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منتخب لبنان ...خ ّيب الآمال بتعادله مع ميانمار ( 1ـ )1
ابراهيم وزنة
وتراخ غير متو ّقع وأمام أكثر
بأداء غير مقنع
ٍ
مشجع حضروا ال��ى ملعب صيدا
من  9آالف
ّ
البلدي للتشجيع ووداع القائد رضا عنتر في
مباراته الدولية األخيرة ،اختتم منتخب لبنان
لكرة القدم وترتيبه  145عالميا ً مشواره في
التصفيات اآلسيوية المزدوجة بتعادل مخيّب
مع منتخب ميانمار ( 154عالمياً) ،ليخرج من
قطار التصفيات «المونديالية» مكمالً مسيرته
الصعبة في سعيه إلى المشاركة في النهائيات
اآلسيوية (االمارات .)2019
كثيرة هي األسباب التي حالت دون تحقيق
الفوز اللبناني المرتجى والذي اعتبره الكثيرون
قبل انطالق المباراة بأنه مضمون و«النقاط
الثالث في الجيبة» ،وهذا التفاؤل انسحب على
المحللين أيضا ً من منطلق الفوز اللبناني ذهابا ً
وحتمية االستفادة من عاملي األرض والجمهور،
إال أن حسابات التحليل لم تتطابق مع حسابات
الواقع ،فوقع التعادل بعد تقدّم الضيوف حتى
الدقيقة  87من عمر المباراة ،عبر رأسية البديل
هالل الحلوة إثر تحويله لعرضية المتألق حسن
معتوق داخل الشباك.
أس��ب��اب ع���دّة أسهمت ف��ي ال��ت��راج��ع الفني
اللبناني أمام الضيف الميانماري ،قياسا ً الى
ما قدّمه العبونا في كوريا الجنوبية منذ أقل من
أسبوع حيث كانت الخسارة في مدينة آسان
( 1ـ  )0بطعم الفوز ،ومن أبرز األسباب الفنية
نذكر :انعدام التجانس بين عناصر المنتخب
ربما لتجميع الالعبين قبل كل استحقاق فقط
وهذا األمر يصب في خانة السلبية ،التراخي
الكبير من قبل الالعبين بعد األداء الرجولي الذي
قدّموه في كوريا ،التعاطي مع الخصم المغمور
وكأن الفوز بالمتناول ،اإلرهاق الناتج من السفر
لمسافات طويلة ،إشراك العبين ال يشاركون في
أي دوري أو بطولة ،وصوال ً إلى خوض الضيوف
المباراة من دون أي ضغوط.

وقائع المباراة

استهل العبو ميانمار المباراة ب��أداء متحرر

فوز جديد ل�سبيرز وهزيمة تاريخية لكوبي براينت
الحقل اللبناني لم تتطابق مع البيدر الميانماري
سجل الضيوف هدفا ً مباغتا ً عبر مهاجمه
حيث ّ
البديل اوك تو ـ  19سنة (د )73مستغالً سوء
التمركز الدفاعي عند أصحاب األرض ،ثم أتبعها
الضيوف بهجمة خطرة كان لها الحارس مهدي
خليل بالمرصاد ،وهذا ما دفع مدرب الضيوق
األلماني غيرد زايسه الى إجراء تبديالت هجومية
لضمان التقدّم ،وفي الدقيقة  87نجح البديل
هالل الحلوة بتسجيل هدف التعادل مستغالً
طرد قلب دفاع ميانمار زاو ،ومن بعده اشتعلت
المباراة من جديد مع أرجحية لبنانية واضحة
على المجريات ،حيث بدأ مسلسل إضاعة الفرص
ليختم نجم المباراة حسن معتوق بتسديدة
ارتطمت بالعارضة ( )93من رمية ح ّرة .وهنا
يسجل على الالعب جوان العمري بارتكاب خطأ
ّ
غير مبرر (ض��رب العب الخصم من دون كرة)
أدّى الى طرده من الملعب (د )90علما ً بأن الحكم
الياباني أعطى ست دقائق وقتا ً إضافياً ،كان
يمكن أن تستغل بتسجيل هدف الفوز فيما لو
حافظ «الحلوة» على حالوة أخالقه.
ـ قاد المباراة الحكم الياباني اليدا على رأس
طاقم ح ّكام من بالده.
ـ م ّثل منتخب لبنان في هذه المباراة :مهدي
خليل ،يوسف محمد ،وليد اسماعيل ،محمد
زين طحان ،جوان العمري ،عدنان حيدر (هالل
الحلوة ـ  ،)76محمد حيدر ،رضا عنتر (حسن
شعيتو ـ  ،)56عباس عطوي (عمر الكردي ـ
 ،)80سوني سعد وحسن معتوق.

من الضغوط ،فهاجموا وواكبوا وتناقلوا الكرات
وس��ددوا في حين اعتمد العبونا على الهجمات
المرتدة وكثيرا ً ما تاهت تمريراتهم ،وعلى وقع
المرتدات سدد حسن معتوق بين يدي الحارس
الميانماري (د )22ثم أتبعها برأسية م ّرت
بجانب القائم ( )27وأخ��رى التقطها الحارس
( ،)44مع اإلش��ارة إلى أن الفعالية الهجومية
اللبنانية جاءت من الجهة اليمنى عبر محمد زين
طحان ومحمد حيدر وصوال ً إلى المعتوق ،وتك ّفل
ّ
الحارس مهدي خليل بالتعامل مع الكرات التي
وصلته ،ووج��د اللبنانيون صعوبة في فرض

إيقاعهم وسيطرتهم على مجريات الشوط األ ّول.
وفي الشوط الثاني ،شن اللبنانيون جملة من
الهجمات أمالً بتسجيل هدف إرض��اء الجمهور
وضمان العبور ،فكثرت المحاوالت الجدية في
هذا السياق مع «المعتوق» الذي أخذ على عاتقه
تحسن األداء اللبناني
فك العقدة وهز الشباك،
ّ
لكنه اص��ط��دم بخط دف���اع متماسك وصلب،
وهنا لجأ المدرب رادولوفيتش الى إج��راء أول
تبديالته ،حيث أش��رك حسن شعيتو «موني»
بدال ً من الكابتن المودّع رضا عنتر ،وسريعا ً ما
سدد األخير بين يدي الحارس ،إال أن حسابات

رادولوفيتش بعد المباراة

خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده المدربان
بعد ال��م��ب��اراة ،رأى ال��م��درب رادولوفيتش أن
أرضية الملعب السيئة أ ّثرت في أداء الالعبين
فلم ينجحوا ببناء هجماتهم وإنهائها كما يجب،
مشيرا ً ال��ى أن��ه سنحت للمنتخب  8ف��رص لم
ينجح الالعبون إال بترجمة واح��دة منها الى
هدف ،ليختم شاكرا ً الالعبين على مجهودهم
والتزامهم آمالً التعويض والتأهل الى نهائيات
كأس آسيا في اإلمارات.

�سورية ت�سقط بخما�سية �أمام اليابان وتت� ّأهل بف�ضل الأردن
أف��س��د المنتخب ال��ي��اب��ان��ي ف��رح��ة نظيره
السوري بالتأهل لنهائيات كأس آسيا 2019
والدور الثالث من تصفيات كأس العالم ،2018
بفوزه الثمين  / 5صفر على «نسور قاسيون»
أمس الثالثاء في الجولة العاشرة األخيرة من
فعاليات المجموعة الخامسة بالدور الثاني
من التصفيات المشتركة المؤهلة للبطولتين،
والتي شهدت اليوم أيضا فوز أفغانستان على
سنغافورة .1 / 2
وكان المنتخب الياباني حسم تأهله لكل من
كأس آسيا والدور الثالث بتصفيات المونديال
قبل مباريات هذه الجولة ،فيما استفاد المنتخب
السوري من هزيمة شقيقه األردني  5 / 1أمام
المنتخب األسترالي بالمجموعة الثانية في وقت
سابق اليوم ،وتأهل لكأس آسيا والدور الثالث
بتصفيات المونديال بعيدا ً عن نتيجة مباراته
اليوم أمام اليابان حيث ضمن أن يكون من بين
أفضل  4منتخبات من بين المنتخبات التي تنهي
الدور الثاني في التصفيات بالمركز الثاني في
المجموعات الثماني.
ورف����ع ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ي��اب��ان��ي (م��ح��ارب��و
الساموراي) رصيده إلى  22نقطة في صدارة
المجموعة بعدما حقق انتصاره السابع على
التوالي وتجمد رصيد المنتخب السوري عند 18
نقطة في المركز الثاني بالمجموعة.
وحافظ المنتخب الياباني على نظافة شباكه
مجدداً ،ليكون المنتخب الثاني الذي يحافظ على
نظافة الشباك في جميع المباريات التي خاضها
بهذا ال��دور من التصفيات وذلك بعد المنتخب
الكوري الجنوبي متصدر المجموعة السابعة.
وحسم المنتخب الياباني ال��ش��وط األول
لصالحه بهدف نظيف من النيران الصديقة
حيث أح��رزه الالعب السوري حمدي المصري
عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة
.17
وف��ي الشوط الثاني سجل شنجي كاجاوا
هدفين لمحاربي الساموراي في الدقيقتين 66
و 90وأحرز هوندا والبديل جينكي هاراجوتشي
الهدفين اآلخرين في الدقيقتين  86والثالثة من
الوقت بدل الضائع للمباراة.
وك��ان المنتخب الياباني ف��از على نظيره
السوري بثالثية نظيفة في مباراة الذهاب بينهما

ورفع كاهيل بهذا رصيده إلى ثمانية أهداف
في التصفيات الحالية وإل��ى  47هدفا ً في 89
مباراة دولية خاضها مع المنتخب األسترالي
ليعزز ص��دارت��ه لقائمة ه��داف��ي الفريق عبر
التاريخ.
ورف��ع المنتخب األسترالي رصيده إلى 21
نقطة ف��ي ص���دارة المجموعة وتج ّمد رصيد
النشامى عند  16نقطة وبات تأهله إلى الدور
الثالث بتصفيات المونديال مرهونا ً بنتائج
المجموعات األخ��رى في باقي مباريات هذه
الجولة اليوم.
كما ع��ززت هزيمة األردن ف��رص المنتخب
ال��ع��راق��ي ف��ي ب��ل��وغ ال���دور الثالث بتصفيات
المونديال والتأهل المباشر إل��ى ك��أس آسيا
حيث يحتاج فقط للفوز بأي نتيجة في مباراته
اليوم أمام المنتخب الفيتنامي ضمن منافسات
المجموعة السادسة.

بالتصفيات الحالية.
وف��ي المباراة األخ��رى في المجموعة ،فاز
منتخب أفغانستان على نظيره السنغافوري
بهدفين أحرزهما خيبر أماني ومحمد شيردل في
الدقيقتين  39و 79مقابل هدف سجله فازرول
ن��واز في الدقيقة  89ليثأر المنتخب األفغاني
لهزيمته صفر  1 /أمام سنغافورة ذهاباً.
ورفع المنتخب األفغاني رصيده إلى  9نقاط
لكنه ظل في المركز الرابع بالمجموعة بفارق
نقطة واحدة فقط خلف سنغافورة.

..وأستراليا تلحق
بركب المتأهلين

لحق المنتخب األسترالي لكرة القدم بقافلة
المتأهلين إلى الدور الثالث بالتصفيات األسيوية
المؤهلة لكأس العالم  2018بفوزه الكبير 1-5
على نظيره األردن��ي أمس الثالثاء في الجولة
العاشرة األخيرة من مباريات المجموعة الثانية
بالدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة
لمونديال  2018وكأس آسيا .2019
وحجز المنتخب األس��ت��رال��ي ،حامل اللقب

األسيوي ،مقعده في نهائيات كأس آسيا التي
تستضيفها اإلمارات عام  ،2019ولحق المنتخب
األسترالي بمنتخبات سورية السعودية وقطر
واليابان وكوريا الجنوبية واليابان وتايالند
في الدور الثالث لتصفيات المونديال كما ينضم
إليهم المنتخب اإلماراتي في نهائيات كأس آسيا
بصفته ممثل البلد المضيف.
كما ثأر المنتخب األسترالي بفوزه الكبير في
مباراة أمس لهزيمته صفر -2أم��ام المنتخب
األردني (النشامى) ذهاباً.
وحسم المنتخب األسترالي المباراة تماما ً
في شوطها األول حيث أنهى هذا الشوط متقدما ً
بثالثية نظيفة أحرزها المخضرم تيم كاهيل في
الدقيقتين  24و 44وآرون موي في الدقيقة 39
علما ً بأن األهداف الثالثة كانت من صناعة روبي
كروز.
وفي الشوط الثاني ،سجل توم روجيتش
وال��ب��دي��ل ماسيمو لونغو الهدفين اآلخ��ري��ن
ألصحاب األرض في الدقيقتين  53و 69فيما
أحرز البديل عبد الله خالد ذيب هدف حفظ ماء
الوجه للنشامى في الدقيقة .90

تكريم ًا للأ�سطورة كرويف...
ر�ؤ�ساء بر�شلونة ال�سابقون في الكال�سيكو
في خطوة تكريمية لألسطورة يوهان كرويف
أعلن رؤساء أندية برشلونة السابقين وجودهم
في مباراة كالسيكو الكرة اإلسبانية التي تجمع
الغريمين برشلونة وريال مدريد في كامب نو.
وتأتي هذه الخطوة تكريما ً للرجل الهولندي
الذي قدم الكثير للنادي وكان عنصرا ً مهما ً في
نهضة الفريق وتألقه في السنوات الماضية .
وسيضع كل من أغوستي مونتال ورايمون
ك��اراس��ك��و وج��وس��ي��ب ل��وي��س نونيز وخ��وان
غاسبارت وانريك رينا وخوان البورتا وساندرو
روسيل ،خالفاتهم التي فرقت بينهم طوال عدة
سنوات جانباً ،ليجلسوا جنبا ً إلى جنب بجوار
جوسيب م��اري��ا بارتوميو ،الرئيس الحالي
للنادي الكتالوني من أجل تكريم يوهان كرويف
خالل مباراة ريال مدريد.
وسيكون الثالثي البورتا وروسيل ونونيز
على موعد مع التغلب على خالفاتهم ،التي
وضعتهم وجها ً لوجه في الماضي من أجل
تقديم الشكر واالمتنان لكرويف مقابل خدماته
وإسهاماته التي ال تحصى والتي قدمها للنادي،
الذي ترأسه يوما ماً.
وكشفت عائلة الالعب واألسطورة الهولندية
السابق أن برشلونة يقوم في الوقت الحالي
ب��إن��ش��اء نصب ت��ذك��اري ك��ن��وع م��ن التعبير
عن االمتنان ألح��د أفضل الالعبين في الكرة
األوروبية.
ويتزامن التكريم الذي سيتلقاه كرويف مع

ما قام به النادي الكتالوني منذ يوم الجمعة
الماضي بعدما ق��ام بتخصيص مكان داخل
النادي لتقديم العزاء.
وتعد مباراة الكالسيكو إح��دى المباريات
التي ترتبط بشكل وثيق باألسطورة الهولندية

االتحاد األسترالي:
سحقنا ريدناب األردن

ف��ي ال��س��ي��اق ذات���ه ،ع��ن��ون م��وق��ع االت��ح��اد
األسترالي لكرة القدم ،خبر الفوز الكبير الذي
حققه منتخب ب�لاده على مضيفه األردن��ي في
المباراة التي جمعتهما أم��س في التصفيات
المزدوجة ،بـ «منتخب استراليا يسحق ريدناب
األردن».
وفاز منتخب أستراليا على نظيره األردني
بنتيجة « »1-5منحته حسم صدارة المجموعة
الثانية والتأهل للدور التالي من تصفيات كأس
العالم وبلوغ نهائيات كأس العالم.
وي��ب��دو أن زجّ اس��م ري��دن��اب المدير الفني
اإلنكليزي لمنتخب األردن في عنوان الفوز يدل
بأن منتخب استراليا تعامل بجدية أكبر مع
المباراة بعد تعاقد األردن مع ريدناب باعتباره
مطلع على ق��درات العبي المنتخب االسترالي
المحترفين في الدوري اإلنكليزي.
ول��م يقدم ري��دن��اب المطلوب منه ف��ي هذه
المباراة ،حيث تعاقد معه االتحاد األردني بشكل
مفاجئ لتعزيز ال��رؤي��ة الفنية للجهاز الفني
لمباراة أستراليا ،لكن الرياح جاءت بعكس ما
تشتهيه سفن األماني.

�أ�سطورة ريال مدريد
يح�ضر مران ريال مدريد
ا�ستعداداً للكال�سيكو

خالل عمله كمدرب لبرشلونة في التسعينات
م��ن ال��ق��رن ال��م��اض��ي ،بعدما حقق نتيجتين
متشابهتين بخماسية نظيفة في هذه المباراة
إح��داه��ا لصالحه واألخ���رى لصالح الغريم
التاريخي لفريقه.
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استعاد المدير الفني لفريق ريال مدريد
اإلسباني لكرة القدم ،الفرنسي زين الدين
زيدان ،عددا ً من العبيه الدوليين في المران
الذي خاضه الفريق أمس استعدادا ً لمباراة
الكالسيكو السبت المقبل مع برشلونة في
الدوري على ملعب كامب نو.
وزار أس���ط���ورة ري����ال م���دري���د راؤول
غونزاليس مران أمس الذي يأتي قبل أربعة
أيام فقط من مواجهة الكالسيكو في الجولة
 31من الليغا.
وعقب حضور راؤول ،الذي يشغل منصب
مدير مكتب الليغا في ال��والي��ات المتحدة،
للمران توجه لتحية زيدان والعبي الفريق.
والتقى الالعب اإلسباني أيضا ً بزميله
السابق في ري��ال مدريد روبرتو كارلوس،
الذي يشغل حاليا ً منصبا ً إداريا ً بالنادي.
ونشر كارلوس صورة له بصحبة راؤول
على حسابه بإحدى الشبكات االجتماعية
وكتب أسفلها «اليوم في فالديبيباس أثناء
زيارة صديقي والقائد العظيم راؤول .سعيد
للغاية بالعودة لرؤية القائد .أتمنى لك كل
التوفيق في حياتك .أنت تستحق األفضل».
وعلى الصعيد ال��ري��اض��ي ،خ�لال م��ران
ال��ري��ال التجهيزي الثاني قبل الكالسيكو
شارك كل من إيسكو أالركون وناتشو فرناندز
ولوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش.

واصل سان أنطونيو سبيرز تألقه
وحقق فوزا ً كبيرا ً على مضيفه ممفيس
غريزلير  87-101أول م��ن أمس
االثنين على ملعب «فيديكس فوروم»
وأمام  17133متفرجا ً في دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين.
وحقق سان أنطونيو سبيرز فوزه
على ال��رغ��م م��ن غ��ي��اب ال��ع��دي��د من
العبيه األساسيين حيث قرر مدربه
غريغ بوبوفيتش إراحتهم على غرار
المباراة السابقة التي خسرها أمام
أوكالهوما سيتي ثاندر أول من أمس
األح���د ،ف��ي مقدمهم صانع األلعاب
الفرنسي طوني باركر واألرجنتيني
مانو جينوبيلي والعمالق تيم دانكن
وال��ه��داف ك��اوه��ي ل��ي��ون��ارد وديفيد
وست.
وفي غياب ه��ؤالء النجوم ،فرض
الم���ارك���وس أل���دري���دج نفسه نجما ً
للمباراة بتسجيله  31نقطة مع 13
متابعة ،وأض��اف البديل باتي ميلز
 17نقطة ،وكيلي أندرسون  13نقطة
م��ع  7ت��م��ري��رات حاسمة ،فيما برز
البديل باتي ميلز في صفوف الخاسر
بتسجيله  17نقطة مع  4تمريرات
حاسمة.
وهو الفوز الـ  62لسبيرز في 74
م��ب��اراة حتى اآلن ه��ذا الموسم هذا
الموسم وبات على بعد فوز واحد من
معادلة أفضل سجل له في ال��دوري
العادي في تاريخه في الدوري والذي
حققه موسم  2006-2005عندما
أنهاه بـ  63فوزا ً و 19هزيمة.
وع ّزز سان أنطونيو سبيرز موقعه
في المركز الثاني للمنطقة الغربية
خلف غولدن ستايت ووري��رز حامل
اللقب وأم��ام أوكالهوما سيتي ثاندر
العائد بفوز ثمين من تورونتو بتغلبه
على رابتورز  100-119على ملعب
«أي���ر ك��ن��دا س��ن��ت��ر» وأم����ام 19800
متفرج.
وي��دي��ن أوك�لاه��وم��ا سيتي ثاندر
بفوزه الثامن على التوالي وال��ـ 52
في  74مباراة حتى اآلن هذا الموسم
إلى راسل وستبروك صاحب ثالثية
مزدوجة «تريبل دابل» هي السادسة
عشرة له هذا الموسم.
وسجل وستبروك  26نقطة مع 11
متابعة و 12تمريرة حاسمة.
وتعود المرة األخيرة التي نجح فيها
العب في الدوري األميركي للمحترفين
في تسجيل أكثر عدد من الثالثيات
المزدوجة إلى موسم 1989-1988
ع��ن��دم��ا ح��ق��ق األس���ط���ورة ماجيك
جونسون  17ثالثية مزدوجة.
وهي الثالثية المزدوجة السابعة
لوستبروك في شهر آذار الحالي وهو
رق��م قياسي في شهر م��ع��ادال ً إنجاز
األسطورة اآلخ��ر مايكل ج��وردان في
نيسان .1989
وأض��اف النجم كيفن دوران��ت 34
نقطة محسنا ً إنجازه بتسجيل 20

نقطة أو أكثر في  59مباراة متتالية أي
أطول سلسلة منذ تسجيل األسطورة
اآلخر كوبي براينت  20نقطة أو أكثر
في  63م��ب��اراة متتالية بين كانون
األول  2005وتشرين الثاني .2006
يذكر أن الثالثي غولدن ستايت
ووري�����رز وس���ان أن��ط��ون��ي��و سبيرز
وأوكالهوما سيتي ثاندر حجز بطاقته
إل��ى ال��ب�لاي أوف إل��ى ج��ان��ب لوس
أنجليس كليبرز رابع المنطقة الغربية
والذي احتفل بتأهله بفوز كبير على
ضيفه بوسطن سلتيكس 90-114
على ملعب «ستيبلو سنتر» وأم��ام
 19258متفرجاً.
وسيطر لوس أنجليس كليبرز الذي
ضمن تأهله أول من أمس األحد بفوزه
على دن��ف��ر ناغتس ،على مجريات
المباراة منذ البداية حتى النهاية
وكسب أرباعها  24-30و26-37
و 20-25و 20-22على التوالي.

خسارة مذ ّلة

في المقابل ،مني ليكرز ،الممثل
ال��ث��ان��ي ل��م��دي��ن��ة ل���وس أنجليس،
بخسارة مذلة أمام مضيفه يوتا جاز
ب��ف��ارق  48نقطة ( )123-75على
ملعب «فايفنت سمارت هوم آرينا»
وأمام  19911متفرجاً.
وه��ي أس��وأ خ��س��ارة لبراينت في
مسيرته التاريخية مع ليكرز ،وهي
األسوأ للنادي بعدما كان سقط أمام
ج��اره كليبرز بفارق  48نقطة أيضا ً
( )142-94في  7آذار  2014وقتها
غاب النجم براينت بسبب اإلصابة.
وك��ان البديل لو وليامس أفضل
مسجل ف��ي ص��ف��وف ليكرز برصيد
 16نقطة ،فيما اكتفى براينت الذي
يخوض موسمه األخير ،بـ  5نقاط
في  28دقيقة.
ف��ي المقابل ،ف��رض رودن���ي هود
نفسه نجما ً للمباراة بتسجيله 30
نقطة للفائز ال��ذي ع��زز موقعه في
ال��م��رك��ز ال��س��اب��ع للمنطقة الغربية
برصيد  37فوزا ً مقابل  37خسارة.
وان��ع��ش داالس مافريكس آماله
في المنافسة على بطاقة البالي أوف
بفوزه على مضيفه دنفر ناغتس -97
 88على ملعب «بيبسي سنتر» وأمام

 14844متفرجاً.
وع���زز داالس مافريكس موقعه
في المركز الثامن الذي يتقاسمه مع
هيوستن روكتس برصيد  36ف��وزا ً
و 38خسارة لكل منهما.
وواص���ل شيكاغو ب��ول��ز تراجعه
وصعب مهمته في التأهل إلى البالي
أوف بخسارته أم��ام ضيفه أتالنتا
ه��وك��س  102-100ع��ل��ى ملعب
«ي��ون��اي��ت��د س��ن��ت��ر» وأم����ام 21761
متفرجاً.
وه��ي ال��خ��س��ارة الـ 37لشيكاغو
بولز ف��ي  73م��ب��اراة حتى االن هذا
الموسم فتراجع الى المركز العاشر
في المنطقة الشرقية بالتساوي مع
واشنطن ويزاردز التاسع.
وت��ب��ق��ى أم����ام ش��ي��ك��اغ��و ب��ول��ز 9
م��ب��اري��ات لتفادي ع��دم التأهل إلى
ال��ب�لاي أوف للمرة األول���ى منذ عام
.2008
ومنذ شباط الماضي ،خسر حاملو
اللقب  6مرات 11 ،مرة في مبارياتهم
الـ  17األخيرة.
وبدأ شيكاغو بولز المباراة بشكل
جيد وتقدموا ب��ف��ارق  16نقطة عن
ضيوفهم ال��ذي��ن اق��ت��رب��وا كثيرا ً من
ال��ب�لاي أوف ،ل��ك��ن ج��ف ت��ي��غ (26
نقطة) وبول ميلساب ( 11نقطة و11
متابعة) وال هورفورد ( 14نقطة و10
متابعات) أع��ادوا أتالنتا إلى السكة
وتفقوا بفارق  15نقطة.
واستعاد شيكاغو بولز توازنه
ب��ف��ض��ل دي���ري���ك روز ( 20نقطة)
والعمالق اإلسباني باو غاسول (19
نقطة و 11متابعة) ونجح في إدراك
التعادل  93-93قبل  1.40دقيقة من
نهاية الوقت األصلي بيد أن الرعونة
واالخ��ت��ي��ارات غير الصائبة كلفته
الخسارة بفارق سلة واحدة.
وفي باقي المباريات ،فاز ميامي
ه��ي��ت ع��ل��ى ب��روك��ل��ي��ن ن��ت��س -110
 ،99وبورتالند ترايل باليزرز على
س��اك��رام��ن��ت��و ك��ي��ن��غ��ز ،93-105
ومينيسوتا تمبروولفز على فينيكس
صنز  ،116-121ون��ي��و أورل��ي��ان��ز
ب��ي��ل��ي��ك��ن��ز ع��ل��ى ن���ي���وي���ورك نيكس
.91-99

مفاج�آت ميامي تحطم �أحالم موراي
تعطلت مسيرة آندي م��وراي  -الذي اعتاد على الذهاب
بعيدا ًفي بطولة ميامي للتنس  -في الدور الثالث بعد خسارته
 7-6و 4-6و 3-6أمام البلغاري جريجور ديميتروف أول من
أمس.
وربما شعر الالعب االسكتلندي بأن األمور ليست على ما
يرام في كراندون بارك ،وذلك بعد انتهاء أول مباراتين في
اليوم بنتائج مفاجئة عقب خروج المصنفة األول��ى عالميا ً
سيرينا وليامز واجنيشكا رادفانسكا المصنفة الثانية من
منافسات فردي السيدات.
وبعد فوزه بصعوبة بالمجموعة األولى المتكافئة عقب
انتصاره  1-7في الشوط الفاصل وجد موراي نفسه متأخرا ً
2صفر في بداية المجموعة الثانية ،وكان هذا كل ما احتاجهالالعب البلغاري المصنف  26من أجل معادلة النتيجة في
المباراة.
وأخذ موراي  -البطل في ميامي مرتين والذي بلغ النهائي 3
مرات في آخر  4سنوات  -زمام المبادرة في المجموعة الثالثة
وكسر إرسال الالعب البلغاري ليتقدم  1-3لكن ديميتروف
الواثق رد بكسر إرسال منافسه البريطاني ليدرك التعادل.
واستمر الالعبان في كسر إرسال بعضهما البعض وتقدم
ديميتروف مجددا ً ،3-4وعزز الالعب البلغاري تفوقه بالحفاظ
على إرساله ليجعلها .3-5
وبينما كان موراي يرسل للبقاء في المباراة كسر ديميتروف
إرساله مرة أخرى ،وحسم المواجهة في أول فرصة تتاح له
لينهي اللقاء بعد ساعتين و 25دقيقة.
وفي مباريات أخرى تأهل الياباني كي نيشيكوري المصنف
السادس بسهولة إلى ال��دور الرابع بفوزه على األوكراني
الكسندر دولجوبولوف  2-6و ،2-6بينما ودع الفرنسي جو
ويلفريد تسونجا المصنف التاسع المنافسات على يد اإلسباني
روبرتو باوتيستا اجوت بنتيجة  6-2و 3-6و.6-7
وقال ديميتروف للصحافيين« :لكي أكون أميناً ...لعبت
بشكل أفضل في اللحظات الحاسمة اليوم .أتيحت لي فرص
عدة واستفدت منها».
وأضاف« :حتى رغم خسارتي للمجموعة األولى .حافظت
على هدوئي .تعين علي البقاء في المباراة والتركيز .أنا سعيد
بكل ما حدث».

وق��ال م��وراي« :ارتكبت العديد من األخطاء السهلة في
المجموعة الثالثة .بعد الفوز بالمجموعة األولى المتقاربة
أردت وضعه تحت ضغط».
وأضاف« :يجب اإلشادة به .لقد كان أكثر صالبة مني».
وستكون المواجهة القادمة لديميتروف ضد الفرنسي جايل
مونفيس الذي سدد  13ضربة إرسال ساحقة في انتصاره
 3-6و 4-6على بابلو كويفاس.

األلمانية كيربر تتقدم
في بطولة ميامي للتنس

تأهلت األلمانية انجليكه كيربر المصنفة الثانية إلى دور
الثمانية في منافسات فردي السيدات ببطولة ميامي للتنس
أول من أمس.
ففي ال��دور ال��راب��ع للبطولة المقامة في والي��ة فلوريدا
األميركية فازت كيربر على المجرية تيميا بابوش بمجموعتين
مقابل مجموعة واحدة بواقع  2-6و 6-3و.4-6
وف��ي وق��ت سابق صعدت الروسية ايكاترينا مكاروفا
المصنفة  30إلى دور الثمانية أيضا ً بفوزها على األوكرانية
ايلينا سفيتولينا المصنفة  12بواقع  1-6و.4-6
وخرجت اإلسبانية جاربين موجوروزا بالنكو المصنفة
الرابعة من البطولة بعد هزيمتها أمام المصنفة  13فيكتوريا
ازارينكا العبة روسيا البيضاء  6-7و.6-7
وتقدمت البريطانية جوهانا كونتا المصنفة  24إلى دور
الثمانية بعدما هزمت الرومانية مونيكا نيكوليسكو المصنفة
 32بنتيجة  2-6و ،2-6كما تغلبت األميركية ماديسون كيز
المصنفة  22على الرومانية ايرينا بيجو  3-6و.1-6
وودع���ت األميركية سيرينا وليامز المصنفة األول��ى
المنافسات بهزيمتها أم��ام الروسية سفيتالنا كوزنتسوفا
المصنفة  15بنتيجة  7-6و 1-6و.2-6
كما خسرت البولندية اجنيشكا رادفانسكا المصنفة الثالثة
أمام السويسرية تيميا باشينسكي المصنفة  19بواقع 6-2
و 4-6و.2-6
وفازت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الخامسة على
البريطانية هيذر واطسون  3-6و.4-6
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البحريني رغم حادث ملبورن
أبدى اإلسباني فيرناندو ألونسو ،سائق فريق مكالرين،
حماسا ً شديدا ً لخوض سباق الجائزة الكبرى البحريني
المقرر يوم األح��د المقبل ،بعد أسبوعين من نجاته من
حادث مروع تعرض له خالل سباق أستراليا الذي أقيم
في ملبورن في افتتاح منافسات الموسم الجديد من بطولة
العالم لسباقات سيارات فورموال.-1
وقال ألونسو في تصريحات نشرها فريقه أمس الثالثاء:
«أنا سعيد للغاية بإمكانية مشاركتي في البحرين بعد
حادث أستراليا .لقد حصلت على راحة لبعض الوقت وال
أطيق انتظار العودة للمنافس من جديد».
وكان ألونسو قد خرج من سيارته من دون التعرض
إلص��اب��ات بالغة رغ��م تحطمها ،حيث ارت��ط��م بسيارة
استيبان جوتيريز سائق هاس وانقلبت سيارته أكثر من

مرة في مشهد مروع ربما كان أبرز حدث في السباق الذي
أقيم في  20آذار الجاري.
وقال إريك بولييه مدير فريق مكالري« :كنت سعيدا ً
للغاية برؤية فيرناندو (ألونسو) يمشي بعد هذا الحادث
المرعب ،وقد حقق الفريق إنجازا ً يستحق التقدير بتجهيز
هيكل سيارة ألونسو من جديد خالل أيام قليلة».
ومع ذل��ك ،سيكون ألونسو بحاجة إلى محرك جديد
حيث أضر الحادث بوحدة الطاقة في السيارة بشكل ال
يمكن إصالحه.
وحقق ألونسو الفوز بسباق البحرين ثالث مرات خالل
مسيرته  ،وذلك في موسمي  2005و 2006اللذين توج
خاللهما بلقب بطولة العالم  ،وكذلك في موسم  2010الذي
أنهاه وصيفا لبطل العالم.

