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يوروبا ليغ

أصداء عالمية

نابولي يعيد فولسبورغ الى حجمه
نجح نابولي في التغلب
على مضيفه فولسبورغ
وسحقه  1-4في ذهاب
الدور ربع النهائي من بطولة
«يوروبا ليغ» لكرة القدم.
بدوره ،فاز إشبيلية حامل
اللقب على ضيفه زينيت سان
بطرسبورغ 1-2
قطع نابولي االيطالي شوطًا مهمًا
نحو ال ــدور نصف النهائي لبطولة
«ي ــوروب ــا ل ـي ــغ» ،ب ـعــدمــا تـغـلــب على
مـضـيـفــه ف ــول ـس ـب ــورغ األمل ــان ــي .1-4
وأعــاد الفائز فولسبورغ الى حجمه
الطبيعي ،إذ خلصت التوقعات قبل
امل ـب ــاراة ال ــى اعـتـبــاره فــريـقــا مرشحًا
للتتويج بالبطولة بعد أدائه الجيد
فــي ال ــدوري املحلي ،واحـتــالــه حتى
اآلن امل ـ ــرك ـ ــز الـ ـث ــان ــي خـ ـل ــف ب ــاي ــرن
ميونيخ .لم يعبأ نابولي بما يحصل
ً
خارج البطولة ،وقدم مباراة ممتازة
على الصعيد الدفاعي والهجومي.
فــي املـقــابــل ،ظهر فولسبورغ بشكل
ب ــاه ــت ل ـل ـغ ــاي ــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار شــوطــي
امل ـب ــاراة ،وفـشــل الع ـبــوه فــي الظهور
بمستواهم املعهود.
قـبــل ان ـت ـهــاء رب ــع ال ـســاعــة األول ـ ــى من
امل ـبــاراة ،سجل األرجنتيني غونزالو
ه ـي ـغ ــواي ــن ال ـ ـهـ ــدف األول ل ـن ــاب ــول ــي،
بتسديدة يمينية من داخل املنطقة إثر
تلقيه كــرة من البلجيكي دريــز مرتنز
( .)15واص ــل نــابــولــي سـيـطــرتــه على
مجريات املباراة من الشوط األول الى
الشوط الثاني ،وساهم هيغواين في
صنع الـهــدف الثاني بعدما مــرر كرة
بينية خلف الدفاع في الجهة اليسرى
وصلت الى السلوفاكي مارك هامسيك
ال ـ ـ ــذي س ـج ـل ـهــا ب ـس ـه ــول ــة ودون أي
رقــابــة على يـســار ح ــارس فولسبورغ

افتتح هيغواين التسجيل في مرمى فولسبورغ (روني هارتمان ـ أ ف ب)

حول إشبيلية تخلفه
أمام زينيت سان
بطرسبورغ  1-0الى فوز
متأخر 1-2

ال ـس ــوي ـس ــري دي ـي ـغــو بـيـنــالـيــو (.)23
وفي الشوط الثاني ،أضــاف هامسيك
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ال ـش ـخـصــي وال ـثــالــث
ل ـن ــاب ــول ــي ب ـع ــدم ــا ت ـل ـق ــى كـ ـ ــرة داخـ ــل
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة مـ ـ ــن اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي خ ــوس ـي ــه
كاليخون ،تابعها في قلب املرمى (.)64
وأض ــاف مــانــولــو غــابـيــاديـنــي الـهــدف
الرابع لنابولي حني تابع برأسه كرة
عرضية من لورنتسو انسينيي (،)76
قبل أن يقلص الــدنـمــاركــي نيكوالس
بندتنر الفارق بهدف حفظ ماء الوجه
في الدقيقة .80

السلة اللبنانية

الرياضي والشانفيل يتواعدان
في «الفاينال فور»
للمرة الـ  21في تاريخه ،بلغ الرياضي
بطل لبنان دور األربعة «الفاينال فور»
ف ــي بـطــولــة لـبـنــان ل ـكــرة ال ـس ـلــة ،وذل ــك
بـعــدمــا ت ـق ـ ّـدم ضـيـفــه هــوبــس  ،0-3في
سلسلة مواجهاتهما ،حيث تغلب عليه
أمــس بنتيجة ( 61-79األربـ ــاع ،18-22
 ،)61-79 ،47-59 ،27-45في املباراة التي
أجريت بينهما في قاعة صائب سالم
في املنارة.
واس ـت ـعــاد الــريــاضــي فــي ه ــذه امل ـبــاراة
ال ـث ــاث ــي :ج ــان ع ـبــد الـ ـن ــور ،األم ـيــركــي
إيليجيا هــوملــان ومـ ــارك غ ـفــري ،فكان
ال ـث ــان ــي أف ـض ــل مـسـجـلــي فــري ـقــه ب ـ ـ 22
ن ـق ـطــة و 9م ـت ــاب ـع ــات .وأض ـ ــاف أحـمــد
ابــراه ـيــم  19نـقـطــة ،واألم ـي ــرك ــي اآلخ ــر
جيريمايا ماساي  15نقطة.
أما من ناحية هوبس ،فكان األميركي
تيرون نيلسون األفضل بـ  14نقطة و7
متابعات ،تاله مروان زيادة بـ  13نقطة
و 9متابعات ،ثم مواطنه شارون فيشر
بـ  13نقطة.
وسيلتقي الرياضي في املربع الذهبي
مع الشانفيل الفائز على ضيفه املتحد
طرابلس  112-115بعد التمديد (األرباع
-115 ،94-94 ،65-69 ،34-39 ،20-23
 ،)112في ديك املحدي ،لينهي السلسلة
بثالثة انتصارات نظيفة أيضًا.
ـت ق ـ ّـدم فيه الـفــريـقــان مستوى
وفــي وق ـ ٍ
رفيعًا خالل املباراة ،كانت االعتراضات

رياضة

21

ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــام وخـ ـص ــوص ــا
م ــن ج ــان ــب ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي لـلـمـتـحــد،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا بـ ـع ــدم ــا ب ـل ـغ ــت اإلث ـ ـ ــارة
ذروتـهــا اب ـتـ ً
ـداء مــن الــربــع الثالث الــذي
شهد خ ــروج العــب املتحد عــاء الدين
أرناؤوط باألخطاء الخمسة ،وقد أنهاه
الشانفيل ّ
متقدمًا بفارق  4نقاط.
إال أن الفريق الشمالي انتفض في الربع

بوجي معترضًا تابت (سركيس يرتسيان)

األخـيــر ،رغــم خــروج العبيه :األميركي
ب ـيــري بـيـتــي وشـ ــارل تــابــت بــاألخـطــاء
الـخـمـســة أي ـضــا ،فلمع نـجــم األمـيــركــي
اآلخر ديواريك سبنسر ،لكنه لم ينجح
في تسجيل رميتني حرتني في الثواني
األخـيــرة كانت ستعطي الفوز لفريقه،
ـت اضــافــي
فــان ـت ـقــل ال ـف ــري ـق ــان الـ ــى وق ـ ـ ٍ
بعدما ساد التعادل (.)94-94
واستفاد الشانفيل كثيرًا من سيطرته
تـحــت الـسـلــة وثــاث ـيــات نــديــم سعيد،
وذل ــك رغ ــم مـحــاولــة املـتـحــد الـبـقــاء في
اج ــواء اللقاء الــذي خـســره ،لكنه كسب
احترام الجميع كونه ّقدم ً
أداء ّ
طيبًا في
املباريات الثالث ضمن هذه السلسلة،
حيث عانى خصمه كثيرًا للتغلب عليه.
وكـ ـ ـ ــان س ـع ـي ــد األفـ ـ ـض ـ ــل ف ـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة
م ــن نــاح ـيــة ال ـشــان ـف ـيــل بـتـسـجـيـلــه 28
ن ـق ـطــة ،وأض ـ ــاف ال ـج ــورج ــي نـيـكــولــوز
تشيكتسفيلي «دابــل دابــل» قوامها 27
نقطة والتقط  10متابعات ،واألميركي
دي ـ ـشـ ــون س ـي ـم ــز  17ن ـق ـط ــة .أم ـ ــا ل ــدى
امل ـت ـح ــد ،ف ـقــد ت ــأل ــق سـبـنـســر كــال ـعــادة
بتسجيله «دابل دابل» أيضًا قوامها 42
نقطة و 10متابعات ،وأضــاف مواطنه
ب ـي ـتــي  31ن ـق ـطــة الـ ــى  7م ـتــاب ـعــات و5
تمريرات حاسمة.
ويلعب الـيــوم الساعة  ،17.30الحكمة
مــع ضيفه هومنتمن وهما متعادالن
في السلسلة .1-1

وبــات يكفي نابولي الفوز أو التعادل
أو حتى الخسارة بثالثة لال شيء في
لـقــاء ال ـعــودة ال ــذي سـيـقــام فــي ملعبه
بعد أسبوع من أجل التأهل إلى املربع
الذهبي للمسابقة.
ب ــدوره ،أفلت اشبيلية اإلسباني من
ال ـهــزي ـمــة أم ـ ــام ض ـي ـفــه زي ـن ـيــت ســان
بـطــرسـبــورغ الــروســي وح ــول تخلفه
 1-0الـ ــى فـ ــوز م ـتــأخــر  .1-2واف ـت ـتــح
زيـ ـنـ ـي ــت ال ـت ـس ـج ـي ــل عـ ـب ــر ال ـك ـس ـن ــدر
ريازانتسيف في الدقيقة ( .)29وفي
الشوط الثاني ،طال انتظار إشبيلية
ح ـتــى الــدق ـي ـقــة  73الس ـت ـع ــادة االم ــل
حــن نـفــذ الـيـكــس ف ـيــدال ركـلــة ركنية
على رأس الكولومبي كارلوس باكا
الـ ــذي تــابـعـهــا م ــن زاوي ـ ــة ضـيـقــة في
أعلى الزاوية اليمنى بعد  9دقائق من
ً
نزوله بديال للفرنسي كيفن غاميرو.
وجـ ـ ـ ــاء ه ـ ـ ــدف الـ ـ ـف ـ ــوز عـ ـب ــر دي ـن ـي ــس
سواريز في الدقيقة .87
كــذلــك ،اسـتـغــل ديـنــامــو كـيـيــف عامل
االرض والجمهور وكــاد يخرج فائزًا
ع ـل ــى ض ـي ـفــه ف ـيــورن ـت ـي ـنــا االي ـط ــال ــي
ق ـب ــل أن يـ ـ ــدرك األخـ ـي ــر الـ ـتـ ـع ــادل فــي
الوقت بــدل الضائع ،لتنتهي املباراة
 .1-1وق ــام املـضـيــف ب ـعــدة م ـحــاوالت
لـ ــزيـ ــارة شـ ـب ــاك ض ـي ـفــه الـ ـ ــذي حـ ــاول
بــدوره تسجيل هــدف السبق وإربــاك
صاحب االرض الــذي كــان سباقًا في
افتتاح التسجيل إثر كرة من فيتالي
بويالسكي الــى الهولندي جيرماين
لنس ال ــذي أطلقها بيمناه قــويــة من
مـســافــة بـعـيــدة عــانـقــت أعـلــى الــزاويــة
الـ ـيـ ـس ــرى ملـ ــرمـ ــى ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي نـيـتــو
حارس فيورنتينا ( .)36وفي الدقيقة
ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن الـ ــوقـ ــت ب ـ ــدل ال ـض ــائ ــع،
تـمـكــن فـيــورنـتـيـنــا م ــن إعـ ــادة االم ــور
الــى النقطة الصفر بــإدراكــه التعادل
ب ــواس ـط ــة ال ـس ـن ـغــالــي خ ــوم ــا بــابـكــر
ً
الذي نزل في الشوط الثاني بدال من
االملاني ماريو غوميز.
وفــي نفس ال ــدور ،رضــي كلوب بــروج
البلجيكي بـتـعــادل سلبي مــع ضيفه
دنيبرو االوكراني .0-0

فنربخشه ينهي اعتكافه
أنـ ـه ــى ف ـنــرب ـخ ـشــه ال ـت ــرك ــي اع ـت ـك ــاف ــه ع ــن ال ـل ـعــب
ال ــذي اسـتـمــر أسـبــوعــن بسبب إط ــاق ال ـنــار الــذي
ت ـعــرضــت ل ــه حــاف ـل ـتــه ف ــي طـ ــرابـ ــزون أثـ ـن ــاء ع ــودة
ال ــاع ـب ــن م ــن م ـ ـبـ ــاراة ف ــي الـ ـ ـ ــدوري امل ـح ـل ــي ضــد
تشايكور ريــزيـسـبــور .وأش ــار فنربخشه إلــى أنه
اتخذ قرار معاودة نشاطه بإجماع أعضاء مجلس
إدارتــه «استنادًا إلى الضمانات التي قدمتها أعلى
السلطات الحكومية» ،مؤكدًا أن قرار العودة يشمل
أيضًا ال ــدوري ،حيث سيتواجه ،وبحسب برنامج
اتحاد اللعبة ،مع بوراسبور اإلثنني املقبل.

بالتر يغازل الكونكاكاف
أعلن رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم ،السويسري
ج ــوزف بــاتــر ،أن ــه يــؤيــد مـنــح مقعد راب ــع التـحــاد
الـ ـك ــونـ ـك ــاك ــاف (ام ـ ـيـ ــركـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة وال ــوس ـط ــى
وال ـك ــاري ـب ــي) ف ــي ك ــأس ال ـع ــال ــم .وقـ ــال بــاتــر على
هــامــش مــؤتـمــر الـكــونـكــاكــاف املـنـعـقــد فــي نــاســاو
(الباهاماس)« :أرى ،في حال بقاء صيغة املشاركة
في كأس العالم بمعدل  32منتخبًا على حالها ،أنه
من الضروري أن يكون ملنطقة الكونكاكاف اربعة
ً
منتخبات بدال من ثالثة».
وتأتي تصريحات بالتر ( 79عامًا) قبل أكثر من
شهر مــن انتخابات رئــاســة «الفيفا» فــي  29ايــار
املقبل في زيوريخ.

غوميس خارج الخدمة لنحو شهر
س ـي ـغ ـيــب ال ـف ــرن ـس ــي بــات ـي ـف ـي ـم ـبــي غ ــوم ـي ــس عــن
سوانسي سيتي بني ثالثة وأربعة أسابيع بسبب
إصابة ّ
تعرض لها ،السبت املاضي ،خالل املباراة
أمــام إفرتون ( ،)1-1في الــدوري اإلنكليزي املمتاز
لكرة القدم ،بحسب ما أعلن ناديه.

غيسدول يمددعقده في تدريب هوفنهايم
أفاد هوفنهايم األملاني أنه مدد عقد مدربه ماركوس
غيسدول حتى حــزيــران  ،2018وذلــك قبل يومني
ع ـلــى مــواج ـهــة ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ ح ــام ــل ال ـل ـقــب في
ّ
الــدوري املحلي .وعلق املــدرب البالغ  47عامًا على
ً
الـتـمــديــد بــال ـقــول« :ك ــان ق ــرارًا س ـهــا .لـقــد تقدمنا
ب ـخ ـطــوات عـمــاقــة ف ــي الـسـنـتــن األخ ـيــرتــن وأرى
إمكانات كبيرة للتطور».

