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يوروبا ليغ

أصداء عالمية

اشبيلية يدافع عن لقبه في «يوروبا ليغ» امام دنيبرو
سـ ـي ــداف ــع اش ـب ـي ـل ـي ــة االس ـ ـبـ ــانـ ــي عــن
ً
لـقـبــه ب ـط ــا ملـســابـقــة «ي ــوروب ــا لـيــغ»
ل ـكــرة ال ـق ــدم امـ ــام دنـيـبــروبـتــروفـســك
االوك ـ ــران ـ ــي ،وذل ـ ــك ب ـع ــد اقـصــائـهـمــا
ف ـي ــورن ـت ـي ـن ــا ون ــاب ــول ــي االي ـط ــال ـي ــن
تواليًا ،من الدور نصف النهائي.
بطل املــوســم املــاضــي اشبيلية ،جـ ّـدد
فوزه على مضيفه فيورنتينا بعدما
ّ
تـغــلــب عليه  0-2ام ــس فــي اي ــاب دور
االربعة ،وهو الذي كان قد هزمه 0-3
ذهابًا.
اول اه ــداف امل ـبــاراة جــاء فــي الدقيقة
 ،22وذلك عندما ّ
مرر االرجنتيني ايفر
بانيغا كرة الى الكولومبي كارلوس
باكا الــذي تابعها بيمناه مــن زاويــة
ضيقة في املرمى ،ثم عزز البرتغالي
دانـيــال كاريكو النتيجة بعد خمس
دقــائــق بطريقة مماثلة عندما ارســل
الكرة الى الزاوية اليسرى للمرمى.
وبعدها اندفع فيورنتينا الى االمام،
وكانت له محاوالت ،وخصوصًا عبر
املصري محمد صالح الذي سدد كرة
ب ـي ـس ــراه الـ ــى ي ـمــن امل ــرم ــى مـبــاشــرة
( ،)37واخرى من خارج املنطقة مرت

قريبة من القائم االيمن (.)42
وبدأ الفريق االيطالي الشوط الثاني
م ـهــاج ـمــا ايـ ـض ــا ،وكـ ـ ــاد ي ـس ـ ّـج ــل اث ــر
ه ـج ـمــة م ـنـ ّـس ـقــة م ــن ال ـج ـهــة الـيـمـنــى

وصـلــت منها الـكــرة الــى صــاح على
حـ ــدود املـنـطـقــة ف ـســددهــا ق ــوي ــة لكن
ال ـح ــارس ال ـبــرازي ـلــي نـيـتــو نـجــح في
ابـ ـع ــاده ــا ( .)51وت ـك ـث ـف ــت ه ـج ـمــات

ً
سيليزنيوف محتفال بتسجيله هدف الفوز لدنيبرو في مرمى نابولي (أ ف ب)

اصـحــاب االرض الــذيــن حصلوا على
فــرصــة تـقـلـيــص ال ـف ــارق ف ــي الــدقـيـقــة
 66مــن ركـلــة ج ــزاء ،لـكــن السلوفيني
ج ــوس ـي ــب ل ـي ـس ـي ـتــش اطـ ـ ــاح بــال ـكــرة
عــال ـيــا ،ث ــم تــألــق الـ ـح ــارس ري ـكــو في
ابـ ـع ــاد كـ ــرة ق ــوي ــة ل ـل ـك ــروات ــي م ـيــان
باديلج (.)70
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،تـ ــأهـ ــل دن ـي ـب ــروب ــرت ــوف ـس ــك
الــى امل ـبــاراة النهائية اثــر ف ــوزه على
ضيفه نابولي  ،0-1في كييف .وكان
ال ـفــري ـقــان ق ــد ت ـع ــادال  1-1الـخـمـيــس
امل ــاض ــي ف ــي م ـ ـبـ ــاراة الـ ــذهـ ــاب ال ـتــي
اقيمت في نابولي.
وجاء هدف املباراة الوحيد عن طريق
يفغني سيليزنيوف في الدقيقة .58
ويلتقي اشبيلية ودنيبرو في املباراة
النهائية في  27الحالي ،وهي ستحل
ً
ضيفة على ملعب «ن ــارودوف ــي» في
العاصمة البولونية وارسو.
وي ـح ـمــل ل ـقــب ال ـب ـطــولــة ه ــذا املــوســم
ـت مـضــى الن
اهـمـيــة اك ـبــر م ــن اي وق ـ ٍ
الـبـطــل سـيـشــارك فــي مسابقة دوري
ابـطــال اوروب ــا املــوســم املقبل بحسب
االنظمة الجديدة.

الدوري األميركي للمحترفين

أتالنتا وغولدن ستايت شارفا نهائي منطقتيهما
أتالنتا هوكس
وغولدن ستايت ووريرز
يقتربان من بلوغ النهائي
في المنطقتين الشرقية
والغربية على التوالي
ضمن «بالي أوف»
الدوري األميركيالشمالي
للمحترفين لكرة
السلة

تقارير أخرى
على موقعنا

بتسجيله سلة قاتلة قبل  1,9ثانية
على نهاية الــوقــت ،قــاد آل هــارفــورد
فريقه أتالنتا هوكس الى الفوز على
ضيفه واشنطن وي ــزاردز  81-82في
نـصــف نـهــائــي املنطقة الـشــرقـيــة من
«الـبــاي أوف» فــي دوري كــرة السلة
األميركي الشمالي للمحترفني.
وتقدم هوكس ،بطل املنطقة الشرقية،
 2-3على خصمه وبات على بعد فوز
واحد من بلوغ نهائي املنطقة.
وبـ ـقـ ـيـ ــت الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة مـ ـتـ ـعـ ــادلـ ــة فــي
آخـ ـ ــر نـ ـص ــف دقـ ـيـ ـق ــة ،ف ـ ـحـ ــاول ب ــول
بيرس التسجيل ،وذلــك بعد منحه
واشـ ـنـ ـط ــن س ـل ــة ال ـ ـفـ ــوز فـ ــي ال ــوق ــت
ال ـق ــات ــل م ــن املـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـث ــال ـث ــة ،لـكــن
كايل كورفر حرمه من ذلك .وانطلق
هــوكــس ب ـمــرتــدة ف ـت ـبــادل ه ــارف ــورد
وديـمــاري ك ــارول الـكــرة ثــاث مــرات،
قبل أن يمنح األخـيــر فريقه التقدم
 78-80مــن تحت السلة .وبـعــد وقت
مستقطع ،انطلق برادلي بيل ومرر
من خط امللعب الى بيرس الذي زرع

ثالثية وضعت واشنطن في املقدمة.
واعتمد أتالنتا على صانع األلعاب
الـ ـب ــدي ــل األملـ ــانـ ــي دي ـن ـي ــس ش ـ ــرودر
لحسم الـفــوز ،لكن األخـيــر ســدد كرة
ارت ـ ــدت م ــن الـ ـل ــوح ،إال أن ه ــارف ــورد
قفز في الوقت املناسب وتابعها من
ً
مـســافــة قــري ـبــة ،مـسـجــا سـلــة الـفــوز
.81-82
وكان هارفورد أفضل مسجل ألتالنتا
ب ــرصـ ـي ــد  23ن ـق ـط ــة و 11م ـت ــاب ـع ــة،
وأضـ ـ ـ ــاف ب ـ ــول م ـي ـل ـس ــاب  14نـقـطــة
و 7مـتــابـعــات ،وج ــف تـيــغ  14نقطة،
فيما كــان بيل األفـضــل مــع واشنطن
بـتـسـجـيـلــه  23نـقـطــة و 7مـتــابـعــات،
وأضــاف البولوني مارسني غورتات
 14نقطة و 8متابعات.
وعـ ـل ــى غ ـ ــرار أت ــانـ ـت ــا ،ب ـ ــات غ ــول ــدن
ستايت ووريرز بطل املنطقة الغربية،
على بعد فــوز واح ــد مــن الـتــأهــل الى
ال ـن ـه ــائ ــي ب ـع ــد فـ ـ ــوزه ع ـل ــى مـمـفـيــس
غــريــزلـيــس  78-98وت ـقــدمــه  2-3قبل
املباراة السادسة في أرض ممفيس.

وسـجــل ستيفن ك ــوري أفـضــل العب
فــي ال ــدوري لهذا املــوســم  6ثالثيات
لفريقه من أصل  14وتابع تألقه بعد
بـ ــروزه فــي امل ـب ــاراة الــراب ـعــة ،فسجل
 18نقطة و 7متابعات و 5تمريرات
حاسمة و 6سرقات.
كـ ــذلـ ــك تـ ــألـ ــق كـ ـ ــاي ط ــومـ ـبـ ـس ــون ب ـ
 21ن ـق ـطــة ،وأض ـ ــاف ال ـبــديــل أنــدريــه
إي ـ ـغ ـ ــووداال  16ن ـق ـطــة وه ــاري ـس ــون
ب ــارن ــز  14ن ـق ـط ــة ،ف ـي ـمــا ك ـ ــان الع ــب
االرت ـ ـكـ ــاز اإلس ـب ــان ــي م ـ ــارك غــاســول
أفـضــل مسجل لــدى ممفيس مــع 18
ن ـق ـطــة و 12م ـت ــاب ـع ــة ،وأض ـ ـ ــاف زاك
ران ــدول ــف  13نـقـطــة و 10مـتــابـعــات.
وق ــال ك ــوري« :ه ــذا فــوز كبير .أردنــا
ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى فـ ــوزنـ ــا فـ ــي امل ـ ـبـ ــاراة
الرابعة».
وهـ ـ ـ ــذا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
شيكاغو بولز  -كليفالند كافالييرز
ّ
(يتقدم كليفالند  ،)2-3لوس أنجلس
ّ
كليبرز  -هيوسنت روكـتــس (يتقدم
كليبرز .)2-3

السلة اللبنانية

الرياضي يفوز بسهولة والخطيب يعود إلى المنتخب
جاء افتتاح سلسلة نهائي بطولة
لبنان لكرة السلة مميزًا على ملعب
الرياضي في املـنــارة ،وســط أجــواء
اح ـت ـف ــال ـي ــة وح ـ ـضـ ــور ج ـم ــاه ـي ــري
ك ـب ـي ــر ،ح ـي ــث فـ ــاز ال ــري ــاض ــي عـلــى
ضـيـفــه بـيـبـلــوس ب ـف ــارق  20نقطة
 ،65-85لـيـتـقــدم  0-1ف ــي الـسـلـسـلــة
املــؤل ـفــة م ــن س ـبــع م ـب ــاري ــات يـحــرز
الفائز بأربع منها لقب البطولة.
الـ ـتـ ـم ـ ّـي ــز جـ ـ ــاء أي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى ل ـس ــان
ق ــائ ــد ال ــري ــاض ــي ف ـ ــادي ال ـخ ـط ـيــب،
ال ــذي أع ـلــن رسـمـيــا انـضـمــامــه الــى
منتخب لبنان بعد جهد كبير من
رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ول ـي ــد ن ـص ــار كـمــا
أعلن الخطيب.
مـ ـ ـب ـ ــاراة أمـ ـ ــس ك ــان ــت «ري ــاضـ ـي ــة»
بـشـكــل كـبـيــر ،حـيــث ف ــرض صــاحــب
األرض سـ ـيـ ـط ــرت ــه ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء،
وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي ن ـص ـف ــه الـ ـث ــان ــي.
ونـجــح الــريــاضــي فــي «شــل» حركة
ضـيـفــه عـبــر تعطيل فـعــالـيــة نجمه

رياضة

29

قائد الرياضي فادي الخطيب ّ
يسجل في سلة بيبلوس (عدنان الحاج علي)

ج ــاي يــون ـغ ـب ـلــود الـ ــذي ل ــم يـسـ ّـجــل
أكثر من  11نقطة.
أم ــا نـقـطــة ق ــوة ال ــري ــاض ــي الـثــانـيــة
فكانت في الدفاع وهذا واضح من

خالل عدد نقاط الضيوف الذي لم
ي ـت ـجــاوز حــاجــز ال ـ ـ  65ن ـق ـطــة ،الــى
جانب قدرتهم على االستفادة من
املتابعات الهجومية بشكل كبير.

وكان أفضل مسجل في املباراة العب
الرياضي األميركي جرمايا ماساي
برصيد  19نقطة و 7متابعات و5
ت ـمــريــرات حــاس ـمــة ،وأضـ ــاف ف ــادي
الـخـطـيــب  16نـقـطــة و 8مـتــابـعــات،
فيما سجل احمد إبراهيم  15نقطة
و 4متابعات ،واألميركي هوملن 12
نقطة و 10متابعات.
وفي الخاسر ،كان الصربي راتكو
ف ـ ـ ـ ــاردا األفـ ـ ـض ـ ــل ب ـ ـ ـ  14نـ ـقـ ـط ــة و9
مـ ـت ــابـ ـع ــات ،فـ ــي حـ ــن سـ ـج ــل ع ـلــي
كنعان واألميركي جــاي يونغبالد
 11نقطة لكل منهما و 8متابعات
لألول ،وعمر األيوبي  7نقاط.
قــاد امل ـبــاراة الـحـكــام :م ــروان إيـغــو،
رباح نجيم وعادل خويري.
وي ـل ـت ـق ــي ال ـف ــري ـق ــان ف ــي امل ــواج ـه ــة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة  21:30مــن
مـ ـ ـس ـ ــاء غـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ع ـ ـلـ ــى م ـل ـع ــب
ق ــري ــة ال ــرئـ ـي ــس م ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان
الرياضية.

تقديم موعد نهائي كأس
إيطاليا بسبب الـ«تشامبيونز ليغ»
أف ــاد مـســؤولــون فــي االتـحــاد اإليـطــالــي لكرة
القدم بأنه تقرر تقديم موعد املباراة النهائية
مل ـس ــاب ـق ــة الـ ـك ــأس امل ـح ـل ـي ــة ب ــن يــوف ـن ـتــوس
والتسيو إلى  20أيار الحالي بسبب املباراة
النهائية ملسابقة دوري أب ـطــال أوروبـ ــا بني
يوفنتوس وبرشلونة اإلسباني.
وك ــان ــت املـ ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ملـســاب ـقــة ال ـكــأس
املـحـلـيــة م ـقــررة فــي  7ح ــزي ــران املـقـبــل على
امللعب األوملبي في رومــا ،ما دفع املسؤولني
في االتحاد اإليطالي الى برمجة موعد جديد
لها كون نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا
م ـقــررًا فــي  6مـنــه عـلــى املـلـعــب األومل ـب ــي في
برلني.
ومـنــح االت ـحــاد اإليـطــالــي فــرصــة ليوفنتوس
لــاسـتـعــداد للنهائي ال ـقــاري فــي سعيه الى
الظفر بلقبه للمرة الثالثة في تاريخه واألولى
منذ عام .1996

مصير بييلسا ال يزال معلقًا
ك ـ ـشـ ــف م ـ ـ ـ ـ ــدرب م ــرسـ ـيـ ـلـ ـي ــا ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي،
األرجنتيني مارتشيلو بييلسا ،أنه التقى مع
رئيس النادي فنسان البورن ،لكن بقاءه مع
الفريق املوسم املقبل لم يحسم بعد.
وأوض ــح بييلسا ،فــي مؤتمر صـحــافــي ،أنه
بحث مع البورن في «مشروع املوسم املقبل
الذي يرتبط كليًا بمشاركة الفريق أو ال في
مـســابـقــة دوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا» .وأضـ ــاف:
«قلت إنني ســأدرس عرضًا من الـنــادي في
حال تلقيه ثم أعطي جوابي» ،مؤكدًا أنه «لم
ّ
يتلق أي عرض ملموس حتى اآلن».

«العجوز» فريدل يقرر االعتزال
قـ ــرر ح ـ ــارس امل ـن ـت ـخــب األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق
ون ـ ــادي تــوتـنـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي ،بـ ــراد فــريــدل،
اعـتــزال كــرة الـقــدم فــي نهاية املــوســم ،بعدما
داف ــع فــريــد ( 43عــامــا) فــي ال ـع ـقــود الـثــاثــة
املاضية عن ألــوان عدة أندية إنكليزية؛ منها
بــاك ـب ـيــرن ول ـي ـفــربــول وأسـ ـت ــون ف ـيــا قبل
االستقرار في توتنهام عام  ،2011لكنه فقد
مركزه األساسي في العام التالي بعد قدوم
الحارس الفرنسي هوغو لوريس.
وقــال فريدل ( 82مباراة دولـيــة)« :أنــا فخور
بما حققته فــي مسيرتي .عندما ب ــدأت ،لم
أعتقد أنني سأمضي  23عامًا في املالعب
ّ
وأن أمثل أندية كبيرة بهذا الحجم».
وفـ ــريـ ــدل هـ ــو س ـف ـي ــر ن ـ ـ ــادي ت ــوت ـن ـه ــام فــي
أميركا ،ويـنــوي الـعــودة الــى بــاده للعمل مع
فريق التحليل في قناة «فوكس سبورتس»
والحصول على شهادة تدريب.

انتهاء موسم باينز
أج ــرى اليـتــون بــايـنــز ،ظهير أيـســر إفــرتــون،
جراحة في الكاحل سيغيب على أثرها عن
املنافسات حتى فترة اإلعداد للموسم املقبل،
ليبتعد بالتالي عــن مواجهة منتخب بــاده
إنكلترا أمــام سلوفينيا ،الشهر املقبل ،في
تصفيات كأس أوروبا  2016لكرة القدم.
وقــال روبرتو مارتينيز ،مــدرب إفرتون ،في
مؤتمر صحافي« :أجــريـنــا فحوصات على
كــاحــل ل ـي ـتــون وخ ـضــع ل ـجــراحــة وسيغيب
ح ـت ــى بـ ــدايـ ــة اإلع ـ ـ ـ ــداد ل ـل ـم ــوس ــم الـ ـج ــدي ــد»،
وأضاف« :قمنا بحل مشكلته وأصبح أمامه
اآلن بعض الوقت للتعافي».
وأصـ ـي ــب بــاي ـنــز ف ــي مـ ـب ــاراة إف ــرت ــون أم ــام
س ـنــدرالنــد ،األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،فــي ال ــدوري
اإلنكليزي املمتاز.

