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الدوري األميركي للمحترفين

أصداء عالمية

ّ
كليفالند يرد اعتباره أمام شيكاغو
ّ
رد كليفالند كافالييرز وصيف بطل
املــوســم املــاضــي اعـتـبــاره أم ــام ضيفه
شيكاغو بــولــز ال ــذي خ ــرج فــائ ـزًا من
مواجهتيه األولـيــن لهذا املــوســم مع
ليبرون جيمس ورفاقه ،وذلك بعدما
ح ـس ــم ال ـل ـق ــاء  ،95-106ف ــي ال ـ ــدوري
األم ـيــركــي الـشـمــالــي لـلـمـحـتــرفــن في
كرة السلة.
وي ــدي ــن كـلـيـفــانــد ب ـف ــوزه ال ـ ـ  39هــذا
امل ــوس ــم م ـقــابــل  14هــزي ـمــة لجيمس
وكيفن لوف ،إذ سجل األول  25نقطة
مع  9متابعات و 9تمريرات حاسمة
والثاني  15نقطة مع  15متابعة.
وت ـع ـ ّـرض شـيـكــاغــو لـلـخـســارة ال ـ ـ 26
في  53مباراة رغم جهود ديريك روز
واإلس ـب ــان ــي بـ ــاو غ ــاس ــول ،إذ سجل
األول  28نقطة والثاني  14نقطة في
ل ـقــاء غ ــاب عـنــه ثــاثــة الع ـبــن مهمني
بـسـبــب اإلص ــاب ــة ،ه ــم :جـيـمــي بــاتـلــر
والفرنسي يواكيم نواه واملونتينغري
نيكوال ميروتيتش.
ووضـ ــع ل ــوس أن ـج ـلــس كـلـيـبــرز ح ـ ّـدًا
مل ـس ـل ـس ــل انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات ض ـي ـف ــه س ــان
أن ـط ــون ـي ــو سـ ـب ــرز ع ـن ــد  6م ـب ــاري ــات
متتالية وألحق به الهزيمة التاسعة
هذا املوسم في  54مباراة ،بفوزه عليه
 ،86-105وذل ــك بفضل جـهــود كريس

بول وجمال كراوفورد ودجاي دجاي
ريديك ،إذ سجل األول  28نقطة مع 12
تـمــريــرة حــاسـمــة ،والـثــانــي  19نقطة،
والثالث  17نقطة.
واس ـت ـحــق فــريــق املـ ــدرب دوك ريـفــرز
فوزه الـ  36من أصل  54مباراة بعدما
س ـي ـطــر ع ـل ــى امل ــواجـ ـه ــة م ــن ال ـب ــداي ــة

ح ـتــى ال ـن ـه ــاي ــة ،وتـ ـق ـ ّـدم ع ـلــى ضيفه
بـفــارق  20نقطة قبل أن يـتــراخــى في
الربع األخـيــر ،ما سمح لرجال غريغ
بوبوفيتش بتقليص الفارق حتى 5
ن ـقــاط ،لـكــن صــاحــب األرض انتفض
ب ـف ـض ــل  18ن ـق ـط ــة مـ ــن ك ــري ــس ب ــول
واب ـت ـعــد م ـج ــددًا حـتــى وص ــل ال ـفــارق

ً
جيمس ( 25نقطة) محاوال التسجيل في سلة شيكاغو (إنترنت)

عودة ريبيري وغوتزه أمام دارمشتات

إلــى  19نقطة فــي نهاية الـلـقــاء الــذي
كان فيه الفرنسي طوني باركر أفضل
العبي الضيوف بتسجيله  14نقطة،
مـقــابــل  12نـقـطــة لــديـفـيــد وس ــت و10
نقاط ملاركورس ألدريدج.
وف ــي م ـب ــاراة ثــال ـثــة ،تـغـلــب واشـنـطــن
وي ــزاردز على ضيفه يوتا جــاز -103
 89بفضل جهود البولوني مارسني
غورتات الــذي سجل  22نقطة مع 10
متابعات.
وه ـ ـ ـ ــذا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
أورالندو ماجيك × داالس مافريكس،
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاردز × ديـ ـت ــروي ــت
بيستونز ،بروكلني نتس × نيويورك
ن ـي ـكــس ،ن ـيــو أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز ×
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ،شيكاغو
بولز × تورونتو رابـتــورز ،ميلووكي
باكس × تشارلوت هورنتس ،ممفيس
غريزليس × مينيسوتا تمبروولفز،
أتـ ــان ـ ـتـ ــا هـ ــوكـ ــس × مـ ـي ــام ــي ه ـي ــت،
أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر × إنــديــانــا
بــايـســرز ،فينيكس صنز × هيوسنت
روكـتــس ،ساكرامنتو كينغز × دنفر
نــاغـتــس ،بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز ×
غ ــولــدن سـتــايــت ووريـ ـ ــرز ،يــوتــا جــاز
× بوسطن سلتيكس ،لــوس أنجلس
اليكرز × سان أنطونيو سبرز.

السلة اللبنانية

الحكمة الفائز على بطل العرب الى نهائي دبي
ّ
تــأهــل الحكمة ال ــى نـهــائــي دورة دبــي
ل ـك ــرة ال ـس ـلــة ب ـعــد فـ ــوزه ال ـش ـ ّـي ــق على
النجم الساحلي التونسي بطل العرب
( 96 - 104االرباع 80 ،48 - 49 ،22 - 29
  .)96 - 104 ،70وكان األميركي تيريلستوغلني بطل امل ـبــاراة بتسجيله 40
ن ـق ـطــة ،ل ـكــن ت ــأل ــق س ـتــوغ ـلــن ال يقلل
م ــن أهـمـيــة الـ ــدور الــدفــاعــي الـ ــذي قــام
بــه الـصــربــي راتـكــو ف ــاردا واالوكــرانــي
أولكسي بيشيروف ( 24نقطة) الــذي
ك ـ ـ ــان دوره ح ــاسـ ـم ــا ف ـ ــي ال ـل ـح ـظ ــات

الصعبة ،إن كان من ناحية التسجيل
مــع رمـيــاتــه الثالثية وال ـكــرات املــرتــدة
ال ـتــي الـتـقـطـهــا ،اضــافــة ال ــى املـجـهــود
الذي ّ
قدمه األميركي رشاد بايل الذي
خــرج قبل دقيقة ونصف دقيقة على
نهاية اللقاء باألخطاء الخمسة بعدما
سجل  19نقطة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،كـ ــان ال ـف ــري ــق الـتــونـســي
خ ـ ـص ـ ـم ـ ــا شـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــا وض ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــط عـ ـل ــى
الـحـكـمــاويــن الــذيــن كــانــوا فــي أفضل
ّ
بالتقدم الذي كان
أحوالهم وتمسكوا

من نصيبهم في معظم دقائق اللقاء،
الــذي حضره جمهور حكماوي كبير
أشـعــل مــدرجــات ملعب االه ـلــي .وبــرز
من النجم الساحلي عمالقه مكرم بن
رمضان الذي سجل  23نقطة.
وي ـل ـعــب الـحـكـمــة ف ــي ال ـن ـهــائــي ال ـيــوم
عـنــد الـســاعــة  16.30بـتــوقـيــت بـيــروت
مــع األه ـلــي اإلم ــارات ــي ال ــذي ف ــاز على
األفريقي التونسي.
في األردن ،فاز الرياضي على الشرطة
الـ ـع ــراق ــي  ،٥٦-٧٥ض ـم ــن م ـنــاف ـســات

امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة م ــن ب ـطــولــة غــرب
آسيا في كرة السلة .واحتل الرياضي
املركز الثاني خلف فريق بيتروشيمي
االيــرانــي ،وسيواجه في ربــع النهائي
فـ ــريـ ــق االرث ـ ــوذكـ ـ ـس ـ ــي االردن ـ ـ ـ ـ ــي بـعــد
خسارته امام الشانفيل  ٨٧- ٧٠ضمن
م ـنــاف ـســة امل ـج ـمــوعــة االولـ ـ ـ ــى .واح ـتــل
الشانفيل املركز الثاني في مجموعته
خلف أزاد االيراني وسيفتقد الرياضي
لقائده جــان عبد النور الــذي سيغيب
شهرًا بسبب االصابة.

الكرة اللبنانية

تألق أنصاري وخيبة عهداوية في انطالق اإلياب
عبد القادر سعد
ت ـفــاوتــت ان ـطــاق ـتــا األن ـص ــار والـعـهــد
ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة عـ ـش ــرة ،األولـ ــى
إيابًا ،من الدوري اللبناني لكرة القدم.
فــاألنـصــار ظهر بـصــورة قــويــة وحقق
ف ــوزًا مستحقًا عـلــى ضـيـفــه طــرابـلــس
 0ّ - 2على ملعب بيروت البلدي ،فيما
ت ـعــثــر ال ـع ـهــد أم ـ ــام مـضـيـفــه ال ـش ـبــاب
الغازية وتعادل معه  0 - 0على ملعب
كفرجوز.
ال ـب ــداي ــة األن ـص ــاري ــة جـ ــاءت مطمئنة
للجمهور االخضر الذي حضر بأعداد
مـتــوسـطــة ال ــى املـلـعــب فـشــاهــد فريقه
يقدم أداء مغايرًا عن ذاك الذي ّ
ّ
قدمه في
مرحلة الذهاب .الفوز األنصاري جاء
بصناعة أجنبية مع مشاركة لبنانية،
ولم يحتج صاحب األرض أكثر من 35
دقيقة حتى ّ
يثبت فــوزه فكان التقدم
عـبــر األرجـنـتـيـنــي ل ــوك ــاس غـ ــاالن في
ً
الــدقـيـقــة  18بــرأسـيــة رائ ـع ــة ،مستغال
عرضية باملسطرة من السنغالي سي
الشيخ .وفــي الدقيقة  35عــزز ماتوس
ً
النتيجة مستغال عــرضـيــة مــن حسن
شعيتو "شبريكو".
وم ــا س ــاع ــد ع ـلــى ال ـت ـفــوق األن ـص ــاري
حـ ــالـ ــة ال ـ ـض ـ ـيـ ــاع ال ـ ـتـ ــي ظـ ـه ــر ع ـل ـي ـهــا
الـ ـط ــرابـ ـلـ ـسـ ـي ــون ،إذ بـ ـ ــدت ال ـك ـي ـم ـيــاء
والتجانس غائبني ،اضافة الى ضعف
حيلة أجانب الفريق وتحديدًا الثنائي

الغاني مايكل هيليغبي وعبد العزيز
يوسف.
وف ــي الــوقــت عـيـنــه ،ك ــان الـعـهــد يعود
ب ـن ـق ـطــة م ـخ ـي ـبــة وت ـ ـعـ ــادل أق ـ ــرب ال ــى
الـ ـخـ ـس ــارة م ــن م ـل ـعــب ك ـف ــرج ــوز بـعــد
تـعــادلــه السلبي مــع مضيفه الشباب
الغازية ،الذي غاب عنه أكثر من العب
أس ــاس ــي كــال ـحــارس عـلــي لـيــا وعـلــي
ناصر الــديــن وبــال نجدي املصابني،
ومحمود سيد املوقوف .في املقابل لم

تنجح كتيبة العهد والعبوه األجانب
في ايجاد الطريق نحو شباك الحارس
البديل أحمد دياب.
وت ـس ـت ـك ـمــل امل ــرحـ ـل ــة ال ـ ـيـ ــوم ،فـيـلـعــب
الـ ـس ــام زغ ــرت ــا م ــع شـ ـب ــاب ال ـســاحــل
ف ــي امل ــرداشـ ـي ــة ع ـنــد ال ـس ــاع ــة ،14.15
واالجـتـمــاعــي مــع النجمة على ملعب
ط ــراب ـل ــس ع ـنــد ال ـس ــاع ــة  ،15.10على
ان تـخـتـتــم غـ ـدًا فـيـلـعــب ال ـن ـبــي شيت
مــع الراسينغ فــي البقاع عند الساعة

بهدف امام طرابلس (عدنان الحاج علي)
سجل ماتوس ( )28عودته الى االنصار
ٍ

رياضة

21

 ،14.15وال ـص ـف ــاء م ــع ال ـح ـك ـمــة عـلــى
ملعب صيدا عند الساعة .15.30
ويأتي التعادل العهداوي عشية السفر
الــى عشق آبــاد عاصمة تركمانستان،
حيث يستهل الفريق مشواره في كأس
اإلت ـ ـحـ ــاد االس ـ ـيـ ــوي ب ـم ــواج ـه ــة ال ـتــن
آس ـيــر ال ـثــاثــاء املـقـبــل الـســاعــة 14.00
بـتــوقـيــت ب ـي ــروت .وي ـل ـعــب ال ـع ـهــد في
املجموعة األولــى الى جانب الوحدات
االردني والحد البحريني.
وتتألف بعثة الـنــادي الــى عشق آبــاد
من:
يــوســف ن ــور الــديــن (رئ ـيــس الـبـعـثــة)،
عـلــي ف ــروخ (م ــديـ ـرًا) ،يــوســف يــونــس
(م ـن ـس ـقــا إع ــامـ ـي ــا) ،م ـح ـم ــود ح ـمــود
(م ــدي ـرًا فـنـيــا) ،بــاســم مــرمــر (م ــدرب ــا)،
خليل كركي (مدربًا للحراس) ،حسني
عـ ـ ــاء الـ ــديـ ــن (مـ ـع ــالـ ـج ــا ف ـي ــزي ــائ ـي ــا)،
ً
حسني عياش (مسؤوال للتجهيزات)،
والـ ــاع ـ ـبـ ــون :ح ـس ــن بـ ـيـ ـط ــار ،مـحـمــد
حـمــود ،نــور منصور ،عـبــاس كنعان،
ح ـســن دقـ ـي ــق ،ع ـب ــاس عـ ـط ــوي ،علي
حــديــد ،م ـهــدي ف ـحــص ،هـيـثــم فــاعــور،
احـ ـم ــد زريـ ـ ـ ــق ،ح ـس ــن الـ ــزيـ ــن ،خـلـيــل
خ ـ ـم ـ ـيـ ــس ،ح ـ ـسـ ــن شـ ـعـ ـيـ ـت ــو ،ح ـســن
عواضة ،التونسي يوسف املويهبي،
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزاق الـ ـحـ ـس ــن،
السنغالي محمدو درامــي ،االوغندي
دينيس ايغوما ،طارق العلي ،وحسن
ضاهر.

أكد اإلسباني جوسيب غوارديوال ،مدرب
بايرن ميونيخ ،أن الفرنسي فرانك ريبيري
وماريو غوتزه شفيا بعد معاناتهما من
ً
إصابات أبعدتهما طويال عن املالعب
وسينضمان إلى تشكيلة الفريق في املباراة
أمام دارمشتات اليوم في الدوري األملاني.
وعاد الجناح الفرنسي للعب خالل فترة
قصيرة في كانون األول املاضي بعد إصابة
طويلة دامت  8أشهر ،لكنه أصيب مجددًا
بعد أيام من عودته.
وتعرض غوتزه إلصابة عضلية خالل
مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2016
خالل تشرين األول املاضي.
وقال غوارديوال ،الذي يستعد ملالقاة
يوفنتوس اإليطالي في ذهاب دور الـ 16
لدوري أبطال أوروبا في األسبوع املقبل:
«هذه أنباء جيدة جدًا بالنسبة إلينا وسنرى
كم من الوقت بإمكانهما اللعب».

بالتر :أربعة من المرشحين تحدثوا ّ
إلي

أكد السويسري جوزف بالتر أنه لن يدعم
أي مرشح في انتخابات رئاسة االتحاد
الدولي لكرة القدم "الفيفا" ،رغم أن أربعة
من املرشحني الخمسة تحدثوا إليه عن
ملفات ترشحهم .وستجرى انتخابات
رئاسة "الفيفا" في  26شباط الجاري ،ولم
يترشح إليها بالتر الذي عوقب باإليقاف
ثماني سنوات بداعي انتهاك لوائح القيم
في االتحاد الدولي .وقال بالتر إلذاعة "آر
أم سي" الفرنسية" :أربعة من املرشحني
الخمسة تحدثوا ّ
إلي .ال يمكنني دعم
أي مرشح ،وهذا غير ممكن" .وأضاف
أن بعض االتحادات الوطنية سألته عن
ّ
مرشحه املفضل ،لكنه لم يحدد شخصًا
بعينه ،وطالب كل اتحاد بالتصويت ملن يراه
مناسبًا.

فيراري يكشف عن سيارته الجديدة

كشفت شركة فيراري في مقرها في
مودينا اإليطالية عن السيارة الجديدة التي
يخوض بها الفريق منافسات بطولة العالم
لسيارات الفورموال  1في املوسم الجديد
الذي ينطلق الشهر املقبل في أوستراليا.
ووصف املدير الرياضي للفريق اإليطالي
ماوريزيو أريفابيني سيارة "أس أف
 - 16أتش" بأنها "أكثر من مجرد سيارة
للسباق".
وتتضمن السيارة الجديدة تجديدات في
خمسة أجزاء ،أبرزها غطاء املحرك ونظام
التعليق والجهاز املسؤول عن تبريد املحرك
ووحدة القوة ،وفقًا ملا أفاد به املهندسون
املشاركون في الحدث.

الطائرة اللبنانية

فوز األنوار وخسارة الزهراء
في البطولة العربية
فاز األنوار الجديدة اللبناني على صحار
البحريني  ،1-3ضمن املجموعة الثانية
لبطولة األندية العربية الـ  34في الكرة
الطائرة التي تقام في مدينة سوسة
التونسية وتستمر حتى  29شباط الجاري
بمشاركة  17فريقًا .وانتهت املجموعات
كاآلتي 22-25( :و 27-29و 25-20و-25
 .)22من جهته ،خسر الزهراء أمام النصر
البحريني  ،3-1ضمن املجموعة الثالثة
وانتهت فيها املجموعات للفائز كاآلتي:
( 19-25و 22-25و 25-19و.)20-25
ويلعب عند الساعة  16.00من بعد ظهر
السبت سنجل الفلسطيني أمام الزهراء،
بينما يلعب عند الساعة  16.00من بعد
ظهر األحد الريان القطري ضد الزهراء
اللبناني .ويلعب األنوار ضد الصفاقسي
التونسي عند الساعة  14.00من بعد ظهر
األحد.

