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أصداء عالمية

الدوري األميركي للمحترفين

تجارب أبو ظبي لهاميلتون وفيتيل

مليون دوالر من الـ«أن بي آي» للمتضررين من اإلعصار
ف � ��ي ب� � � � ��ادرة الف� � �ت � ��ة ،ق� ��ام� ��ت ال ��راب� �ط ��ة
الوطنية ل�ل��دوري االم�ي��رك��ي الشمالي
ل�ل�م�ح�ت��رف�ين ف ��ي ك ��رة ال �س �ل��ة وراب �ط��ة
ال�لاع �ب�ين امل�ح�ت��رف�ين ب��ال�ت�ب��رع بمبلغ
مليون دوالر للعديد م��ن الجمعيات
الخيرية للمساعدة في اعمال االغاثة
ّ
ج��راء األض��رار التي خلفها «إعصار»
ساندي الذي ضرب نيويورك.
بيان أنهما التزما
وأعلن الطرفان في
ٍ
بدفع ه��ذا املبلغ ال��ى الصليب األحمر
ومنظمات اخ��رى ملساعدتها السكان
املتضررين من االعصار.
وك ��ان ��ت امل � �ب� ��اراة ب�ي�ن ب��روك �ل�ي�ن نتس
ون � �ي ��وي ��ورك ن �ي �ك��س ت��أج �ل��ت ب�س�ب��ب
االعصار أمس.
وفي مباراة ثانية ،لعب صانع العاب
سان انطونيو سبرز الفرنسي طوني
ب ��ارك ��ر دور ال �ب �ط��ل أم� ��ام أوك�ل�اه��وم��ا
سيتي ثاندر عندما سجل سلة الفوز
ف��ي ال��وق��ت ال �ق��ات��ل ،ل�ي�ق��ود ف��ري�ق��ه ال��ى
الفوز .84-86
وت��أل��ق ال�ث�ن��ائ��ي ب��ارك��ر بتسجيله 14
نقطة و 11تمريرة حاسمة ،واملخضرم
ت�ي��م دان �ك��ن ال ��ذي س�ج��ل  20ن�ق�ط��ة و8
متابعات ،ليقودا فريق والية تكساس

الى تحقيق فوزه الثاني على التوالي.
وس � �ج ��ل ب� ��ارك� ��ر ث�ل�اث� �ي ��ة ع� ��ن ال �ج �ه��ة
ال �ي �س��رى ق �ب��ل  28ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ن�ه��اي��ة
ً
الوقت معادال األرقام  ،84-84ثم خسر
وس �ت �ب��روك ال �ك ��رة ق �ب��ل ان ت �ص��ل ال��ى
ب��ارك��ر ف��ي ال�ه�ج�م��ة االخ �ي��رة ويسجل
سلة الفوز بتسديدة صعبة من حدود

القوس مع انطالق صافرة النهاية.
وع� �ل ��ق م � � ��درب اوك �ل��اه � ��وم � ��ا ،س �ك��وت
بروكس ،على السلة االخيرة« :فقدناه.
ل��م ن��درك��ه ف��ي ال��وق��ت امل �ن��اس��ب .لكنه
ق � ��ام ب �ت �س��دي��دة ص �ع �ب��ة ف � ��وق س �ي��رج
(ايباكا)».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ل�ق��ي اوك�لاه��وم��ا خسارته

آثار االعصار «ساندي» في الواليات املتحدة (لوكاس جاكسون  -رويترز)

االول� ��ى ف��ي م �ب��ارات��ه االف�ت�ت��اح�ي��ة ،في
اعادة لنهائي املنطقة الغربية املوسم
امل ��اض ��ي ال �ت ��ي ت � � ّ�وج ب�ل�ق�ب�ه��ا ق �ب��ل ان
ي�خ�س��ر ن �ه��ائ��ي ال � ��دوري ام� ��ام م�ي��ام��ي
هيت.
ام ��ا ن��اح �ي��ة ال �خ��اس��ر ،ف �ك��ان ال �ه��داف
ك �ي �ف��ن دوران � � ��ت أف �ض ��ل م �س �ج��ل ب� �ـ23
نقطة و 14متابعة ،واضاف زميله في
منتخب «االح�ل��ام» راس��ل وس�ت�ب��روك
 18نقطة و 8متابعات ،وكيفن مارتن
 15نقطة.
وهذا برنامج مباريات اليوم:
اورالن � � � ��دو م��اج �ي��ك  -دن� �ف ��ر ن��اغ �ت��س،
تشارلوت بوبكاتس  -انديانا بايسرز،
كليفالند كافالييرز  -شيكاغو بولز،
بوسطن سلتيكس  -ميلووكي باكس،
أت�لان�ت��ا ه��وك��س  -ه�ي��وس�تن روك�ت��س،
نيو أورل�ي��ان��ز هورنتس  -ي��وت��ا ج��از،
مينيسوتا تمبروولفز  -ساكرامنتو
كينغز ،نيويورك نيكس  -ميامي هيت،
أوك�لاه��وم��ا سيتي ث��ان��در  -بورتالند
ت� ��راي� ��ل ب �ل��اي � ��زرز ،ف �ي �ن �ي �ك��س ص� �ن ��ز -
دي �ت��روي��ت ب�ي�س�ت��ون��ز ،ل ��وس ان�ج�ل��س
اليكرز  -لوس انجلس كليبرز ،غولدن
ستايت ووريز  -ممفيس غريزليس.

السلة اللبنانية

انطالقة جيدة للبطولة وبركات يواصل لقاءاته مع األندية
على وقع قضية جوليان
خزوع انطلقت بطولة
لبنان لكرة السلة ملوسم
 2013-2012إذ فاز بيبلوس
والرياضي على املتحد
وبجة ،وتأخذ انتخابات
االتحاد حيزًا من األضواء،
وخصوصًا ان املنافسة
تشتد يومًا بعد آخر

أحمد محيي الدين
ان � �ط �ل�اق� ��ة ق� ��وي� ��ة راف� � �ق � ��ت امل � �ب� ��ارات �ي�ن
األوليني لبطولة لبنان لكرة السلة ،إذ
حقق بيبلوس جبيل نتيجة ممتازة
بتغلبه ع�ل��ى ضيفه امل�ت�ح��د طرابلس
( 81-84األش� ��واط -58 ،34-50 ،15-26
 )81-84 ،59في املباراة التي أجريت في
قاعة الفائز في جبيل .وجاءت املباراة
قوية من الطرفني ،وحضرها جمهور
ك�ب�ي��ر ،ت�ق��دم��ه رئ �ي��س االت �ح��اد ج��ورج
ب ��رك ��ات ،ال� ��ذي رأى ان ال �ب��داي��ة تبشر
ببطولة محتدمة ،وبأن التنافس فيها
سيكون في أوجه ،وأمل «البريزيدان»
ان تستمر املباريات على هذا النحو،
دون أي شوائب ومشاكل ،س��واء أكان
ب�ي�ن االن ��دي ��ة أو ب�ي�ن ال �ج �م �ه��ور ،ال��ذي
طالبه ب��أن يتحلى بالروح الرياضية
فقط ،والتشجيع الحضاري الرياضي،
ووأد األمور التي ال تتصل باللعبة أو
بالرياضة ومعانيها السامية.
وك� � � � ��ان أف� � �ض � ��ل م� �س� �ج ��ل ل �ب �ي �ب �ل��وس

االميركي جاي يونغ بلود بـ  23نقطة،
وأض � � ��اف ع �ل��ي ب� � ��ردى  17واألم ��رك ��ي
اآلخ � ��ر م ��اي ��ك ف� ��راي� ��زر  14ن �ق �ط��ة و20
م �ت��اب �ع��ة ،وم � ��ازن م�ن�ي�م�ن��ة  13ن�ق�ط��ة،
ول�ل�م�ت�ح��د ك ��ان روي س �م��اح��ة االب ��رز
برصيد  20نقطة ،وأضاف روني فهد
 17واألم�ي��رك��ي ان�ط��ون��ي هيوسنت 12
ن�ق�ط��ة ،وم��واط �ن��ه م ��ارك س��ال�ي�ي��رز 11
نقطة و« 10ريباوند».
وف��ي م �ب��اراة ث��ان�ي��ة ،ت�غ�ل��ب ال��ري��اض��ي
ب�ي��روت ال�س��اع��ي إل��ى اس�ت�ع��ادة اللقب
على مضيفه ن��ادي ّ
بجة -12( 61 - 89
 )61-89 ،39-63 ،27-41 ،14ف��ي قاعة
ن � ��ادي امل ��رك ��زي ��ة  -ج��ون �ي��ة ،ب�ح�ض��ور
األم�ين العام لالتحاد املحامي غسان
فارس.
ويلتقي اليوم انترانيك مع الشانفيل،
حامل اللقب ،في قاعة االول في سنتر
دم��رج �ي��ان (ال �س��اع��ة  ،)16:00وت�ت� َ�اب��ع
املرحلة غدًا بلقاءين ،إذ يلعب الحكمة
م ��ع ه ��وب ��س ف ��ي غ ��زي ��ر ،وأن� �ي� �ب ��ال م��ع
عمشيت في زحلة ،وكلتاهما (الساعة

.)17:00
وف � ��ي س� �ي ��اق آخ � � ��ر ،ال ت � � ��زال امل �ع��رك��ة
االن � �ت � �خ� ��اب � �ي� ��ة ت � ��أخ � ��ذ م� � �ج � ��راه � ��ا ،إذ
إن االط � � � ��راف امل �ع �ن �ي��ة م �س �ت �م��رة ف��ي
ج��والت �ه��ا ،وااله � ��م اس �ت �م��ال��ة االن��دي��ة.
وف� � � ��ي خ� � �ط � ��وة الف� � �ت � ��ة أومل� � � � ��ت أن� ��دي� ��ة
محافظة البقاع وأندية قضاء بشري
ع �ل��ى ش � ��رف رئ� �ي ��س االت� � �ح � ��اد ،ورأى
ب��رك��ات ان االن��دي��ة ستتخذ خياراتها
ف��ي ص �ن��دق االق� �ت ��راع ،ل �ك��ن األه� ��م هو
االستراتيجية في تسيير امور اللعبة،
وتحقيق ما أمكن من مطالب االندية،
إضافة الى انه ال يمكن وضع مشاريع
فضفاضة يصعب تحقيقها .واش��ار
بركات الى أنه سيقيم حفل عشاء على
شرف أندية كسروان ــ الفتوح الثالثاء
امل �ق �ب��ل ،ل �ل �ت �ب��اح��ث م �ع �ه��ا ف ��ي ش ��ؤون
اللعبة ،وشرح كيفية القيام بخطوات
تنميتها بالتكافل والتضامن.
وفي ما يخص الالعب جوليان خزوع،
رأى ب ��رك ��ات ان ق �ض �ي �ت��ه ب ��ات ��ت ب�ي��د
ّ
القضاء ،وهو املخول الوحيد بتها.

بطولة آسيا لكرة اليد

بداية جيدة ّ
للسد والحذر واجب ضد األهلي والجيش
اس� �ت� �ه ��ل ال � �س ��د ال �ل �ب �ن ��ان ��ي م� �ش ��وار
اس � �ت � �ع� ��ادة ل� �ق ��ب ب� �ط ��ول ��ة ال � �ن� ��وادي
�وز
اآلس� �ي ��وي ��ة ل �ك ��رة ال �ي ��د ال � �ـ  15ب �ف� ٍ
تأرجح من السهل الى الصعب على
ح� �س ��اب ال �ك ��وي ��ت ال �ك��وي �ت��ي 22-24
(الشوط األول  )10-15في قاعة نادي
الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة
في املجموعة األولى للبطولة .وكان
ال�س��د متألقًا ح�ت��ى ال��دق��ائ��ق العشر
االخيرة حيث تقدم بفارق  9أهداف
 11-20على األبيض ،لكن هبوطًا في
أداء الفريق رس��م ع�لام��ات استفهام
ح� ��ول ال �ت �ش �ك �ي �ل��ة .وس �ي �ط��ر ال �ف��ري��ق
اللبناني على املجريات إذ لم يحتاج
السد لوقت كثير ليفرض سيطرته
وباشر باختراق الدفاع الكويتي من
مختلف ال ��زواي ��ا ،إض��اف��ة ال��ى تألق
ال�ح��ارس�ين عبد ال��رح�م��ن ال�ع�ي��ان ثم
بديله حسني صقر .وساهم الكوري
الجنوبي ج��ون جيو ب��ارك وم�لادن
ايفانوفيتش وبافلي انطونيفيتش

العب السد ستيفن بوبوف يسدد بني العبني كويتيني (فادي األسعد  -رويترز)
وان �ت��ي ك��وك��ري�ك��ا وس�ت�ي�ف��ن ب��وب��وف
ودان � � �ي� � ��ال اراب� ��وف � �ي � �ت� ��ش وال� �ت ��رك ��ي
رم� � �ض � ��ان دون� � � ��ي ف � ��ي ه � ��ز ال� �ش� �ب ��اك
ال �ك��وي �ت �ي��ة وان � �ه � ��وا ال � �ش� ��وط االول

ّ
متقدمني ب�ف��ارق خمس ن�ق��اط .ومع
انطالق الشوط الثاني أجرى املدرب
ال�ص��رب��ي ب ��وزو رودي �ت��ش تبديالت
تكتيكية ع�ل��ى التشكيلة اللبنانية

بإشراكه ماهر همدر وأحمد شاهني
ف��ي الجناحني ،وت� ّ
�وس��ع ال�ف��ارق الى
 ،11-20بينما اص�ط��دم نجم الفريق
الكويتي محمد الغربلي بالحارس
ص �ق��ر ف �خ ��رج م �ص��اب��ًا .وب � ��دت ه��ذه
اإلص��اب��ة ك��أن�ه��ا نقطة ت �ح� ّ�ول حيث
فرض الكويتيون ايقاعهم وشرعوا
بتقليص ال �ف��ارق ال��ى  .21-18ودف��ع
بوزو بالنجم سيرغو داتوكاشفيلي
ال��ذي سجل وهمدر ليرفعوا الفارق
م� � �ج � ��ددًا وي � �ح� ��اف � �ظ� ��وا ع� �ل� �ي ��ه ح �ت��ى
النهاية .وك��ان م�لادن أفضل مسجل
ل� �ل� �س ��د ب� ��أرب � �ع� ��ة أه� � � � � ��داف .وي �ل �ع��ب
الفريق اللبناني مباراته الثانية في
ال�ب�ط��ول��ة م��ع االه �ل��ي االم ��ارات ��ي غ�دًا
الساعة  12.00بتوقيت بيروت .ولن
تكون املباراة سهلة إذ يضم الفريق
االم ��ارات ��ي تشكيلة ق��وي��ة ج �دًا أب��رز
الع�ب�ي�ه��ا ال� �ح ��ارس ح �م��ادة ال�ن�ق�ي��ب
ومواطنه حسني زكي ،وكان األهلي
غلب الجيش .27-33

سيطر سائق ماكالرين مرسيدس ،البريطاني
لويس هاميلتون ،وسائق ريد ُبل رينو ،األملاني
س�ي�ب��اس�ت�ي��ان ف �ي �ت �ي��ل ،ع �ل��ى ج��ول �ت��ي ال �ت �ج��ارب
ّ
الحرة لسباق جائزة ابو ظبي الكبرى ،املرحلة
ال�ث��ام�ن��ة ع�ش��رة م��ن ب�ط��ول��ة ال�ع��ال��م ل�ل�ف��ورم��وال 1
على حلبة «ياس مارينا».
في التجارب االولى ،قطع هاميلتون املسافة في
 1,43,285دقيقة متقدمًا على زميله ومواطنه
ج�ن�س��ون ب��ات��ون وف�ي�ت�ي��ل واالس �ب��ان��ي ف��رن��ان��دو
ألونسو سائق فيراري على التوالي.
وف��ي التجارب الثانية ،قطع فيتيل املسافة في
 1,41,751د م�ت�ق� ّ�دم��ًا ع�ل��ى ه��ام�ي�ل�ت��ون وب��ات��ون،
ف��ي ح�ين ح��ل ال��ون�س��و س��اب�ع��ًا .وت �ق��ام ال�ت�ج��ارب
الرسمية للسباق اليوم الساعة  15,00بتوقيت
بيروت ،والسباق غدًا في التوقيت عينه.

إيران تعادل إسبانيا
في مونديال الفوتسال
ح�ق�ق��ت إي� ��ران م �ف��اج��أة ك�ب�ي��رة ف��ي ك ��أس ال�ع��ال��م
للفوتسال امل�ق��ام��ة ف��ي ت��اي�لان��د ع�ن��دم��ا انتزعت
ً
ت �ع��ادال ثمينًا م��ن امل�ن�ت�خ��ب امل��رش��ح ال��ى جانب
البرازيل لتحقيق اللقب بنتيجة  ،2-2بعد ان كان
«املاتادور» متقدمًا  0-2في الشوط االول ،وذلك
في افتتاح مباريات املجموعة الثانية.
وف� ��ي م� �ب ��اراة ث��ان �ي��ة ض �م��ن امل �ج �م��وع��ة ع�ي�ن�ه��ا،
تعرض املغرب لخسارة قاسية امام بنما .9-3
وف ��ي امل�ج�م��وع��ة ال��راب �ع��ة ،ح�ق�ق��ت اي�ط��ال�ي��ا ف��وزًا
كاسحًا على أوستراليا  .1-9كما قست األرجنتني
على املكسيك  .1-5وتقام اليوم  4مباريات ،حيث
تلتقي في املجموعة الخامسة روسيا مع جزر
سومون ( 12.00ظهرًا بتوقيت بيروت) والكويت
م��ع تشيكيا ( .)14,00وف��ي املجموعة السادسة
تلتقي غواتيماال مع كولومبيا ( )14,00ومصر
مع صربيا (.)16,00

أخبار رياضية
الصداقة يواجه  USJفي الصاالت
تحمل املرحلة السادسة من الدوري اللبناني
لكرة القدم للصاالت قمة بني الصداقة
متصدر الئحة الترتيب العام ومالحقه
املباشر جامعة القديس يوسف ،الذي
سيستضيف وصيف املوسم املاضي على
ملعبه في مار روكز وعينه على مشاركته
الصدارة .ويتصدر الصداقة الئحة الترتيب
العام بعد تحقيقه اربعة انتصارات متتالية
في اربع مباريات خاضها حتى اآلن ،في
ّ
الوقت الذي يتخلف عنه جامعة القديس
يوسف بفارق ثالث نقاط ،لكنه خاض
مباراة اقل .وفي حال فوز الصداقة ،املرشح
االقوى الحراز اللقب ،فانه سيتربع مرتاحًا
على القمة ،وهو االمر الذي ال يريده جامعة
ّ
املتطور اكثر هذا املوسم،
القديس يوسف
والذي قد يجد في املباراة اختبارًا فعليًا
لقدراته كونه يواجه الفريق االفضل استنادًا
الى تشكيلته واملعطيات التي افرزتها املراحل
االولى من عمر البطولة.
وسيخوض الصداقة املباراة من دون الثالثي
الحارس ربيع الكاخي وحسن باجوق وجان
كوتاني ،بينما يفتقد جامعة القديس يوسف
الى هدافه ماهر قاعي الذي تعرض الصابة
قوية في الركبة انهت موسمه.

بطولة للبنان لالوالد في فروسية القفز
ينظم االتحاد اللبناني للفروسية بطولة لبنان
لالوالد لفروسية قفز الحواجز (Espoir
 )D›orلعام  ٢٠١٢نهار االحد  ٤تشرين
الثاني الجاري بدءًا من الساعة العاشرة
صباحًا على مرمح نادي سبرينغ هيلز في
مار روكز .وستكون املشاركة محصورة
باالوالد من عمر  ٨سنوات الى  ١٢سنة.
المزيد من األخبار الرياضية
على الموقع اإللكتروني:
www.al-akhbar.com/sports

