الثالثاء  12نيسان  2016العدد 2860

الدوري األميركي للمحترفين

أصداء عالمية

غولدن ستايت ينسخ إنجاز شيكاغو 72 :انتصارًا
نسخ غولدن ستايت ووريــرز حامل
اللقب الرقم القياسي لشيكاغو بولز
موسم واحد
بعدد االنتصارات في
ٍ
بعدما رفع رصيده الى  72فوزًا إثر
تغلبه على مضيفه ســان أنطونيو
سبرز  86-92فــي ال ــدوري األميركي
الشمالي للمحترفني بكرة السلة.
وكـ ــان شـيـكــاغــو ب ــول ــز ف ــد ح ـقــق مع
األس ـ ـ ـطـ ـ ــورة م ــايـ ـك ــل جـ ـ ـ ـ ــوردان ه ــذا
اإلنجاز بـ  72فــوزًا ،مقابل  10هزائم
في موسم .1996-1995
اإلنجاز األول ،لحق به إنجاز نجاح
ووريـ ـ ـ ـ ــرز فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـفـ ــوز عـلــى
م ـل ـع ــب س ـ ـبـ ــرز ،وه ـ ــو مـ ــا ع ـج ــز عــن
تحقيقه منذ عــام  ،1997حيث مني
بـ  33خسارة متتالية ،قبل أن يحقق
الـفــوز ويــوقــف سلسلة االنتصارات
املتتالية لسبرز على أرضه.
وك ـ ـ ـعـ ـ ــادتـ ـ ــه ،ت ـ ــأل ـ ــق ن ـ ـجـ ــم ووريـ ـ ـ ـ ــرز
ستيفن ك ــوري بتسجيله  37نقطة.
أم ــا مــن جـهــة س ــان أنـطــونـيــو ،فكان
الم ــارك ــوس ال ــدري ــدج األف ـضــل بـ ـ 24
نقطة ،وكاوهي ليونارد بـ  20نقطة.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،حـ ـج ــز إنـ ــديـ ــانـ ــا ب ــاي ـس ــرز
البطاقة الثامنة واألخيرة للمنطقة
الـشــرقـيــة ال ــى "ال ـب ــاي أوف" بعدما
رف ــع رص ـي ــده ال ــى  43فـ ــوزًا بتغلبه

على بروكلني نتس .105-129
وك ــان مــايـلــز تـيــرنــر أب ــرز املسجلني
إلنديانا بـ  28نقطة ،وأضاف جورج
هيل  18نقطة ،فيما سجل لبروكلني

شون كيلباتريك ( 26نقطة) ودونالد
سلون ( 19نقطة).
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،خ ـس ــر ل ـ ــوس أن ـج ـلــس
الي ـكــرز أم ــام هـيــوســن روك ـتــس -91

تألق نجم ووريرز ستيفن كوري كالعادة بتسجيله  37نقطة (أ ف ب)

 .،98وكان الدور الحاسم في املباراة
ل ـج ـي ـمــس هـ ـ ـ ــاردن ال ـ ـ ــذي س ـج ــل 40
نقطة .أما من جهة الخاسر ،فسجل
كــوبــي بــراي ـنــت  35ن ـق ـطــة ،وأض ــاف
زميله جوردان كالركسون  21نقطة.
وفي املباريات األخرى ،فاز واشنطن
وي ـ ــزاردز عـلــى تـشــارلــوت هورنتس
 ،98-113ولـ ـ ــوس أن ـج ـل ــس كـلـيـبــرز
على داالس مافريكس  ،91-98ويوتا
جـ ــاز ع ـلــى دن ـف ــر نــاغ ـتــس ،84-100
ومـيـلــووكــي بــاكــس عـلــى فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز  ،108-109وميامي
هيت على أورالندو ماجيك ،96-118
وتــورونـتــو راب ـتــورز على نيويورك
نيكس .89-93
وهـ ـ ـ ــذا ب ــرن ــام ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
ك ـل ـي ـف ــان ــد ك ــاف ــالـ ـيـ ـي ــرز  -أت ــان ـت ــا
هـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــس ،أورالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو م ـ ــاجـ ـ ـي ـ ــك -
ميلووكي باكس ،بوسطن سلتيكس
 تـ ـش ــارل ــوت ه ــورنـ ـت ــس ،بــروك ـلــنن ـت ــس  -واشـ ـنـ ـط ــن ويـ ـ ـ ـ ـ ــزاردز ،نـيــو
أورليانز بيليكانز  -شيكاغو بولز،
مينيسوتا تـمـبــروولـفــز  -هيوسنت
روك ـتــس ،أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر
 لــوس أنجلس اليـكــرز ،يوتا جــاز -داالس مافريكس ،فينيكس صنز -
ساكرامنتو كينغز.

السلة اللبنانية

ّ
ّ
الصورة تتوضح في المجموعة االولى السلوية
ح ـســم أمـ ــر امل ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى ضمن
ب ـطــولــة ل ـب ـنــان ل ـك ــرة ال ـس ـلــة م ــع فــوز
ال ــري ــاض ــي ع ـل ــى امل ـت ـح ــد  73-79فــي
امل ـ ـنـ ــارة ،وف ـ ــوز ه ــوب ــس ع ـل ــى ضـيـفــه
الحكمة  73-90على ملعب مجمع املر.
وكان افضل مسجل في املباراة االولى
العب الرياضي كريس دانيالز مع 27
نـقـطــة وم ــن املـتـحــد االم ـيــركــي رامـيــل
كوري  23نقطة.
اما في الثانية ،فكان تايرون نيلسون
ً
االفضل في هوبس مسجال  32نقطة.
وم ــن الـحـكـمــة ك ــان تـيــريــل ستوغلني

االفضل برصيد  25نقطة.
ّ
وتـ ــأكـ ــد احـ ـت ــال ال ــري ــاض ــي لـلـمــركــز
االول واملـتـحــد ثــانـيــا وهــوبــس ثالثًا
والحكمة رابعًا.
ُ
من جهة أخرى ،اختتمت "ورشة العمل"
الـتــي أقــامـهــا االت ـحــاد اآلس ـيــوي لكرة
السلة ،بالتعاون مع نظيره اللبناني
ال ــذي اسـتـضــافـهــا فــي ب ـي ــروت ،وهــي
األولــى في القارة اآلسيوية .وحاضر
فيها مسؤولون في االتحادين الدولي
واآلسـ ـي ــوي ،وع ـلــى رأس ـهــم أم ــن عــام
االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي ل ـل ـع ـبــة ه ــاغ ــوب

خاجيريان ورئيس لجنة املسابقات
ف ــي االت ـح ــاد ال ــدول ــي ال ــ"ف ـي ـبــا" ب ــدراغ
بوغوسافليتش ،وإداريــون وتقنيون
وأصـحــاب اختصاص في االتحادين
الدولي واآلسيوي.
وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول ـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــرات ت ـه ـي ـئ ــة
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادات الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادًا
لتصفيات كأس العالم في كرة السلة
مــن حـيــث إدارة ال ـحــدث واالس ـت ـعــداد
واالع ـ ـ ــداد واالس ـت ـض ــاف ــة والـتـســويــق
لـلـمـنـتـخــب ال ــوط ـن ــي ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن عــام
.2017

وت ــم ش ــرح ن ـظــام ال ـتــأهــل وامل ـبــاريــات
وامل ـت ـط ـل ـب ــات ،إض ــاف ــة الـ ــى ال ـت ــروي ــج
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــزيـ ـ ــونـ ـ ــي .وش ـ ـ ـ ــدد
املـحــاضــرون على ال ــدور الكبير الــذي
تلعبه املنتخبات الوطنية في تهيئة
املناخ لجعل كرة السلة تحظى باملزيد
من املتابعة الجماهيرية .وفــي اليوم
األخ ـيــر ،تـنــاولــت امل ـحــاضــرات حقوق
ال ـن ـقــل ال ـت ـل ـفــزيــونــي واالعـ ــانـ ــات في
امل ــاع ــب .وخـلـصــت االجـتـمــاعــات الــى
ب ــدء الـعـمــل لتنفيذ ال ـتــوصـيــات عبر
تشكيل لجان وفريق عمل متكامل.

الكرة اآلسيوية

العهد يسعى الى التأهل وطرابلس في األردن
ّ
ي ـس ـعــى ف ــري ــق ال ـع ـه ــد الـ ــى ال ـت ــأه ــل
الــى ال ــدور الـثــانــي مــن بــوابــة ضيفه
فريق الحد البحريني ضمن الجولة
ال ــراب ـع ــة م ــن الـ ـ ــدور األول ملـســابـقــة
كــأس االتـحــاد اآلسـيــوي لكرة القدم
(املـجـمــوعــة األولـ ــى) ال ـيــوم الـثــاثــاء
عند الساعة  15.00بتوقيت بيروت
على ملعب صيدا البلدي.
وي ـ ـم ـ ـلـ ــك ال ـ ـع ـ ـهـ ــد س ـ ـ ــت ن ـ ـق ـ ــاط م ــن
انـتـصــاريــن وخ ـســارة وهــو يتصدر
املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام ألـ ـ ـت ـ ــن أس ـ ـيـ ــر
التركمنستاني الذي سيقابل ضيفه
الـ ــوحـ ــدات األردنـ ـ ــي ال ـث ــال ــث بــأربــع
ن ـق ــاط الـ ـي ــوم ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة 15.00
بتوقيت بـيــروت ،فيما يحتل الحد
املركز الرابع بنقطة واحدة.
وأق ـ ـيـ ــم أم ـ ــس امل ــؤتـ ـم ــر ال ـص ـحــافــي
فــي فـنــدق غــولــدن تــولـيــب بحضور
املـ ـس ــؤول االع ــام ــي لـ ـن ــادي الـعـهــد
ال ـ ــزمـ ـ ـي ـ ــل ي ـ ــوس ـ ــف يـ ـ ــونـ ـ ــس ،ح ـيــث
حضر عن الفريق البحريني املدرب
املـ ـس ــاع ــد ع ـ ــارف ال ـع ـس ـم ــي والعـ ــب
الفريق عبد الــوهــاب املــالــود .وغــاب
عن املؤتمر الصحافي املدير الفني
للفريق سلمان شريدة الــذي وصل
ظهرًا الى بيروت لظروف خاصة.
أما من جهة العهد ،فقد حضر املدير
ال ـف ـنــي األمل ــان ــي روبـ ـ ــرت جــاس ـبــرت

مصافحة بين جاسبرت والعسمي بحضور المالود وعطوي (عدنان الحاج علي)

وقـ ـ ــائـ ـ ــد الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق عـ ـ ـب ـ ــاس عـ ـط ــوي
"أونيكا".
وشكر العسمي لبنان ونادي العهد
ع ـلــى ح ـســن ال ـض ـيــافــة ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن عـلــى ال ـفــريــق ال ـف ــوز ف ــي امل ـب ــاراة
لـلـحـفــاظ عـلــى اآلمـ ــال بــالـتــأهــل الــى
الــدور الثانيَ ،وبالتالي فإن الفريق
س ـي ـل ـع ــب ب ـ ـنـ ــفـ ــس ه ـ ـجـ ــومـ ــي غ ـ ـ ـدًا.
وكـ ـش ــف ال ـع ـس ـمــي ع ــن أن ص ـفــوف
الفريق مكتملة وال وجود الصابات.

رياضة

21

ّ
بدوره ،أكد املالود على أهمية الفوز
وجاهزية زمالئه لخوض اللقاء.
من جهته ،رأى مدرب العهد روبرت
ج ــاسـ ـب ــرت أن املـ ـ ـب ـ ــاراة م ـ ــع ال ـح ــد
البحريني ستكون أصعب من لقاء
الــذهــاب الــذي أقيم فــي املنامة وفــاز
فيه العهد  ،2 – 5وأن العبي فريقه
يعرفون هذا الشيء .وتوقع أن يكون
أداء البحرينيني أقــوى من الذهاب،
ل ـك ــن ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه فـ ــإن فــريـقــه

أفضل كذلك وهو حقق نتائج جيدة
في الدوري املحلي منذ لقاء املنامة.
ول ـف ــت ج ــاس ـب ــرت الـ ــى عـ ــدم وج ــود
اصــابــات فــي الفريق وهــو أمــر جيد
بالنسبة إليه لكونه يمنحه خيارات
أك ـث ــر ق ـب ــل امل ـ ـبـ ــاراة وخ ــال ـه ــا عـلــى
صعيد التبديالت .وختم جاسبرت
كالمه بالتأكيد على سعي الفريق
ّ
ل ـل ـفــوز ل ـتــأك ـيــد ال ـت ــأه ــل الـ ــى الـ ــدور
الثاني.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أش ـ ــار الـ ـق ــائ ــد ع ـبــاس
عطوي الى صعوبة املباراة ،فالفريق
ال ـب ـحــري ـنــي قـ ــوي وج ـي ــد ول ـك ــن في
الـ ــوقـ ــت ع ـي ـن ــه لـ ـف ــت الـ ـ ــى ج ــاه ــزي ــة
زمالئه لخوض مباراة التأهل.
وت ــدرب الـفــريـقــان عـصــر أم ــس على
مـلـعــب امل ـ ـبـ ــاراة ،ح ـيــث ق ــاد شــريــدة
تمرينة الحد وأعرب عن عدم رضاه
عن أرضيته ،مشيرًا إلى أنه ال يمكن
السير عليها فكيف يمكن اللعب.
وض ـم ــن امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة ،يـحــل
ط ــرابـ ـل ــس ض ـي ـف ــا ع ـل ــى ال ـف ـي ـص ـلــي
األردن ـ ـ ـ ــي فـ ــي عـ ـ ّـمـ ــان ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة
 15.30بتوقيت بيروت ،فيما يلعب
ضـ ـم ــن املـ ـجـ ـم ــوع ــة ع ـي ـن ـه ــا ف ــري ــق
استقالل دوشنبه القيرغستاني مع
ضـيـفــه نـفــط ال ــوس ــط ال ـعــراقــي عند
الساعة .17.00

فالنسيا يوقف فيغولي

ً
إجراء تأديبيًا بحق
فتح فالنسيا االسباني
العب وسطه ،الدولي الجزائري سفيان
فيغولي ،الذي رفض املشاركة في حصة
تدريبية ،بحسب ما ذكرت الصحافة
اإلسبانية.
وأفاد النادي في بيان" :قرر فالنسيا فتح
إجراء تأديبي بحق سفيان فيغولي .خالل
هذا اإلجراء ،وبانتظار اتخاذ قرار ،تم إيقاف
الالعب بشكل مؤقت".
ولعب فيغولي ( 26عامًا) نحو ربع ساعة
كبديل في املباراة التي فاز فيها فالنسيا
على إشبيلية .1-2
ونقلت صحيفتا "ماركا" و"سوبرديبورتي"
أن الالعب الجزائري رفض املشاركة في
حركات اإلحماء قبل املباراة ،ولم يشارك
في الحصة التدريبية أمس ،كما ّفوت أيضًا
املشاركة في حصة أخرى األسبوع املاضي،
ّ
متذرعًا بمشكلة في الطيران.
وينتهي عقد فيغولي أواخر حزيران ،ويبدو
أنه ينوي ترك النادي الذي انضم إليه عام
 2010قادمًا من غرونوبل الفرنسي.

كومباني لن يلعب ضد سان
جيرمان

أفاد التشيلياني مانويل بيلليغريني،
مدرب مانشستر سيتي اإلنكليزي ،بأن
قائد فريقه البلجيكي فانسان كومباني
لن يشارك أمام باريس سان جيرمان
الفرنسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال
أوروبا ،اليوم ،لعدم اكتمال تعافيه من
اإلصابة .وعانى كومباني من اإلصابات
خالل املوسم الحالي ،وغاب لنحو شهر
بسبب تجدد إصابة قديمة في ربلة الساق.

رانييري يذرف الدموع تأثرًا
ّ

سلطت الصحف اإلنكليزية الضوء على
الدموع التي ذرفها اإليطالي كالوديو
رانييري مدرب ليستر سيتي تأثرًا بفوز
فريقه على سندرالند ،ليصبح على بعد
تسع نقاط فقط من إحراز اللقب ألول مرة
في تاريخه ،في أضخم مفاجآت البطولة
على مدار تاريخها.
وقال رانييري ،بينما كان يغالب دموعه
وهو يحتفل بالفوز" :من الصعب وصف
شعوري الداخلي ،لكنني ال أشتكي".
كذلك ّ
وجه رانييري الشكر لجماهير ليستر
لتشجيعها الالعبني على تحقيق الفوز الذي
ّ
قربهم من اللقب وجعلهم على بعد ثالثة
انتصارات من التتويج ،وقال" :من املبهج
ّ
رؤية سيدة مسنة ترتدي قميص ليستر
خارج االستاد قبل املباراة .لقد جاؤوا
من ليستر لتشجيعنا .هذا رائعّ .
وأود أن
أشكرهم على هذا الدعم .إنهم يحلمون
ونحن نريد االستمرار في الحلم".

موناكو يرفع عدد ألقابه
إلى 10

رفع األرجنتيني خوان موناكو املصنف
 148عامليًا لقب دورة هيوسنت األميركية
الدولية لكرة املضرب البالغة جوائزها 515
ألف دوالر ،بعد فوزه على األميركي جاك
سوك الرابع وبطل العام املاضي  6-3و3-6
و 5-7في املباراة النهائية.
وكان موناكو الذي سبق له أن احتل املركز
العاشر في التصنيف العاملي ،قد توج
ً
بطال لهذه الدورة عام  2012رافعًا رصيده
الى  10ألقاب في مسيرته االحترافية،
وهو اللقب األول له منذ تتويجه بدورة
دوسلدورف األملانية عام .2013

