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الدوري األميركي للمحترفين

أصداء عالمية

غولدن ستايت يعادل الرقم القياسي لفيالدلفيا
واص ـ ـ ــل غـ ــولـ ــدن سـ ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ــرز،
ّ
صــاحــب أف ـضــل س ـجــل ه ــذا املــوســم،
ان ـت ـص ــارات ــه ف ــي ال ـ ـ ــدوري األم ـيــركــي
الشمالي للمحترفني في كرة السلة،
بتحقيقه فوزًا مثيرًا على أوكالهوما
سيتي ثاندر .108-116
ّ
وتقلب التقدم من فريق إلى آخر خالل
امل ـب ــاراة ،حيث نجح غــولــدن ستايت
في التقدم بفارق  20نقطة ،لكنه في
النهاية اضطر إلى قلب تخلفه بفارق
 9نـقــاط ليخرج فــائـزًا رافـعــا رصيده
إل ـ ــى  46انـ ـتـ ـص ــارًا م ـق ــاب ــل  4ه ــزائ ــم
ليعادل الرقم القياسي املسجل باسم
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز موسم
 67-1966في أول  50مباراة.
وعـلــى الــرغــم مــن تسجيل ك ــوري 26
نقطة في املباراة ،فإنه فشل في سبع
م ـح ــاوالت م ــن أص ــل  8ف ــي الــرمـيــات
الثالثية ،لكنه في املقابل نجح أيضًا
فــي  10تـمــريــرات حاسمة وكــانــت له
اليد العليا في آخر  11نقطة لفريقه.
وت ـق ــدم ووري ـ ــرز  31-36لـكـنــه ّ
وس ــع
الفارق إلى  19نقطة في نهاية الشوط
األول ( ،)49-68لكن أوكالهوما نجح
فــي إدراك التعادل  ،104-104بيد أن
الكلمة األخيرة كانت لووريرز.
والـ ـف ــوز ه ــو ال ـت ــاس ــع ع ـلــى ال ـتــوالــي
لــووريــرز ،الــذي أضــاف له هاريسون

بـ ــارنـ ــز وكـ ـ ــاي ط ــومـ ـس ــون  19و18
نقطة على الـتــوالــي .فــي املقابل كان
ك ـي ـفــن دوران ـ ـ ـ ــت أفـ ـض ــل م ـس ـجــل فــي
صفوف ثــانــدر ب ـ  40نقطة ،وأضــاف
زم ـي ـلــه راسـ ــل وس ـت ـب ــروك  27نـقـطــة،
ونجح في  12تمريرة حاسمة.

وحــافــظ س ــان أنـطــونـيــو سـبــرز على
سـ ـجـ ـل ــه خ ــالـ ـي ــا م ـ ــن ال ـ ـهـ ــزائـ ــم ع ـلــى
ملعبه ،وحقق فوزًا صعبًا على لوس
أنجلس اليكرز .102-106
وتــألــق نجم اليـكــرز املخضرم كوبي
بــران ـيــت ( 37ع ــام ــا) ،ال ــذي سيعتزل

رفع غولدن ستايت رصيده إلى  46انتصارًا مقابل  4هزائم (أ ف ب)

في نهاية املوسم الحالي بتسجيله
 25نقطة منها  16في الربع الثالث،
ليسمح لفريقه بتقليص الفارق من
دون أن يمنع عنه الخسارة.
وسجل الماركوس ألدريدج  26نقطة
ً
ل ـس ـب ــرز ،الـ ـ ــذي ي ـم ـلــك سـ ـج ــا رائ ـع ــا
على أرضه بفوزه في مبارياته الـ28
األخيرة على التوالي.
وق ـ ـ ــاد ت ـش ــان ــدل ــر ب ــارس ــون ــز فــري ـقــه
داالس مــافــري ـكــس إلـ ــى الـ ـف ــوز على
مـمـفـيــس غــريــزل ـيــس  110-114بعد
التمديد.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الع ـ ـ ــب االرتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاز دي ـ ـ ــرون
ول ـي ــام ــس  22ن ـق ـطــة و 11ت ـم ــري ــرة،
فيما أضــاف األملــانــي العمالق ديــرك
نوفيتسكي  18نقطة و 7متابعات.
وفي املباريات األخرى ،فاز بورتالند
ترايل باليزرز على هيوسنت روكتس
 ،79-96وت ـش ــارل ــوت هــورن ـتــس على
واشنطن ويزاردز  ،104-108وانديانا
ب ــاي ـس ــرز ع ـلــى دي ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز
 ،104-112وك ـل ـي ـف ــان ــد كــافــال ـي ـيــرز
على نيو اورليانز بيليكانز ،84-99
وفـيــادلـفـيــا سفنتي سـيـكـســرز على
بروكلني نتس  ،98-103ومينيسوتا
تمبروولفز على شيكاغو بولز -102
 ،105ويوتا جاز على فينيكس صنز
.89-98

كرة الصاالت

ٌ
فوز ودي عريض لمنتخب الفوتسال على تايبيه
اسـتـهــل مـنـتـخــب لـبـنــان ل ـكــرة الـقــدم
للصاالت معسكره األخير استعدادًا
لـكــأس آسـيــا بأفضل طريقة ممكنة
ع ـنــدمــا تـغـلــب ع ـلــى مـنـتـخــب تــايـبــه
( 0-6الـشــوط ُ األول  ،)0-2في مباراة
دولية وديــة أجريت بينهما السبت
فــي قــاعــة "يــوشـلـيــك س ـبــورت أريـنــا"
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة األوزبـ ـكـ ـي ــة طـشـقـنــد
ال ـتــي تـسـتـضـيــف ال ـب ـطــولــة ال ـقــاريــة
اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن األرب ـ ـعـ ــاء امل ـق ـب ــل ،وه ــي
مؤهلة إلــى نهائيات كــأس العالم –
كولومبيا .2016
ويمكن اعتبار النتيجة الكبيرة التي

أصابها املنتخب أمرًا يمكن التوقف
عنده ،وخصوصًا أنها جــاء ت على
ح ـس ــاب م ـن ـت ـخـ ٍـب ح ـضــر غــال ـبــا فــي
ّ
ك ــأس آس ـي ــا ،وش ــك ــل ت ـحــديــات عــدة
للبنان في لقاء اتهما السابقة .إال أن
رجــال املــدرب باكو أراوج ــو فرضوا
حضورهم القوي منذ صافرة بداية
ال ـل ـق ــاء ،ح ـيــث أن ـه ــوا ال ـش ــوط األول
مـتـقـ ّـدمــن بـهــدفــن سجلهما أحـمــد
خير الدين وعلي طنيش "سيسي".
أمــا النبأ األكـثــر مــن جـ ّـيــد بالنسبة
إلــى أراوج ــو ومنتخبه ،فهو ظهور
أحد نجومه ،كريم أبو زيد ،بصورة

ط ـ ّـيـ ـب ــة ،وه ـ ــو ال ـ ـ ــذي أج ـ ـ ــرى عـمـلـيــة
جــراحـيــة فــي الــركـبــة عشية انـطــاق
االس ـت ـعــدادات للبطولة ،وقــد تمكن
هدف
من تسجيل هدفني أضيفا إلى
ٍ
ـدف ح ـمــل تــوقـيــع
آخ ــر لـطـنـيــش وه ـ ـ ٍ
ح ـســن زي ـت ــون ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي،
لـيـحـقــق املـنـتـخــب ال ـف ــوز بـســداسـيــة
نظيفة.
وس ـي ـبــدأ ل ـب ـنــان اس ـت ـع ــداده لـلـقــائــه
األول ف ــي امل ـج ـم ــوع ــة األول ـ ـ ــى أم ــام
قـ ـي ــرغ ــزسـ ـت ــان ،وسـ ـ ُـي ـ ـقـ ــام بـ ـع ــد غ ـ ٍـد
األربـ ـع ــاء ،ال ـســاعــة  13.00بـتــوقـيــت
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،قـ ـب ــل أن ي ـل ـت ـق ــي ب ـع ــده ــا

ال ـس ـعــوديــة وأوزب ـك ـس ـت ــان املـضـيـفــة
تواليًا.
واألكـ ـي ــد أن ال ـتــرك ـيــز ف ــي الـتـمــاريــن
وج ـل ـس ــات ال ـف ـي ــدي ــو س ـي ـك ــون عـلــى
املوقعة األولــى بعدما كان مقررًا أن
ً
يلعب لبنان مباراة وديــة أخــرى مع
اتفاق
اليابان أمس األحد ،وذلك بعد
ٍ
بني االتحادين اللبناني والياباني،
إال أن االتحاد اآلسيوي طلب إلغاء
الـ ـلـ ـق ــاء ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم سـ ـم ــاح ــه ألي
ـارك فـ ــي ك ـ ــأس آس ـيــا
م ـن ـت ـخ ـ ٍـب م ـ ـشـ ـ ٍ
بخوض مباراة ودية قبل  48ساعة
على أولى مبارياته في البطولة.

السلة اللبنانية

مورينيو يؤكد عودته قريبًا

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو أنه سيعود إلى
التدريب قريبًا ،وذلك بعد إقالته منذ فترة من
تشلسي اإلنكليزي.
وقال «السبيشال وان» لصحيفة «مايل أون
صنداي» اإلنكليزية« :عندما تركت تشلسي للمرة
األولى عام  ،2007توقفت عن العمل لعدة أشهر،
واآلن فإنها املرة الثانية في مسيرتي التي أتوقف
فيها عن العمل على مدى  15أو  16عامًا ،وبالتالي
فاألمر ليس دراميًا ،لكن ما هو أكيد أنني سأعود
قريبًا».

مالودا يتحدث عن تجربته المصرية

أكد الفرنسي فلوران مالودا املنضم حديثًا إلى
نادي وادي دجلة سعادته باإلنضمام إلى صفوف
الفريق في تجربة جديدة بالنسبة لالعب الذي
دافع سابقًا عن ألوان أندية عدة بينها تشلسي
اإلنكليزي وليون الفرنسي.
وقال مالودا في مؤتمر صحافي« :لم أخطط
للعب في مصر ،كنت أتمنى أن ألعب في الواليات
املتحدة أو أميركا الالتينية ولكن قررت املغامرة
باللعب في الدوري املصري ونقل خبراتي التي
اكتسبتها خالل مسيرتي».

أخبار رياضية

ذهبية عربية للندوة القماطية
في كرة الطاولة

أحرزت سيدات نادي الندوة القماطية
اللبناني امليدالية الذهبية في مسابقة كرة
الطاولة ،ضمن منافسات دورة األلعاب
الثالثة لألندية العربية للسيدات التي
تقام في إمارة الشارقة (االمارات العربية
املتحدة) حتى  12شباط الجاري.
ّ
وتفوق الفريق اللبناني على فريق
األرثوذكسي األردني في املباراة النهائية،
بعد مواجهة انتهت ملصلحة القماطية
 ،2-3بعد أن فازت ماريانا سهاكيان
على براء محمد الوديان  ،0-3وفازت
الالعبة نفسها على سوار يوسف أبو
يمن  ،2-3وملك خوري على براء محمد
الوديان  .0-3أما الفريق األردني فأحرز
مجموعتني عبر سوار يوسف أبو يمن
التي فازت على ملك منير خوري ،2-3
وتيماء يوسف على تيفني مومجوغوليان
 8-11( 1-3و 5-11و 11-7و.)6-11
ترأس البعثة ،التي ستعود الى بيروت عند
غد الثالثاء،
الساعة الخامسة من فجر ٍ
أمني سر النادي عباس ناصر الدين
ورافقها عضو االتحاد اللبناني لكرة
الطاولة وسام شيري.

اجتماع لنادي بيليفرز

هومنتمن يفوز ويصبح ثانيًا مؤقتًا
ص ـع ــد ف ــري ــق هــوم ـن ـت ـمــن الـ ــى امل ــرك ــز
الـثــانــي مؤقتًا بانتظار لـقــاء هوبس
الــوصـيــف مــع مضيفه املـتـحــد الـيــوم
ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة  ٢٠.٣٠ف ــي ط ــراب ـل ــس،
حني فاز على ضيفه التضامن الزوق
-٩٢ ،٥٧-٦٨ ،٣٧-٤٢ ،١٦-١٩ ( ٧٧-٩٢
 )٧٧على ملعب مزهر ضمن املرحلة
الـتــاسـعــة واألخـ ـي ــرة م ــن إيـ ــاب ال ــدور
املنتظم من بطولة لبنان لكرة السلة.
ون ـج ــح هــومـنـتـمــن ف ــي ال ـت ـفــوق على
خ ـص ـمــه الـ ـكـ ـس ــروان ــي ال ـع ـن ـيــد ال ــذي
ح ـ ــاول ج ــاه ـدًا ال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى اصــابــة
نجمه ديسموند بينيغر ال ــذي غاب
ع ــن الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ب ـع ــد ن ـق ـلــه ال ــى
املستشفى الصابته بإصبعه.
واسـ ـتـ ـح ــق اص ـ ـحـ ــاب األرض ال ـف ــوز
بـ ـ ـع ـ ــد امل ـ ـج ـ ـه ـ ــود ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر ل ــاعـ ـب ــي
ه ــوم ـن ـت ـم ــن وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم ال ــاع ــب
الطائر ديــون جاكسون .فكان االخير
أف ـ ـضـ ــل امل ـس ـج ـل ــن فـ ــي ف ــريـ ـق ــه ب ـ ــ29
ن ـق ـط ــة و 9م ـت ــاب ـع ــات و 8ت ـم ــري ــرات
حاسمة ،واضاف اليه نورفيل بيللي
وجيستني تابز  16نقطة لكل منهما.
امــا مــن جــانــب الـتـضــامــن ،فقد ّ
سجل

رياضة

بـ ــران ـ ـكـ ــو س ـي ـت ــوف ـي ـت ــش  33ن ـق ـط ــة،
واضـ ــاف ال ـيــه فـ ــادان  14نـقـطــة و16
متابعة.
وسينتظر هومنتمن نتيجة اليوم
ملعرفة اذا ما كان سيبقى ثانيًا برصيد
 20نقطة من  6انتصارات وخسارتني،
فــي ح ــال خ ـســارة هــوبــس .ام ــا ف ــوزه،
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فـسـيـعـنــي اس ـت ـعــادتــه امل ــرك ــز الـثــانــي
وتراجع هومنتمن الى املركز الثالث.
أم ــا ال ـت ـضــامــن ،ف ـقــد تـلـقــى خـســارتــه
الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي بـعــد بيبلوس
واللويزة ،ليصبح سادسًا برصيد ١٤
نقطة خلف الحكمة الغائب عن هذه
املرحلة ،التي ستختتم الجمعة بلقاء

نجم هومنتمن ديون جاكسون يحاول االختراق امام دفاع تضامني (سركيس ريتيسيان)

بيبلوس والرياضي في عمشيت.
مــن جهته ،حقق فريق اللويزة فــوزه
الثاني ضمن بطولة لبنان وكان على
ح ـســاب ضـيـفــه الـشــانـفـيــل ب ـفــارق 20
نقطة - 64 ،23 - 39 ،8 - 24( 65 - 85
 )65 - 85 ،42على ملعب املركزية
وكـ ـ ـ ــان أف ـ ـضـ ــل م ـس ـج ــل فـ ــي امل ـ ـبـ ــاراة
العــب الشانفيل الـجــورجــي نيكولوز
ال ــذي سـجــل  23نـقـطــة و 19مـتــابـعــة،
فـيـمــا أضـ ــاف م ــارش ــال  22نـقـطــة و8
متابعات ،وسجل روني فهد  10نقاط
و 5متابعات.
أمـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ــائ ـ ــز ،فـ ـسـ ـج ــل غ ـ ـيـ ــرون
ج ــونـ ـس ــون  22ن ـق ـط ــة و 14م ـتــاب ـعــة
و 4ت ـمــريــرات حــاس ـمــة ،فـيـمــا أض ــاف
االميركي ويندل لويس  21نقطة و8
م ـتــاب ـعــات ،وس ـج ــل مــواط ـنــه الـيـكــس
 12نقطة و 10متابعات ،فيما سجل
م ـي ـغ ـي ــل م ــارتـ ـيـ ـنـ ـي ــز  11نـ ـقـ ـط ــة و3
متابعات و 5تمريرات حاسمة.
وتـ ـق ــدم الـ ـل ــوي ــزة الـ ــى امل ــرك ــز ال ـثــامــن
بـ ــرص ـ ـيـ ــد  12ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ه ـب ــط
الشانفيل الى املركز التاسع واألخير
بفوز واحد و 7هزائم مع  10نقاط.

عقدت الهيئة اإلدارية لجمعية نادي
بيليفرز الرياضية الثقافية اللويزة بعبدا،
الذي يترأسه مؤسس النادي جاك حداد،
اجتماعًا لتحديد الرؤى واألهداف لعام
 2016وقد ناقشت البنود التالية:
ـ تثبيت املشاركة في بطولة دولية في
قبرص بعد أن تواصلت االدارة وتقدمت
بكتاب سماح الى اتحاد كرة السلة ،مع
لراع رسمي
االشارة الى حاجة النادي ٍ
لهذه البطوله.
 التواصل مع اعضاء الجمعية العموميةمن خالل أمني سر النادي خزاعي سعد.
 تطوير النظام العام في جمعية بيليفرزوتحديد موعد اللتئام الهيئة العمومية
بعد اعالمها باملوعد.
 استمرار فريق الرجال بزخم ودعممعنوي وتهنئته بخوضه بطولة لبنان
للسنتني األخيرتني بروح بطولية واحتالل
في عام  2014وصيف بطل مجموعته
في املنت الجنوبي ،وفي عام  2015خوضه
أاصعب املباريات ضد فرق آتية من
الدرجة الثالثة مع تقدير للكابنت صالح
وهبه واملدربني ماهر النقيب وحسني
سليمان.
 التنويه بعمل مسؤولة فريق اإلناثنادين حلبي في تأسيس وتحديث الفريق
على أسس رياضية وروحية.

