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رياضة
الدوري األميركي للمحترفين

رسالة أولى شديدة اللهجة من كليفالند لتورونتو
ّ
وج ـ ــه ك ـل ـي ـفــانــد كــافــال ـي ـيــرز رســالــة
شــديــدة اللهجة لـتــورونـتــو رابـتــورز
عندما ألحق به هزيمة قاسية -115
 ،84فــي امل ـبــاراة األول ــى ضمن الــدور
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـل ـم ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة فــي
دوري كرة السلة األميركي الشمالي
للمحترفني.
وسـ ــاهـ ــم كـ ــل مـ ــن كـ ــايـ ــري إي ــرف ـي ـن ــغ
وليبرون جيمس بتسجيل  27و24
نقطة على التوالي في مباراة سيطر
فيها كافالييرز على مجريات اللعب
ً
منذ الـبــدايــة حتى الـنـهــايــة ،مسجال
اكـبــر ف ــارق ( 31نقطة) لــه فــي إحــدى
مباريات "البالي أوف".
وخـ ــاض كــافــالـيـيــرز املـ ـب ــاراة بعدما
خـضــع لــراحــة ألي ــام ع ــدة اث ــر حسمه
لسلسلتيه األخـيــرتــن بنتيجة 0-4
فــي ال ــدوري ــن الـســابـقــن .فــي املـقــابــل،
أجـبــر تــورونـتــو على خــوض مـبــاراة
سـ ــاب ـ ـعـ ــة فـ ـ ــي س ـل ـس ـل ـت ـي ــه ل ـت ـخ ـطــي

إن ــدي ــان ــا ب ــاي ـس ــرز ف ــي ال ـ ـ ــدور األول
وميامي هيت في الدور الثاني.
وت ـقـ ّـدم تــورونـتــو  27-28قـبــل نهاية
الــربــع األول بدقيقة واح ــدة لتنقلب
االم ـ ـ ــور رأسـ ـ ــا ع ـل ــى ع ـق ــب م ـن ــذ تـلــك
اللحظة ويسجل كليفالند  12نقطة
ّ
ويتقدم .28-39
متتالية
ّ
وســرعــان مــا وس ــع كليفالند الـفــارق
إل ـ ــى  19ن ـق ـطــة ( ،)30-49لـيـقـلـصــه
تورونتو إلى  10نقاط ( )52-42لكن
لفترة قصيرة فقط .وأنهى كافالييرز
الـ ـش ــوط األول م ـت ـق ـ ّـدم ــا  ،44-64ثــم
ضرب بقوة في الربع الثالث ليوسع
الفارق إلى  28نقطة ( ،)67-95ثم 30
نقطة ( )67-97قبل أن تستقر األرقام
عند .84-115
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد جـ ـيـ ـم ــس بـ ـف ــريـ ـق ــه بـ ـق ــول ــه:
"نستعد دائمًا بأفضل طريقة ممكنة
ً
ملواجهة املنافسني وال نـتــرك مجاال
ألي ت ـف ـص ـيــل إال نـ ــدرسـ ــه .وع ـنــدمــا

نـخــوض امل ـبــاراة نـكــون على املــوعــد.
ميزة هــذا الفريق أنــه يكون حاضرا
فـ ــي الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات الـ ـح ــاسـ ـم ــة دائ ـ ـمـ ــا".
ّ
"يتعي علينا أن نستمر في
وأضاف:
النهج على املـنــوال ذات ــه فــي املـبــاراة
رد فعل صارخ من جيمس بعد إحدى
سالله (أندي ليونس ــ أ ف ب)

ال ـث ــان ـي ــة" .وخـ ـ ـ ّـص ج ـي ـمــس زمـيـلـيــه
إيرفينغ وكيفن الف باإلشادة بقوله:
"كالهما انتظر نهاية املوسم العادي
لعيش هذه اللحظات".
وتــابــع" :الـعــام املــاضــي لــم يكمل الف
املوسم إلصابة في كتفه ،أما كايري
فلم يلعب بطريقة جيدة في البالي
أوف ألن ــه عــانــى إص ــاب ــة ف ــي ركـبـتــه.
لكنهما خــاضــا تــدري ـبــات شــاقــة من
أجل الوصول إلى ما وصال إليه اآلن،
إنهما رائعان بالفعل".
وكــان ديمار دي ــروزان أفضل مسجل
ف ــي ص ـف ــوف ت ــورون ـت ــو بــرص ـيــد 18
نقطة ،لكن كايلي لوري الذي تعملق
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ال ـســاب ـعــة ض ــد مـيــامــي
عاش ليلة سيئة حيث اكتفى بثماني
نقاط فقط.
ويلعب اليوم غولدن ستايت ووريرز
ّ
(يتقدم
أمام أوكالهوما سيتي ثاندر
أوكالهوما .)0-1

السلة اللبنانية

هومنتمن مع أحمد إبراهيم يعادل الرياضي 2 - 2
عادل هومنتمن سلسلة الدور نصف
النهائي من بطولة لبنان لكرة السلة
مع الرياضي  2 – 2بعد فوزه املجنون
عليه أمس ،34 – 47 ،15 – 25( 79 – 83
 )79 – 83 ،63 – 66على ملعب سنتر
مــزهــر فــي امل ـب ــاراة الــراب ـعــة مــن أصــل
سبع ممكنة بينهما.
ويـمـكــن اخ ـت ـصــار املـ ـب ــاراة بـمـعــادلــة
«عاد أحمد إبراهيم ففاز هومنتمن».
نجم الفريق األرمني الذي شارك في
رب ـ ٍـع واح ـ ٍـد فــي امل ـبــاراة الثالثة التي

ف ــاز فـيـهــا ال ــري ــاض ــي ب ـس ـهــولــة ،عــاد
بقوة في املباراة الرابعة وقاد فريقه
إل ــى ال ـف ــوز مــدعــومــا بـجـمـهــور رائ ــع
ّ
يعشق فريقه ويشكل الــاعــب الرقم
واحد معه.
الــريــاضــي مــن جهته ،كــاد أن ُيسقط
خـصـمــه بــالـضــربــة الـقــاضـيــة بعدما
ك ـ ــان ص ــاح ــب األرض م ـت ـق ـ ّـدم ــا فــي
الــربـعــن األولـ ــن ،لـكــن ت ـقــدم الـفــريــق
البيروتي في نهاية الربع الثالث 66
–  ،63وبقي متقدمًا فــي فـتــرات عدة

في الرابع ،قبل أن ينتفض هومنتمن
فــي الــدقـيـقـتــن األخ ـيــرتــن ويخطف
الفوز من ضيفه الثقيل.
ّ
مسجل فــي اللقاء العب
وكــان أفضل
هومنتمن األميركي دواين جاكسون
بـ 31نقطة ،تاله مواطنه نورفيل بيل
بـ «دابــل دابــل» قوامها  16نقطة و14
كــرة مــرتــدة ،فيما سـ ّـجــل إبــراهـيــم 15
نقطة.
أم ـ ـ ــا م ـ ــن جـ ــانـ ــب ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي ،ف ـك ــان
األميركي كريس دانيالز األفضل بـ 20

نقطة و 9ك ــرات مــرتــدة ،بينما ّ
سجل
ج ــان عـبــد ال ـن ــور  19نـقـطــة و 6ك ــرات
مرتدة ،وإسماعيل أحمد  16نقطة.
وي ـل ـت ـقــي ال ـف ــري ـق ــان ف ــي م ـبــارات ـه ـمــا
الـخــامـســة غـ ـدًا ال ـســاعــة  17.45على
ملعب الرياضي ،بينما يلعب اليوم
املـتـحــد م ــع ضـيـفــه الـحـكـمــة الـســاعــة
 17.30عـ ـل ــى م ـل ـع ــب الـ ـصـ ـف ــدي فــي
ّ
يتقدم 3
طرابلس ،علمًا بأن الحكمة
–  ،1وبالتالي سيتأهل إلى النهائي
في حال الفوز على مضيفه.

21

أصداء عالمية

انتخابات رئاسة «يويفا» في 14
أيلول

ّ
حدد االتحاد األوروبي لكرة القدم يوم  14أيلول
املقبل في أثينا موعدًا النتخاب رئيسه الجديد
خلفًا للفرنسي املوقوف ميشال بالتيني
وسيمثل االتحاد األوروبي حتى ذلك املوعد نائب
الرئيس األول اإلسباني أنخل ماريا فيار.
وحددت اللجنة التنفيذية لإلتحاد األوروبي
املنعقدة في مدينة بازل السويسرية املهلة النهائية
لتقديم الترشيحات في  20تموز املقبل.
ولم يتأخر الهولندي ميكايل فان براغ ،نائب
رئيس «يويفا» منذ  2009والبالغ من العمر 68
عامًا ،باإلعالن عن ترشحه على املوقع الرسمي
التحاد بالده.

تيري يمدد مع تشلسي وساوول
مع أتلتيكو

لن يغادر املدافع املخضرم جون تيري ( 35عامًا)
صفوف تشلسي اإلنكليزي حيث أعلن أنه قرر
قبول عرض ناديه بتجديد عقده ملوسم إضافي.
من جهته أيضًا ،مدد أتلتيكو اإلسباني عقد العب
وسطه الواعد ساوول نيغويز لعام إضافي حتى
حزيران .2021

ملعبان محايدان لمواجهتي
العراق والسعودية

أفاد االتحاد العراقي لكرة القدم أنه تلقى خطابًا
رسميًا من نظيره الدولي يلزمه مع اإلتحاد
السعودي باختيار ملعبني محايدين لخوض
مباراتي الذهاب واإلياب بني منتخبيهما ضمن
التصفيات الحاسمة املؤهلة إلى مونديال .2018
وذكر عضو املكتب اإلعالمي لإلتحاد العراقي
محمد خلف في اتصال مع «فرانس برس» أن
«اإلتحاد تلقى إشعارًا رسميًا من االتحاد الدولي
يلزم فيه العراق والسعودية اختيار ملعبني
محايدين لخوض لقاءي منتخبيهما ضمن
التصفيات املؤدية إلى نهائيات كأس العالم
.»2018

الكرة اللبنانية

تعادل هيتشكوكي في «الدربي» ونزال حسم اللقب اليوم
محمد
عطوي
ً
مسجال
هدف
ّ
التقدم
لالنصار
(عدنان
الحاج علي)

شربل ّ
كريم
ل ـ ـ ــم ي ـ ـ ـخـ ـ ــرج «الـ ـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ـ ــي» الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي
بـ ــن االنـ ـ ـص ـ ــار وال ـن ـج ـم ــة عـ ــن اطـ ـ ــاره
الهيتشكوكي الذي اعتدناه في غالبية
ل ـق ــاءات قـطـبــي ك ــرة ال ـق ــدم الـلـبـنــانـيــة،
حيث كان ملعب طرابلس البلدي امس
موعد مع مباراة اخرى ستترسخ
على
ٍ
فــي الــذاكــرة بعد تـعــادل الفريقان ،1-1
في افتتاح املرحلة ال ـ  22االخـيــرة ،من
بطولة الدوري العام.
وب ــال ـت ــأك ـي ــد الـ ـك ــام ه ـن ــا ال ي ــأت ــي فــي
سـ ـي ــاق الـ ـح ــدي ــث عـ ــن مـ ـ ـب ـ ــاراة عــال ـيــة
املستوى فنيًا ،بل عن لقطتني فيها لن
يكون نسيانهما سريعًا.
الـلـقـطــة االول ت ـع ــود ال ــى ذاك ال ـهــدف
ال ـخ ــراف ــي الـ ــذي سـجـلــه اف ـض ــل العـبــي
املباراة محمد عطوي ملصلحة االنصار
ف ــي الــدق ـي ـقــة  22ع ـنــدمــا اسـتـقـبــل كــرة
لعبها اليه االرجنتيني الذكي لوكاس
غ ـ ــاالن ب ـت ـس ــدي ــدة ص ــاروخـ ـي ــة «ع ـلــى
ال ـطــايــر» م ــن م ـش ــارف مـنـطـقــة ال ـجــزاء

ارت ــدت مــن الـعــارضــة الــى داخ ــل شباك
الحارس احمد تكتوك الذي عجز عنها
ت ـمــامــا ،وه ــو الـ ــذي ع ــاد ل ـلــوقــوف بني
ال ـخ ـش ـبــات ال ـث ــاث ملــرمــى «ال ـن ـب ـيــذي»
في غياب الحارس االول ربيع الكاخي
بسبب االصابة.
اما اللقطة الثانية فهي لهدف التعادل
الـ ــذي سـجـلــه املـتـخـصــص ف ــي ال ـبــروز
امــام «األخـضــر» اي خالد تكه جي في
الــدقـيـقــة  ،91اذ بـعــد ت ـمــريــرة عبقرية
للشاب يــوســف الـحــاج باتجاه محمد
م ــرق ـب ــاوي ح ـ ـ ّـول االخـ ـي ــر الـ ـك ــرة نـحــو
امل ــرم ــى ل ـي ـت ـصــدى ل ـهــا ح ـســن مـغـنـيــة
ب ـب ــراع ــة ،ول ـت ـصــل ال ــى ت ـكــه ج ــي ال ــذي
ع ــاجـ ـل ــه بـ ـتـ ـس ــدي ــدة اخ ـ ـ ـ ــرى ابـ ـع ــده ــا
الـ ـح ــارس االنـ ـص ــاري اي ـض ــا بــاع ـ ًجــاز،
ل ـكــن ل ـس ــوء ح ـظــه وص ـل ــت ث ــان ـي ــة الــى
نجم النجمة الــذي لم يعطه اي فرصة
هــذه امل ــرة فــاهـتــزت الـشـبــاك وانفجرت
امل ــدرج ــات بــال ـفــرحــة ال ـن ـج ـمــاويــة قبل
صـ ــافـ ــرة الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،فـ ــي م ـش ـه ـ ٍـد عــرفــه
جمهور «الـنـبـيــذي» اكـثــر مــن مــرة هذا

املوسم.
ال ـت ـعــادل ال ــرق ــم  32ف ــي  110مـبــاريــات
ف ــي ت ــاري ــخ لـ ـق ــاءات ال ـفــري ـقــن (مـقــابــل
 41ف ــوزًا لــأنـصــار و 37للنجمة) اكــد
انهاء النجمة للدوري في املركز الثالث
برصيد  45نقطة ،وامام االنصار تمامًا
الــذي يملك  42نقطة ،لكن القطبني قد
ي ـتــواج ـهــان ف ــي «كــاس ـي ـكــو» اه ــم في
ختام املوسم ،وتحديدًا في نهائي كأس

سيقود مباراة العهد
والصفاء طاقم حكام
قبرصي جديد

لبنان ،لكن فقط اذا نجحا في تخطي
االجـتـمــاعــي والـعـهــد على الـتــوالــي في
الـ ــدور نـصــف ال ـن ـهــائــي ،وه ـمــا ال ـلــذان
سيسعيان النقاذ موسمهما من خالل
خطف لقب املسابقة الرديفة.
وعـلــى ملعبه فــي الـبـقــاع ،نجح النبي
شيت الجريح فنيًا ومعنويًا في تذوق
طعم االنتصارات مجددًا بتغلبه على
ضيفه شباب الساحل .1-3
ـت ت ــواص ــل ف ـيــه ت ــألــق ثـنــائــي
وف ــي وقـ ـ ٍ
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل ح ـ ـسـ ــن ك ـ ـ ــوران ـ ـ ــي وزمـ ـيـ ـل ــه
النيجيري موسى كبيرو حيث افتتح
االول التسجيل سريعًا بعد لعبة مع
الثاني فــي الدقيقة الـســادســة ،استغل
اص ـ ـحـ ــاب االرض خـ ـ ــوض ال ـض ـي ــوف
الـلـقــاء بتشكيلة شــابــة ،فسجل نصار
نصار هدف التعادل بتسديدة خادعة
( ،)35ليضيف بعدها زميله علي بزي
الثاني بعد خطأ مشترك بني مدافعي
ال ـس ــاح ــل ح ـس ــن ال ـ ــدر وم ـح ـم ــد ف ــواز
( .)43وحسم بــزي نفسه الفوز لفريقه
ً
بـتـســديــدة قــويــة مـسـتـغــا تـمــريــرة من
السوري خالد صالح (.)87
هـ ــذا وس ـي ـق ــام الـ ـي ــوم ال ـس ــاع ــة 17.15
«الـ ـ ـن ـ ــزال الـ ـح ــاس ــم» ع ـل ــى ال ـل ـق ــب بــن
العهد املتصدر والصفاء وصيفه على
ملعب صيدا البلدي ،حيث يكفي االول
ً
التعادل لالحتفاظ بلقبه بطال للبنان،
بينما يفترض بالثاني الـفــوز الحــراز
الـلـقــب ال ـثــالــث ف ــي تــاري ـخــه .وسـيـقــود
املـ ـب ــاراة ط ــاق ــم ح ـك ــام ق ـبــرصــي مــؤلــف
م ــن ل ـي ــون ـت ـي ــوس تـ ــراتـ ــو ،وم ـع ــاون ـي ــه
خ ــراالمـ ـب ــوس خ ــراالمـ ـب ــوس ومــاي ـكــل
سوتريو.
كــذلــك يلعب الـيــوم فــي التوقيت عينه
طــرابـلــس مــع الــراسـيـنــغ فــي طــرابـلــس،
والـشـبــاب الـغــازيــة مــع اإلجتماعي في
كـفــرجــوز ،والـســام زغــرتــا مــع الحكمة
في زغرتا.

أخبار رياضية

اإلسالمية
تكريم رياضي للجامعة
ً

أقامت «الجامعة اإلسالمية» في بيروت حفال
تكريميًا لعدد من الشخصيات الرياضية
والعسكرية واإلعالم الرياضي ،على مالعب
«كالسيكو» ،بحضور األمني العام للجامعة
العميد عباس نصر الله ،العميد عدنان الشيخ
علي ،رئيس مكتب الشباب والرياضة في «حركة
أمل» مصطفى حمدان ،ورئيس «جمعية املحررين
الرياضيني» الزميل يوسف برجاوي ،ونجم
منتخب لبنان حسن معتوق واملدرب جمال
الحاج .والقى نصر الله كلمة الجامعة شكر
فيها اإلعالم الرياضي لتغطيته أنشطة الجامعة
الرياضية والهتمامه الدائم بنشر أخبار البطوالت
الرياضية كافة.
بدوره ،شكر برجاوي إدارة الجامعة على التكريم
للسنة الثالثة تواليًا ،بعدها قام نصر الله بتقديم
دروع تذكارية إلى ّ
حضور واعالم،
املكرمني من
ٍ
ثم اقيمت مباراة جمعت بني منتخب الجامعة
اإلسالمية بقيادة مسؤول الرياضة زكريا شرارة،
ومنتخب الصحافة الرياضية ،وانتهت بفوز
االخير بفارق هدفني.

عداءات «نركض سوا» قطعن
 250كلم

قطعت العداءات األربع ساندرا غرغور وغريس
سفيان نصف
ماضي ونادين كالوت وهوري
ّ
مسافة سباق «نركض سوا» الذي تنظمه جمعية
بيروت ماراثون بالتعاون مع الجمعية اللبنانية
ّ
ّ
التوحد في لبنان ،وقد
للتوحد دعمًا لحاالت
وصلت العداءات ظهر امس في ختام املرحلة
الثالثة إلى بيروت ،حيث كانت محطة الستقبالهن
في منطقة عني املريسة .وكانت املحطة الثانية من
السباق قد أنجزت اول من أمس في قلعة صيدا،
حيث وصلت العداءات االربع اللواتي انطلقن من
مدينة صور وقطعن مسافة  40كيلومترًا على
مدى ست ساعات متواصلة.

