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رياضة

الدوري اإلسباني

الس بالماس يصنع من الضعف قوة
سيرحل مدرب الس بالماس
كيكي سيتين نهاية الموسم
الحالي الذي نجح فيه حتى
اآلن بتقديم فريق نوعي رغم
ضعف القدرات الموجودة.
وضع الفريق في مناطق آمنة
منتصف جدول الدوري اإلسباني
لكرة القدم ،وأكد أن المهمة
لم تنته بعد

هادي أحمد
بعد مــدرب برشلونة ،لويس إنريكه،
وإعـ ـ ـ ــان رح ـي ـل ــه ع ــن الـ ـف ــري ــق ن ـهــايــة
املوسم الحالي على إثر تراجع النتائج
فـ ــي م ـع ـظ ــم ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت ،س ـ ــار مـ ــدرب
الس باملاس كيكي سيتني على األثر
ذات ــه .مـبـكـرًا أعـلــن رحـيـلــه عــن تــدريــب
ال ـفــريــق ،م ــؤك ـدًا أن ــه ل ــن ي ـكــون مــدربــا
لــه فــي املــوســم املقبل .تأتي استقالته
مـفــاجـئــة بـعــد مــوسـمــن حـقــق فيهما
نجاحًا كبيرًا ومشهودًا له رغم ضعف
اإلمكانات التي بني يديه .السبب الذي
أودى إلى ذلك حسب سيتني أن هناك

خــافــات ال يـمـكــن الـتـغـلــب عليها مع
مجلس إدارة النادي.
هــذا مــا قــالــه ،أمــا مــا رشــح مــن بعض
ص ـح ــف اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة هـ ــو أن ه ـنــاك
ال ـ ّ
تحفظًا من قبل بعض الالعبني على
أساليبه الخططية وافتقاده الطموح.
االتـهــام األخير عن افتقاد الطموح ال
يمكن إدراج ــه إال فــي خــانــة "االف ـتــراء"
ع ـلــى امل ـ ــدرب ف ــي إطـ ــار ال ـس ـعــي نحو
ترحيله.
صحيح أن الس باملاس يحتل املركز
ال ـ ـثـ ــانـ ــي عـ ـش ــر ف ـ ــي جـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـ ــدوري
اإلس ـبــانــي ،إال أن الـجــانــب امل ـلــيء من
الكأس يشير إلى أنه بعيد عن مراكز

الـ ـهـ ـب ــوط ،وت ـح ـق ـي ـق ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا ن ـتــائــج
ي ـص ـع ــب عـ ـل ــى أحـ ـ ــد بـ ـه ــذه ال ـ ـقـ ــدارت

حقق الفريق نتائج
الفتة هذا الموسم
ولم يخسر سوى
مرتين على ملعبه

تـحـقـيـقـهــا ،ل ـعــل أب ــرزه ــا الـتـغـلــب في
ال ـجــولــة األخ ـي ــرة عـلــى ف ـيــاريــال ،0-1
ف ـي ـمــا أح ــرج ــوا ال ــري ــال ال ـ ــذي ت ـعــادل
معهم بصعوبة بالغة .3-3
ف ــي ذلـ ــك األس ـ ـبـ ــوع اس ـت ـع ــاد ال ـفــريــق
حـ ّـســه الـتـهــديـفــي ،إذ سـجــل  8أه ــداف
فــي خمسة أي ــام .مــا يـعــادل مــا أحــرزه
الـفــريــق عـلــى م ــدار  11م ـبــاراة سابقة
ب ـ ــن ش ـ ـهـ ــري ك ـ ــان ـ ــون أول وشـ ـب ــاط
امل ــاض ـي ــن .فـبـعــد ت ـعــادلــه م ــع ال ــري ــال
تغلب على أوساسونا  ،2-5ليستفيق
فــي شـهــر آذار محققًا بـعــض الـنـقــاط
ومتخلصًا مــن محصلة شهر شباط
الذي لم يحصد فيه أي نقطة.

ّ
ضم الس
بالماس ستة
العبين جدد
هذا الموسم
(أرشيف)

فيديرر وفيسنينا أبطال إنديان ويلز
رفع السويسري روجيه فيديرر لقب دورة إنديان ويلز
األميركية الدولية في كرة املضرب إحدى دورات األلف
نقطة للماسترز بعد تغلبه على مواطنه ستانيسالس
فافرينكا  4-6و 5-7في املباراة
النهائية.
وهذا هو اللقب الخامس لفيديرر
في هذه الدورة بعد أعوام 2004
و 2005و 2006و ،2012ليعادل
الرقم القياسي املسجل باسم
الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
ُ
ولدى السيدات ،توجت الروسية
إيلينا فيسنينا املصنفة
 14باللقب بعد فوزها على
مواطنتها سفتالنا كوزنتسوفا
الثامنة  7-6و 5-7و ،4-6لتحقق
اللقب االحترافي الثالث فقط في مسيرتها بعد دورتي
إيستبورن وهوبارت في .2013

الدوري األميركي للمحترفين

كليفالند يستفيق من الصدمة
كليفالند كافالييرز ّ
يعوض خسارته
الثقيلة أمام لوس أنجلس كليبرز بالفوز
على جاره اليكرز في الدوري األميركي
الشمالي للمحترفين في كرة السلة

استفاق كليفالند كافالييرز ،حامل
ال ـل ـقــب ،ســريـعــا م ــن صــدمــة الـهــزيـمــة
أمـ ــام ل ــوس أن ـج ـلــس كـلـيـبــرز ب ـفــارق
 30ن ـق ـطــة  108-78ب ـغ ـي ــاب نـجـمـيــه
ل ـي ـبــرون جـيـمــس وك ــاي ــري إيــرفـيـنــغ
ليرد بالفوز على جــار األخـيــر لوس
أنجلس اليكرز  ،120-125في الدوري
األم ـيــركــي الـشـمــالــي للمحترفني في
كرة السلة.
وتــألــق إيــرفـيـنــغ وجـيـمــس ،إذ سجل
األول  46ن ـق ـطــة وال ـث ــان ــي  34نقطة

و 7تـمــريــرات حــاسـمــة و 6متابعات،
وأضاف كيفن الف  21نقطة.
ب ــدوره ،عـ ّـوض ســان أنطونيو سبرز
خ ـس ــارت ـي ــه أم ـ ـ ــام بـ ــورتـ ــانـ ــد ت ــراي ــل
ب ــاي ــزرز ومـفـيــس غــريــزلـيــس بـفــوزه
على ساكرامنتو كينغز .102-118
وكانت البداية كارثية لسان أنطونيو
الذي أهدر  12من رمياته الـ  13األولى
لـيـتــأخــر  14-2قـبــل أن يــدخــل أج ــواء
امل ـب ــاراة تــدريـجـيــا اعـتـبــارًا مــن الــربــع
الثاني بقيادة الفرنسي طوني باركر
ال ــذي سجل  16نقطة ،بينها  12في
هذا الربع.
ونـ ـج ــح س ـ ــان أن ـط ــون ـي ــو فـ ــي ال ـت ـق ــدم
ع ـل ــى م ـنــاف ـســه بـ ـف ــارق  28ن ـق ـطــة فــي
إح ــدى مــراحــل امل ـبــاراة ليحسمها في
مصلحته.
وقال مدرب الفريق غريغ بوبوفيتش:

"قـ ـمـ ـن ــا ب ـ ـ ـ ــردة فـ ـع ــل بـ ـع ــد خـ ـس ــارت ــن
متتاليتني وأظهرنا قتالية عالية في
الدفاع والهجوم".
والـفــوز هــو الثالث والخمسون لسان
أنـطــونـيــو فــي  69م ـب ــاراة وه ــو يحتل
املــركــز الـثــانــي فــي املـجـمــوعــة الغربية
وراء غــولــدن ستايت ( 55فــوزًا مقابل
 14خسارة).
وقــاد دامـيــان لـيــارد فريقه بورتالند
ترايل باليزرز إلــى الفوز على ميامي
هيت .104-115
ونـجــح العــب ارتـكــاز بــورتــانــد البالغ
م ــن ال ـع ـمــر  26ع ــام ــا ف ــي تـسـجـيــل 12
رمية حرة و 9رميات ثالثية.
وهــي امل ــرة الثالثة عـشــرة هــذا املوسم
الـتــي ينجح فيها ل ـيــارد فــي تخطي
حــاجــز الـثــاثــن نقطة والــرابـعــة التي
يسجل فيها أكثر من  40نقطة.

