الفتتاح التسجيل ،أهدر
أبرزها مهاجمه عالء البابا من وضع
ان��ف��راد ،قبل ان يتألق مهدي خليل
حارس مرمى الصفاء ويتصدى ببراعة
لكرة قوية سددها عمر زين الدين من
داخل منطقة الجزاء.
يدين السالم بخروجه بهذه النتيجة
لخط دفاعه وحارس مرماه مصطفى
مطر ال��ذي��ن تحملوا ع��بء الهجمات
الخطيرة للصفاء.
وانتزع شباب الساحل نقطة ثمينة
بتعادله بصعوبة مع الراسينغ ،1-1
ليبقى بالمركز الرابع برصيد  25نقطة
متقدما بفارق  8نقاط عن الراسينغ
صاحب المركز الثامن.
تقدم الراسينغ بهدف مبكر سجله
ال��روم��ان��ي ان��دري��ه فيتكاريوس في
الدقيقة الثانية ،قبل ان يدرك البرازيلي
اي��ج��ور دي س���وزا ال��ت��ع��ادل لشباب
الساحل في الدقيقة  56بعد كرة مررها
النيجيري موسى كابيرو.

الغ�ضب يجتاح �أندية لبنان
بعد منع الجمهور من الح�ضور
تواصل إدارات األندية اللبنانية التعبير عن استيائها
من ق��رار القوى األمنية بمنع الحضور الجماهيري في
المالعب.
وأب��دى ن��ادي النجمة أسفه لقرار القوى األمنية منع
جماهير كرة القدم دون سواها من األلعاب من الدخول إلى
المالعب.
وأكد النجمة في بيان« :استغرابه الشديد من اتخاذ
القرار وحصره بلعبة كرة القدم دون سواها ،في وقت
تشهد كافة األلعاب الجماعية والفردية األخرى حضورا ً
طبيعيًا لجماهيرها ،بل وحاشدا ً في بعض األلعاب ككرة
السلة ،وبوجود القوى األمنية التي تؤمن سالمة الحضور
الجماهيري وتقوم ب��دوره��ا على أكمل وج��ه في فصل
الجماهير وإبعاد المشاغبين».
وقال النجمة إن االستمرار في منع جمهور كرة القدم من
ارتياد المالعب سيصيب اللعبة واألندية في مقتل وسيدمر
بنيان كرة القدم بشكل كامل لما يشكله وجود هذا الجمهور

من رافد معنوي وم��ادي وحافز لالعبين لتقديم األفضل
كما أنه سيؤدي إلى إفالس كامل لألندية ورحيل باقي
األشخاص المؤمنة في االستثمار في الرياضة.
وأض��اف البيان« :إننا في النجمة صاحب القاعدة
الجماهيرية األوس��ع ،نناشد القوى األمنية العودة عن
قرارها والسماح مجددا ً للجماهير بالدخول إلى المباريات
مقدمين كافة أشكال التعاون لضبطها».
وك���ان ن���ادي األن��ص��ار خ��اط��ب وزي���ر الداخلية نهاد
المشنوق ،طالبا ً منه إيجاد الحلول التي تضمن أمن
جماهير كرة القدم اللبنانية أسوة بلعبة كرة السلة.
وأكد أن عملية فصل هذه الجماهير عن بعضها داخل
المالعب ،أمر في غاية السهولة ،محذرا ً من تراجع اللعبة
فنيا ً ومعنويا ً في ظل هذا القرار.
ووضعت رابطة جماهير األنصار استقالتها في تصرف
إدارة النادي ،بعد فشل جميع المحاوالت في ثني المعنيين
عن العودة عن قرار منع الجمهور.

الوحدات الأردني ي�صل �إلى بيروت
ا�ستعداد ًا لمواجهة العهد

وص��ل��ت بعثة ن���ادي ال��وح��دات
األردن����ي ل��ك��رة ال��ق��دم ،إل��ى بيروت
صباح أمس األحد ،وذلك للقاء العهد
بطل لبنان ال��ث�لاث��اء المقبل ،على
ملعب صيدا البلدي الساعة 3:00
ب��ت��وق��ي��ت ب���ي���روت ،ض��م��ن الجولة
الثانية من دور المجموعات لمسابقة
كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وتألف الوفد األردني من :النائب
ط��ارق خ��وري رئيس الوفد وعضو
مجلس اإلدارة ،مدير نشاط كرة
القدم زياد شلباية ،وعضو مجلس
اإلدارة والمنسق اإلع�لام��ي بسام
شلبايه ،ومحمد جمال مدير الفريق
والمدير الفني رائد عساف والمدرب
هشام عبد المنعم ومدرب الحراس

أحمد جاسم ،والمعالج مأمون حرب
ومندوب الموقع الرسمي وجريدة
الوحدات الرياضي مازن حوشية،
وم��س��ؤول التجهيزات ع��ام��ر نجم
باإلضافة إلى  20العبا ً وهم:
عامر شفيع (ح���ارس المنتخب
الوطني) ،محمود قنديل (حارس )،
محمد اب��و نبهان (ح��ارس منتخب
اولمبي) ،هيلدر (مدافع برازيلي)،
محمد الباشا (مدافع ،العب منتخب)،
فراس شلبايه (ظهير ايمن منتخب
اول��م��ب��ي) ،ع��ب��د ال��ل��ه ذي���ب (الع��ب
وسط ،منتخب رجال) ،رجائي عايد
(وس���ط ،منتخب اول��م��ب��ي) صالح
رات���ب (وس���ط ،منتخب اول��م��ب��ي)،
فرانسيسكو( مهاجم  -ب��رازي��ل)

الحاج مالك (مهاجم سنغالي) ،احمد
ابو كبير (وسط) ،عامر ذيب (وسط،
دولي سابق) ،احمد الياس (وسط،
منتخب وط��ن��ي) ،محمد مصطفى
(م��داف��ع  -منتخب) ،ب��ه��اء فيصل
(مهاجم ،منتخب اولمبي) ،فادي
ع��وض (وس���ط ،منتخب اولمبي)،
منذر رجا (مدافع منتخب اولمبي)،
ليث البشتاوي (مهاجم ،منتخب
اولمبي) ،محمود شلباية (مهاجم).
وي���ت���ص���در ال���ف���ري���ق األردن�����ي
المجموعة األولى بثالث نقاط بعد
فوزه على الحد البحريني (،)0-2
بينما خسر العهد بالنتيجة ذاتها
من التين أسير التركماني في عشق
آباد.

ريال مدريد ي�ست�ضيف الطفل الفل�سطيني
�أحمد دواب�شة
أعلن اتحاد كرة القدم الفلسطيني أول من أمس أن
نادي ريال مدريد اإلسباني سيستقبل بعد أسبوعين
الطفل أحمد دوابشة الذي أحرق مستوطنون عائلته في
الضفة الغربية قبل ثمانية أشهر.
وقال رئيس االتحاد اللواء جبريل الرجوب في بيان
صحافي إن نادي ريال مدريد سيستقبل الطفل أحمد،
الناجي الوحيد من «جريمة» حرق مستوطنين لمنزل
عائلته العام الماضي في بلدة دوما جنوب نابلس.
وذك��ر الرجوب أن ترتيبات الزيارة تتم بالتنسيق
بين النادي اإلسباني وسفارة فلسطين لدى إسبانيا،
وبالتعاون مع رابطة ريال مدريد في فلسطين.
وأشار إلى أن إدارة النادي الملكي «تعاطفت بشكل

سريع مع قضية الطفل دوابشة عقب انتشار صور للطفل
المنكوب مرتديا ً قميص النادي أثناء تلقيه العالج داخل
المستشفى».
وأعرب الرجوب عن اعتزازه وتقديره لموقف النادي
اإلسباني باستقبال الطفل دواب��ش��ة ،معتبرا ً أن هذه
الزيارة «سيكون لها أبعاد إنسانية كبيرة تقدم من خالل
الرياضة».
وفقد الطفل دوابشة شقيقه الرضيع علي البالغ عاما ً
ونصف العام إثر حرق مستوطنين منزلهم نهاية تموز
من العام الماضي ثم توفي والداه متأثرين بجروحهما
فيما ظ��ل ه��و ل��ش��ه��ور يتلقى ال��ع�لاج ف��ي مستشفى
«إسرائيلي».

