الخميس  2تشرين الثاني  2017العدد 3314

رياضة
يوروبا ليغ

أخبار رياضية

أرسنال والتسيو لمواصلة تألقهما األوروبي
م ـج ـمــوعــة م ــن األن ــدي ــة تـنـتـظــر حسم
تأهلها الــى ال ــدور الثاني فــي الجولة
الــرابـعــة ملسابقة «ي ــوروب ــا لـيــغ» لكرة
القدم ،على رأسها أرسنال االنكليزي
والتسيو االيطالي.
أرس ـن ــال مـتـصــدر املـجـمــوعــة الـثــامـنــة
بالعالمة الكاملة ( 9نقاط) ،يستضيف
النجم االحمر ،وهو في حال كرر فوزه
عـلـيــه ( 0-1ذه ــاب ــا) ،سـيـضـمــن تأهله
بغض النظر عن نتيجته في الجولتني
االخيرتني.
ويــدخــل أرس ـنــال امل ـب ــاراة عـلــى خلفية
تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــه أربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارات ف ــي
مبارياته األرب ــع األخـيــرة فــي مختلف
ّ
تحسن لعروضه ،بعد
املسابقات ،في
بداية متواضعة جعلته يحتل املركز
الخامس في ترتيب الدوري االنكليزي
امل ـم ـتــاز ،ب ـفــارق  9ن ـقــاط عــن املـتـصــدر
مانشستر سيتي.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـ ـقـ ــف الت ـ ـس ـ ـيـ ــو فـ ـ ــي م ــوق ــع
مشابه ألرسـنــال ،إذ حقق  9نقاط من
 3ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات ،وي ـب ـت ـعــد ف ــي صـ ــدارة
املجموعة الـ 11بفارق  6نقاط عن نيس
الفرنسي الذي يحل ضيفًا عليه.
وي ـ ـبـ ــدو الـ ـف ــريـ ـق ــان األق ـ ـ ـ ــرب ل ـض ـمــان
ب ـطــاق ـتــي ال ـت ــأه ــل ع ــن امل ـج ـم ــوع ــة ،إذ
ٌّ
يملك كل من الفريقني اآلخرين فيتيس
ارنـهــايــم الـهــولـنــدي وزول ـتــه فاريغيم
البلجيكي نقطة واحدة فقط.
ويـ ـق ـ ّـدم الت ـس ـيــو ع ــروض ــا ج ـي ــدة هــذا
امل ــوس ــم مـحـلـيــا وأوروب ـ ـيـ ــا ،ويـنــافــس
بقوة في ترتيب الــدوري االيطالي ،إذ
يحتل املركز الرابع برصيد  28نقطة،
بفارق  3نقاط خلف نابولي املتصدر.
وه ـن ــا ب ــرن ــام ــج املـ ـب ــاري ــات (بـتــوقـيــت
بيروت):
 املجموعة االولى:س ــاف ـي ــا بـ ـ ــراغ ال ـت ـش ـي ـكــي  -ف ـي ــاري ــال
االسباني ()20.00
ماكابي تل أبيب االسرائيلي  -استانا
الكازاخستاني ()20.00
 املجموعة الثانية:يانغ بويز السويسري  -دينامو كييف
االوكراني ()20.00
بارتيزان بلغراد الصربي  -سكندربو
االلباني ()20.00
 املجموعة الثالثة:ب ــاش ــاك شـهـيــر ال ـت ــرك ــي  -هــوفـنـهــايــم
االملاني ()20.00
لودوغوريتس البلغاري  -سبورتينغ

براغا البرتغالي ()20.00
 املجموعة الرابعة:ري ـي ـكــا الـ ـك ــروات ــي  -اوس ـت ــري ــا فيينا
النمسوي ()20.00
أيك اثينا اليوناني  -ميالن االيطالي
()20.00
 املجموعة الخامسة:أبولون ليماسول القبرصي  -اتاالنتا
االيطالي ()20.00
لـيــون الـفــرنـســي  -إف ــرت ــون االنـكـلـيــزي
()20.00
 املجموعة السادسة:كوبنهاغن الدنماركي  -زلني التشيكي
()20.00
ل ــوك ــوم ــوتـ ـي ــف م ــوسـ ـك ــو ال ـ ــروس ـ ــي -
شيريف تيراسبول املولدافي ()20.00
 املجموعة السابعة:ش ـ ـت ـ ـيـ ــوا ب ـ ــوخ ـ ــارس ـ ــت الـ ـ ــرومـ ـ ــانـ ـ ــي -
ه ـب ــوع ـي ــل ب ـئ ــر ال ـس ـب ــع االس ــرائ ـي ـل ــي
()22.05

فـيـكـتــوريــا ب ـلــزن الـتـشـيـكــي  -لــوغــانــو
السويسري ()22.05
 املجموعة الثامنة:ارسـ ـن ــال االن ـك ـل ـيــزي  -ال ـن ـجــم االح ـمــر
الصربي ()22.05
ك ــول ــن االمل ـ ــان ـ ــي  -ب ــات ــي ب ــوري ـس ــوف
البيالروسي ()22.05

يتصدر أرسنال والتسيو
مجموعتيهما
بالعالمة الكاملة

 املجموعة التاسعة:ف ـي ـت ــوري ــا غ ـي ـم ــاراي ــش ال ـب ــرت ـغ ــال ــي -
مرسيليا الفرنسي ()22.05
ســالــزبــورغ النمسوي  -كونيا سبور
التركي ()22.05
 املجموعة العاشرة:هيرتا برلني االملاني  -زوريا لوهانسك
االوكراني ()22.05
اتلتيك بلباو االسباني  -اوسترسوند
السويدي ()22.05
 املجموعة الحادية عشرة:فـيـتـيــس ارن ـهــايــم ال ـهــول ـنــدي  -زولـتــه
فاريغيم البلجيكي ()22.05
الت ـس ـيــو االي ـط ــال ــي  -ن ـيــس الـفــرنـســي
()22.05
 املجموعة الثانية عشرة:ري ــال ســوسـيـيــداد االسـبــانــي  -ف ــاردار
املقدوني ()22.05
روزنـ ـب ــورغ ال ـنــروجــي  -زيـنـيــت ســان
بطرسبرغ الروسي (.)22.05

سيضمن أرسنال تأهله في حال فوزه اليوم (أ ف ب)

فوزان كبيران للجيش وحارة صيدا
في كأس االتحاد
حقق فريق الجيش فوزه الثالث على التوالي في
مسابقة كأس االتحاد لكرة اليد (دورة الراحل
محمود عاشور األولى) ،وجاء على حساب الجامعة
األميركية في بيروت بفارق  16هدفًا وبنتيجة
( 14-30الشوط األول  ،)6-13في قاعة حاتم عاشور
لنادي الصداقة ،ضمن منافسات املرحلة الرابعة
للمجموعة الثانية.
وكان أفضل مسجل في اللقاء علي صالح الدين
ومحمود الحاج سلمان من الفائز برصيد  5أهداف
لكل منهما ،بينما كان كامل صالح األفضل من
الخاسر بخمسة أهداف أيضًا.
وسيخوض الجيش مواجهة قوية في املرحلة املقبلة
أمام الصداقة ،بينما سيلعب فريق الجامعة األميركية
أمام جامعة بيروت العربية.
وفي املجموعة األولى ،واصل الشباب حارة صيدا
نتائجه املميزة بفوزه على الجامعة األميركية للعلوم
والتكنولوجيا بفارق  21هدفًا وبنتيجة 18-39
(الشوط األول  .)9-21وكان أفضل مسجل في
املباراة العب الفائز حسني صالح برصيد  11هدفًا،
فيما كان كريم شاهني األفضل من الخاسر بـ 10
أهداف .وسيلتقي الفائز مع فوج اإلطفاء بيروت في
املرحلة املقبلة ،في أقوى مباريات املجموعة ،بينما
سيلعب فريق الجامعة مع املبرة.
وتختتم املرحلة اليوم الخميس بمباراتني ،تجمع
األولى بني الصداقة والجمهور عند الساعة ،19.30
والثانية بني الجامعة اللبنانية األميركية وفوج اإلطفاء
بيروت (.)21:00

مؤتمر صحافي التحاد
كرة الطاولة

يعقد االتحاد اللبناني لكرة الطاولة مؤتمرًا صحافيًا
عند الساعة الواحدة من ظهر االثنني املقبل في فندق
ماديسون لإلعالن رسميًا عن بطولة األندية العربية
التاسعة والعشرين التي سينظمها بني  8و12
تشرين الثاني الجاري في نادي غزير ،برعاية وزير
الشباب والرياضة محمد فنيش.

بعثة الفنون القتالية إلى صربيا

غادرت بعثة لبنان للفنون القتالية ،أمس ،للمشاركة
في كأس العالم للهواة ،التي ينظمها االتحاد الدولي
للفنون القتالية ـ  WMMAFوالتي تضم خمسني
دولة مشاركة ،وستقام في العاصمة الصربية
بلغراد .وتتألف البعثة من:
مسؤول منطقة البحر األبيض املتوسط وعضو
مجلس إدارة االتحاد الدولي هشام البستاني
ّ
الجميل ورئيس «نادي
(رئيسًا).الشيخ بطرس
ليبانيز تايكواندو كوان» روبير الحصري (إداريني).
 الالعبون :اللبناني  -األميركي والحائز الترتيبالخامس عامليًا برياضة الجوجيتسو دانيال
هالل ،الدولي الياس بعقليني ،اللبناني  -الفرنسي
أنطوني زيدان ،أدون أيوب ،جورج سالم وطوبيا فرح.

الدوري األميركي للمحترفين

اليكرز يطفئ ثورة ديترويت
م ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة مـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــرة بـ ـ ـ ــن راسـ ـ ـ ــل
وستبروك ،أفضل العب في دوري كرة
السلة االميركي الشمالي للمحترفني
املــوســم املــاضــي ،والـيــونــانــي يانيس
انتيتوكونمبو املــرشــح لـهــذا اللقب
هـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،وان ـت ـه ــت ب ـف ــوز فــريــق
األول أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر على
ال ـث ــان ــي م ـي ـلــووكــي ب ــاك ــس بـنـتـيـجــة
 ،91-110ليحقق فوزه الرابع في سبع
مباريات.
وت ـ ـفـ ـ ّـوق الـ ـي ــون ــان ــي ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى
ال ـ ـفـ ــردي بـتـسـجـيـلــه  28ن ـق ـط ــة ،لـكــن
وس ـ ـت ـ ـبـ ــروك قـ ــريـ ــب مـ ــن ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـ
«تــري ـبــل دب ـ ــل» ،بتسجيله  12نقطة
و 10متابعات ،و 9تمريرات حاسمة.
وصنع األداء الجماعي ألوكالهوما
ال ـ ـفـ ــارق ،وخ ـص ــوص ــا م ــع ت ــأل ــق بــول
ج ـ ــورج أف ـض ــل م ـس ـجــل ف ــي ص ـفــوف
ثاندر بـ  20نقطة ،وكارميلو أنطوني
الذي أضاف  17نقطة ،علمًا أن خمسة
الع ـب ــن ف ــي أوك ــاه ــوم ــا س ـج ـلــوا 10
نقاط على األقل في املباراة.
وفـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـغ ـل ــب ل ــوس
أنـ ـجـ ـل ــس الي ـ ـك ـ ــرز عـ ـل ــى ديـ ـت ــروي ــت
بيستونز بنتيجة كبيرة .93-113
وسجل البديل جوليوس ران ــدال 17

21

فاز اليكرز على ديترويت بفارق  20نقطة (إنترنت)

نـقـطــة لـلـفــائــز ،وأضـ ــاف زمـيـلــه كايل
ك ــوزم ــا  16ن ـق ـطــة ،والري نــانــس 14
ّ
ليتذوق ديترويت
نقطة و 12متابعة،
خسارته الثانية هذا املوسم ،واألولى
بعد فوزين الفتني على لوس أنجلس
كليبرز وغولدن ستايت ووريرز.

ك ــذل ــك ،ح ـقــق إن ــدي ــان ــا بــاي ـســرز ف ــوزًا
عريضًا على ساكرامنتو كينغز -101
 ،83بـفـضــل ال ـل ـي ـتــوانــي دومــان ـتــاس
سابونيس ال ــذي حقق «داب ــل دابــل»
قــوامـهــا  12نقطة و 16متابعة (رقــم
ق ـيــاســي ش ـخ ـص ــي) ،وأضـ ـ ــاف إلـيـهــا

دورات االستقالل
في الجامعة اللبنانية

الـكــرواتــي بــويــان بوغدانوفيتش 17
نقطة.
وفـ ـ ــي م ـ ـب ـ ــاراة قـ ــويـ ــة أي ـ ـضـ ــا ،تـ ـف ـ ّـوق
فينيكس صـنــز عـلــى بــروكـلــن نتس
بنتيجة  ،114-122لتستمر معاناة
األخـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض ل ـخ ـس ــارت ــه
الـثــالـثــة عـلــى الـتــوالــي والـخــامـســة له
ه ــذا امل ــوس ــم .وكـ ــان دان ـج ـي ـلــو راس ــل
األفـضــل لبروكلني مــع  33نقطة ،في
مقابل  32نقطة لنجم فينيكس ديفن
بوكر.
وهنا برنامج مباريات اليوم:
ك ـل ـي ـف ــان ــد ك ــاف ــالـ ـيـ ـي ــرز × إن ــدي ــان ــا
بايسرز ،فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
× أتالنتا هوكس ،واشنطن ويــزاردز
× فـ ـيـ ـنـ ـيـ ـك ــس صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــز ،تـ ـ ـش ـ ــارل ـ ــوت
ه ـ ــورنـ ـ ـت ـ ــس × م ـ ـي ـ ـلـ ــووكـ ــي بـ ــاكـ ــس،
بــوس ـطــن سـلـتـيـكــس × ســاكــرامـنـتــو
كينغز ،ميامي هيت × شيكاغو بولز،
نيو أورليانز بيليكانز × مينيسوتا
ت ـم ـبــروول ـفــز ،مـمـفـيــس غــريــزل ـيــس ×
أورالن ـ ــدو مــاجـيــك ،نـيــويــورك نيكس
× هـ ـي ــوس ــن روك ـ ـ ـتـ ـ ــس ،يـ ــوتـ ــا ج ــاز
× ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل بـ ــايـ ــزرز ،دنـفــر
ناغتس × تــورونـتــو راب ـت ــورز ،لوس
أنجلس كليبرز × داالس مافريكس.

تطلق الفروع الثانية في الجامعة اللبنانية باكورة
نشاطاتها الرياضية العامة ملوسم ،2018 – 2017
بإقامة دورة االستقالل في الشطرنج وكرة الطاولة
وامليني فوتبول وكرة السلة ،بدءًا من  21تشرين
الثاني ،وذلك وفق البرنامج اآلتي:
 21تشرين الثاني :الشطرنج وكرة الطاولة في كلية
الحقوق – جل الديب ،بدءًا من الساعة .14.30
 28 – 27 – 23تشرين الثاني :امليني فوتبول في
كلية العلوم – الفنار بدءًا من الساعة .15.00
 30 – 28تشرين الثاني :كرة السلة في كلية العلوم
– الفنار بدءًا من الساعة .15.00
وتشارك في منافسات امليني فوتبول وكرة السلة
فرق  8كليات هي :الهندسة ،الزراعة ،اإلعالم
والتوثيق ،العلوم ،الحقوق ،إدارة األعمال ،اآلداب،
الفنون والتربية .على صعيد آخر ،تنظم كلية الحقوق
في الفرع األول دورة االستقالل لكرة الطاولة ،بدءًا
من الساعة  11.00من قبل ظهر الثالثاء  14الجاري.
وتتابع اختبارات كرة القدم والـ»ميني فوتبول» بقيادة
ّ
املدرب مصطفى إسماعيل ،يومي االثنني واألربعاء
(الساعة  )15.30من كل أسبوع حتى  15الجاري،
في ّ
املجمع الرياضي – الحدث ،وذلك الختيار أعضاء
املنتخبني.

