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رياضة
الدوري األميركي للمحترفين

ُ
وستبروك على بعد خطوة من «المعجزة»
واصــل راســل وستبروك التحليق في
سـمــائــه الـخــاصــة بتحقيقه الــ"تــريـبــل
داب ــل" ال ـســادس لــه تــوالـيــاّ ،واألرب ـعــن
هذا املوسم ،لكن ذلك لم يجنب فريقه
هزيمته األولى بني جماهيره من أصل
 9مواجهات مع تشارلوت هورنتس،
وجاءت بنتيجة  ،113-101في الدوري
األميركي الشمالي للمحترفني في كرة
ال ـس ـلــة .وس ـجــل وس ـت ـب ــروك  40نقطة
ليصبح على بعد خطوة مــن معادلة
الــرقــم الـقـيــاســي ال ــذي حـقـقــه أوس ـكــار
روبرتسون في موسم .1962-1961
وح ـ ـقـ ــق ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـك ــس ف ـ ــوزه
الـخـمـســن فــي املــوســم املـنـتـظــم للمرة
األولـ ــى مـنــذ  2011-2010بـعــد تغلبه
على مضيفه نيويورك نيكس .94-110
ول ـ ــم يـ ـش ــرك ب ــوس ـط ــن ن ـج ـمــه اي ــزي ــاه
ت ــوم ــاس ألك ـثــر م ــن  24دق ـي ـقــة ،سجل
فـيـهــا  19ن ـق ـطــة ،فـيـمــا ســاهــم جــايـلــن
براون بـ  16نقطة.
واح ـ ـتـ ــاج ك ـل ـي ـفــانــد ك ــاف ــال ـي ـي ــرز إل ــى
شـ ـ ــوطـ ـ ــن إضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــن لـ ـ ـك ـ ــي ي ـح ـس ــم
مواجهته مــع ضيفه إنديانا بايسرز
.130-135
وي ــدي ــن حــامــل الـلـقــب ب ـف ــوزه لـيـبــرون
جيمس ال ــذي سجل  41نقطة ،بينها

ثالثية مهمة في الدقيقة األخـيــرة من
الشوط اإلضافي الثاني.
في الجهة املقابلة ،لم تنفع النقاط
الـ ـ ـ ـ  43ل ـ ـبـ ــول جـ ـ ـ ــورج فـ ــي ت ـج ـن ـيــب
إنــديــانــا هــزيـمـتــه الـ ـ  .40كـمــا واصــل
غــولــدن ستايت ووري ــزر زحفه بثبات
نـحــو حـســم صـ ــدارة املـنـطـقــة الـغــربـيــة

وال ـتــرت ـيــب ال ـع ــام لـ ـل ــدوري ،بتحقيقه
فوزه الـ  11تواليًا والـ  64هذا املوسم،
وذلـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ض ـي ـف ــه الـ ـق ــوي
واش ـن ـط ــن ويـ ـ ـ ــزاردز  ،115-139وذل ــك
بـفـضــل ج ـهــود نـجـمــه سـتـيـفــن ك ــوري
الذي سجل  42نقطة.
وفــي املـبــاريــات األخ ــرى ،فــاز شيكاغو

حقق بوسطن فوزه الـ  50في الموسم المنتظم للمرة األولى منذ ( 2011-2010أ ف ب)

ب ــول ــز ع ـلــى ن ـيــو أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز
 ،110-117ولوس أنجلس اليكرز على
ممفيس غريزليس  ،103-108وداالس
مافريكس على ميلووكي باكس -109
 ،105وسان أنطونيو سبرز على يوتا
ج ــاز  ،103-109وت ــورون ـت ــو راب ـت ــورز
على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز -113
 ،105وب ــروك ـل ــن ن ـتــس ع ـلــى أتــان ـتــا
هــوكــس  ،82-91ودن ـفــر نــاغـتــس على
م ـي ــام ــي ه ـي ــت  ،113-116وه ـيــوســن
روكتس على فينيكس صنز .116-123
وهـ ـ ـن ـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم:
م ـي ـن ـي ـســوتــا ت ـم ـب ــرول ـف ــز  -ب ــورت ــان ــد
تــرايــل ب ــاي ــزرز ،كليفالند كافالييرز
 أورالنــدو ماجيك ،إنديانا بايسرز -تورونتو رابـتــورز ،فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز  -بــروكـلــن نـتــس ،واشنطن
ويـ ــزاردز  -تـشــارلــوت هــورنـتــس ،نيو
أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز  -دن ـفــر نــاغـتــس،
ن ـي ــوي ــورك ن ـي ـكــس  -ش ـي ـكــاغــو بــولــز،
أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر  -ميلووكي
باكس ،سان أنطونيو سبرز  -ممفيس
غريزليس ،يوتا جاز  -بورتالند ترايل
بــايــزرز ،ساكرامنتو كينغز  -داالس
مافريكس ،غــولــدن ستايت ووري ــرز -
مينيسوتا تمبروولفز.

الفيفا

ّ
ال حل للنزاع الفلسطيني ــ االسرائيلي
رئيس االتحاد
الفلسطيني لكرة القدم
جبريل الرجوب يوضح
توصيات االتحاد الدولي
لكرة القدم بشأن النزاع
حول أندية المستوطنات،
وموقفه منها لم ّ
يتعد
«تقدير واحترام» ما قام
به «الفيفا»

لــم ُيـبـ ِـد رئـيــس االتـحــاد الفلسطيني
لكرة القدم جبريل الرجوب اعتراضًا
على توصيات "الفيفا" بشأن النزاع
حول أندية املستوطنات بتأكيده أنه
"ي ـق ـ ّـدر ويـحـتــرم مــا ق ــام ب ــه" االتـحــاد
ـي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،رغ ــم قــولــه إنــه
ال ــدول ـ ّ
كان يفضل "الذهاب مباشرة باتجاه
فــرض عقوبات واستبعاد" االتحاد
اإلسرائيلي للعبة.
ّ
وك ــان ــت لـجـنــة م ـكــل ـفــة م ــن "ال ـف ـي ـفــا"،
ي ــرأس ـه ــا ال ـج ـن ــوب أف ــري ـق ــي طــوكـيــو
سـ ـيـ ـكـ ـس ــوي ــل ،اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت فـ ـ ــي آذار
املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة زي ـ ـ ــوري ـ ـ ــخ
ال ـس ــوي ـس ــري ــة ل ـب ـح ــث ال ـ ـنـ ــزاع ح ــول
أندية املستوطنات اإلسرائيلية في
الضفة الغربية املحتلة.
وي ـط ــال ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ب ــوق ــف 6
أنــديــة فــي املستوطنات تلعب بدعم
وإدارة م ــن االت ـ ـحـ ــاد اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
ك ــون ـه ــا تـ ـخ ــوض م ـب ــاري ــات ـه ــا عـلــى

األراضي املحتلة عام .1967
وبحسب مصدر ّ
مقرب من املحادثات
فــي حينف ،ق ـ ّـدم سيكسويل "مـســودة
عن تقرير نهائي يتضمن توجيهات
محددة" ،مشيرًا إلى أن ثالثة خيارات
ه ــي امل ـطــروح ــة :ات ـخ ــاذ ق ــرار للحفاظ
على الوضع الحالي "على رغم املخاطر
القانونية املترتبة" ،منح فترة  6أشهر
لالتحاد اإلسرائيلي "لتصحيح وضع
األندية الستة املعنية" ،أو الدعوة إلى
عقد "مفاوضات جديدة بني الطرفني".
وأمـ ـ ــس ،أوض ـ ــح ال ــرج ــوب أنـ ــه "تـلـقــى
التوصيات النهائية لحل" هذه املسألة
الـتــي تثيرها السلطات الفلسطينية
منذ عام .2013
وفـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي ع ـ ـقـ ــده فــي
مدينة الــرام الفلسطينية في الضفة
الغربية ،أوضح الرجوب التوصيات
الـتــي رفعتها لجنة "الـفـيـفــا" ،والتي
ُ
م ــن امل ـق ــرر أن ت ـب ـحــث خ ــال مــؤتـمــر

لالتحاد في البحرين في أيار املقبل.
وأش ـ ــار إل ــى أن األول ـ ــى "ه ــي اإلب ـق ــاء
ع ـل ــى الـ ــوضـ ــع الـ ـق ــائ ــم ب ـم ــا ي ـخــالــف
الـ ـق ــرارات الــدول ـيــة وقـ ـ ــرارات مجلس
األمـ ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـت ــرف ب ــأن
األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة هـ ــي وط ــن
للفلسطينيني".
أمــا الثانية "فتلحظ ما يتماشى مع
ق ــوان ــن الـفـيـفــا ،أي إن ــه ال يـحــق ألي
اتحاد وطني أن يدير رياضة اتحاد
آخ ــر عـلــى أرضـ ــه م ــن دون مــوافـقـتــه،
وهو أمر غير متوافر في هذه الحال".
وأشـ ـ ــار ال ــرج ــوب إلـ ــى أن الـتــوصـيــة
الثالثة "تـهــدف لـلــوصــول إلــى الـتــزام
ث ـنــائــي بــال ـتــوصــل إل ــى ت ـســويــة ()...
س ـبــق ل ـنــا م ـح ــاول ــة هـ ــذا األمـ ـ ــر ،كنا
مرنني جـدًا وواقـعـيــن ،إال أن الطرف
اآلخ ـ ـ ــر ي ـس ـت ـمــر فـ ــي رغ ـب ـت ــه ب ــات ـب ــاع
سياسة حكومة عنصرية وتوسعية،
لذا أعتقد أن ال أمل" في تسوية.

كأس االتحاد اآلسيوي

الصفاء يفقد آماله اآلسيوية بخسارة ثالثة
خ ـ ــرج الـ ـصـ ـف ــاء مـ ــن امل ـن ــاف ـس ــة عـلــى
ّ
التأهل إلى الدور الثاني من مسابقة
كــأس االتـحــاد اآلسـيــوي لكرة القدم،
بعد خسارته فــي املجموعة الثانية
أمام ضيفه الحد البحريني  2 - 0على
ّ
وتجمد رصيد الصفاء
ملعب صيدا.
عند نقطة وحيدة في املركز األخير
خ ـلــف ال ـح ــد ص ــاح ــب امل ــرك ــز الـثــالــث
بست نقاط واملتساوي بالنقاط مع
القوة الجوية الثاني بعد تعادله مع
الوحدة السوري  1 - 1ليعزز األخير
صدارته للمجموعة بثماني نقاط.
وكـ ـ ـ ــان الع ـ ـ ــب ال ـ ـحـ ــد سـ ـي ــد عـ ــدنـ ــان،
ن ـج ــم املـ ـ ـب ـ ــاراة وأفـ ـض ــل الع ـ ــب فـيـهــا
م ــع تـسـجـيـلــه ه ــدف ــي ف ــري ـق ــه األول،
في الدقيقة الثامنة من ركنية حمد
البنكي ،والثاني من كرة حرة رائعة
مــن عـلــى بـعــد  35مـتـرًا اسـتـقــرت في
الزاوية العليا اليمنى ملرمى الحارس
محمد طه.
الصفاء ـ من جهته ـ لم يكن خصمًا
ً
س ـهــا ،رغ ــم الـغـيــابــات ال ـعــديــدة ،من
ال ـح ــارس م ـهــدي خـلـيــل ،إل ــى محمد

زيــن طحان وحسني عواضة وأحمد
جلول ،وتعالي السنغالي تاال نداي
على إصابته .فقد كــان بإمكان بطل
ً
لـبـنــان ال ـخ ــروج م ـت ـعــادال عـلــى األقــل
لـ ــوال م ـجــان ـبــة ال ـح ــظ لــاع ـب ـيــه أم ــام
املرمى البحريني.
وبعد اللقاء ،أكد املدير الفني لفريق
َّ
ا ّلـصـفــاء إمـيــل رس ـتــم ،أن اإلصــابــات
أثرت بأداء فريقه .وأضاف أن فريقه
بدأ في استعادة هيبته على الساحة
امل ـح ـل ـيــة ب ـعــد ف ـ ــوزه ال ـع ــري ــض على
النجمة  1-4فــي نصف نهائي كأس
ل ـب ـن ــان ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن أداء فــريـقــه
اخ ـت ـلــف ه ــذا امل ــوس ــم م ــا ب ــن ذه ــاب
الدوري وإيابه.
ً
واخ ـت ـت ــم ت ـصــري ـحــاتــه قـ ــائـ ــا« :ل ـقــد
أصبحنا عمليًا خارج إطار املنافسة
اآلسـ ـي ــوي ــة ،وس ـن ـخ ــوض امل ـب ــارات ــن
املقبلتني على سبيل تأدية الواجب».
ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـبـحــريـنـيــة امل ـنــامــة،
ك ـ ــان ف ــري ــق ال ـن ـج ـم ــة ،م ـم ـثــل ل ـب ـنــان
الـ ـث ــان ــي ،يـ ـخ ــوض ت ـم ــري ـن ــه األخ ـي ــر
قـبــل ل ـقــاء فــريــق امل ـح ـ ّـرق ال ـي ــوم عند

يلتقي النجمة
مع المحرق اليوم
في المنامة ضمن
المجموعة الثالثة

الـ ـس ــاع ــة  18.45ب ـت ــوق ـي ــت بـ ـي ــروت
ضمن املجموعة الثالثة الـتــي تضم
الــوحــدات األردن ــي وصـحــم العماني
الـلــذيــن سيلتقيان أي ـضــا .ويتصدر
ال ــوح ــدات ب ــ 7نـقــاط أم ــام املــرحــق (4
ن ـقــاط) وص ـحــم ( 3ن ـقــاط) والنجمة
األخير بثالث نقاط.
ُعـ ـ ـق ـ ــد أمـ ـ ـ ــس امل ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي
ال ـخ ــاص ب ــامل ـب ــاراة ،بـحـضــور م ــدرب
النجمة بــال فليفل ،والــاعــب حسن

َّ
املحمد ،حيث رأى فليفل أن النجمة
أت ــى إل ــى الـبـحــريــن «ون ـصــب أعيننا
الـنـقــاط ال ـثــاث للعبور إل ــى املرحلة
الثانية ،رغــم أننا نعاني مــن بعض
اإلصابات».
ولـ ـ ـ ــدى س ـ ــؤال ـ ــه ع ـ ــن تـ ـ ـج ـ ــاوز مـحـنــة
الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ك ــأس
َّ
ل ـب ـن ــان ،أجـ ـ ــاب ف ـل ـي ـفــل بـ ـ ــأن ال ـج ـهــاز
ال ـف ـنــي ت ـج ــاوز هـ ــذه ال ـخ ـس ــارة «مــن
خـ ــال اإلعـ ـ ـ ــداد ال ــذه ـن ــي وال ـن ـف ـســي،
وعندنا كامل الثقة بالالعبني ومدى
قدرتهم على تقديم أفضل ما عندهم،
وكرة القدم هي ربح وخسارة ،ونحن
قادرون على التعويض».
َّ
بــدوره ،رأى املحمد أن «هدفنا الفوز
باملباراة وال بديل منه ،وكــل مباراة
هي مباراة كأس ،وهذا هو شعارنا،
فرصتنا كـبـيــرة ،خــاصــة أن ــه أصبح
لــديـنــا ف ـكــرة أك ـبــر عــن فــريــق املـحــرق
بعد م ـبــاراة ال ــذه ــاب» .ورأى املحمد
َّ
ً
أن نظام البطولة ليس ع ــادال ،حيث
يتأهل األول من كل مجموعة وأفضل
ثان.
ٍ
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مولر لن يلعب ضد هوفنهايم...
سيغيب العب بايرن ميونيخ ،توماس مولر ،عن
مباراة فريقه اليوم ضد هوفنهايم في املرحلة
السابعة والعشرين من الدوري األملاني بسبب
إصابة في الكاحل ّ
تعرض لها خالل املباراة أمام
أوغسبورغ ،بحسب ما أعلن مدربه اإليطالي
كارلو أنشيلوتي.

 ...واحتمال غياب هامسيك
ضد يوفنتوس
تحوم الشكوك حول قدرة قائد نابولي
السلوفاكي ماريك هامسيك على املشاركة في
اللقاء ضد يوفنتوس ،املقرر يوم األربعاء املقبل،
في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس
إيطاليا ،بعد تعرضه لإلصابة في اللقاء الذي
جمع الفريقني األحد في الدوري ،والذي انتهى
بالتعادل .1-1
وطلب هامسيك التبديل قبل نهاية اللقاء ،بسبب
مشكلة عضلية ،لكن صحيفة "الغازيتا ديللو
سبورت" اإليطالية أكدت أن مشاركته غير أكيدة.

مويس يعتذر عن تهديد
صحافية

َّقدم مدرب سندرالند االسكوتلندي ديفيد
مويس اعتذارًا عن تهديده صحافية في هيئة
اإلذاعة البريطانية "بي بي سي" بصفعها خالل
مقابلة أجرتها معه في  18آذار .وأجرت املراسلة
فيكي سباركس مقابلة مع مويس ،سألته
خاللها عما إذا كان وجود مالك النادي إيليس
شورت في املنصة الرئيسية يعني أن املدرب
مهدد بفقدان منصبه .ونشرت صحيفة "ذا
دايلي ستار" مقطع فيديو يظهر مويس وهو
يقول للصحافية" :كال ،على اإلطالق" ،وذلك
قبيل انتهاء املقابلة ،وبعدما اعتقد بأن املصور
قد أوقف التصوير ،توجه إلى سباركس بالقول:
ّ
"كنت ّ
شقية ّبعض الشيء في الختام ،لذا توخي
الحذر .قد تتلقني صفعة على رغم أنك امرأة".

باوزا لن يعترض على إقالته
رأى مدرب املنتخب األرجنتيني إدغاردو باوزا
أن هناك احتماالت بأن تعمد اإلدارة الجديدة
لالتحاد الى إقالته من منصبه ،مشيرًا إلى أنه
لن يبدي أي اعتراض .وقال باوزا" :إذا قال لي
املسؤولون إنهم يرغبون في التغيير ،فيمكننا أن
نتحدث ،سيتحدثون عن مبرراتهم ،وسأتحدث
عن مبرراتي".

أخبار رياضية

ً
لبنان بطال للعرب في
المواي تاي

ّتوج لبنان بلقب بطل العرب في املواي تاي،
وذلك في البطولة العربية التي استضافها
في منتجع «كاونتري لودج» في بصاليم،
بمشاركة  13دولة.
وفرض اللبنانيون واللبنانيات سيطرتهم
على املباريات النهائية في غالبية األوزان،
فأحرزوا  18ذهبية ليتصدروا الئحة
الترتيب العام أمام العراق الذي أحرز
 5ذهبيات ،بينما كان نصيب سوريا
ذهبيتني.
وعلى هامش البطولة ،انتخبت الجمعية
العمومية رئيس االتحاد اللبناني «الغراند
ماستر» سامي قبالوي رئيسًا لالتحاد
العربي بالتزكية.

إياب المجموعات في السلة
ينطلق اليوم
ينطلق اليوم إياب دور املجموعات في
بطولة لبنان لكرة السلة بمباراتني ،إذ يلعب
التضامن الزوق مع الرياضي الساعة
 ،20.30على ملعب مجمع نهاد نوفل،
ضمن املجموعة الثانية التي تشهد ً
لقاء
آخر بني الشانفيل وضيفه املتحد طرابلس
الساعة  ،21.30على ملعب املريميني في
ديك املحدي.

