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الدوري األميركي للمحترفين

أصداء عالمية

الفوز الـ  19لووريرز والخسارة الرابعة لسبرز
واصـ ـ ـ ــل غـ ــولـ ــدن سـ ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ــورز
الـتـحـلـيــق ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـف ــرق األخ ــرى
م ـح ـق ـق ــا فـ ـ ـ ــوزه ال ـ ـتـ ــاسـ ــع عـ ـش ــر ع ـلــى
التوالي وجــاء على حساب يوتا جاز
 ،103-106ليعزز رقمه القياسي منذ
ان ـ ـطـ ــاق م ــوس ــم ال ـ ـ ـ ــدوري األم ـي ــرك ــي
الشمالي للمحترفني في كرة السلة.
وكــان ووري ــورز بحاجة إلــى استمرار
تــألــق العـبــه ستيفن ك ــوري فــي الــربــع
األخ ـي ــر م ــن أج ــل الـ ـخ ــروج بــانـتـصــار
جديد هذا املوسم.
وكان كوري أفضل مسجلي ووريرز بـ
 26نقطة ،فيما كــان غ ــوردون هــاوارد
األفضل لدى يوتا جاز بـ  24نقطة.
ورأى درايموند غرين العب ووريورز
أن ف ــري ـق ــه ي ـج ــب أن يـ ـك ــون فـ ــي قـمــة
م ـس ـتــواه طـ ــوال ال ــوق ــت ف ــي ظ ــل رغـبــة
ّ
التفوق عليه.
املنافسني في
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :إذا لـ ـ ــم نـ ـ ـق ـ ــدم أفـ ـض ــل
مـ ـسـ ـت ــوي ــاتـ ـن ــا ع ـ ـنـ ــدمـ ــا نـ ـلـ ـع ــب فــي
ضـيــافــة ال ـفــرق األخ ــرى فـمــن املمكن
أن نخسر ألن كل الفرق تقدم أفضل

مستوياتها».
وأح ـ ـ ــرز اإلسـ ـب ــان ــي ب ـ ــاو غ ــاس ــول 18
نقطة واسـتـحــوذ على  13كــرة مرتدة

ليقود شيكاغو بولز للفوز على سان
أنطونيو سبرز .89-92
وهـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة هـ ــي األول ـ ـ ـ ــى بـعــد

قاد غاسول شيكاغو للفوز على سان أنطونيو (جوناثان دانيال ــ أ ف ب)

خ ـم ـســة انـ ـتـ ـص ــارات م ـت ـتــال ـيــة ل ـســان
أنطونيو ،كما أنها الثانية له في 11
مباراة ليتوقف رصيده عند  14فوزًا
مقابل أربع هزائم.
وكان كاوهي ليونارد أفضل مسجلي
سان أنطونيو بـ  25نقطة.
وف ــي ب ــاق ــي املـ ـب ــاري ــات ،ف ــاز بــوسـطــن
سلتيكس على ميامي هيت ،95-105
وديترويت بيستونز على هيوستون
روكتس  ،105-116وميلووكي باكس
عـلــى دن ـفــر نــاغـتــس  ،74-92وأتــانـتــا
هوكس على أوكالهوما سيتي ثاندر
.100-106
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
ك ـل ـي ـف ــان ــد ك ــاف ــالـ ـيـ ـي ــرز  -واش ـن ـط ــن
ويــزاردز ،فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
 ل ـ ــوس أن ـج ـل ــس اليـ ـ ـك ـ ــرز ،ب ــروك ـل ــننتس  -فينيكس صنز ،نيو أورليانز
ب ـي ـل ـي ـك ــان ــز  -م ـم ـف ـي ــس غ ــري ــزلـ ـي ــس،
مـيـنـيـســوتــا ت ـم ـبــروول ـفــز  -أورالن ـ ــدو
مــاج ـيــك ،بــورتــانــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز -
داالس مافريكس.

الكرة اللبنانية

خفض عقوبة جعفر وتشكيل لجان االتحاد
أب ـصــرت لـجــان االت ـحــاد الــدائـمــة الـنــور
ح ـي ــث ج ـ ــرى ت ـش ـك ـي ـل ـهــا خ ـ ــال جـلـســة
عـقــدت فــي مقر االت ـحــاد بــرئــاســة نائب
ال ــرئـ ـي ــس ري ـ ـمـ ــون س ـم ـع ــان وح ـض ــور
األعضاء محمود الربعة ،مازن قبيسي،
ه ـم ـب ــارس ــوم م ـي ـس ــاك ـي ــان ،أح ـم ــد قـمــر
ال ــدي ــن ،وس ـم ـعــان ال ــدوي ـه ــي .وش ـهــدت
الـجـلـســة أخ ــذ عـلــم الـلـجـنــة التنفيذية
ب ـ ـقـ ــرار ل ـج ـن ــة اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف االنـ ـضـ ـب ــاط
واملـتـعـلــق بـكـتــاب ن ــادي الـنـجـمــة حــول
عـقــوبــة العـبــه محمد جـعـفــر ،متضمنًا
فسخًا جزئيًا للعقوبة وجعلها ثالثة
اش ـهــر م ــن  19أي ـل ــول  2015وح ـتــى 18
كانون األول  2015بعد أن كانت لجنة
االنـ ـضـ ـب ــاط ق ــد أوق ـف ـت ــه س ـن ــة ل ـضــرب
الحكم علي سـلــوم خــال لـقــاء النجمة
والصفاء في كأس النخبة.

أمــا بالنسبة إلــى الـلـجــان ،فقد جــاءت
على النحو اآلتي:
لجنة املنتخبات :مازن مروة ،مصطفى
إس ـمــاع ـيــل ،إبــراه ـيــم عـيـتــانــي ،روبـيــر
باولي ،رشيد نصار ،يوسف بعلبكي.
 لـجـنــة ال ـح ـك ــام :يــزبــك ي ــزب ــك ،محمدحاطوم ،طلعت نجم ،عبد القادر سعد،
محمد املولى ودوري زخور.
 لـجـنــة امل ـســاب ـقــات :أس ـعــد سبليني،سعيد عبد الخالق وحسن شرارة.
 لجنة االنضباط :أسعد سعيد ،معنيجنبالط ،وليم صعب وجهاد هاشم.
 لجنة كرة القدم للصاالت وكرة القدمالشاطئية :حسني ديب ،فادي كالجيان
وشربل ّ
كريم.
 لـجـنــة ك ــرة ال ـق ــدم ال ـن ـســائ ـيــة :بشيرعبد الخالق ،رنا نخلة ،رباب رمضان،

نورما نحلة وميريال سعد.
 لجنة املالعب :بيار مراد ،ربيع خداج،حسني عاصي وحبيب حسونة.
وحـ ـ ـ ــددت ل ـج ـنــة امل ـس ــاب ـق ــات بــرنــامــج
مـبــاريــات املــرحـلــة الـســابـعــة مــن دوري
ال ــدرج ــة األولـ ــى واملــرح ـلــة الـثــامـنــة من
دوري الدرجة الثانية .وتنطلق املرحلة
السابعة بعد غـ ٍـد الجمعة بلقاء النبي
شيت مع طرابلس عند الساعة 15.30
على ملعب املرداشية .ويلعب السبت،
الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـغ ــازي ــة مـ ــع ال ـح ـك ـم ــة عـلــى
مـلـعــب ك ـفــرجــوز عـنــد ال ـســاعــة ،14.15
والراسينغ مع النجمة على ملعب برج
حمود في التوقيت عينه .كذلك يلعب
الـســام زغــرتــا مــع الصفاء على ملعب
املرداشية عند الساعة  .15.30ويختتم
األس ـب ــوع ال ـثــامــن ي ــوم األحـ ــد بـلـقــاءي

العهد مع االجتماعي على ملعب صيدا
ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة  ،14.15واألن ـ ـصـ ــار مــع
الساحل على ملعب بيروت البلدي عند
الـســاعــة  .15.30وف ــي الــدرجــة الثانية،
ي ـن ـط ـل ــق األس ـ ـب ـ ــوع الـ ـث ــام ــن ال ـج ـم ـعــة
بـلـقــاءي اإلص ــاح ال ـبــرج الـشـمــالــي مع
األهـ ـل ــي ال ـن ـب ـط ـيــة ع ـلــى م ـل ـعــب ص ــور،
والــريــاضــة واألدب مــع هومنتمن على
ملعب األومل ـبــي فــي طــرابـلــس .ويلعب،
السبت ،الهالل حارة الناعمة مع اإلخاء
األهـ ـل ــي ع ــال ـي ــه ع ـل ــى م ـل ـعــب ال ـص ـف ــاء،
والتضامن صور مع األهلي صيدا على
ملعب صور .ويختتم األسبوع الثامن
األحــد بلقاءي األمــل معركة مع العمال
عـلــى ملعب ص ــور ،والـشـبـيـبــة املــزرعــة
مع املبرة على ملعب الصفاء .وجميع
املباريات عند الساعة .14.15

السلة اللبنانية

سلة قاتلة تؤهل الحكمة مع التضامن
وتخرج هوبس من دورة شلهوب
ت ــواص ــل مـسـلـســل االثـ ـ ــارة ف ــي دورة
ال ــراح ــل ه ـنــري شـلـهــوب امل ـقــامــة في
مجمع الـشـيــاح الـثـقــافــي الــريــاضــي،
حيث شهد ختام مباريات املجموعة
الـ ـث ــانـ ـي ــة قـ ـم ــة رائ ـ ـعـ ــة بـ ــن ال ـح ـك ـمــة
وال ـت ـضــامــن ال ـ ـ ــزوق ،حـسـمـهــا االول
ب ـس ـلــة ق ــات ـل ــة س ـج ـل ـهــا ايـ ـل ــي رس ـتــم
مــع صــافــرة الـنـهــايــة ،مــانـحــا الفريق
االخضر فوزًا ثمينًا ( 70 -71االرباع
 19 - 11 ،13 - 26 ،24 - 14و،)14 - 20
امام مدرجات ممتلئة بالكامل.
هذه النتيجة تعني ان الحكمة رافق
التضامن الــى الــدور نصف النهائي
ٌُّ
الــذي يقام غدًا بعدما فاز كــل منهما
ب ـم ـبــاراتــن م ـقــابــل خ ـس ــارة واحـ ــدة،
ب ـي ـن ـمــا خ ـ ــرج ه ــوب ــس الـ ـ ــذي اص ــاب
الــرص ـيــد عـيـنــه ،ب ـف ــارق ال ـس ــات من
املـنــافـســة بـعــدمــا ق ـ ّـدم مـسـتــوى الفتًا
رغم عدم مقارنة امكاناته بالفريقني
املذكورين.
م ـب ــاراة الـحـكـمــة وال ـت ـضــامــن حملت
سـيـنــاريــوهــات مـثـيــرة مـنــذ بدايتها
وحـ ـ ـت ـ ــى نـ ـه ــايـ ـتـ ـه ــا بـ ـعـ ــدمـ ــا ت ـ ـبـ ــادل
ّ
التقدم طوال االرباع االربعة.
الفريقان
ّ
اال ان نقطة التحول كانت في اواخر

ال ــرب ــع ال ـثــانــي عـنــدمــا سـحــب م ــدرب
الفريق الكسرواني الصربي ميودراغ
ب ـي ــري ـس ـي ـت ــش العـ ـبـ ـي ــه االج ـن ـب ـي ــن
الـصــربــي ف ــادان فوكوسافليفيتش
من
واالم ـي ــرك ــي دي ـس ـمــونــد بـيـنـيـغــر ً
ارض امللعب ،مــا منح الحكمة راحــة
اك ـبــر ع ـلــى ارض امل ـل ـعــب ل ـي ـعــود من

رياضة

21

بـعـيــد .لـكــن مــع اس ـت ـعــادة التضامن
زم ــام امل ـبــادرة وتـقـ ّـدمــه بـفــارق نقطة
بفضل العب الحكمة السابق بينيغر
ـوان على النهاية ،اخترق
قبل  9.9ث ـ ٍ
وبصعوبة وضع الكرة
رستم الدفاع
ً
في السلة ليطلق فرحة جنونية في
امللعب.

ماكنيل من الحكمة ّ
مصوبًا باتجاه سلة التضامن (سركيس يرتسيان)

وكان الفرنسي هيرفيه توريه افضل
مسجلي الحكمة بـ  22نقطة ،واضاف
االمـيــركــي تــايــرون ماكنيل  18نقطة
مع  12متابعة ،بينما سجل فــادان
 23نقطة للتضامن ،واضاف مواطنه
برانكو سفيتكوفيتش  18اخرى.
ـت س ـي ـل ـت ـقــي ف ـي ــه الـحـكـمــة
وف ـ ــي وقـ ـ ـ ٍ
مـ ــع ب ـي ـب ـل ــوس م ـت ـص ــدر امل ـج ـمــوعــة
االولـ ــى ،فــي دور االرب ـعــة فــي نهائي
مـبـكــر ،سيلعب الـتـضــامــن مــع ثاني
املجموعة املــذكــورة ،وهــو هومنتمن
الــذي حسم تأهله أمــس بـفــوزه على
ال ـل ــوي ــزة ب ـف ــارق  24نـقـطــة 72 - 96
(االربـ ــاع 17 - 26 ،17 - 25 ،20 - 23
و.)18 - 22
وكـ ـ ـ ــان االم ـ ـيـ ــركـ ــي جـ ــاسـ ــن ت ــوب ــس
افـضــل العـبــي هومنتمن بتسجيله
 27نقطة مع  6متابعات و 8تمريرات
حاسمة و 7ســرقــات للكرة ،واضــاف
سيفاك كيتينجيان  19نقطة (بينها
 5ثـ ــاث ـ ـيـ ــات) م ـ ــع  5مـ ـت ــابـ ـع ــات و4
تمريرات حاسمة ،ونديم سعيد 18
نقطة .اما ناحية اللويزة فقد سجل
االميركي الكسندر اوكافور  20نقطة
مع  12متابعة.

مستثمرون صينيون يحصلون
على  %13من أسهم سيتي
أفادت شركة أبو ظبي القابضة بأن مستثمرين
صينيني اشتروا  13في املئة من أسهم
مانشستر سيتي لكرة القدم من مالك النادي
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،مقابل 375
مليون يورو.
واشترى كونورتيوم يضم «تشاينا ميديا
كابيتال» و»سيتيك كابيتال» األسهم التي
طرحتها أخيرًا مجموعة «سيتي فوتبول
غروب» مقابل  265مليون جنيه استرليني.
وتملك شركة أبو ظبي القابضة أيضًا أندية
نيويورك سيتي األميركي وملبورن سيتي
األوسترالي وقسمًا من يوكوهاما سيتي
الياباني.

إصابة كارفاخال تبعده شهرًا
سيفتقد ريال مدريد اإلسباني خدمات ظهيره
األيمن داني كارفاخال ملدة شهر بسبب إصابة
تعرض لها في فخذه خالل املباراة أمام إيبار،
السبت املاضي ،في الدوري املحلي.
ولم يحدد النادي امللكي املهلة التي يحتاج إليها
الالعب للتعافي ،لكن صحيفة «ماركا» أشارت
إلى أن الدولي اإلسباني سيغيب عن املالعب
ملدة شهر.

رئيس وزراء فرنسا إلبعاد بنزيما
عن المنتخب
لم يتوان مانويل فالس ،رئيس وزراء فرنسا،
عن املطالبة باستبعاد كريم بنزيما من
تشكيلة املنتخب الوطني لكرة القدم.
وخضع بنزيما ،العب ريال مدريد اإلسباني،
لتحقيقات قضائية رسمية الشهر املاضي
تتعلق بمزاعم حول مشاركته في ابتزاز ماتيو
فالبوينا ،العب ليون ،باستخدام شريط جنسي.
وقال فالس ملحطة «أوروبا  »1اإلذاعية« :إذا
خضع وزير لتحقيقات رسمية فإنه ال يجب
أن يكون موجودًا في الوزارة .وبطريقة أخرى،
فاألمر ذاته ينطبق على منتخب فرنسا».

زيادة إنفاق أندية الـ»بريميير ليغ»
على الوكالء
أنفقت أندية الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
القدم حوالى  130مليون جنيه استرليني
( 195.65مليون دوالر) على وكالء الالعبني
العام املاضي بزيادة قدرها  15مليون جنيه
استرليني عن الفترة السابقة ،بحسب ما
أظهرت األرقام.
وتصدر ليفربول القائمة التي نشرها موقع
«بريميير ليغ» على شبكة «اإلنترنت» بمبلغ
قدره  14.3مليون جنيه ،يليه مانشستر
يونايتد الذي ضاعف ما صرفه تقريبًا ليصل
إلى  13.9مليون جنيه مقابل  12.4مليون جنيه
لجاره سيتي.
وأنفق كل من أرسنال وجاره تشلسي حوالى
 11.9مليون جنيه مقابل  1.6مليون جنيه
استرليني لواتفود الوافد الجديد إلى األضواء
والذي جاء في املركز األخير.
واحتسبت املبالغ بني أول تشرين األول 2014
وحتى  30أيلول  2015وتضمنت مدفوعات
من األندية نيابة عن العبيها.

اتفاق بين روسيا والوكالة
العالمية للمنشطات
أعلن وزير الرياضة الروسي ،فيتالي موتكو ،أن
موسكو توصلت إلى اتفاق مع الوكالة العاملية
ملكافحة املنشطات حول الخطوات التي يجب
اعتمادها من أجل تحقيق اإلصالحات في
وكالة مكافحة املنشطات املحلية.
ونقلت وكالة األنباء الروسية «أنتر فاكس» عن
وزير الرياضة قوله« :لقد اتفقنا على خريطة
طريق .أصبح واضحًا ما يجب علينا القيام به»،
من دون أن يكشف عن تفاصيل هذا االتفاق.

