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كأس آسيا 2015

كرة المضرب

ثان ينتهي أمام كوريا الجنوبية
حلم العراق بلقب ٍ
حقق املنتخب الكوري الجنوبي إنجازًا
تــاريـخـيــا بــالـتــأهــل ألول م ــرة مـنــذ عــام
 1988الى نهائي كأس آسيا  ،2015بعد
تغلبه على العراق  0-2في الدور نصف
النهائي من النسخة السادسة عشرة.
ويــديــن منتخب امل ــدرب األملــانــي أولــي
شتيليكه ب ـف ــوزه ال ــى جـيــونــغ هيوب
( )20وكـيــم يــونــغ غ ــوون ( )50اللذين
سجال هدفي املباراة.
وف ـش ــل املـنـتـخــب ال ـع ــراق ــي ف ــي ت ـكــرار
سيناريو  2007حني تخطى املنتخب
ال ـك ــوري الـجـنــوبــي ب ــال ــذات ف ــي ال ــدور
ن ـصــف ال ـن ـهــائــي (بـ ــركـ ــات الـتــرجـيــح
بعد تعادلهما  ،)0-0ومواصلة حلمه
بإحراز اللقب الثاني في تاريخه.
ونجح «محاربو تايغوك» في التخلص
م ـ ــن ع ـ ـقـ ــدة ال ـ ـ ـ ـ ــدور نـ ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي
وت ـج ـن ـب ــوا انـ ـتـ ـه ــاء مـ ـش ــواره ــم ع ـنــده
للمرة الثالثة على الـتــوالــي والــرابـعــة
في النسخ الخمس االخيرة ،وواصلوا
حلمهم بإحراز اللقب للمرة األولى منذ
 1960حني توجوا به للمرة الثانية على
التوالي في أول نسختني من البطولة
القارية.
وبــدأ الكوريون اللقاء بفرص خطيرة،

وكــانــوا قريبني مــن افـتـتــاح التسجيل
مبكرًا لوال تألق الحارس العراقي جالل
ً
حسن .ولــم ينتظروا طــويــا ّللوصول
الــى الشباك إثــر ركلة حــرة نفذها كيم
جني سو فوصلت الكرة إلى لي جيونغ
هيوب الــذي ّ
حولها برأسه على يمني
ال ـح ــارس ( ،)20ال ــذي اضـطــر للتدخل
بعدها بقليل مــن أج ــل تجنب الهدف
الثاني إثر تسديدة من حــدود املنطقة

لسون هيونغ مني (.)27
ومـ ــع ب ــداي ــة الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي تـعـقــدت
مهمة العراق بعدما أضــاف الكوريون
ال ـهــدف الـثــانــي عـبــر كـيــم يــونــغ غــوون
الذي وصلته الكرة عند حدود املنطقة
بعدما سيطر عليها بالصدر زميله لي
جيونغ يوب فأطلقها قوية على يسار
الـ ـح ــارس ال ـع ــراق ــي ( ،)50الـ ــذي ك ــادت
ان تهتز شباكه أيضًا فــي الدقيقة 55

تجنب الكوريون انهاء مشوارهم في نصف النهائي للمرة الثالثة تواليًا (شعيد خان ـ أ ف ب)

مــن كــرة صــاروخـيــة للقائد كــي سونغ
يوينغ لكنه تألق في صدها ثم اضطر
للتدخل بعد ثوان للوقوف بوجه سون
هيونغ مني (.)56
وت ـ ـحـ ـ ّـسـ ــن بـ ـع ــده ــا أداء الـ ـع ــراقـ ـي ــن
وض ـغ ـط ــوا ع ـلــى مـنــافـسـيـهــم دون أن
يـتـمـكـنــوا م ــن ال ــوص ــول ال ــى ال ـش ـبــاك.
وكاد أن يأتي الهدف من الجهة املقابلة
بتسديدة بعيدة من كي سونغ يوينغ
تمكن الحارس العراقي من صدها ()82
قبل ان تتوقف املـبــاراة لبعض الوقت
ب ـعــدمــا حـ ــاول أح ــد مـشـجـعــي ال ـع ــراق
الوصول الــى الحكم الياباني رويجي
س ــات ــو ل ـك ــن رج ـ ــال االم ـ ــن اع ـت ــرض ــوه
واخرجوه من امللعب.
وتواصلت بعدها املـبــاراة مــن دون ان
يطرأ اي تعديل على النتيجة ،بعدما
عــرف رجــال شتيليكه كيف يتعاملون
م ــع ان ــدف ــاع ال ـع ــراق ـي ــن ،ال ــذي ــن كــانــوا
قريبني مــن تقليص الـفــارق فــي الوقت
بدل الضائع.
وت ـ ـقـ ــام امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة فـ ــي نـصــف
النهائي اليوم الساعة  11,00صباحًا
بـ ـت ــوقـ ـي ــت بـ ـ ـي ـ ــروت ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـل ـت ـقــي
أوستراليا املضيفة مع اإلمارات.

الدوري األميركي للمحترفين

ّ
كليفالند يتغلب على أوكالهوما وجيمس يتفوق على دورانت
بصعوبة تمكن اتالنتا
هوكس من التغلب على
مينيسوتا تمبروولفز بفارق
نقطتين  ،110-112بينما
فاز غولدن ستايت ووريرز
على بوسطن سلتيكس
 ،111-114وقاد ليبرون
جيمس كليفالند كافالييرز
إلى الفوز على أوكالهوما
سيتي ثاندر ونجمه كيفن
دورانت 98-108
تقارير أخرى
على موقعنا

نـ ـج ــح أتـ ــان ـ ـتـ ــا هـ ــوكـ ــس بــال ـت ـغ ـلــب
ع ـلــى مـيـنـيـســوتــا ت ـم ـبــروول ـفــز -112
 100وتـحـقـيــق ف ــوزه ال ـس ــادس عشر
على الـتــوالــي فــي ال ــدوري األميركي
الشمالي للمحترفني في كــرة السلة.
وت ــأل ــق مـعـظــم الع ـبــي ه ــوك ــس ،وفــي
طليعتهم بــول ميلساب بـ  20نقطة،
وآل ه ـ ــارف ـ ــورد ب ـ ـ  19ن ـق ـط ــة ،وج ــف
تـيــغ ب ـ  15نـقـطــة .وه ــذا هــو ال ـفــوز ال ـ
 20ألتالنتا على أرضــه مقابل ثالث
ه ــزائ ــم ،والـ ـ ـ  30ف ــي م ـبــاريــاتــه ال ـ ـ 32
االخيرة ،وهو يتصدر ترتيب املنطقة
الشرقية مع  37فوزًا مقابل  8هزائم.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،كـ ـ ــان ث ـ ــادي ـ ــوس يــونــغ
األفضل في صفوف ساكرامنتو مع
 26نـقـطــة ،وأض ــاف مــو ولـيــامــس 20
نقطة.
ك ــذل ــك ،ف ــاز غ ــول ــدن س ـتــايــت ووريـ ــرز
ع ـل ــى ب ــوس ـط ــن سـلـتـيـكــس 111-114
محققًا االن ـت ـصــار الـ ـ  19تــوالـيــا على
أرضه .وتألق كالي طومسون مجددًا،
ً
مسجال  31نقطة ،بعد يومني فقط على

إح ــرازه  52نقطة ،منها  37فــي الربع
الثالث (رقم قياسي) أمام ساكرامنتو
كينغز ،إضافة الى ستيفن كوري (22
ن ـق ـطــة) .ولـ ــدى ال ـخ ــاس ــر ،ك ــان يــاريــد
سالينغر األفضل مع  26نقطة ،وايفان
تيرنر مع  19نقطة .ويشغل سلتيكس
املـ ــركـ ــز الـ ـ ـح ـ ــادي عـ ـش ــر فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الشرقية ( 15فوزًا و 27خسارة) ،فيما
يحتل غولدن ستايت املركز األول في
املنطقة الغربية ( 36فوزًا و 6هزائم).
بـ ـ ــدوره ،تـغـلــب كـلـيـفــانــد كــافــالـيـيــرز
عـلــى أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر -108
 98مـحـقـقــا ان ـت ـص ــاره ال ـس ــادس على
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي .وسـ ـج ــل «امل ـ ـلـ ــك» ل ـي ـب ــرون
جـيـمــس  34نـقـطــة مـتـقــدمــا بنقطتني
على كيفن دوران ــت نجم أوكــاهــومــا
وأفضل العب في موسم .2014-2013
وي ـح ـت ــل ك ـل ـي ـفــانــد امل ــرك ــز ال ـخــامــس
فــي املنطقة الشرقية ب ـ  25ف ــوزًا و20
خسارة ،فيما يشغل أوكالهوما املركز
العاشر في املنطقة الغربية بـ  22فوزًا
و 22خسارة.

وف ــي امل ـبــاريــات األخـ ــرى ،ف ــاز ميامي
ه ـي ــت ع ـل ــى ش ـي ـك ــاغ ــو ب ــول ــز ،84-96
ونيو اورليانز بيليكانز على داالس
مافريكس  ،106-109وإنديانا بايسرز
على أورالندو ماجيك  ،99-106ولوس
أنجلس كليبرز على فينيكس صنز
 ،100-120وسان انطونيو سبرز على
ميلووكي باكس  ،95-101وتورونتو
راب ـ ـتـ ــورز ع ـلــى دي ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز
 ،110-114وواش ـن ـطــن ويـ ـ ــزاردز على
دن ـفــر نــاغـتــس  ،115-117وهـيــوســن
روك ـت ــس عـلــى ل ــوس انـجـلــس اليـكــرز
.87-99
وهنا برنامج مباريات اليوم :بروكلني
ن ـت ــس  -ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز،
نيويورك نيكس  -ساكرامنتو كينغز،
نـيــو أورل ـيــانــز بيليكانز  -فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز ،ممفيس غريزليس
 أورالندو ماجيك ،أوكالهوما سيتيثاندر  -مينيسوتا تمبروولفز ،يوتا
جـ ـ ــاز  -ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـك ــس ،ل ــوس
أنجلس كليبرز  -دنفر ناغتس.

كرة الصاالت

يوم الحسم في الفوتسال وتتويج افضل العب في لبنان
سيحسم اليوم لقب ال ــدوري اللبناني
ل ـك ــرة ال ـق ــدم ل ـل ـصــاالت ع ـنــدمــا يلتقي
ب ـن ــك بـ ـي ــروت ح ــام ــل ال ـل ـق ــب ،وضـيـفــه
امل ـيــاديــن ،الـســاعــة  ،17.00عـلــى ملعب
مجمع الرئيس اميل لحود الرياضي،
ف ــي خــامـســة م ـبــاريــات سـلـسـلــة ال ــدور
النهائي حيث يتعادالن  ،2-2وبالتالي
فـ ـ ــان الـ ـف ــائ ــز فـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـحــاس ـمــة
سيحرز اللقب.
َ
وعـلــى هــامــش امل ـب ــاراة سيعلن الفائز
بجائزة افضل العــب فــي ال ــدوري ،كما
سـيـشـهــد حـفــل الـتـتــويــج مـنــح جــائــزة
« »MVPألكـ ـث ــر ال ــاعـ ـب ــن ق ـي ـم ــة فــي
سلسلة النهائي تحت ّ
مسمى «جائزة
ال ـ ــراح ـ ــل ال ـ ـيـ ــاس ال ـق ـص ـي ـف ــي» ،وذلـ ــك
ّ
مختصة مؤلفة
عبر تصويت للجنة
م ــن  9اش ـخ ــاص ب ــن اداريـ ـ ــن وفنيني
واعــامـيــن تابعوا املـبــاريــات الخمس
عن كثب.
ويـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــس  8العـ ـ ـب ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى ل ـق ــب
ج ــائ ــزة اف ـضــل الع ــب ف ــي ل ـب ـنــان ،الـتــي
اس ـت ـحــدث ـت ـهــا ل ـج ـنــة ال ـف ــوت ـس ــال ه ــذا
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امل ــوس ــم ،ح ـيــث يــرت ـكــز االخ ـت ـي ــار على
الالعبني الذين صنعوا الفارق بالنسبة
الـ ــى ف ــرق ـه ــم طـ ـ ــوال الـ ـ ـ ــدوري امل ـن ـتـظــم،
ً
ووص ــوال الــى املرحلة مــا قبل االخيرة

من االدوار االقصائية .وح ـ ّـددت لجنة
خاصة اسماء الالعبني املرشحني الذين
ج ــرى الـتـصــويــت لـهــم عـبــر اسـتـمــارات
ت ـضــم اس ـم ــاء الــاع ـبــن ال ـث ـمــان ـيــة مع

تــوزيــع الـنـقــاط مــن املــراكــز االول حتى
الثامن ،حيث يحرز اللقب الالعب الذي
يحصل على اعلى نسبة من النقاط في
ّ
التصويت املوزع على الشكل اآلتي:
 -1املــدربــون فــي فــرق الــدرجــة األول ــى:
%30
 -2قائد كــل فريق فــي الــدرجــة األولــى:
%30
 -3لجنة الـخـبــراء املــؤلـفــة مــن الـســادة
حسني ديب ،دوري زخور ،شربل ّ
كريم،
وفادي كاالجيان.%40 :
اما الالعبون الثمانية الذين انحصرت
امل ـنــاف ـســة بـيـنـهــم ع ـلــى هـ ــذه ال ـجــائــزة
في نسختها االولــى فكانوا من الفرق
التي احتلت املراكز االربعة األولــى في
الدوري املنتظم ،وهم:
عـلــي طـنـيــش «س ـي ـســي» واح ـم ــد خير
الــديــن مــن بـنــك ب ـيــروت ،حـســن زيـتــون
وقــاســم قــوصــان مــن امل ـيــاديــن ،محمد
ابــو زيــد ومحمد قبيسي مــن الجيش
اللبناني ،مروان زورا وادمون شحادة
من طرابلس الفيحاء.

تأهل ديوكوفيتش
وفافرينكا وخروج
فيرير من أوستراليا
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف
أول تألقه في بطولة أوستراليا املفتوحة
لكرة املضرب ،أولى بطوالت «الغراند سالم»،
وتأهل الى ربع النهائي بعد فوزه بسهولة
على جيل مولر من لوكسمبور  4-6و5-7
و.5-7
ويلعب ديوكوفيتش في الدور املقبل مع
الكندي ميلوش راونيتش الثامن والفائز على
االسباني فيليسيانو لوبيز  4-6و 6-4و3-6
و 7-6و.3-6
كذلك ،بلغ السويسري ستانيسالس
فافرينكا حامل اللقب الدور ذاته ،إذ ثأر من
اإلسباني غييرمو غارسيا  -لوبيز بالفوز
عليه  6-7و 4-6و 6-4و ،6-7بعدما كان
االخير قد اطاحه من الدور االول في بطولة
فرنسا املفتوحة .ويلتقي فافرينكا في الدور
ربع النهائي مع الياباني كي نيشيكوري
الفائز على االسباني دافيد فيرير  3-6و3-6
و.3-6
ولدى السيدات ،نجحت األميركية سيرينا
وليامس ( 33عامًا) بالتغلب على اإلسبانية
غاربني موغوروزا  6-2و 3-6و .2-6وتلعب
وليامس في الدور املقبل مع السلوفاكية
دومينيكا سيبولكوفا الفائزة على
البيالروسية فيكتوريا ازارينكا  2-6و6-3
و.3-6
ولحقت فينوس وليامس بشقيقتها سيرينا
الى ربع النهائي ،بفوزها على البولونية
انييسكا رادفانسكا السادسة  3-6و6-2
و .1-6وتلعب فينوس في الدور املقبل
مع مواطنتها ماديسون كيز الفائزة على
األميركية االخرى ماديسون برينغل 2-6
و .4-6وهي املرة االولى التي تبلغ فيها
فينوس ربع نهائي بطولة كبرى منذ صيف
 ،2010حني توقفت عند حاجز نصف
نهائي بطولة الواليات املتحدة االميركية،
رابع البطوالت االربع الكبرى ،وهي ستواجه
شقيقتها في نصف النهائي في حال
تجاوزتا معًا عتبة دور الثمانية .وفي
املباراتني األخريني من الدور ربع النهائي،
تلتقي الروسية ماريا شارابوفا الثانية مع
الكندية اوجيني بوشار السابعة ،والرومانية
سيمونا هاليب الثالثة مع الروسية
ايكاتيرينا ماكاروفا العاشرة.

أصداء عالمية

تشلسي للتعويض أمام ليفربول
يحل ليفربول ضيفًا على تشلسي الليلة
الساعة  21.45بتوقيت بيروت في إياب الدور
نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة األندية
االنكليزية املحترفة .وكانت مباراة الذهاب التي
أقيمت على ملعب «انفيلد رود» انتهت بالتعادل
 1-1رغم أن ليفربول كان الطرف االفضل فيها.
وال تبدو معنويات قائد «البلوز» جون تيري
وزمالئه في أحسن حال بعد الخروج املدوي
للفريق من الدور الرابع لكأس إنكلترا السبت
املاضي أمام ضيفه برادفورد سيتي (درجة
ثانية) .4-2

ميالن  xالتسيو في كأس إيطاليا
يحل التسيو ضيفًا على ميالن في الدور ربع
النهائي من كأس ايطاليا الليلة الساعة 21.45
بتوقيت بيروت .وبيدو ميالن مطالبًا أكثر
وقت مضى بالفوز وإن كان ذلك أمام
من أي ٍ
ضيف صعب .ويجد مدرب ميالن فيليبو
إنزاغي نفسه في موقف حرج بعد سلسلة
من النتائج السيئة التي حققها «الروسونيري»
الذي لم يعرف طعم الفوز في املراحل الخمس
األخيرة من الدوري .كذلك ،يلتقي بارما مع
يوفنتوس غدًا بنفس التوقيت .وكان فريق
«السيدة العجوز» بقيادة املدرب ماسيميليانو
اليغري قد بلغ الدور ربع النهائي من املسابقة
بفوزه على فيرونا .1-6

