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كرة السلة

ّ
ُ
املتحد يهزم الشانفيل والرياضي يسقط الحكمة
ف� ��رض ف ��ري ��ق امل �ت �ح��د ن �ف �س��ه نجمًا
للمرحلة ال�س��ادس��ة م��ن «ف��اي�ن��ال »8
بطولة «بنك ميد» لكرة السلة ،بعد
إل�ح��اق��ه خ �س��ارة م�ف��اج�ئ��ة بمضيفه
الشانفيل ،25 - 35 ،11 - 18( 62 - 68
 )49 - 53في ديك املحدي .واستحق
الشماليون ال�ف��وز بامتياز بقيادة
ن �ج �م �ه��م أوس� �ت� ��ن ج� ��ون � �س� ��ون (18
نقطة) ب�م��ؤازرة باسل بوجي ()15
ّ
وتميز الضيوف
وإيلي رستم (.)16
ب � ��روح� � �ه � ��م ال � �ق � �ت� ��ال � �ي� ��ة ودفاعهم
امل�س�ت�م�ي��ت ،أم ��ام ص��اح��ب أرض لم
ي �ك ��ن ف� ��ي ي� ��وم� ��ه ،وب � � ��رز م �ن ��ه جاي
يونغبلود بـ 18نقطة.
وج ��دد ف��ري��ق ال��ري��اض��ي ف ��وزه على
الحكمة ف��ي م �ب��اراة ي��أم��ل الفريقان
ّ
السيئ
نسيانها نظرًا إلى املستوى
ال ��ذي ق��دم��ه ال �ف��ري �ق��ان ،وخصوصًا

ع� �ل ��ى ص� �ع� �ي ��د ال � � �ك� � ��رات الضائعة
والرميات الحرة امل�ه��دورة .وانتهت
امل�ب��اراة ملصلحة الرياضي 63 - 66
( )49 - 52 ،32 - 35 ،16 - 17في
غزير.
وارت �ك��ب ال�ح�ك�م��ة  18ك ��رة ضائعة،
إضافة إلى تسجيله  7رميات حرة
م ��ن أص ��ل ً .18ول ��م ي �ك��ن الرياضي
أف �ض��ل ح� ��اال ،إذ أض ��اع الع �ب��وه 16
ك � ��رة ،وس �ج �ل��وا  11رم �ي��ة ح� ��رة من
أص ��ل  ،19رغ ��م ت �ف��وق الحكماويني
ف��ي ال �ك ��رات امل ��رت ��دة ( 44م�ق��اب��ل 38
للرياضي).
وبرز من الرياضي نايت جونسون
ك��أف �ض��ل امل �س �ج �ل�ين ب � �ـ 22ن�ق�ط��ة و6
ك��رات م��رت��دة و 5ت�م��ري��رات حاسمة.
ك��ذل��ك س �ج��ل ل ��وري ��ن وودز «دوبل
دوبل» بـ 14نقطة و 16كرة مرتدة.

أم � ��ا ف� ��ي ال �ح �ك �م ��ة ،ف� �ك ��ان غارنيت
طومسون أفضل املسجلني بـ«دوبل
دوبل» ( 18نقطة و 12كرة مرتدة و4
ك��رات ح��اس�م��ة) ،ك��ذل��ك سجل داريل
واتكنز  12نقطة و 13كرة مرتدة.
وض � �م� ��ن امل� �ج� �م ��وع ��ة ع� �ي� �ن� �ه ��ا ،فاز
هوبس على أنترانيك 14( 59 - 69
  )49 - 49 ،38 - 29 ،17على ملعبم �ج �م��ع امل � ��ر .وك � ��ان أف �ض ��ل مسجل
العب أنترانيك مالكوم باتلز (دوبل
دوب ��ل) ب �ـ 23نقطة و 13ك��رة مرتدة،
ومن هوبس ويليام بيرد بـ 20نقطة
و 10كرات مرتدة.
■ الترتيب ال �ع��ام -1 :ال��ري��اض��ي 60
ن �ق �ط��ة -2 ،ال�ش��ان�ف�ي��ل  57ن �ق �ط��ة-3 ،
املتحد  -4 ،48الحكمة  -5 ،48أنيبال
 -6 ،42هوبس  -7 ،37أنترانيك ،34
 -8بيبلوس .34

دفاع من وودز ( )10على محاولة حكماوية (برو فوتو)

ل�لأول اإلسباني راوول غونزاليس
( ،)52وللثاني ينس هيغيلر (.)37
وهنا النتائج األخرى:
ف � � � ��ول� � � � �س� � � � �ب � � � ��ورغ  -بوروسيا
مونشنغالدباخ 1-2
هوفنهايم  -ماينتس 2-1
كولن  -فرايبورغ 0-1
كايزرسالوترن  -هامبورغ 1-1
سانت باولي  -هانوفر 1-0
إينتراخت فرانكفورت  -شتوتغارت
2-0
ترتيب فرق الصدارة:
 -1ب��وروس �ي��ا دورت �م��ون��د  58نقطة
من  24مباراة
 -2باير ليفركوزن  48من 24
 -3هانوفر  44من 24
 -4بايرن ميونيخ  42من 24
 -5ماينتس  40من 24

األنــوار «تتــألأل» عربيــًا
ال� �س� �ع ��ودي  ،0-3ل �ت �ح��دي��د صاحب
املركز الثالث (الساعة  14.30بتوقيت
بيروت).
ّ
ورأى رئيس االت�ح��اد ج��ان ه� ّ�م��ام أن
ت��أه��ل األن � ��وار إن �ج��از ك�ب�ي��ر للفريق
ول �ل �ك ��رة ال� �ط ��ائ ��رة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،رغم
أن ال�ب�ط��ول��ة ال ت �ق��امّ ع�ل��ى األراضي
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ك��ذل��ك ه��ن��أ ن��ائ�ب��ه أسعد
ال �ن �خ ��ل ال� �ف ��ري ��ق امل �ت �ن ��ي بإنجازه،
وأش� ��ار إل��ى أن��ه ث �م��رة وج ��ود إدارة
واعية ومثابرة.

كرة القدم

ً
طرابلس يبتعد والفجر عربصاليم بطال للثالثة

ّ
كابنت الفجر يتسلم الكأس من هاشم حيدر (عدنان الحاج علي)

◄ ّ
مقررات اتحاد السباحة

دبي لديوكوفيتش والدوحة لزفوناريفا

وك � ��ان األن� � ��وار ق ��د ت��أه��ل ال ��ى الدور
نصف النهائي ب�ف��وزه على السيب
العماني 25 ،27 – 29 ،22 – 25( 0 – 3
–  )20أمام زهاء  200متفرج لبناني
في قاعة جامعة االم��ام في الرياض
ض �م��ن ال � ��دور رب ��ع ال �ن �ه��ائ��ي .وهذه
ه ��ي امل � ��رة األول� � ��ى ال �ت��ي ي �ب �ل��غ فيها
األنوار مرحلة متقدمة في مشاركاته
ّ
العربية دون أي خسارة.
وي� ��واج� ��ه ب �ط��ل ل �ب �ن��ان الصفاقسي
ال � �ت ��ون � �س� ��ي ال � �ف� ��ائ� ��ز ع � �ل ��ى األهلي

ابتعد ط��راب�ل��س ف��ي ص ��دارة بطولة الدرجة
الثانية لكرة القدم بفوزه على ج��اره املودة
 0-3في املرحلة الـ 17لبطولة الدرجة الثانية.
وس �ج��ل اإلص ��اب ��ات إب��راه �ي��م س��وي��دان ()28
وال� �غ ��ان ��ي ص ��ام ��وي ��ل م��وي �ن��ي ( )30وأيمن
امل �غ��رب��ي ( ،)31وب� ��ات رص �ي��د ط��راب �ل��س 40
نقطة بفارق  4نقاط عن األهلي صيدا و 5عن

ّ
ن��ظ �م��ت امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة ل �ق ��وى األم � ��ن الداخلي
بالتعاون مع «ن��ادي إنتر ليبانون» سباق نصف
امل ��ارات ��ون ال �س �ن��وي ال ��راب ��ع ،ب��اس��م ال��رائ��د الشهيد
وسام عيد .وفاز بالل عواضه من الجيش وميليسا
رزق من نادي إنتر ليبانون .شارك في السباق 490
ّ
ّ
عد ًاء وعداءة .وهنا أوائل الفئات:
*ال � ��ذك � ��ور :ب �ل��ال ع� ��واض� ��ة ،ح �ب �ي��ب ح ��ات ��م ،مروان
ال �ع��رب��ي ،أح �م��د غ��زي��ل ،م��ان��وي��ل ازم �ي��رل �ي��ان ،عادل
عرقجي ،رهيف تميم من (العدائني القدامى) ،عمر
ع �ب��د ال�ل�ط�ي��ف (ال �ج �ي��ش) ،وروج �ي ��ه ب �ج��ان��ي (انتر
ليبانون).
اإلن � ��اث :أص �ي��ل ب�س�م��ه ،ميليسا رزق ،م ��اري العم،
فرانسيس غاي ،جاكي يونان ،ايفون نصر من نادي
(انتر ليبانون) ،وألغا طراد (العدائني القدامى).

كرة المضرب

هولندا

ّ
وسع بي أس في إيندهوفن املتصدر
ال�ف��ارق م��ع مالحقه املباشر تفنتي
ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ال��ى ث�ل�اث ن �ق��اط ،رغم
ت�ع��ادل��ه م��ع غريمه وضيفه أياكس
أم�س�ت��ردام  ،0-0ف��ي ق�م��ة امل��رح�ل��ة الـ
 25من الدوري الهولندي.
وك � � ��ان إي� �ن ��ده ��وف ��ن م �ح �ظ��وظ��ًا ألن
تفنتي خسر على ملعب أزد الكمار
 .2-1س�ج��ل لتفنتي ل��وك دي يونغ
( ،)89وألل �ك �م ��ار ث �ي��و ي��ان �س��ن (26
ً
خ�ط��أ ف��ي م��رم��اه) وأري ��ك فالكنبرغ
(.)94
وهنا النتائج األخرى:
فينلو  -أكسلسيور 0-1
فيليم  -هيرينفني 3-4
رودا  -دي غرافشاب 1-1
هيراكليس  -فيتيس 1-6
بريدا  -أدو دن هاغ 2-3
فيينورد  -غرونينغن 1-5
نيميغن  -أوتريخت 1-1
ترتيب فرق الصدارة:
 -1إي� �ن ��ده ��وف ��ن  54ن �ق �ط��ة م� ��ن 25
مباراة
 -2تفنتي  51من 25
 -3أياكس  49من 25
 -4غرونينغن  44من 25
 -5الكمار  43من .25

◄ عواضة وميليسا بطال
نصف املاراتون

أع�ل��ن االت �ح��اد اللبناني للسباحة م �ق� ّ�ررات منها:
ارسال دعوة االتحاد العربي للمشاركة في بطولة
االن��دي��ة االب�ط��ال ف��ي ك��رة امل��اء (م��ن  25ال��ى  30أيار
) ف��ي ال�ك��وي��ت ،ال��ى ن��ادي��ي الساتليتي بطل لبنان
ون��ادي الرمال الوصيف .ـ املوافقة لنادي الجزيرة
ع �ل��ى اق ��ام ��ة س �ب ��اق ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة االم �ي��رك �ي��ة في
بيروت ،يوم الجمعة  4آذار .ـ يؤكد االتحاد التزامه
ب�م�ض�م��ون ك�ت��اب وزارة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة حول
(اعتراض نادي الجزيرة في ما يتعلق بإبالغ أحد
العبيه بترشيحه لالستفادة من برنامج صندوق
ال��دع��م األومل �ب��ي دون امل ��رور ب ��ادارة ن��ادي��ه) َ
ويلفت
ال�ن�ظ��ر ال ��ى أن االت �ح��اد ك ��ان ق��د أب �ل��غ االن��دي��ة بما
فيها ال�ج��زي��رة ...وحيث إن مهلة تقديم الطلب قد
شارفت على االنتهاء وبنحو استثنائي طلب من
السباح التوجه الى اللجنة االوملبية والتوقيع على
املستندات املطلوبة.

الكرة الطائرة
ّ
ح��ق��ق األن � ��وار ال �ج��دي��دة ب�ط��ل لبنان
إنجازًا جديدًا للكرة الطائرة اللبنانية
ّ
ت �م��ث��ل ب��وص��ول��ه ال� ��ى ال� � ��دور نصف
النهائي لبطولة النوادي العربية الـ
ّ
 29في الكرة الطائرة التي ودعها أمام
الهالل السعودي املضيف بخسارته
 )25 - 23 ،25 - 21 ،25 - 18( 3-0في
املباراة التي أقيمت في صالة رعاية
ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة ف ��ي العاصمة
ال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة ال � � ��ري � � ��اض وشهدت
امل� �ب ��اراة ت �ح� ّ�ي �زًا ت�ح�ك�ي�م�ي��ًا فاضحًا.

أخبار
رياضية

الخيول الذي خسر أمام مضيفه االجتماعي
 .2-1وس�ج��ل للفائز ع�ب��د ال��رح�م��ن ب�ل��ة ()45
وعلي الشعار ( ،)87وللخاسر حسن حسني
( .)34وفاز األهلي النبطية على ضيفه املحبة
 0-2ف��ي كفرجوز سجلهما أحمد نصر الله
( )60وح�س��ن م��ارون��ي ( .)90وت�ل�ق��ى السالم
زغ��رت��ا ض��رب��ة ق��وي��ة ف��ي املنافسة بخسارته
أمام اإلرشاد ّ 1-0سجله إبراهيم مناع (ً .)90
توج الفجر عربصاليم بطال
< الدرجة الثالثة:
ل��دوري ال��درج��ة الثالثة م��ن دون أي خسارة
في الدوري املنتظم وبعالمة كاملة في املربع
الذهبي بفوزه في املرحلة الثالثة واألخيرة
ع �ل��ى ال��ري��اض��ة واألدب ط��راب �ل��س ّ 3-6على
ملعب برج حمود .وعقب املباراة سلم رئيس
االت �ح��اد اللبناني ل�ك��رة ال�ق��دم ه��اش��م حيدر
كأس البطولة لقائد الفريق علي حيدر.
وت �ع��ادل ال�ش�ب��اب ال�ع��رب��ي م��ع هومنمن 3-3
على ملعب الصفاء .وسيلتقي الفريقان في
م�ب��اراة فاصلة لتحديد املتأهل الثاني إلى
الدرجة الثانية.

حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على
ً
لقبه بطال لدورة دبي الدولية لكرة املضرب،
البالغة جوائزها  1،619مليون دوالر ،للعام
الثالث على التوالي ،بتغلبه على السويسري
روجيه فيديرر األول  3-6و.3-6

دورة الدوحة
ِّ
توجت الروسية فيرا زفوناريفا
املصنفة ثانية بطلة لدورة
الدوحة الدولية ،البالغة جوائزها
 721ألف دوالر ،بفوزها على
الدنماركية كارولني فوزنياكي
االولى عامليًا  4-6و ،4-6محرزة
لقبها االول هذا املوسم.
دورة أكابولكو
ِّتوج اإلسباني دافيد فيرير املصنف أول
ً
بطال لدورة اكابولكو املكسيكية بفوزه
في النهائي على مواطنه نيكوالس املاغرو
الثالث  6-7و 7-6و.2-6
ولدى السيدات ،أحرزت االرجنتينية
جيزيال دولكو املصنفة رابعة اللقب بفوزها
على االسبانية ارانتشا بارا السادسة 3-6
و.6-7
دورة ديلراي بيتش
بلغ االرجنتيني خوان مارتن دل بوترو
املباراة النهائية لدورة ديلراي بيتش
األميركية الدولية ،البالغة جوائزها 442500
دوالر ،بفوزه على األميركي ماردي فيش
الثاني  1-6و .5-7ويلتقي دل بوترو في
النهائي الصربي يانكو تيبساريفيتش
السادس الفائز على الياباني كي
نيشيكوري  4-6و.4-6

