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رياضة
السلة اللبنانية

الكرة اللبنانية

الرياضي يعادل والخطيب يكشف هومنتمن
أثبت فريق الرياضي انــه أكبر من أي
كبوة حني عادل السلسلة مع منافسه
هومنتمن  2 – 2ضمن نهائي بطولة
لبنان لكرة السلة ،بعد أن حقق فوزه
ال ـث ــان ــي خـ ــال  48س ــاع ــة ف ــي امل ـن ــارة
بنتيجة ،41 – 49 ،17 – 32( 75- 86
 )75 - 86 ،54 – 72ليعيد األم ــور الى
الـنـقـطــة الـصـفــر قـبــل م ـبــاراة الفريقني
ال ـخ ــام ـس ــة م ـس ــاء الـ ـي ــوم ع ـل ــى مـلـعــب
سنتر مزهر عند الساعة .20.30
هومنتمن انكشف مع استمرار غياب
العبه فادي الخطيب بسبب اإلصابة،
ف ـح ـض ــر "الـ ـت ــايـ ـغ ــر" فـ ــي امل ـل ـع ــب لـكــن
مــائـكـتــه لــم تـكــن حــاضــرة فـنـيــا .فبدا
الـضـيــف ضعيفًا مستسلمًا أم ــام املــد
األص ـف ــر الـ ــذي ب ــدأ م ــن ب ــداي ــة امل ـب ــاراة
حتى نهايتها ،رغــم بعض املحاوالت
لهومنتمن في الربع الثاني.
لكن بوجود العبني من نوعية القائد
جـ ــان ع ـب ــد الـ ـن ــور واس ـم ــاع ـي ــل أح ـمــد
وعلي حيدر وبرانكو سفيتكوفيتش
وأالدي أمينو لم يكن بإمكان الضيوف
أن ي ـح ـق ـق ــوا أي ع ـ ــودة ح ـق ـي ـق ـيــة فــي
ّ
ظ ــل الـ ـت ــأل ــق ال ـك ـب ـيــر ل ـل ـقــائــد دفــاع ـيــا
ً
وتسجيال ،خصوصًا في الربع األول

م ــن خـ ـ ــارج ال ـ ـقـ ــوس ،ح ـي ــث ن ـج ــح مــع
زميله اسماعيل أحمد في إمطار سلة
هومنتمن بالرميات الثالثية ،إذ ّ
سجل
عبد النور ثالث رميات من أصل ثالث
محاوالت .العبو هومنتمن بدورهم لم
ينجحوا في تقديم الصورة املعروفة

عنهم ،فغاب الخطيب وخسر الفريق
مـجــددًا ،إذ لــم ينجح هايك غوتشيان
وال الـثـنــائــي األجـنـبــي كيفن غ ــاالواي
ودوايــن جاكسون في تعويض غياب
التايغر .فــدخــل جاكسون فــي مشكلة
األخطاء في بداية الربع الرابع.

أالدي أمينو ّ
يسجل تحت أنظار ماجوك وغاالواي (سركيس يرتيسيان)

ه ـ ــذا الـ ــربـ ــع ال ـ ـ ــذي ش ـه ــد ق ـب ــل دق ـي ـقــة
ونـصــف لـحـظــات مــؤثــرة مــع مشاركة
وائـ ـ ـ ــل ع ــرقـ ـج ــي لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى مـنــذ
إصابته القوية فــي كتفه .فلعب نجم
الرياضي العائد لدقيقة ونصف على
وقع هتاف مجنون لجمهور الرياضي
الرائع ،الذي أقفل ليس فقط مدرجات
املنارة بل امللعب بكامله.
وك ــان افـضــل مسجل فــي الـلـقــاء العــب
هــوم ـن ـت ـمــن آتـ ــر م ــاج ــوك بــرص ـيــد 25
نقطة و 10متابعات ،وأض ــاف دوايــن
ج ــاكـ ـس ــون  16ن ـق ـط ــة و 3تـ ـم ــري ــرات
حاسمة ،وكيفن غــاالواي  10نقاط و8
متابعات ومثلها تـمــريــرات حاسمة،
ونديم سعيد  8نقاط و 3متابعات.
ومن الفائز ،كان االدي أمينو األفضل
بـ ـ ــ 22ن ـق ـطــة و 7م ـتــاب ـعــات و" 3ب ـلــوك
شـ ــوت" ،وأضـ ــاف ج ــان عـبــد ال ـنــور 16
نقطة و 3متابعات ومثلها تمريرات
ح ـ ــاسـ ـ ـم ـ ــة ،ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــن س ـ ـجـ ــل ادغ ـ ـ ـ ــار
سوسزا وإسماعيل احمد  14نقطة و6
تـمــريــرات حــاسـمــة لـكــل منهما مــع 15
متابعة للثاني ،فيما اكتفى الصربي
برانكو سفيتكوفيتش ب ــ 10نقاط و4
متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

كرة المضرب

موهبة زفيريف «تنفجر» في ديوكوفيتش

ّ
توج زفيريف بلقبه األول في الماسترز
(أ ف ب)

ت ـ ـ ـ َّـوج األملـ ــانـ ــي أل ـك ـس ـن ــدر زف ـي ــري ــف
م ـشــارك ـتــه امل ـم ـي ــزة ف ــي دورة روم ــا
اإليـطــالـيــة الــدولـيــة فــي كــرة املضرب
ب ــأف ـض ــل ط ــري ـق ــة م ـم ـك ـنــة بـ ــإحـ ــرازه
ال ـل ـق ــب األول ل ــه ف ــي امل ــاسـ ـت ــرز إث ــر
فوزه بالنهائي على الصربي نوفاك
ديوكوفيتش املصنف ثانيًا  4-6و-6
 ،3في املباراة النهائية.
وخاض زفيريف ( 20عامًا) املصنف
 17عــامل ـيــا ،ال ـن ـهــائــي ال ـثــالــث ل ــه في
دورات األلف نقطة ،وهو أصغر العب
يخوض املباراة النهائية في إحدى
هذه الدورات منذ عشرة أعوام ،علمًا
بأن ديوكوفيتش كان األصغر قبله
عندما بلغ نهائي دورة ميامي 2007
وأحرز لقبها بعمر  19عامًا.

وهذا هو اللقب الرابع لزفيريف في
مسيرته االحترافية بعدما توج في
سان بطرسبورغ الروسية في ،2016
وفي مونبلييه الفرنسية وميونيخ
األملانية هــذا املــوســم ،وهــو سيتقدم
إلـ ـ ـ ــى املـ ـ ــركـ ـ ــز الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــر فـ ـ ــي الئـ ـح ــة
تصنيف الــاعـبــن املـحـتــرفــن الــذي
يصدر اليوم.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،وعـ ـ ـق ـ ــب خـ ـ ـس ـ ــارت ـ ــه ،أع ـل ــن
ديــوكــوف ـي ـتــش أن ال ـن ـجــم األم ـيــركــي
الـ ـس ــاب ــق أنـ ــدريـ ــه أغـ ــاسـ ــي س ـي ـكــون
مــدربــا لــه فــي بطولة روالن غــاروس
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـط ـل ــق ف ـ ــي 28
الحالي.
ولــدى الـسـيــدات ،أح ــرزت األوكــرانـيــة
يـلـيـنــا سـفـيـتــولـيـنــا املـصـنـفــة ثــامـنــة

الـ ـلـ ـق ــب بـ ـف ــوزه ــا عـ ـل ــى ال ــروم ــانـ ـي ــة
سيمونا هاليب السادسة  6-4و5-7
و 1-6في املباراة النهائية.
وه ـ ــو ال ـل ـق ــب الـ ــرابـ ــع لـسـفـيـتــولـيـنــا
( 22عــامــا) ه ــذا املــوســم بـعــد دورات
تــايــوان ودبــي واسطنبول ،والثامن
فــي مسيرتها ،لكن لقب دورة رومــا
يعتبر األب ــرز لها حتى اآلن .وبهذا
الفوز ،ستتقدم األوكرانية إلى املركز
الـ ـ ـس ـ ــادس فـ ــي ال ـت ـص ـن ـي ــف ال ـع ــامل ــي
لالعبات املحترفات.
من جهتها ،فشلت هاليب ( 25عامًا)
ـان هـ ــذا امل ــوس ــم
ف ــي إض ــاف ــة ل ـق ــب ثـ ـ ـ ٍ
بـ ـع ــدم ــا احـ ـتـ ـفـ ـظ ــت بـ ـ ـ ـ ــدورة م ــدري ــد
األسبوع املاضي ،وبقي رصيدها 15
لقبًا في مسيرتها االحترافية.

الدوري األميركي للمحترفين

خطوة تفصل غولدن ستايت عن النهائي
ّ
وجه غولدن ستايت ووريرز ضربة
شبه قاضية لسان أنطونيو سبرز
عندما أسقطه على أرضه ،108-120
ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـثــال ـثــة ض ـمــن ال ــدور
ن ـصــف ال ـن ـهــائــي (ن ـه ــائ ــي املـنـطـقــة
ال ـغ ــرب ـي ــة) ف ــي الـ ـ ـ ــدوري األم ـي ــرك ــي
الشمالي للمحترفني في كرة السلة.
وهذا هو الفوز الثالث على التوالي
لغولدن ستايت ،وقــد بــات بحاجة
إلى فوز واحد لبلوغ النهائي للعام
الثالث على التوالي.
وتقام املـبــاراة الرابعة الثالثاء في
سان أنطونيو أيضًا ،وفي حال فوز
غ ــول ــدن س ـتــايــت سـيـبـلــغ الـنـهــائــي
وقـ ــد ي ــاق ــي كـلـيـفــانــد كــافــالـيـيــرز
لـلـمــرة الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي كــون
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ي ـ ـت ـ ـقـ ــدم ع ـ ـلـ ــى ب ــوسـ ـط ــن
س ـل ـت ـي ـك ــس ب ـ ـفـ ــوزيـ ــن عـ ـل ــى أرض
األخـ ـ ـي ـ ــر ،وسـ ـيـ ـخ ــوض املـ ـب ــارات ــن
ال ـثــال ـثــة وال ــراب ـع ــة ع ـلــى أرضـ ــه في
كليفالند.
وواص ـ ـ ـ ـ ــل غ ـ ــول ـ ــدن سـ ـت ــاي ــت ب ـطــل
 2015ووص ـيــف الـبـطــل ع ــام 2016
ان ـت ـصــاراتــه املـتـتــالـيــة فــي «ال ـبــاي
أوف» ورفعها إلى  11محافظًا على
ّ
سجله خاليًا من الخسارة ليعادل
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إنجاز لوس أنجلس اليكرز عامي
 1989و.2001
ول ــم ت ـكــن ب ــداي ــة ال ـفــائــز ج ـي ــدة في
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ك ـ ـ ــون أصـ ـ ـح ـ ــاب األرض
ف ــرض ــوا أف ـض ـل ـي ـت ـهــم ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم
مــن غـيــاب نجمهم كــاوهــي لينارد
امل ـص ــاب ف ــي كــاحــل قــدمــه الـيـســرى
والـ ـف ــرنـ ـس ــي ط ــون ــي بـ ــاركـ ــر الـ ــذي
انتهى موسمه بسبب اإلصابة.
وح ـ ـسـ ــم س ـ ـ ــان أنـ ـط ــونـ ـي ــو ال ــرب ــع
األول مل ـص ـل ـح ـتــه بـ ـف ــارق  4ن ـقــاط
( ،)29-33وص ـمــد حـتــى منتصف
ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي ،ق ـبــل أن يـسـتـسـلــم
ل ـ ـقـ ــوة ضـ ـي ــوف ــه ال ـ ــذي ـ ــن ي ــديـ ـن ــون
بـ ــان ـ ـت ـ ـصـ ــارهـ ــم لـ ـكـ ـيـ ـف ــن دورانـ ـ ـ ـ ــت
صــاحــب  33نـقـطــة؛ بـيـنـهــا  19في
الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث ،وس ـت ـي ـف ــن كـ ــوري
صاحب  21نقطة.
في املقابل ،كان البديل األرجنتيني
امل ـخ ـض ــرم م ــان ــو جـيـنــوبـيـلــي (39
ع ــام ــا) أف ـضــل مـسـجــل ف ــي صـفــوف
سان أنطونيو برصيد  21نقطة.
ُ
وتـسـتـكـمــل ال ـي ــوم سـلـسـلــة نـهــائــي
امل ـن ـط ـق ــة ال ـغ ــرب ـي ــة بـ ــن كـلـيـفــانــد
كــافــال ـي ـيــرز وبــوس ـطــن سـلـتـيـكــس،
حيث يتقدم األول .0-2

سجل دورانت  33نقطة بينها  19في الربع الثالث (رونالد مارتينيز ــ أ ف ب)

شباب الفوتسال أمام
مهمة إيرانية صعبة
يواجه منتخب لبنان للشباب في كرة
الصاالت نظيره االيراني اليوم عند الساعة
 12ظهرًا ضمن الدور ربع النهائي لبطولة
آسيا لالعبني ما دون  20سنة ،املقامة في
العاصمة التايالندية بانكوك حتى  26أيار
املقبل .وفور خوض مباراته األخيرة ضمن
الدور األول وفوزه  0 – 7على ميانمار في
ختام الدور األولّ ،
توجه املدرب االيراني
ملنتخب لبنان شهاب الدين سوفلمانيش الى
ً
العبيه قائال "عليكم تناسي كل ما مضى،
واعتبروا أنفسكم أنكم وصلتم الى بانكوك
في هذه اللحظة ولديكم مهمة محددة ملدة
 48ساعة ،تخوضون خاللها مباراة واحدة
شاءت األقدار أن تكون أمام إيران .عندما
ننزل الى امللعب في أي مباراة وفي أي ظرف،
فنحن حكمًا نلعب لنفوز".
وال ينكر أحد صعوبة املهمة ،لكن اللبنانيني
يدركون جيدًا أن صناعة االنجازات وكتابة
التاريخ تتطلبان ّ
تفوقًا على الذات .وعليه
فإن حالة التركيز تسود املعسكر اللبناني
منذ تلك اللحظة .وألول مرة منذ انطالق
البطولة ،لن يخوض املنتخب اللبناني مباراته
على ملعب البطولة األول "بانكوك أرينا" ،بل
سيتجه الى امللعب الرديف "هو ماك" ،وهو
ملعب ال يقل شأنًا من حيث املواصفات ،إذ
سبق للصرح املحاذي لستاد رجا مانغاال أن
استضاف نهائيات كأس العالم عام .2012
ولهذه الغاية اختبر املنتخب أرضية امللعب
بخوض التدريب الرسمي قبل املباراة خلف
أبواب موصدة ،بحسب أنظمة البطولة.

مونديال الشباب 2017

توالي سقوط الكبار
في مونديال الشباب
أضيف منتخبا البرتغال وإيطاليا إلى الئحة
ضحايا املنتخبات الكبيرة التي سقطت في
انطالق مونديال الشباب في كوريا الجنوبية.
ففي االفتتاح السبت ،سقطت األرجنتني
حاملة الرقم القياسي بالتتويج باللقب بـ 6
ألقاب سقوطًا كبيرًا أمام إنكلترا  3-0في
املجموعة األولى ،فيما فازت كوريا الجنوبية
املضيفة في املباراة الثانية على غينيا
بالنتيجة ذاتها ،أما في املجموعة الثانية فقد
خسرت أملانيا أمام فنزويال  2-0فيما فازت
املكسيك على فانواتو .2-3
أمس ،وضمن املجموعة الثالثة ،ألحق
املنتخب الزامبي الهزيمة بنظيره البرتغالي
 ،1-2سجلهما للفائز إدوارد تشيلوفيا
( )51وفاشيون ساكاال ( ،)76بينما سجل
للخاسر هيلدر (.)90
وفي املجموعة ذاتها ،حقق املنتخب اإليراني
فوزًا ثمينًا على نظيره الكوستاريكي ،0-1
سجله محمد مهدي خاني (.)81
وفي املجموعة الرابعة ،تعرض املنتخب
اإليطالي للخسارة أمام نظيره األوروغوياني
 ،1-0سجله رودريغو أمارال (.)76
وفي املجموعة ذاتها ،تغلب املنتخب الياباني
على نظيره الجنوب أفريقي  ،1-2سجلهما
لليابان كوكي أوغاوا ( )46وريتسو دوان
( ،)72ولالفارقة غرانت مارغيمان (.)7
وتلعب اليوم فرنسا مع هندوراس (10,00
صباحًا بتوقيت بيروت) ،وفييتنام مع
نيوزيلندا ( )13,00ضمن املجموعة
الخامسة ،واإلكوادور مع الواليات املتحدة
( ،)10,00والسعودية مع السنغال ()13,00
ضمن املجموعة السادسة.

