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كرة السلة

ّ
للبنان
ع
متوق
فوز
ّ
في البطولة العربية

قائد منتخب لبنان
فادي الخطيب
يحاول التسجيل
بمضايقة سودانية
تحت أنظار
اسطفان (عدنان
الحاج علي)

بدأ منتخب لبنان لكرة السلة مشواره في البطولة العربية ،املقامة في
بيروت حتى  24الجاري ،بفوز سهل على السودان  ،49 - 80فيما حقق الجزائريون
فوزًا صعبًا على الكويتيني  ،68 - 70كما فازت مصر على ليبيا 42 - 95
عبد القادر سعد
ح�ق��ق منتخب ل�ب�ن��ان ف��وزًا متوقعًا
ع �ل��ى ن �ظ �ي��ره ال� �س ��ودان ��ي 49 - 80
( )40 - 60 ،27 - 32 ،12 - 15ضمن
املجموعة الثانية للبطولة العربية
ب ��رع ��اي ��ة رئ � �ي� ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة سعد
ال �ح��ري��ري .ورغ ��م ال�ب��داي��ة املتقاربة
ف��ي ال��رب�ع�ين األول وال�ث��ا ّن��ي نتيجة
االن��دف��اع ال�س��ودان��ي وت��أل��ق ويليام
م �ي��ل ع �ب��ر ال �ث�ل�اث �ي ��ات ( 3رميات)
وص�ل�اب ��ة اس �ت �ي �ف��ن ي ��ن ف ��ي الكرات
املرتدة ( 7ك��رات) ،إال أن اللبنانيني
س � �ي � �ط� ��روا ع� �ل ��ى ال� � �ش � ��وط الثاني
م �س �ت �ف �ي��دي��ن م� ��ن ت� ��راك� ��م األخطاء
ع�ل��ى الع ��ب االرت �ك ��از ي��ن ( 4أخطاء
في الدقيقة  3.02من الربع الثالث)
وتراجع لياقة السودانيني.
لعلي
�ة
�
ص
وك��ان��ت م� �ب ��اراة أم ��س ف��ر
ّ
فخر الدين وجان عبد النور للتألق
وت� ��أك � �ي� ��د ره� � � ��ان امل � � � ��درب طوماس
ب ��ال ��دوي ��ن ع �ل �ي �ه �م��ا ،إذ أشركهما
م��ن ب��داي��ة ال �ل �ق��اء ال ��ى ج��ان��ب فادي
الخطيب وإيلي رستم ورون��ي فهد.
وك � ��ان ع �ب��د ال� �ن ��ور أف �ض��ل مسجلي
لبنان ب�ـ  17نقطة و 7ك��رات مرتدة،
فيما سجل علي فخر الدين  16نقطة
و 7ك ��رات م��رت��دة .وب ��رز أي�ض��ًا إيلي
رستم بروحه القتالية ًواستبساله
ع �ل��ى ك ��ل ك � ��رة ،م �س �ج�ل�ا  12نقطة،
وسجل الخطيب  10نقاط .أما علي
محمود فكان أفضل م�م��رري فريقه
ب ��أرب ��ع ت �م��ري��رات ح��اس �م��ة .وشارك
في اللقاء أيضًا رودري��غ عقل وإيلي
اسطفان وغالب رضا وباسم بلعة،
فيما فضل الجهاز الفني عدم إشراك
ع�ل��ي ك�ن�ع��ان ال ��ذي ت �ع��رض إلصابة
طفيفة س��اب�ق��ًا ،ك�م��ا ل��م ي �ش��ارك جو
ف ��وغ ��ل ألن� ��ه وص� ��ل ال� ��ى ل �ب �ن��ان قبل
اللقاء بساعات.
■ ق ��اد امل� �ب ��اراة ال �ح �ك��ام الدوليون:
املغربي كريم سفير واملصري محمد
ريان والجزائري بوملية عبد القادر.
■ شهدت املباراة اعتراضات كثيرة

ع �ل��ى ال � �ق� ��رارات ال�ت�ح�ك�ي�م�ي��ة .وقبل
 13ثانية على نهاية ال��رب��ع الثالث،
احتسب أح��د الحكام خطأ مزدوجًا
على إداري سوداني وط��رده نتيجة
ركله الكرة باتجاه الحكم.
■ قبل ان�ط�لاق اللقاء ،صافح ممثل
رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ،ال��وزي��ر وائ ��ل أبو
ف��اع��ور ،ال�لاع�ب�ين م��ع أم�ين صندوق
االتحاد العربي عبد الرحمن املسعد
ورئ �ي��س االت �ح ��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي جورج
بركات ،ورئيس مجلس إدارة املدينة
ال��ري��اض �ي��ة ري ��اض ال�ش�ي�خ��ة .ورمى
أب� ��و ف ��اع ��ور رم �ي ��ة ال� �ب ��داي ��ة ،معلنًا
افتتاح الدورة.
■ رغ��م مجانية ال��دخ��ول ،فقد حضر
م ��ا ي� �ق ��ارب ال � �ـ  1500م �ش �ج��ع ،وهو
رقم من املتوقع أن يرتفع مع ازدياد
املنافسة.
■ وكانت البطولة قد افتتحت بلقاء
ال�ج��زائ��ر وال�ك��وي��ت ضمن املجموعة
األولى ،وانتهى ملصلحة الجزائريني
،)44 – 54 ،29 – 39 ،10- 19( 68 - 70
وت�س��اوى الع�ب��ان كأفضل مسجلني
في اللقاء بـ  15نقطة ،وهما غازول
ت��وه��ان��ي وح�س�ين ق�ه��ام (الجزائر)،
بينما س� ّ�ج��ل ال�ك��وي�ت��ي راش ��د رباح
 14نقطة.
■ ق ��اد امل� �ب ��اراة ال �ح �ك��ام الدوليون:
اللبناني ع��ادل خويري واإلماراتي
ي �ع �ق��وب غ��اب��ش وال �س �ع ��ودي حاتم
الحازمي.
■ وض�م��ن امل�ج�م��وع��ة ع�ي�ن�ه��ا ،فازت
مصر على ليبيا 50 ،10 - 24( 42 - 95
  .)32 - 69 ،19وكان املصري عمروال�ج�ن��دي أف�ض��ل مسجل ف��ي املباراة
ب��رص �ي��د  19ن �ق �ط��ة وم � ��ن املنتخب
ال �ل �ي �ب��ي س �ج��ل م �ح �م��د ي ��وس ��ف 14
نقطة.
■ يلتقي ال�ي��وم عند ال�س��اع��ة 16،00
السعودية م��ع ال �س��ودان ،واإلمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة م ��ع ال� �ع ��راق عند
الساعة ( 18.00املجموعة الثانية)،
وامل �غ ��رب م��ع ال �ك��وي��ت ع �ن��د الساعة
( 20.00املجموعة األولى).

«مين شال
الصور؟»
بعد الحديث
عن إزالة صور رئيس
االتحاد السابق بيار
كاخيا من مقر االتحاد،
ينّ
تب أن الصور قد
أزيلت من مكتب
الرئيس الحالي جورج
بركات بهدف وضع
صور خاصة له .وأفاد
عضو اتحادي بارز أن من
أزال الصور هو موظف
اتحادي .وهذا يعني أن
الحديث عن إزالة نائب
الرئيس روبير أبو
عبد الله (الصورة)
للصور كما أشيع سابقًا
غير صحيح.

اآلسيوية
الكؤوس
ّ

ّ
فوز صعب للكرامة السوري وسهل للرفاع البحريني وتعادل ثمني للقادسية الكويتي
انطلقت أمس
مباريات ربع نهائي كأس
االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم بفوز الكرامة
السوري والرفاع البحريني
والقادسية الكويتي ،على
أن ينطلق ربع نهائي دوري
أبطال آسيا اليوم
ّ
العب الرفاع ريكو يحاول تخطي الحارس هان (آدم جان ــ أ ف ب)

ح�ق��ق ال �ك��رام��ة ال �س ��وري ف� ��وزًا صعبًا
على ضيفه م��وان��غ تونغ التايالندي
 ،0 - 1أم ��س ال �ث�لاث��اء ف��ي ح�م��ص في
ذه� ��اب ال � ��دور رب ��ع ال �ن �ه��ائ��ي ملسابقة
ك��أس االت �ح��اد اآلس �ي��وي ل�ك��رة القدم.
وس �ج��ل م�ح�م��د زي �ن��و ه ��دف املباراة
الوحيد في الدقيقة .64
وج ��اءت امل �ب��اراة متوسطة املستوى،
وكان الكرامة أكثر سيطرة وهجومًا،
الدفاعي
ل �ك �ن��ه ع ��ان ��ى م ��ن ال �ت �ن �ظ �ي��م
ّ
امل �ح �ك��م ل �ل �ف��ري��ق ال� �ت ��اي�ل�ان ��دي فقلت
ال �ف��رص امل �ب��اش��رة ف��ي ال �ش��وط األول
خ�ل�اف��ًا ل �ل �ش��وط ال �ث��ان��ي ال� ��ذي ضغط
فيه الكرامة ونجح في تسجيل هدف
ال �ف��وز ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  64ب �ك��رة أرسلها
محمد حيان الحموي داخ��ل املنطقة

فوصلت الى زينو الذي سددها على
يسار الحارس .وكاد الحموي أن يعزز
ب �ه��دف ث ��ان م��ن ت �س��دي��دة ق��وي��ة ،حال
القائم دون دخولها املرمى (.)66
ويلتقي الفريقان إيابًا الثالثاء املقبل
في بانكوك.
■ وخ �ط��ا ال ��رف ��اع ال�ب�ح��ري�ن��ي خطوة
ك� �ب� �ي ��رة ن� �ح ��و ب � �ل� ��وغ ال� � � � ��دور نصف
ال�ن�ه��ائ��ي ب �ف��وزه ع�ل��ى ض�ي�ف��ه دانانغ
ال�ف�ي�ت�ن��ام��ي  .0 - 3وس �ج��ل األهداف:
محمود العجيمي ( )59والبرازيليان
ع �ب ��ودا ( )83ول �ي��ال �ن��دس��ون دي � ��از دا
سيلفا «ري �ك��و» ( 93م��ن رك�ل��ة جزاء).
وي�ل�ت�ق��ي ال �ف��ري �ق��ان إي��اب��ًا ف��ي فيتنام
الثالثاء املقبل على استاد سان تشي
النغ.

ً
■ وان�ت��زع القادسية الكويتي تعادال
ثمينًا من تاي بورت التايالندي .0 - 0
ويلتقي الفريقان إيابًا الثالثاء املقبل
في الكويت.
دوري األبطال
يشهد ذهاب ربع نهائي دوري أبطال
آس� �ي ��ا ل� �ك ��رة ال � �ق ��دم ق �م��ة ع��رب �ي��ة بني
ال �ه�لال ال �س �ع��ودي وال �غ��راف��ة القطري
ف� ��ي ال � ��ري � ��اض ،ف �ي �م��ا ي �ح ��ل الشباب
السعودي ،ممثل العرب ،الثالث ضيفًا
على العمالق الكوري شونبوك اليوم
األرب � �ع� ��اء .وي �ل �ع��ب أي �ض��ًا ذوب آهان
اإليراني مع بوهانغ ستيلرز الكوري
ال � �ج � �ن� ��وب� ��ي ،وس� �ي ��ون� �غ� �ن ��ام إيلهوا
الكوري الجنوبي مع مواطنه سوون
بلوينغز.

