8

اإلثنين  23كانون األول  2019العدد 3940

اإلثنين  23كانون األول  2019العدد 3940

رياضة

رياضة

كأس
العالم

ليغ1

عام األلقاب في ليفربول

طـ ــوى ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـي ــزي صفحة
وبـقـيــت أم ــام ــه أخـ ــرى :أح ــرز السبت
للمرة األول ــى فــي تاريخه لقب كأس
ّ
العالم لألندية في كرة القدم بتغلبه
بـهــدف الـبــرازيـلــي روبــرتــو فيرمينو
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت اإلضـ ـ ــافـ ـ ــي عـ ـل ــى ن ـ ــادي
فالمنغو ،قبل أشهر مــن لقب يريده
أكثر من ّ
أي أمر آخر ،أال وهو الدوري
اإلنكليزي املمتاز.
دخل حامل لقب دوري أبطال أوروبا
مــونــديــال األن ــدي ــة الـ ــذي اسـتـضــافــت
ال ــدوح ــة نـسـخـتــه ال ـس ــادس ــة ع ـشــرة،
كالفريق «األفضل» في العالم ،وذلك
بحسب مــا ج ــاء عـلــى لـســان مـ َ
ـدربــن
واجـ ـ ـه ـ ــاه :أن ـط ــون ـي ــو م ـح ـم ــد مـ ــدرب
م ــونـ ـتـ ـي ــري امل ـك ـس ـي ـك ــي ف ـ ــي ن ـصــف
النهائي ،والبرتغالي جورج جيزوس
في النهائي.
فــي امل ــرت ــن ،ك ــان فيرمينو الـحــاســم:
هدف الفوز ( )1-2في املباراة األولى
ف ــي الــدق ـي ـقــة ( )1+90ب ـع ـيــد دخــولــه
ً
بديال ،والدقيقة  99في النهائي على
س ـت ــاد خـلـيـفــة الـ ــدولـ ــي ،ب ـعــد نـهــايــة
ال ــوق ــت األص ـل ــي بــال ـت ـعــادل الـسـلـبــي
أمام  45416متفرجًا.
لـ ـك ــن األهـ ـ ـ ـ ـ ّـم ه ـ ــو أن فـ ــريـ ــق امل ـ ـ ــدرب
األملــانــي يــورغــن كـلــوب ثـبــت زعامته
على الـكــرة العاملية ،فــي موسم يريد
خالله العودة إلى معانقة لقب بطولة

فاز ليفربول
بهدف دون
رد على
فالمينغو في
نهائي كأس
العالم (أ ف ب)

إن ـك ـل ـتــرا ب ـعــد ان ـت ـظ ــار ث ــاث ــة ع ـقــود،
وب ـعــدمــا اكـتـفــى فــي املــوســم املــاضــي
بمركز الوصافة بفارق نقطة وحيدة
عن مانشستر سيتي.
هذا املوسم ،يبدو ليفربول أقرب من
ّ
أي وق ــت م ـض ــى ،إذ ي ـت ـصــدر ب ـفــارق
 10نقاط (وم ـبــاراة أقــل) عــن مطارده
ليستر سيتي الــذي تلقى للمفارقة،

خسارة في اليوم ذاته (السبت) أمام
مانشستر سيتي (.)3-1
وقــال جـيــزوس عــن ليفربول« :لعبنا
ض ـ ّـد خـضــم يملك إمـكــانـيــات كبيرة،
وي ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـر فـ ـ ــي أفـ ـ ـض ـ ــل ال ـ ـل ـ ـح ـ ـظـ ــات فــي
تاريخه».
وتـ ـف ـ ّـوق ل ـي ـفــربــول ب ـه ــدف فـيــرمـيـنــو
ً
( ،)99ل ـي ـت ـ ّـوج بـ ـط ــا ف ــي م ـشــارك ـتــه

كلوب صانع الفرح

الـثــانـيــة ف ــي مــونــديــال األن ــدي ــة ،بعد
خسارته أمــام ســاو باولو البرازيلي
ف ــي نـهــائــي  .2005واخ ـت ـيــر املـهــاجــم
البرازيلي أفضل العــب في النهائي،
ب ـي ـن ـمــا نـ ــال زم ـي ـل ــه املـ ـص ــري مـحـمــد
صـ ـ ـ ــاح جـ ـ ــائـ ـ ــزة أفـ ـ ـض ـ ــل العـ ـ ـ ــب فــي
البطولة.
ّ
وقــال البرازيلي« :كــنــا نريد أن نفوز

فيرمينيو الذهبي
أصبح ّ
مدرب ليفربول يورغن كلوب ّأول أملاني يرفع
َ
كــأس املسابقة فــي صيغتها الـجــديــدة املعتمدة منذ
ســت إضافة
( 2005سبعة فــرق هــي أبـطــال ال ـقــارات الـ َ
إلى بطل البلد املضيف) ،وانضم إلى مواطنيه اللذين
سـبــق لـهـمــا إحـ ــراز لـقــب بـطــل ال ـعــالــم ،وه ـمــا ديـتـمــار
كــرامــر ( 1976مــع بــايــرن ميونيخ تحت مسمى كأس
انتركونتيننتال ،وأوت ـم ــار هيتزفيلد مــع الـبــافــاري
ّ
أيـضــا عــام  .)2001وتـمــكــن كـلــوب مــن إع ــادة ليفربول
ّ
إلى الواجهة منذ أن تولى تدريبه في عام  ،2015فقاده
إلى نهائي الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» ،ثم نهائي
دوري األبطال الــذي خسره أمــام ريــال مدريد ،قبل أن
يعود ويحرز اللقب ّ
القار ّي العام املاضي على حساب
توتنهام ،وفي النهاية حقق بطولة العالم لألندية.

صخرة الدفاع

اخـتـيــر مـهــاجــم ن ــادي لـيـفــربــول ،الـبــرازيـلــي روبـيــرتــو
فيرمينو ّأفضل العب في نهائي كأس العالم لألندية
بعد أن حقق هدف الفوز لـ«الريدز» في الدقيقة  99من
عمر اللقاء .وكــان فيرمينو نفسه قد أوصــل ليفربول
للنهائي ،بتسجيله هدف الفوز ( )1-2على مونتيري
ً
املكسيكي في الوقت املحتسب بدال من الضائع خالل
ً
مباراة نصف النهائي ،بعيد دخوله بديال في الدقائق
الخمس األخيرة .ويعتبر فيرمينو من أبرز الالعبني
حاليًا فــي تشكيلة لـيـفــربــول ،خـ ّ
ـاصــة أنــه يسجل في
املباريات الحاسمة حني يكون الفريق بحاجة للفوز.
وسجل فيرمينو حتى اآلن  4أهداف في الدوري جاءت
ثــاثــة منها فــي م ـبــاريــات حـســاســة ف ــاز فيها الليفر
بفارق هدف واحد.

فخر العرب

ســاعــد أف ـضــل م ــداف ــع ف ــي ال ـعــالــم وأف ـض ــل الع ــب في
أوروبـ ــا أخ ـي ـرًا الـهــولـنــدي فيرجيل ف ــان داي ــك فريقه
لـيـفــربــول عـلــى تحقيق لـقـبــي دوري أب ـطــال أوروب ــا
وكـ ــأس ال ـعــالــم ل ــأن ــدي ــة .وتـعـتـبــر صـفـقــة ف ــان داي ــك
األن ـجــح لليفربول فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة نـظـرًا إلــى
الـ ـف ــارق ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ص ـن ـعــه ال ــاع ــب ال ـه ــول ـن ـ ّـدي ـ
ّ
السورينامي في الخط الخلفي لــ«الــريــدز» .وترشح
ّ
فان دايك لجائزة األفضل في العالم وحل ثانيًا ّخلف
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي ،ومــن املتوقع أن
يكون حاضرًا على منصات التتويج خالل السنوات
املـقـبـلــة ،نـظـرًا إل ــى املـسـتــوى املـمـيــز ال ــذي يـقـ ّـدمــه في
ليفربول ومع منتخب هولندا.

أرنولد وروبرتسون

اخـتـيــر جـنــاح ن ــادي لـيـفــربــول امل ـصــري محمد صــاح
أفضل العب في كأس العالم لألندية بعد األداء املميز
واملـجـهــود الكبير ال ــذي قـ ّـدمــه .وي ـقـ ّـدم صــاح موسمًا
ممتازًا مع ليفربول حتى اآلن ،حيث سجل  9أهداف في
الدوري وأربعة في دوري أبطال أوروبا .وصنع صالح
حـتــى اآلن  7ت ـمــريــرات حــاسـمــة لــزمــائــه فــي الـفــريــق.
وكان للنجم املصري تصريح بعد الفوز بكأس العالم
ّ
لألندية ،أكد خالله أن فريقه يركز اآلن على إنهاء فترة
األعياد «البوكسينغ داي» بأفضل طريقة ممكنة ،من
أجل دخول مرحلة اإلياب من دون ضغوط كما حصل
املــوســم امل ــاض ــي ،وأن الـفــريــق سيعمل جــاه ـدًا للفوز
بلقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ  30عامًا.

تاريخ من البطوالت
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ضـ ــوء ال ـص ـح ــاف ــة ،كـ ــان لـلـظـهـيــريــن أنـ ــدرو
ّ
روبيرتسون وترنت ألكساندر أرنولد دور كبير في تألق
نــادي ليفربول ،بعد أن ّقدما ً
أداء ثابتًا منذ قدومهما
تبرزه األرقام،
إلى النادي عام  .2017ما ال يظهره اإلعالم ً
إذ قام روبرتسون بصناعة  23هدفًا إضافة لتسجيله
 3أه ــداف منذ مجيئه مــن نــادي هــال سيتي عــام 2017
الظهير اإلنكليزي
مقابل  7مليون يــورو ،في حني قــام ً
الشاب أرنــولــد بصناعة  27هدفًا إضــافــة إلــى تسجيله
 5أهــداف منذ تصعيده من شباب الـنــادي إلــى الفريق
األول ،لينفرد بــذلــك الـظـهـيــران الـشــابــان بقائمة أعلى
مشاركة فــي األه ــداف بالنسبة إلــى األظـهــرة في
معدل
ً
مقارنة ّ
بأي ظهيرين َ
آخرين.
أوروبا

حول العالم

لمبابيه في 2019
هدفًا
41
ّ

باللقب واستطعنا ذلــك»ّ ،
ضد فريق
ك ــان ي ـق ـ ّـدم «مــوس ـمــا م ـم ـي ـزًا» بـعــدمــا
ّ
ف ـ ــاز م ـن ــذ تـ ــولـ ــي ج ـ ـيـ ــزوس ت ــدري ـب ــه
فــي حــزيــران/يــون ـيــو امل ــاض ــي ،بلقب
ـان
ســادس فــي ال ــدوري البرازيلي وثـ ٍ
فــي كــوبــا لـيـبــرتــادوريــس .مــن جهته،
حــذر كلوب في اإلف ــراط بالبناء على
ال ـل ـق ــب الـ ـع ــامل ــي ك ـم ـق ــدم ــة لـلـتـتــويــج
بــالـلـقــب اإلن ـك ـل ـي ــزي ،وقـ ــال ّ
ردًا على
سؤال عن احتمال تتابع االثنني كما
حصل مع دوري األبـطــال ومونديال
األنــديــة «ال فـكــرة ل ــدي» .وتــابــع «فــي
هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة لــدي ـنــا أم ـس ـيــة رائ ـعــة
ّ
للنادي ولكل من هو معنا» ،مضيفًا
ً
ّ
«قدمنا أداء مذهال في مباراة صعبة.
قمنا بالعديد من األمور الجيدة».
وه ــي امل ـ ّـرة األول ــى الـتــي ي ـتـ ّـوج فيها
ً
الـ ـ ـن ـ ــادي األح ـ ـمـ ــر بـ ـط ــا ل ـل ـع ــال ــم فــي
ت ــاري ـخ ــه امل ـم ـتــد ل ـ ـ ــ 127ع ــام ــا ،وب ــات
ثاني فريق إنكليزي يحرز لقب هذه
ال ـب ـطــولــة بـصـيـغـتـهــا ال ـحــال ـيــة ،بعد
مانشستر يونايتد عام .2008
وإضافة إلى خسارته نهائي مونديال
األن ــدي ــة ع ــام  2005بـنـتـيـجــة (صـفــر-
 )1أم ــام س ــاو بــاولــو ،فـشــل ليفربول
مرتني في رفع كأس انتركونتيننتال،
وذل ــك بـخـســارتــه أم ــام فــامـنـغــو عــام
 ،1981وإنديبينديينتي األرجنتيني
في .1984

أحــرز نــادي ليفربول لقب دوري أبـطــال أوروب ــا في
ســت مـنــاسـبــات ك ــان آخــرهــا ال ـعــام املــاضــي .واحـتــل
الــ«ريــدز» مركز الوصافة في ثالث مناسبات أعوام
( .)2018 ،2007 ،1985وعلى صعيد أوروبا فقد رفع
لـيـفــربــول ك ــأس االت ـحــاد األوروب ـ ــي  3م ــرات ،وكــأس
السوبر األوروبي  4مرات.
أم ــا الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي وه ــو الـلـقــب األه ــم واألغـلــى
ال ــذي يـسـعــى لـيـفــربــول لتحقيقه بـعــد  30عــامــا من
الغياب ،فقد أحــرزه الـ«حمر» في  18مناسبة .ورفع
ّ
ليفربول كــأس االت ـحــاد اإلنـكـلـيــزي  7م ــرات ،وكـ ّـأس
الرابطة  8مراتّ ،أما كأس الدرع الخيرية فقط حققه
في  15مناسبة.

باريس يتصدر وموناكو يستعيد التوازن
ّ
حــقـقــت أنــديــة بــاريــس س ــان جيرمان
ّ
املتصدر ومرسيليا مطارده املباشر
ومـ ــونـ ــاكـ ــو انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات كـ ـبـ ـي ــرة فــي
املــرحـلــة التاسعة عـشــرة األخـيــرة من
دور ال ــذه ــاب ف ــي الـ ـ ــدوري الـفــرنـســي
لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم .وأك ـ ـ ـ ــرم بـ ــاريـ ــس س ــان
جـيــرمــان وفـ ــادة ضـيـفــه أم ـيــان ()1-4
بينها ثنائية لنجمه الــدولــي الواعد
ّ
كيليان مبابي ،وتغلب مرسيليا على
ّ
ضيفه نيم ( ،)1-3فيما فجر موناكو
ً
جــام غضبه على ضيفه ليل مـحـ ّـوال
تخلفه بـهــدف إل ــى ف ــوز ( )1-5بينها
ّ
متصدر الئحة
ثنائية لوسام بن يدر
ال ـهــدافــن .وبـ ــدوره سـحــق مونبلييه
ض ـي ـف ــه ب ــريـ ـس ــت ب ــرب ــاعـ ـي ــة ن ـظ ـي ـفــة،
وفاز نيس على ضيفه تولوز بثالثة
أهداف نظيفة.
وعلى ملعب بــارك دي بــرانــس ،أنهى
بــاريــس ســان جـيــرمــان ،حــامــل اللقب
ف ــي ال ـع ــام ــن األخـ ـي ـ َـري ــن ،عـ ــام 2019
بأفضل طريقة ممكنة بفوزه السادس
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي وال ـخ ــام ــس ع ـشــر هــذا
ّ
امل ــوس ــم م ـع ــززًا مــوقـعــه ف ــي ال ـص ــدارة
برصيد  45نقطة مع مباراة مؤجلة.
وفــرض مبابي نفسه نجمًا للمباراة
غ ــداة احتفاله بعيد مـيــاده الـحــادي
والعشرين ،فنجح في تسجيل ثنائية
رافـعــا بها رصـيــده إلــى  11هــدفــا هذا
امل ــوس ــم ،مـنـتــزعــا املــركــز الـثــانــي على
الئحة الهدافني .وهي املباراة السابعة
ّ
على الـتــوالــي الـتــي يـهــز فيها مبابي
الشباك بهدف على األقــل ،وهو أنهى
عام  2019بـ 41هدفًا .وحافظ باريس
س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان ع ـل ــى ف ـ ـ ــارق ال ـن ـق ــاط
ال ـس ـبــع ّال ـت ــي تـفـصـلــه ع ــن مــرسـيـلـيــا
الذي حقق فوزه السابع في مبارياته

الثماني األخ ـيــرة عندما تغلب على
ضيفه نيم (.)1-3
وان ـت ـظ ــر مــرس ـي ـل ـيــا الـ ـش ــوط ال ـثــانــي
لـحـســم الـنـتـيـجــة ،فــافـتـتــح التسجيل
ب ــال ـن ـي ــران ال ـص ــدي ـق ــة ع ـن ــدم ــا سـ ّـجــل
امل ـ ـ ــداف ـ ـ ــع امل ـ ـغـ ــربـ ــي األصـ ـ ـ ـ ــل س ـف ـي ــان
ال ـع ـكــوش بــالـخـطــأ ف ــي مــرمــى فريقه
( ،)47وأضـ ـ ــاف األرج ـن ـت ـي ـنــي داريـ ــو
بينيديتو الثاني ( ،)66قبل أن يختم
ديميتري باييت املهرجان ( ،)82فيما
س ـج ــل أن ـط ــون ــي ب ــري ــان ـك ــون ال ـه ــدف

حقق مرسيليا فوزه
السابع في مبارياته
الثماني األخيرة

الوحيد للضيوف (.)2+90
وف ـجــر مــونــاكــو غـضـبــه بـضـيـفــه ليل
وس ـح ـق ــه ( .)1-5وك ـ ــان ل ـي ــل ال ـب ــادئ
بــالـتـسـجـيــل ع ـبــر ه ـ ّـداف ــه الـنـيـجـيــري
ف ـي ـك ـت ــور أوسـ ـيـ ـمـ ـه ــن فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة
ً
 13م ـ ـسـ ـ ّـجـ ــا ه ـ ــدف ـ ــه ال ـ ـعـ ــاشـ ــر هـ ــذا
املوسمّ ،
ورد فريق اإلمــارة ّ
بقوة عبر
البرتغالي جيلسون مارتينيز ()23
والـسـنـغــالــي بــالــدي دي ــاو كيتا ()29
والتونسي األصــل وســام بن يدر (53
و )65والبولندي كميل غليك (.)3+90
ّ
وع ـ ـ ــزز ب ــن ي ـ ــدر م ــوق ـع ــه ف ــي ص ـ ــدارة
الئحة الهدافني برصيد  13هدفًا.
وص ـعــد مــونــاكــو إل ــى امل ــرك ــز الـســابــع
بــرصـيــد  28نـقـطــة ،فيما تــراجــع ليل
إلــى املــركــز الــرابــع تــاركــا الثالث لرين
ال ـف ــائ ــز ع ـل ــى ض ـي ـفــه ب ـ ـ ــوردو ب ـهــدف
وحيد سجله السنغالي مباي نيانغ
( .)83ورفع رين رصيده إلى  33نقطة
بفارق نقطتني أمام ليل.
واستعاد مونبلييه نغمة االنتصارات

احتفل كيليان مبابيه بعيد ميالده مع المشجعين (أ ف ب)

الـ ـ ـت ـ ــي غ ـ ــاب ـ ــت ع ـ ـنـ ــه فـ ـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات
ّ
ال ـثــاث األخ ـيــرة وتـغــلــب عـلــى ضيفه
بريست برباعية نظيفة تناوب على
تسجيلها غــايـتــان الب ــورد ( 14و)57
جزاء)
وتيجي سافنييه ( 30من ركلة ّ
وف ـلــوران موليه ( .)83وب ــدوره حقق
نيس ف ــوزًا كبيرًا على ضيفه تولوز
بـثــاثـيــة نـظـيـفــة سـجـلـهــا الـسـنـغــالــي
األصــل ماالنغ ســار ( )16والجزائري
هشام ب ــوداوي ( )19وبـيــار لــي ميلو
(ّ .)41
وت ـع ــث ــر ل ـي ــون مـ ـج ـ ّـددًا ب ـس ـقــوطــه في
فـ ــخ الـ ـتـ ـع ــادل أم ـ ـ ــام م ـض ـي ـفــه ري ـنــس
ب ـه ــدف ل ــوك ــاس ت ــوس ــار ( )9مـقــابــل
هـ ــدف ملــات ـيــو ك ــاف ــارو ( 44م ــن ركـلــة
جــزاء) .وأهــدر موسى ديمبيلي ركلة
جزاء ( )82لليون الذي فشل للمباراة
الثانية على التوالي في تحقيق الفوز
عقب خـســارتــه أم ــام ريــن فــي املرحلة
املاضية.
وتابع سانت إتيان نتائجه املخيبة
ومني بخسارته الثانية على التوالي
وك ــان ــت أمـ ــام مـضـيـفــه س ـتــراس ـبــورغ
بـ ـه ــدف لـ ـل ــدول ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ريـ ــاض
ب ــودب ــوز ( 73مــن رك ـلــة جـ ــزاء) مقابل
هـ ــدفـ ــن ل ـ ـلـ ــودوف ـ ـيـ ــك أج ـ ـ ـ ـ ــورك ()22
وأدريان توماسون (.)62
وخسر نانت أمام ضيفه انجيه بهدف
للودوفيك بــاس ( )18مقابل هدفني
ألنطونان بوبيشون ( )51والجزائري
فريد املاللي (.)88
وت ـ ـعـ ــادل ديـ ـج ــون م ــع م ـت ــز ب ـهــدفــن
لرومان أمالفاتينو ( )18ومام بالدي
( )42مقابل هدفني للسنغالي حبيب
ديــالــو ( )15والـعــاجــي حبيب مايغا
(.)2+90

NBA

هاردن أفضل المسجلين وفوز كبير لكليبيرز
ّ
ح ـ ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــس
أنـ ـتـ ـيـ ـت ــوك ــونـ ـمـ ـب ــو «تـ ــري ـ ـبـ ــل داب ـ ـ ــل»
ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة هـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،وق ــاد
ف ــري ـق ــه م ـي ـل ــووك ــي ب ــاك ــس ل ـت ـعــزيــز
سـ ـجـ ـل ــه األف ـ ـ ـضـ ـ ــل فـ ـ ــي دوري كـ ــرة
السلة األميركي للمحترفني بالفوز
عـلــى ن ـيــويــورك نـيـكــس (.)102-123
وش ـهــدت م ـبــاريــات نـهــايــة األس ـبــوع
ت ـس ـج ـي ــل نـ ـج ــم هـ ـي ــوس ــن روكـ ـت ــس
جيمس هاردن  47نقطة قاد به فريقه
إلـ ــى الـ ـف ــوز ع ـلــى مـضـيـفــه فينيكس
صنز ( ،)125-139بينما سحق لوس
أن ـج ـل ـي ــس ك ـل ـي ـب ـيــرز م ـض ـي ـفــه س ــان
أنتونيو سبيرز ( )109-134بفضل
نجمه كواهي لينارد.
وفــي امل ـبــاراة األول ــى ،قــاد اليوناني،
أفـ ـض ــل الع ـ ــب ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي،
فريقه إلى تحقيق فــوزه الــ 26مقابل
أرب ــع هــزائــم ،ليعزز متصدر ترتيب
امل ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق ـي ــة س ـج ـلــه كــأف ـضــل
فـ ــريـ ــق ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ه ـ ـ ــذا املـ ــوسـ ــم،
ّ
متصدر املنطقة
مدفوعًا بفوزه على
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ل ـ ـ ــوس أنـ ـجـ ـلـ ـي ــس ل ـي ـك ــرز
الخميس (.)104-111
وس ـج ــل أن ـت ـي ـتــوكــون ـم ـبــو ف ــي قــاعــة
«مـ ــادي ـ ـسـ ــون س ـك ــوي ــر غـ ـ ـ ـ ــاردن» فــي
ن ـيــويــورك 22 ،نقطة مــع  11متابعة
و 10ت ـ ـمـ ــريـ ــرات ح ــاسـ ـم ــة ،لـيـحـقــق
«ت ــري ـب ــل دابـ ـ ــل» ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة هــذا
املوسم.
وحقق ميلووكي فــوزه الــ 20في آخر
 21م ـب ــاراة ،وال ـتــاســع تــوال ـيــا خــارج
أرض ــه ،علمًا بــأن الـخـســارة األخـيــرة
له خارج ملعبه تعود إلى الثامن من
تشرين الثاني/نوفمبر املاضي أمام
يوتا جاز.
من جهته ،تابع جيمس هاردن أفضل
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العــب فــي ال ــدوري فــي مــوســم -2017
 ،2018تألقه على صعيد التسجيل،
ّ
م ـ ـعـ ــززًا م ــوق ـع ــه ك ــأف ـض ــل العـ ــب ه ــذا
املوسم ،علمًا بأنه كان أفضل مسجل
في ال ــدوري في املوسمني املاضيني.
وسـ ـج ــل ه ـ ـ ــاردن  47ن ـق ـطــة ل ـصــالــح
هيوسنت في سلة املضيف فينيكس،
لينهي فريقه املباراة بفارق  14نقطة،
ّ
ويحقق فوزه الخامس في آخر ست
م ـبــاريــات .وي ـت ـصـ ّـدر هـ ــاردن ترتيب
املسجلني هــذا املــوســم ،بمعدل 38,5

ن ـق ـطــة ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـ ــواح ـ ــدة ،أم ــام
أنتيتوكونمبو (معدل  31,8نقطة).
وأض ـ ـ ــاف ه ـ ـ ــاردن ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة ســت
متابعات وسبع تمريرات حاسمة.
وسـ ــاهـ ــم زم ـي ـل ــه راس ـ ـ ــل وس ـت ـب ــروك
بتسجيل  30نقطة مع  10متابعات،
بينما أضاف كلينت كابيال  14نقطة
و 17مـتــابـعــة لـهـيــوســن ال ــذي حقق
ف ــوزه ال ـ ــ 20مـقــابــل تـســع ه ــزائ ــم هــذا
املوسم .في املقابل ،كان كيلي أوبري
جونيور أفضل مسجل لفينيكس مع
 26نقطة.

فيالديلفيا يستعيد توازنه

سجل أنتيتوكونمبو 22
نقطة مع  11متابعة
و 10تمريرات حاسمة

ن ـج ــم آخـ ــر كـ ــان ت ـح ــت األضـ ـ ـ ــواء فــي
ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع ه ــو ل ـي ـن ــارد ال ــذي
قـ ــاد ك ـل ـي ـب ـيــرز ل ـل ـفــوز ع ـلــى مضيفه
س ـب ـي ــرز بـ ـف ــارق  25ن ـق ـط ــة .وس ـجــل
لينارد الــذي قــاد تــورونـتــو رابـتــورز
فــي املــوســم إلــى الـفــوز باللقب للمرة
األولــى في تاريخه قبل االنتقال إلى

يبلغ معدل هاردن  38.5نقطة في المباراة (أ ف ب)

كليبيرز 26 ،نقطة أضاف إليها سبع
مـتــابـعــات وت ـســع ت ـمــريــرات حاسمة
وأربـ ـ ــع س ــرق ــات ل ـل ـك ــرة .وأتـ ـ ــاح هــذا
الفوز لكليبيرز ،وهو الــ 22له مقابل
ت ـس ــع هـ ــزائـ ــم ه ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم ،ت ـعــزيــز
موقعه في املركز الثاني في املنطقة
الغربية ،والبقاء على مسافة قريبة
من غريمه ليكرز املتصدر ( 24فوزًا
ّ
وخـ ـم ــس ه ـ ــزائ ـ ــم) .إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،تـمــكــن
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز بقيادة
نـجـمــه الـكــامـيــرونــي جــويــل إمبييد،
م ــن تـحـقـيــق فـ ــوزه األول ب ـعــد ثــاث
ّ
بتفوقه على ضيفه
هزائم متتالية،
واش ـن ـطــن وي ـ ـ ــزاردز بـنـتـيـجــة (-125
 .)108وكان فيالدلفيا قد خسر على
ال ـتــوالــي م ــرة خ ــارج ملعبه ومــرتــن
على أرضــه ،بعد سلسلة من خمسة
انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات .وأدت هـ ـ ــذه الـ ـه ــزائ ــم
إلـ ــى ت ــراج ــع سـفـنـتــي س ـي ـك ـســرز من
املــركــز الـثــانــي فــي املنطقة الشرقية،
إل ــى ال ـس ــادس حــالـيــا .وك ــان إمبييد
وجوش ريتشارلون أفضل مسجلني
ّ
لفيالدلفيا مع  21نقطة لكل منهما،
بينما أضاف الكاميروني  13متابعة
كانت األعلى في املباراة.
وف ــي أب ــرز املـحـطــات األخـ ــرى ،سجل
سبنسر ديـنــويــدي  39نقطة ساهم
م ــن خــال ـهــا ب ـف ــوز فــري ـقــه بــروك ـلــن
ن ـتــس ع ـلــى ض ـي ـفــه أت ــان ـت ــا هــوكــس
( .)112-122إلــى ذل ــك ،فــاز بورتالند
تـ ــرايـ ــل ب ـ ــاي ـ ــزرز عـ ـل ــى م ـي ـن ـي ـســوتــا
تمبروولفز ( ،)106 - 113وممفيس
غــريــزل ـيــز ع ـلــى ســاكــرام ـن ـتــو كينغز
( ،)115 - 119وشـيـكــاغــو بــولــز على
ديـ ـت ــروي ــت ب ـي ـس ـتــونــز (،)107-119
ويوتا جاز على تشارلوت هورنتس
(.)107-114

فليك مدربًا لبايرن وإصابة
مارتينيز

أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاني تعيني
هانزي فليك مدربًا ّ للفريق حتى نهاية
املوسم الحالي .وتولى فليك مهام تدريب
النادي البافاري بعد إقالة الكرواتي نيكو
كوفاتش في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر
املاضي .وجاء في بيان على موقع النادي
ّ
الرسمي أن بايرن وهانزي فليك اتفقا
على أن يبقى األخير ّ
مدربًا حتى نهاية

املوسم الحالي ،مشيرًا إلى أنه «تمديدًا
لعقده إلى ما بعد تلك الفترة هو خيار
صريح لبايرن ميونيخ» .وأعلن نادي بايرن
ميونيخ أيضًا أن العبه اإلسباني خافي
مارتينيز سيغيب لقرابة ستة أسابيع
بسبب اإلصابة .وأوضح النادي البافاري
أن مارتينيز سيغيب عن معسكر الفريق
املقرر في الدوحة والذي ُ
ّ
سيقام في 4
ّ
كانون الثاني/يناير املقبل بعد أن تعرض
إلصابة عضلية ستبعده عن املالعب
لعدة أسابيع .وأصيب العب أتلتيك بلباو
اإلسباني السابق خالل مباراة الفريق التي
كسبها بثنائية نظيفة أمام فولفسبورغ
السبت املاضي ،وسيغيب ملدة  6أسابيع
على األقل حسبما ذكر املدرب هانسي
فليك .وبعد مباراة بايرن ميونخ ضد
ّ
فولفسبورغ ،أكد املوقع ّالرسمي للنادي
أيضًا خضوع مهاجم الفريق روبيرت
ليفاندوفسكي لعملية ناجحة في الفخذ.
ومن ّ
املقرر أن يحصل املهاجم الذي
ّ
يتصدر قائمة هدافي الـ«بوندسليغا»
برصيد  19هدفًا على راحة لبضعة أيام.
ّ
ويحتل النادي البافاري بطل أملانيا في
املواسم السبعة املاضية املركز الثالث
في الدوري املحلي بفارق أربع نقاط عن
ّ
املتصدر.
اليبزيغ

محرز وصالح ضمن األفضل

ّ
ضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل العب
أفريقي لعام  2019نجم نادي ليفربول
اإلنكليزي ،السنغالي ساديو مانيه وزمليه
في الفريق املصري محمد صالح ،إضافة
إلى العب نادي ليستر سيتي السابق
ومانشستر سيتي الحالي الجزائري
رياض محرز وذلك بحسب ما أعلن
االتحاد األفريقي لكرة القدم «كاف».
يذكر أن صالح كان قد فاز بالجائزة في
العامني املاضيني على حساب ساديو
ماني والجابوني العب آرسنال بيير

إيميريك أوباميانج .وكان محرز قد قاد
منتخب بالده الجزائر للفوز بلقب كأس
األمم األفريقية ،كما رفع لقب الدوري
ّ
اإلنكليزي وكأس الرابطة وكأس االتحاد.
ّأما صالح ومانيه فقد فازا بلقب دوري
أبطال أوروبا ،وكأس العالم لألندية وكأس
السوبر األوروبي.

