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أصداء عالمية

«الملك» وعد ووفى
عرش الـ {أن بي آي» في كليفالند
يــوم قــرر لـيـبــرون جيمس ال ـعــودة من
ميامي هيت الــى فريقه األم كليفالند
كافالييرز ،وعد أنصار االخير بحمل
لـ ـق ــب دوري ك ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة االمـ ـي ــرك ــي
ال ـش ـم ــال ــي ل ـل ـم ـح ـتــرفــن الـ ـيـ ـه ــم .لـكــن
الـحـقـيـقــة أن اح ـ ـدًا ل ــم ي ـكــن ي ـتــوقــع ان
ي ـت ـح ـقــق ال ـح ـل ــم ب ـه ــذه امل ـل ـح ـمــة ال ـتــي
اقـ ــدم عـلـيـهــا "امل ـل ــك ج ـي ـمــس" ليكسب
ه ــذا الـلـقــب بــام ـت ـيــاز ،فـهــو بـحــق كــان
ملك انتصار كليفالند وافضل العبي
النهائي الــذي جمع فريقه مع غولدن
ستايت ووريرز بطل املوسم املاضي.
جيمس كتب باسم كليفالند إنجازًا لم
يسبقه اليه أحد ،إذ لم ينجح أي فريق
في قلب تأخره في السلسلة النهائية
ـوز  ،3-4وذل ــك بعدما حسم
 3-1الــى ف ـ ٍ
املواجهة السابعة فــي ملعب ووريــرز
بنتيجة .89-93
جـيـمــس ك ــان قــد ع ــرف طـعــم التتويج
مــع ميامي هيت عامي  2012و،2013
إال أن الـفــوز باللقب الـغــالــي بقميص
ك ـل ـي ـفــانــد ي ـح ـمــل ن ـك ـهــة خ ــاص ــة ،ألن
ه ــذا الـفــريــق ج ــاء بــه ال ــى الـ ــدوري عــام
ّ 2003
ومهد الطريق أمامه لكي يلمع
ويـفــرض نفسه أحــد أب ــرز أبـنــاء جيله
إذا لم يكن أبرزهم.
وكــانــت دمــوع صرخة جيمس ّ
معبرة
في نهاية اللقاء عندما قال "كليفالند،
هذا (اللقب) لك" ،وذلك ألنه وضع ّ
حدًا
لصيام املدينة عن االلقاب ،إن كان في
كرة السلة أو البايسبول أو كرة القدم
االمـيــركـيــة مـنــذ ع ــام  1964حــن أحــرز
كليفالند براونز لقب دوري كرة القدم
االميركية.
وتــألــق جيمس فــي امل ـبــاراة الحاسمة
التي أقيمت بحضور  19596متفرجًا،
إذ سجل  27نقطة مع  11متابعة و11
تمريرة حاسمة ،وأصـبــح ثالث العب
فقط يحقق "تريبل دابل" في املواجهة

السابعة االخـيــرة مــن ال ــدور النهائي،
ل ـي ـس ـت ـحــق عـ ــن جـ ـ ـ ــدارة ن ـي ـل ــه ج ــائ ــزة
أفضل العب في النهائي للمرة الثالثة
في مسيرته.
وم ــا يــزيــد مــن حـجــم إن ـجــاز كليفالند
الـ ـ ــذي ث ـ ــأر لـ ـخـ ـس ــارة ن ـه ــائ ــي امل ــوس ــم
امل ــاض ــي ام ــام غ ــول ــدن سـتــايــت (،)4-2
أنـ ــه ت ـح ـقــق ع ـلــى ح ـس ــاب ف ــري ــق ق ــادم
من موسم استثنائي نجح خالله في
تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد

االنتصارات في املوسم املنتظم بعدما
أصاب  73فوزًا مقابل  9هزائم فقط ،أي
بزيادة فوز واحد على شيكاغو بولز
بقيادة النجم السابق مايكل جوردان
في موسم .1996-1995
ولــم يكن جيمس النجم الوحيد في
العرض االخـيــر ،إذ إن زميله كايري
ايــرفـيـنــغ الـ ــذي سـجــل ثــاثـيــة قاتلة
أواخـ ـ ــر ال ـل ـق ــاء ،واص ـ ــل تــأل ـقــه ايـضــا
وس ــاه ــم ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـســاب ـعــة ب ــ26

جمع جيمس بين لقب البطولة وافضل العب في النهائي للمرة الثالثة (أ ف ب)

نقطة مع  6متابعات.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ل ــم ي ــرت ـ ِـق ن ـجــم ووري ـ ــرز
ستيفن كوري الى مستوى املسؤولية
امللقاة على عاتقه في مباراة حاسمة،
إذ اكتفى بتسجيل  6م ـحــاوالت فقط

كليفالند أول فريق
ّ
يقلب تأخره  3-1الى
فوز في النهائي
من أصل  19وأنهى اللقاء وفي رصيده
 17نقطة ،علمًا بــأن زميله درايـمــونــد
غرين كان االفضل بتسجيله  32نقطة
مع  15متابعة و 9تمريرات حاسمة.
وم ـ ــا يـ ــزيـ ــد م ـ ــن صـ ـع ــوب ــة الـ ـخـ ـس ــارة
بالنسبة الــى ك ــوري أنــه تـسـ ّـرع كثيرًا
في الثواني القاتلة من املباراة وحاول
ال ـت ـســديــد م ــن م ـســافــة ب ـع ـيــدة عــوضــا
عــن الـتـمــريــر ألح ــد زم ــائ ــه ،وذل ــك في
الــوقــت ال ــذي تــألــق فيه جيمس دفاعًا
أيضًا عندما قام بـ"بلوك شوت" خرافي
معترضًا اندريه ايغوداال في آخر 1.58
دقيقة حني كان التعادل  ،89-89قبل ان
يسجل ايرفينغ ثالثية الحسم في آخر
 35ثانية.
وق ــال ك ــوري بـعــد الـلـقــاء" :ل ــم أفـعــل ما
فيه الكفاية من أجــل مساعدة الفريق
ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــوز .هـ ــذا االم ـ ــر سـيــاحـقـنــي
لبعض الــوقــت" .وأض ــاف" :االم ــر مؤلم
جدًا لكنني فخور بكل العب دخل الى
أرضية امللعب للدفاع عن فريقنا هذا
املوسم".

نشاط

ً
فرنسبنك بطال للمصارف في كرة السلة
ت ـ ّـوج فــريــق فــرنـسـبـنــك بـلـقــب بـطــولــة امل ـصــارف
لكرة السلة لعام  2016بتغلبه على فريق بنك
االعـتـمــاد اللبناني ،فــي امل ـبــاراة النهائية التي
أقيمت بينهما على ملعب سنتر مزهر.
الفريقان قـ ّـدمــا ً
أداء مرتفعًا ومتميزًا باملهارة
والروح الرياضية في جو من الحماسة بحضور
عدد كبير من مشجعي فريقي املصرفني.
ٍ
وتمكن فرنسبنك من فرض سيطرته في الربع
ّ
الـثــالــث حـيــث ش ــل قـ ــدرات مـنــافـســه الهجومية
ـارق كبير
ليخرج فــائـزًا بالنتيجة النهائية بـفـ ٍ
بلغ  18نقطة (.)60-78
وب ـع ــد  81مـ ـب ــاراة ض ـمــن م ـنــاف ـســات الـبـطــولــة،
اس ـت ـحــق فــرنـسـبـنــك ه ــذا ال ـف ــوز وال ـل ـق ــب ،وهــو
ال ــذي بلغ امل ـبــاراة النهائية للعام الـثــانــي على
التوالي ،وذلك في البطولة التي نظمتها شركة
"س ـبــورتــس مــانـيــا" بــرعــايــة االت ـح ــاد اللبناني
لكرة السلة.
وتـ ّـم تكريم فرنسبنك مــن قبل الشركة املنظمة
لتشجيعه الرياضة عامة وكــرة السلة خاصة.
وقـ ــامـ ــت الـ ـش ــرك ــة امل ـ ــذك ـ ــورة بـ ـت ــوزي ــع ال ـ ـ ــدروع
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كرة القدم مفيدة في
َّالرياضيات والهندسة

قدم أستاذ الرياضيات التطبيقية في جامعة
أوبساال السويدية ديفيد سامبتر ،دراسة
في كتاب «كرة القدم والرياضيات» ،مشيرًا
الى أن من املمكن فهم مادة اإلحصاء أو
الهندسة من خالل مشاهدة مباراة كرة قدم.
وأكد مؤلف الكتاب أنه يطرح «طريقة مختلفة
ومسلية ومضحكة لتعلم الرياضيات»،
حيث قال« :يمكننا أن نتعلم مادة اإلحصاء
عن طريق تحليل التمريرات التي يقوم
بها أي العب ،ويمكننا كذلك فهم الهندسة
عن طريق تحليل طريقة رأس املثلث التي
ينفذها فريق برشلونة في الوقت الحالي
والتي كان يجيدها فريق أياكس أمستردام
في السبعينيات» .وأشار كذلك إلى إمكانية
«مشاهدة مباراة كرة قدم من منظور جديد
ومثير» ،حيث إن النماذج الرياضية تساعدنا
على فهم آلية التعاون بني الالعبني على أرض
امللعب.

الريال ينهي الجدل
حول دي خيا

أنهى رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو
بيريز الجدل املثار حول االهتمام بالتعاقد مع
حارس مرمى مانشستر يونايتد اإلسباني
دافيد دي خيا ،بإرساله خطابًا رسميًا
الى إدارة مانشستر يونايتد ،يؤكد فيه أنه
غير مهتم بالتعاقد مع الالعب خالل فترة
االنتقاالت الصيفية ،وفقًا ملا أكدته صحيفة
«إكسبرس» اإلنكليزية .وكان الناديان قد
اتفقا بعد تعثر الصفقة في اللحظات األخيرة
من انتقاالت الصيف العام املاضي ،على
أن ريال مدريد له األولوية في ضم دي خيا
مقابل  35مليون يورو ،ولكن بمهلة تنتهي
في  15حزيران الحالي.

هامسيك بديل بوغبا
في «اليوفي»
ً

وجد يوفنتوس اإليطالي بديال لالعبه
الفرنسي بول بوغبا ،املرشح بقوة للرحيل
إلى ريال مدريد هذا الصيف ،وفقًا ملا يشير
إليه آخر التقارير في إيطاليا وإسبانيا،
حيث سيتجه نحو التعاقد مع قائد نابولي
السلوفاكي ماريك هامسيك .وكان املدير
التنفيذي لبطل ايطاليا بيبي ماروتا قد قال
سابقًا« :لقد كنا في مفاوضات مع هامسيك
ملدة شهر».
من جهة أخرى ،ذكرت شبكة «سكاي
سبورتس» البريطانية أن العب ساوثمبتون
فيكتور وانياما سيخضع لفحص طبي
تمهيدًا النتقاله الى صفوف توتنهام
هوتسبر .وبحسب الشبكة ،فقد تم التوصل
الى اتفاق بني الناديني النتقال الالعب مقابل
صفقة قدرت بحوالى  16مليون يورو.

احتمال استبعاد الروس
من األولمبياد

التقديرية للمدير العام لفرنسبنك نبيل القصار،
وللمنسقة االستراتيجية رائدة الداعوق ،وملدير
قسم املوارد البشرية نيكوال خير الله.
ً
ونال عفيف نهرا ،ممثال فرنسبنك ،لقب أفضل

مدير فريق في البطولة .كذلك ،حصل رزق الله
زلعوم على لقب أفضل مدرب ،وفريديريك زين
على لقب أفضل العب ،ومارك قدسي على لقب
أفضل سارق كرات.

أوضح رئيس الوكالة العاملية ملكافحة
املنشطات كريغ ريدي أن الوكالة مستعدة
التخاذ «اجراءات جديدة» ضد روسيا ردًا
على اتهامات محققها املستقل بخصوص
تورط الروس في التنشط املنظم .وقال ريدي
مهددًا« :في االسابيع املقبلة ،سنحصل على
نتائج تحقيقنا املستقل .اذا أظهر التقرير
انتهاكات من أي نوع كانت ،فسنظهر إرادتنا
لبناء رياضة نظيفة .العالم سيرانا» .وكان
الرئيس السابق للوكالة العاملية الكندي ديك
باوند اعلن عبر صحيفة «صنداي تايمز»
االنكليزية أن استبعاد البعثة الروسية
بأكلمها ،ال ألعاب القوى فقط ،من دورة
األلعاب األوملبية في ريو دي جانيرو ليس
مستبعدًا.

