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فوالم يقضي على »الكبير« هامبورغ ويطيح به في نصف النهائي

ليڤربول »يسير وحيدًا« خارجًا من »يوروبا ليغ«

على وقع أغنية نادي ليفربول »لن متشي وحيدا« 
خيب العبو »احلمر« جماهيرهم وساروا خارج مسابقة 
»يوروبا ليغ« بعد ان عّمق اتلتيكو مدريد االس���باني 
جراح ليڤربول االجنليزي عندما ازاحه من الدور نصف 
النهائي للمسابقة على الرغم من خسارته امامه 1-2 بعد 

التمديد ايابا على ملعب »انفيلد رود« في ليڤربول.
ويدين اتلتيكو مدري���د بتأهله الى مهاجم مان 
يونايتد السابق الدولي االوروغوياني دييغو فورالن 
الذي سجل الهدف الوحيد والثمني ايابا في الدقيقة 
102 اثر متريرة عرضية من مهاجم ارسنال السابق 
خوس���يه انطونيو رييس بعدما كان ليڤربول في 
طريقه الى حجز بطاقته الى املباراة النهائية بتقدمه 
بهدفني نظيفني سجلهما االيطالي البرتو اكويالني 

)44( ويوسي بنعيون )95(.

وكان اتلتيكو مدريد فاز 1-0 ذهابا في مدريد وتأهل 
لتسجيله هدفا خارج قواعده.

ويلتقي اتلتيكو مدريد في النهائي في 12 مايو املقبل 
في هامبورغ مع فوالم الذي تأهل على حساب هامبورغ 
االملان���ي بفوزه عليه 2-1 ايابا في لندن بعد تعادلهما  

0-0 ذهابا في هامبورغ.
وضغط ليڤربول الذي خاض املباراة في غياب مهاجمه 
االسباني فرناندو توريس بسبب االصابة، منذ البداية 
وحصل على 3 ركني���ات في الدقيقتني االوليني نفذها 
قائده ستيفن جيرارد دون ان يحسن زمالؤه املتابعة، 
وحاول اكويالني بتسديدة من 20 مترا لم تكن ناجحة 
ولم تقلق حارس اتلتيكو دافيد دي ايخيا )10(، وتصدى 
حارس ليڤربول االسباني خوسيه رينا ببراعة لقذيفة 
اطلقها راوول غارسيا من نحو 30 مترا في اول محاولة 

للفريق الزائر وحولها الى ركنية )19(.
واستعاد اتلتيكو زمام املبادرة الهجومية، وارسل 
لويس بيريا كرة طويلة س���يطر عليه���ا رينا )22(، 
وعكس االرجنتيني خافيير ماس���كيرانو عرضية من 
اجلهة اليمنى قابلها الهولندي ديرك كاوت بقدمه اليمنى 
وهي طائرة فعلت اخلشبات )26(، واضاع االرجنتيني 
س���يرجيو اغويرو فرصة ثمينة على اتلتيكو مدريد 
بعدما هرب من احلارس رينا في اجلهة اليسرى وعكس 
الكرة امام املرمى بدل ان يسددها فتدخل جيمي كاراغر 

وابعدها )29(.
وس���جل ليڤربول بعد ركلة ح���رة تابعها املدافع 
الدمناركي دانيال آغر برأس���ه في الشباك اال ان احلكم 
الغاها بداعي التسلل )31(، وعادت الروح لليڤربول مع 
عرضية يوسي بنعيون من اجلهة اليمنى لم يستطع 

كاوت اعتراضها فوصلت ال���ى اكويالني غير املراقب 
اعادها ارضية قوية على يسار دي ايخيا )44(.

وأنقذ احلارس دي ايخي���ا مرماه من هدف محقق 
بابعاده تس���ديدة قوية للمدافع غلني جونس���ون الى 

ركنية لم تثمر )81(.
واحتكم الفريقان الى الشوطني االضافيني، وجنح 
بنعيون في تعزيز تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني 
عندما تلقى كرة خلف املدافعني من الدولي املغربي نبيل 
الزهر فكسر مصيدة التسلل وسددها بيسراه في الزاوية 

اليسرى البعيدة للحارس دي ايخيا )95(.
وجنح اتلتيكو مدريد في توجيه الضربة القاضية 
عبر فورالن من تسديدة قوية من داخل املنطقة )102(. 
وحاول ليڤربول في الدقائق املتبقية تدارك املوقف لكن 
دون جدوى. وفي الثانية، بلغ فوالم االجنليزي املباراة 

النهائية للمرة االولى في تاريخه بفوزه على هامبورغ 
بهدفني للويلزي ساميون ديفيس )69( واملجري زولتان 
غيرا )76( مقابل هدف للكرواتي مالدن بتريتش )22( 
على ملعب »كرافني كوتيدج« في العاصمة لندن وامام 
19 الف متف���رج، وكان الفريقان تعادال 0-0 ذهابا في 

هامبورغ.
وكان هامبورغ الذي اقال مدربه برونو الباديا بسبب 
النتائج املتواضعة، الطرف االفضل في الشوط االول 
وافتتح التسجيل عبر هدافه الكرواتي مالدن بتريتش 
بصاروخ من 30 مترا استقر في اعلى الزاوية اليسرى 

.)22(
بيد ان فوالم انتفض في الشوط الثاني وسجل هدفني 
عب���ر ديفيس )69( وجي���را )76( كانا كافيني لبلوغه 

املباراة النهائية للمرة االولى في تاريخه.

بيروت ـ ناجي شربل
لم يتبدل املشهد اخلتامي لكرة السلة 
اللبنانية منذ 2004، باحتفاظ الرياضي 
التوالي  السادس���ة على  بيروت للسنة 
باللقب االحب الى قلبه، وهو بطولة لبنان 
الندية الدرجة االولى، والذي يفتح له الباب 
على املشاركات اخلارجية، وحتديدا بطولة 
النوادي اآلس���يوية التي تفتقد خزانته 

كأسها.
وقد أحرز الرياضي بيروت أول لقب له 
هذا املوسم بعد خسارته في دورة حسام 
الدين احلريري وفي دورة دبي الدولية 
وبطولة غرب آس���يا، بع���د أن أمت الدور 
النهائي متقدما الشانفيل 3 � 0 منتزعا منه 

فوزا ثمينا في الدقائق االخيرة بفارق 4 
نقاط 84 � 80 »االشواط 17 � 21، 36 � 43، 
68 � 62، 84 � 80«، في املباراة التي أقيمت 
بينهما اول من امس في قاعة صائب سالم 
الرياضية باملنارة أمام جمهور كبير غصت 
به املدرجات وجنب���ات امللعب االربعة، 
وتقدمه النائب عمار حوري ورئيس النادي 
الرياضي م. هش���ام اجلارودي وأعضاء 

االحتاد ورؤساء بعض االندية.
وبعد دقيقتني على انطالق الش���وط 
الرابع وكانت النتيجة تقدم الرياضي 77 
� 64 توقفت املباراة بضع دقائق إثر رشق 
جمهور الرياضي أرض امللعب بالقناني، 
ما استدعى تدخل رئيس النادي واملدرب 

فؤاد ابو ش���قرا وكل املعنيني للطلب من 
اجلمهور التهدئة، واستمر الرشق متقطعا 

للقناني حتى نهاية املباراة. 
وبعد املباراة سلم األمني العام لالحتاد 
اللبناني لكرة السلة احملامي غسان فارس 
درع البطولة الى رئيس النادي الرياضي 
هشام اجلارودي الذي سلمه الى الالعب 
سي جاي جايلز، في حضور نائب رئيس 
الن���ادي الرياضي جودت  االحتاد مدير 
شاكر، وسط فوضى عارمة وهرج ومرج 

غير مسبوقني. 
ويستعد الرياضي للمشاركة في بطولة 
العربية في االسكندرية والتي  النوادي 
يحمل لقبها، بني 5 مايو و15 منه، ويتوجه 

بعدها الى الدوحة للمشاركة في نهائيات 
بطولة النوادي اآلسيوية. 

تجميد نتائج المرحلة الـ 21

مادة جديدة ينشغل بها الوسط الكروي 
اللبناني هذه االيام، وهي احجام اللجنة 
العليا لالحت���اد اللبناني لكرة القدم في 
جلستها االسبوعية االخيرة، عن تثبيت 
نتائج املرحلة ال���� 21، قبل االخيرة، من 
الدوري العام ال� 50 لنوادي الدرجة االولى، 
بدعوى ورود شكاوى عدة وخصوصا من 
النادي االهلي صيدا، عن ترتيب نتائج 
مباريات، الحلاقه باحلكمة بيروت هبوطا 

الى مصاف نوادي الدرجة الثانية.

فريق الرياضي بيروت يحتفل بالتتويج بالدرع للمرة السادسة

)أ.پ(العب هامبورغ الهولندي رودڤان نيسلتروي يحجز الكرة مبضايقة برد هانغريد )أ.پ(العبو اتلتيكو مدريد يحيون جماهيرهم في ستاد »انفيلد« بعد تأهلهم على حساب ليڤربول

سان أنطونيو للدور الثاني في »بالي أوف«
حجز سان انطونيو سبيرز وفينيكس صنز مكانهما في الدور الثاني من »بالي اوف« 
الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة بعدما حسما مواجهتيهما مع داالس مافريكس 
وبورتالند ترايل باليزرز 4-2 في املنقطة الغربية بفوز األول 97-87 والثاني 99-90 في 
املباراة السادسة من أصل سبع ممكنة.وعلى ملعب »روز غاردن« انتزع فينيكس بطاقة 
تأهله الى الدور الثاني للمرة األولى منذ 2007 من ارض مضيفه بورتالند بعدما تغلب 
عليه في املباراة السادس���ة 99-90، بفضل تألق جيسون ريتشاردسون الذي سجل 28 
نقطة مع 7 متابعات، بعدما كان دك سلة بورتالند ب� 42 نقطة في املباراة الثالثة. ويأمل 
فينيكس الساعي الى نهائي املنطقة للمرة األولى منذ 2006 ورمبا نهائي الدوري للمرة 
الثانية في تاريخه بعد 1993 عندما خس���ر بقيادة تشالز باركلي أمام شيكاغو بولز، ان 
يحقق ثأره من سان انطونيو ألن األخير كان أخرجه من الدور األول عام 2008 بالفوز 
عليه 4-0، علما بان فريق والية اريزونا غاب عن األدوار االقصائية املوس���م املاضي. 
وفي اجلهة املقابلة، تواصلت عقدة بورتالند مع الدور األول حيث انتهى مش���واره في 

مشاركاته اخلمسة األخيرة في البالي اوف.

)رويترز(العب سان انطونيو تيم دنكان يتطاول للكرة

»الرياضي« عريس السلة اللبنانية للسنة السادسة


