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تنطلق 
منافسات 
الدوري 
األميركي 
للمحترفين 
في كرة السلة 
لموسم 2016-
2017 وسط حرب 
مثيرة بين الفرق 
من أجل الظفر 
باللقب الذي 
تّوج به كليفالند 
كافالييرز 
في الموسم 
الماضي للمرة 
األولى في 
تاريخه.
وسيكون 
كليفالند 
وغولدن ستايت 
ووريرز المرشحين 
البارزين هذا 
الموسم 
أيضا للتنافس 
على اللقب، 
وسيقص البطل، 
بقيادة نجمه 
»الملك« ليبرون 
جيمس، شريط 
المنافسات 
باستضافة 
نيويورك نيكس.

)Getty( كليفالند كافالييرز يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بقيادة جيمس ضد نيويورك نيكس

حرب »السلّة«
تحدث بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي 

مع العبيه لبحث أسباب غياب الفريق عن 
االنتصارات في آخر خمس مباريات، لكنه قال إنه 

ليس غريبًا على مثل هذه املواقف.
ونقلت وسائل إعالم بريطانية عن غوارديوال 

قوله »كنت العبًا وأعلم أن هذا األمر قد يحدث. 
يمكنك الفوز عشر مرات متتالية، وبعدها 

تخوض خمس مواجهات من دون انتصار. إنه 
جزء من عالم الكرة«.

اختير كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، 
واألرجنتيني سيرخيو أغويرو، ضمن املرشحني 

لنيل جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في 
العالم، والتي تمنحها فرانس فوتبول الفرنسية.
وكان النجوم الثالثة ضمن املجموعة األولى من 
أصل 30 العبًا تم الكشف عن أسمائهم، وانضم 

إليهم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم 
بروسيا دورتموند، واإليطالي بوفون حارس 

مرمى يوفنتوس.

قال جاك ويلشير إنه خرج من منطقة كان يشعر 
فيها باألمان والراحة، عندما انضم لبورنموث في 

أغسطس/آب املاضي، لكنه عازم على تحقيق تطور 
كبير في مستواه. وقال الالعب »عندما تلعب مع 
فريق كبير وتقضي معه معظم مسيرتك وتلعب 
من أسبوع إلى آخر تكون في منطقة تشعر فيها 

باألمان والراحة، لكن بالنسبة لي فإن االنتقال إلى 
فريق يقاتل إلثبات نفسه ويكافح على كل نقطة 

أكون خرجت من منطقة الراحة واألمان«.

غوارديوال: خمس 
مباريات بدون انتصار جزء 

من كرة القدم

رونالدو وبيل 
وأغويرو مرشحون لجائزة 

الكرة الذهبية

جاك ويلشير 
عازم على االستفادة 

من إعارته
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سقوط أتلتيكو 
مدريد أمام إشبيلية 

بهدف نزونزي

سامباولي: مباراة أتلتيكو كانت أمام فريق عظيم
وصف األرجنتيني خورخي سامباولي املباراة التي فاز بها فريقه إشبيلية 
اإلسباني على أتلتيكو مدريد بالليغا على ملعب سانشيز بيثخوان بهدف 
نظيف بأنها كانت »هامة وأمام فريق عظيم«. وصرح سامباولي »كنا نلعب 
أمام فريق يبدو غير قابل للهزيمة«، لهذا أعرب عن شعوره بالـ »فخر« من 
املستوى الذي قدمه فريقه و»اعتزازهم بهذا القميص«. وأشار املدرب إلى أن 
هذه املباراة »تطلبت جهدا كبيرًا« ألنها كانت أمام »أفضل فريق في العالم 

كما أثبت في دوري األبطال«، على حد تعبيره.

سيميوني: أشعر بالهدوء رغم الخسارة أمام إشبيلية
الــفــنــي ألتلتيكو مــدريــد، عقب  املــديــر  ديــيــغــو سيميوني،  األرجــنــتــيــنــي  أكـــد 
خسارة فريقه أمام إشبيلية بهدف نظيف في الجولة التاسعة لليغا، األولى 
األداء جاء  النتيجة ألن  الرغم من  »الهدوء على  بـ  أنه يشعر  له هذا املوسم، 
وفقًا ملا كان يبحث عنه«. وقال سيميوني عقب اللقاء إنهم افتقدوا لـ »الدقة 
في اللمسة األخيرة« ولكن »االنطباعات جيدة بشكل عام«، مبديًا في الوقت 
ذاته أسفه للهدف الذي أحرزه املنافس »في توقيت صعب« لم يمهلهم الرد. 
وشدد على أنه سنحت لهم »فرصة« خطيرة للتسجيل خالل الشوط األول، 
ولكنه يرى أيضا أن »الفريق الذي يسجل هو الذي يأخذ األسبقية« وهو ما 
الـــ »تشولو« أن »بدايتهم كانت أفضل« في الشوط  حــدث في املــبــاراة. وأكــد 
تحت  جعلتهم  العبيه  بعض  تلقاها  التي  الصفراء  البطاقات  ولكن  الثاني 

طائلة الطرد، ولهذا قرر إخراج أنخل كوريا وإقحام نيكوالس جايتان.

بنفيكا يستعيد صدارة الدوري البرتغالي

على مضيفه  تغلبه  بعد  البرتغالي  الـــدوري  بنفيكا صــدارة  فريق  استعاد 
الجولة  منافسات  ضمن  ريستيلو،  باستاد  نظيفني  بهدفني  بيلينينسش 
الثامنة للمسابقة. وشهدت املباراة حالتي طرد في صفوف ريو أفي، حيث 
الــتــعــادل، في  الــدفــاع مــيــرانــدا، صاحب هــدف  الجناح هيلدون وقلب  أقصي 
بهدفني  آخــر، خسر فريق إشتوريل  لقاء  وفــي  اللقاء.  األخيرة من  الدقيقة 
نظيفني أيضًا من ضيفه فيتوريا جيماريش على ملعب أنتونيو كويمبرا دا 
موتا، حيث سجل هدفي الضيوف كل من املهاجم تيكينيو، والجناح رافينيا.

ماريهامن يتوج بلقب الدوري الفنلندي للمرة األولى
األولــى في  للمرة  القدم  لكرة  الفنلندي  الـــدوري  بلقب  تــّوج فريق ماريهامن 
تاريخه بعدما تغلب على ضيفه إيلفيس بهدفني لواحد في آخر مباريات 
املوسم. وعلى الرغم من ميزانيته املتواضعة التي لم تتعد 1.2 مليون يورو 
سنويًا، إال أن الفريق املتواضع استطاع أن يتوج باللقب، بل وكسر احتكار 
واستطاع  مــرة(.   27( باللقب  الفوز  في  القياسي  الرقم  هلسنكي، صاحب 
للنقطة 61 وبفارق 3  الثمني بعدما رفع رصيده  اللقب  أن يرفع  ماريهامن 
أمــام سيناجوكي.  السلبي  التعادل  الــذي سقط في فخ  نقاط عن هلسنكي 
وسيمنح هذا اللقب فريق ماريهامن فرصة املشاركة في األدوار التمهيدية 

لبطولة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل )18-2017(. 

سكوالري يقود إيفرغراند للقب الدوري الصيني
واصل غوانغزو إيفرغراند تصدر املشهد في الكرة الصينية خالل السنوات 
األخيرة بعدما توج بلقب الدوري الصيني املمتاز لكرة القدم للعام السادس 
الرغم من تعادله على أرضه  النهاية. وعلى  التوالي وقبل جولتني من  على 
ــام أحـــد فـــرق وســـط الــتــرتــيــب، يــانــبــيــان، إال أن فــريــق املـــدرب  بــهــدف ملثله أمـ
من  قبل جولتني  اللقب  استطاع حسم  فيليبي سكوالري  لويس  البرازيلي 
األخيرة  الدقيقة  في  بهدف  متقدمني  األول  الشوط  »النمور«  أنهى  النهاية. 
أحرزه البرازيلي باولينيو، قبل أن يعادل الفريق الضيف النتيجة عبر يون 

بيت جارام.

مدريد ـ العربي الجديد

 ألفارو موراتا الشباك قرب النهاية ليمنح 
ّ
هز

بيلباو  أثليتيك  2-1 على  الفوز  ريــال مدريد 
وصــــــدارة دوري الـــدرجـــة األولـــــى اإلســبــانــي 
السابق  املهاجم  ووضــع  منفردا.  القدم  لكرة 
الدقيقة  في  الشباك  داخــل  الكرة  ليوفنتوس 
83 بعد إهدار ريال مدريد العديد من الفرص 
الــتــقــدم عــقــب إدراك ســابــني ميرينو  النــتــزاع 

التعادل لبيلباو.
بفارق  ريــال مدريد 21 نقطة متقدمًا  ويملك 
ــــن إشـــبـــيـــلـــيـــة الـــــــذي ألـــحـــق  نـــقـــطـــة واحـــــــــدة عـ
بأتلتيكو مدريد الهزيمة األولى هذا املوسم. 
وفي وقت سابق سجل ستيفن نزونزي هدفًا 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي لــيــمــنــح إشــبــيــلــيــة الــفــوز 

1-صفر على عشرة العبني من أتليتيكو. 
وتـــجـــاوز العـــب الــوســط الــســابــق ببالكبيرن 
روفــرز وستوك سيتي دفاع أتلتيكو، عندما 
فييتو  لــوتــشــيــانــو  مــن  بينية  تــمــريــرة  تلقى 
الدقيقة 73  فــي  أتليتيكو ليسجل  مــن  املــعــار 
ويحقق الفوز األول لفريقه على اتلتيكو منذ 

أكثر من ست سنوات.
ودفــــــع ســيــمــيــونــي بــتــيــاجــو لــيــمــنــح فــريــقــه 

أحبط كال كراتشلو منافسه فالنتينو روسي 
لــفــة فــي حلبة فيليب إيــالنــد،  عــلــى مـــدار 18 
الثاني في مسيرته بالفئة  انتصاره  ليحقق 
األولـــــى لــبــطــولــة الــعــالــم لـــلـــدراجـــات الــنــاريــة 
جائزة  بسباق  يفوز  بريطاني  أول  ويصبح 
البالغ من  املتسابق  وكــان  الكبرى.  أستراليا 
الــعــمــر 30 عـــامـــًا قـــد حــقــق أول انــتــصــار في 
مسيرته عندما فاز بسباق التشيك في شهر 
أغسطس / آب املاضي ليصبح أول متسابق 
بــريــطــانــي يـــفـــوز بــســبــاق فـــي الــفــئــة األولــــى 

للدراجات النارية في 35 عامًا.
 واســتــفــاد كــراتــشــلــو فــي الــســبــاق مــن حــادث 
تــعــرض لــه بــطــل الــعــالــم مــــارك مــاركــيــز الــذي 
كان يتصدر السباق. وحافظ متسابق فريق 
»إل.سي.آر« هوندا على هدوئه رغم املنافسة 
القوية مع اإليطالي روسي بطل العالم ست 
دقيقة   40  

ً
النهاية مسجال ليعبر خط  مــرات 

و48،543 ثانية.
ــز الــثــانــي  ــركـ ــي فـــي املـ ــ ــاء اإليـــطـــالـــي روسـ ــ وجـ
 40 دقيقة و52،761 

ً
بفارق 4،218 ثوان مسجال

ثانية. وقال كراتشلو »أنا سعيد جدًا من أجل 

توازنا أكبر لكن العب الوسط البرتغالي فقد 
إلــى  لــيــمــرر  لفييتو  الــفــرصــة  ليمنح  تــركــيــزه 

نزونزي الذي أحرز أول أهدافه هذا املوسم.
وطــرد كوكي العــب وســط أتلتيكو ومنتخب 
ــراء الــثــانــيــة في  ــفـ إســبــانــيــا بــالــبــطــاقــة الـــصـ
الدقيقة 77. وكاد الضيوف أن يتعادلوا قبل 
غودين  دييغو  من  رأس  ضربة  لكن  النهاية 
ذهبت مباشرة إلى يد سيرجيو ريكو حارس 
إشبيلية. ومنح هدف سيدريك بوكامبو في 
الوقت املحتسب بدل الضائع الفوز لفياريال 
2-1 على ضيفه الس باملاس ليصعد للمركز 
الثالث. وتراجع أتليتيكو إلى املركز الخامس 
بفارق نقطة واحــدة خلف  برصيد 18 نقطة 
برشلونة وفياريال صاحبي املركزين الثالث 

والرابع على الترتيب.
ألبارو  اإلسباني  ريــال مدريد  وأشــار مهاجم 
موراتا إلى أنه يعرف دوره في داخل الفريق، 
على الرغم من املستوى الكبير الذي يقدمه في 
القليلة  والدقائق  امللعب  فيها  يدخل  مــرة  كل 
التي يلعبها. وقــال الالعب الــذي سجل هدف 
)إفــي(  لـ  وفقا   )1-2( بلباو  أثلتيك  على  الفوز 

الفريق. كنت على ثقة في قدرتي على الفوز 
حتى ولــو كــان ماركيز ال يــزال في السباق«، 
األخيرين  السباقني  لخوض  »أتطلع  وتــابــع 
ــا الـــــذي يــمــكــن أن يــحــدث  وبـــعـــدهـــا ســـــأرى مـ
املـــوســـم املـــقـــبـــل«. وكـــــان مـــاركـــيـــز حــســم لقب 
الثالثة في مسيرته في  للمرة  العالم  بطولة 
الــيــابــان األســبــوع املــاضــي. وتــصــدر السباق 
اللفة  فــي  تــعــرض ملشكلة  الــبــدايــة حتى  منذ 

التاسعة ليخرج عن الطريق.
ــار الــتــي ســبــبــت مــتــاعــب  ــطـ  ومــــع تــوقــف األمـ
لــلــمــتــســابــقــني فــــي الـــجـــولـــة الــتــأهــيــلــيــة قـــدم 
روســــي عــرضــًا قــويــًا ونــجــح فـــي الــتــقــدم من 
املركز 15 الثالث عندما خرج ماركيز، لكنه لم 
يستطع تضييق الفارق البالغ 1،9 ثانية مع 
»اليوم قدمنًا عرضًا  كراتشلو، وقــال روســي 
سريعًا فــي أجـــواء صــعــبــة«. وتــابــع »حــاولــت 
ــفـــارق مـــع كـــال لــكــنــه كـــان سريعًا  تــضــيــيــق الـ
الثاني  املــركــز  وقــويــًا جـــدًا«. وبحصوله على 
ــبـــانـــي مـــافـــريـــك فــيــنــالــس  مــتــفــوقــًا عــلــى اإلسـ
متسابق فريق سوزوكي، وسع روسي الفارق 
فــي الـــصـــراع عــلــى املــركــز الــثــانــي فــي ترتيب 
بطولة السائقني إلى 24 نقطة مع زميله في 

ياماها خورخي لورينزو الذي حل سادسًا.
 وأقر ماركيز الذي كان ُيمني النفس بتحقيق 
بــمــســؤولــيــتــه   2016 فــــي  انـــتـــصـــار  ســـــــادس 
الكاملة عن أول إخفاق له في إنهاء سباق في 
16 جــولــة هــذا املــوســم. وقـــال »غــامــرت كثيرا 
منذ البداية. كان الحادث نتيجة لخطأ مني«. 
البقاء سعداء  وتــابــع »مــع ذلــك يتعني علينا 

فــي نفسي فقط سيعد  التفكير  فــريــق.  »نــحــن 
أنانية. أنا سعيد وأرغب في استغالل الفرص 
التي ستتاح لي«. وأنهى كيفن برينس بواتنج 
تــحــركــًا مــثــيــرًا لفريقه بــتــســديــدة مــبــاشــرة في 
الــشــبــاك ليمنح الــضــيــوف الــتــقــدم فــي الشوط 
األول، لكن املهاجم اإليطالي نيكوال سانسوني 
تعادل لفياريال في الدقيقة 64 من ركلة جزاء 
ثــم ســجــل بــوكــامــبــو هـــدف الــفــوز فــي الدقيقة 
ــدل الــضــائــع.  ــى مـــن الـــوقـــت املــحــتــســب بــ ــ األولــ
وفــي وقــت سابق تــجــاوز سيلتا فيغو محنة 
ــام فــيــاريــال فـــي الــجــولــة  خــســارتــه الــثــقــيــلــة أمــ
املاضية ليسحق ضيفه ديبورتيفو ال كورونا 
4-1. وخسر سيلتا فيغو األسبوع املاضي 0-5 
على أرض فياريال لكنه هز شباك ديبورتيفو 
ــيــــوم لــيــتــقــدم لــلــمــركــز الــثــامــن  ــرات الــ ــ ــع مــ ــ أربــ
بــرصــيــد 13نــقــطــة مـــن تــســع مــبــاريــات بــفــارق 
خمس نقاط عن ديبورتيفو صاحب املركز 17. 
فيغو  لسيلتا  ثنائية  اســبــاس  إيــاغــو  وسجل 
في الشوط الثاني. وأحرزاسباس هدفه األول 
من ركلة جــزاء بعد مــرور ساعة والثاني قبل 

النهاية بسبع دقائق. 
 32 بعد  سيلتا  أهـــداف  مايو  هوغو  وافتتح 
دقيقة لكن بعدها بسبع دقائق تعادل راؤول 
الــبــيــنــتــوســا لــديــبــورتــيــفــو. وأعــــــاد اســبــاس 
ســيــلــتــا فــيــغــو لــلــمــقــدمــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
تفوق صاحب  أوريــانــا  فابيان  يعزز  أن  قبل 
األرض بهدف ثالث ثم يضيف اسباس هدفه 
فريق  ملقة  وســحــق  لفريقه.  والــرابــع  الثاني 

ليجانيس 4-0 ليتقدم للمركز العاشر.

ألننا فزنا باللقب لكننا كنا نطمح لتحقيق 
املزيد من االنتصارات«.

وفي منافسات الدراجات النارية فئة »موتو 
2« حــقــق الــســويــســري تــومــاس لــوثــي سائق 
ــوزه الـــرابـــع هـــذا املــوســم  فــريــق )كــالــيــكــس( فــ

في بطولة العالم للدراجات النارية بإحرازه 
ــائــــزة أســتــرالــيــا  ــاق جــ ــبـ املــــركــــز األول فــــي سـ
الــكــبــرى، عــلــى حــلــبــة فــيــلــيــب أيـــالنـــد. وأنــهــى 
ــدره 39 دقــيــقــة و15  ــ لـــوثـــي الــســبــاق بـــزمـــن قـ
على  متقدمًا  الثانية،  مــن  ا  جــزء و891  ثانية 

زميله اإليطالي فرانكو موربيديلي واألملاني 
أب«  »سبيد  فريق  كورتيزي سائق  ساندرو 

بفارق أقل من ثانية.
 وأشــعــل الــســويــســري بالتالي الــصــراع على 
لقب هذه الفئة بعد أن بلغ رصيده 204 نقاط 
الثاني في ترتيب بطولة  املركز  إلــى  وصعد 
ــفــــارق 22 نــقــطــة خـــلـــف الــفــرنــســي  الـــعـــالـــم، بــ
يــوهــان زاركــــو الـــذي اكــتــفــى فــي هـــذا السباق 
بــاملــركــز الــثــانــي عــشــر، فــي حــني تــراجــع دراج 
إلى  أليكس رينس  كاليكس اآلخر اإلسباني 
عتبر هذه 

ُ
املركز الثالث برصيد 201 نقطة. وت

املرة األولى التي يفوز فيها لوثي بطل العالم 
في فئة 125 سنتم عــام 2005 بسباقني على 
اليابان  التوالي بعد أن كــان قد أنهى سباق 

األسبوع املاضي في املركز األول. 
وبــعــد نــهــايــة هــــذا الــســبــاق هــــذا هـــو تــرتــيــب 
بطولة العالم: 1-اإلسباني مارك ماركيز 273 
3-اإلســبــانــي خورخي   ،216 2-روســـي  نقطة، 
5-اإلسباني   ،181 4-فيناليس   ،192 لــورنــزو 
ــــدروزا 155. أمـــا تــرتــيــب فــئــة »مــوتــو  دانــــي بــ
جــي بــي 2 فهو على الشكل التالي: 1-زاركـــو 
 ،201 3-ريــــنــــس   ،204 2-لــــوثــــي  نـــقـــطـــة،   226

4-موربيديلي 177، 5-لووز 162.
أما ترتيب بطولة العالم لفئة موتو جي بي 
إينيا  2-اإليـــطـــالـــي  نــقــطــة،  1-بــايــنــدر 294   :3
3-اإلســـبـــانـــي خــورخــي  بــاســتــيــانــيــنــي 164، 
نافارو 143، 4-اإليطالي نيكولو بوليغا 129، 

5-اإلسباني خوان مير 124 نقطة.
)رويترز(

كراتشلو يُحبط روسي في سباق الدراجات الناريةريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري اإلسباني
انفرد ريال مدريد بصدارة 
الدوري اإلسباني بعد فوز 

صعب على بلباو

خطف البريطاني فوزًا 
مثيرًا ومهمًا في سباق 

جائزة أستراليا من اإليطالي 
فالنتينو روسي

)Getty( موراتا بعد إحراز هدف الفوز في مرمى أثليتك بلباو

)Getty( الحزن على وجه العبي الزمالك بعد خسارة اللقب

)Getty( الحضور الجماهيري وصل إلى سبعين ألف متفرج

)Getty( البريطاني كال كراتشلو يحتفل بفوزه

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــــشـــــل الـــــــزمـــــــالـــــــك املــــــــصــــــــري فـــي 
الـــحـــصـــول عــلــى الــلــقــب الـــســـادس 
أفــريــقــيــا  ــال  ــطــ أبــ دوري  لــبــطــولــة 
لــكــرة الــقــدم رغــم فـــوزه على مــامــيــلــودي صن 
رد،  بــهــدف دون  أفريقيا  داونـــز بطل جــنــوب 
الــتــي جــرت بينهما على استاد  املــبــاراة  فــي 
بــرج الــعــرب فــي اإلسكندرية فــي إيــاب الــدور 
النهائي بحضور ما يقرب من 70 ألف متفرج 
ألول مرة منذ ثــورة الخامس والعشرين من 

يناير 2011.
ــاراة الــوحــيــد الــنــيــجــيــري  ــبــ وســـجـــل هــــدف املــ
ستانلي في الدقيقة 64، ولكنه لم يكن كافيًا، 

دوري 
أبطال أفريقيا

ضياع حلم الزمالك رغم الفوز

إياب  مباراة  من  فائزًا  الخروج  في  الزمالك  نجح 
نهائي دوري أبطال أفريقيا، إال أن االنتصار بهدف 
اللقب  تحقيق  أجل  من  كافيًا  يكن  لم  نظيف 
لقاء  في  الكبيرة  الهزيمة  بعد  السادس،  القاري 

الذهاب

تقرير

األول  اللقب  الجنوب« على  »بــرازيــل  فحصل 
فـــي تــاريــخــه بــعــد حــســمــه لـــقـــاء الـــذهـــاب في 
بريتوريا بثالثة أهــداف دون رد، وكأنه يرد 
اعــتــبــاره أمـــام الــكــرة املــصــريــة حيث سبق أن 

أطاح به األهلي من نهائي نسخة 2001.
ويــشــارك صن داونــز في بطولة كــأس العالم 

إلــى 18  الفترة من 8  لألندية باليابان خــالل 
ديسمبر/كانون األول املقبل مع ريال مدريد 
اإلســـبـــانـــي وأوكــــالنــــد ســيــتــي الــنــيــوزيــلــنــدي 
ــكـــو  ــتـ ــيـ ــلـ ــا املـــكـــســـيـــكـــي وأتـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وكــــــلــــــوب أمـ
إلى بطلي  الكولومبي، باإلضافة  ناسيونال 
آســيــا والــــــدوري الــيــابــانــي، كــمــا يــلــعــب على 
ــام الــفــائــز بكأس  كـــأس الــســوبــر األفــريــقــيــة أمـ
الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة مــن بــني مــولــوديــة 

بجاية الجزائري ومازيمبي الكونغولي.
وخــســر الـــزمـــالـــك فـــي الــنــهــائــي الــســابــع عبر 
مباراة  في  القاسية  الهزيمة  بسبب  تاريخه 
ــدم خــبــرة  ــ ــاب، وعــــانــــي األبــــيــــض مــــن عـ ــ ــذهـ ــ الـ
املدرب الشاب مؤمن سليمان الذي غامر في 

املباراتني من حيث التشكيل وطريقة األداء.
ــــري بـــاســـمـــه الـــرقـــم  ــــصـ ــــي املـ ــلـ ــ ويـــســـجـــل األهـ
القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة؛ وهو 
ــرات مــقــابــل خــمــس مـــرات ملازيمبي  ثــمــانــي مـ
الــكــونــغــولــي ومــثــلــهــا لــلــزمــالــك وثــــالث مــرات 
وكانون  املغربي  البيضاوي  الرجاء  من  لكل 
ــا كـــونـــاكـــري  ــيـ ــافـ يــــاونــــدي الـــكـــامـــيـــرونـــي وهـ
الــغــيــنــي. وحــصــد لــقــب هــــداف هـــذه النسخة 
وسجل  النيجيري  إنييمبا  العــب  أدو  مفون 
ــداف، وجــــاء رضـــى هــجــهــوج العــب  ــ تــســعــة أهـ
الثاني  املركز  البيضاوي املغربي في  الــوداد 

برصيد ستة أهداف.
وسبق أن خرج األهلي من الدور ربع النهائي 
األولــى  املجموعة  في  الثالث  املركز  باحتالل 
ــل كـــوت  ــطـ ــيــــك أبــــيــــدجــــان بـ ــــر أســ ــيـ ــ ــل األخـ ــبـ قـ
الــكــونــفــيــدرالــيــة  ــوار. وســبــقــه فـــي وداع  ــفــ ديــ
األفــريــقــيــة فــريــق إنــبــي الــــذي خــــرج مـــن دور 
الـ16 األول بالخسارة  أمام مونانا الغابوني 
الجزاء بعد  الترجيح من نقطة  4/5 بركالت 
املــبــاراتــني ومصر  الــتــعــادل 2/2 فــي إجمالي 
املـــقـــاصـــة الـــــذي خــســر أمـــــام أهـــلـــي طــرابــلــس 
الليبي في دور الـ 16 الثاني بالتعادل بدون 
أهداف خارج ملعبه و1/1 على أرضه لتخرج 
الكرة املصرية خالية الوفاض من البطولتني 

هذا املوسم.
ــان بـــطـــل جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا قــــد فـــــاز عــلــى  ــ ــ وكـ
الحالية ذهــابــا وإيــابــا  النسخة  فــي  الــزمــالــك 
فــي إطــار مباريات املجموعة  1/2 و1/صــفــر 
الــثــانــيــة بـــالـــدور ربـــع الــنــهــائــي، إضـــافـــة إلــى 
الفوز بثالثة أهداف دون رد في لقاء الذهاب 

بالدور النهائي.
تغييرًا  الفني  املدير  مؤمن سليمان  وأجــرى 
ــدأ  ــ ــــي الـــتـــشـــكـــيـــل وفــــــي بـــعـــض املــــــراكــــــز، وبـ فـ
بـــالـــحـــارس مــحــمــود عــبــد الـــرحـــيـــم »جــنــش« 
ــــزي خـــالـــد وأحـــمـــد دويــــــدار وعـــلـــي جبر  ورمــ

الزمالك قدم 
مباراة أفضل من مباراة 

الذهاب

)Getty( هجمات الزمالك افتقدت للخطورة في معظم فترات المباراة

ــارق حامد  يــوســف وطـ مــعــروف  والنيجيري 
وأحــــمــــد تـــوفـــيـــق ومــصــطــفــى فــتــحــي وأيـــمـــن 

حفني والنيجيري ستانلي وباسم مرسي.
وهاجم الزمالك من الدقيقة األولى لعل حلم 
الـــهـــدف املــبــكــر يــتــحــقــق عـــن طــريــق تــحــركــات 
مصطفى فتحى وبــاســم مــرســى، ولكن غلب 
ظل  فــي  والتكتيك  التنظيم  وغــاب  الحماس، 
الثقة التي أدى بها العبو صن داونــز الذين 
الدقائق  في  تهتز شباكهم  أال  على  حرصوا 
األولى، ودافعوا ببسالة مع قليل من الهجمات 
ــيــــض كــل  ــــدة انــــتــــظــــارا ألن يــكــشــف األبــ ــرتـ ــ املـ
أوراقه. ومبكرا توترت أعصاب باسم مرسي 

من رمزي خالد، ويبعد الحارس كرة قبل أن 
تصل إلــى باسم مرسي من كــرة عرضية من 
شيكاباال من الناحية اليمنى، ويظهر التعب 
على العبي الزمالك بعد املجهود الكبير الذي 
بذلوه، وتتسلل الثقة إلى العبي صن داونز 
فــي الدقائق األخــيــرة، ومــالــوا إلــى االحتفاظ 
املباراة بهذا  لتنتهي  اللعب،  بالكرة وتهدئة 

الفوز غير الكافي للفرسان.
ــلــــي واإلســمــاعــيــلــي  وفــــــاز الـــزمـــالـــك مــــع األهــ
بـــأربـــعـــة عـــشـــر لــقــبــًا مــــن قـــبـــل مـــقـــابـــل لــقــبــني 
لــجــنــوب أفــريــقــيــا ذهـــب األول إلـــى أورالنــــدو 
بيراتس عام 1995 على حساب أسيك ميموزا 

املرمى.  اعتدائه على حــارس  فــي  وظهر ذلــك 
وضغط الزمالك مع بداية الشوط الثاني على 
ــبـــاراة، ودافــــع الفريق  أمـــل الــعــودة لــألمــل واملـ
الجنوب أفريقي ببسالة وفدائية ووعي، قبل 
أن يسجل ستانلي هدف الزمالك في الدقيقة 
ــة الــيــســرى  ــ ــــزاويـ 64 مــــن تـــســـديـــدة ســكــنــت الـ
لــلــحــارس، وضـــاعـــت كـــرة مـــن بــاســم مــرســي، 
ويطلق على جبر ضربة رأس وصلت سهلة 
ليد الحارس، ويضغط الزمالك بكل خطوطه، 
وتــتــوالــى الــتــســديــدات عــلــى املــرمــى، ويمسك 
ــــدى عــلــى مــرتــني،  جــنــش تــســديــدة بــعــيــدة املـ
الــرازق شيكاباال بدال  ويشارك محمود عبد 

بطل كوت ديفوار2/3 في مجموع املباراتني، 
والثاني في نسخة 2016 لصن داونز.

النهائي على  وتأهل صن داونــز للدور ثمن 
حـــســـاب لــيــوبــولــو الــكــونــغــولــي بــتــعــادلــهــمــا 
1/1 بعد الفوز في الذهاب بهدفني مقابل ال 
شيء في دور الـ32. ولكنه خرج على يد فيتا 
خــارج  1/صــفــر  بالهزيمة  الكونغولي  كلوب 
أرضـــه والــفــوز 1/2 على أرضـــه. وتــحــول إلى 
دور الـ16 الثاني في الكونفيدرالية األفريقية 
ــه أمـــام  ــارج أرضــ وودع أيــضــا بــالــخــســارة خــ
فاز  وكــان  رد.  دون  بهدفني  الغاني  ميدياما 
على أرضه 1/3. ودخل الدور ربع النهائي - 

املجموعة الثانية بقرار من االتحاد األفريقي 
بعد استبعاد فيتا كلوب الكونغولي واحتل 
املــركــز األول عــن جـــدارة برصيد  9 نقاط من 
الـــفـــوزعـــلـــى الـــزمـــالـــك ذهـــابـــًا بــهــدفــني مــقــابــل 
هـــدف وإيـــابـــًا بــهــدف دون رد، كــمــا فـــاز على 
إنييمبا النيجيري بهدفني مقابل هدف قبل 
األخــيــرة بثالثة  الجولة  أمامه في  أن يخسر 
أهداف مقابل واحد، وصعد إلى الدور نصف 
ــيـــواجـــه زيـــســـكـــو الـــزامـــبـــي ثــانــي  الـــنـــهـــائـــي لـ
ــه بــهــدفــني  ــامـ املــجــمــوعــة األولــــــى ويــخــســر أمـ
مقابل هــدف ذهــابــا، قبل أن يفوز في اإليــاب 

بهدفني دون رد.
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رياض الترك

لويس  البريطاني،  السائق  حقق 
فــوزًا مثيرًا في سباق  هاميلتون، 
جـــائـــزة أمــيــركــا ضــمــن مــنــافــســات 
النقاط مــع زميله  فــارق  ص 

ّ
فــورمــوال 1، ليقل

في فريق »مرسيديس« نيكو روزبرغ ويؤكد 
من  األخــيــر  النفس  الــشــرســة حتى  منافسته 
أجـــل مــحــاولــة الــحــصــول عــلــى الــلــقــب العاملي 
مــرة جــديــدة. وبــهــذا الــفــوز قلص هاميلتون 
فارق النقاط مع روزبرغ إلى 26 نقطة، إذ إن 
روزبــرغ يملك 331 نقطة في الصدارة بينما 
يــمــلــك وصــيــفــه هــامــيــلــتــون 303 نــقــطــة. وهــو 
الــذي يعني أن سباق األســبــوع القادم  األمــر 
املنافسة  مسار  تحديد  فــي  حاسمًا  سيكون 
من عدمها بني سائقي »مرسيديس« اللذين 

يقدمان موسمًا رائعًا ومثيرًا.
بدأ فريق »مرسيديس« بشكل جيد في بداية 
الـــســـبـــاق، خــصــوصــًا مـــن جـــانـــب هــامــيــلــتــون 
ــز الــثــالــث  ــركــ وروزبـــــــــــرغ، بــيــنــمــا صـــاحـــب املــ
ريــتــشــيــاردو ســائــق »ريـــد بـــول« الـــذي تراجع 
إلــى املــركــز الخامس مــع بــدايــة السباق. ومع 
ــرغ كــامــل تــركــيــزه على  االنــطــالقــة صــب روزبــ
ــيـــاردو خــلــفــه ولـــم  ــتـــشـ ــرك ريـ ــ هــامــيــلــتــون وتــ
يمنحه أي أهمية، ألن روزبــرغ كان يفكر في 

هاميلتون 
يُشعل المنافسة

أشعل هاميلتون المنافسة على لقب بطل العالم في الفورموال 1 وذلك 
بعد فوزه بسباق جائزة أميركا وتقليص فارق النقاط مع زميله في فريق 
»مرسيديس« نيكو روزبرغ، إذ إن فارق النقاط أصبح حوالى 26 نقطة بين 

السائقين، األمر الذي يعني أن المنافسة مستمرة ربما حتى السباق األخير

3031
رياضة

تقرير

خطف الصدارة منذ بداية السباق وال شيء 
غيره.

رائعًا، خصوصًا  قــدم سباقًا  لكن هاميلتون 
عـــنـــدمـــا اســتــعــمــل اإلطـــــــــارات الــســلــســة الــتــي 
مــنــحــتــه تــفــوقــًا كــبــيــرًا عـــن مــنــافــســه روزبــــرغ 
النحو  هــذا  السباق على  السباق، وتابع  في 
النهاية،  البداية حتى  منذ  السباق،  وتصدر 
بــالــنــســبــة لفريق  الـــفـــوز.  فــي تحقيق  ونــجــح 
عــانــى كثيرًا وارتــكــب أخطاء  »فـــيـــراري« فقد 
كثيرة في تغيير اإلطارات وعدم وضع خطة 
األمر  »مرسيديس«،  فريق  ملنافسة  واضحة 
ــــذي كــلــف كــيــمــي رايـــكـــونـــني وســيــبــســتــيــان  الـ

فيتيل التراجع في املراكز كثيرًا.
فــتــرة صعبة على  فــريــق »فـــيـــراري«  ويعيش 
الــرغــم مــن الــبــدايــة الــجــيــدة فــي املـــوســـم، لكن 
مشكلة الفريق اإليطالي أنه لم يطور سيارته 
ــــذي يــعــانــي  ــر الـ ــ ــو األمـ عــلــى املــنــعــطــفــات، وهــ

منه سائقو فريق »فــيــراري« منذ عــام 2010، 
واملــثــيــر أن املــطــور التقني ألـــدو كــوســتــا هو 
»فــيــراري«  عــدم ظــهــور  فــي  الرئيسي  السبب 
إلى  مغادرة كوستا  املطلوب. ومنذ  بالشكل 
فــريــق »مــرســيــديــس« أصــبــح الفريق األملــانــي 

في ريادة فورموال 1 منذ سنوات طويلة.
األملــانــي، مايكل شوماخر،  السائق  أن  ُيذكر   
ــابــــق، إن خــــســــارة شــخــص  ــــت ســ ــال فــــي وقـ ــ قـ
ــيــــراري«  بــحــجــم كــوســتــا ســيــجــعــل فـــريـــق »فــ
يعاني، وعلى األخير محاولة تعويض غياب 
هذا الرجل الرائع والــذي يعرف مــاذا ينقص 
حقق 

ُ
سيارة الفورموال 1 وماذا تحتاج لكي ت

ــتــــصــــارات. واحـــتـــفـــل الــبــريــطــانــي لــويــس  االنــ
ــرات بــفــوزه  هــامــيــلــتــون بــطــل الــعــالــم ثـــالث مــ
رقم 50 في مسيرته ببطولة العالم لسباقات 

فورموال 1 للسيارات.
وهذا هو الفوز الرابع لهاميلتون في خمسة 
مــواســم عــلــى الــحــلــبــة األمــيــركــيــة واألول من 
لينهي  تــكــســاس  فـــي  املــنــطــلــقــني  أول  مـــركـــز 
غيابه عن االنتصارات منذ سباق أملانيا في 
يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي. وجـــاء روزبــــرغ الــذي 
انتصر في تسعة سباقات هذا املوسم مقابل 
بفارق  الــثــانــي  املــركــز  فــي  لهاميلتون  سبعة 
الثالث في  للمركز  تــراجــع  أن  ثـــوان بعد   4.5

أول لفة قبل أن تساعده عدة عوامل.
واحــتــل االســتــرالــي دانــيــيــل ريــتــشــيــاردو الــذي 
تــقــدم للمركز الــثــانــي فــي الــلــفــة األولــــى املــركــز 
ــريـــق »ريــــــد بـــــــول«، لـــكـــن زمــيــلــه  ــالـــث مــــع فـ ــثـ الـ
ــنـــدي مـــاكـــس فـــرســـتـــابـــن انـــســـحـــب مــن  ــولـ ــهـ الـ
السباق بعد أن قال إن »املحرك تعرض ملشكلة«. 
وال يـــــزال بـــوســـع روزبـــــــرغ حــســم لــقــبــه األول 
الثالث  السباقات  في  الثاني  املركز  احتل  إذا 
انــتــصــار.  أي  لتحقيق  الــحــاجــة  دون  املتبقية 
وظــهــر الــســائــق اإلســبــانــي فــرنــانــدو ألــونــســو 
بشكل الفــت في هــذا السباق وقــدم أداًء رائعًا 
جعله يحتل املركز الخامس في نهاية السباق، 
وأكد املحللون أن ألونسو استعاد الكثير من 
مستواه الرائع بعد غيابه عامني تقريبًا، وها 
هو يشق طريقه للعودة إلى مصاف السائقني 
أكبر دليل  أميركا كان  الكبار. وسباق جائزة 
 نافس بشراسة من 

ُ
على تعافي ألونسو، حيث

التقدم في املراكز وقــاد سيارته بطريقة  أجــل 
التي حرم  املنعطفات  عند  مثالية، خصوصًا 
مــــرور أي ســائــق حــــاول تخطيه مــن خــاللــهــا، 
خصوصًا فــي اللفة األخــيــرة عندما كــان قاب 
قــوســني أو أكــثــر مــن خــســارة املــركــز الخامس، 
لــكــنــه اســتــعــمــل املــنــعــطــف بــشــكــل رائــــع وحـــرم 
منافسه اإلسباني كارلوس ساينز من تخطيه 

وخطف املركز الخامس.
وخالل تسلم جوائز السباق ألقى هاميلتون 
التحية الكبيرة للجمهور الرائع الذي حضر 
لــقــد كــنــت ســعــيــدًا بنتيجة السباق  الــســبــاق، 
الــنــهــائــيــة وأشــكــر الــجــمــهــور الــــذي ســانــدنــي 
كــثــيــرًا وأشـــعـــر بــأنــنــي أنـــافـــس عــلــى أرضــــي. 
وفريق »ريــد بــول« الــذي نافسنا على املركز 

نيكو روزبرغ يحافظ 
على صدارته 

برصيد 331 نقطة 

العهد في صدارة الدوري اللبناني
التوالي،  الرابع على  اللبناني لكرة القدم، بعدما حقق فوزه  الــدوري  تصدر العهد ترتيب 
املرحلة  في  البلدي  ملعب صيدا  على   1-3 بيروت  الراسينغ  على حساب ضيفه  وكــان 
»الحصان  أمـــام  األهــــداف  بــفــارق  نقطة   12 برصيد  الترتيب  العهد  وتــصــدر  الخامسة. 
األسود« السالم زغرتا الذي مني بأول خسارة، بعد أربعة انتصارات متتالية وكانت أمام 

مضيفه طرابلس صفر-2.
وستكون الفرصة مؤاتية للعهد لالنفرد بالريادة إذا فاز على شباب الساحل في مباراة 
أقــل من أسبوع على  العهد بعد  مؤجلة بينهما لم يتم تحديد موعدها بعد. وجــاء فــوز 
خروجه من نصف نهائي كأس االتحاد اآلسيوي، إذ تفرغ الفريق للبطولة املحلية التي 
يتطلع الستعادة لقبها، بعدما فقده املوسم املاضي في الدقائق األخيرة ملصلحة الصفاء.

ديباال يغيب عن يوفنتوس بداعي اإلصابة 
أمام نابولي وليون

عن  ديــبــاال  بــاولــو  األرجنتيني  املــهــاجــم  سيغيب 
أمام  املقبلتني  يوفنتوس خالل مواجهتيه  فريقه 
نــابــولــي فــي الــــدوري اإليــطــالــي ولــيــون فــي دوري 
األبطال، وذلك بعدما خرج مستبدال خالل مباراة 
الفخذ  فــي عضلة  تعرضه إلصــابــة  ميالن عقب 
الدقيقة  في  األرجنتيني  الدولي  وأصيب  اليمنى. 
33 من اللقاء الذي انتهى بخسارة »البيانكونيري« 
بهدف نظيف، بعدما حاول التسديد من مسافة 
ــوي فــــي عــضــلــة الــفــخــذ  ــ بـــعـــيـــدة لــيــعــشــر بـــألـــم قـ
الطبية  الفحوصات  تشير  أن  قبل  اليمنى،  للقدم 
لتعرضه لـ »شد« في عضلة الفخذ اليمنى. وأفاد 
النادي عبر بيان نشره على موقعه الرسمي على 
اإلنــتــرنــت »عــانــى الــالعــب بــاولــو ديــبــاال مــن شد 
الــفــخــذ اليمنى خـــالل مــبــاراة مــيــالن.  فــي عضلة 
الدرجة  الفحوصات األولية إصابته من  وأظهرت 
األولى-الثانية«. وحتى يخضع الالعب األرجنتيني ملزيد من الفحوصات، تشير الشواهد 
اللحاق بمواجهتي سامبدوريا، 25 من الشهر الجاري، ونابولي،  إلى أنه لن يتمكن من 

يوم 29، في »السيري آ«، باإلضافة ملباراة ليون في دوري األبطال، مطلع الشهر املقبل.

ديل بوترو يحرز لقب بطولة استوكهولم للتنس
عاد األرجنتيني خوان مارتن دل بوترو إلى سكة االلقاب بتتويجه بطال لدورة استوكهولم 
الدولية في كرة املضرب البالغة جوائزها 525ر566 ألف يورو، إثر تغلبه على األميركي 
جاك سوك السادس ووصيف بطل املوسم املاضي 7-5 و6-1  في املباراة النهائية. وهو 
اللقب األول لدل بوترو، املشارك ببطاقة دعوة، منذ تتويجه بلقب دورة سيدني في كانون 
الثاني/يناير 2014 وكانت املباراة النهائية األخيرة له، حيث غاب بعدها عن املالعب فترات 
طويلة واكتفى باملشاركة في 4 دوارات عام 2014 واثنتني عام 2015، بسبب إصابات في 
املعصم. وعاد دل بوترو للمالعب في بداية املوسم وكان يحتل املركز 1000 عامليا، قبل 

أن يستعيد مستواه الذي خوله الظفر بلقب بطولة الواليات املتحدة املفتوحة.

فيدرر يتقدم للمركز السابع في تصنيف العبي التنس
 تــقــدم الــســويــســري روجـــر فــيــدرر خــطــوة واحــدة 
فــي تصنيف العبي  الــســابــع  املــركــز  فــي  ليصبح 
التنس املحترفني بعد إعالن القائمة الجديدة، بينما 
بالصدارة.  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  احتفظ 
وبـــقـــي الـــبـــريـــطـــانـــي آنــــــدي مـــــــوراي ثـــانـــيـــًا ويــلــيــه 
الــســويــســري ســتــانــيــســالس فــافــريــنــكــا والــكــنــدي 
مــيــلــوش راونـــيـــتـــش والــيــابــانــي كـــي نــيــشــيــكــوري 
أي  دون  الترتيب  على  نـــادال  رفائيل  واإلســبــانــي 
مونفيس خطوة  جايل  الفرنسي  وتراجع  تغيير. 
ليصبح ثامنًا بينما تقدم النمساوي دومينيك تيم 
إلى املركز التاسع وترك املركز العاشر للتشيكي 

توماس برديتش الذي تراجع خطوة واحدة. 

وفاة عداء عقب وصوله لخط النهاية في سباق بإسبانيا
تــوفــي عـــداء إســبــانــي )57 عــامــًا( يلعب لصالح نـــادي »العــبــي ألــعــاب الــقــوى الشعبيني« 
بعد وصوله إلى خط النهاية في إطار االستعدادات ملاراثون الجري وسط مزارع العنب 
وأصــدرت  اإلسبانية.  الوليد  بلد  مقاطعة  فــي  ري  دل  بيدروسا  بلدية  تستضيفه  الــذي 
انهار بعد تخطيه خط  العداء  أن  الــحــادث، وذكــرت  بيانا حــول  للماراثون  املنظمة  اللجنة 
الفور  النهاية، وسقط ميتا بالرغم من محاوالت األطباء إلنقاذه، حيث جرى نقله على 
العداء كــان معتادًا على املشاركة في مثل هذه  أن  إلــى مستشفى ريــو هورتيجا. يذكر 

املسابقات، فيما تقرر إيقاف كل السباقات.

لوكاتيلي  الشكل. شــارك  تألقه مع ميالن بهذا  إذا استمر 
أمــام كــاربــي فــي ملعب السان  الفريق األول  ألول مــرة مــع 
سيرو، خالل منافسات كأس إيطاليا املوسم املاضي، ولم 
يلعب ســوى 5 دقــائــق وقــتــهــا، وجـــاء بــديــال ألنــدريــا بولي، 
الــدوري  الجولة األخيرة من  وشــارك بعدها كأساسي في 
املنتهي أمام روما، وذلك بعدما أعطاه املدير الفني السايق 
الدفعة  ولكن  الرحلة.  لبداية  الثقة  ميهايلوفيتش  سنيسا 
الــالعــب كــان بواسطة  التي حصل عليها  الثقة  األكــبــر مــن 
البراعم، كريستيان بروكي، والذي  الفني في فريق  مديره 
دائما ما كان يؤكد أن سيصبح أحد أهم نجوم املستقبل، 
للميالن،  قيادته  أثناء  أليغري  إقناع ماسيميليانو  وحــاول 
بأن يضم الالعب للتدريبات وأن يختبره من أجل املشاركة 
الذي  إنزاغي،  األمــر مع فيليبو  األول، ويواصل  الفريق  مع 
وضعه فــي أكثر مــن مــبــاراة كبديل دون إشــراكــه، قبل أن 

تتحسن األوضاع مع ميهايلوفيتش. وكان رئيس امليالن، 
سيلفيو برلسكوني، قد أكد أنه يرى في لوكاتيلي موهبة 
ــه ســيــكــون أنـــدريـــا بــيــرلــو الــجــديــد، وهـــو يــبــدو  كــبــيــرة، وأنــ
وسط  العــب  يتخذ  الـــذي  لــالعــب،  بالنسبة  للغاية  مناسبا 
لوكاتيلي  بــدأ  بــدايــة مسيرته.  قــدوة منذ  نــيــويــورك سيتي 
رحلته مع الكرة كمهاجم صريح، قبل أن يتم االعتماد عليه 
في وسط امللعب، وبالتحديد كالعب ارتكاز، ويتألق في هذا 
املركز، ويكون أحد أهم الالعبني بالنسبة ملونتيال، فهو يدافع 
ويبدأ اللعب ويسدد على املرمى دون خوف. ولم تغب موهبة 
نجم الــوســط الــشــاب عــن أعــني أنــديــة أوروبــــا، حيث حــاول 
اإلنكليزي  الفني ألرسنال  املدير  فينغر،  أرسني  الفرنسي 
التعاقد معه الصيف املاضي، إال أن امليالن رفض التفريط 
املستقبلي  القائد  وبيرلو  تشافي  بني  الخليط  ليكون  فيه، 

»الروسونيري« وحجر األساس ملشروع الفريق الجديد. لـ

حسام أسامة

اإليطالي،  لفريق ميالن  الشاب  الوسط  لم يكن يتوقع العب 
مــانــويــل لــوكــاتــيــلــي، أن تــتــوج أول مــشــاركــة لـــه مـــع الــفــريــق 
ــل أهــــــدى االنـــتـــصـــار  ــذهـ ــهـــدف مـ األول ضــــد يـــوفـــنـــتـــوس، بـ
»الـــروســـونـــيـــري«، لــيــؤكــد أحــقــيــتــه بــالــتــواجــد ضــمــن خطة  لــــ
املدير الفني، فينشينزو مونتيال. بدأ لوكاتيلي مسيرته في 
كشافو  يتابعه  أن  قبل  التاسعة،  عمر  فــي  أتالنتا  صفوف 
املواهب التابعون للميالن، ويقرر الفريق التعاقد معه في سن 
الـ11 عاما، ونجح في تقديم أداء مميز مع فريقه الجديد، وتم 

تصعيده في ألكثر من درجة بفضل مهاراته التي أظهرها.
إلى  لينضم  الشاب نفسه سريعا،  اإليطالي  النجم  وفرض 
فيما  الفريق  قائد  املنتخب تحت 19 عامًا، ويصبح  قائمة 
بعد، وقد يكون له دور مع املنتخب األول في الفترة املقبلة، 

مانويل لوكاتـيلي

على هامش الحدث

ماريكو لوكاتيلي 
أحد أبرز الالعبين 

في الدوري 
اإليطالي هذا 

الموسم، وتحول 
في سن مبكرة إلى 

نجم وسط ميالن 
اإليطالي

هاميلتون يرفع 
كأس سباق 
)Getty( أميركا

بعد نهاية سباق جائزة أميركا هذا هو ترتيب السائقين: 1- األلماني نيكو 
روزبرغ مرسيدس 331، 2- البريطاني لويس هاميلتون مرسيدس 305، 3- 
األسترالي دانييل ريتشياردو رد بول 227، 4- األلماني سيباستيان فيتل فيراري 
177، 5- الفنلندي كيمي رايكونن فيراري 170. أما ترتيب الصانعين فهو 
على الشكل التالي بعد نهاية السباق: 1- مرسيدس 636، 2- رد بول 400، 

3- فيراري 347، 4- فورس إنديا 138، 5- وليامز 130.

ترتيب السائقين والصانعين

وجه رياضي

األول والــثــانــي كـــان قــويــًا ونــافــس بــشــراســة. 
وبالنسبة للمنافسة هناك عدد من السباقات 

املتبقية وسأحاول اللحاق بروزبرغ.
وقال سائق فريق »مرسيديس« الثاني نيكو 
البداية،  فــي  روزبـــرغ: »فــقــدت بعض السرعة 
اللفات  باقي  في  الــتــوازن  استعادة  وحاولت 
خـــالل الــســبــاق، لــكــنــنــي حــصــلــت عــلــى املــركــز 

تخطاني  النهاية  وفــي   ،1 الفورموال  تتريب 
ــــدى الــلــفــات وحــصــلــت على  روزبــــــرغ فـــي إحـ

املركز الثالث وهذا أمر جيد«.
ــزة أمــيــركــا  ــائـ وبــالــنــســبــة لــتــرتــيــب ســـبـــاق جـ
األخــيــر فــهــو عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: 1- لويس 
ثانية  و38  دقــيــقــة  )مــرســيــديــس(  هاميلتون 
روزبــرغ  نيكو   -2 الثانية.  و12،618 جــزء من 

الثاني في النهاية، وهذا أمر جيد واملنافسة 
مستمرة حتى السباق األخير«.

ــز الـــثـــالـــث  ــ ــركـ ــ ــاحــــب املـ ــــي املــــقــــابــــل، قــــــال صــ فـ
ريــتــشــيــاردو: »بـــدايـــة الــســبــاق كــانــت صعبة 
لــلــغــايــة، والــخــطــة كــانــت أن نــلــحــق بــروزبــرغ 
املركز  على  الحصول  وحاولنا  وهاميلتون، 
متصدر  مــع  شرسة  كانت  واملنافسة  الثاني 

)مرسيديس( دقيقة و42 ثانية و4,520 جزء 
من الثانية. 3- دانييل ريتشياردو )ريد بول( 
 -4 الثانية.  ثانية و692 جــزء من  دقيقة و57 
و13  دقيقتني  )فـــيـــراري(  فيتيل  سيبستيان 
ــزء مـــن الــثــانــيــة. 5- فــرنــانــدو  ثــانــيــة و134 جـ
ألـــونـــســـو )مــــاكــــالريــــن-هــــونــــدا( الـــــذي ابــتــعــد 

بحوالى 96 ثانية عن صاحب املركز األول.

البرتغالي جوزيه  املـــدرب  انــتــقــادات  مــن  كونتي  أنطونيو  اإليــطــالــي  املـــدرب  يسلم  لــم 
قمة  نهاية  بعد  وذلــك  »البريمييرليغ«،  في  املدربني  مواجهة جمعت  أول  في  مورينيو 
نهاية  وبعد  »البريمييرليغ«.  من  التاسعة  الجولة  في  يونايتد  ومانشستر  تشيلسي 
املباراة توجه مورينيو نحو كونتي وقــال له بعض الكلمات في أذنــه، والتي كشفتها 
»ال  الــســالم:  لحظة  لكونتي  مورينيو  وقــال  تقريبًا.  ساعة  بعد  البريطانية  الصحف 
يمكنك أن تحتفل بهذه الطريقة وأنت فائز بأربعة أهداف نظيفة، لو فزت بهدف هذا 

طبيعي، لكن بهذه الطريقة هذا إذالل«.

صورة في خبر

مورينيو ينتقد كونتي
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