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نيجيريا حترز لقب »مونديال الناشئني« للمرة اخلامسة
ف���از منتخ���ب نيجيريا 
القدم، اول  للناش���ئني لكرة 
من امس عل���ى نظيره املالي 
بهدفني نظيفني ليتوج بلقب 
العالم حتت 17  بطولة كأس 
عاما التي أقيمت في تشيلي.

وجنح املنتخب النيجيري 
في إثبات صدق التوقعات التي 
رشحته للفوز باللقب ليصبح 
الفريق صاحب أكبر عدد من 
األلقاب )5 ألق���اب( في هذه 

البطولة.
النهائية  املباراة  وأقيمت 
على ملع���ب ساوس���اليتو 
مبدينة فينيا دل مار الواقعة 
على مسافة )140 كيلومترا( 
شمال شرق العاصمة التشيلية 

س���انتياغو. وكشر املنتخب 
النيجي���ري ع���ن أنيابه في 
الدقائق الثالث األولى من اللقاء 
عندما أهدر العبه أوسيناتشي 

ايبير ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، جنح 
النيجيري بقيادة  املنتخ���ب 
املدير الفني اميانويل أمونيكي 
في افتتاح التسجيل عن طريق 
املهاجم فيكتور أوسيمني في 

الدقيقة 55.
وبذل���ك اله���دف، متك���ن 
املهاج���م النيجيري من رفع 
رصيده من األهداف في هذه 
البطولة إلى 10 أهداف ليصبح 
الهداف التاريخي لهذه الفئة 
من املنافس���ات العاملية لكرة 

القدم. وبعد ثالث دقائق من 
الهدف األول ألوسيمني أحرز 
الالعب فونش���و بامجبوي 

الهدف الثاني.
وتوجت نيجيريا بفضل 
هذا الف���وز باللقب اخلامس 
لها في بطول���ة كأس العالم 
حتت )17 عاما( بعد أن فازت 
أع���وام 1985 و1993  باللقب 

و2007 و2013. 
وحلت بلجيكا في املركز 
الثالث بفوزها على املكسيك 
بثالثة اهداف لفان فيرينبرغ 
)54( وفانزير )73( وفينيغاس 
)90( مقابل هدفني لريكاردو 
ماري���ن )57 من ركلة جزاء( 

وفارغاس )88(.

فرحة العبي نيجيريا بالتتويج

اس���تعاد البريطاني ان���دي موراي املرك���ز الثاني من 
السويسري روجيه في التصنيف اجلديد لالعبني احملترفني 

للتنس الصادر أمس.
ويعود الفضل في عودة موراي إلى الوصافة إلى بلوغه 
نهائي دورة باريس حيث خس���ر أم���ام الصربي نوفاك 
ديوكوڤيتش الذي اليزال يتصدر التصنيف بفارق 6815 
نقطة أمام البريطاني، فيما ودع فيدرر الذي تراجع إلى 

املركز الثالث، بخروجه من الدور الثالث.
وكان فيدرر انتزع املركز الثاني من موراي األس���بوع 

املاضي اثر احتفاظه بلقبه بطال لدورة بال السويسرية.
وصعد االسباني رافايل نادال مرتبة واحدة فصار خامسا 

على حساب التشيكي توماس برديتش.
كما تقدم االس���باني اآلخر دافيد في���رر مرتبة واحدة 
وأصبح سابعا على حساب الياباني كي نيشيكوري الذي 

تراجع إلى املركز الثامن.

تصنيف العشرة األوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوڤيتش 15285 نقطة
2- البريطاني اندي موراي 8470

3- السويسري روجيه فيدرر 7340
4- السويسري ستانيسالس فافرينكا 6500

5- االسباني رافايل نادال 4630
6- التشيكي توماس برديتش 4620

7- االسباني دافيد فيرر 4305
8- الياباني كي نيشيكوري 4035

9- الفرنسي ريشار غاسكيه 2715
10- الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 2545

وعادت االميركية فينوس وليامس بني املصنفات العشر 
األوليات على الئحة التصنيف اجلديد لالعبات كرة املضرب 
احملترفات الصادر اليوم االثنني. وتسلقت فينوس وليامس 
الفائزة امس االحد بدورة جو هاي الصينية 4 مراكز لتحتل 
املرتبة الس���ابعة على الالئحة التي تتصدرها شقيقتها 

سيرينا برصيد 9945 نقطة.
وس���تنهي فينوس وليامس )35 عاما( املصنفة اولى 
سابقا املوسم في هذا املركز للمرة االولى منذ 2010 بحيث 
باتت الالعبة االكبر س���نا بني املصنفات العشر االوليات 
بعد االميركية مارتينا نافراتيلوفا )38 عاما( التي سبق 

لها ان حققت هذا االجناز في يناير عام 1995.
وتراجع���ت مرتبة واح���دة كل م���ن االيطالية فالفيا 
بينيتا والتش���يكية لوسي سافاراوفا واالملانية اجنيليك 
كيربر، فصارت االولى ثامنة، والثانية تاسعة، والثالثة 

عاشرة.

ترتيب الالعبات العشر األوليات:

1- االميركية سيرينا وليامس 9945 نقطة
2- الرومانية سيمونا هاليب 6060

3- االسبانية غاربيني موغوروزا 5200
4- الروسية ماريا شارابوڤا 5011

5- البولندية انييسكا رادفانسكا 4500
6- التشيكية بترا كفيتوفا 4200

7- االميركية فينوس 
وليامس 3790

8- االيطالية فالفيا 
بينيتا 3621

9- التشيكية لوسي 
سافاروفا 3590

10- االملانية اجنليك 
كيربر 3590

موراي يستعيد الوصافة في تصنيف التنس

)أ.پ( »امللك« ليبرون جيمس فرض نفسه جنما في املباراة  

تابع كليڤالند كاڤالييرز وصيف بطل املوسم املاضي 
انتفاضته بتغلبه على ضيفه انديانا بيسرز 101-97 على 
ملعب »كويكن لونز ارينا« وامام 20562 متفرجا ضمن 

دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.
وهو الفوز السادس على التوالي لكليڤالند كاڤالييرز 

منذ خسارته املباراة االولى في افتتاح املوسم امام 
مضيفه شيكاغو بولز 95-97، فعزز موقعه في املركز 
الثاني للمنطقة الشرقية خلف وصيفه املوسم املاضي 

اتالنتا هوكس صاحب 7 انتصارات في 8 مباريات.
وفرض »امللك« ليبرون جيمس نفسه جنما في صفوف 

كليڤالند كاڤالييرز الذي واصل اللعب في غياب 
جنمه اآلخر كيري ايرفينغ الذي يتعافى من االصابة، 

بتسجيله 29 نقطة مع 6 متابعات، وأضاف كيڤن لوف 
ثنائية مزدوجة )دابل دابل( بتسجيله 22 نقطة مع 19 

متابعة.
في املقابل، كان جنم انديانا بيسرز بول جورج افضل 

مسجل في املباراة برصيد 32 نقطة مع 11 متابعة و6 
متريرات حاسمة دون ان يجنب فريقه اخلسارة الرابعة 

في 7 مباريات.
واستعاد اوكالهوما سيتي ثاندر توازنه بعد 3 هزائم 
متتالية وحقق فوزا كبيرا على ضيفه فينيكس صنز 
124-103 على ملعب »تشيزابيك اينرجي ارينا« وامام 

18203 متفرجني.
ويدين اوكالهوما سيتي ثاندر الذي حقق فوزه الرابع 

في 7 مباريات، بانتصاره الى جنمه كيڤن دورانت 
صاحب 32 نقطة مع 11 متابعة »دابل دابل« و4 متريرات 

حاسمة، وأضاف كل من راسل وستبروك والبديل 
اينيس كانتر 21 نقطة مع 13 متريرة حاسمة و6 

متابعات لالول و7 متابعات للثاني، وسجل البديل اآلخر 
دايون وولترز 19 نقطة.

وواصل ديترويت بيستونز بدايته القوية وحقق فوزه 
اخلامس في 6 مباريات عندما تغلب على مضيفه 

بورتالند ترايل باليزرز 120-103 على ملعب »مودا 
سنتر أت ذا روز كورتر« وامام 19393 متفرجا.

وكان بورتالند ترايل باليزرز في طريقه الى حتقيق 
فوزه اخلامس هذا املوسم عندما فرض افضليته على 
االرباع الثالثة االولى 32-23 و25-24 و35-32، بيد ان 

الضيوف انتفضوا في الربع االخير وكسبوه بفارق 30 
نقطة 41-11 وقلبوا الطاولة على اصحاب االرض محققني 

فوزا غاليا.
وعلى ملعب »اميركان ايرالينز ارينا« وامام 19600 

متفرج، اكرم ميامي هيت وفادة ضيفه تورونتو 
رابتورز بفارق 20 نقطة 96-76 بفضل 23 نقطة و8 
متابعات لكريس بوش و20 نقطة و11 متابعة حلسن 

وايتسايد.
وتغلب نيويورك نيكس على ضيفه لوس اجنيليس 

ليكرز 99-95 على ملعب »ماديسون سكوير غاردن« 
وامام 19812 متفرجا في آخر مباراة على هذا امللعب 

على ما يبدو لنجم الضيوف كوبي براينت )37 عاما(.
والقى براينت الذي ينتهي عقده مع لوس اجنيليس 

ليكرز، املتوج معه بـ 5 القاب في الدوري، في يونيو 
املقبل، استقباال حارا غير عادي على ملعب ماديسون 

سكوير، وسجل 18 نقطة مع متابعتني و3 متريرات 
حاسمة، فيما كان زميله روي هيبرت االفضل بالرصيد 

ذاته من النقاط ولكن مع 10 متابعات ومتريرتني 
حاسمتني.

وقال براينت عقب املباراة »سنرى ما اذا الزالت لدي 
الرغبة في خوض مباريات من هذا املستوى«، فيما قال 
مدرب لوس اجنيليس ليكرز بايرون سكوت »انها املرة 
االولى التي املح لي فيها كوبي بان هذا املوسم قد يكون 

االخير له في الدوري«.
وكان لوس اجنيليس ليكرز في طريقه الى حتقيق 

الفوز الثاني هذا املوسم لكن انهار في الدقائق الست 
االخيرة التي اكتفى فيها بتسجيل 4 نقاط فقط.

بينيتيز: ال تقلقوا على »الكالسيكو«
طمأن مدرب نادي ريال 
مدري���د رافائي���ل بينيتيز 
جماهي���ر الفري���ق امللكي 
على معنوي���ات الالعبني 
قبل مباراة الكالس���يكو 
ضد برشلونة نافيا أن 
الليلة  تؤثر خس���ارة 
ض���د إش���بيليه على 
امليرنغي ضد  مردود 
برشلونة بعد أقل من 

أسبوعني.
وص���رح بينيتيز 
بعد مباراة ال� »سانشيز 
بيث خوان«، قائال: »اعتقد 
أننا قدمنا 20 دقيقة جيدة جدا 
وسيطرنا على كل األصعدة، بعد 
ذلك سمحنا لهم بتسجيل هدف 
التعادل، وبعد بداية الش���وط 

الثاني بدأنا في ارتكاب األخطاء 
ثم استعدنا شخصيتنا وسجلنا 
هدفا في آخر دقيقة«. ثم تابع 
حديثه: »سيطرنا في الشوط 
األول ولكن ف���ي الثاني فقدنا 
الكرة واالستحواذ والسيطرة، 
كان يجب أن نسجل هدفا ثانيا 
ولكن هذا لم يحدث وفارق الهدف 
الواحد سمح لهم بالعودة، كان 
يجب أن نقتل املباراة في الشوط 
األول، ولكن هذا لم يحدث وفقدنا 

السيطرة«.
املباراة،  وأنهى حديثه عن 
قائال: »كان هناك بعض الالعبني 
عليهم معرفة كيفية التصرف 
في تلك الظروف الصعبة، لكن 
ما حدث كان العكس، على أي 
حال اخلسارة واردة وال أعتقد 

أننا لعبنا بشكل سيء خاصة في 
الشوط األول«. وتطرق للحديث 
عن الكالسيكو ضد البرسا وعلق 
قائال: »ال أعتقد أن اخلس���ارة 
س���تؤثر علينا، بل سنستعيد 
بعض الالعبني كما سيعود كل 
املصابني ألفضل حالة، فلدينا 
الوقت الكافي لذلك واملباراة ضد 

برشلونة ستكون مختلفة«.

راموس: قدمنا مباراة كارثية

من جهته، انتقد قائد الفريق 
امللكي سيرجيو راموس زمالءه 
على األداء الهزيل قائال »لم نقم 
املباراة  باألش���ياء الصحيحة. 
كانت صعبة وم���ا قدمه ريال 
بالفع���ل كارثيا.  مدري���د كان 
إشبيلية لم يظهر فقط السوء 

الذي نح���ن عليه بل انه بصم 
على مباراة رائعة«.

وأضاف »في الفترة الثانية 
كانت لدينا رتاب���ة كبيرة في 
طريقة اللع���ب ولم نحاول أن 
نطور من أدائنا وهو األمر الذي 
استغله اخلصم وأدى إلى فقداننا 

ثالث نقاط مهمة«.
راموس أنهى حواره مبشرا 
في املقاب���ل جماهير الريال أن 
كل الالعب���ني ينتظرون بفارغ 
الصبر مباراة الكالسيكو التي 
سيلعبونها من أجل الفوز وال 
شيء غيره »انها مباراة ننتظرها 
بفارغ الصبر وسنحاول خاللها 
الليغا التزال  الف���وز.  حتقيق 
طويلة وكل ش���يء من املمكن 

أن يحصل«.

فوز سادس على التوالي 
لكليڤالند كاڤالييرز 

»NBA« في الـ


