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دجوكوفيت�ش ي�صعق راونت�ش ويحرز لقب �إنديان وايلز
و�أزارينكا تتوج باللقب على ح�ساب �سيرينا
توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش
المصنف األول عالميا ً بلقب دورة
إنديان وايلز لكرة المضرب للرجال
أولى دورات الماسترز لأللف نقطة،
عقب ف���وزه على ال��ك��ن��دي ميلوس
راون���ت���ش ف��ي ال��م��ب��اراة النهائية
بمجموعتين من دون رد مساء األحد
في المباراة النهائية من البطولة.
ول��م يستطع الع��ب ك��رة المضرب
الكندي المصنف الرابع عشر عالميا ً
والبالغ من العمر  25عاما ً الصمود
أم��ام إعصار دجوكوفيتش إذ خسر
المجموعة األول���ى ( )2-6قبل أن
ينهار في المجموعة الثانية التي
خسرها أيضا ً (.)0-6
وهو اللقب الخامس للمصنف األول
عالميا ً في البطولة والثالث تواليا ً (
،)2015 – 2014 – 2011 – 2008
علما ً بأنها الكأس الثالثة التي يرفعها
دجوكوفيتش في ع��ام  2016عقب
بطولة أستراليا المفتوحة والدوحة.
ي��ذك��ر أن البطولة انطلقت عام
 1976وأحرز باكورة ألقابها العب
كرة المضرب األميركي السابق جيمي
كونرز.
وفيما يلي بعض من األرقام التي
حاز عليها الصربي البطل بعد هذا
االنتصار:
 بات دجوكوفيتش أول العبيحرز لقب هذه ال��دورة خمس مرات
بعد أن توج بطالً لها أع��وام 2008
(على حساب األميركي ماردي فيش)
و( 2011على حساب نادال) و2014
و( 2015على حساب السويسري
روج��ي��ه ف��ي��درر) ،علما ً ب��أن��ه خسر
النهائي األول له فيها عام  2007أمام
نادال بالذات.
 تمكن دجوكوفيتش من تحقيقفوزه الثاني والعشرين هذا الموسم
من أصل  23مباراة.
 ع��ادل نولي رق��م ن��ادال (27لقباً) من حيث عدد األلقاب في دورات
الماسترز.
 لعب نولي مباراته النهائيةللمرة ال��ع��اش��رة على ال��ت��وال��ي في
دورات الماسترز ،منذ دورة باريس
عام ( 2014خرج متوجا ً باللقب في
 7مناسبات).
 رفع دجوكوفيتش رصيده إلى 62لقبا ً في مسيرته االحترافية منها
 3ألقاب هذا العام (الدوحة وأستراليا
المفتوحة وانديان ويلز).
 ت�����وج األرب����ع����ة ال��ك��ب��ار(دج��وك��وف��ي��ت��ش ،ن�����ادال ،ف��ي��درر،

وموراي) بـ  49لقبا ً من آخر  53دورة
من دورات الماسترز.
 أصبح رصيد نولي  46فوزا ًمقابل  6خسارات فقط في مباريات
بطولة إنديان وايلز.

أزارينكا تتوج باللقب

أح���رزت البيالروسية فيكتوريا
أزاري��ن��ك��ا لقب ال��س��ي��دات ف��ي دورة
إنديان ويلز األميركية الدولية لكرة
المضرب ،أول��ى دورات األل��ف نقطة
للماسترز ،إثر فوزها على األميركية
سيرينا وليامس المصنفة أولى 4-6
و 4-6في المباراة النهائية أول من
أمس األحد.
واللقب هو األول ألزارينكا المصنفة
خامسة عشرة عالميا ً منذ  8أشهر.
والفوز هو األول على سيرينا من
 2013للمصنفة أول��ى في العالم
س��اب��ق �ا ً وال��ت��ي ش��ه��دت انطالقتها
تراجعا ً كبيرا ً عامي  2013و2014
بسبب اإلصابات المتكررة.
وألحقت أزارينكا بسيرينا ثالث
سقوط م��دو من حيث األهمية بعد
األول ف���ي ن��ص��ف ن��ه��ائ��ي بطولة
فالشينغ ميدوز  2015أمام اإليطالية
روب��رت��ا فينتشي وح��رم��ت بالتالي
من إح��راز األل��ق��اب األرب��ع��ة الكبرى
في موسم واحد ،والثاني في نهائي
بطولة أستراليا المفتوحة مطلع
العام الحالي أمام األلمانية انجيليك
كيربر التي حرمتها من االحتفاظ
باللقب.

وتأتي أهمية خسارة سيرينا اليوم
من كونها تشارك للمرة الثانية في
هذه الدورة بعد مقاطعة استمرت 14
عاماً ،بسبب سماعها كلمات وشتائم
ذات طابع عنصري من الجمهور عام
 ،2001واض��ط��رت العام الماضي
لالنسحاب من نصف النهائي أمام
الرومانية سيمونا هاليب بسبب
إصابة في الركبة.
وارتكبت سيرينا الكثير من األخطاء
المباشرة ( 33خطأ) والمزدوجة
( 5أخطاء) ،ما سمح لمنافستها في
تحقيق الفوز في ساعة و 28دقيقة.
واس��ت��ول��ت ال��ب��ي�لاروس��ي��ة على
إرسال سيرينا في الشوط األول من
المجموعة األولى وظلت متقدمة حتى
أنهتها في  45دقيقة.
وت��ك��رر السيناريو ف��ي الثانية
وتقدمت أزارينكا  1-5قبل أن تتدارك
األميركية الموقف وتعود إلى 5-4
بسبب ارت��ك��اب منافسها خطأين
مزدوجين و 3أخطاء مباشرة ،لكن
البيالروسية نجحت على إرسالها
وأنهتها كما األول���ى  4-6ف��ي 43
دقيقة.

تصنيف المحترفين:
دجوكوفيتش دائما ً
في الصدارة

ل��م ي��ط��رأ أي تعديل على مراكز
ال���ص���دارة ف���ي الئ��ح��ة التصنيف

ال��ع��ال��م��ي ال��ج��دي��د ل�لاع��ب��ي ك��رة
المضرب المحترفين الصادر أمس
االثنين ،حيث بقي الصربي نوفاك
دجكوفيتش الذي احتفظ بلقبه في
دورة انديان ويلز األميركية لدورات
االلف نقطة يحتل المركز األ ّول برصيد
 16540نقطة.
وت��ق��دّم وص��ي��ف دجوكوفيتش
ف��ي ان��دي��ان وي��ل��ز ال��ك��ن��دي ميلوس
راونيتش مرتبتين فصار ثانيا ً عشر
خلف الكرواتي مارين سيليتش الذي
تقدّم مرتبة واحدة.
 تصنيف العشرة األوائل: 1الصربي نوفاك دجوكوفيتش 16540نقطة
 2ال��ب��ري��ط��ان��ي ان���دي م���وراي8370
 3السويسري روج��ي��ه فيدرر8695
 4ال��س��وي��س��ري ستانيسالسفافرينكا 6405
 5اإلس��ب��ان��ي راف���اي���ل ن���ادال4990
 6ال��ي��اب��ان��ي ك��ي نيشيكوري4070
 7التشيكي توماس برديتش3810
 8اإلس���ب���ان���ي داف���ي���د ف��ي��رر3505
 9الفرنسي جو ويلفريد تسونغا3130
 10الفرنسي ريشار غاسكيه2795

رادف��ان��س��ك��ا ت��ص��ع��د للوصافة
وآزارنكا تعود
ص��ع��دت ال��ب��ول��ن��دي��ة إنييسكا
رادف��ان��س��ك��ا مرتبة واح���د وص��ارت
ثانية على الئحة تصنيف رابطة
محترفات كرة المضرب الصادر أمس
االثنين.
وتقدّمت البيالروسية فيكتوريا
آزاران��ك��ا المصنفة أول��ى سابقا ً في
العالم والفائزة بلقب دورة إنديان
ويلز األميركية  7مراكز لتعود بين
ال�لاع��ب��ات العشر األول��ي��ات للمرة
األولى منذ  18آب عام .2014
وكانت آزارنكا تغلبت في نهائي
إنديان ويلز على األميركية سيرينا
وليامس التي ال ت��زال تحتل المركز
األول في التصنيف العالمي برصيد
 9505نقطة أم��ام رادفانسكا التي
جاء تقدمها إلى المركز الثاني على
حساب األلمانية انجيليك كيربر
الثالثة برصيد  5700نقطة.
وت��ق�دّم��ت أي��ض �ا ً التشيكية بترا
كفيتوفا مرتبتين وص��ارت سابعة
واإليطالية روبرتا فينتشي مرتبة
واح���دة لتصبح تاسعة ،ف��ي حين
ت��راج��ع��ت ال��س��وي��س��ري��ة ب��ل��ي��ن��دا
بينسيتش م��ن المركز الثامن إلى
ال��م��رك��ز ال��ع��اش��ر وال��روس��ي��ة ماريا
ش���اراب���وف���ا ال��م��ت��ورط��ة بقضية
المنشطات من المركز السابع إلى
الحادي عشر.
 ت��رت��ي��ب ال�ل�اع���ب���ات ال��ع��ش��راألوليّات:
 1األميركية سيرينا وليامس 9505نقطة
 2البولندية إنييسكا رادفانسكا5775
 3األل��م��ان��ي��ة أنجيليك كيربر5700
 4اإلسبانية غاربين موغوروزا4776
 5الرومانية سيمونا هاليب3960
 6اإلسبانية كارال سواريز نافارو3800
 7التشيكية ب��ت��را كفيتوفا3698
 8البيالروسية فيكتوريا أزارنكا3595
 9اإليطالية روب��رت��ا فينتشي3540
 10السويسرية بيليندا بنسيتش3450

الدوري الأميركي للمحترفين

تورونتو ي�شعل المناف�سة
أشعل تورونتو رابتورز فتيل المنافسة على صدارة المنطقة
الشرقية بفوزه على اورالندو ماجيك  100-105أمس األحد في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
ويدين تورونتو رابتورز بفوزه إلى ديمار ديروزان صاحب 25
نقطة مع  5تمريرات حاسمة و 4متابعات ،واألرجنتيني لويس
سجل  20نقطة مع  8متابعات.
سكاال الذي ّ
وهو الفوز الـ 48لتورونتو رابتورز في  69مباراة وبات بحاجة
إلى فوز واحد لحجز بطاقته إلى البالي أوف ،بيد أن األهم من ذلك
أنه أصبح على بعد فوز واحد أيضا ً من كليفالند كافالييرز متصدر
المنطقة ( 49فوزا ً و 20خسارة) والذي كان مني بخسارة مذلة
أمام ميامي هيت  122-101السبت الفائت.
ولم يكن فوز تورونتو رابتورز سهالً وحسمه في الربع األخير
بعدما كسبه  ،18-25قالبا ً تخلّفه بفارق سلة في نهاية الربع
الثالث.
وهو الفوز الرابع على التوالي لتورونتو رابتورز والثالث عشر
في  17مباراة منذ مباراة كل النجوم منتصف شباط الماضي.
في المقابل ،مني اورالندو ماجيك بخسارة مؤلمة هي الثالثة
على التوالي والـ 40مقابل  29انتصاراً ،فأبعدته كثيرا ً عن
المراكز المؤهلة إلى البالي اوف حيث تراجع إلى المركز الثاني
عشر وبات يتخلف بفارق  8انتصارات عن شيكاغو بولز صاحب
المركز الثامن األخير المؤهل إلى البالي أوف.

داالس يستعيد سكة االنتصارات

واستعاد داالس مافريكس سكة االنتصارات بعد  5هزائم
متتالية بتغلبه على ضيفه بورتالند ترايل باليزرز .120-132
ويعود الفضل في فوز داالس إلى عمالقه المخضرم الدولي
سجل  40نقطة مع
األلماني ديرك نوفيتسكي ( 37سنة) الذي ّ
 8متابعات و 4تمريرات حاسمة ،وديرون وليامس صاحب 31
نقطة مع  16تمريرة حاسمة.
وع��زز داالس مافريكس موقعه في المركز الثامن للمنطقة
الغربية برصيد  35فوزا ً ومثلها هزائم بيد أنه يواجه تهديدا ً كبيرا ً
من يوتا جاز التاسع والذي تغلّب على ميلووكي باكس .85-94
ولحق نوفيتسكي بثالثة أساطير وحدهم سجلّوا على األقل
 40نقطة أو أكثر حتى اآلن بعدما تخطوا السابعة والثالثين من

ارتفع ع��دد األه���داف المسجلة منذ انطالق ال��دوري
اللبناني لكرة القدم لموسم  2016 - 2015إلى  257هدفاً،
بعدما سجل في الجولة الخامسة عشرة  18هدفاً.
وبقي الصفاء المتصدر األفضل تسجيالً بـ 34هدفاً،
واقترب منه العهد الثاني ( 31هدفا) واألنصار والساحل
ولكل منهما  30هدفاً ،بينما الغازية والحكمة األضعف
هجوما ً بـ 10أهداف.
وال يزال الصفاء األكثر ف��وزا ً بـ 11مباراة يليه العهد
( )10والنجمة واألنصار ( ،)9بينما الحكمة األكثر تع ّرضا ً
للخسارة بـ 11مرة ،يليه السالم (.)10
وبقي العهد األفضل دفاعا ً ( 9أهداف) ،يليه النجمة (12
هدفا) ثم الصفاء (.)13
وك��ان الفتا ً عدد األه��داف المسجلة في مرمى كل من
االجتماعي ( )31والسالم ( )30والغازية ( 29هدفاً) وهم
األسوأ دفاعا ً بعد الحكمة ( 41هدفاً).
وفي القاع يبدو أن الحكمة والشباب الغازية على باب
السقوط إلى الدرجة الثانية ،وهما الوحيدان اللذان لم
يحققا أي انتصار ،علما ً أن أملهما الوحيد في النجاة هو
على حساب «جارهم» في الترتيب السالم زغرتا صاحب
المركز العاشر بـ 7نقاط ،ألن االجتماعي التاسع يملك 13
نقطة وعروضه ال تدعو للقلق.

الهدّافون

ابتعد مهاجم األن��ص��ار االرجنتني ل��وك��اس غ��االن
بصدارة ترتيب الهدافين بعدما رفع رصيده الى  17هدفاً،
بتسجيله في مرمى السالم زغرتا في المباراة التي انتهت
بفوز فريقه .1 - 2
ويليه مهاجم الساحل النيجيري موسى كبيرو بـ11
هدفاً .وانفرد مهاجم الصفاء عالء البابا بالمركز الثالث
وله تسعة اهداف ،يليه مهاجم العهد السنغالي محمدو
درام بسبعة اهداف.
ويملك ستة أهداف كل من مهاجم الراسينغ الروماني
اوكتافيان دراغيتشي ومهاجم الساحل وسيم عبد الهادي
ومهاجمي االجتماعي الغانيين نيكوالس كوفي واوبوكو
دايفيد اوسي ومهاجم النبي شيت حسين العوطة.

الترتيب

 – 1الصفاء  37نقطة – 2 ،العهد  33نقطة – 3 ،النجمة
 32نقطة – 4 ،األنصار  30نقطة – 5 ،الساحل  28نقطة،
 – 6النبي شيت  23نقطة – 7 ،الراسينج  17نقطة– 8 ،
طرابلس  17نقطة – 8 ،طرابلس  17نقطة – 9 ،االجتماعي
 13نقطة – 10 ،السالم  7نقاط – 11 ،الشباب الغازية 6
نقاط – 12 ،الحكمة  4نقاط.

مهاجم ال�ساحل عبدالهادي:
الدوري لن يح�سم قبل الجوالت الأخيرة
قال مهاجم شباب الساحل وسيم
عبد الهادي إن الدوري اللبناني لن
يحسم قبل الجوالت األخيرة ،الفتا ً
إلى أن فرق عدة أظهرت تطورا ً في
مستواها بإياب البطولة ،كاألنصار
والعهد والراسينغ.
أضاف عبد الهادي بعد فوز فريقه
على طرابلس  1 - 2أم��س السبت
ف��ي خ��ت��ام ال��ج��ول��ة « :15ش��ب��اب
الساحل يجب أن ينهي ال��دوري في
احد المراكز الثالثة األولى ،وال سيما
أن��ه رص��د م��وازن��ة ضخمة للموسم
الحالي ،وعزز صفوفه بمجموعة من
الالعبين المميزين».
وقال مهاجم األنصار والراسينغ
ال��س��اب��ق ان ال��م��ب��اراة األخ��ي��رة مع
ط��راب��ل��س أك���دت ع���ودة ال���روح إلى
الفريق ،بعد ع��روض م��ه��زوزة منذ

ب��داي��ة األي����اب ،ح��ي��ث أه���در نقاط
ثمينة بتعادله مع االجتماعي – 2
 2والراسينغ  ،1 – 1ما تسبب في
تراجعه إلى المركز الخامس ،بعد أن
كان ثالثا ً في ختام دور الذهاب.
ورأى عبد الهادي «ان أهمية هذا
ال��ف��وز أن��ه ج��اء على حساب فريق
ق��وي وعنيد هو طرابلس ،ال��ذي لم
يكن خصما ً سهالً خ�لال المباراة،
الفتا ً إلى أن الساحل خاض اللقاء
بروح عالية واندفاع الفت ،وهو ما
مكنه من التغلب على طرابلس».
وق��ال ان��ه وعلى رغ��م ه��ذا الفوز،
ف��ان الساحل م��ا ي��زال بحاجة إلى
المزيد من الجهد ليستعيد مستواه،
خصوصا ً بعد التغييرات التي طرأت
على التشكيلة األساسية للفريق،
بعد دخول البرازيلي إيجور وانتقال

النيجيري كبيرو إلى مركز الجناح
األيمن ومغادرة الغاني نيكروماه
دوغالس.
واض��اف المهاجم المخضرم ان
انتقال كبيرو إل��ى الجناح األيمن
ال يساعده على تسجيل األه��داف،
معتبرا ان مركز رأس الحربة هو
األنسب للمهاجم النيجيري.
وأبدى استغرابه من قرار إبعاده
عن التشكيلة األساسية لمصلحة
البرازيلي إيجور ،لكنه أكد ان القرار
يعود إلى المدرب أوال وأخيراً ،علما ً
أنه شارك أمام طرابلس ،في الشوط
الثاني بدال ً من البرازيلي إيجور.
ي��م��ل��ك ع��ب��د ال���ه���ادي  6أه���داف،
وه��و ثاني ه��داف��ي شباب الساحل
بعد النيجيري كبيرو موسى (11
هدفاً).

الريا�ضي يح�سم «ديربي» بيروت
�أمام الحكمة في �س ّلة لبنان

العمر ،وهم مايكل جوردان وكريم عبد الجبار وكارل مالون.
في المقابل ،بقي بورتالند ترايل باليزرز سادسا ً في المنطقة
ذاتها برصيد  36فوزا ً و 35خسارة.
وحقق نيو اورليانز بيليكنز ف��وزا ً ثمينا ً على ضيفه لوس
انجليس كليبرز  ،105-109بيد أنه سيخسر جهود نجمه انطوني
ديفيس حتى نهاية الموسم كما أن األخير قد يغيب عن المشاركة
في دورة األلعاب األولمبية المقررة في ريو دي جانيرو.
وت��ع� ّرض ديفيس صاحب معدل  24.3نقطة في المباراة
الواحدة إلى اصابة في ركبته اليسرى يوم الجمعة الماضي في
المباراة ضد بورتالند ترايل باليزرز وسيضطر إلى الخضوع
لعملية جراحية.
وك��ان اوكالهوما سيتي ثاندر المستفيد األكبر من نتائج

المنطقة الغربية أمس حيث حجز بطاقته إلى البالي اوف من
دون أن يلعب.
وبات اوكالهوما سيتي ثاندر ( 48فوزا ً و 22خسارة) ثالث
فريق يتأهل إلى البالي اوف عن المنطقة الغربية بعد غولدن
ستايت ووريرز متصدرها ( 66فوزا ً و 7هزائم) وسان انطونيو
سبيرز وصيفه ( 59فوزا ً و 10هزائم) ،ورابع فريق في الدوري
بعد كليفالند كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية ( 49فوزا ً و20
خسارة).
وفاز بوسطن سلتيكس على مضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
 ،105-120بفضل  26نقطة و 8تمريرات حاسمة اليسياه
توماس ،وساكرامنتو كينغز على مضيفه نيويورك نيكس -88
 ،80بفضل ديماركوس كوزينس صاحب  24نقطة و 20متابعة.

بر�شلونة ـ� أتلتيكو و�سان جيرمان ـ �سيتي الأبرز في الأبطال
ستكون المواجهة اإلسبانية الخالصة بين برشلونة
وأتلتيكو مدريد من جهة ،وباريس سان جرمان الفرنسي ضد
مانشستر سيتي اإلنكليزي أبرز لقاءات الدور ربع النهائي
من مسابقة دوري أبطال أوروبا بموجب القرعة التي سحبت
الجمعة الفائت في نيون السويسرية.
في المقابل ،ابتسمت القرعة لريال مدريد حامل الرقم
القياسي ف��ي ع��دد م��رات ال��ف��وز باللقب ( 10م��رات) حيث
سيلتقي فولفسبورغ األلماني ،ولبايرن ميونيخ األلماني
الذي سيواجه بنفيكا البرتغالي.
وللمرة الثانية على التوالي سيتعيّن على فريق العاصمة
الفرنسية تخطي عقبة نا ٍد إنكليزي بعد أن أطاح بتشلسي في
الدور السابق بفوزه عليه ذهابا ً وإيابا ً بنتيجة واحدة .1-2
ويقدم سان جرمان الذي ال يزال يحارب على أربع جبهات
أفضل عروضه هذا الموسم وقد حسم لقب الدوري المحلي
االحد الماضي ،وبلغ نهائي كأس رابطة األندية الفرنسية،
ونصف نهائي كأس فرنسا.
وقال رئيس النادي ناصر الخليفي« :نملك طموحا ً كبيرا ً
في هذه المسابقة ونحن جاهزون» .وأضاف« :جميع الفرق
في ربع النهائي قوية ونحن نكن االحترام لمانشستر سيتي.
لدي ملء الثقة بأفراد الفريق لتحقيق إنجاز أوروبي جديد».
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وختم« :نريد بلوغ ال��دور نصف النهائي ل��دوري أبطال
أوروبا للمرة األولى منذ عام .»1995
أما المدير الرياضي في سان جرمان جان كلود بالن فقال:
«كنا نريد تحاشي برشلونة في هذا الدور ونجحنا في ذلك.
أوقعتنا القرعة مع مانشستر سيتي والمباراة األولى على
ملعبنا وهذا ال يشكل أفضلية».
وأضاف« :المواجهة بين فريقين من العيار الثقيل لكننا
نملك ذكريات جيدة على األرض اإلنكليزية».
في المقابل ،تعتبر المواجهة بين برشلونة حامل اللقب
وأتلتيكو مدريد ثأرية بالنسبة إلى األول ألنه خرج على
يد جاره في ال��دور ذاته (1-صفر و )1-1عام  2014قبل
أن يسقط أتلتيكو في النهائي أمام جاره ريال مدريد 4-1
بعد التمديد علما ً بأنه تقدم عليه 1-صفر حتى الوقت بدل
الضائع.
وتوج برشلونة باللقب خمس مرات أعوام  1992و2006
و 2009و 2011و ،2015ويسعى ألن يصبح أول فريق منذ
ميالن اإليطالي ( 1989و )1990يتوج في موسمين على
التوالي.
وقاد الثالثي الرهيب المؤلف من األرجنتيني ليونيل ميسي
واألوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار برشلونة

إلى ربع النهائي على حساب آرسنال اإلنكليزي (2-صفر
و.)1-3
وي��ق��ود النجم البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو ه��داف
المسابقة هذا الموسم برصيد  13هدفا فريقه ريال مدريد في
مواجهة فولفسبورغ وسيكون مرشحا ً لتخطيه وبلوغ نصف
النهائي مجدداً.
أم��ا بايرن ميونيخ ال��ذي ك��ان ق��اب قوسين أو أدن��ى من
ال��خ��روج في ال��دور السابق على يد يوفنتوس ،فلن يجد
صعوبة في تخطي منافسه بنفيكا الفائز باللقب القاري
مرتين عامي  1961و.1962
وتقام مباريات الذهاب في  5و 6نيسان المقبل ،واإلياب في
 12و 13منه.
ويقام نصف النهائي في  26و 27نيسان ذهابا ً و 3و4
أيار إياباً ،ثم النهائي في  28منه على ملعب سان سيرو في
ميالنو.
فولفسبورغ (ألمانيا)  -ريال مدريد (إسبانيا)
بايرن ميونيخ (ألمانيا)  -بنفيكا (البرتغال)
برشلونة (إسبانيا)  -أتلتيكو مدريد (اسبانيا)
ب��اري��س س���ان ج��رم��ان (ف��رن��س��ا)  -مانشستر سيتي
(إنكلترا)

قاد فادي الخطيب فريقه الرياضي
بيروت حامل اللقب ،لتعزيز صدارته
ل��ل��دوري اللبناني ل��ك��رة السلة،
باكتساحه غريمه التقليدي الحكمة
بفارق  15نقطة وبنتيجة ،72-87
في اللقاء ال��ذي اقيم بينهما اليوم
االح��د ف��ي قاعة ال��ن��ادي الرياضي
غزير ،في افتتاح مباريات المرحلة
( 17الثامنة إياباً).
وعلى ال��رغ��م م��ن ع��دم تأثيرها
على الترتيب ،قدم الفريقان مباراة
مثيرة وتمكن الرياضي الذي ضمن
األسبوع الماضي البقاء بصدارة
الترتيب لنهاية ال��دور األول ،من
التقدم في نهاية الربع األول -20
.18
اس��ت��ع��اد ال��ح��ك��م��ة ال��ب��ع��ي��د عن
مستواه توازنه ليقلص الفارق ،قبل
أن يتقدم في نهاية الربع الثاني
.33-39
واستفاد الرياضي م��ن انهيار
دفاع مضيفه ،ليضرب بقوة ويتقدم
في نهاية الربع الثالث ،49-63
في طريقه لحسم المباراة بفضل
ت��أل��ق الخطيب ال���ذي ق��اد فريقه
للفوز بتسجيله  28نقطة وم��رر 4

كرات حاسمة .كما ساهم األمريكي
جاهمار ي��ون��غ ف��ي ه��ذا االنتصار
بتسجيله  18نقطة منها  9نقاط
من ثالث تسديدات ثالثية ،وأضاف
علي حيدر  16نقطة واستحوذ على
 10كرات مرتدة.
وبرز من الحكمة الالعب األميركي
تيريل ستوغلين بتسجيله 26
نقطة ،وأضاف تود اوبراين  24نقطة
واستحوذ على  23كرة مرتدة ومرر
 4كرات حاسمة.

وي��ت��رب��ع ال��ري��اض��ي ال���ذي حقق
فوزه  13هذا الموسم بمفرده على
القمة برصيد  41نقطة من  15مباراة
بفارق  7نقاط عن هومنتمن.
واس��ت��م��ر ال��ح��ك��م��ة ال����ذي مني
بخسارته الـ 11مقابل  5انتصارات
في المركز السابع برصيد  25نقطة.
تستكمل المرحلة عند الساعة
( 20:30بتوقيت بيروت) من مساء
االثنين بمباراة هومنتمن وهوبس
في قاعة مزهر.

يعقوبو :غياب الأداء الجماعي
م�شكلة «النبي �شيت» اللبناني
قال العب وسط فريق النبي شيت الغاني عيسى يعقوبو
إن المشكلة الحالية للفريق تكمن في غياب األداء الجماعي
عنه ،بعكس الدور األول حين ظهر «النبي شيت» كأحد
الفرق المتميزة على الصعيد الجماعي ،وينبغي كالعبين
أن نجتهد لنستعيد المستوى السابق للفريق.
وأض��اف يعقوبو بقوله «فترة توقف ال��دوري حالياً،
تشكل فرصة سانحة أمام الالعبين والمدرب محمد الدقة
من أجل إعادة الحسابات وقراءة نقاط الخلل واألخطاء
التي ارتكبت في ال��ج��والت األول��ى من اإلي���اب ،من أجل
معالجتها في الجوالت القادمة».
ورأى يعقوبو أن الكرة اللبنانية تتطور عاما ً بعد

آخر ،لكنها تحتاج إلى االحتراف حتى تسير على السكة
الصحيحة والتي تضمن لها النجاح.
وأعرب العب الوسط الغاني عن تضامنه مع الالعب
اللبناني الذي يبذل جهدا ً كبيرا ً من أجل المحافظة على
مستواه ،خصوصا ً أن��ه يلتزم خ��ارج الملعب بعمله
الخاص ،ويأتي منهكا ً إلى التدريب ،ما يستهلك قواه
ويجهده نفسيا ً وجسدياً.
يذكر أن فريق النبي شيت لم يفز منذ انطالق إياب
الدوري سوى على الحكمة متذيل الترتيب  – 1صفر ،فيما
خسر أمام الراسينغ وطرابلس بنتيجة واحدة (،)1 – 0
وتعادل مع الشباب الغازية (.)1 – 1

