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ا�شتعلت في الـNBA

في مباراة الحذر واالرتداد الدفاعي

ّ
وتت�صدر وتت� ّأهل في �آخر دقيقتين
�إيطاليا تفوز
األجواء التي سبقت ورافقت مباراة
السويد وإيطاليا ضمن المجموعة
الخامسة ،أدّت إلى مزيد من الحذر
والتك ّتل الدفاعي من الطرفين ،وهذا
م��ا أدّى إل��ى م��زي��د م��ن ال��رق��اب��ة مع
انعدام الفرص الحقيقية ،وانحسار
اللعب في وسط الملعب خالل معظم
الفترات .ول ّما كانت المباراة تلفظ
أنفاسها األخيرة مع قناعة متبادلة
م��ن طرفيها بالتعادل المنطقي أو
سرقة الفوز ،تح ّقق للطليان ما حملهم
إلى تصدّر مجموعتهم وتأهّ لهم إلى
ال���دور الثاني ،وذل��ك ج��� ّراء الهدف
القاتل الذي أح��رزه مهاجمهم أبيدر
مارتينيز في الدقيقة  ،88وفي إطاللة
سريعة على أج��واء المباراة ،نقرأ
اآلتي:
منذ أن أطلق الحكم صافرة البداية
على ملعب مونيسيال ف��ي مدينة
تولوز ،ق ّرر السويديّون شنّ الهجمات
وإبقاء الكرة في ملعب اإليطاليين،
وأ ّول الغيث في تشكيل الخطورة
على المرمى اإليطالي جاء بتوقيع
كيم كالستروم ،حيث استق ّرت كرته
بين يدي الحارس المخضرم بوفون،
وواص��ل السويديّون في مسعاهم
للتسجيل وسط ارتداد إيطالي للخلف
مع القيام بهجمات مرتدّة سريعة،
وف��ي الدقيقة  20ش��نّ اإليطاليون
�ص��وا
أول���ى هجماتهم ب��ع��دم��ا ام��ت� ّ
فورة إبراهيموفيتش وزمالئه ،لكن
م��ح��اوالت��ه��م ال��خ��ج��ول��ة اصطدمت
ب��أق��دام المدافعين ال��ذي��ن اصط ّفوا

بصالبة ولياقة أم��ام مرماهم ،ث ّم
جاءت أخطر الهجمات في الدقيقة 25
للسويديّين عن طريق فورسبيرغ،
ف���ر ّد اإلي��ط��ال � ّي��ون بهجمة لبيرلو
( ،)26ومن ث ّم تواصلت الكرات في
وس��ط الملعب من جانب الطرفين،
ومحاوالت خطرة لإليطاليين الذين

استفاقوا ف��ي آخ��ر رب��ع س��اع��ة من
ال��ش��وط األول م��ع تموضع خاطئ
لمهاجمهم ف��ل��وري��ت��زي ،ليحاول
إبراهيموفيتش ب��رأس� ّي��ة ،لينتهي
الشوط سلبيا ً نتيجة وأداءً.
تحسن األداء
وفي الشوط الثاني،
ّ
الهجمومي عند اإليطاليين ،نظرا ً

فرض كليفالند كافالييرز مباراة سابعة على منافسه
غولدن ستايت ووري��رز حامل اللقب في نهائي الدوري
األميركي للمحترفين في كرة السلّة ،بفوزه عليه (-115
 )101في المباراة السادسة التي جرت فجر أمس الجمعة
في صالة «كويكن لوانز أرينا» في كليفالند أمام 20562
متف ّرجاً ،ليعادله ( )3-3في مجموع المباريات.
وس ُتقام المباراة السابعة والحاسمة في أوكالند غدا ً
األحد ،وفيها سيحدّد اسم البطل.
وبات كليفالند ثالث فريق في تاريخ ال��دوري يعادل
ّ
النتيجة ( )3-3بعدما ك��ان
متأخرا ً ( )3-1في ال��دور
النهائي ،وقد يصبح أول فريق على مر التاريخ ينتزع
ّ
متأخرا ً ( )3-1في مجموع اللقاءات ،في
اللقب بعدما كان
حال فاز في المباراة السابعة ،وهو إنجاز لم يتم ّكن أي
فريق من تحقيقه منذ انطالق الدوري األميركي.
ّ
المحك ،أل ّن��ه وج��د نفسه
وك��ان مصير كليفالند على
منهزما ً في  3مباريات من أصل أول  ،4وكانت الخسارة
الرابعة ستحسم الصراع لمصلحة منافسه ،بيد أنّ ليبرون
جيمس ورفاقه انتفضوا بقوة فاجأت الجميع ،ونجحوا في
العودة إلى أجواء المنافسة فأسقطوا منافسيهم في معقلهم
في المباراة الخامسة ( ،)97-112وث ّم أدركوا التعادل في
المباراة السادسة على ملعبهم (.)101-115
ف��ي المقابل ،ل��م يكن غ��ول��دن ستايت ف��ي مستواه
المعهود ،رغم استعادته لعمالقه دريموند غرين الذي
أنهى مدة إيقافه لمباراة واحدة ،فأضاع العبوه عددا ً كبيرا ً
من التسديدات ،دفع ثمنها الفريق غاليا ً في النهاية خسارة

لسلّة التغييرات التي أجراها المد ّرب،
فدخل سيميوني زازا وخرج غرازيانو
بيلي ،كما أسفرت التحامات روسي
عن نيله إنذارا ً فيما ارتمى السويدي
إبراهيموفيتش م���رارا ً في أحضان
المدافعين مع وقوعه في مصيدة
التسلّل ،وفي الدقيقة  77أخطر هجمة

إليطاليا عن طريق كليني الذي تو ّقفت
المباراة إفساحا ً في المجال لمعالجته
على أرض الملعب ،وفي الدقيقة 85
أجرى المد ّربان تغييراتهما معاً ،وما
هي إلاّ دقائق حتى نجح مارتينيز
في تسجيل هدف الفوز الوحيد الذي
أهدى صدارة المجموعة إليطاليا.

ما خ�سرته بلجيكا بمواجهة �إيطاليا �ستع ّو�ضه �أمام �أيرلندا
بعد الخسارة القاسية أمام إيطاليا ،ص ّرح مد ّرب المنتخب
البلجيكي مارك فيلموتس أنّ «فريقه خسر معركة وليس الحرب»،
ولذلك ستسعى بلجيكا اليوم ( )16.00للتعويض عند مواجهة
أيرلندا في المجموعة الخامسة في بوردو.
و ُتقيم البعثة البلجيكية على أطراف المدينة مستخدمة مالعب
فريق ب��وردو للتدريب ،وسبق أن لعب المد ّرب فيلموتس بين
صفوفه.
وكان األخير قد تع ّرض النتقادات عديدة والذعة بعد الهزيمة
 2ـ صفر أمام إيطاليا في أولى مباريات الفريق ،لكنه أص ّر على

تغيير طريقته الهجومية بوجود مجموعة من المواهب ،مثل إيدن
هازارد وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.
لكن في تلك المباراة لم يقدّم دي بروين ولوكاكو أدا ًء جيداً،
كما كان خط الدفاع غير مو ّفق في التغطية .وحصل دي بروين
وهازارد على راحة أطول هذا األسبوع بعد إصابتين بسيطتين،
لكن من المتو ّقع أن يكونا جاهزين.
وط��ال��ب بعض المنتقدين ف��ي بلجيكا أن يتبادل االثنان
أدوارهما ،حيث يلعب هازارد خلف المهاجم وينتقل دي بروين
للّعب في مركز الجناح.

ويقف التاريخ بجانب بلجيكا ،حيث لم تخسر أمام أيرلندا منذ
 50عاماً ،وفازت عليها بهدف واحد في جولة أخرى للتصفيات
لتتأهّ ل إلى نهائيات كأس العالم  1998في فرنسا.
وإذا اع ُتبرت بلجيكا أ ّنها صاحبة األرض في هذه المباراة،
فإ ّنها ستندهش بعدد الجماهير األيرلندية ،حيث من المتو ّقع أن
تحتل الجماهير الخضراء المساحة األكبر في الملعب .ووصف
أحد المواقع الفرنسية الجماهير األيرلندية بأ ّنها األفضل في
البطولة ،واستنادا ً إلى ما قدّمه الفريق بمواجهة السويد سيواصل
مسيرته آمالً الفوز بنقاط المباراة الثالث.

ثالثة ج ّرتهم إلى مباراة سابعة.
وكانت البداية مثاليّة لكليفالند الذي تف ّوق بفارق 20
نقطة في الربع األول ( ،)11-31وث ّم تقلّص الفارق إلى
 16نقطة في الربع الثاني ( ،)43-59ليرتفع إلى  19نقطة
في الربع الثالث (.)71-80
وفي الربع األخير ،كادت األمور تفلت من أيدي العبي
كليفالند ،بعدما نجح غولدن ستايت في تقليص الفارق
إلى  7نقاط ( ،)79-86لكن جيمس ورفاقه سرعان ما
استدركوا األمر ورفعوا الفارق إلى  13نقطة (،)86-99
قبل أن يطرد نجم غولدن ستايت ستيفن كوري بسبب
األخطاء قبل  4دقائق من النهاية ،ما سهّل من مهمة كليفالند
الذي رفع الفارق سريعا ً إلى  20نقطة ( ،)88-108قبل أن
ينخفض إلى  14في نهاية المباراة.
سجل لكليفالند ،ليبرون جيمس  41نقطة و 8ريباوندز
ّ
 11تمريرة حاسمة ،وكايري إيرفينغ  23نقطة و 4ريباوندز
و 3تمريرات حاسمة ،وتريستان طومسون  15نقطة و16
ريباوندز و 3تمريرات حاسمة ،وجي آر سميث  14نقطة
و 4ريباوندز و 3تمريرات حاسمة ،وكيفن لوف  7نقاط و3
ريباوندز وتمريرتين حاسمتين.
سجل ستيفن كوري
وف��ي صفوف غولدن ستايت،
ّ
 30نقطة و 2ريباوندز وتمريرة حاسمة واحدة ،وكالي
طومسون  25نقطة و 3ريباوندز وتمريرة حاسمة واحدة،
ولياندرو ب��ارب��وزا  14نقطة و 2ريباوندز وتمريرتين
حاسمتين ،ودريموند غرين  8نقاط و 10ريباوندز و6
تمريرات حاسمة.

ون�صار ويدر�س هويّة مد ّربه
الأن�صار ّ
ي�ضم الأتات ّ
اس��ت��ه� ّل ن���ادي األن��ص��ار مسيرة
تدعيم صفوفه استعدادا ً للموسم
المقبل باكراً ،حيث ض ّم ّ
مؤخرا ً العبي
ونصار
نادي النبي شيت علي األتات
ّ
�ص��ار ،ال��ل��ذان وق��عّ ��ا رس��م��ي�ا ً على
ن� ّ
كشوفاته في مقر االتحاد اللبناني
لكرة القدم .ويجيد األتات ( 32عاماً)
اللعب في مركزي خط الوسط وقلب
ال��دف��اع ،وك��ان ق��د ب��دأ مسيرته في
نادي المب ّرة ،كما لعب لفريق العهد
الذي انتقل منه إلى النبي شيت ،منذ
موسمين.
ن��ص��ار ،وه���و يجيد
ن��ص��ار ّ
أ ّم���ا ّ

ال��ل��ع��ب ف���ي م���رك���زي ال��ظ��ه��ي��ري��ن
األي���م���ن واألي���س���ر ،ف��ب��دأ مسيرته
م��ع التضامن ص��ور قبل أن ينتقل
الموسم الماضي إل��ى النبي شيت.
و ُتعتبر عملية ض ّمهما الخطوة األولى
لفريق األن��ص��ار على ط��ري��ق بناء
فريق ق��وي ،سعيا ً منه للعودة إلى
منصات التتويج وتحقيق األلقاب
ّ
والبطوالت التي افتقدها في المواسم
األخيرة.
جانب آخر ،نفى مصدر موثوق
من
ٍ
في «القلعة الخضراء» المعلومات
ال��ت��ي ان��ت��ش��رت ف��ي بعض وسائل

اإلع�لام ،ومفادها أنّ النادي بصدد
التعاقد م��ع المدير الفني األسبق
للفريق الصربي زوران بيسيتش.
وفي المعلومات أيضاً ،أنّ اجتماعا ً
عُ قد األس��ب��وع الماضي بين رئيس
النادي نبيل بدر والمدير الف ّني جمال
طه للبحث في مصير عقد األخير.
وت � ّم التوافق بين الطرفين على أن
ي��درس كل منهما خياراته للموسم
المقبل ،وم��ن المتو ّقع أن يجتمعا
ثاني ًة األسبوع المقبل بعد عودة بدر
من الخارج ،لتحديد مصير المدرب
وهويّة المدرب الجديد.

ل�ضم بوجي وهايك
الريا�ضي ي�سعى ّ
في الوقت ال��ذي تنتظر فيه ن��وادي ك��رة السلّة شكل
البطولة في الموسم المقبل لناحية اعتماد العبَين أجنبيَّين
أو ثالثة ،كما ينتظر بعضها الموزانات التي س ُتفرج عنها
الجهات الراعية والداعمة ،يبدو أنّ النادي الرياضي هو
األنشط واألسرع في مجال التعاقدات التي تريدها اإلدارة
بهدف التحضير للمشاركة المش ّرفة في بطولة آسيا
المق ّررة في تشرين األول المقبل.
وفي م��وازاة العمل على تعديل إداري يُحكى عنه منذ
فترة لجهة تسلّم تمام جارودي رئاسة النادي البيروتي،
وحسم بقاء المد ّرب السلوفيني سلوبودان سوبوتيتش
على رأس اإلدارة الفنيّة ألسباب تتعلّق بالعقد المو ّقع بين
الطرفين ،يُحكى أن إدارة النادي األصفر بدأت المفاوضات
م��ع ال�لاع��ب ب��اس��ل ب��وج��ي (ال��م��ت��ح��د) وال�لاع��ب هايك
غيوقجيان (الحكمة) ،إضافة إلى البحث في التجديد مع
جان عبد النور ،علما ً أنّ عقود كل من وائل عرقجي وأمير
سعود وفادي الخطيب وإسماعيل أحمد س ُتمدّد لسنتين
جديدتين.
وف��ي المعلومات ،أنّ المفاوضات مع باسل بوجي
قطعت شوطا ً كبيراً ،وأنّ عودة آل بوجي إلى المنارة لم

يوجهون منتخبهم قبل لقاء البرتغال
قدامى النم�سا ّ
والمجر ل�صدارة المجموعة على ح�ساب �آي�سلندا
أبدى الالعب النمساوي الدولي األسبق ثيودور فاغنر ،الذي
شارك في فوز منتخب بالده بنتيجة ( 9ـ )1على البرتغال في
العام  ،1953عن ثقته في قدرة منتخب النمسا على الفوز على
نظيره البرتغالي غدا ً السبت في بطولة كأس األمم األوروبية لكرة
القدم (يورو  )2016المقامة في فرنسا.
وص ّرح فاغنر ( 88عاماً) لوكالة األنباء النمساوية« :من الممكن
أن يتع ّرض منتخب البرتغال للخسارة .إ ّنهم يعتمدون فقط على
(كريستيانو) رونالدو».
و ُنقل عن فاغنر قوله اليوم الخميس« :إذا لم يجد رونالدو
وسيلة للدخول في أج��واء المباراة ،ف��إنّ األم��ور ستبدو جيدة
بالنسبة لنا».
وسجل فاغنر هدفا ً خالل انتصار منتخب النمسا التاريخي
ّ
على البرتغال في التصفيات المؤهّ لة لبطولة كأس العالم العام
 1954التي استضافتها سويسرا.
وأعطى ألفريد كويرنر زميله السابق في المنتخب النمساوي،
الذي أُصيب خالل تلك المباراة ،نصيحة أخرى لكيفيّة التعامل
مع رونالدو.
وق��ال كويرنر ( 90عاماً)« :ينبغي أن يشعر رونالدو بقوة
منافسه ،من المعروف أ ّنه يمتلك قدمين يتميّزان بالحساسية».
وبات يتعيّن على النمسا التي خسرت بنتيجة ( 0ـ  )2أمام
المجر في الجولة األول��ى ضمن المجموعة السادسة ،تحقيق
نتيجة إيجابية أمام البرتغال ،فيما لو أرادت الحفاظ على آمالها
في التأهّ ل إلى األدوار اإلقصائية ،غير أنّ مه ّمتها لن تكون سهلة
في ظل سعي منتخب البرتغال لتعويض تعادله المخيّب ( 1ـ )1
أمام أيسلندا في مباراته االفتتاحية بالبطولة.
وعلى ّ
خط البرتغال ،يطمح كريستيانو رونالدو إلى تعويض
خيبة التعادل مع آيسلندا وف��ق ما ج��اء في تصريحاته غير
المتوازنة التي أطلقها ّ
طي صفحة المباراة
مؤخرا ً في باريس ،آمالً ّ
األولى واالنطالق بجديّة وقوة للقاء النمسا.
وف��ي المباراة الثانية ضمن المجموعة السادسة ،تبحث
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تعد إلاّ مسألة وقت (والده نزيه بوجي عضو اتحاد كرة
السلة كان من نجوم النادي الرياضي في السبعينيات)،
وأنّ التفاصيل المالية ت ّم االتذفاق عليها مبدئياً.
أ ّم��ا في موضوع غيوقجيان ،فيبدو أنّ هناك ا ّتجاها ً
النتقاله إل��ى ال��م��ن��ارة ،لكن بعض التفاصيل المالية
ّ
تؤخر التوقيع ،علما ً بأنّ بقاء هايك
الصغيرة هي التي
مع الحكمة دونه صعوبات كبيرة ماليّة وفنيّة ،خصوصا ً
بعد الخالف الكبير بين والده ديكران (مساعد المد ّرب)
والمدرب فؤاد أبو شقرا.
أ ّما في موضع جان عبد النور ،فيبدو أنّ األخير ي ّتجه
للبقاء مع الرياضي حفظا ً للسنوات الماضية ،خصوصا ً
أنّ اإلصابة التي أبعدت عبد النور لفترة طويلة ،والعالقة
ترجحان تمديد عقده
المتينة التي تربطه بإدارة «األصفر» ّ
لسنة على األقل .وع ّما يُحكى عن تخفيض كبير في ميزانية
الفريق ،قال مصدر مق ّرب من النادي إنّ اإلدارة ،وكما كل
موسم ،تضع مصلحة النادي واسمه وسمعته قبل أيّ أمر
آخر ،وأنّ الموازنة السنويّة تكون عادة مفتوحة لتأمين كل
ما يلزم لبقاء النادي البطل على قدر طموحات جمهوره
وأهله وإدارته.

جيريرو البرتغالي ر�سمي ًا في �صفوف دورتموند
المجر (متصدّرة المجموعة) عن تأهّ ل مبكر عندما تلتقي مع
آيسلندا صاحبة العود الطريّ في المسابقات الكبرى على ملعب
«فيلودروم» في مرسيليا ،وغابت المجر العريقة عن البطوالت
الكبرى منذ مونديال  ،1986بعد أن جلبت إلى عالم المستديرة
أسماء ر ّنانة على غرار فيرينس بوشكاش في خمسينيات القرن
الماضي .المجر التي تشارك أيضا ً في كأس أوروبا مرة ثالثة فقط
بعد  1964و ،1972بالكاد تأهّ لت إلى النهائيات إثر حلولها ثالثة
في مجموعة متواضعة تصدّرتها ايرلندا الشمالية ورومانيا،
فبلغت فرنسا  2016بعد ملحق على حساب النروج .وفي ظ ّل

استبعادها عن تحقيق نتائج إيجابية ،صدمت المجر بقيادة
المد ّرب األلماني برند شتورك النمسا في المباراة االفتتاحية،
وأسقطتها بهدفي آدم شاالي وزولتان شتيبر ،مح ّققة فوزها األول
في البطولة منذ  .1964وبحال فوزها على آيسلندا ،ستتأهّ ل
المجر إلى دور الـ .16قال شتورك الذي وصف سابقا ً تأهّ ل المجر
إلى النهائيات بالمعجزة« :قدّم الالعبون أكثر من طاقتهم أمام
النمسا» .فوز المجر على النمسا دفع آالف المواطنين للنزول إلى
شوارع العاصمة بودابست لالحتفال ،ويُتو ّقع أن يتابع  15ألف
مجري المباراة من مدرجات الملعب.

دورة ال�شهيد نور الجمل الكروية

مي�سي �أ�سا�سي ًا في مواجهة فنزويال

تتابعت منافسات الدور األول من دورة كرة القدم الرمضانيّة السنويّة للقدامى (مواليد
 1978فما دون) ،التي ّ
ينظمها نجم نادي النجمة السابق حسن شاتيال ،على مالعب
قصقص ،والتي أُطلق عليها هذا العام اسم «دورة الشهيد نور الجمل».
وسجل للفائز عماد
ففي المجموعة األولى ،فاز فريق عماد الجمل على فريق المولى ،7 - 14
ّ
الجمل ( )3وأحمد جرادي ( )6ووسام عبد الله ( )3ووليد الميري ومحمد حالوي ،وللخاسر
خليل المولى ( )5وربيع حسامي وحبيب مزهر .كما فاز فريق الخ ّريجين على فريق التو
سجلها عماد سماك وعلي أبو طعام ( )2وسمير عسكر ( ،)2ومحمد حيدر (.)2
"ّ ،0 – 7
وسجل للفائز
وفي المجموعة الثانية ،فاز فريق أبو أحمد على فريق شومان ،5 - 6
ّ
ف��ادي ناطور ( )5ومحمد بهلوان ،وللخاسر حسين مغربل ( )2وعلي شهاب وحسين
مهنا وش��ادي سويد .كما فاز فريق إدري��س على فريق حسين ديب  0 - 3باالنسحاب.
وهنا برنامج مباريات اليوم السبت :الملعب رقم  :1الخ ّريجين  -الجهاد ( ،)21,45التو -
المولى ( ،)22,45الملعب رقم  :2ديب  -شومان ( ،)21,45إدريس  -سليمان (.)22,45

في ضوء مشاركة النجم ليونيل ميسي في تمرينة منتخب األرجنتين األخيرة ،ارتفعت نسبة مشاركته
كالعب أساسي في تشكيلة المباراة أمام منتخب فنزويال (فجر غد األحد) ،والتي سيغيب عنها أنخيل دي
ماريا لعدم تعافيه من إصابته العضليّة حتى اآلن.
وتعافى «البرغوث» األرجنتيني تماما ً من إصابته بكدمة في الظهر ،التي كانت قد أبعدته عن التشكيلة
األساسيّة لمباريات «راقصي التانجو» الثالث في دور المجموعات في البطولة المئوية للكوبا أميركا،
وسجل «هاتريك» في شباك األخيرة.
على الرغم من أ ّنه لعب أقل من نصف ساعة أمام بوليفيا وبنما،
ّ
وكان ميسي قد ص ّرح عقب لقاء األرجنتين وبوليفيا بأ ّنه بات جاهزا ً للّعب مزيدا ً من الدقائق ،وشارك في
مران فريقه خالل اليومين الماضيين في بوسطن استعدادا ً للّعب أساسيا ً في لقاء الغد.
َ
يتعاف بعد بشكل تا ّم من إصابته
جانب آخر ،سيغيب عن هذه المباراة أنخيل دي ماريا الذي لم
وعلى
ٍ
في عضلة الفخذ األيمن ،التي أُصيب بها األسبوع الماضي أثناء مباراة فريقه أمام بنما .ومازال دي ماريا
يخضع للعالج ويقوم بتدريبات خاصة على هامش المران الجماعي ،وسط تو ّقعات بأ ّنه قد يلحق بنصف
نهائي البطولة القاريّة في حال تأهّ لت األرجنتين.

جامعة  AUCEتك ّرم �أبطالها في الكيوكو�شنكاي
ك ّرمت الجامعة األميركية للثقافة والتعليم  AUCEمنتخبها في لعبة الكيوكوشنكاي لفوزه ببطولة لبنان
للجامعات ،التي ّ
نظمها االتحاد اللبناني الرياضي للجامعات وبإشراف االتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي في
الجامعة اللبنانية .تقدّم الحضور رئيس الجامعة منيب الساكت ،ونائب الرئيس عبد المجيد عبد الغني،
ومديرة فرع الحدث عبير زهوي ،ورئيس دائرة الشباب والرياضة يوسف شاهين وحشد من الهيئة اإلدارية
والطالبية والتعليمية.
تخلّل الحفل عروضا ً في لعبة الكيوكوشنكاي وفنون الدفاع عن النفس.
وفي الختام ،قلّد رئيس الجامعة الميداليات التكريميّة لألبطال:
 1ـ عباس فردوس 2 ،ـ طارق إبراهيم 3 ،ـ حسين خليل.
والجدير ذكره أنّ الجامعة حلّت في المركز الثالث في لعبة الكيوكوشنكاي ببطولة لبنان للجامعات.

تعاقد ن��ادي بروسيا دورتموند
مع مدافع ن��ادي لوريان الفرنسي،
البرتغالي رفائيل جيريرو ،لمدة أربع
سنوات حتى العام .2020
ولعب جيريرو البالغ من العمر
 22عاماً ،أكثر من  100مباراة مع
لوريان خالل ثالث سنوات ،في حين
أ ّنه يشارك اآلن في نهائيات اليورو
مع البرتغال .وقال المدير الرياضي
لدورتموند ،مايكل زورك« :رفائيل
جيريرو العب يتم ّتع بخبرة فنية،
ويلعب بالقدر نفسه م��ن الكفاءة
في عدّة مراكز» .وجيريرو هو ثالث
صفقة للفريق األصفر واألس��ود هذا
الميركاتو بعد التركي الصاعد إيمري
مور وسيباستيان روده.
ون���اف���س ب��وروس��ي��ا ع��ل��ى لقب
ال��دوري األلماني ،الموسم المنصرم

حتى أسابيعه األخ��ي��رة ،قبل أن
يحسم ب��اي��رن ميونيخ المنافسة
وي���ت��� َّوج ب��ال��ك��أس ال��راب��ع��ة على
ال��ت��وال��ي ،ف��ي حين ح � ّل دورتموند

وصيفاً .كما لعب دورتموند أو أسود
الفيستيفاليا نهائي كأس ألمانيا أمام
بايرن ميونيخ بالذات ،قبل أن يُهزم
بالركالت الترجيحية.

�أميركا �إلى ن�صف نهائي «كوبا �أميركا»
تأهّ ل منتخب الواليات المتحدة األميركية ،للمرة الثانية
في تاريخه ،إلى الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أميركا في
نسختها المئوية ،بعد فوزه على نظيره اإلكوادوري بنتيجة
()12-فيمواجهتهماالمثيرةعلىملعبسنتوريلينكفيلد.
هدفي المنتخب األميركي الالعب كلينت ديمبسي
وأحرز
ّ
في الدقيقة  ،22والالعب جياسي زاردس في الدقيقة ،65
بينما أحرز مايكل أرويو هدف اإلكوادور الوحيد في الدقيقة
.74
وظهر المنتخب اإلك���وادوري بشكل أفضل نسب ّيا ً في
الدقائق العشر األولى من المباراة ،بسبب االنتشار الجيّد
لالعبيه مع د ّقة التمريرات من خط الوسط للجانبين ،ومع
االعتماد في بعض األحيان على التمريرات الطويلة.
واستشعر األميركيون الخطورة ،لينشطوا ويبدؤوا في
صحوتهم التي تكلّلت بالنجاح في الدقيقة  ،22عندما
أحرز ديمبسي هدفا ً من رأس ّية رائعة ،ث ّم واصل المنتخب
األميركي في فرض سيطرته ،وفي الدقيقة  ،42لم يصدّق
العب الوسط األميركي أليخاندرو بيدويا نفسه عندما أهدر
فرصة سهلة أمام المرمى اإلكوادوري.
وفي الدقيقة  ،51شهدت المباراة ق ّمة اإلث��ارة عندما
أظهر الحكم الكولومبي ويلمر رول��دان البطاقة الحمراء

لالعب اإلكوادور لويس أنتونيو فالنسيا والالعب األميركي
جيرماين جونيس ،بسبب تع ّمد الخشونة الزائدة بينهما،
ليلعب المنتخبان بعشرة العبين.
وعلى عكس سير المباراة ،ش��نّ المنتخب األميركي
هجمة ّ
منظمة انتهت عند أقدام جياسي زاردس ،الذي أحرز
الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة  ،65وفي محاولة أخرى
من مد ّرب اإلكوادور لتنشيط خطوط فريقه ،دفع بالالعب
كريستيان راميريز ،ولم يستسلم منتخب اإلكوادور بعد
استقبال شباكه الهدف الثاني ،واستمر في انتفاضته التي
أسفرت عن الهدف األول في الدقيقة  ،74من خالل تسديدة
رائعة من مايكل أرويو عبر ركن ّية أرض ّية ،ليضعها مباشرة
أقصى يمين جوزان.
وخشي كلينسمان على إضاعة المباراة من بين يديه،
فذهب لتأمينها في الربع ساعة األخيرة عبر إشراكه العب
الوسط كايل بيكرمان بدال ً من ديمبسي ،وجراهام زوسي
بدال من أليخاندرو بيدويا.
وك��ان الطرد الثالث في المباراة المثيرة من نصيب
مد ّرب اإلك��وادور ،خوستافو كوينتيروس ،الذي اعترض
بشدّة على األداء التحكيمي ،لتبقى المباراة على نتيجتها
مع صافرة النهاية.

