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ـسا والحسم غدًا

أخبار رياضية
حفل اإلصالح برعاية حيدر

خسارتان
إليران واألردن وتونس
ولبنان الفائز
الوحيد بين العرب

فوزان لألرجنتين
وأميركا والبرازيل
واليونان وتركيا
وفرنسا وليتوانيا

الكنديون التركيز ()64-70( )64-69
ً
أخطاء
و( )64-71وارتكب الكنديون
كثيرة و( )65-73للبنان املتألق قبل
دقيقتني على انتهاء امل�ب��اراة و(-75
 )68ل �ل �ب �ن��ان و( )68-77و()68-79
و( ،)71-79ولتنتهي امل �ب��اراة بفوز

ب��إس�ق��اط�ه��م ح��ام��ل ال�ل�ق��ب املنتخب
اإلسباني  ،66 – 72وفازت ليتوانيا
على نيوزيلندا  ،79 – 92وعلى كندا
 68 - 70ع�ل�م��ًا أن الع ��ب نيوزيلندا
ك� �ي ��رك ب �ي �ن��ي س �ج ��ل  37ن �ق �ط��ة في
املباراة ،كما خسرت نيوزيلندا أمس
أمام إسبانيا .101 – 84

املباريات األخرى

( )30-30وثالثية م��ن كندا ()30-33
و( )32-33و( )32-35ل�ك�ن��دا أيضًا.
ّ
وق��ل��ص لبنان ال�ف��ارق ( )35-34بعد
رميتني حرتني م��ن عبد ال�ن��ور ليرد
الكنديون ( )34-37ولينتهي الربع
ّ
الثاني بتقدم كندا ( .)34-37وبدأت
كندا الربع الثالث ( )34-39و()34-42
بعد ثالثية أميركية و( )38-44لكندا
و( )41-44و( )41-47ب�ع��د ثالثيات
ب��ال �ج�م�ل��ة م ��ن ال �ف��ري �ق�ين و()44-47
لكندا و( )44-52لكندا ،التي واصلت

ّ
بنجاح ثالثياتها .وقلص الخطيب
ال �ف��ارق ()52-51( )52-50( )52-48
وال�خ�ط�ي��ب دائ �م��ًا و( )50-55لكندا،
ّ
ولينتهي ال��رب��ع الثالث بتقدم كندا
بفارق نقطة واحدة (.)57-58
ّ
وف ��ي ال ��رب ��ع ال ��راب ��ع واألخ� �ي ��ر تقدم
لبنان ( )59-60و( )61-62وليرتفع
أداء اللبنانيني وي��واص��ل الخطيب
ت��أل �ق��ه ( )61-63ل �ل �ب �ن��ان و()64-66
ل�ل�م�ن�ت�خ��ب األح �م ��ر و( )64-68بعد
ت��أل��ق م��ن امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي .وفقد

لبنان على كندا ( )71-81ولتنفجر
املدرجات اللبنانية رقصًا وأهازيج.
وق� ��د س �ج��ل رون � ��ي ف �ه��د  17نقطة،
وم ��ات ف��ري�ج��ي 12و 4ك ��رات مرتدة،
ث ��م ج��اك �س��ون ف ��روم ��ان  8ن �ق��اط و8
مرتدات ،وجان عبد النور ( )7وإيلي
رستم  6نقاط و 7م��رت��دات ،علمًا أن
ع�ب��د ال �ن��ور ورس �ت��م ك��ان��ا م��ن نجوم
اللقاء.
وف��ي باقي مباريات املجموعة ،فقد
ف� ّ�ج ��ر ال �ف��رن �س �ي��ون م �ف��اج��أة كبيرة

ف � ��ي امل� �ج� �م ��وع ��ة األول� � � � � ��ىّ ،
تعرض
املنتخب األردن��ي لخسارته الثانية
أمس وكانت أمام املنتخب األنغولي
 79 – 65ب �ع ��د ال� �خ � �س ��ارة األولى،
ال �س �ب��ت ،أم ��ام أوس �ت��رال �ي��ا .76 – 75
وللمرة الثانية يفقد األردنيون الفوز
نتيجة ال�ت��راج��ع ف��ي أواخ ��ر املباراة
بعد أن يتقدموا معظم الفترات.
وف � � � ��ازت أمل ��ان� �ي ��ا ع� �ل ��ى ص ��رب� �ي ��ا 82
–  ،81وكانت أملانيا قد خسرت أمام
األرج �ن �ت�ي�ن ف ��ي امل � �ب ��اراة األول � ��ى 74
–  ،78فيما فازت صربيا على أنغوال
بفارق  50نقطة  .44 – 94وفازت أمس
األرجنتني على أوستراليا .72-74
وف� � ��ي امل� �ج� �م ��وع ��ة ال � �ث ��ان � �ي ��ة ،فازت
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ع�ل��ى سلوفينيا
 ،77 – 99بعدما ف��ازت على كرواتيا
 78 – 106ف ��ي ال �ل �ق��اء األول ،فيما
فازت ليتوانيا على تونس .56 – 80
وخسرت إيران أمام البرازيل 81 - 65
وك��روات�ي��ا  .75 – 54كما ف��ازت أمس
البرازيل على تونس .65 - 80
وفي املجموعة الثالثة ،فازت الصني
على ساحل العاج  ،73 – 83لتعوض
خ��اس��رت�ه��ا أم ��ام ال �ي��ون��ان ،89 – 81
فيما ه��ي الخسارة الثانية لساحل
ال�ع��اج بعد األول��ى أم��ام تركيا – 47
 .86وفازت روسيا على بورتوريكو
 ،66 – 75وه ��ي ال �خ �س��ارة الثانية
لبورتوريكو بعد تلك أم��ام اليونان
 .83 – 80وف��ازت تركيا على روسيا
أمس .56 – 65

مباريات اليوم
األردن × ص��رب �ي��ا (ال �س��اع��ة 16.30
ب �ت��وق �ي��ت ب� � �ي � ��روت) ،س �ل��وف��ان �ي��ا ×
ك��روات �ي��ا ( ،)16.30ت��ون��س × إيران
( ،)19.00أوستراليا × أملانيا (،)19.00
الواليات املتحدة × البرازيل (،)21.30
أنغوال × األرجنتني (.)21.30

ّ
ألعاب القوى ّ
غاي يواصل تألقه وروديشا يحطم رقمه
عزف العداء االميركي تايسون غاي
مرة جديدة على منوال االنتصارات
م �ث �ب �ت��ًا ف ��ي ل �ق ��اء ب��روك �س��ل أللعاب
ال� � �ق � ��وى ،امل ��رح� �ل ��ة ال� ��راب � �ع� ��ة عشرة
االخ �ي��رة م��ن ال� ��دوري امل��اس��ي ،بأنه
االفضل هذا املوسم الحالي.
وحقق غ��اي رقمًا ممتازًا في سباق
 100م ه��و  9،79ث ��وان ،وت �ق��دم على
الجامايكيني نستا كارتر ( 9،85ث)
ويوهان باليك ( 9،91ث) وكان واحدًا
من  11اميركيًا ظفروا بالجائزة (7
رج��ال و 4س�ي��دات) فاكتسحوا ثلث
الجوائز.
وال �ف��ائ��زون ه��م االم �ي��رك��ي تايسون
غ� ��اي ( 100م) واالم� �ي ��رك ��ي ديفيد
اوليفر ( 110م ح��واج��ز) واالميركي

واالس سبيرمون (200م) واالميركي
جيريمي وارينر ( 400م) واالميركي
بيرشون جاكسون ( 400م حواجز)
وال�ك�ي�ن��ي دي�ف�ي��د رودي �ش��ا ( 800م)
وال�ك�ي�ن��ي اس�ب��ل ك�ي�ب��روب ( 1500م)
والكيني بول كيبسيلي كويتش (3
االف م م��وان��ع) واالث �ي��وب��ي ايماني
ميرغا ( 5االف م) وال��روس��ي ايفان
اوخوف (الوثب العالي) واالميركي
دواي� ��ت ف�ي�ل�ي�ب��س (ال��وث��ب الطويل)
وال�ب��ول��ون��ي بيوتر ماالتشوفسكي
(ال� � �ق � ��رص) وال � �ن� ��روج� ��ي اندرياس
ث��ورك �ي �ل��دس��ن (ال ��رم ��ح) واالميركي
ك� ��ري � �س � �ت � �ي� ��ان ك � ��ان � �ت � ��وي � ��ل (الكرة
ال�ح��دي��د) والفرنسي ري�ن��و الفيلني
(الزانة).

والفائزات هن االميركية كرميليتا
جيتر ( 100م) وال�ك�ن��دي��ة بريسيال
ل��وب �ي��س ش �ل �ي��ب ( 100م حواجز)
واالميركية اليسون فيليكس (200
م و 400م) وال �ج��ام��اي �ك �ي��ة كاليس
سبنسر ( 400م ح��واج��ز) والكينية
ج ��ان� �ي ��ت ج �ي �ب �ك ��وس �غ ��ي ( 800م)
وال �ك �ي �ن �ي��ة ن��ان �س��ي الن� �غ ��ات (1500
م) وال �ك �ي �ن �ي��ة م �ي �ل �ك��اه تشيموس
تشيوا ( 3االف م موانع) والكرواتية
بالنكا فالسيتش (ال��وث��ب العالي)
واالم�ي��رك�ي��ة ب��ري�ت�ن��ي ري��س (الوثب
ال� �ط ��وي ��ل) وال� �ك ��وب� �ي ��ة يارجيليس
س ��اف� �ي� �ن� �ي ��ي (ال � ��وث� � �ب � ��ة الثالثية)
وال � �ك� ��وب � �ي� ��ة ي ��اري � �ل � �ي ��س باريوس
(ال� � � �ق � � ��رص) وال� �ت� �ش� �ي� �ك� �ي ��ة بربورا

ستوباكوفا (الرمح) والبيالروسية
ن � � ��ادي � � ��دا اوس � �ت� ��اب � �ت � �ش� ��وك (الكرة
الحديد) والبرازيلية فابيان مورر
(الزانة).
وب��رز تحطيم العداء الكيني ديفيد
روديشا الرقم القياسي لسباق 800
م ف��ي ل�ق��اء رييتي مسجال 1.41.01
دقيقة ،محطمًا بذلك رقمه السابق
الذي سجله في برلني االحد املاضي
وق��دره  1.4109دقيقة ،عندما كسر
الرقم الذي صمد  13عامًا تحت اسم
الدنماركي من اصل كيني ويلسون
ك �ي �ب �ك �ي �ت �ي��ر ( )1.41.11وسجله
ف��ي  24آب  1997ف��ي م��دي �ن��ة كولن
االملانية.
(أ ف ب)

أقام نادي اإلصالح ـ ـ ـ البرج الشمالي
حفل إفطاره السنوي الداعم ملسيرته
في انطالق املوسم ،السبت في صور،
برعاية رئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم
وحضور قائمقام صور حسني قبالن،
راعي اإلصالح شريف وهبي ،مسؤول
الرياضة لحركة أمل في جبل عامل الحاج
يوسف حرب ،رئيس وأعضاء املجلس
البلدي ،وفعاليات من املنطقة .وفي كلمته
أشار رئيس النادي حسني عواضة إلى
الحضور «ال يمكن نادي اإلصالح أن
اّ
يستمر إل بدعمكم ومحبتكم» ،وشكر
راعي الحفل ومساعيه لتطوير واقع اللعبة،
ّ
مثمنًا عطاءات ناصر وطفة في دعم النادي،
والحاج شريف وهبي في وقفاته لتوحيد
كلمة أبناء البلدة .وأثنى رئيس االتحاد
هاشم حيدر على مسيرة نادي اإلصالح
في املوسم الفائت ،مشيدًا بدور رئيسه
عواضة ،والدور الريادي لوهبي ،ودعا إلى
تعاون األندية مع االتحاد إليجاد الحلول
للمعضالت التي تعانيها اللعبة.

فوز القلمون على الزمالك
فاز فريق القلمون اللبناني لكرة الطائرة على
الزمالك بطل مصر 30 ،20 – 25( 1 - 3
–  )26 – 28 ،23 – 25 ،32في افتتاح دورة
نادي بني ياس الدولية األولى للكرة الطائرة
للسيدات في مدينة أبو ظبي اإلماراتية.

توبة إلى الحكمة
استكملت إدارة نادي الحكمة ،تعاقداتها مع
الالعبني اللبنانيني لتدعيم صفوف فريق
كرة السلة للموسم الجديد ،فبعدما تعاقدت
منذ أسبوع مع صباح خوري ،وصانع
ألعاب منتخب لبنان روني فهد ،تعاقدت
اإلدارة ،الجمعة ،مع العب ارتكاز فريق
الرياضي حسني توبة ّملدة  3سنوات.

بعثة األكاديمية إلى قبرص
غادرت بعثة أكاديمية الحكمة لكرة القدم
إلى قبرص ،السبت ،لخوض معسكر
تدريبي هناك في أكاديمية ميغا سبورت ـ ـ ـ
ليماسول .وسيخوض الفريق اللبناني هناك
مباراتني وديتني ،اليوم وغدًا.
وكانت أكاديمية الحكمة قد اختتمت دورتها
التدريبية الصيفية ،التي امتدت شهرين،
لهواة الفئات العمرية من مدارس الحكمة
في لبنان وقطر واإلمارات العربية املتحدة
واملغرب ،في مدينة الحكمة الرياضية في
عني سعادة بإشراف املدربني طوني أبي
راشد ووليد شحادة (بوظو) .وستطلق
الحكمة دورة تدريبية شتوية في  2تشرين
األول املقبل.

بطولة لبنان لكرة املاء
أعلن االتحاد اللبناني للسباحة مواعيد
وأمكنة بطولة لبنان لكرة املاء ملوسم ،2010
بحسب القرعة كاآلتي :الذهاب( :الساعة
 :)18:00اليوم االثنني ساتيليتي  xأبناء
الخليج ( ساتيليتي) .الثالثاء :الرمال x
ساتيليتي (الرمال) .األربعاء (:)17:00
أبناء الخليج  xهوليدي بيتش (ميرامار).
الخميس :هوليدي بيتش  xساتيليتي
(هوليداي) .الجمعة :الرمال  xأبناء الخليج
(الرمال) .وتنطلق مرحلة اإلياب السبت 4
تشرين أول.

