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رياضة
الكرة اللبنانية

الدوري األميركي للمحترفين

بفوز صعب من ركلة جزاء
العهد يعزز صدارته ٍ
عبد القادر سعد

عزز العهد صدارته للدوري اللبناني
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم رافـ ـع ــا رصـ ـي ــده إلـ ــى 29
نقطة بعد فوزه الصعب على الشباب
الـعــربــي  0 - 1عـلــى مـلـعــب الـعـهــد في
اف ـت ـتــاح األس ـب ــوع ال ـثــالــث ع ـشــر .فــوز
العهد احتاج إلى ركلتي جزاء ،واحدة
أض ــاعـ ـه ــا حـ ـس ــن ش ـع ـي ـت ــو «م ــون ــي»
فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  39اح ـت ـس ـب ـه ــا ال ـح ـكــم
جـمـيــل رم ـض ــان إث ــر خـطــأ م ــن محمد
وهبي على محمد حيدر .أما الثانية
فـتــرجـمـهــا ن ــور م ـن ـصــور ب ـن ـجــاح في
الدقيقة  64بعدما دفع العب الشباب
العربي حاتم عيد العب العهد البديل
أحمد زريق.
ال ـع ـهــد ان ـت ـظــر ح ـتــى ال ـش ــوط الـثــانــي
ل ـي ـف ــوز ع ـل ــى الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـع ــرب ــي بـعــد
لجوء املدرب باسم مرمر إلى «السالح
االحتياطي» مع إشراك زريق ومهدي
ً
ف ـح ــص بـ ـ ــدال م ــن ش ـع ـي ـتــو وال ـغ ــان ــي
عيسى يعقوبو .وسعى مرمر إلى رفع
ً
النتيجة بــإشــراكــه حـســن مـنــذر بــدال
من حسني الزين ،في ظل ضعف قدرات
الشباب الـعــربــي ،لكن شـبــاك الضيف
ّ
عصية على العبي العهد.
بقيت
ولـ ـع ــل امل ـش ـك ـل ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي ع ــدم
ّ
خـ ــروج الـعـهــد بـغــلــة أك ـب ــر ،تـكـمــن في
ط ـب ـي ـعــة امل ـل ـع ــب .ص ـح ـيــح أن ال ـع ـهــد
يلعب على أرضــه ،لكن صغر مساحة

لم يتمكن الشباب العربي من مفاجأة العهد وبرز منه حارسه ادلبي (مروان بو حيدر)

ً
امللعب وقف حائال أمام قدرات العبيه
التي تحتاج إلــى مـســاحــات ،حيث لم
ً
تثمر السيطرة تسجيال لألهداف ،في
حني أنها وقفت إلى جانب الضيوف
ال ــذي ــن أق ـف ـلــوا منطقتهم سـعـيــا وراء
نقطة تعينهم في مشوارهم الصعب.
الـشـبــاب الـعــربــي سـعــى إل ــى ال ـخــروج
بـ ــأقـ ــل ال ـ ـخ ـ ـسـ ــائـ ــر ،ول ـ ـ ـ ـ َـم ال ت ـت ـح ـقــق

مفاجأة؟ لكن واقــع الفريق املتواضع
املستوى وكثرة الغيابات في الفريق
لم يتركا املجال إلفساد صدارة العهد
وزعــزع ـت ـهــا ف ــي ظ ــل ت ـ ّ
ـرب ــص الـنـجـمــة
بـهــا ،فــا األرجـنـتـيـنــي لــوكــاس غــاالن
وال السوري خالد الصالح نجحا في
تقديم ما يساعد على خطف النقطة،
ووحـ ــده ـ ـمـ ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس عـ ـم ــر إدلـ ـب ــي

واملــدافــع حــاتــم عيد ب ــرزا مــن الشباب
العربي.
ويـسـتـكـمــل األسـ ـب ــوع الـ ـي ــوم ،فيلعب
عند الـســاعــة  ،14.15التضامن صور
صــاحــب املــركــز ال ـس ــادس بــرصـيــد 18
نـقـطــة مــع الـصـفــاء ال ــراب ــع بـ ــ 21نقطة
على ملعب صور في مباراة ثأرية من
النوع الثقيل ،فالتضامن هزم الصفاء
م ـ ــرت ـ ــن :األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي خ ـ ـتـ ــام م ــرح ـل ــة
الذهاب ،والثانية في دور الـ  16لكأس
ل ـب ـنــان .ويـغـيــب ع ــن الـتـضــامــن العـبــه
محمد الفاعور بــداعــي اإليـقــاف .وفي
التوقيت عينه ،يستضيف الراسينغ
الـ ـث ــام ــن ب ـ ـ ـ ــ 15ن ـق ـط ــة فـ ــريـ ــق الـ ـس ــام
زغرتا السابع ب ــ 17نقطة على ملعب
ب ـح ـم ــدون ،م ــع غ ـي ــاب الع ــب الـضـيــف
أحمد املـصــري بــداعــي اإليـقــاف .كذلك
يستضيف األنصار الثالث بـ 22نقطة
ف ــري ــق ط ــراب ـل ــس ال ـت ــاس ــع بـ ـ ــ 11نقطة
على ملعب صيدا عند الساعة ،16.00
حيث يغيب العب طرابلس بالل مطر
لإليقاف.
ويـ ـخـ ـتـ ـت ــم األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـثـ ــالـ ــث ع ـشــر
غـ ـدًا األحـ ــد ب ـل ـق ـ َ
ـاء ي اإلص ـ ــاح ال ـبــرج
الشمالي األخـيــر بــ 4نقاط مــع ضيفه
اإلخـ ــاء األه ـل ــي عــالـيــه ال ـخــامــس ب ــ19
نقطة على ملعب صــور عند الساعة
 ،14.15والنجمة الوصيف بـ 25نقطة
م ــع الـنـبــي شـيــت ال ـعــاشــر ب ـ ــ 10نـقــاط
عند الساعة  16.00في صيدا.

السلة اللبنانية

سابا وخليل مدربا منتخب لبنان األول
ع ـ ّـن االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي ل ـكــرة السلة
املــدرب الوطني باتريك سابا مدربًا
ملنتخب لبنان األول ،وم ــروان خليل
مــدربــا مساعدًا ،خــال الجلسة التي
عقدتها اللجنة اإلدارية أمس .اختيار
الثنائي ســابــا ـ ـ خليل جــاء ألسباب
ع ــدة ،إذ ك ــان ال ـتـ ّ
ـوجــه نـحــو التعاقد
مــع املـ ــدرب الـسـلــوفـيـنــي س ـلــوبــودان
سوبوتيتشُ ،
وعقد اجتماع معه أول
من أمس بعد سلسلة من املفاوضات.
ل ـك ــن ال ـق ـ ّـي ـم ــن ع ـل ــى امل ـن ـت ـخ ــب ،إل ــى
جـ ــانـ ــب االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ،ص ـ ــرف ـ ــوا ال ـن ـظ ــر
عـ ــن س ــوب ــوت ـي ـت ــش ألس ـ ـبـ ــاب م ــادي ــة
بالدرجة األولى .فاملدرب السلوفيني
طـلــب مـبـلــغ  10آالف دوالر شـهــريــا،

وب ـع ـق ــد سـ ـن ــوي إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى شـقــة
ً
ّ
أعباء
سيحمل االتحاد
وسـيــارة ،ما
مادية في ظل األزمة املالية التي يمرّ
بها .كذلك عاد سوبوتيتش وتراجع
عن مبلغ العشرة آالف دوالر ،طالبًا
مــن املـســؤولــن عــن لجنة املنتخبات
م ــراج ـع ــة وك ـي ــل أع ـم ــال ــه .أض ــف إلــى
ذلــك أن عالقة سوبوتيتش بالنادي
الرياضي سيئة ،وبالتالي من املمكن
أن ينعكس ذلك على أجواء املنتخب،
وخصوصًا العبي بطل لبنان فيه.
بـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء عـ ـلـ ـي ــه ،طـ ـل ــب رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
املنتخبات أكرم الحلبي ،من املدربني
س ـ ــاب ـ ــا وخـ ـلـ ـي ــل تـ ـق ــدي ــم رؤي ـت ـه ـم ــا
لتصفيات ك ــأس ال ـعــالــم ،إذ ق ـ ّـدم كل

مـ ـ ــدرب خ ـط ـت ــه ،ووجـ ـ ــد امل ـس ــؤول ــون
أن امل ــدرب ــن ي ـكـ ّـمــل أحــده ـمــا اآلخ ــر،
وبــال ـتــالــي ك ــان ال ـق ــرار بتعيينهما،
خـصــوصــا ف ــي ظ ــل اإلي ـجــاب ـيــة الـتــي
ت ـعــاطــى ب ـهــا امل ــدرب ــان ع ـلــى صعيد
الراتب والعقد.
فاالتفاق معهما ينص على مراقبة
األداء ع ـلــى م ــراح ــل ،أول ـه ــا م ـبــاراتــا
سـ ــوريـ ــا والـ ـهـ ـن ــد فـ ــي ش ـه ــر ش ـب ــاط
املقبل ،حيث ستكون نتائج املنتخب
وأداؤه الحكم في ما إذا كان سيستمر
امل ـ ــدرب ـ ــان ح ـت ــى م ـ ـبـ ــاراة األردن فــي
حزيران .أما املرحلة الثانية ،في حال
ُّ
تأهل لبنان ،فسيكون لها حسابات
مختلفة كليًا.

مــن جهة أخ ــرى ،فــاز الــريــاضــي على
مضيفه اللويزة -46 ،24-19( 72-92
 )72-92 ،57-76 ،43ض ـمــن املــرحـلــة
 15م ــن ب ـطــولــة ل ـب ـنــان ل ـك ــرة الـسـلــة.
وكـ ــان أف ـضــل مـسـجــل م ــن الــريــاضــي
كوينسي دوب ــي مــع  22نـقـطــة ،ومــن
اللويزة كريس دانييلز مع  17نقطة.
وي ـل ـع ــب ال ـ ـيـ ــوم امل ـت ـح ــد مـ ــع ضـيـفــه
ال ـش ــان ـف ـي ــل فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس ال ـس ــاع ــة
 ،17.00وال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن مـ ـ ــع ض ـي ـفــه
هــومـنـتـمــن فــي الـتــوقـيــت عـيـنــه على
ملعب مجمع نـهــاد نــوفــل .وتختتم
املــرحـلــة غ ـدًا بـلـقــاء الحكمة وضيفه
ب ـي ـب ـل ــوس عـ ـل ــى م ـل ـع ــب غ ــزي ــر عـنــد
الساعة .17.00

الكرة العربية

نساء السعودية أخيرًا في مالعب الكرة
كانت املالعب السعودية لكرة القدم
عـلــى مــوعــد أم ــس م ــع ح ــدث تشهده
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى ،ب ــال ـس ـم ــاح ل ـل ـن ـســاء
بتشجيع فريقهن فــي املـلـعــب ،وذلــك
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ب ــن األهـ ـل ــي وال ـب ــاط ــن،
ف ــي ج ـ ــدة ،ض ـمــن م ـب ــاري ــات ال ـ ــدوري
السعودي.
وتأتي هــذه الخطوة االستثنائية في
وقت تشهد فيه السعودية سلسلة من
ّ
التغيرات االجتماعية املتسارعة ،من
بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة
اعتبارًا من حزيران املقبل وإعادة فتح
دور السينما.
وقــالــت مل ـيــاء خــالــد نــاصــر ( 32عــامــا)
امل ـق ـي ـم ــة فـ ــي ج ـ ــدة ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس
برس»« :مع هذا الحدث ،يتأكد لنا أننا
نمضي بالفعل نحو مستقبل مزدهر.
أشعر بفخر كبير ألنني شاهدة على
هذا التغيير».
من جهتها ،رأت رويدة علي قاسم (50
عامًا) أن يوم املباراة «يوم تاريخي في
اململكة يستكمل التغييرات الجذرية
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة» ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــة« :أنـ ـ ـ ــا فـ ـخ ــورة
وسعيدة جدًا بهذا التطور وبمواكبة
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شهدت مباراة األهلي والباطن ،في جدة ،حضور النساء في المدرجات

اإلج ــراءات الحضارية التي تنتهجها
أغلب الدول .أتمنى أن يدوم هذا العز».
وفي  30تشرين األول املاضي ،أعلنت
السلطات السعودية رفــع الحظر عن
دخـ ــول ال ـن ـســاء إل ــى مــاعــب ريــاضـيــة
والـسـمــاح لهن بحضور فاعليات في
ثــاثــة مــاعــب اع ـت ـبــارًا مــن مـطـلــع عــام
.2018
وأك ـ ـ ـ ــدت وزارة اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـس ـع ــودي ــة

األسبوع املاضي أن السلطات حددت
ثالث مباريات ضمن دوري املحترفني
فـ ـ ــي ث ـ ــاث ـ ــة م ـ ــاع ـ ــب يـ ـمـ ـك ــن الـ ـنـ ـس ــاء
م ـتــاب ـع ـت ـهــا م ــن ع ـل ــى املـ ــدرجـ ــات ه ــذا
الـشـهــر ،بحسب بـيــان حصلت وكــالــة
«فرانس برس» على نسخة منه.
وق ــال ــت نـ ــورة ب ـخــرجــي« :ك ـن ــت دائ ـمــا
أش ــاه ــد املـ ـب ــاري ــات م ــن ع ـل ــى شــاشــة
التلفزيون ،بينما يذهب أشقائي إلى

امللعب .شعرت بالحسرة كلما ذهبوا
وعادوا ليخبروني عن متعة مشاهدة
املباريات من على املدرجات».
وأضــافــت« :سألت نفسي مــرارًا :ملاذا
ال أستطيع الذهاب؟ اليومّ ،
تغير هذا
األمر .إنه يوم للمتعة والفرح».
وقـبــل ســاعــات مــن امل ـب ــاراة ،شجعت
ف ــرق فــي الـ ــدوري الـسـعــودي النساء
عـ ـل ــى ال ـ ــذه ـ ــاب إلـ ـ ــى امل ـ ـبـ ــاريـ ــات فــي
تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدات ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب ــاتـ ـه ــم فــي
«تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،وأعـ ـلـ ـن ــت ب ـع ــض ال ـف ــرق
ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــص م ـ ـ ــاب ـ ـ ــس وع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاءات
للمشجعات تحمل ألوان الفريق.
كـ ــذلـ ــك أعـ ـلـ ـن ــت ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـج ــوي ــة
السعودية إج ــراء سحب على تذاكر
مجانية لخمس عــائــات تــرغــب في
السفر من مدن أو دول أخرى لتشاهد
املباراة في جدة.
وت ـم ـن ــع ال ـس ـع ــودي ــة االخ ـ ـتـ ــاط بــن
النساء والرجال في األماكن العامة.
وسـمــح للنساء بــدخــول ملعب لكرة
القدم في الرياض في أيلول املاضي
ً
للمرة األولــى ،حيث حضرن احتفاال
ملناسبة العيد الوطني.

السقطة األسوأ لكليفالند
وانتصار لندني لبوسطن

«ال أعرف ما الخطأ وماذا حصل معنا .يجب
ً
أن ننهض ونجد حال لذلك» ،تكفي هذه الجملة
التي قالها ليبرون جيمس لتوضح أن كليفالند
كافالييرز عاش أمسية سيئة أمام تورونتو
رابتورز ،لكنها كانت سيئة لدرجة أن وصيف
البطل تلقى الخسارة األقسى له هذا املوسم،
وكانت بفارق  34نقطة  ،99-133في دوري
كرة السلة األميركي الشمالي للمحترفني.
ودخل فريد فان فليت من مقاعد البدالء
ليسجل  22نقطة ،بينها  6ثالثيات ،ويتقدم
سبعة العبني من فريقه سجلوا  10نقاط أو
أكثر ،ليفوز الفريق الكندي رغم خوضه املباراة
من دون نجميه كايل لوري املصاب واإلسباني
سيرج إيباكا املوقوف.
ً
وأنهى جيمس املباراة مسجال  26نقطة ،بينما
أهدر إيزياه ُتوماس أول  11تسديدة له.
وفي مباراة أقيمت أمام  20ألف متفرج في
قاعة «أو  2أرينا» في لندن ،تحت أنظار عدد
من نجوم فريقي ً تشلسي وأرسنال السابقني
والحاليني ،إضافة إلى مجموعة من نجوم
الكرة اآلخرين ،فاز بوسطن سلتيكس على
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز  ،103-114وسط
تألق كايري إيرفينغ ( 20نقطة) والروكي
جايسون تاتوم ( 16نقطة ،بينها  11في الربع
الثالث) ،بينما كان جاي جاي ريديك األفضل
لدى الخاسر بـ  22نقطة بينها  5ثالثيات.
وفاز لوس أنجلس اليكرز على سان أنطونيو
سبرز  ،81-93ولوس أنجلس كليبرز على
ساكرامنتو كينغز .115-121
وهنا برنامج مباريات اليوم :إنديانا بايسرز
× كليفالند كافالييرز ،واشنطن ويزاردز ×
أورالندو ماجيك ،تشارلوت هورنتس × يوتا
جاز ،أتالنتا هوكس × بروكلني نتس ،نيو
أورليانز بيليكانز × بورتالند ترايل باليزرز،
مينيسوتا تمبروولفز × نيويورك نيكس،
ميلووكي باكس × غولدن ستايت ووريرز،
دنفر ناغتس × ممفيس غريزليس ،فينيكس
صنز × هيوسنت روكتس ،داالس مافريكس ×
لوس أنجلس اليكرز ،لوس أنجلس كليبرز ×
ساكرامنتو كينغز.

أصداء عالمية

إينييستا لن يعتزل بسبب كوتينيو
أكد قائد برشلونة ،أندريس إينييستا ،أن قدوم
العب الوسط البرازيلي ،فيليبي كوتينيو ،بصفقة
قياسية إلى صفوف الفريق الكاتالوني ،لن يدفعه
إلى االعتزال أو الرحيل عن املتصدر الحالي
للدوري اإلسباني.
وقال إينييستا ( 33عامًا) إلذاعة «أوندا سيرو»
اإلسبانية إن الالعب القادم من ليفربول اإلنكليزي
في صفقة قدرت بـ 160مليون يورو ،لن «يدفعني
إلى االعتزال أو الرحيل».
وأضاف« :أنا العب في هذا النادي ،وقلت دومًا إن
األفضل بمقدورهم تمثيله .وهذا يجعل كوتينيو
بني األفضل .هو شاب ويملك موهبة فطرية
ويمكنه النمو في برشلونة».
وتابع «الرسام» الذي أحرز لقب الدوري  8مرات
ودوري أبطال أوروبا  4مرات مع برشلونة« :لن
يأتي العب يدفعني إلى االعتزال أو يخرجني من
هنا .بعمر الـ  33املسألة ليست كذلك».

«دربي» كاتالوني وآخر مدريدي
في كأس إسبانيا
برزت في قرعة الدور ربع النهائي ملسابقة كأس
إسبانيا لكرة القدم التي سحبت أمس مواجهة
أتلتيكو مدريد وإشبيلية.
وأفرزت القرعة دربيني ،األول كاتالوني بني
برشلونة حامل اللقب في األعوام الثالثة األخيرة
وجاره إسبانيول ،والثاني مدريدي بني ريال مدريد
وجاره ليغانيس الذي يخوض ربع النهائي للمرة
األولى في تاريخه.
أما املواجهة الرابعة ،فتجمع بني فالنسيا وأالفيس
وصيف بطل النسخة األخيرة.
وتقام مباريات الذهاب في الفترة بني  16و18
كانون الثاني الحالي ،واإلياب بني  23و 25منه.

