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حسن شهاب تعرض لقطع في وتر الكاحل وسيخسره

منتخب كبار اليد يلتقي قطر في ثاني طالته بمونديال فرنسا
§الوسط - محمد أمان

اليد  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يخوض   [
كأس  لبطولة  التمهيدي  الدور  في  الثانية  مباراته 
المنتخب  أمام  فرنسا  في  المقامة  اليد  لكرة  العالم 
القطري في قمة خليجية وآسيوية في تمام الساعة 

السابعة و45 دقيقة مساًء بتوقيت البحرين.
تحت  الليلة  مباراة  القطري  المنتخب  ويدخل 
مصر  منتخب  أمام  خسارته  بعد  كبيرة  ضغوط 
وهذه   ،20-22 بنتيجة  االفتتاحية  مباراته  في 
الوطني  منتخبنا  يستثمرها  أن  يجب  الضغوط 
األقل ضغوطاً كونه قادماً من خسارة متوقعة أمام 
السويد وطموحاته بشكل عام أقل من منتخب قطر 

نهائيات  خوض  وقبل  الماضية.  النسخة  وصيف 
كأس العالم، تعتبر مباريات منتخبنا الوطني أمام 
األرجنتين وقطر ومصر هي مفاتيح العبور للدور 
المباريات  من  مباراتين  في  الفوز  النهائي،  نصف 
كبير،  إنجاز  تحقيق  من  قريباً  تضعه  قد  الثالث 
والخسارة الليلة بالنسبة للقطريين تعني االقتراب 
من التوديع المبكر. ويؤمل أن يقدم العبو المنتخب 
الوطني األداء القوي الذي قدمه من الدقيقة 1 حتى 
في  يكونوا  أن  وينتظر  السويد،  أمام   20 الدقيقة 
حسين  وخصوصاً  الطبيعي  ووضعهم  مستواهم 
أمام  جداً  البعيدين  السالطنة  وجاسم  الصياد 
كان  وإن  قوياً  يبقى  القطري  فالمنتخب  السويد، 

يفتقد لبعض العبيه المهمين.

الهجومية  األخطاء  تكرار  عدم  ويجب 
السويد،  أمام  وقعت  التي  الفردية 
الخط  من  العشوائية  كالتصويبات 
الهجمات  إنهاء  في  والتسرع  الخلفي 
تفعيل  يجب  كما  قليلة،  ثواٍن  خالل 

دور الخط األمامي ألن االختراقات 
الخط  مــن  والتصويبات 

صعبة  ستكون  الخلفي 
البنية  فارق  أمام  جداً 

الجسمانية.

حسن شهاب

حسن شهاب يحتاج لتدخل جراحي عاجل
] أثبتت الفحوصات واألشعة التي أخضع لها العب منتخبنا الوطني األول لكرة اليد ونادي 
النجمة حسن شهاب في العاصمة الفرنسية )باريس( أنه مصاب بقطع في وتر الكاحل ويحتاج 
للتدخل الجراحي العاجل. وينتظر أن ُتتخذ خالل الساعات القليلة القادمة قرارات بعودته للبحرين 
إلجراء العملية أو هناك في باريس. ويحتاج حسن شهاب لـ 6 أشهر على األقل بعد العملية 
للعودة لمداعبة كرة اليد، مما يعني أن موسمه انتهى. وأصيب حسن شهاب في الدقائق األولى 
من مباراة السويد االفتتاحية بينما كان منفرداً ومصوباً على المرمى، إذ فقد االتزان ونزل على 

األرض على قدمه اليمنى.

موسوعة »غينيس« تبرز مشاركة 
السباحة الزين كأصغر سباحة 

تشارك ببطوالت العالم
§ المنامة - بنا

] أبرزت موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية للعام 2017 السباحة البحرينية 
المتميزة الزين طارق جمعة عبر صفحاتها كأصغر سباحة تشارك ببطوالت العالم 
عندما شاركت في بطولة العالم للسباحة التي استضافتها مدينة كازان بروسيا خالل 
شهر أغسطس/ آب من العام 2015 وذلك في منافسات سباق الفراشة لمسافة 50 متراً 

وسباق السباحة الحرة لمسافة 50 متراً.
وسلطت أبرز وسائل اإلعالم العالمية األضواء على هذه السباحة التي لم تبلغ سن 
العاشرة عندما شاركت في المونديال العالمي للسباحة إذ أثارت نقاشاً واسعاً على 
صعيد اللعبة، وقد فتحت مشاركة الزين في ذلك العام باب النقاش حول الحد األدنى 
لألعمال المتنافسة في حدث مثل بطولة العالم عبر مشاركتها من عمر العشر سنوات 
بتغيير سن  للسباحة  الدولي  االتحاد  قام  أن  بعد  لألبد  اإلنجاز  هذا  فقط، وسيبقى 

المشاركة في البطوالت العالمية من سن 14 سنة بالنسبة للبنات.
ونالت هذه السباحة البحرينية الصغيرة إعجاب الكثيرين وتناولتها مواقع التواصل 
االجتماعي بشكل كبير مسجلة اسم مملكة البحرين بقوة في هذه المشاركة العالمية 

إلى جانب بطالت العالم للسباحة.
إضافة إلى ذلك فقد سجلت الزين اسمها كأصغر سباحة تشارك في بطولة حلقات 
كأس العالم للسباحة عندما تأهلت الزين طارق جمعة للسباق النهائي 200 متر متنوع 
و100 متر متنوع والتي أقيمت خالل شهر أكتوبر/ تشرين األول العام الماضي التي 
أقيمت بدبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ونالت هنا أيضاً الزين انتباه مختلف 
المشاركة من أصغر سباحة بالبطولة  التي أبرزت هذه  وسائل الصحافة واإلعالم 
وتأهلها للنهائيات. وأعرب البطلة البحرينية الصغيرة الزين طارق جمعة عن سعادتها 

الكبيرة بأن تكون ضمن قائمة األرقام القياسية في موسوعة »غينيس« للعام 2017 
سن  الدولي  االتحاد  اعتمد  أن  بعد  لألبد  سيبقى  حققته  ما  أن  وخصوصاً 

المشاركات في بطوالته العالمية من سن 14 سنة إذ لن تسجل أية سباحة 
أخرى مشاركة أصغر سن، وأكدت مضيها قدماً في هذه الرياضة لتشريف 
مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية والقارية والعالمية وتحقيق 

النتائج المشرفة لها.

 األحمر العسكري يتأهب لفرنسا
وسكوب يجتمع بالالعبين على 3 دفعات

§مسقط - االتحاد العسكري   
بالعاصمة  ببوشر  الرياضي  قابوس  السلطان  مجمع  يشهد   [
الساعة  عند  وتحديداً  )األحد(،  اليوم  مساء  )مسقط(،  العمانية 
افتتاح  البحرين(،  بتوقيت  والربع  )الخامسة  والربع  السادسة 
التي  القدم،  لكرة  العسكرية  العالم  لنهائيات كأس  الثانية  النسخة 
تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة في الفترة 15 - 28 يناير/ كانون 
الثاني الجاري، وذلك بمشاركة 16 منتخباً بينها منتخبنا العسكري.
السلطان  مستشار  رعاية  تحت  سيقام  الذي  االفتتاح  وسيشهد 
سعيد،  آل  طارق  بن  شهاب  السمو  صاحب  سعيد  بن  قابوس 
والذي  المشاركة،  المنتخبات  لدخول  عرضاً  يتضمن  مبسطاً  حفاًل 
وغينيا،  عمان  منتخبي  تجمع  التي  االفتتاحية  المباراة  سيسبق 
بالبطولة  األولى  للمجموعة  األول  الدور  منافسات  ضمن 
العسكري،  األحمر  فيها  يقع  التي  المجموعة  ذاتها  وهي 

باإلضافة إلى المنتخب الفرنسي.
وتحديداً  االفتتاح  حفل  في  البحرين  بعثة  وستشارك 
في طابور العرض، إذ سيحمل علم البحرين في الطابور 
الرائد حقوقي محمود رياض )مدير المنتخب( وسيرافقه 
)إداري  أحمد  محمد  أول  الوكيل  من  كل  الطابور  في 

المنتخب( وعدد من الالعبين.
وعلى صعيد األحمر العسكري، فمن المنتظر أن يختتم 
المنتخب تحضيراته اليوم بإجراء حصة تدريبية مسائية ال 
تتجاوز 45 دقيقة ستنطلق في الساعة الرابعة عصراً، سيركز 
تطبيق  على  سكوب  ميروسالف  التشيكي  المدرب  خاللها  من 
ستجمع  التي  المواجهة  في  عليها  سيعتمد  التي  اللعب  خطة 
األحمر بالمنتخب الفرنسي يوم غد )االثنين( في بداية 

المشوار.
وكان المنتخب قد أجرى صباح أمس الحصة 
على  وذلك  بالعاصمة مسقط  األولى  التدريبية 
التدريب  قاد  وكالعادة  الحرس،  مجمع  ملعب 
الوطني  المدرب  يعاونه  سكوب  المدرب 
البدني  والمعد  إبراهيم  عدنان  المساعد 
التشيكي  الحراس  ومدرب  جيري  التشيكي 
جميع  مشاركة  المران  شهد  إذ  ــدي،  آن
عبداللطيف  إسماعيل  الالعب  عدا  الالعبين 
أخصائي  مع  انفرادي  لتدريب  الذي خضع 
لشعوره  تايلور  دين  اإلنجليزي  العالج 
التواجد في  لن تعوقه من  بإصابة بسيطة 

المواجهة األولى في البطولة.
اإلحماء  بتمارين  التدريبات  وبــدأت 
والجري، ثم انتقل المران فوراً للتركيز على 
خطة  وتطبيق  والتكتيكية  الفنية  األمور 
الالعب التي سيعتمدها سكوب في مواجهة 

المنتخب الفرنسي.
الفترة المسائية من يوم أمس عقد خاللها 
اجتماعاً  العسكري  للمنتخب  الفني  الجهاز 

مع  اجتماعاً  األولى  الفترة  فترات تضمنت  الالعبين على ثالث  مع 
الوسط  خط  العبي  مع  اجتماعاً  ثم  والمدافعين،  المرمى  حراس 
وأخيراً المهاجمين، وركز سكوب خالل كل اجتماع على طرح النقاط 
الهامة لكل خط على حدة سواء في حالة الدفاع أو الهجوم مستفيداً 
قبل  البحرين  في  الالعبين  بين  أقيمت  التي  المباراة  فيديو  من 

الوصول إلى عمان.
أهمية  على  سكوب  ركز  أيضاً،  الالعبين  مع  حديثه  وخالل 
وضرورة  لتحقيقها،  الجهاز  يسعى  التي  واألهداف  المشاركة  هذه 
االجتهاد لتقديم المستوى الفني المشرف والسعي لتحقيق النتائج 
النهائية  لألدوار  العبور  األول، لضمان  الدور  بمنافسات  اإليجابية 

في هذه البطولة.
االجتماع  بإقامة  أمس  يوم  صباح  البطولة  فعاليات  وانطلقت 
لكبار  المخصص  الفندق  وهو  هرمز  فندق  في  والفني  التعارفي 
االجتماع  في  وتواجد  البطولة،  وحكام  والضيوف  الشخصيات 
مدير  من  كل  العسكري  المنتخب  ومثل  المنتخبات،  جميع  ممثلو 
المنتخب الرائد حقوقي محمود رياض واإلداري الوكيل أول محمد 

أحمد.
خالل  وتم  الجميع،  بين  تعريفي  ترحيبي  بحديث  بدأ  االجتماع 
ثم  بالبطولة،  االستئناف  بلجنة  كعضو  البحرين  اعتماد  االجتماع 
الالعبين  أسماء  اعتماد  وتم  البطولة،  وأنظمة  لوائح  عرض  تم 
األساسية  األلــوان  اعتماد  وتم  العباً،   23 باعتماد  للمنتخبات 
وكالعادة  األول،  الدور  لمباريات  المنتخبات  لجميع  واالحتياطية 
مع  )االثنين(  غداً  األولى  المباراة  العسكري  المنتخب  سيخوض 

فرنسا باللون األساسي وهو األحمر الكامل.
وأكد عضو اللجنة المنظمة العليا ولجنة الحكام بالبطولة النقيب 
اعتمدت  المنظمة  اللجنة  أن  عمان،  سلطنة  من  الخراصي  عبداهلل 
كل  بعد  المنتخبات  بمدربي  الخاصة  الصحافية  المؤتمرات  إقامة 
مباراة، وقال: »يأتي قرار اللجنة بتطبيق ذلك، بما يتوافق وأنظمة 
»FIFA«، ومما يساهم في منح  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  ولوائح 
جميع  أخطرت  »اللجنة  أن  وأضاف  أكبر«،  إعالمياً  زخماً  البطولة 
بالحضور  المدربين  التزام  بضرورة  المشاركة  المنتخبات  ممثلي 

والتواجد بالمؤتمرات«.
من  البلوشي  مسلم  الرائد  بالبطولة  الحكام  لجنة  رئيس  وقال 
دولة اإلمارات العربية المتحدة إن اللجنة اعتمدت أسماء 38 حكماً 
المنتخبات  قبل  من  ترشيحهم  تم  الذين  البطولة،  مباريات  إلدارة 
اإلمارات  دولة  من  محايدين  طاقمين  اعتماد  جانب  إلى  المشاركة 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يتكون كل طاقم من 
حكم ساحة وحكم مساعد، فيما تم اختيار ثالث حكام إضافيين من 

سلطنة عمان الدولة المضيفة.
من  أمس  يوم  الحكام  مع  ُعقد  اجتماعاً  أن  إلى  البلوشي  وأشار 
أجل توضيح بعض األمور والتأكيد على بعض الجوانب التحكيمية 
من  مهماً  عنصراً  يعتبر  التحكيم  أن  البطولة والسيما  انطالق  قبل 

عناصر النجاح.
علي  البحرينيان  الحكمان  الحكام  اجتماع  في  وتواجد  هذا 
السماهيجي وعبداهلل جابر، اللذان لم تتضح حتى اللحظة المواجهة 

األولى التي سيديرانها في البطولة.

المدرب سكوب يتحدث مع الالعبين
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اليوم 3 مباريات بالمجموعة الثانية لكأس االتحاد لكرة القدم

صدارة ملكاوية »مؤقتة« وفوز بدعاوي كبير وتعادل الحالة واالتحاد
§الوسط - المحرر الرياضي

األولى  المجموعة  لصدارة  »مؤقتاً«  المالكية  قفز   [
»التنشيطية«  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  كأس  في 
أهداف  )السبت( على قاللي بثالثة  أمس  الثمين  بفوزه 
قاللي  وأنهى  السادسة،  الجولة  ضمن  هدفين  مقابل 
 ،)30( يوسف  حمد  أحرزه  بهدف  متقدماً  األول  الشوط 
وأحرز  الثاني  الشوط  في  انتفض  الغربية  فارس  لكن 
ثالثة أهداف جاءت عبر أحمد يوسف )48(، وسيدمحمد 
قلص  ثم   ،)72( عاشور  علي  من  والثالث   )63( عباس 
لفريقه  الثاني  الهدف  بإحرازه  لقاللي  الفارق  فيكتور 

.)82(
الفريقان  بتعادل  والحالة  االتحاد  مباراة  وانتهت 
بهدف لكليهما، وسجل للبرتقالي الالعب جاسم عياش، 

بينما جاء هدف البنفسج االتحادي أحمد عابد.

عيسى  مدينة  على  عريضاً  انتصاراً  البديع  وحقق 
أبوبكر  للبديع  وسجل  هدفين،  مقابل  أهداف  بأربعة 
من  بالخطأ  وهدف  الثويني  وأحمد  علي  وهزاع  توريه 
بالخطأ  كليهما  جاءا  المدينة  هدفا  بينما  الخصم،  دفاع 

من دفاع البديع.
كالتالي:  المجموعة  في  العام  الترتيب  أصبح  وبذلك 
 10 والبديع  سترة  مباريات،   6 من  نقطة   12 المالكية 
نقاط   7 االتحاد   ،4 من   9 المحرق  مباريات،   5 من  نقاط 
 3 الحالة   ،6 من   5 مدينة عيسى   ،4 من   5 الرفاع   ،6 من 
خمس  من  نقطة  قاللي  وأخيراً  مباريات،   5 من  نقاط 

مباريات.

 مباريات اليوم
الثانية  المجموعة  في  مباريات  ثالث  اليوم  وُتقام 

السادسة مساًء، فعلى استاد  الساعة  ستنطلق جميعها 
الشرقي،  والرفاع  النجمة  سيلتقي  األهلي  النادي 
مع  البحرين  سيلعب  الرياضية  خليفة  مدينة  وبملعب 
األهلي، وسيتواجه االتفاق مع المنامة على ملعب نادي 

النجمة.
البحرين  نقطة،   15 وله  الحد  يتصدرها  والمجموعة 
الشباب  نقاط،   8 األهلي  نقاط،   10 البسيتين  نقطة،   12
 3 الشرقي  الرفاع  نقاط،   6 النجمة  نقاط،   7 والمنامة 
واحدة،  بنقطة  االتفاق  وأخيراً  نقطتان  التضامن  نقاط، 

وكل الفرق لعبت 5 مباريات.
في  بمباراتين  غداً  السادسة  الجولة  وسُتختتم 
بملعب  والبسيتين  التضامن  بين  الثانية  المجموعة 
مدينة حمد، الحد والشباب بملعب نادي الرفاع، وكذلك 
الرفاع  بين  األولى  المجموعة  في  واحدة  مباراة  ستقام 

والمحرق على استاد النادي األهلي.

من لقاء الحالة واالتحاد من لقاء البديع ومدينة عيسى

تعديل في الجولة األولى 
للقسم الثاني بدورينا الكروي

تعدياًل  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  أجرى   [
»األولى  العاشرة  الجولة  مباريات  جدول  على 
الدرجة  ألندية  فيفا  دوري  في  الثاني«  القسم  من 
الجديد جميع  إذ ستقام بالوضع  القدم،  األولى لكرة 
الرياضية  مدينة خليفة  ملعب  الجولة على  مباريات 
المقبل  شباط  فبراير/  من  الثالث  يوم  كالتالي:  ذلك 
سيلتقي المالكية مع المحرق الساعة الرابعة وخمس 
وأربعين دقيقة، تليها في السابعة مباراة األهلي مع 
باللقاء  سيلتقي  التالي  اليوم  وفي  الشرقي،  الرفاع 
األول البحرين مع النجمة الساعة 4:45 ثم الرفاع مع 
المنامة الساعة 7، ثم يوم السابع من فبراير/ شباط 
سيلتقي الحالة مع الحد الساعة السادسة، ولكن هذه 
المباراة ستؤجل ليوم الثاني عشر من الشهر نفسه 
بحالة تغلب الحد على الفتح السعودي في تصفيات 
سيلتقي  قبلها  الحد  بأن  علماً  آسيا،  أبطال  دوري 

أيضاً في التصفيات األولى من ناساف األوزبكي.

شعار االتحاد البحريني لكرة القدم

فيما فاز الشباب على التضامن... واليوم ختام الجولة الثالثة

بني جمرة يكسب 3 نقاط جديدة في دوري »ثانية الطائرة«
§الرفاع - محمد عون

] واصل نادي بني جمرة انتصاراته في 
وذلك  الطائرة،  للكرة  الثانية  الدرجة  دوري 
ليحقق   ،)1-3( بنتيجة  الدير  على  فاز  بعدما 
رصيده  ليرفع  التوالي،  على  الثالث  الفوز 
المركز  نقاط في   )9( إلى  بالتالي  النقاط  من 
السابق  رصيده  على  الدير  ظل  فيما  األول، 

وهو )6( نقاط.
أداره  الذي  اللقاء  أشواط  نتائج  وجاءت 
مكي  علي  الدولي  المرشح  من  مكون  طاقم 
 ،16-25( بواقع:  كاظم  علي  والدولي  الشيخ 

.)21-25 ،15-25 ،25-21
وبالعودة إلى المباراة، نرى أن بني جمرة 
األول  الشوط  في  مبكراً  المبادرة  زمام  أخذ 
مستفيداً من تماسكه الدفاعي، وكذلك فعاليته 
الهجومية، فيما عانى الدير من ضعف ملحوظ 
في الكرة األولى، كما أنه افتقد خدمات العبه 
محمد حسن الذي تعرض إلصابة في ركبته 

اليسرى أجبرته على مغادرة الملعب.
وبفضل إرسال مباشر إلى حسين هرونة 
أحمد  أمام  حبيب  لمحمد  ناجح  صد  وحائط 

حسن توسع الفارق أكثر )11-19(.
حققها  التي  النقاط  بعض  رغم  وعلى 
حسن علي لصالح الدير، فإن حسين هرونة 
ومحمد حماد حافظا على تقدم فريقهما حتى 
الشوط  حبيب  محمد  االرتكاز  العب  أنهى 

لبني جمرة بنتيجة )16-25(.
عدة  جمرة  بني  تقدم  الثاني،  الشوط  في 

مرات، لكن الدير كان يجتهد للبقاء جنباً إلى 
جنب مع منافسه، كما أن أداءه تحسن بشكل 
للتشكيل  الحمر  حسين  دخول  مع  ملحوظ 

األساسي.
وعلى رغم تقدم بني جمرة بفارق )3( نقاط 
مباشرة  وأخطاء  هرونة  لحسين  نقاط  بعد 
ارتكبها الديراوية، إال أن العبي المدرب جواد 
جاسم انتفضوا وقلبوا المعطيات لمصلحتهم 
والفضل كله يعود إلى كرة سريعة لحسين 
كما  أيضاً،  حمزة  علي  اصطاد  الذي  الحمر 
وسط  مباشراً  إرساالً  أحرز  حسن  أحمد  أن 
باالستقبال  جمرة  بني  عند  كبيرة  معاناة 

والتخليص )17-20(.
بني جمرة لم ييأس ووفق في التعديل عند 

بالهجوم  أحمد  حسين  فعالية  بعد   ،)20-20(
برز  األخير  أن  إال  علي،  حسن  أمام  والصد 
التفوق  إلى  الدير  وقاد  المناسب  الوقت  في 
من جديد حتى أنهى خطأ »جمراوي« الشوط 

لصالح الدير بنتيجة )21-25(.
جمرة  بني  فرض  الثالث،  الشوط  في 
مؤثر  إرسال  والسبب  البداية،  منذ  إيقاعه 
ويقظة دفاعية وتحسن في المردود الهجومي 
وهذا ساعد المعد محمد الحايكي على تفعيل 

كل ضاربيه بأفضل طريقة ممكنة.
كثيرا،  الدير  فشل  المقابلة،  الجهة  في 
على مستوى االستقبال، وهذا أضعف األداء 
األخطاء  نسيان  دون  من  كثيراً،  الهجومي 
بمختلف  الديراوية  ارتكبها  التي  الكثيرة 

لبني  الشوط  انتهاء  في  ساهم  ما  المهارات 
جمرة بنتيجة )15-25(.

في الشوط الرابع، كان بني جمرة صاحب 
العبي  أن  غير   ،)10-16( حتى  األفضلية 
المدرب محمد الحمر لم يحسنوا الحفاظ على 
الحمر وأحمد حسن  التفوق، ألن حسين  هذا 
كبيرة  صحوة  قادوا  علي  حسن  ثم  ومن 
للدير وسط تراجع كبير في األداء الهجومي 
عند  النتيجة  تعادلت  حتى  جمرة  بني  عند 

.)21-21(
باإلعداد،  وآخــر  إرســال  خطأ  وبسبب 
ونجاح لمحمد منسي بالهجوم من مركز )2(، 
حتى  هام،  بوقت  تفوقه  جمرة  بني  استعاد 
أحمد  حسين  من  ناجح  صد  حائط  أنهى 

أمام أحمد حسن الشوط لصالح بني جمرة 
بنتيجة )21-25(.

عالي يواجه المعامير
السادسة  الساعة  اليوم عند  هذا، وتختتم 
مساء منافسات الجولة الثالثة للدوري وذلك 
نقاط(   6( عالي  سيجمع  وحيد  لقاء  بإقامة 
صالة  ستحتضن  إذ  نقاط(.  )بال  والمعامير 
الرياضية هذا  الطائرة بمدينة عيسى  اتحاد 
اللقاء. وفي مباراة ثانية، حقق الشباب فوزه 
التضامن،  حساب  على  المسابقة  في  األول 

وذلك بثالثية نظيفة.
-25( اللقاء بواقع:  وجاءت نتائج أشواط 

.)18-25 ،15-25 ،23

من لقاء الدير وبني جمرة   من لقاء الشباب والتضامن  

محمد حسن يتعرض إلصابة في »ركبته اليسرى«
] تعرض العب الفريق األول للكرة الطائرة 
في نادي الدير محمد حسن إلى إصابة قوية 
على مستوى ركبته اليسرى، وذلك بعد نزوله 
من محاولة هجومية قام بها في النقاط األولى 
لمباراة فريقه مع بني جمرة والتي انتهت بعد 

ذلك بنتيجة )3-1( لصالح »الجمراوية«.
هذه  بعد  كثيراً  يتألم  شوهد  حسن  محمد 
الملعب،  مغادرة  على  أجبرته  التي  اإلصابة 
الوقت  لبعض  األرض  على  مستلقيًا  وأبقته 
نقلوه  الذين  »اإلسعاف«  رجال  وصل  حتى 

الفحوصات  إلجراء  المستشفى  إلى  ذلك  بعد 
الالزمة له.

العاجل  الشفاء  يتمنى  الرياضي«  »الوسط 
سريعًا  يعود  وأن  حسن،  محمد  لالعب 

لمالعب الكرة الطائرة من جديد.
محمد حسن خالل نقله للمستشفى

نبيل البسيتين: سمحنا للمحترف صالح شعيب بالتدرب مع فريقنا
§الوسط - المحرر الرياضي

البسيتين نبيل عبدالرحمن إن  العام بنادي  ] قال أمين السر 
ناديه لم يتعاقد حتى اآلن مع الالعب صالح شعيب بصفة العب 
أن  إلى  مشيراً  السعودية،  العربية  المملكة  مواليد  من  محترف 
النادي فقط سمح لالعب بخوض تجربة فنية مع الفريق الكروي 
قميص  الالعب رفع  أن  ذلك على رغم  الحالية. ويأتي  الفترة  في 
الفريق رفقة اإلداري محمد صقر. وأضاف عبدالرحمن أن األمور 
الفريق  مع  سيلعبون  الذين  المحترفين  لكل  بالنسبة  ُتحسم  لم 
الفريق حالياً  الالعب شعيب فقط يتدرب مع  الثاني، وإن  القسم 
الفريق  يظهر  أن  متمنياً  اآلن،  إلى  معه  عقد  أي  توقيع  يتم  ولم 
ُينافس  وأن  األول  بالقسم  عليها  كان  مما  أفضل  األزرق بصورة 

شعيب لدى رفعه قميص البسيتين مع اإلداري صقر  بقوة من أجل العودة لدوري الكبار.

فريق »بحرين ون« للدراغ ريس يكسر الرقم العالمي لفئة »البرومود«
§المنامة - بنا

] أكد الممثل الشخصي لجاللة الملك رئيس فريق 
»الدراغ  للسيارات  السرعة  لسباقات  ون«  »بحرين 
أن  خليفة  آل  حمد  بن  اهلل  عبد  الشيخ  سمو  ريس« 
اإلنجاز الكبير والفوز الذي حققه فريق »بحرين ون« 
الدولية  البحرين  أقيم على حلبة  الجمعة، والذي  يوم 
سجل باسم مملكة البحرين، إذ تم كسر الرقم العالمي 
السابق لفئة »البرومود« في سرعة زمنية بلغت 3.64 
بقيادة  الساعة  في  كيلومتراً   324.75 وبسرعة  ثواٍن 

األميركي ستيف جاكسون.
وهنأ سموه أعضاء فريق »بحرين ون« بهذا اإلنجاز 
فريق  ألعضاء  وتقديره  شكره  عن  معرباً  المتميز، 

دولة  من  البلوشي  خالد  المتسابق  ون«،  »بحرين 
والطاقم  أميركا  من  جاكسون  والمتسابق  اإلمارات 
الفني الداعم للفريق على الجهود الجبارة التي بذلوها 
أرض  من  المبهر  العالمي  اإلنجاز  لهذا  الوصول  في 
البحرين  مملكة  اسم  يرفع  والذي  البحرين  مملكة 
بإقبال  تحظى  أصبحت  التي  الرياضة  هذه  في  عالياً 
»بحرين  فريق  أن  إلى  سموه  منوهاً  كبير،  جماهيري 
شكر  كما  حالياً.  العالم  في  سيارة  أسرع  يمتلك  ون« 
الشيخ عبداهلل بن حمد حلبة البحرين الدولية وجميع 
والجمهور  للسباقات  التنظيم  حسن  على  العاملين 
في  الرياضية  لهذه  دائماً  والمساند  المتواجد  الكبير 
هذه  وتطوير  المتميز  المستوى  هذا  تحقيق  سبيل 

الرياضة التي تتسم بالتحدي والتنافس.
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في أهم مباريات دور الثمانية لكأس خليفة بن سلمان

سلة المحرق بمدربها الجديد تتطلع إلقصاء األهلي
§الوسط - محمد عباس

األهم  المباراة  ــد(  )األح اليوم  تقام   [
خليفة  لكأس  الثمانية  دور  في  واألقــوى 
بين  تجمع  التي  السلة،  لكرة  سلمان  بن 
مساًء،   6:30 الساعة  عند  واألهلي  المحرق 
في  السلة  اتحاد  صالة  على  المباراة  وتقام 

أم الحصم.
حضوراً  المباراة  تشهد  أن  المتوقع  ومن 
ولكونها  أهميتها  ظل  في  كبيراً  جماهيرياً 
نصف  للدور  فيها  الفائز  سيتأهل  إقصائية 
مباراة  من  الفائز  لمالقاة  للبطولة  النهائي 
المنامة  يكون  أن  واألرجح  واالتحاد  المنامة 

هو المتأهل فيها.
وتأهل الفريقان مباشرة لدور الثمانية في 
المركز  األهلي  احتل  أن  بعد  الكأس  مسابقة 
المركز  والمحرق  الدوري  بطولة  في  الرابع 

الخامس.
المباراة صعبة على الجانبين وخصوصاً 
فالمحرق  لها،  االستثنائي  االستعداد  في ظل 
منذ وصول محترفه الصربي إيفان جيرميك 
بعد أن حل بدالً من األميركي برايان روسوم، 
مكتملة  وبصفوف  جيد  بشكل  يستعد  وهو 
كان  الــذي  حسن  أحمد  العبه  باستثناء 
قبل  الوطني  المنتخب  صفوف  في  متواجداً 

أن يعود مؤخراً للفريق.
المباريات  من  سلسلة  خاض  المحرق 
وفريق  عيسى  ومدينة  االتحاد  ضد  الودية 
وذلك  النجمة  وفريق  السعودي  السالم 

هو  واألهلي  الثمانية  دور  للقاء  استعداداً 
في  العبيه  معظم  تواجد  رغم  على  اآلخر 
المنتخب الوطني وهم كل من حسين شاكر، 
وهشام سرحان وعلي عقيل وصباح حسين، 
وايت  مالكوم  األميركي  المحترف  إلى جانب 
البطولة  في  للمنتخب  محترفاً  كان  الذي 

العربية.
تواجد كل هؤالء الالعبين لم يمنع الفريق 
لقاءات  وخوض  استعداداته  مواصلة  من 
لهذا  الجهوزية  قمة  في  ليكون  قوية  ودية 

اللقاء.
أن  المنتظر  من  جيرميك  بقيادة  المحرق 

الالعب  بتواجد  قوية  تشكيلة  على  يعول 
حسن  أحمد  العربية  البطولة  في  المتألق 
عباس  وعلي  عبداهلل  بدر  من  كل  جانب  إلى 
كاديم  الباهامي  والمحترف  حسن  ومحمد 

كولبي.
الفريق عدة أوراق رابحة بتواجد  ويمتلك 

إبراهيم الشهابي وأحمد سلمان وجهاد أحمد 
وبقية الالعبين.

بقيادة  األهلي  يعول  اآلخر،  الجانب  على 
مدربه الذهبي عقيل ميالد على تفوقه الكبير 
على سلة المحرق في اللقاءات األخيرة التي 
انتهت جميعها لمصلحة األهلي بقيادة ميالد.

للتو  عائدة  قوية  تشكيلة  يمتلك  الفريق 
من المشاركة في البطولة العربية إلى جانب 
المحترفين  أبرز  بين  من  يعتبر  محترف 
المنتخب  لتمثيل  اختياره  وتم  الدوري  في 

الوطني.
العبي  جانب  إلى  أيضاً  يمتلك  الفريق 
بينها  من  رابحة  أوراق  عدة  المنتخب 
وعمران  أبــل  وجاسم  ماجد  سيدكاظم 
وحسن  علي  وعبدالمحسن  عبدالرضا 

العربي وبقية عناصر الفريق.

المباراة األولى لمدرب المحرق 
األولى  الرسمية  المباراة  تعتبر  المباراة 
جيرميك  ايفان  الصربي  المحرق  لمدرب 
الموسم  توقف  فترة  في  للفريق  جاء  الذي 
نفسه  إلثبات  الضغط  تحت  سيكون  ولذلك 
أفضل  أحد  ضد  ومثيرة  صعبة  مباراة  في 
لالعبي  فرصة  أيضاً  المباراة  الدوري.  فرق 
الفنية  أفضل مستوياتهم  المحرق الستعادة 
بعد التراجع الفني للكثير من الالعبين وهو 
ما أدى إلى استبعادهم من تشكيلة المنتخب 

الوطني.

من لقاء سابق بين األهلي والمحرق

] أسندت لجنة الحكام في االتحاد البحريني لكرة السلة 
أمر إدارة المباراة األهم في دور الثمانية لكأس خليفة بن 
سلمان لكرة السلة إلى طاقم تحكيم محلي مكون من الحكم 
السلم  محمد  الدولي  والحكم  شكيب  عبدالكريم  الدولي 
في  وخصوصاً  الخارجية  المشاركات  في  تألقا  واللذين 
دورة الحريري في لبنان إلى جانب الحكم المحلي الهادئ 
المباريات  إخراج  في  بهدوئه  ينجح  الذي  غلوم  عادل 

الحساسة لبر األمان.
أنهم  إال  المحلي  الطاقم  على  كبيراً  سيكون  الضغط 

محمد السلمأثبتوا سابقاً قدرتهم على إدارة أهم المباريات.

عبدالكريم شكيبعادل غلوم

سلة االتحاد تتعاقد مع األميركي ويالرد فينسنت
§الوسط - محمد عباس

] تعاقد نادي االتحاد مع المحترف 
األميركي ويالرد فينسنت وذلك للعب 
في صفوف الفريق األول لكرة السلة 
األميركي  للمحترف  خلفاً  النادي  في 
عن  الفريق  استغنى  الذي  أنتوان 

خدماته.
 203 طوله  يبلغ  ويالرد  المحترف 
سنتمترات وعمره 29 عاماً ويستطيع 

اللعب داخل وخارج المنطقة.
في  محطاته  أولى  ستكون  الالعب 
دور  في  المنامة  ضد  االتحاد  لقاء 
الثمانية لكأس خليفة بن سلمان لكرة 

السلة.
للتجربة  خضع  أن  لالعب  وسبق 
قبل  سترة  نادي  سلة  صفوف  في 
أوكرانيا  في  لعب  كما  مواسم،  عدة 
والفلبين  واالورغــواي  ومقدونيا 

وفنزويال وغيرها.
في  كانت  الالعب  محطات  آخر 
الدوري الياباني قبل أن ينتقل لسلة 

الالعب األميركي ويالرد فينسنت نادي االتحاد.

ثمنوا هذه اللفتة من رئيس االتحاد لألعضاء السابقين

قربان والدرازي وبن عباس يشيدون بخطوة اتحاد السلة
§الوسط - محمد عباس

مجالس  في  السابقون  األعضاء  أشاد   [
إدارات اتحاد السلة عبدالرضا قربان وحميد 
بن عباس وحسين الدرازي بالخطوة الالفتة 
لالتحاد  الحالي  اإلدارة  مجلس  بها  قام  التي 
السابقين  األعضاء  تكريم  دعوة  خالل  من 
للمنصة  دخول  بطاقات  مع  تقدير  برسائل 
والكأس،  الــدوري  مباريات  في  الرئيسية 
مبينين أن هذه الخطوة تعكس تقدير واهتمام 

االتحاد باألعضاء السابقين.
وقال قربان: »نشكر اتحاد السلة على هذه 
الخطوة وتحديداً رئيس االتحاد سمو الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة الذي يثبت كل يوم 

البحرينية  السلة  كرة  قيادة  على  قادر  أنه 
وتعاون  وبتكاتف  وطموحة  شابة  بروحية 

الجميع«.
وأضاف أن »هذه الخطوة أسعدتنا وبينت 
رئيس  يكنه  الذي  واالحترام  التقدير  مقدار 

اتحاد السلة لألعضاء السابقين«.
بن  حميد  السابق  العضو  أشاد  بدوره، 
لم  إعادة  في  السلة  اتحاد  بخطوة  عباس 
وتقدير  البحرينية  السلة  كرة  أسرة  شمل 
الماضية  السنوات  مدار  على  فيها  العاملين 

ومنذ تأسيس االتحاد البحريني لكرة السلة.
تقدير سمو  تبين مدى  وقال: »هي خطوة 
تواجد  في  ورغبته  السلة  اتحاد  رئيس 
يستحق  الذي  االتحاد  لهذا  ودعمهم  الجميع 

جميع  طموح  لتحقيق  مساندة  وكل  دعم  كل 
السلة  السابقة في تطور ورقي كرة  األجيال 

البحرينية«.
أما العضو السابق في اتحاد السلة ونائب 
نادي  في  الحالي  السلة  كرة  جهاز  رئيس 
المحرق حسين الدرازي، فأكد من جانبه أن 
القائمة  الروحية  تكشف  السلة  اتحاد  خطوة 
الحالي  االتحاد  بها  يعمل  الذي  التعاون  على 
والتي تهدف للم شمل الجميع وإعادة إحياء 
الماضية في  السنوات  المفقودة خالل  الروح 
كرة السلة البحرينية من خالل ابتعاد معظم 
األسماء المعروفة في اللعبة عنها حتى باتت 
جميع  من  تمامًا  خالية  الرئيسية  المنصة 

رموز اللعبة.

حسين الدرازيحميد عباسعيسى بن علي

أكد أن االستعدادات عادية والمباراة صعبة اليوم

خالد كانو: كأس خليفة 
بن سلمان نقلة للسلة البحرينية

§الوسط - محمد عباس
خالد  األهلي  النادي  رئيس  أكد   [
الوزراء  رئيس  اسم  اطالق  أن  كانو 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
كأس  مسابقة  على  خليفة  آل  سلمان 
للعبة  نقلة نوعية وتاريخية  السلة هو 
المجهودات  على  وتدلل  البحرين  في 
اتحاد  رئيس  يبذلها  التي  االستثنائية 
علي  بن  عيسى  الشيخ  سمو  السلة 

آل خليفة.
بمرحلة  نمر  أننا  في  »الشك  وقال: 
نوعية  ونقلة  البالد  في  للعبة  جديدة 
كبيرة ستسهم في االرتقاء بكرة السلة 
البحرينية من مختلف الجوانب وليس 
المركز  على  الحصول  عليها  أدل 
تاريخ  في  األولى  للمرة  عربيًا  الثالث 

البحرين«.
يبذلها  التي  الجهود  أن  كانو  وأكد 
محل  هي  السلة  اتحاد  رئيس  سمو 
اهتمامه  مقدار  وتبين  الجميع  تقدير 
اللعبة  وبتطوير  السلة  باتحاد 

والمسابقات.
األهلي  النادي  في  »نحن  وأضاف 
خليفة  كأس  في  مشاركتنا  أن  نعتبر 
بن سلمان وسام شرف ونتمنى بكل 
البطولة  نهائي هذه  في  التواجد  تأكيد 

الغالية«.
ضد  اليوم  »مباراتنا  أن  وتابع 
فالفريقان  صعبة،  مباراة  المحرق 

ما  وعــادة  المستوى  في  متقاربان 
تكون مباريات المحرق واألهلي قوية 
األخيرة«.  األوقات  في  إال  تحسم  وال 
فريقه  استعدادات  أن  كانو  وأوضح 
التدريبات  اليوم من خالل  للقاء  عادة 
فترة  في  سواء  الفريق  خاضها  التي 
أو  الخارج  في  المنتخب  تواجد العبي 
»لدينا  وقال:  الفريق.  مع  بعد عودتهم 
أن  والمهم  والفريق  الالعبين  في  ثقة 
كرة  عن  المعروف  المستوى  نقدم 

السلة في النادي األهلي«.
للجماهير  دعوته  كانو  ــه  ووج
بقوة  والمؤازرة  للحضور  األهالوية 
المباراة. وقال: »جماهيرنا ال  في هذه 
تحتاج إلى دعوة في مثل هذه اللقاءات 
وتشجيعها ومساندتها للفريق له بالغ 

األثر في هذا اللقاء الحاسم«.

خالد كانو

ءات الثمانية طاقم تحكيم محلي إلدارة أهم لقا
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القناةالمباراةالتوقيت
الدوري االنجليزي

beIN SPORTS 2إيفرتون × مانشستر سيتي16:30

beIN SPORTS 2مانشستر يونايتد × ليفربول19:00

الدوري االسباني

beIN SPORTS 3فالنسيا × إسبانيول14:00

beIN SPORTS 3إشبيلية × ريال مدريد22:45

الدوري االيطالي

beIN SPORTS 4كالياري × جنوى14:30

beIN SPORTS 1التسيو × أتالنتا17:00

beIN SPORTS 5نابولي × بيسكارا17:00

beIN SPORTS 4أودينيزي × روما17:00

beIN SPORTS 4فيورنتينا × يوفنتوس22:45

الدوري الفرنسي

beIN SPORTS 6نيس × ميتز17:00

beIN SPORTS 6كان × ليون19:00

beIN SPORTS 6مارسيليا × موناكو23:00

كأس األمم األفريقية

beIN SPORTS 1الجزائر × زمبابوي19:00

beIN SPORTS 1تونس × السنغال22:00

كأس العالم لكرة اليد 2017

beIN SPORTS 8األرجنتين × السويد16:45

beIN SPORTS 7أيسلندا × تونس16:45

beIN SPORTS 7البحرين × قطر19:45

beIN SPORTS 8فرنسا × النرويج19:45

beIN SPORTS 7السعودية × روسيا البيضاء22:45

)األحد 15/ ١(

الملعبالمباراةالتوقيت

كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

صالة اتحاد السلةالمحرق × األهلي18:30

كأس االتحاد لكرة القدم

استاد مدينة خليفةالبحرين × األهلي18:00

ملعب النادي األهليالنجمة × الرفاع الشرقي18:00

ملعب نادي النجمةاالتفاق × المنامة18:00

دوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة

صالة اتحاد الطائرةالمعامير × عالي18:00

دراكسلر يقود باريس سان جيرمان للفوز على رين

فرحة دراكسلر بتسجيله هدف الفوز 

برشلونة يسحق الس بالماس بخماسية في »الليغا«
§مدريد - أ ف ب

 5 الترتيب  ثامن  بالماس  الس  ضيفه  اللقب،  حامل  برشلونة،  سحق   [
مدريد،  ريال  التقليدي  نقطتين مع غريمه  الى  مؤقتا  الفارق  - صفر وقلص 

السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدور االسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة من 18 مباراة، واستعاد المركز الثاني 
مؤقتا من اشبيلية )36 نقطة( الذي يستضيف اليوم )االحد( في قمة المرحلة 

ريال مدريد )40 نقطة( الذي لعب مباراتين أقل.
وخاض مدرب برشلونة لويس انريكي المباراة تحت الضغط، بعدما اكتفى 

بفوزين في مبارياته الست األخيرة في الدوري قبل مواجهة الس بالماس.
على  الخميس  بتغلبه   2017 للعام  األول  فوزه  تحقيق  من  الفريق  وتمكن 
ماميس  سان  في  الذهاب  خسارة  بتعويض  له  سمح  ما   ،1-3 بلباو  اتلتيك 

)1-2( والتأهل لربع نهائي مسابقة الكأس.
وأراح مدرب برشلونة المهاجم البرازيلي نيمار والعبي الوسط اندريس 

قلب  واستبعد  راكيتيتش  ايفان  والكرواتي  اينيستا 
االيمن  الظهير  حقق  فيما  بيكيه،  جيرار  الدفاع 

اليكس فيدال مشاركة نادرة.
على ملعب »كامب نو« وامام 81,480 متفرجا، 

شهد الشوط االول سيطرة برشلونية مطلقة، 
سواريز  لويس  االوروغوياني  افتتحها 
يمينية  ارضية  السبق من تسديدة  بهدف 

اندريه  البرتغالي  من  عرضية  بعد 
تمريرة  اول  وهذه   .)14( غوميش 

حاسمة لغوميش مع برشلونة.
برشلونة  العبو  ــدر  واهـ

الخطيرة  الفرص  من  سلسلة 
رافينيا  للبرازيلي  ابرزها 

بعد  األيسر  القائم  بجانب 
االرجنتيني  من  تمريرة 

ليونيل ميسي )21(.
جماعية  لعبة  وبعد 

غوميش  اهــدر  جميلة، 
صدها  قريبة  مسافة  من 

ببراعة  فاراس  خافي  الحارس 
.)25(

لعب  االول،  الشوط  نهاية  وفي 

ميسي ضربة حرة رائعة في المقص األيسر صدها الحارس ببراعة )43(، ثم 
اهدر فرصة ثمينة وهو منفرد على باب المنطقة، لكن الحارس صنع انجازا 

جديدا وابعد الكرة )45(.
افلتها  رافينيا  من  عرضية  اثر  النتيجة  ميسي  عزز  الثاني،  الشوط  وفي 

الحارس )52(.
وقتل سواريز آمال ضيوفه عندما حقق ثنائيته بتسديدة يمينية ارضية 

في الزاوية اليمنى البعيدة )57(.
وهذا الهدف الـ14 لسواريز في الدوري، فتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي 

مع ميسي.
التي  الحارس صد كرته  ان  بيد  الثالثية وهو منفرد  وكاد سواريز يحقق 

ارتدت الى التركي اردا توران فتابعها في الشباك هدفا رابعا )59(.
وختم فيدال المهرجان بكرة مرتدة وتسديدة يمينية من داخل المنطقة اثر 

تمريرة من الجناح االيمن للبديل باكو الكاسير )80(.
وتعادل ليغانيس مع ضيفه اتلتيك بلباو صفر- صفر.

سابعاً  بلباو  واتلتيك  نقطة،   17 برصيد  عشر  سادس  ليغانيس  وبقي 
برصيد 28 نقطة. 

كالديرون«،  »فيسنتي  ملعب  وعلى 
سجل العب خط الوسط األرجنتيني 
سبع  بعد  هدفا  جايتان  نيكوالس 
به  قاد  البداية  صافرة  من  دقائق 
أتلتيكو مدريد إلى الفوز على ضيفه 

ريال بيتيس 1/صفر.
إلى  أتلتيكو  رصيد  وارتفع 
الرابع  المركز  في  نقطة   34
بينما تجمد رصيد بيتيس 
المركز  في  نقطة   21 عند 

الرابع عشر.
المرحلة  وتستكمل 
األحد بلقاءات فالنسيا 
وسلتا  اسبانيول،  مع 
ديبورتيفو  مع  فيغو 
وسبورتينغ  ــس،  ــي االف
مع  وغرناطة  ايبار،  مع  خيخون 
ريال  مع  واشبيلية  اوساسونا، 
االثنين  تختتم  ان  على  مدريد، 

بلقاء ملقة مع ريال سوسييداد.

تشلسي يعبر ليستر بثالثية ويعزز صدارته للدوري اإلنجليزي

وست  ضيفه  توتنهام  وسحق 
بروميتش البيون 4/صفر وبالنتيجة 
مضيفه  على  ارسنال  فاز  نفسها 
سوانزي سيتي. وفي باقي المباريات 
مضيفه  على  سيتي  ستوك  فــاز 
وفاز هال سيتي على   3/1 سندرالند 
كما  أيضا   3/1 بورنموث  ضيفه 

يونايتد على ضيفه  تغلب ويستهام 
كريستال باالس 3/صفر وفاز بيرنلي 
1/صفر  ساوثهامبتون  ضيفه  على 
وتعادل واتفورد مع ضيفه ميدلزبره 

سلبيا.
وعلى ملعب ووكرز ستديوم حسم 
تشلسي الفوز بنكهة إسبانية، إذ تكفل 

الونسو  ماركوس  اإلسباني  المدافع 
والثاني  األول  الهدفين  بتسجيل 
للفريق قبل أن يختتم مواطنه بيدرو 

رودريغيز التسجيل.
مرور  بعد  بهدف  تشلسي  وتقدم 
ست دقائق فقط من بداية المباراة عن 
صفوف  من  الوافد  ماركوس  طريق 
فيورنتينا اإليطالي الصيف الماضي، 
زميله  من  ذكية  تمريرة  مستغال 

البلجيكي ايدين هازارد.
النتيجة  مــاركــوس  وضــاعــف 
إثر تمريرة   51 الدقيقة  لتشلسي في 
من ويليان شتتها دفاع ليستر ناحية 
أية  يجد  لم  الذي  اإلسباني  المدافع 

صعوبة في هز الشباك.
في  التسجيل  بيدرو  واختتم 
من  رأس  ضربة  من   74 الدقيقة 
متابعته لتسديدة ويليان التي أبعدها 

الحارس كاسبر شمايكل.
ذاكـــرة  تشلسي  ــاد  ــع ــت واس
االنتصارات بعد خسارته في الجولة 
صفر/2  توتنهام  ــام  ام الماضية 
مسيرة  أوقفت  التي  الهزيمة  وهي 
للفريق.  المتتالية  الـ13  االنتصارات 
الدور  في  الفريقين  مباراة  وانتهت 

األول بفوز تشلسي 3/صفر أيضا.
ورفع تشلسي رصيده في الصدارة 
ليستر  رصيد  وتجمد  نقطة   52 إلى 
الخامس  المركز  في  نقطة   21 عند 
هارت  وايــت  ملعب  وعلى  عشر.  
في  كبير  بفضل  توتنهام  يدين  لين، 
الفوز لمهاجمه اإلنجليزي هاري كين 
للفريق  )هاتريك(  ثالثية  سجل  الذي 
جاء  بينما  و82،  و77   12 الدقائق  في 
 26 الدقيقة  في  للفريق  اآلخر  الهدف 
وسجله العب ألبيون جاريث مكاولي 

بالخطأ في مرمى فريقه.
ويحتل كين المركز الثاني في قائمة 
بالتساوي  هدفا   13 برصيد  الهدافين 
مع نجم مانشستر يونايتد السويدي 

زالتان ابراهيموفيتش.
 45 إلى  رصيده  توتنهام  ورفع 
نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بينما 
برومويتش  ويست  رصيد  تجمد 
المركز  في  نقطة   29 عند  ألبيون 

الثامن.
وعلى استاد ليبرتي، تقدم المهاجم 
بهدف  جيرو  اوليفييه  الفرنسي 
واستفاد   .37 الدقيقة  في  الرسنال 
صديقة  نيران  من  بهدفين  ارسنال 
كورك  جاك  سوانزي  العبا  سجلهما 
في  الخطأ  بطريق  ناوتون  وكايل 
مرمى فريقهما في الدقيقتين 54 و67.

اليكسيس  التشيلي  واختتم 

الدقيقة  في  ارسنال  أهداف  سانشيز 
الهدافين  قائمة  صدارة  ليقتسم   73
14 هدفا مع مهاجم تشلسي  برصيد 

اإلسباني دييغو كوستا.
 44 إلى  رصيده  ارسنال  ورفع 
بفارق  الثالث  المركز  في  نقطة 
األهداف أمام ليفربول صاحب المركز 
عند  سوانزي  رصيد  وتجمد  الرابع 
15 نقطة ليتراجع الفريق إلى المركز 

العشرين األخير.
وحقق هال سيتي فوزه األول منذ 
)السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 
من العام الماضي( وتغلب على ضيفه 
سيتي  هال  ورفع   .1/  3 بورنموث 
إلى  ليتقدم  نقطة   16 إلى  رصيده 
رصيد  وتجمد  عشر  الثامن  المركز 
المركز  في  نقطة   25 عند  بورنموث 

الحادي عشر.

فرحة العبي تشلسي بهدف ألونسو الثاني

§لندن - د ب أ

ز فريق تشلسي موقعه في صدارة الدوري اإلنجليزي  ] عزَّ
الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ليستر سيتي حامل 
اللقب 3 / صفر أمس )السبت( في المرحلة الحادية والعشرين 

من المسابقة.
استعاد  كما  المسابقة،  وصافة  إلى  توتنهام  فريق  وصعد 
ارسنال موقعه في المركز الثالث بعد أن حقق كالهما الفوز 

أمس.

§باريس - خدمة رويترز الرياضية العربية
] أثبت العب باريس سان جيرمان يوليان دراكسلر قيمته عندما 
الدرجة  دوري  في  األول  هدفه  ألمانيا  منتخب  وسط  العب  سجل 
على  -1صفر  للفوز  اللقب  حامل  ليقود  القدم  لكرة  الفرنسي  األولى 

مضيفه استاد رين أمس )السبت(.
وهز دراكسلر - الذي انضم لباريس سان جيرمان من فولفسبورغ 
لتقارير صحافية  38 مليون يورو )40.44 مليون دوالر( وفقاً  مقابل 
اليمنى قبل ست دقائق  الشباك بتسديدة جيدة بقدمه  الشهر -  هذا 

على نهاية الشوط األول.
 20 من  نقطة   42 إلى  جيرمان  سان  باريس  رصيد  الفوز  ورفع 
مباراة بفارق األهداف خلف موناكو صاحب المركز الثاني كما يتأخر 
بنقطتين عن نيس المتصدر الذي يستضيف ميتز غداً )األحد( حين 

يحل موناكو ضيفاً على أولمبيك مرسيليا.


