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رياضة
الجودو

أصداء عالمية

أبو ظبي تخسر مرتين في استضافتها إلسرائيليين
أف ـس ـحــت أبـ ــو ظ ـبــي املـ ـج ــال لـشـمــاتــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ب ـهــا ع ـنــدمــا سمحت
ف ــي األس ـ ــاس بــاس ـت ـضــافــة ريــاضـيــي
العدو في دورة للجودو على أرضها،
رغــم محاولة التعتيم على وجودهم
لديها.
ف ـ ـقـ ــد اح ـ ـت ـ ـف ـ ـلـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ــريـ ــاضـ ــة
والثقافة اإلسرائيلية ميري ريغيف
ب ــ»ان ـت ـص ــار» ريــاضـيـيـهــا بــإحــرازهــم
م ـيــدال ـي ـتــن :ذه ـب ـيــة وب ــرون ــزي ــة ،في
ب ـط ــول ــة لـ ـلـ ـج ــودو ب ــأب ــو ظـ ـب ــي ،مـنــع
منظموها عزف النشيد اإلسرائيلي.
وبـحـســب امل ـســؤولــن اإلســرائـيـلـيــن،
ّ
طـلــب منظمو الـبـطــولــة مــن  12العبًا
والعـبــة إسرائيليني مـشــاركــن فيها،
عدم وضع رمز بلدهم على مالبسهم.
كما تم االتفاق بني املنظمني واالتحاد
الـ ـ ــدولـ ـ ــي عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدم ع ـ ـ ــزف ال ـن ـش ـيــد
اإلسرائيلي ،بحسب املصادر نفسها.
وقـ ــالـ ــت ري ـغ ـي ــف فـ ــي بـ ـي ــان إن «فـ ــوز
الــريــاضـيــن اإلســرائـيـلـيــن فــي بطولة
الجودو التي نظمت في أبو ظبي هو
شــوكــة فــي عــن أبــو ظـبــي ،وهــو أيضًا
فوز على أبو ظبي التي فرضت تعتيمًا
ع ـلــى الـبـعـثــة ال ــري ــاض ـي ــة» .وأض ــاف ــت:
«إســرائ ـيــل انـتـصــرت رغ ــم محاولتهم
وضع رياضيينا في الظل».

سجل غريفين ثالثية الفوز في الوقت القاتل (هاري هو ــ أ ف ب)

وأحرز اإلسرائيلي تال فليكر ذهبية
منافسات ما دون  66كلغ ،ومواطنته
غـيـلــي كــوهــن بــرونــزيــة م ــا دون 52
كلغ .ولدى صعود فليكر إلى منصة
التتويج ،عزف نشيد االتحاد الدولي
ً
للجودو بدال من النشيد اإلسرائيلي.

ك ـم ــا أن ت ـغ ـط ـيــة االت ـ ـحـ ــاد لـلـبـطــولــة
ع ـلــى مــوق ـعــه اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ال تــذكــر
جنسية فليكر ،على عكس املشاركني
اآلخرين.
وقال فليكر« :قررت أن أنشد النشيد
الوطني اإلسرائيلي على املنصة ألن

يعرف
إسرائيل هي بلدي .كل العالم ّ
أننا من إسرائيل ،ويعرف من نمثل»،
وذل ـ ــك ف ــي ش ــري ــط مـ ـص ـ ّـور ب ــث على
موقع «يوتيوب» ،وتحدث فيه وهو
يضع امليدالية الذهبية حول عنقه.
وردًا على ّســؤال مــن وكــالــة «فرانس
ب ـ ــرس» ،ف ــض ــل م ـس ــؤول ف ــي الـلـجـنــة
املنظمة عدم التعليق على املسألة.
ووجـ ـه ــت ري ـغ ـيــف ق ـبــل أي ـ ــام رســالــة
إلــى رئيس اللجنة األوملبية الدولية
األملاني توماس باخ ،اعتبرت فيها أن
«طلب الظهور من دون شعار (الدولة)
يـتـعــارض مــع مـبــدأ عمل الجمعيات
الــريــاضـيــة الــدولـيــة الـقــائــل بـضــرورة
فصل السياسة عن الرياضة».
وشــارك العبو الجودو اإلسرائيليون
في البطولة بأبو ظبي ،رغم الشروط
ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـح ـ ــدث عـ ـنـ ـه ــا املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون
اإلسرائيليون.
وفـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  ،2015وافـ ـ ـ ـ ــق االتـ ـ ـح ـ ــاد
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي لـ ـلـ ـج ــودو ع ـل ــى ش ــروط
مـنـظـمــي ال ـ ــدورة فــي أب ــو ظ ـبــي ،حيث
ارتـ ـ ـ ـ ــدى العـ ـ ـب ـ ــوه «كـ ـيـ ـم ــون ــو» أل ـ ـ ــوان
االتحاد الــدولــي .وأكــد املتحدث باسم
الوزيرة ريغيف أن «املهم هو املشاركة
في املسابقة والفوز في بلد ال يريد أن
يسمع عن الرياضيني اإلسرائيليني».

ثالثية غريفين تُسكت جماهير بورتالند
أندري جوردان  18متابعة.
وتـ ـح ــدث غــري ـفــن ع ــن ك ــرت ــه األخ ـي ــرة
ً
قائال« :بصراحة ،كنت أحاول تسجيل
اث ـن ـت ــن (ن ـق ـط ـت ــن) .ك ـن ــت أبـ ـح ــث عــن
تـسـجـيــل س ـلــة س ـه ـلــة .ل ـكــن م ــع م ــرور
ال ــوق ــت ب ـس ــرع ــة ،اع ـت ـق ــدت بــأن ـنــي لــن
ـاف ،فسددتها من
ـت كـ ٍ
أحصل على وقـ ٍ
مكاني».
وكان داميان ليالرد بـ  25نقطة أيضًا
أفضل مسجل لدى باليزرز الذي مني
بخسارته الثانية مقابل  3انتصارات.
وق ـ ــاد ال ـث ـنــائــي ك ــاي ــري إيــرف ـي ـنــغ وآل
هورفورد فريقهما بوسطن سلتيكس
إلى تحقيق فوزه الثالث تواليًا ،وجاء
على مضيفه ميلووكي باكس .89-96

وسـ ـ ـج ـ ــل هـ ـ ـ ــورفـ ـ ـ ــورد  27نـ ـقـ ـط ــة و9
م ـت ــاب ـع ــات ،وإي ــرف ـي ـن ــغ  24ن ـق ـطــة و7
تمريرات حاسمة.
وكان اليوناني يانيس انتيتوكونمبو
األفضل لدى ميلووكي بـ  28نقطة و10
متابعات و 7تمريرات حاسمة.
ومـ ــن دون ن ـج ـمــه أن ـط ــون ــي دي ـف ـيــس،
ألحق نيو أورليانز بيليكانز الخسارة
األول ــى بمضيفه ســاكــرامـنـتــو كينغز
 ،106-114بعد تألق ديماركوس كازنز
صــاحــب  41نـقـطــة و 23مـتــابـعــة ضد
ال ـفــريــق ال ــذي حـمــل أل ــوان ــه بــن 2010
و.2017
وك ــان العــب االرت ـكــاز اإلسـبــانــي مــارك
غـ ــاسـ ــول ن ـج ــم ف ـ ــوز ف ــري ـق ــه مـمـفـيــس

غريزليس على داالس مافريكس -96
 91بتسجيله  25نقطة و 13متابعة.
ك ـم ــا ت ـخ ـطــى ش ـي ـكــاغــو ب ــول ــز ضـيـفــه
أتــان ـتــا ه ــوك ــس  ،86-91بـفـضــل أداء
جماعي لالعبيه الذين ّ
تقدمهم روبني
لوبز بـ  16نقطة و 8متابعات.
وهـ ـ ـن ـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم:
أورالن ـ ـ ـ ــدو مــاج ـيــك  -سـ ــان أن ـطــونـيــو
سبرز ،تشارلوت هورنتس  -هيوسنت
روكـتــس ،نـيــويــورك نيكس  -بروكلني
نتس ،أتالنتا هوكس  -دنفر ناغتس،
مينيسوتا تـمـبــروولـفــز  -أوكــاهــومــا
سـيـتــي ث ــان ــدر ،ل ــوس أنـجـلــس اليـكــرز
 تــورونـتــو راب ـت ــورز ،غــولــدن ستايتووريرز  -واشنطن ويزاردز.

الكرة اللبنانية

بمعان عديدة للراسينغ على التضامن صور
فوز
ٍ
عبد القادر سعد
افـ ـتـ ـت ــح فـ ــريـ ــق ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ األس ـ ـبـ ــوع
ال ـس ــادس مــن الـ ــدوري الـلـبـنــانــي لكرة
غال على مضيفه التضامن
القدم بفوز ٍ
صــور  1 - 2على ملعب ص ــور ،ليرفع
رصـ ـي ــده الـ ــى ت ـس ــع نـ ـق ــاط ف ــي امل ــرك ــز
ال ـثــانــي مــؤقـتــا ،حــارمــا الـتـضــامــن من
فرصة مشاركة الـصــدارة حيث ّ
تجمد
رصيده عند سبع نقاط.
مباراة كان لها أكثر من معنى ،سواء
مل ـ ـ ـ ــدرب الـ ــراس ـ ـي ـ ـنـ ــغ رض ـ ـ ــا ع ـن ـت ــر فــي
مــواجـهــة فريقه الـســابــق ،أو لصاحب
األرض الذي كان سيواجه ابن النادي
الــذي غــادره «على زعــل» لخالفات مع
بعض األشخاص في اإلدارة.
نجح عنتر في العودة بنقاط املباراة،
رغــم تــأخــره بـهــدف السنغالي داوودا
ديـ ـ ــوب م ـب ـك ـرًا ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  .11ول ــم
خسائر الراسينغ على تلقي
تقتصر
ّ
الـهــدف والـتــأخــر بالنتيجة ،بــل خسر
حــارســه محمد سنتينا ال ــذي أصيب
ونقل الى املستشفى.
ل ـك ــن ال ـض ـي ــف «األب ـ ـي ـ ــض» ن ـج ــح فــي
اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب الـ ـص ــدم ــة وال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ــى
املـبــاراة في الشوط الثاني مع تعديل
ال ـن ـت ـي ـج ــة عـ ـب ــر ال ـ ـغـ ــانـ ــي نـ ـيـ ـك ــوالس

كوفي في الدقيقة  ،74قبل أن يحصل
ال ـس ـي ـنــاريــو األروع ل ـلــراس ـي ـنــغ حــن
ّ
سجل العبه حمزة سالمة هدف الفوز
بطريقة رائعة ومن تسديدة قوية .لكن
األروع كان في توقيت الهدف الذي جاء
في الدقيقة  91مفجرًا فرحة جنونية
للراسينغ ،وتحديدًا مدربه رضا عنتر
ً
الــذي دخــل الــى أرض امللعب محتفال.
أمـ ـ ٌـر قــاب ـلــه ج ـم ـهــور ال ـت ـضــامــن بــرمــي
ال ـع ـب ــوات ال ـف ــارغ ــة وإط ـ ــاق الـشـتــائــم
بحق عنتر الذي طالبهم بشتم اإلدارة،

 400مليون دوالر قيمة جوائز
مونديال 2018

حدد «الفيفا» مبلغ  400مليون دوالر أميركي
كقيمة لجوائز مونديال  ،2018أي بزيادة قدرها
 %12عن نسخة  2014األخيرة.
وبلغت قيمة الجوائز في نسخة البرازيل 2014
التي أحرزتها أملانيا  358مليون دوالر ،بينها
 35مليونًا ألملانيا البطلة ،و 25مليونًا لألرجنتني
الوصيفة ،و 22مليونًا للثالث ،و 20مليونًا للرابع.
ونالت املنتخبات التي أقصيت من دور
املجموعات  8ماليني دوالر ،ومن الدور الثاني 9
ماليني دوالر ،ومن ربع النهائي  14مليون دوالر.

الضربة األقسى لتوتنهام

ّ
تعرض توتنهام ،ألقسى ضربة قبل مواجهته
اليوم مع مانشستر يونايتد ،في املرحلة
العاشرة من الدوري اإلنكليزي ،وذلك بإصابة
هدافه ونجمه املتألق هاري كاين .وأوضح النادي
اللندني أن «كاين خضع لعدد من الفحوصات
وقت سابق خالل األسبوع
واالختبارات في ٍ
الحالي ،وأكدت تعرضه لتمدد في أوتار القدم
اليسرى».
وأشارت تقارير إلى أن املهاجم اإلسباني
فيرناندو يورنتي ،قد يبدأ املباراة أمام يونايتد،
في وقت تحوم فيه الشكوك أيضًا حول مشاركة
كاين أمام ريال مدريد األربعاء املقبل في دوري
أبطال أوروبا.

اكتمال عقد نصف نهائي
ماسترز السيدات

الدوري األميركي للمحترفين

ك ـ ــان ب ــورت ــان ــد تـ ــرايـ ــل بـ ــايـ ــزرز فــي
طــري ـقــه إل ــى تـحـقـيــق ف ــوز ث ـمــن على
ضيفه لــوس أنجلس كليبرز متصدر
تــرت ـيــب الـ ـ ــدوري األم ـي ــرك ــي الـشـمــالــي
للمحترفني في كرة السلة ،إال أن النجم
باليك غريفني كان له رأي آخر عندما
أسقط ثالثية في الوقت القاتل قلبت
تأخر فريقه إلى فوز .103-104
وحقق كليبرز ( )0-4فوزه األول خارج
أرض ــه هــذا املــوســم ،بعد سلة غريفني
م ــن خـ ــارج ال ـق ــوس أس ـك ـتــت جماهير
ملعب «كمودا سنتر».
وسجل خمسة العبني من كليبرز 10
نـقــاط أو أكـثــر ،تقدمهم غريفني ب ـ 25
نـقـطــة و 8مـتــابـعــات ،فـيـمــا الـتـقــط دي
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ال بشتمه ،مؤكدًا أن النادي هو عائلته
رغم الخالف مع بعض اإلداريني فيه.
وه ـ ــذا ه ــو الـ ـف ــوز ال ـث ــان ــي لـلــراسـيـنــغ
تواليًا بعد ثالثة تـعــادالت وخـســارة،
مثبتًا أن الـفــريــق بـحــالــة جـيــدة فنيًا،
بشرط أن يتم التركيز على أداء الفريق
ـور أخــرى تنعكس سلبًا
بعيدًا عــن أم ـ ٍ
على صورة الراسينغ.
الـ ـي ــوم ،يـسـتـكـمــل األسـ ـب ــوع ال ـس ــادس
بمباراتني ،األولــى تجمع النبي شيت
ال ـ ـس ـ ــادس ب ـس ـب ــع ن ـ ـقـ ــاط م ـ ــع ضـيـفــه
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النجمة التاسع بـفــارق األه ــداف على
مـلـعــب ال ـن ـبــي ش ـيــت ف ــي ال ـب ـقــاع عند
ال ـســاعــة  .15.30ويـغـيــب ع ــن النجمة
العـ ـ ـب ـ ــه ع ـ ـلـ ــي بـ ـ ـ ــزي امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف ثـ ــاث
مباريات.
وعند الــرابـعــة عـصـرًا ،يلتقي الشباب
ال ـع ــرب ــي الـ ـح ــادي ع ـشــر ب ــأرب ــع نـقــاط
مــع ضيفه العهد الــرابــع بسبع نقاط
على ملعب صـيــدا ،حيث يغيب العب
الشباب العربي بــابــا سيال وحــارســه
عمر اإلدلبي بسبب اإليقاف .ويختتم
األس ـب ــوع ال ـس ــادس ب ـثــاث م ـبــاريــات،
فيلعب اإلخ ــاء األهـلــي عاليه العاشر
بـ ـس ــت نـ ـق ــاط مـ ــع الـ ـصـ ـف ــاء امل ـت ـص ــدر
بعشر نقاط على ملعب بحمدون عند
ال ـســاعــة  .14.15كـمــا يـلـعــب طــرابـلــس
الثامن بسبع نقاط مع السالم زغرتا
ال ـســابــع ب ـف ــارق األه ـ ــداف عـلــى ملعب
طرابلس البلدي عند الساعة .14.15
أم ـ ــا املـ ـ ـب ـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي األسـ ـب ــوع
فستقام على ملعب املدينة الرياضية
عند الساعة  16.00وتجمع األنـصــار
الـ ـث ــال ــث ب ـث ـم ــان ــي ن ـ ـقـ ــاط مـ ــع ضـيـفــه
اإلص ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـبـ ــرج الـ ـشـ ـم ــال ــي األخـ ـي ــر
بخمس نقاط .ويلعب األنصار بغياب
م ــدافـ ـع ــه أب ـ ــو ب ـك ــر ك ـ ــام ـ ــارا امل ــوق ــوف
اتحاديًا.

باتت كارولني غارسيا املصنفة ثامنة أول
فرنسية منذ عام  2006تبلغ نصف نهائي
بطولة املاسترز لكرة املضرب التي تتنافس فيها
أفضل ثماني العبات في العالم في سنغافورة
بعد فوزها على الدنماركية كارولني فوزنياكي
السادسة  6-0و 3-6و ،5-7مستفيدة من
خسارة الرومانية سيمونا هاليب األولى أمام
األوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة  6-3و،6-4
ضمن املجموعة الحمراء.
وتلتقي غارسيا وفوزنياكي في نصف النهائي
تواليًا مع األميركية فينوس وليامس الخامسة
والتشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة املتأهلتني
عن املجموعة البيضاء.

السلة اللبنانية

فوز المتحد والشانفيل
على أرضهما
فاز فريق املتحد على ضيفه بيبلوس
77 ،56 – 56 ،33 – 39 ،7 – 20( 72 – 77
–  )72في طرابلس ضمن املرحلة الثالثة
من بطولة لبنان لكرة السلة .وكان أفضل
مسجل في صفوف املتحد داريان تاونز
مع  24نقطة و 15متابعة ،كما ّ
سجل جاد
خليل وريكاردو بويل  15نقطة لكل منهما،
وديماريوس بولد  12نقطة.
ومن بيبلوس كان ماركوس هول األفضل
ً
تسجيال بـ 26نقطة وسبع متابعات وخمس
تمريرات حاسمة ،ودومينيك بوينتر 16
نقطة و 11متابعة.
وفي مباراة ثانية ،فاز الشانفيل على
ضيفه املعهد األنطوني 24( 74 – 103
– )74 – 103 ،50 – 70 ،36 – 44 ،19
في ديك املحدي .وكان أفضل مسجل من
الشانفيل فادي الخطيب مع  25نقطة و8
متابعات و 6تمريرات حاسمة ،وروبرت
أبشو  18نقطة وإيلي رستم  16نقطة.
ومن األنطوني كارلوس إيموري مع 22
نقطة ،وكيفني بورويل  16نقطة.
وتنطلق اليوم املرحلة الرابعة من بطولة
لبنان حيث يلعب اللويزة مع ضيفه بيروت
عند الساعة  16.00في زوق مصبح ،على
أن يستضيف غدًا الحكمة فريق الرياضي
على ملعب غزير عند الساعة  17.00في
قمة املرحلة.

