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كرة السلة

العب
الشانفيل رامل
آلن يسجل
«دانك» في
سلة أنترانيك
(بروفوتو)

فوز سادس للشانفيل
وثان لحوش األمراء
ٍ

ّ
وسع الشانفيل الفارق بينه وبني أقرب مالحقيه إلى  5نقاط في بطولة بنك ميد
لكرة السلة ،بعدما تغلب على مضيفه أنترانيك بسهولة ،وحقق الشباب حوش
األمراء فوزه الثاني في البطولة على حساب مضيفه بيبلوس جبيل
أحمد محيي الدين
اس� �ت� �غ ��ل ال �ش��ان �ف �ي��ل خ� �ي ��ر استغالل
سقوط الرياضي أمام الحكمة ليبتعد
في الصدارة ّ بفارق خمس نقاط موقتًا،
ب �ع��دم��ا س ��ط ��ر ف� � ��وزه ال � �س� ��ادس على
التوالي على حساب مضيفه أنترانيك
بفارق  33نقطة  96ـ 19( 63ـ42 ،10ـ،28
69ـ96 ،46ـ )63في املباراة التي أجريت
بينهما في قاعة سنتر دمرجيان في
املرحلة السادسة من بطولة بنك ميد
لكرة السلة.
وف � � ��رض الع� �ب ��و وص� �ي ��ف ال �ب �ط ��ل في
امل ��وس ��م امل ��اض ��ي س�ي�ط��رت�ه��م املطلقة
على املباراة منذ لحظتها األول ،فتقدم
ب�ف��ارق  9نقاط بعد خمس دق��ائ��ق من
البداية ،وأبقى على هذا الفارق حتى
ن �ه��اي��ة ال ��رب ��ع األول ،ووس � ��ع الفارق
ت��دري�ج��ًا ف��ي األرب� ��اع ال�ث�لاث��ة الباقية.
وأدى التجانس والتفاهم بني الالعبني
دورًا حاسمًا خالل املباراة ،فبرع فادي
الخطيب في التسجيل ( 27نقطة منها
 3ثالثيات و 6متابعات) ،وأجاد ميغيل
م��ارت�ي�ن�ي��ز ( 8ن�ق��اط و 4م�ت��اب�ع��ات و3
سرقات و 3تمريرات حاسمة) توزيع
األدوار والقيام بمهمات دفاعية على
أك �م��ل وج� ��ه ،إض��اف��ة إل ��ى األميركيني
ج��اس�م��ون ي��ون��غ ب �ل��ود ( 20ن�ق�ط��ة و7
تمريرات حاسمة) ورامل آلن ( 8نقاط
و7م� �ت ��اب� �ع ��ات) وك� � ��ارل س��رك �ي��س (13
ثالثيات)،
نقطة في  20دقيقة منها 3
َّ
ف �ي �م��ا ك � ��ان ال� �ف ��ري ��ق امل �ض �ي ��ف مفكك
األوص ��ال ،ووج��د الع�ب��وه صعوبة في
م �ج��اراة خصومهم ،م��ا أج�ب��ره��م على
اللعب بتوتر أدى إل��ى فقدانهم الكرة
 19م� ��رة (م �ق��اب��ل  9ف �ق��ط للشانفيل)
رغ��م س�ي�ط��رة ال�ف��ري��ق ع�ل��ى املتابعات
( 45م�ق��اب��ل  .)36وك� ��ان األف �ض��ل لدى
ال �ف��ري��ق األح �م��ر األم �ي��رك��ي نيكوالس
زاكري ( 15نقطة مع  6كرات مقطوعة)
ومواطنه مالكولم باتلز ( 13نقطة مع
 14متابعة) وقسطنطني ق��دس��ي (10
نقاط).
قاد املباراة الحكام اليوناني الزاروس
ف��وري��ادي��س واللبنانيان رب��اح نجيم

وزياد طنوس.
ويتصدر الشانفيل برصيد  18نقطة
م��ن  6م�ب��اري��ات ،وأن�ت��ران�ي��ك س��اب��ع بـ7
نقاط من  5مباريات.

الشباب × بيبلوس (90ـ)88
ف � ��ي م � � �ب� � ��اراة «م � �ج � �ن� ��ون� ��ة» وحافلة
ب��ال �ت �ش��وي��ق ،ح �س��م ال� �ش� �ب ��اب حوش
األم � � � ��راء م��واج �ه �ت��ه م ��ع وص �ي �ف��ه في
الدرجة الثانية املوسم املاضي وضيفه
بيبلوس جبيل بفارق نقطتني  90ـ 88
(18ـ36 ،16ـ62 ،36ـ90 ،57ـ )88في املباراة
ال �ت��ي أق �ي �م��ت ع �ل��ى م�ل�ع��ب األنطونية
زح �ل��ة .وه� ��ذا ال �ف��وز ال �ث��ان��ي للشباب
في مصاف أندية الدرجة األول��ى بعد
األول على أنترانيك.
وجاءت املباراة متقاربة؛ إذ لم يتمكن
أي م ��ن ال �ف��ري �ق�ي�ن ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق تقدم
ّ
ص��ري��ح ع�ل��ى اآلخ ��ر ،ول��م ي�ت�ع��د أوسع
فارق النقاط الخمس.
واع � �ت � �م� ��د ال � �ش � �ب� ��اب ع� �ل ��ى أجنبييه
األميركيني ،فسجل ريكي كليمنس 30
نقطة م��ع  5ت�م��ري��رات ح��اس�م��ة ،وكان
أف �ض��ل م�س�ج��ل ف��ي امل� �ب ��اراة ،وأضاف
مارك داوسون  20نقطة مع  26متابعة،
وريمون داغر  15نقطة.
وبينما ح��اول بيبلوس تحقيق فوزه
ال �ث��ان��ي ع �ل��ى ال �ت ��وال ��ي ،إال أن ��ه سقط
نتيجة األخطاء الكثيرة التي ارتكبها
العبوه مع كراتهم املقطوعة الكثيرة،
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن «دوب� ��ل ـ دوب� ��ل» التي
ح �ق �ق �ه��ا ك ��ل م ��ن ن �ج��م ال �ف��ري��ق سامر
م� �ش ��رف  26ن �ق �ط��ة م� ��ع  14متابعة،
واألميركي كالفن وورنر  26نقطة و11
متابعة.
وص�ع��د ال�ش�ب��اب إل��ى امل��رك��ز الخامس
ب �ـ 9ن�ق��اط م��ن خ�م��س م �ب��اري��ات ،وبات
بيبلوس سادسًا بـ 8نقاط من .5
ق � � ��اد امل� � � �ب � � ��اراة ال � �ح � �ك � ��ام :اليوناني
كوكوالكيديس،
س� � �ت� � �ي� � �ل� � �ي � ��وس
واللبنانيان ف��وزي عشقوتي ومروان
إيغو.
وتستكمل املرحلة اليوم بلقاء هوبس
وض �ي �ف��ه أن� �ي� �ب ��ال زح� �ل ��ة ع �ل��ى ملعب
مجمع املر (الساعة .)19:00

التفاهم
والتعاون
وراء النتائج
أكد املدرب الوطني
للشانفيل غسان
سركيس (الصورة) أن
التفاهم واالنسجام
التام بني العبي الفريق،
وتعاونهم هي األساس
في تحقيق االنتصارات،
وبالتالي الصدارة .ورأى
أن العمل جدي .وأعرب
سركيس عن رضاه عن
أجنبيي فريقه؛ ألن
مهمتهم األساس هي
العمل والتفاهم مع
الالعبني املحليني ،ال
تسجيل النقاط ،لكن
ال أحد يعرف ماذا في
املراحل املقبلة.

فروسية
ّ
مليح وجاد الدنا والصلح وحداد أبطال كأس االستقالل في فئاتهم

جاد الدنا على «كولينو» بطل الفئة ( Eمحمد حيدر)

ت� ّ�وج مليح ال��دن��ا على «ش��ون فراو»
ومحمد الصلح على «ما شاء الله»
وجاد الدنا على «كولينو» وعصام
ح � � ��داد ع� �ل ��ى «ج� ��ول� ��ي دو برويل»
ك� ��أس االس� �ت� �ق�ل�ال ل �ف��روس �ي��ة القفز
ف��ي ال�ف�ئ��ات األرب ��ع ّ Cو  Dو  Eو ،N
ف��ي امل�س��اب�ق��ة ال�ت��ي ن��ظ�م�ه��ا االتحاد
اللبناني للفروسية ب��ال�ت�ع��اون مع
ق � ��وى األم� � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي ع �ل��ى مرمح
ث �ك �ن��ة ال � �ق� ��وى ال � �س� � ّ�ي� ��ارة العشبي
بضبيه.
وشارك باملسابقة  38فارسًا وفارسة
م ��ن م�خ�ت�ل��ف ال � �ن� ��وادي االتحادية.
وق ��د ح �ض��ر امل �س��اب �ق��ة ن��ائ��ب رئيس
االتحاد غ��ازي يحيى ،وقائد القوى
ال � �س� � ّ�ي� ��ارة ال �ع �م �ي��د روب � �ي� ��ر جبور،

ّ
الخيالة الرائد ابراهيم
وقائد سرية
ج�م�ع��ة ،وأع �ض��اء االت �ح��اد ورؤساء
وأع�ض��اء ن��واد ات�ح��ادي��ة ،وج�م��ع من
األه��ال��ي وم�ح�ب��ي ال�ل�ع�ب��ة وعناصر
ورتباء سرية الخيالة في قوى األمن
الداخلي.
وهنا النتائج الفنية:
* فئة ( Nارتفاع الحواجز  85سم):
1ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ع �ص��ام ح� ��داد ع �ل��ى «ج��ول��ي دو
برويل» (فاليه كلوب)
2ـ �ـ �ـ �ـ �ـ زك ��ري ��ا ق ��ان �ص ��وه ع �ل��ى «بيال»
(املشرف)
3ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ن��ائ��ل ب �ي �ض��ون ع �ل��ى «زينيث»
(سبرينغ هيلز)
* فئة ( Eارتفاع الحواجز  105سم):
1ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ج� � ��اد ال� ��دن� ��ا ع� �ل ��ى «كولينو»

(املشرف)
2ـــــ جويل خوري على «ظافر» (فاليه
كلوب)
3ـــــ أدوين عريضة على «في اي بي»
(كاونتري فارم)
4ـــــ جيل طعمة على «زيالس» (فاليه
كلوب)
5ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ص��وف��ي ح � ��داد ع �ل��ى «أكاسيا»
(اللبناني للفروسية)
* فئة ( Dارتفاع الحواجز  115سم):
1ـــــ محمد الصلح على «ماشالله»
(اللبناني للفروسية)
2ـــــ لوانا مجدالني على «رودريغو»
(فاليه كلوب)
* فئة ( Cارتفاع الحواجز  120سم):
1ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م�ل�ي��ح ال��دن��ا ع�ل��ى «ش ��ون فراو»

(املشرف)
رأس لجنة التحكيم الحكم الدولي
س �م �ي��ر س� ��وب� ��رة وع � ��اون � ��ه ميريام
م� ��اي � �ت� ��اال وري� � �م � ��ا ف� �ن� �ص ��ا ،ونصب
امل� �س� �ل ��ك ل � � � ��وران م � �ع� ��وض وعاونه
ط��ون��ي م �ل �ي �ح��ة ،وامل �ي �ق��ات��ي مارون
مهنا.
وق� � ��د ت� ��ول� ��ت وح� � � ��دة م � ��ن الصليب
األح� �م ��ر ال �ل �ب �ن��ان��ي واإلس � �ع� ��اف في
ق� � � ��وى األم � � � � ��ن ال � ��داخ � � �ل � ��ي إسعاف
املشاركني.
و ّف � � ��ي خ� � �ت � ��ام م � �ن� ��اف � �س� ��ات ك� � ��ل فئة
ُوزع � � � � � � � � � ��ت ال� � � � � �ك � � � � ��ؤوس والورود
ع � � �ل � ��ى ال� � � �ف � � ��رس � � ��ان والفارسات
الفائزين.
(األخبار)

