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دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم

ريال مدريد ي�أمل تجنب مفاج�آت روما ...وفولف�سبورغ وغنت من �أجل ت�أهل تاريخي
سيأمل ري��ال م��دري��د الإلسباني
في مواصلة مشواره ب��دوري أبطال
أوروب��ا لكرة القدم عندما يستضيف
روما اإليطالي على ملعب سانتياغو
برنابيو اليوم الثالثاء في إياب الدور
ثمن النهائي .وكانت مباراة الذهاب
ف��ي العاصمة اإليطالية ق��د انتهت
لصالح ريال مدريد بنتيجة 2-صفر.
المباراة ستكون في بالغ األهمية
للنادي الملكي ال��ذي يحمل الرقم
القياسي في ع��دد ألقاب البطولة،
برصيد عشرة أل��ق��اب ،فهي الورقة
األخيرة من أجل إنقاذ موسمه بعد
أن فقد األم��ل بشكل كبير في الفوز
بأي لقب آخر على المستوى المحلي
بخروجه من كأس الملك أمام قادش
بسبب خ��ط��أ إداري ووج����وده في
المركز الثالث بترتيب الليغا بفارق
 12نقطة عن برشلونة المتصدر.
وعلق الفرنسي زين الدين زيدان
مدرب ريال مدريد على مباراة الغد
قائالً« :إنه موعدنا الكبير ،إنها مباراة
مهمة جداً».
وأوضح زيدان «جميع الفرق لها
نفس الحظوظ ،وبعد ذلك يجب أن
نكون مستعدين لخوض المباريات
وتقديم مستوى جيد والتأهل».
ويدخل النادي الملكي مباراة الغد
بأفضلية الفوز ذهابا ً بفارق هدفين،
بيد أن زي���دان ش��دد على صعوبة
مهمة فريقه أم��ام ال��ن��ادي االيطالي
الذي انتفض بقوة في اآلونة االخيرة
بقيادة مدربه القديم الجديد لوتشيانو
سباليتي وحقق  7انتصارات متتالية
في الدوري المحلي.
كما أن روما سبق وفعلها أمام ريال
مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو
عندما تغلب عليه  1-2وأزاح��ه من
ال��دور ثمن النهائي لمسابقة دوري
أبطال اوروب��ا موسم 2008-2007
بقيادة سباليتي بالذات.
وقال زيدان« :صحيح أننا سجلنا
هدفين ف��ي م��ب��اراة ال��ذه��اب ،ولكن
مباراة أخرى ستنطلق الثالثاء».
ويخوض ريال مدريد المباراة في
غياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة

المصاب ،ولكن زيدان سيستعيد في
المقابل خدمات الويلزي غاريث بايل
والكرواتي لوكا مودريتش واأللماني
طوني كروس.
ويعول زيدان على الخصوص على
النجم الدولي البرتغالي كريستيانو
رونالدو صاحب سوبر هاتريك في
مرمى سلتا فيغو ( )1-7يوم السبت
الماضي في الليغا .وتألق رونالدو
بشكل الفت في المباراتين األخيرتين
للنادي الملكي بتسجيله  5اهداف
وصنعه هدفا ً واح��داً ،ومحا بالتالي
خيبة األمل والجدل الذي أثاره عقب
الخسارة أمام أتلتيكو مدريد صفر-1
في درب��ي العاصمة قبل أسبوعين
عندما انتقد أداء زمالئه.
وبدأ رونالدو ( 31عاماً) واثقا ً من
ق��درة فريقه على مواصلة مشواره
في المسابقة ،وقال« :إنها المسابقة
التي نتطلع إلى لقبها ،وليست صدفة
أن ري���ال م��دري��د ه��و ال��ف��ري��ق ال��ذي
أحرز لقبها مرات عدة» ،مضيفا ً «لم
نخسر أي ش��يء وسنواصل العمل
على تحقيق نتائج جيدة في نهاية
الموسم».

وال يأتي تفاؤل رونالدو من فراغ،
ففي المرات السبع األخيرة التي توج
فيها النادي الملكي بلقب المسابقة،
فشل في الفوز بلقب الدوري محلياً.
وستكون مباراة الغد فرصة امام
رونالدو هداف المسابقة هذا الموسم
( 12ه��دف��اً) وف���ي ت��اري��خ��ه��ا (89
هدفاً) للرد على االنتقادات المتكررة
التي توجه إليه بخصوص ادائ��ه
المتواضع في المواعيد الكبرى ،لكن
زي��دان اب��دى ثقته في نجمه بقوله
«لست قلقا ً من مستوى رونالدو الذي
ينتظر هذا الموعد بفارغ الصبر».
وأضاف« :إنه العب فريد من نوعه.
إنه قادر على تسجيل سوبر هاتريك
وهناك العبون قالئل بإمكانهم القيام
بذلك ولذلك هو العب استثنائي».
وس��ج��ل رون���ال���دو  39ه��دف �ا ً في
 35مباراة حتى اآلن هذا الموسم،
بينها  12هدفا ً في  7مباريات في
دوري األبطال ،وبات قريبا ً من رقمه
القياسي ال��ذي سجله قبل عامين
عندما نال النادي الملكي لقبه العاشر
في المسابقة ( 17هدفاً).
من جهته ،يدخل روم��ا المباراة

بمعنويات عالية بعد انتفاضته
القوية محليا والتي حقق من خاللها 7
انتصارات متتالية آخرها على ضيفه
فيورنتينا  1-4الجمعة الماضي
خولته انتزاع المركز الثالث منعشا ً
آماله في حجز مقعد في المسابقة
القارية األم الموسم المقبل.
ل��ك��ن «ذئ����اب روم����ا» سيضعون
في أذهانهم من دون شك الخسارة
المذلة التي تعرضوا لها أمام الغريم
التقليدي للنادي الملكي ،برشلونة
 6-1في دور المجموعات في تشرين
الثاني الماضي.
وسجل روما عشرة أهداف في آخر
ثالث مباريات بالـ  ،Serie Aمنهم
أربعة للنجم المصري محمد صالح
وثالثة لإليطالي ذو األصول المصرية
ستيفان الشعراوي.

فولفسبورغ ـ غنت

سيشهد إياب ال��دور ثمن النهائي
من دوري أبطال أوروبا يوم الثالثاء
مواجهة واع���دة بين فولفسبورغ
األلماني وضيفه غينت البلجيكي،
سيدخل من خاللها الفائز التاريخ

ببلوغه ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي من
المسابقة األوروبية األم للمة األولى.
وي��م��ت��ل��ك ف��ول��ف��س��ب��ورغ صاحب
األرض األفضلية مع تفوقه ذهابا ً في
بلجيكا .2-3
وأط���اح فولفسبورغ ف��ي طريقه
ل��ل��ت��أه��ل إل���ى ه���ذا ال�����دور ب��ن��ادي
مانشستر يونايتد اإلنكليزي الذي
انتقل للمشاركة في اليوروبا ليغ.
وي��ح��ت��ل ف��ري��ق ال���م���درب دي��ت��ر
هيكينغ حاليا ً المركز السابع في
البوندسليغا برصيد  ،37وتبدو
فرصته ف��ي المنافسة على مقعد
أوروبي الموسم المقبل جيدة ،خاصة
مع تحسن النتائج في المرحلتين
األخيرتين بالفوز على هانوفر خارج
ملعبه 4-صفر وع��ل��ى ب��وروس��ي��ا
مونشغالدباخ .1-2
ويضم الفريق بين صفوفه قوة
هجومية ضاربة تتمثل في ماكس
ك��روس وآن��دري��ه شورلي وجوليان
دراكسلر.
في المقابل ال يمكن أبدا ً استبعاد
تحقيق غينت لمفاجأة ف��ي ملعب
مضيفه األلماني ،فقد بلغ هذا الدور
بعد أن تفوق في مرحلة المجموعات
ع��ل��ى ل��ي��ون ال��ف��رن��س��ي وفالنسيا
اإلسباني.
ويحتل الفريق حاليا ً المركز الثاني
في الدوري البلجيكي الذي حقق لقبه
للمرة األول���ى ف��ي تاريخه الموسم
الماضي ،ولكن ال��ف��ارق بينه وبين
أندرلخت المتصدر نقطتين فقط،
واللقب لن يحسم إال بعد المرحلة
األخ��ي��رة ال��ت��ي تضم ال��ف��رق الستة
األولى في الترتيب.
ويبرز في صفوف النادي البلجيكي
ال��ث��ن��ائ��ي س��ف��ي��ن ك��وم��س ول����وران
ديبواتر ،وكالهما سجل  12هدفا ً في
الدوري المحلي هذا الموسم.
وانتهت م��ب��اراة الفريق األخيرة
في ال��دوري المحلي بالتعادل 1-1
مع أود هيفرلي ليوفن الذي يصارع
الهبوط ،بفضل هدف التعادل الذي
سجله المغربي المخضرم مبارك
بوصوفة.

محرز� ...ساحر لي�ستر �سيتي ونجمه الأبرز
عندما س ُتكتب قصة الدوري الممتاز بموسمه
الحالي ،سيظهر اسم العب غير متوقع ونجم
صاعد بقوة في سماء المستديرة الساحرة ،إنه
رياض محرز .التقى موقع  FIFA.comمع هذا
الالعب الجزائري الدولي الذي يخوض أفضل
موسم حتى اآلن في مسيرته الكروية ويستقطب
اهتمام كبريات األندية األوروبية.
ب��ع��د  29م��ب��اراة ف��ي ال��م��وس��م ال��م��اض��ي،
كان ليستر سيتي متقهقرا ً في المركز األخير
وبحاجة إلى سبع نقاط لكي يطرد عن نفسه
شبح الهبوط .أما إحصاءات محرز فقد كانت
متواضعة ج��داً :هدفان وثالثة أخرى صنعها
من أصل  20مباراة .واآلن بعد ذلك بسنة فقط،
يبدو واضحا ً السبب ال��ذي جعل هذا الالعب
الف ّذ والنادي يكتسحان غمار الدوري الممتاز.
وبفضل فوز في نهاية األسبوع على واتفورد
بفضل هدف يتيم أتى بتوقيع محرز من ضربة
صاروخية بقدمه اليسرى ،أصبح في جعبة
الفريق ستون نقطة ،متقدما ً بخمس نقاط عن
أق��رب المنافسين .وقد خاض محرز مباريات
فريقه كافة ،باستثناء اثنتين فقط ،وسجل فيها
يسجل سوى
 15هدفا ً وصنع  11هدفا ً آخر .ولم
ّ
أربعة العبين في ال��دوري الممتاز أهدافا ً أكثر
من هذا القناص الماهر ،وهناك العب واحد فقط
سبقه في التمريرات الحاسمة وهو نجم آرسنال
مسعود أوزيل.
وبينما قالئل هم من توقعوا مثل هذا الموسم
التاريخي لنادي «الثعالب» ومحرز ،إال أن هذا
المهاجم المغوار ،قال لموقع  FIFA.comإن
األم��ر لم يُفاجئه« :كنت على ثقة في أعماقي
أن بوسعنا تحقيق نتائج عظيمة .قدمنا أداء
جيدا ً السنة الماضية ،ولكني لستُ من صنف
الالعبين ال��ذي��ن يتألقون تحت الضغط .لم
أسجل عددا ً كافيا ً من األهداف أو أقوم بتمريرات
حاسمة كثيرة .يعود الفضل (في ما نحن عليه
للتحسن اإلجمالي
اآلن) لما قمتُ به وكذلك
ّ
للفريق .ينتابني شعور عظيم للوجود مع هذا
الفريق ،وأشعر أن زمالئي يثقون بي أكثر».

الصعود للقمة

ُولد محرز في منطقة سارسيل في ضواحي
ب��اري��س ألم مغربية وأب ج��زائ��ري ،وأظهر
موهبة كروية في سن مبكرة رغم قامته البدنية
المتواضعة .ان��ض��م إل��ى ن���ادي كويمبر في
الدوريات الدنيا حيث أثبت عل ّو كعبه قبل أن
ينتقل إلى نادي «لو هافر» في الدرجة الثانية
رغم أن كالً من باريس سان جيرمان ومرسيليا
كانا مهمتين بخدماته .وبعد أن أمضى سنوات
اإلعداد على دكة البدالء ،أصبح ضمن عناصر
الفريق الرئيسية وأمضى عدة مواسم في دوري
الدرجة الثانية.
وفي كانون الثاني  ،2014ض ّمه نادي ليستر
سيتي (ال��ذي ك��ان يلعب في دوري البطولة
اإلنجليزية آنذاك) في محاولة للتقدم للدوري
الممتاز ،وم��ع نهاية الموسم ،أصبح ضمن
التشكيلة األولى للفريق ،حيث خاض أساسيا ً
ست مباريات على التوالي ليفوز الثعالب بلقب
البطولة والتقدم في الموسم التالي للدوري
الممتاز ،وذل��ك للمرة األول��ى في  10سنوات.

تزامن انتقاله إلى إنكلترا مع رغبة معلنة من
جانبه للعب دوليا ً مع منتخب بلد والده .وقد
ك��ان ضمن تشكيلة الجزائر في ك��أس العالم
البرازيل  FIFA 2014وخاض المباراة التي
انتهت بالهزيمة على يد بلجيكا .1-2
خ��اض محرز مباراته األول���ى ف��ي ال��دوري
وسجل هدفه
الممتاز في افتتاح الموسم الماضي
ّ
األول في مطلع تشرين األول .كان عنصرا ً رئيسيا ً
في الفريق حديث العهد في الدوري الممتاز الذي
تعثر في مطلع الموسم وحصد أربعة انتصارات
فقط في مبارياته التسع والعشرين األولى .إال
أن محرز وزمالءه انتفضوا بقوة مذهلة وفازوا
بسبعة من آخر تسع مباريات ليحتل الفريق
بشكل فاجأ المراقبين كافة المركز الرابع عشر.

موسم مظفر

استمر هذا الزخم الكروي في الموسم الحالي
مع إعالن الفريق تعيين المدرب اإليطالي المح ّنك
كالوديو رانييري ذو الخبرة الواسعة مع أندية
عريقة مثل فيورنتينا وإنتر ميالن وفالنسيا
وأتليتيكو مدريد وتشيلسي ،باإلضافة إلى فترة

قصيرة على رأس المنتخب اليوناني .لكن األمر
المفاجئ هو أن المدافع السابق عَ مِل على تغيير
أسلوب ليستر في اللعب بحيث يصبح هجوميا ً
أكثر ،وهو ما سمح لمحرز ورأس الحربة جيمي
فاردي حرية استغالل المنطقة األمامية لملعب
الخصم .وقد أتت هذه الخطة بثمارها وتألق
هذا الثنائي برصيد إجمالي يبلغ  34هدفا ً و15
تمريرة حاسمة.
يسارع محرز لإلشادة بالمدرب الذي يتحدث
معه الفرنسية في بعض األحيان ،قائالً إن هذا
المدير الفني المخضرم ساعده في الكشف عن
طاقاته الكامنة« :أشعر بثقة كبيرة بنفسي
كمدرب .يرق لي أن أحدث تغييرا ً وال أشعر أني
مقيّد به في هذا المجال».
العقبة الوحيدة بالنسبة لمحرز وزمالئه
هو أن الخصوم أصبحوا يتعاملون اآلن مع
ليستر سيتي بجدية أكبر بكثير مما كان عليه
األمر الموسم الماضي ،وهو أمر طبيعي بالنظر
إل��ى أن الفريق يبدو واث��ق الخطى نحو نيل
لقب الدوري الممتاز للمرة األولى في تاريخه.
وقال محرز عن ذلك« :غيّرت الفرق األخرى من
نهج تعاملها معنا ومع طريقة لعبي من أجل
محاولة مواجهتنا .فعلى سبيل المثال يحافظ
الظهير األيسر على موقعه في طرف الملعب
لفترة أطول بدال ً من الدخول إلى قلب الدفاع.
علي التعامل مع
وفي بعض األحيان ،يتوجب ّ
علي أن أكون
العبين بدال ً من واحد فقط .يتوجب ّ
ذكيا ً للتعامل مع الوضع الجديد».
من غير المفاجئ إذا ً قول محرز إنه يعيش
حلمه الكروي حاليا ً وإنه لم يندم على اإلطالق
على االنتقال من فرنسا إل��ى إنكلترا .وختم
حديثه قائالً« :عوالم كثيرة تفصلنا عن فرنسا.
الوضع هنا مثير لإلعجاب حقاً .باختصار،
ال��دوري اإلنكليزي الممتاز هو بمكانة الدوري
األميركي للمحترفين بكرة السلة ،ولكن بكرة
القدم هنا .خوض غمار الدوري الممتاز أمام مثل
هذه الجماهير وعلى مثل هذه المالعب المثالية
إنما هو أمر مذهل .إني محظوظ جداً».

�إنفانتينو :تر�شحي ب�سبب عدم قدرتي على تح ُّمل ر�ؤية الم�ؤ�س�سة تنهار
قال السويسري جياني إنفانتينو ،الرئيس الجديد لالتحاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن ترشحه للرئاسة جاء نظرا ً لعدم
قدرته على تحمل رؤية المؤسسة وهي تنهار وسط أسوأ أزمة
تعيشها على مدار تاريخها ،مؤكدا ً حرصه على بناء عالقات قوية
مع دول المنطقة العربية.
وانتخب إنفانتينو ( 45سنة) رئيسا ً للفيفا في  26شباط
الماضي ليخلف سيب بالتر في رئاسة االتحاد الدولي.
وجاء انتخاب إنفانتينو ضمن أعمال الجمعية العمومية غير
العادية التي تمت الدعوة إليها بعد سلسلة من الفضائح أدت
إلصدار الواليات المتحدة الئحة اتهام بحق  41شخصا ً وكيانا ً
تشمل اتهامات بالحصول على رشى وعموالت.
وترشح إنفانتينو للمنصب بعد إيقاف ميشيل بالتيني رئيس
االتحاد األوروبي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم العام
الماضي وذلك إلى جانب بالتر بداعي انتهاك ميثاق أخالقيات
الفيفا.
وأك��د الرئيس الجديد لالتحاد الدولي في ح��وار أج��راه مع
مطبوعة أخبار الرياضة المصرية األسبوعية سينشر اليوم
الثالثاء أنه وقبل خمسة أشهر من انتخابات الفيفا« :لم يكن
من ضمن أحالمي الترشح لرئاسة الفيفا بعد مسلسل الفضائح
واستمرار مشكالت المنظمة وق��رارات لجنة القيم» التي طالت
مجموعة من كبار مسؤولي اللعبة في العالم.
وأض��اف« :ك��ان من الممكن أن أتمسك بمنصبي كأمين عام
لالتحاد األوروب��ي وأرك��ز على بطولة أوروب��ا  2016في فرنسا
في حزيران المقبل وأشاهد كل شيء ينهار داخل االتحاد الدولي
لكنني لم أستطع ذلك».
وتابع« :الموقف كان صعبا ً وفي تلك المواقف الصعبة يجب

أن أكون قائدا ً أتحمل المسؤوليات وأتحرك بكل قوة على األرض
ولذلك كان قراري بالترشح».
واستطرد« :أنا قادر تماما ً على تحسين سمعة الفيفا بعد ما
حدث من بالتر ثم بالتيني ...لكن علينا أن ننتظر لحين انتهاء
مراحل االستئناف التي يقوم بها كال الرجلين».
وأشار رئيس الفيفا إلى أن عائلته كانت تعارض في البداية
ترشحه لرئاسة الفيفا لكن مع انطالق الحملة االنتخابية وجد
منهم كل الدعم والتأييد.
وأضاف« :أمي وعائلتي بالكامل دعموني (مع بداية السباق
االنتخابي) .هي (أم��ه) كانت خائفة تماما ً في بداية الحملة
االنتخابية لرغبتها في توفير الهدوء واالستقرار ألسرتي فأنا أب
ألربع بنات وبالتأكيد فهم يحبون وجودي معهم».
وأشار إنفانتينو إلى أن االنتخابات لن تؤدي إلحداث أي نوع
من الفجوة بينه وبين منافسيه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل
خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي واألمير األردني علي بن الحسين.
وبعدما أخفقت الجولة األولى من التصويت في الخروج بفائز
حصل إنفانتينو الذي شغل منصب األمين العام لالتحاد األوروبي
للعبة في آخر سبع سنوات على  115صو ًتا مقابل  88للبحريني
الشيخ سلمان فيما نال األمير علي بن الحسين أربعة أصوات في
الجولة الثانية .وأشار إنفانتينو إلى أنه يتطلع لزيارة مصر في
القريب مؤكدًا أنه «ليس غريبا ً عن المنطقة العربية وله عالقات
طيبة بعدد كبير من الدول العربية».
وتابع« :سأكون حريصا ً على بناء عالقات قوية مع مصر
وأفريقيا وباقي دول المنطقة العربية .لست غريبا ً عن المنطقة
العربية فزوجتي لبنانية وأس��رت��ي تحب اإلق��ام��ة بين دبي
وبيروت».

ال�صفاء :خط�أ الحكم في مباراتنا
�أمام ال�سالم غير بريء
ات��ه��م ال��ص��ف��اء متصدر ال���دوري
اللبناني لكرة القدم الحكم سامر
السيد ق��اس��م بارتكابه خطأ غير
ب���ريء ،بتغاضيه ع��ن ركلة ج��زاء
لمصلحته في المباراة مع السالم
أمس السبت ،ضمن الجولة  14من
الدوري اللبناني.
وناشد الصفاء االتحاد اللبناني
لكرة القدم ،وضع ح ّد لهذه المجازر
التحكيمية المتنقلة م��ن ن��ا ٍد إلى
آخ���ر ،وذل���ك م��ع اق��ت��راب ال���دوري
م��ن م��راح��ل��ه ال��ح��اس��م��ة ،وح��ت��ى ال
ت��ض��ي��ع ج��ه��ود األن���دي���ة ف���ي ه��ذه
الظروف الصعبة والضائقة المالية
التي يعاني منها السواد األعظم،
هباء.
وطلب النادي من االتحاد ورئيس
لجنة الحكام التعاطي بشكل حاسم
مع االخطاء التحكيمية وخصوصا ً
غير البريئة منها ،وت��ح��دي��دا ً مع
أق���دم عليه ال��ح��ك��م س��ام��ر السيد

ق��اس��م ف��ي م��ب��ارات��ه م��ع ال��س�لام،
وذل����ك ل��ب��ق��اء األم����ور ف��ي إط��اره��ا
الرياضي .وأك��د ن��ادي الصفاء أن
ن���داءه ه��ذا ن��اب��ع م��ن ح��رص��ه على
الجهاز التحكيمي وسمعته ،بعدما
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تجاوزت األخطاء ح��دود المعقول،
وتفاديا ً لوصولنا إلى مرحلة تحسم
معها صافرات الحكام المنافسة على
لقب الدوري ،وليس جهود الالعبين
في أرض الملعب.

مدربا الوحدات والعهد ي�شددان
على �أهمية الفوز في مواجهتهما الآ�سيوية
شدّد مدربا فريقي الوحدات األردني والعهد اللبناني
على أهمية الفوز في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم
الثالثاء ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس
االتحاد اآلسيوي ،على ملعب صيدا الساعة  3:00بتوقيت
بيروت.
وفي المؤتمر الصحافي أمس االثنين أكد مدرب العهد
باسم مرمر ان فريقه يطمح للحصول على النقاط الثالث
من المباراة المهمة أمام الفريق األردني القوي والفائز في
لقائه األول.
أما قائد عباس عطوي فأكد أن أرض الملعب هي التي
تحدد الفائز داعيا ً الجمهور الى مواكبة الفريق في هذا
اللقاء نظرا ً ألهميته في هذا الوقت بالتحديد من الموسم.

أما الفريق األردن��ي فحضر عنه مدربه رائ��د عساف،
محمود شلبايه قائد الفريق وبسام شلبايه المنسق
اإلعالمي.
واجمع األردنيون على أهمية المباراة وقوة الخصم
اللبناني وض��رورة العودة الى االردن بنتيجة إيجابية
تساعد الفريق في استكمال مشواره اآلسيوي بثبات
والتأهل لألدوار المقبلة.
وبحسب االجتماع الفني فإن العهد صاحب األرض
والجمهور سوف يرتدي الزي األصفر والحارس األسود
الكامل ،أما الوحدات األردن��ي فسيكون باللون األخضر
وشورت أحمر وجوارب بيضاء والحارس باللون الرمادي
الداكن.

الريا�ضي يهزم الت�ضامن
في الدوري اللبناني لكرة ال�سلة
واص��ل الرياضي ب��ي��روت حامل
اللقب ت��ص��دره ل���دوري ك��رة السلة
اللبناني بفوزه  64-86على ضيفه
التضامن األحد.
وب���دا أن ال��ت��ض��ام��ن ف��ي طريقه
إلل��ح��اق ال��خ��س��ارة ال��ث��ان��ي��ة على
التوالي بالرياضي عندما تقدم في
نهاية ال��رب��ع األول  ،13-23لكن
انتفاضة ص��اح��ب األرض أثمرت

عن تقليص ال��ف��ارق قبل أن يتقدم
في نهاية الربع الثاني .29-42
وواصل الرياضي سيطرته في الربع
الثالث الذي انتهى  ،45-63قبل أن
يحسم المباراة بفضل تألق العبه
المخضرم فادي الخطيب الذي سجل
 24نقطة واستحوذ على  7كرات
مرتدة .كما ساهم الالعب الصاعد
أم��ي��ر س��ع��ود بتسجيله  19نقطة

وأضاف األميركي كريس دانييلز 16
نقطة واستحوذ على  15كرة مرتدة.
وحقق الرياضي  10انتصارات مقابل
هزيمتين متقدما على الهومنتمن
صاحب المركز الثاني ( ،)3-9بينما
بقي التضامن الذي مني بخسارته
السادسة ه��ذا الموسم في المركز
الخامس.

م�شاركة وا�سعة في الملتقى التا�سع
للإعالميات الريا�ضيات العربيات
أعلنت  14دولة عربية حتى اآلن مشاركتها في الملتقى
التاسع لإلعالميات الرياضيات العربيات الذي ينظمه
االتحاد العربي للصحافة الرياضية في األردن بالتنسيق
والتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس
العالم للسيدات تحت  17عاما ً التي ستقام في األردن
في أيلول المقبل واالتحاد األردني لإلعالم الرياضي.
ويسلط هذا الملتقى الذي سيقام في الفترة من 2ـ5
نيسان المقبل األضواء على استعدادات األردن الستضافة
هذا الحدث الدولي الكبير وإتاحة الفرصة أمام المشاركات
لزيارة المنشآت والمالعب التي تستضيف البطولة.
ال��دول التي أعلنت مشاركتها هي األردن ،فلسطين،
لبنان ،العراق ،مصر ،السودان ،الجزائر ،المغرب ،ليبيا،
السعودية ،قطر ،الكويت ،البحرين ،واإلمارات.
وكانت االستعدادات المكثفة قد بدأت لتوفير انطالقة
مميزة لهذا الملتقى ألهميته حيث وضعت اللجنة المنظمة
المحلية لكأس العالم برنامجا ً موسعا ً للمشاركات تم
خالله تخصيص اليوم األول من الملتقى ليشمل تعريفا ً
إعالميا ً مصورا ً لبطولة كأس العالم وأهمية تصدي دولة
عربية لتنظيمها الى جانب الزيارات الميدانية للمالعب
والمنشآت المعدة لهذه البطولة وإتاحة الفرصة أمام
الزميالت اإلعالميات اللواتي يمثلن عددا ً كبيرا ً من وسائل
اإلعالم العربية المختلفة إلجراء لقاءات مع المسؤولين
والمعنيين ح��ول ه��ذه البطولة األول��ى التي تقام في
الشرق األوسط.
أما اليوم الثاني من الملتقى ال��ذي وضع برنامجه
كل من االتحاد العربي للصحافة الرياضية واالتحاد
األردني لإلعالم الرياضي فسوف يشتمل على مجموعة
من الندوات والمحاضرات والحوار المفتوح الذي يشارك
فيه مجموعة من المتخصصين في اإلعالم الرياضي.

وتم االتفاق على الصيغة النهائية لبرنامج اليوم
الثاني خالل االجتماع الذي عقدته اللجنة التي شكلها
االتحاد األردني لإلعالم الرياضي بحضور رئيس االتحاد
وال��زم��ي��ل عوني فريج المنسق بين االت��ح��اد العربي
واللجنة المنظمة المحلية وعضوات اللجنة الزميالت
منال بزادوغ وريما العبادي واميره ابو النور.
بدوره عبر الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس االتحاد
العربي للصحافة الرياضية عن سعادته لتنظيم هذا
الملتقى الذي يوظف إلطالع المشاركات على استعدادات
األردن الستضافة كأس العالم للسيدات تحت  17عاما ً
وتوفير التغطيه اإلعالمية الالزمة له باعتباره الحدث
األول الذي ينظم في العالم العربي.
وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة للبطولة
واالتحاد األردني لإلعالم الرياضي من دعم ومساندة من
أجل إخراج هذا الملتقى بالصورة التي تليق به.
وكان الزميل رئيس االتحاد قد التقى مع السيد صالح
صبره رئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة وتم خالل
االجتماع استعراض آخر الترتيبات التي تم إنجازها
الى جانب االتفاق على برنامج الملتقى ودعوة عدد من
الشخصيات اإلعالمية الرياضية العربية لحضوره حيث
أبدى السيد صبره اهتمامه البالغ بتوفير النجاح الكبير
للملتقي باعتباره سيساهم في خدمة البطولة وتوفير
الدعم اإلع�لام��ي العربي الكبير لها وحضر االجتماع
الزميلة هبه الصباغ مديرة اإلعالم في اللجنة المحلية
المنظمة لكأس العالم .كما أفاد بذلك الزميل عوني فريج
األمين العام لالتحاد العربي للصحافة الرياضية الناطق
االعالمي.

دوري كرة ال�سلة الأميركي للمحترفين

ليكرز ي�صعق ووريورز
أح���رز ج����وردان ك�لارك��س��ون 25
نقطة ليساعد لوس أنجليس ليكرز
على تحقيق مفاجأة بالفوز -112
 95على جولدن ستيت وريورز حامل
اللقب في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين األحد.
وخاض كالركسون المباراة بعدما
غاب عن الخسارة أمام أتالنتا هوكس
وسجل أربع رميات ثالثية من ست
محاوالت ليقود ليكرز لتحقيق أكبر
مفاجآت الموسم الجاري.
وسجل دانجيلو راسل العب ليكرز
 21نقطة ومرر خمس كرات حاسمة

ليحقق فريقه فوزه الثالث عشر فقط
هذا الموسم مقابل  51هزيمة.
وأوقف هذا الفوز سلسلة من سبعة
انتصارات متتالية لوريورز.
وأن��ه��ى ستيفن ك���وري ال��م��ب��اراة
بتسجيل  18نقطة فقط إذ أحرز رمية
ثالثية واح���دة م��ن عشر محاوالت
ليخسر وريورز للمرة السادسة هذا
الموسم مقابل  55فوزا.
وأضاف كالي طومسون  15نقطة
ل��وري��ورز لكنه أه��در ك��ل محاوالته
الثماني في الرميات الثالثية ولم
يسجل أي الع��ب ف��ي ال��ف��ري��ق غير

طومسون وكوري عشر نقاط أو أكثر
باللقاء.
واف��ت��ق��د وري����ورز الع��ب��ه أن��دري��ه
إيجوداال بسبب معاناته من إصابة
في عضالت الفخذ الخلفية.
وتقدم ليكرز  73-84مع بداية
الربع األخير وسجل رميتين ثالثيتين
متتاليتين ليتفوق  75-91قبل تسع
دقائق و 24ثانية على النهاية.
وأخرج ستيف كير مدرب وريورز
العبيه األساسيين قبل أربع دقائق
و 37ثانية عندما كان فريقه متأخرا ً
بفارق  19نقطة.

