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بطولة آسيا للسلة

ّ
انطالقة ممتازة للبنان في سلة آسيا
س ـ ّـج ــل م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة الـسـلــة
ان ـطــاقــة م ـم ـتــازة ف ــي اف ـت ـتــاح بطولة
آس ـ ـيـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ــن ،ح ـ ــن ف ـ ـ ــاز ع ـلــى
م ـن ـت ـخ ــب ت ـ ـ ــاي ـ ـ ــوان  87 - 92ض ـمــن
املجموعة الرابعة بعد مباراة ّ
مشوقة،
استمرت فيها اإلث ــارة حتى الثواني
األخيرة.
وكان نجم اللقاء الالعب أحمد ابراهيم
وثالثياته الحاسمة ،اضافة الى األداء
الكبير لــاعــب جــاي يونغبلود الــذي
قاتل طــوال دقائق املـبــاراة ،وقــدم ً
أداء
رجــولـيــا فـكــان كــأنــه لـبـنــانــي «أب ــا عن
َجد».
اس ـت ـهــل امل ـ ــدرب ال ـصــربــي فاسيلسن
مــات ـي ـتــش بـتـشـكـيـلــة ق ــوام ـه ــا بــاســل
بـ ـ ــوجـ ـ ــي ووائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ــرقـ ـ ـج ـ ــي وجـ ـ ـ ــاي
يــونـغـبـلــود وجـ ــان عـبــد ال ـن ــور وعـلــي
حـيــدر ،وتـقــدم املنتخب اللبناني (-8
 )0سريعًا بعد اداء كبير من العبيه،
ح ـيــث ف ــاج ــأوا امل ـن ـت ـخــب ال ـت ــاي ــوان ــي.
وواص ـ ــل املـنـتـخــب الـلـبـنــانــي ضغطه
لينتهي الــربــع األول ملصلحة لبنان
( )20-29بعد اداء هجومي من منتخب
األرز .وواصـلــت «املاكينة اللبنانية»
الـتـسـجـيــل ،لـكــن املـنـتـخــب الـتــايــوانــي
استعاد زمــام املـبــادرة وقلص الفارق
الى ست نقاط ليرد علي حيدر بثالثية
( )31-40مع دخول نديم سعيد وشارل

تابت والنتيجة ( )38-42( )33-40بعد
رد ثــاثــي تــايــوانــي ولـيـنـتـهــي الــربــع
الـثــانــي بـتـقـ ّـدم لـبـنــان ب ـفــارق نقطتني
( .)41-43وب ــدأ الــربــع الـثــالــث بتبادل
ال ـه ـج ـمــات م ــن ال ـط ــرف ــن والـتـسـجـيــل
سلة من هنا وسلة من هناك والتعادل
( )53-53ألول م ــرة فــي امل ـب ــاراة ،ومــن
ثــم يـتـقــدم لـبـنــان ( )57-60و()57-67
بفارق عشر نقاط بعد اداء مميز من
العبي وطن االرز وعلى رأسهم احمد
ابراهيم ( )57-69بعد فترة ضياع من

جانب الالعبني التايوانيني ليسجل
ل ـب ـنــان ع ـشــر ثــاث ـيــات نــاج ـحــة حتى
نهاية الــربــع الـثــالــث ،ولينتهي الربع
الثالث ملصلحة لبنان بفارق  12نقطة
( .)57-69ومـ ــع ب ــداي ــة ال ــرب ــع ال ــراب ــع
واصــل لبنان تقدمه ( )63-71وبفارق
ثماني نقاط .وتراخى دفاع لبنان مما
سمح لتايوان بان تقلص الفارق الى
اربع نقاط ( )71-57والى نقطتني (-69
 .)71وفرضت تايوان التعادل ()78-78
وثــاثـيــة مــن عـبــد ال ـنــور فثنائية من

جاي يونغبلود يحاول التسجيل في سلة تايوان

يونغبلود وسلة من تايوان والفارق
نقطة ملصلحة لبنان ( )82-83وثالثية
«قاتلة» من عرقجي ( )82-86وثنائية
من يونغبلود ( )82-88و( )84-88بعد
رميتني حرتني ناجحتني لتايوان مع
س ـلــة ( )86-88وخ ـط ــأ ع ـلــى عــرقـجــي
ليسجل رميتني حرتني ( )86-90قبل
 25ثانية ،لتنتهي املباراة بفوز لبنان
( )87-92وبفارق خمس نقاط.
وسجل احمد ابراهيم  23نقطة وعلي
حيدر  18نقطة وجــاي يونغبلود 18
نقطة ووائــل عرقجي  14نقطة وجان
عبد النور .12
هـ ــذا وس ـي ـل ـت ـقــي امل ـن ـت ـخــب الـلـبـنــانــي
نـ ـظـ ـي ــره الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــري ،ال ـ ـ ـ ــذي ف ـ ـ ــاز ع ـلــى
الكازاخستاني  ،75 - 79عند الساعة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة وال ـ ـن ـ ـصـ ــف م ـ ــن بـ ـع ــد ظ ـهــر
الخميس بتوقيت بيروت.
وف ــي بــاقــي الـنـتــائــج وض ـمــن األول ــى،
ف ـ ــازت إيـ ـ ــران ع ـلــى ال ـي ــاب ــان ،48 - 86
والهند على ماليزيا  ،73 - 102وفي
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ف ـ ـ ــازت ه ــون ــغ ك ــون ــغ عـلــى
الـ ـك ــوي ــت  ،50 - 87وف ـل ـس ـط ــن عـلــى
الفيليبني  73 - 75في مفاجأة كبيرة
نظرًا لقوة الخصم الفيليبيني.
وف ـ ــي الـ ـث ــالـ ـث ــة ،فـ ـ ـ ــازت ال ـ ـصـ ــن عـلــى
سنغافورة  ،42 - 91وكوريا الجنوبية
على األردن .60 - 87

السلة اللبنانية

الرياضي وأثليت الى نهائي كأس الرئيس جارودي
ت ــأه ــل ف ــري ـق ــا ال ــري ــاض ــي واث ـل ـيــت
سيلجي الـسـلــوفـيـنــي الــى نهائي
دورة بـ ـي ــروت ال ــدولـ ـي ــة ف ــي ك ــرة
ال ـس ـل ــة ل ـل ـس ـي ــدات ،الـ ـ ــذي س ـي ـقــام
الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس عـ ـن ــد ال ـس ــاع ــة
 ،21.30بـعــد ف ــوز الــريــاضــي على
بـ ــادل امل ـق ــدون ــي ب ـف ــارق  29نـقـطــة
( .)49 – 78وجـ ـ ـ ــدد فـ ـ ـ ــوزه ع ـلــى
الـ ـف ــري ــق امل ـ ـقـ ــدونـ ــي بـ ـع ــدم ــا ك ــان
قـ ــد ه ــزم ــه ( )49 – 63فـ ــي خ ـتــام
الــدور األول ،واشــرك املدير الفني
جميع العبات الفريق في املباراة

لالستفادة قدر االمكان استعدادًا
للنهائي.
وك ــان ــت مل ــا م ـق ــدم اف ـض ــل مـسـجـلــة
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاراة مـ ـ ـ ــع  21ن ـ ـق ـ ـطـ ــة،
واض ــاف ــت بــري ـتــانــي دانـ ـس ــون 12
ن ـق ـطــة وادري ـ ـ ــان روس  11نـقـطــة،
وف ـ ـ ـ ــرح ح ـ ــرك ـ ــة  11ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ،ومـ ــن
الفريق املـقــدونــي سجلت ادريــانــا
لسكاروسكا  18نقطة.
م ـث ــل ال ــري ــاض ــي :رب ـي ـك ــا ع ـق ــل ،ملــا
مـ ـ ـق ـ ــدم ،سـ ــابـ ــن ف ـ ـ ــاخ ـ ـ ــوري ،ف ــرح
حــركــة ،جـنـيـفــر ع ـمــوري ،مـيــرامــار

مـ ـق ــداد ،ش ـيــريــن ال ـش ــري ــف ،ت ـمــارا
خليل ،نانسي معلوف ،بريتاني
دان ـســون ،غــاتــي ويــريـمــا وادري ــان
روس.
وف ــي امل ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،لــم يتمكن
فــريــق بــانــاثـيـنــايـكــوس م ــن بـلــوغ
الـنـهــائــي كـمــا كــان مـتــوقـعــا ،فبعد
ف ـ ــوزه ف ــي م ــواج ـه ــة الـ ـ ــدور االول
( )65 – 79ع ـلــى اث ـل ـيــت سـيـلـجــي
الـ ـسـ ـل ــوفـ ـيـ ـن ــي ،خـ ـس ــر ام ـ ــام ـ ــه فــي
ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي ب ـفــارق 10
نقاط ( ،)67 – 77بعد مباراة قوية

ق ــدمـ ـه ــا ال ـ ـفـ ــري ـ ـقـ ــان ،وخ ـص ــوص ــا
ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي ال ـ ـ ــذي تـ ـق ــدم طـ ــوال
امل ـبــاراة ونـجــح فــي ان ـهــاء امل ـبــاراة
مل ـ ـص ـ ـل ـ ـح ـ ـتـ ــه .وقـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــت مـ ــاري ـ ـكـ ــا
غــاي ـي ـتــش مـ ـب ــاراة ك ـب ـي ــرة م ــع 22
ن ـق ـط ــة و 16مـ ـت ــابـ ـع ــة ،واضـ ــافـ ــت
اي ـف ــان ــا دوي ـك ـي ـتــش  16ن ـق ـطــة و5
متابعات ،ومــن الفريق اليوناني
سـجـلــت ديــانــا دل ـفــا  14نـقـطــة و8
متابعات ،وديـمـتــرا كالفنتزو 12
ن ـق ـطــة وغ ــري ـغ ــوري ــا ب ــات ــراك ــي 10
نقاط.

الكرة اللبنانية

العهد والصفاء على لقب النخبة األحد
واص ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــاء ت ـح ـق ـي ــق
املفاجآت واقصى األنصار من نصف
ن ـه ــائ ــي ك ـ ــأس ال ـن ـخ ـب ــة لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
بفوزه عليه  1 - 3على ملعب العهد.
وأحـ ـ ــرج الع ـب ــو ال ـص ـف ــاء امل ـســؤولــن
ع ــن ال ـن ــادي وأث ـب ـتــوا أن ـهــم يلعبون
لقميص واسم النادي برغم الظروف
املـ ــاديـ ــة ال ـص ـع ـبــة ال ـت ــي ي ـعــانــون ـهــا،
كـمــا أثـبــت املــديــر الـفـنــي إمـيــل رستم
أنــه قــادر على صنع الكثير بخبرته
وقــدرتــه على تجييش العبيه ورفــع
الروح القتالية لديهم ،فقاد فريقه الى
النهائي بعكس جميع التوقعات.
والالفت أن الصفاء فاز على األنصار
ب ــأجـ ـنـ ـب ــي واح ـ ـ ـ ــد هـ ـ ــو ال ـن ـي ـج ـي ــري
بريشوس ،الذي أصيب في منتصف
الشوط األول ،وأكمل الشوط مصابًا
ق ـب ــل أن يـ ـخ ــرج فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـش ــوط
الثاني ،كما أن الصفاء لعب بغياب
املـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــع ع ـ ـلـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــدي ،ونـ ـج ــح
الالعبون في تغطية غيابه وتحقيق
فوز على فريق يتفوق عليه في فترة
االستعداد.
تـقـ ّـدم الـصـفــاء عبر عمر ال ـكــردي في
ال ــدق ـي ـق ــة  24ب ـع ــد م ـج ـه ــود ف ـ ــردي،
وعـ ـ ـ ــادل عـ ـم ــاد غ ـ ـ ــدار ل ــأنـ ـص ــار فــي

تبادل التحية بين العب الصفاء عالء البابا ومدربه إميل رستم (عدنان الحاج علي)

الــدق ـي ـقــة  .50وأه ـ ــدر ل ــوك ــاس غ ــاالن
ركـ ـل ــة ج ـ ــزاء ل ــأنـ ـص ــار ب ـع ــد عــرق ـلــة
زميله مايكل اكــوفــو داخ ــل املنطقة،
ّ
لكن الحارس الصفاوي مهدي خليل،
واص ــل تــألـقــه فــي الـبـطــولــة وتـصــدى
لتسديدة الالعب األرجنتيني ببراعة
في الدقيقة .55

وت ـعــرض األن ـصــار لـضــربــة معنوية
م ـ ــع ط ـ ـ ــرد الع ـ ـبـ ــه مـ ـحـ ـم ــد ق ــرح ــان ــي
الع ـتــراضــه ف ــي الــدقـيـقــة  ،70فحسم
عـ ـ ــاء الـ ـب ــاب ــا امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ح ـ ــن سـجــل
الهدفني الثاني في الدقيقة  75بعد
ك ــرة م ــن عـمــر الـ ـك ــردي ،وال ـثــالــث في
الدقيقة .82

ّ
وف ـ ــي بـ ـحـ ـم ــدون ،ت ــأه ــل ال ـع ـه ــد ال ــى
النهائي بفوزه على النبي شيت - 2
 .1تقدم العهد عبر العبه بيار بويا
في الدقيقة  25من تمريرة السوري
عبد الرزاق الحسني.
وفـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،م ــال ــت الـكـفــة
ملـصـلـحــة ال ـن ـبــي ش ـيــت ،ل ـكــن ال ـهــدف
ج ــاء بـعـكــس م ـجــريــات ال ـل ـق ــاء ،حني
تقدم العهد  0 - 2مستفيدًا من خطأ
العب النبي شيت نصار نصار الذي
سجل في مرماه في الدقيقة  48اثر
تسديدة الحمد زريق اصابت القائم
االيسر.
ّ
وق ـ ــل ـ ــص عـ ـل ــي ب ـ ـ ــزي ال ـن ـت ـي ـج ــة فــي
الــدق ـي ـقــة  53ب ـكــرة م ــرت ــدة م ــن صــدر
ال ـحــارس حسن بيطار اثــر تسديدة
ق ــوي ــة مل ـح ـمــد ابـ ــو ع ـت ـيــق م ــن خ ــارج
املنطقة .ولــم ينجح النبي شيت في
تعديل النتيجة لتنتهي املباراة بفوز
وتأهل للعهد الذي سيالقي الصفاء
في النهائي يــوم األحــد عند الساعة
 15.30ف ــي ب ـح ـم ــدون ،فـيـمــا سـيـقــام
ال ـس ـبــت ن ـهــائــي كـ ــأس ال ـت ـح ــدي بني
ال ـســاحــل واالج ـت ـمــاعــي عـلــى امللعب
عينه عند الساعة .15.30
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سحب قرعة مونديال األندية

أوقعت قرعة كأس العالم لألندية ،التي ُسحبت
أمس في زيوريخ ،برشلونة اإلسباني ،بطل
أوروبا ،في مستهل مشواره بمواجهة الفائز
بني أميركا املكسيكي ،بطل الكونكاكاف،
وبطل آسيا.
وسيبدأ «البرسا» مسيرته في البطولة التي
تستضيفها اليابان ،من الدور نصف النهائي
في  17كانون األول املقبل.
ومن املقرر أن يتم معرفة بطل آسيا في 5
كانون األول ،وسيكون من بني أربعة أندية:
الهالل السعودي واألهلي اإلماراتي وغوناغزو
إيفرغراند الصيني وغامبا أوساكا الياباني.
وستجمع املباراة الثانية من الدور نصف
النهائي بني ريفر باليت األرجنتيني ،بطل
كأس ليبرتادوريس ،والفائز من لقاء بطل
أفريقيا أمام الفائز في املباراة االفتتاحية بني
بطل اليابان وأوكالند سيتي النيوزيلندي
بطل األوقيانوس.
وال تزال دوري أبطال أفريقيا في الدور نصف
النهائي الذي يتنافس فيه الهالل واملريخ
السودانيني ،ومازيمبي (جمهورية الكونغو)،
واتحاد الجزائر الجزائري.
ومن املقرر أن يقام نهائي مونديال األندية في
 20كانون األول على ملعب يوكوهاما الدولي،
حيث سيتوج الفائز بالبطولة خلفًا لريال
مدريد اإلسباني.
يذكر أن مونديال األندية يعود مجددًا إلى
اليابان بعد عامني من إقامته في املغرب.

رافينيا يريد الجنسية
والمنتخب األلماني
أعلن رافينيا ،مدافع بايرن ميونيخ األملاني ،أنه
لن يلعب مع املنتخب البرازيلي في املباراتني
املقبلتني ضد تشيلي وفنزويال في تصفيات
مونديال روسيا .2018
وكشف االتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان
أن رافينيا ،البالغ من العمر  30عامًا ،والطامح
ً
للحصول على الجنسية األملانية ،راسله قائال:
ُ
«أنا لست من العناصر التي تستدعى بشكل
منتظم (إلى املنتخب) ولست من الخيارات
األساسية في مركزي (بالنسبة إلى املدرب
كارلوس دونغا)».
ّ
ورد االتحاد البرازيلي على رسالة رافينيا
الذي استدعي للمنتخب أول مرة في آذار
 2008للقاء ودي مع السويد ،ثم انتظر
حتى آذار  2014لكي ُيستدعى مجددًا من
أجل مباراة ودية أخرى ضد جنوب أفريقيا
ً
هذه املرة ،قائال« :نحن نحترم خيار الالعب
ونشيد بشفافيته وسنلغي ضم رافينيا إلى
املنتخب».
وكان رافينيا قد أعرب عن رغبته في
الحصول على الجنسية األملانية ،واللعب مع
منتخب أملانيا ،وحتى لو كان خارج حسابات
يواكيم لوف ،مدرب أبطال العالم.

ُ
«ريد بل» قد ينسحب من الفورموال 1
أكد النمسوي هيلموت ماركو ،مستشار
قطاع رياضة السيارات في مجموعة «ريد
ُبل» ،أن األخيرة ّ
جادة في سحب فريقيها
من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورموال
 1إذا لم تحصل على محرك تنافسي لعام
.2016
وأضاف ماركو للموقع الرسمي لبطولة العالم
إن هذا االحتمال «ال يمكن استبعاده».
وتابع السائق السابق« :هناك خيار بإيقاف
أنشطتنا على صعيد بطولة العالم للفورموال
 .1هذا سيناريو من السيناريوات املطروحة.
إذا لم نحصل على محرك يسمح لنا
ّ
باملنافسة في املقدمة فإننا نفضل التوقف».

