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 3ذهبيات لنا�شئي المون ال �سال في بطوالت دولية

ال�سيتيزن يبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه...
و�أتلتيكو ينهي مغامرة �إيندهوفن بركالت الترجيح
ت��أه��ل ف��ري��ق م��ان��ش��س��ت��ر سيتي
اإلنكليزي إلى الدور ربع النهائي لبطولة
دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم للمرة
األولى في تاريخه ،بعد تعادله سلبيا ً
مع ضيفه دينامو كييف األوكراني ،على
ملعب «االتحاد» في إياب دور الـ.16
وكان «السيتيزنز» فاز في لقاء الذهاب
(.)1-3
كانت المباراة سلبية لعبا ً ونتيج ًة،
وال تستحق أن تكون إحدى لقاءات دور
الـ 16ب��دوري األبطال ،إال أن السيتي
حقق هدفه بالتأهل للمرة األول��ى إلى
الدور ربع النهائي مكتفيا ً بفوزه في لقاء
الذهاب.
بذلك ،يلحق فريق مانشستر سيتي
بالفرق المتأهلة مسبقا ً إلى دور الثمانية
ب���دوري األب��ط��ال وه���ي :ري���ال مدريد
اإلسباني وبنفيكا البرتغالي وباريس
سان جيرمان الفرنسي وفولفسبورغ
األل��م��ان��ي .وف��ش��ل مانشستر سيتي،
الذي فاز في  5من آخر  6مباريات في
دوري أبطال أوروب��ا ،في تحقيق الفوز
السادس في مباراته السابعة مكتفيا
بالتعادل السلبي.
ف��ي المقابل ،ل��م يفز دينامو كيف
في أي مباراة خارج الديار ضد فريق
إنكليزي في المسابقات األوروبية طوال
تاريخه ،مكتفيا ً بتحقيق التعادل للمرة
األولى أمام السيتيزنز بعد خساراتين
وفوز وحيد خالل مواجهتهما األوروبية.
وأخفق سيرجيو أغويرو في التسجيل
مكتفيا ً بـ 16هدفا ً في  18مباراة لعبها
كأساسي في دوري األبطال.
لعب التشيلي مانويل بيليغريني،
م���درب مانشستر س��ي��ت��ي ،بطريقة
( )1-3-2-4معتمدا ً على تشكيلة
م��ك��ون��ة م���ن :ج��و ه����ارت ،زاب��ال��ي��ت��ا،
كومباني ،أوتاميندي ،كليشي ،فرناندو،
فرناندينيو ،نافاس ،توريه ،سيلفا،
أغويرو .في المقابل ،لعب األوكراني
س��ي��رج��ي ري���ب���روف ،م���درب دينامو
كييف ،بطريقة ( )1-5-4معتمدا ً على
تشكيلة مكونة من :شوفوسكي ،فيدا،
خاشيردي ،دراغوفيتش ،اوتنيس،
ف��ي��ل��وس��و ،ج��وف��ي��ش ،ب��وي��ال��س��ك��ي،
جيرميتش ,،يرمالينكو ،تيدوريسك.
جاء الشوط األول سلبيا ًلعبا ًونتيجة
وشهد إصابتين للبلجيكي فينسنت
كومباني ف��ي الدقيقة  5وللبلجيكي
نيكوالس أوتاميندي ( ،)23ليضطر
بيليغريني الستبدالهما اضطراريا ً
بالبديليين الفرنسي إلياكويم مانغاال
واألرجنتيني مارتن ديميكيليس.
كانت أول فرصة ألصحاب األرض
بعد م���رور  10دق��ائ��ق بتسديدة من
ن���اف���اس م���رت ف���وق ال��ع��ارض��ة في
الدقيقة ( ،)12ورد البولندي لوكاس
تيودورزيك بتسديدة للضيوف تصدى
لها جو هارت ،حارس مانشستر سيتي
( .)24وت��ص��دى األوك��ران��ي آلكسندر
شوفكوفسكي ،حارس دينامو كييف،

لتسديدة أغويرو ( ،)33قبل أن يسدد
أغويرو كرة بجوار القائم ( ،)35ورد
البرتغالي ميغيل فيلوسو بمحاولة
للضيوف م��رت ب��ج��وار القائم ()41
واستمرت السلبية غالبة على الدقائق
المتبقية لينتهي الشوط األول بالتعادل
السلبي.
وف����ي ال���ش���وط ال���ث���ان���ي ،ش���ارك
البارغواياني ديرليس غونزالز مهاجم
دينامو كييف على حساب البولندي
ل��وك��اس ت��ي��ودورزي��ك ك���أول تبديل
للضيوف ( ،)46وغابت الفاعلية عن
العبي الفريقين وخصوصا ً يايا توريه
وسيرجيو أغويرو وخيسيوس نافاس
الذين واصلوا تسديداتهم الطائشة في
 3محاوالت على مرمى الضيوف.
ودف���ع سيرجي ري��ب��روف ،م��درب
دينامو كييف ،بتبديله الثاني بمشاركة
المهاجم االوكراني أليكسندر الكوفينكو
على ح��س��اب مواطنه الع��ب الوسط
أوليغ كوسييف ( ،)62قبل أن يستنفذ
الضيوف تبديالتهم بالدفع بسيرجي
سيدورشوك بدال ً من دينيس غارماش
( .)64وك���اد ي��اي��ا ت��وري��ه أن يسجل
ه��دف التقدم للسيتيزنز من تسديدة
قوية تصدى لها حارس دينامو كييف
ببراعة ( ،)72وكانت الهجمة المنظمة
الوحيدة لمانشستر سيتي من مرتدة
م ّررها نافاس ألغويرو ومنه إلى ديفيد
سيلفا الذي انفرد بمرمى الضيوف إال
أن الحارس شوفكوفسكي لحق بالكرة
قبل الوصول لسيلفا .حاول بيليغريني
كسر السلبية في اللقاء ،ودفع بالبديل
اإلنكليزي رحيم سترلينغ على حساب
ديفيد سيلفا ( ،)79لكن استمرت
السلبية غ��ال��ب��ة ع��ل��ى ب��اق��ي أح���داث
الشوط الثاني باستثناء فرصة خطيرة
للضيوف عبر تسديدة البديل ديرليس
غونزالز ،إال أن جو ه��ارت حافظ على
نظافة شباك فريقه بالتصدي للكرة،
لتنتهي المباراة بالتعادل.

أتلتيكو ـ إيندهوفن

بعد مباراة «ماراثونية» استمرت
 120دق��ي��ق��ة ،ن��ج��ح ف��ري��ق أتلتيكو
مدريد اإلسباني في عبور عقبة ضيفه
إيندهوفن الهولندي بضربات الترجيح
بنتيجة  ،7-8بعد انتهاء لقاء إياب دور
الـ 16ل��دوري أبطال أوروب���ا ،بتعادل
الفريقين دون أه��داف ،لتتكرر نتيجة
لقاء الذهاب.
في ضربات الترجيح ،سجل ألتلتيكو
غ��ري��زم��ان وغ��اب��ي وك��وك��ي وس���اول
نيغويز وفيرناندو توريس وخيمينيز
وفيليبي لويس وخوانفران ،فيما سجل
إليندهوفن ف��ان خينكل وج����واردادو
وب��روب��ر وج��ي��ف��ري ب��روم��ا وم��وري��ن��و
وليستين وأرياس ،وأضاع لوسيانو.
حصد أتلتيكو م��دري��د بعد عناء،
تذكرة التأهل لدور الثمانية بالبطولة،
بعد أداء أكثر من رائع إليندهوفن الذي
قدم عرضا ً مميزا ً بقيادة مديره الفني
فيليب كوكو.
أتلتيكو ك���ان ص��اح��ب ال��م��ب��ادرة
الهجومية بفرصة مبكرة بعد مرور
 3دقائق من تمريرة قام بها غريزمان
إل��ى السريع كاراسكو ،ولكن حارس
إيندهوفن أنقذ الموقف.
دان���ت ال��س��ي��ط��رة ل��ص��ال��ح الفريق
اإلس��ب��ان��ي ف��ي ب��داي��ة ال��ل��ق��اء ،ولكن
ب�لا خ��ط��ورة على ال��دف��اع الهولندي
المتماسك .ظهر كوكي بفرصة سريعة
ثم حاول ساول نيجويز ،ورد إيندهوفن
بهجمة خطيرة في أول ظهور هجومي
بفرصة من خالل دي يونغ ال��ذي مرر
إلى فان خينكل ولكن الكرة مرت بعيداً.
نال لوكاديا العب إيندهوفن البطاقة
الصفراء في الدقيقة  ،30وبدأ الفريق
الهولندي ف��رض الضغط ف��ي وسط
الملعب على العبي أتلتيكو للحد من
خطورة الفريق اإلسباني ،الذي لم يقدم
شيئا ً يذكر على المستوى الهجومي.
ح��اول أتلتيكو تغيير ال��واق��ع قبل
نهاية الشوط األول بمحاولة مزودجة

من غريزمان وساول نيجويز ،لكن دفاع
إيندهوفن واصل تألقه وأبعد الخطورة،
لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
بدأ الشوط الثاني بمحاوالت مكثفة
من أتلتيكو ،الذي تلقى العبوه تعليمات
بضغط هجومي من سيميوني ،وظهر
أوجستو فيرنانديز بفرصة قريبة لم
تثمر .في الدقيقة  ،55لجأ سيميوني
مدرب أتلتيكو مدريد إلش��راك مهاجمه
المخضرم فرناندو توريس لتنشيط
الهجوم على حساب أوغستو فيرنانديز.
اشتعلت المباراة بمحاولة هجومية من
جانب أتلتيكو أبعدها دفاع البي إس في،
الذي أبدع بتسديدة خطيرة لجواردادو
ردها القائم وفشل المهاجم لوكاديا في
تحويلها داخ��ل الشباك بضربة رأس
أبعدها الدفاع ،ليدق الضيوف ناقوس
الخطر في صفوف الروخي بالنكوس.
وانطلق كاراسكو في الجهة اليسرى،
ل��ك��ن ت��س��دي��دت��ه ج���اءت ف��ي الشباك
الخارجية.
ف��رض أتلتيكو السيطرة ،ثم وجه
فيليبي لويس ظهير الروخي بالنكوس
تسديدة قوية رده��ا ال��ح��ارس زوي��ت
وفشل كاراسكو في متابعتها وتحويلها
للشباك .وح��رم التسلل غريزمان من
انطالقة خطيرة ،وأصبح اإليقاع أكثر
سرعة مع محاولة من إيندهوفن مرت
ب�لا خ��ط��ورة ،ث��م م��راوغ��ة رائ��ع��ة من
توريس واختراق لدفاعات إيندهوفن،
ليسقط بعدها إال ان الحكم رفض
احتسابها خطأ لصالح أتلتيتكو ،الذي
استمرت هجماته السريعة ،وأبعد
مورينو انطالقة خطيرة لغريزمان.
في الدقيقة  ،71نجح الحارس زويت
في إنقاذ مرمى إيندهوفن من تسديدة
صاروخية من جانب فيرناندو توريس.
تدخل المدربان في الدقيقة  ،75لتغيير
واق��ع اللقاء ،فأشرك أتلتيكو ماتياس
كرانيفيتر على حساب كاراسكو الذي
أزعج دفاع البي إس في كثيراً ،بينما
دفع الفريق الهولندي بالعبه جوشوا
برينت على حساب فيلميز.

توريس كاد أن يخدع الحارس زويت
بتسديدة ماكرة علت العارضة ،وأبعد
أرياس فرصة لصالح أتلتيكو وتدخل
زويت إليقاف تمريرة بينية رائعة من
توريس في اتجاه غريزمان الذي أطلق
ف��ي الدقيقة  82تسديدة صاروخية
تصدى لها الحارس الهولندي المتألق.
وفي الدقيقة  ،84أثار الحكم الجدل
بعدما رفض احتساب ضربة جزاء بعد
سقوط فيليبي لويس في منطقة جزاء
إيندهوفن.
رد ال��ح��ارس ت��س��دي��دة رائ��ع��ة من
توريس المنطلق من الجهة اليسرى،
ثم أشرك إيندهوفن المهاجم ماكسيم
ليستين على حساب لوكاديا في الدقيقة
 .87لم يفلح كوكي في اللحاق بتمريرة
عرضية ألتلتيكو من الجهة اليمنى،
واختتم الفريق اإلسباني تغييراته في
الدقيقة  89بنزول لوكاس على حساب
جودين.
وأبعد دفاع إيندهوفن كرة خطيرة
بعد خروج خاطئ من الحارس زويت.
فرض أتلتيكو حصارا ً هجوميا ً على
دفاع البي إس في الوقت المحتسب بدال ً
عن ضائع ،ولكن بال ج��دوى ،لينتهي
الوقت األصلي بالتعادل ويلجأ الفريقان
للوقت اإلضافي.
واصل أتلتيكو السيطرة في الشوط
اإلض��اف��ي األول ،وأه��در كوكي فرصة
ق��ري��ب��ة ل��ص��ال��ح ال��روخ��ي بالنكوس
ول��ك��ن التماسك ال��دف��اع��ي الهولندي
ظل مستمراً .تصدى الحارس زويت
لتسديدة خطيرة م��ن ج��ان��ب س��اول
نيجويز في الدقيقة  ،102ثم ارتكب
مورينو م��داف��ع إيندهوفن خطأ على
حدود منطقة جزاء فريقه ونال البطاقة
الصفراء ،ومرت تسديدة أريناس فوق
العارضة ليستمر التعادل مع نهاية
الوقت اإلضافي األول.
ظهر إيندهوفن هجوميا ً مع بداية
الشوط اإلضافي الثاني بتسديدة بروبر
التي علت العارضة.
أب��ع��د ال��دف��اع ال��ه��ول��ن��دي تمريرة
عرضية من س��اول نيجويز ببراعة،
وحل اإلره��اق بالالعبين مع تسديدة
ضعيفة من إيندهوفن ومحاولة بعيدة
م��ن أتلتيكو .وأب��ع��د دف��اع إيندهوفن
تمريرة ماكرة من فيليبي لويس قبل أن
تصل إلى توريس.
وال��ت��ق��ط ح���ارس أتلتيكو تمريرة
عرضية م��ن ب��روب��ر وظ��ه��رت خطورة
الفريق الهولندي قبل نهاية الوقت
بدقائق بتسديدة فوق العارضة ،وخرج
دي يونج العب إيندهوفن في الدقيقة
 118لصالح لوسيانو نارسينغ.
أبعد الدفاع الهولندي تمريرة كوكي،
ون���ال ج����واردادو البطاقة الصفراء،
لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ،ويلجأ
ال��ف��ري��ق��ان ل��ض��رب��ات الترجيح التي
حسمت تذكرة التأهل ألتلتيكو.

ركالت ترجيح وانت�صارات كبيرة و�أ�سطورة �سويدية
تتضمن الجولة اإلحصائية األسبوعية لموقع
 FIFA.comركالت ترجيح ،وأسطورة سويدية،
واالحتفاظ بنظافة الشباك لفترة قياسية ،إلى
جانب الكثير من اللحظات الدراماتيكية ووضع
حد لسيطرة المدينة الواحدة في نيوزيلندا.
 62يوما ً قبل نهاية الدوري الفرنسي للدرجة
األول��ى ،حسم باريس س��ان جيرمان اللقب في
مصلحته ليتخطى الرقم القياسي ال��ذي حققه
بايرن ميونيخ موسم  2014-2013ألحد الفرق
ف��ي ال��ب��ط��والت الخمس ال��ك��ب��رى .وحقق رج��ال
المدرب لوران بالن هذا الرقم بأفضل طريقة ممكنة
ألنهم دكوا شباك مضيفهم لوريان بتسعة أهداف
من دون مقابل وهي أفضل نتيجة ألي فريق خارج
ملعبه في تاريخ ال��دوري الفرنسي .كما سجل
زالت��ان إبراهيموفيتش أربعة أه��داف ليصبح
بالتالي في مباراته الرقم  115في الدوري أسرع
العب يصل إلى حاجز الـ 100هدف منذ كارلوس
بيانكي عام  110( 1977مباريات).
 15ركلة ترجيحية نفذت خالل مباراة أتلتيكو
مدريد وأيندهوفن ما جعلها األعلى في عدد هذا
النوع من الركالت في تاريخ دوري أبطال أوروبا
بتسميتها الحالية وكأس أبطال األندية األوروبية
بتسميتها السابقة .حيث سدّد أتلتيكو مدريد 24
كرة باتجاه المرمى على مدى  120دقيقة ،لكن
رد فعل حارس إيندهوفن جويل زويت ساهم في
انتهاء مباراتي الذهاب واإلياب بالتعادل السلبي
وذلك للمرة األولى منذ استحدث النظام الجديد
في البطولة عام  .1992وهكذا حسمت كتيبة
المدرب دييغو سيميوني النتيجة في مصلحتها
 7-8ليصبح ي��ان أوب�ل�اك أول ح��ارس مرمى
يحسم حصتين متتاليتين من ركالت الترجيح
في مصلحته بعد أن شارك السلوفيني احتياطيا ً
الموسم الماضي ضد باير ليفركوزن في دور
الستة عشر وساهم في إخراج الفريق األلماني.
ويبقى فوز ستيوا بوخارست على برشلونة 0-2

الجنوبي السبت الماضي .وكان جوانغجو بفضل
ثنائية للوافد الجديد ال��ى صفوفه يونج جو
جووك ،في طريقه إلى تحقيق الفوز على اصحاب
األرض ،لكن دونج هيون الذي كان يشارك أيضا ً
للمرة األول��ى في صفوف بوهانج ستيلرز منح
فريقه األم��ل بتقليصه ال��ف��ارق قبل أن يسجل
الالعب ذات��ه هدف التعادل في الدقيقة  .90ثم
سجل اصحاب األرض الهدف الثالث بواسطة
هوانج جي سوو ال��ذي يخوض موسمه الثالث
عشر في صفوف بوهانغ ،لكن العبا ً آخر يخوض
باكورة مبارياته سجل هدف التعادل لجوانغجو
في وقت متأخر من الوقت بدل الضائع .كانت تلك
النتيجة التعادل األكثر أهدافا ً في الدوري الكوري
منذ تشرين األول .2014
بركالت الترجيح في نهائي المسابقة عام 1986
أدنى نسبة تسجل في تاريخ هذه المسابقة.
 13م��وس��م �ا ً ب��ق��ي فيها ل��ق��ب ب��ط��ل ال���دوري
النيوزيلندي في أوك�لان��د قبل أن تتوقف هذه
السلسلة .تنافس وايتيكير يونايتد وأوكالند
سيتي على اللقب دائ��م�اً ،وك��ان األخير مرشحا ً
بقوة إلحراز لقبه الرابع على التوالي والثامن في
تاريخه الخميس الماضي ،ذلك ألن ممثل بالده في
كأس العالم لألندية المغرب  FIFA 2014عندما
بلغ الدور نصف النهائي لم يخسر أي من مبارياته
الـ 28في الموسم العادي ،في حين خسر منافسه
ويلينغتون جميع المباريات النهائية الثالث التي
خاضها سابقاً .وكان أوكالند على بعد دقيقتين
من حسم المباراة في مصلحته ،لكن ويلينغتون
أدرك التعادل من ركلة جزاء نفذها كول بيفرلي
ليفرض التمديد قبل أن يضيف هدفين في الوقت
اإلضافي بواسطة بن هاريس وت��وم جاكسون
ليخرج فريقهما فائزا ً  2-4في ألباني ،أوكالند.

كانت المرة األولى التي يخسر فيها مهاجم أوكالند
سيتي راين دي فريس في سبع مباريات مباريات
نهائية لفريقه.
 10مباريات متتالية حافظ فيها يوفنتوس
على نظافة شباكه ليصبح أول فريق في تاريخ
دوري الدرجة األولى في إيطاليا يحقق هذا اإلنجاز.
فمنذ أن سجل أنطونيو كاسانو هدفا ً لسمبدوريا
في المباراة التي خسرها فريقه أمام يوفنتوس
 2-1في  10كانون الثاني ،حافظ جيانليوجي
بوفون على نظافة شباكه على مدى  962دقيقة
في الدرجة األولى ،أي أقل بثالث دقائق من الرقم
القياسي المسجل بإسم سيباستيان روسي في
صفوف ميالن موسم  .1994-1993ويعني
الفوز على ساسوولو  0-1أن يوفنتوس حصد
 55نقطة من أصل  57منذ سقوطه وللمفارقة أمام
المنافس ذاته وبالنتيجة ذاتها في تشرين األول.
 3أهداف سجلت بطريقة دراماتيكية في الوقت
بدل الضائع في الجولة األولى من الدوري الكوري

ومضات سريعة

 50هدفا ً جعلت أمبير هيرن أول نيوزيلندية
دولية في فئتي الرجال والسيدات تصل إلى هذا
العدد بعد أن سجلت هدفا ً لتضع فريقها على
طريق الفوز على آيسلندا بركالت الترجيح في
كأس ألجارف في مباراة تحديد المركز الثالث.
 45عاما ً هو عمر إدوي��ن فان در سار عندما
عاد عن اعتزاله ليساعد فريق نوردفييك المدجج
باإلصابات .على الرغم من اعتزاله قبل خمس
سنوات ،نجح الالعب األكثر خوضا ً للمباريات
الدولية في بالده في التصدي لركلة جزاء لفريقه
لينتزع نقطة خالل المباراة التي انتهت بالتعادل
مع جودان بويز .1-1
 14عاما ً بعد خسارته ثالث مباريات متتالية
على ملعبه ،لقي آرسنال المصير ذاته بسقوطه
أمام واتفورد  2-1في ربع نهائي كأس االتحاد
اإلنكليزي األحد الماضي.

�سان �أنطونيو ي�ضرب بقوة �أمام كليبرز
حقق سان أنطونيو فوزه الثاني واألربعين على التوالي على
ملعبه في الموسم العادي بينها  33هذا الموسم اثر تغلبه
على لوس أنجليس كليبرز  87-108ضمن دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
وتعود أخ��ر خسارة لسان أنطونيو على ملعبه منذ آذار
الماضي ،علما ً بأن ما حققه هو أفضل ثالث رقم في تاريخ الدوري
األميركي للمحترفين بعد غولدن ستايت وسلسلته الحالية (49
فوزاً) وشيكاغو بولز ( )96-95برصيد  44مباراة.
ودخل سان أنطونيو الربع األخير متقدما ً بفارق نقطة واحدة
لكنه ضرب بقوة ليخرج فائزا ً بفارق  21نقطة .وأشاد مدرب
كليبرز دوك ريفرز بسان أنطونيو وقال« :أعتقد بأن سجل سان
أنطونيو رائع واألمر ال يتعلق فقط بالمباريات التي يخوضها
على ملعبه بل في المجمل ،انهم يقدمون موسما ً استثنائياً».
وكانت الكلمة األولى لكليبرز الذي تقدم  6-10قبل أن ينهي

الربع األول في مصلحته أيضا ً .19-21
لكن بدالء سان أنطونيو تألقوا في الربع الثاني ليمنحوا التقدم
لفريقهم  44-48في نهاية الشوط األول.
وشهد الربع الثالث كرا ً وف��را ً بين الفريقين وبقي فيه سان
أنطونيو متقدما ً بفارق نقطة واحدة ( .)70-71وضرب سان
أنطونيو بقوة في الربع األخير بتسجيله  37نقطة مقابل 17
فقط لمنافسه ليخرج فائزا ً بسهولة.
وكان كاوهي ليونارد أفضل مسجل في صفوف سان أنطونيو
( 20نقطة).
وقاد كايل لوري تورونتو رابتورز إلى الفوز على شيكاغو بولز
 89-107بفضل تسجيله  25نقطة بينها  20في الشوط األول
باالضافة إلى نجاحه في  11تمريرة حاسم ًة مساهما ً في تقدم
فريقه .49-52
ثم سجل تورونتو النقاط الثماني األول��ى في الربع الثالث
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ليدخل الربع األخير متقدما ً .66-81
وفي أنديانابوليس ،سجل بول جورج  25نقطة ليقود انديانا
بيسرز إلى الفوز على بوسطن سلتيكس .98-103
وسجل المهاجم الكرواتي بويان بوغدانوفيتش رقما ً قياسيا ً
شخصيا ً من النقاط بلغ  44نقطة ليقود بروكلين نتس إلى الفوز
على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز المتواضع .114-131
وك��ان أفضل معدل سجله بوغدانوفيتش  28نقطة في
سلة أورالندو ماجيك في نيسان الماضي ،كما أنه أعلى معدل
تسجيلي لالعب من بروكلين منذ أن سجل ديرون وليامس 52
نقطة في  4آذار عام .2012
وفي مباراتين أخريين ،فاز أورالندو ماجيك على دنفر ناغتس
 ،110-116وساكرامنتو كينغز على لوس أنجليس ليكرز
.98-106

أحرز العبو والعبات نادي مون ال
سال عين سعادة في فئة الناشئين
في أسبوع واحد  3ميداليات دولية
توزعوا على الشكل التالي:
 م��ي��دال��ي��ة ب��روزن��ي��ة أح��رزت��ه��االالعبة ليا عساف ف��ي لعبة كرة
الطاولة في بطولة أسباير الدولية
التي جرت في دولة قطر.
 ميدلية فضية أحرزتها الالعبةليتيسيا ع��ون ف��ي ب��ط��ول��ة تركيا
ال��دول��ي��ة ف��ي لعبة ال��ت��اي��ك��وان��دو
ب��إش��راف االت��ح��اد ال��دول��ي للعبة
ومشاركة أقوى الدول وقد استطاعت
ليتيسا من الفوز على أقوى الالعبات
في أربع مباريات قبل خسارتها في
المباراة النهائية.
 ميدالية ذهبية آسيوية فيلعبة سيف المبارزة أحرزها البطل
أنطوني شويري في بطولة آسيا

للناشئين التي أقيمت في المملكة
السعودية بعد تغلبه على العبين
من دول عريقة في اللعبة.
وقد ثمنت اللجنة اإلدارية لنادي

مون ال سال إنجازات العبيها ووعدت
بمزيد من العطاءات ،وستدعو إلى
حفل يحدد الحقا ً بعد األعياد من أجل
تكريم أبطال النادي.

العهد يتجاوز بدايته المتعثرة �آ�سيوي ًا

تجاوز فريق العهد ،سريعا ً بدايته المتعثرة في كأس
االتحاد اآلسيوي ،وبعد ثالث جوالت من انطالقة المسابقة
تمكن من االنفراد بصدراة المجموعة األولى بــ 6نقاط،
متقدما ً بفارق نقطة واحدة التين اسير التركمانستاني
الثاني ،الذي أسقط بطل لبنان في الجولة األولى بهدفين
نظيفين.
ويحتل الوحدات األردني المركز الثالث بــ 4نقاط .أما
الحد البحريني فيقبع في المركز األخير بنقطة واحدة
بعد خسارته أمام العهد  5 – 2في الجولة الثالثة.
وبعد الخسارة االفتتاحية أمام التين آسير حققت إدارة
العهد الصدمة اإليجابية ،التي راهنت عليها عندما أقالت
المدرب محمود حمود ،واستبدلته بالمدرب األلماني
روبرت غاسبرت ،الذي قاد الفريق إلى فوزين متوالين
على الوحدات األردني والحد البحريني.
وتجلت أبرز المتغيّرات في صفوف الفريق بهجومه،
ال��ذي شكل عنصر الحسم في مباريات العهد الثالث
األخيرة التي خاضها بقيادة مدربه الجديد ،فسجل 11
هدفا ً أمام االجتماعي في ال��دوري ( )2 – 3والوحدات
األردني ( )2 – 3والحد البحريني ( )2 – 5آسيوياً.
وسيحاول غاسبرت اإلف���ادة م��ن جاهزية هجومه
في مباراته القوية ،السبت المقبل ،مع الراسينغ في
الدوري.
ويبدو ثالثي هذا الخط المؤلف من المالي مامادو
درام���ي ف��ي القلب وحسن شعيتو وأح��م��د زري��ق على

األطراف في أفضل حاالته هذه األيام.
في المقابل ،ينتظر جمهور الفريق أداء أفضل من
دفاع الفريق الذي تعزز بانضمام نور منصور ،لكنه ما
زال يعاني من بعض األخطاء ،التي يسعى غاسبرت
لمعالجتها قبل بلوغ مراحل الحسم محليا ً وقارياً.
علما ً أن مباريات الفريق األخيرة وخصوصا ً مع الحد
أثبتت ان إبعاد العب االرتكاز األنجولي دينيس إيجوما
عن قائمة الفريق في ال��دوري خطأ استراتيجي لنادي
العهد ،خصوصا ً بعد المجهود السخي الذي قدمه إيجوما
في المباراة األخيرة أمام الحد حيث دافع وهاجم ،وسجل
هدفا ً من أهداف فريقه الخمسة.
ويدرك غاسبرت حجم التحديات التي تواجه فريقه،
في ظل خوضه ال��ص��راع على ث�لاث جبهات (ال��دوري
والكأس وكأس االتحاد اآلسيوي) .وهو سيستفيد من
فترة توقف ال��دوري بعد م��ب��اراة العهد مع الراسينغ
من أجل معالجة الثغر في فريقه ،الذي يملك خزانا ً من
الالعبين يؤهله لخوض استحقاقاته المقبلة من دون أن
يتأثر بغياب أي العب عن صفوفه.
ويعول غاسبرت على مجموعة من الالعبين المميزين
في مقدمهم ونور منصور وعباس كنعان وحسين دقيق
وعباس عطوي «اونيكا» واحمد زريق والمالي محمدو
درام وحسين زي��ن ودينيس ايغوما وحسن شعيتو
وال��س��وري عبد ال���رزاق الحسين والتونسي يوسف
المويهبي والحارسين حسن بيطار ومحمد حمود.

الطفل الفل�سطيني دواب�شه
ي�صل مدريد للقاء نجوم الملكي
وص��ل الطفل الفلسطيني أحمد
دوابشة ( 5سنوات) ،وهو الناجي
الوحيد من إحراق منزل عائلته في
شمال الضفة الغربية المحتلة في
تموز الماضي على يد مستوطنين
متطرفين ،إل��ى م��دري��د أم��س حيث
دع���اه ن���ادي «ري���ال م��دري��د» للقاء
نجوم الفريق الملكي.
ووص���ل أح��م��د ق��راب��ة ظهر أمس
إل��ى العاصمة اإلسبانية بحسب
ما أكد مصور لوكالة فرانس برس
وك��ان بانتظاره وف��د حمل األع�لام
الفلسطينية.
وأك����د ري����ال م���دري���د ل��ـ»وك��ال��ة
ال��ص��ح��اف��ة ال��ف��رن��س��ي��ة» أن أحمد
«سيزور النادي الخميس في زيارة
ذات طابع خ��اص» من دون رجال
الصحافة واإلعالم.
ويتطلع الطفل إل��ى ل��ق��اء مثله
األعلى النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو خصوصا ً والذي كان دعاه
إلى زيارته عندما يسمح له بالسفر.
وك���ان أح��م��د ال���ذي يضع غطا ًء
طبيا ً يغطي ف��روة رأس��ه المصابة
بحروق عبر عن سروره بزيارة ريال
م��دري��د وأك��د للوكالة نفسها أمس
أنه «سيستقل الطائرة لرؤية ريال
مدريد».

ورح��ب رئيس اتحاد ك��رة القدم
الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب
بدعوة النادي الملكي للطفل دوابشة
وقال أن الدعوة «التفاتة عظيمة من
ريال مدريد وإدارته ورونالدو ،لكن
الجندي المجهول في هذا الموضوع
ال��ذي نشكره ج��دا ً ه��و زي��ن الدين

زي��دان» ،في إشار ٍة إلى مدرب ريال
الحالي ونجم كرة القدم الفرنسي
السابق.
وخ��ت��م« :ن��أم��ل أن ت��ك��ون ه��ذه
االل��ت��ف��ات��ة اإلن��س��ان��ي��ة م��س��اع��دة
ل��ه��ذا ال��ط��ف��ل ال���ذي ف��ق��د ك��ل أف���راد
أسرته».

نادي اللويزة ك َّرم فريق كرة ال�سلة
أقام نادي اللويزة (زوق مصبح) احتفاال ً على شرف
الجهازين اإلداري والفني والعبي فريق الرجال لكرة السلة
في مطعم «وليم شيز» (جعيتا) .تقدم الحضور رئيس
نصار ونائبه فارس
اتحاد ك��رة السلة المهندس وليد ّ
المدور ،رئيس مدرسة سيدة اللويزة ونادي اللويزة األب
شربل حداد ،المدير المالي األب دومينيك العلم ،رئيس
بلدية زوق مصبح شربل مرعب ،أمين عام النادي جهاد
لويس ،عدد من أعضاء اللجنة اإلدارية ،فريق كرة السلة
ورجال الصحافة واإلعالم.

ّ
حض األب ح��داد الالعبين على «بذل
وخ�لال الحفل،
الجهود للتأهل الى دور الفاينال  ،»8مثمنا «العروض
القوية التي يقدمها الفريق في البطولة في موسمه األول في
الدرجة األولى» ،شاكرا ً «جمهور نادي اللويزة الذي يواكب
فريقه بالتشجيع الراقي والحضاري ،وإلى رئيس وأعضاء
اتحاد كرة السلة الذين يقودون اللعبة نحو التألق وإلى
رجال الصحافة واإلعالم لمواكبتهم أخبار النادي».
نصار «التوفيق للنادي في مسيرته
ب��دوره ،تمنى ّ
الرياضية».

