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الدوري األميركي للمحترفين

أصداء عالمية

 100نقطة و 30متابعة و 30تمريرة حاسمة لوستبروك
ضــرب نجم أوكالهوما سيتي ثاندر
راس ـ ــل وس ـت ـب ــروك ب ـق ــوة مـ ـج ــددًا فــي
مطلع املوسم الحالي وقاد فريقه إلى
فوز صريح على لوس أنجلس اليكرز
 ،96-113ض ـم ــن دوري ك ـ ــرة ال ـس ـلــة
األميركي الشمالي للمحترفني.
وس ـجــل وس ـت ـبــروك  33نـقـطــة ونـجــح
في  16تمريرة حاسمة و 12متابعة،
محققًا «تــريـبــل داب ــل» للمرة الثانية
على التوالي والـ  39في مسيرته.
وع ـل ــى مـ ــدى ثـ ــاث مـ ـب ــاري ــات ،سجل
ً
وسـتـبــروك مـعــدال مـقــداره  38,6نقطة
فــي امل ـب ــاراة ال ــواح ــدة ،بــاإلضــافــة إلــى
 12,3متابعة و 11,6تمريرة حاسمة.
وأض ــاف فيكتور أوالدي ـبــو  20نقطة
وستيفن أدامس  14نقطة و 12متابعة
لـثــانــدر ال ــذي رفــع رصـيــده إلــى ثالثة
انتصارات منذ مطلع املوسم الحالي.
وكان وستبروك قد تعملق في مباراة
فريقه األخيرة أيضًا وسجل  51نقطة
و 13متابعة و 10تمريرات حاسمة في
املباراة ضد فينيكس صنز ،فبات أول
الع ــب ينجح فــي تسجيل  100نقطة
و 30متابعة و 30تمريرة حاسمة في
أول ثالث مباريات في املوسم.

قاد دورانت غولدن ستايت للفوز على فينيكس (أ ف ب)

أما أفضل مسجل في صفوف اليكرز
فكان دانجلو راسل وجوليوس راندل
وسجل كل منهما  20نقطة.
ّ
ووج ـ ـ ــه مـ ـ ــدرب اليـ ـك ــرز لـ ــوك والـ ـت ــون
التحية لوستبروك بقوله« :لقد أدى
بـشـكــل رائـ ــع وي ـجــب رف ــع الـقـبـعــة لــه.
لقد أثبت في مباراة اليوم أنه أفضل

العبي االرتكاز في العالم».
وقاد الثنائي كيفن دورانت وستيفن
ك ـ ـ ـ ــوري ف ــري ـق ـه ـم ــا غ ـ ــول ـ ــدن س ـت ــاي ــت
ووريرز إلى الفوز على فينيكس صنز
 100-106بـتـسـجـيــل األول  37نقطة
والثاني  28نقطة.
ّ
وت ـخــلــف غ ــول ــدن س ـتــايــت ب ـف ــارق 13

نـقـطــة ف ــي ال ـش ــوط األول ،لـكـنــه نجح
في استعادة توازنه وقلب تخلفه إلى
ت ـقــدم ب ـف ــارق  7ن ـقــاط ( )94-101قبل
دقيقة و 19ثانية في الربع األخير .ثم
حسم كوري الذي سجل ثالث رميات
حرة وأخريني من دورانت في الثواني
األخ ـي ــرة الـنـتـيـجــة ملـصـلـحــة ووريـ ــرز
نهائيًا.
وت ـغ ـلــب ل ــوس أن ـج ـلــس كـلـيـبــرز على
ي ــوت ــا ج ــاز  75-88ف ــي مـ ـب ــاراة سجل
فـيـهــا االح ـت ـيــاطــي أوسـ ــن ري ـف ــرز 19
نقطة وزميله بالك غريغني  18للفائز،
وجورج هيل  18للخاسر.
وفــي املـبــاريــات األخ ــرى ،فــاز ممفيس
غــريــزل ـيــس ع ـلــى واش ـن ـط ــن ويـ ـ ــزاردز
 103-112ب ـعــد ال ـت ـمــديــد ،وهـيــوســن
روكتس على داالس مافريكس ،92-93
وس ــان أنـطــونـيــو سـبــرز عـلــى ميامي
هيت  ،99-106وديـتــرويــت بيستونز
على ميلووكي باكس .83-98
وهـ ـ ـن ـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم:
ت ــورون ـت ــو رابـ ـت ــورز  -دن ـف ــر نــاغـتــس،
ب ــروكـ ـل ــن نـ ـت ــس  -ش ـي ـك ــاغ ــو ب ــول ــز،
أتالنتا هوكس  -ساكرامنتو كينغز،
لوس أنجلس كليبرز  -فينيكس صنز.

الفورموال 1

هاميلتون يشكر الحظ بعد فوزه بجائزة المكسيك
بعد تحقيقه فوزه الـ  51في مسيرته
ومـعــادلـتــه رق ــم بـطــل الـعــالــم السابق
 4مـ ــرات الـفــرنـســي آالن ب ــروس ــت في
قائمة االنتصارات عبر العصور بعد
إحرازه املركز األول في جائزة املكسيك
الكبرى ،وهي املرحلة التاسعة عشرة
من بطولة العالم لسباقات سيارات
الـفــورمــوال  ،1قــال ســائــق مرسيدس،
ال ـبــري ـطــانــي لــويــس هــام ـي ـل ـتــون ،إنــه
ش ـعــر ب ـخ ــوف م ــن عـ ــدم الـ ـق ــدرة على
البقاء حتى وقفة الصيانة األولى.
وت ـق ـ ّـدم هــامـيـلـتــون فــي الـسـبــاق على
زمـيـلــه األمل ــان ــي نيكو روزب ـ ــرغ ،فيما
ّ
حـ ــل األملـ ــانـ ــي س ـي ـبــاس ـت ـيــان فـيـتـيــل،
س ــائ ــق فـ ـي ــراري ،ثــال ـثــا ب ـعــد مـعــاقـبــة
الهولندي ماكس فيرشتابن ،سائق

«ريـ ـ ـ ــد ُبـ ـ ـ ــل» بـ ــإضـ ــافـ ــة خـ ـم ــس ث ـ ــوان
ل ـت ــوق ـي ـت ــه إث ـ ــر اصـ ـط ــدام ــه ب ــاألخ ـي ــر
لـيـتــراجــع ال ــى املــركــز الـخــامــس خلف
زميله األوسترالي دانيال ريكياردو.
ل ـك ــن ،ب ـعــد ان ـت ـهــاء ال ـس ـب ــاق ،تـعــرض
ـوان فتراجع الى
فيتيل لعقوبة  10ث ـ ٍ
املركز الخامس وصعد ريكياردو الى
ً
الـثــالــث ب ــدال مـنــه ،علمًا ب ــأن األملــانــي
ك ــان ق ــد ص ـعــد ال ــى مـنـصــة الـتـتــويــج
ّ
وت ـس ــل ــم الـ ـك ــأس ال ـخ ــاص ــة بـصــاحــب
املركز الثالث.
ّ
وقــلــص ف ــوز هــامـيـلـتــون الـثــامــن هــذا
املوسم والثاني على التوالي الفارق
م ــع روزب ـ ــرغ امل ـت ـصــدر إل ــى  19نقطة
قبل سباقني على النهاية.
وشــرح حامل اللقب األمــر بــأن فريقه

أب ـل ـغــه ق ـبــل ال ـب ــداي ــة أن أح ــد املـكــابــح
األمــامـيــة يـعــانــي مــن مشكلة ودرج ــة
حرارته أقل بكثير من املكابح األخرى.
وق ـ ـ ــال الـ ـس ــائ ــق الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي الـ ــذي
خ ـ ــرج ع ــن حـ ـ ــدود ال ـح ـل ـبــة وم ـ ــر مــن
فــوق العشب« :عـنــد املنعطف األول،
امل ـكــابــح األمــام ـيــة الـيـمـنــى تعرضت
ملشكلة ،وكنت سريعًا للغاية ،كنت
محظوظًا بعدم االصطدام بحائط أو
أي شيء».
وبـ ـع ــد االن ـ ـطـ ــاق م ــن امل ــرك ــز األول،
تسببت واقعة املرور من فوق العشب
باهتزازات قوية في اإلطارات وظلت
موجودة حتى وقفة الصيانة األولى
في اللفة .17
وأض ــاف« :االه ـت ــزازات كانت كبيرة،

لــم أع ـلــم هــل أسـتـطـيــع إك ـمــال الـجــزء
األول ،ال ـح ـق ـي ـقــة اع ـت ـق ــدت أن ع ـلـ ّـي
التوقفّ ،االهـتــزاز كــان قويًا للغاية،
وهو ما أثر على الرؤية».
وكان خروجه عن مسار الحلبة مثار
ح ــدي ــث ب ـع ــد الـ ـسـ ـب ــاق ،وخ ـصــوصــا
بعد فــرض عقوبة خمس ثــوان على
فيرشتابن بسبب األمر عينه عندما
ك ــان يــدافــع عــن مــركــزه أم ــام فيتيل،
ل ـكــن هــامـيـلـتــون ق ــال إن الــواقـعـتــن
مختلفتان.
ويستطيع روزبــرغ حصد اللقب إذا
فاز في البرازيل بعد أسبوعني ،وهو
سـبــاق لــم يستطع هاميلتون الفوز
ب ــه حـتــى اآلن وسـيـطــر عـلـيــه زميله
األملاني في املوسم املاضي.

السلة اللبنانية
ّ
هومنتمن وجمهوره بطال دورة الحريري السلوية
عبد القادر سعد
أصـ ـ ـ ّـر ف ــري ــق هــوم ـن ـت ـمــن ع ـل ــى اب ـق ــاء
لـقــب دورة الـحــريــري لـكــرة الـسـلــة في
لـ ـبـ ـن ــان ،ف ـن ـج ــح أمـ ـ ــس ب ــالـ ـف ــوز عـلــى
النجم الساحلي التونسي 98 - 102
في نهائي الدورة ليفوز بأول لقب له
في لقاء جنوني أقيم في قاعة صائب
سالم وأمام مدرجات ممتلئة .جمهور
ك ـ ــان الـ ــاعـ ــب ال ـ ـسـ ــادس فـ ــي ال ـف ــريــق
األرمـ ـ ـن ـ ــي ف ــأش ـع ــل م ـ ــدرج ـ ــات مـلـعــب
الرياضي التي بدت وكأنها تحتضن
جـمـهــور صــاحــب األرض ال ــذي خــرج
أمس أمام النجم الساحلي.
هــومـنـتـمــن م ــع ج ـم ـهــوره ال ــرائ ــع كــان
خـيــر ممثل للسلة اللبنانية ،وحقق
ان ـت ـص ــارًا قـلـيـلــون تــوق ـعــوا تحقيقه.
ً
لـ ـي ــس ت ـق ـل ـي ــا م ـ ــن ق ـ ــوة هــوم ـن ـت ـمــن
لكن بعد الـعــرض الكبير ال ــذي قدمه
الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــون أول م ـ ــن أم ـ ـ ــس أم ـ ــام
ال ــري ــاض ــي .إال أن الع ـب ــي هــومـنـتـمــن
أثـبـتــوا أنـهــم أكـبــر مــن أي ترجيحات
فنجحوا في احراز أول لقب لهم على
صعيد الــرجــال ،فـكــانــوا نجومًا فوق
الـ ـع ــادة م ــن األم ـي ــرك ــي م ــاي ــك تــايـلــور
أف ـضــل املـسـجـلــن ف ــي الـ ـ ــدورة بـ ـ 150
ن ـق ـطــة ،الـ ــى آثـ ــر م ــاج ــوك م ــن جـنــوب
ال ـس ــودان ال ــى نــديــم سـعـيــد وسـيـفــاك
كيتنجيان ونديم حاوي.

فريق هومنتمن مع كأس دورة الحريري (حسام شبارو)

هــؤالء نجحوا فــي منع الضيوف من
احــراز اللقب فلم يستطع ال مكرم بن
رمـ ـض ــان ،أف ـضــل الع ـبــي ال ـ ـ ــدورة ،وال
عمر موحلي او نزار كنيوا واالميركي
بـيـلــي كـ ــارك ورضـ ـ ــوان ب ــن سـلـيـمــان
كسر ارادة اللبنانيني بــإحــراز اللقب
الغالي .والالفت أن العبي هومنتمن
تـمـتـعــوا بـلـيــاقــة بــدنـيــة عــال ـيــة ،حيث
ل ــم يـ ـت ــأث ــروا ب ـف ــوزه ــم ال ـص ـع ــب عـلــى
ســا املـغــربــي فــي نـصــف الـنـهــائــي ،إذ
ـت إض ــاف ــي ق ـبــل أن
اح ـتــاجــوا ال ــى وقـ ـ ٍ
يتأهلوا الى النهائي.
العـبــو امل ــدرب جــو مـجــاعــص تـقـ ّـدمــوا
عـلــى مـ ــدار دق ــائ ــق املـ ـب ــاراة ّ
ووس ـع ــوا

رياضة

23

الفارق الى  13نقطة في بعض الفترات،
قبل أن تأتي االنتفاضة التونسية في
الربعني األخيرين وتحديدًا في الربع
ال ــراب ــع الـ ــذي ش ـهــد تـقـلـيـصــا لـلـفــارق
ال ـ ــى أرب ـ ـ ــع نـ ـق ــاط  84 - 88ملـصـلـحــة
ه ــوم ـن ـت ـم ــن ق ـب ــل أرب ـ ـ ــع دقـ ــائـ ــق عـلــى
نهاية اللقاء .وبدا كأن التونسيني في
طريقهم لقلب األم ــور وخـطــف الفوز
ل ـكــن ن ـجــم هــوم ـن ـت ـمــن م ــاي ــك تــاي ـلــور
كــان حــاضـرًا فــي اللحظات الحاسمة
وس ـ ـج ـ ــل ث ـ ـمـ ــانـ ــي ن ـ ـق ـ ــاط (س ـ ـ ـ ــت مــن
أن يخرج
ثالثيتني) رفعت الفارق قبل ّ
بــاألخـطــاء الـخـمـســة .خ ــروج أث ــر على
القوة الهجومية لهومنتمن فاستلم

ال ـت ــون ـس ـي ــون املـ ـ ـب ـ ــادرة دون الـ ـق ــدرة
ّ
يسجل
على معادلة النتيجة .لكن ما
لـلـتــونـسـيــن ق ــدرت ـه ــم ع ـلــى الـتـعــامــل
م ــع األخـ ـط ــاء ال ـت ــي ارت ـك ـب ــوه ــا حيث
بلغ عــدد أخطاء الالعبني الرئيسيني
أربعة لكل العب من دون أن يخرجوا
ب ــاالخـ ـط ــاء ال ـخ ـم ـســة ب ـع ـكــس الع ـبــي
هومنتمن وتـحــديـدًا تايلور وسعيد
وكرم مشرف.
وكان تايلور أفضل مسجلي اللقاء بـ
 39نقطة و 7متابعات و 10تمريرات
حــاس ـمــة ،واضـ ــاف مــاجــوك  32نقطة
م ــع  10م ـتــاب ـعــات ،ون ــدي ــم سـعـيــد 12
نقطة ،ومن النجم الساحلي ّ
سجل بن
رمضان  40نقطة مع  16متابعة.
من جهة أخرى ،أعلنت االمانة العامة
في االتحاد اللبناني لكرة السلة أنها
تـبـلـغــت م ــن مـكـتــب اقـلـيــم غ ــرب آسـيــا
فــي كــرة السلة الـتــابــع ملنظمة «وادا»
ملكافحة املنشطات القرار بحق كل من
الالعبني ماريو عبود وأحمد ابراهيم
وفي خالصته:
 ايـ ـق ــاع ع ـق ــوب ــة ع ـ ــدم االهـ ـلـ ـي ــة عـلــىالــاعــب مــاريــو عـبــود وايـقــافــه م ــدة 4
س ـن ــوات ت ـبــدأ م ــن ت ــاري ــخ  26نيسان
.2016
 ايـ ـق ــاع ع ـق ــوب ــة ع ـ ــدم االهـ ـلـ ـي ــة عـلــىالــاعــب أح ـمــد ابــراه ـيــم واي ـقــافــه مــدة
سنتني تبدأ من تاريخ  21ايار .2016

«شفايني» يعود الى حسابات
مورينيو؟

أعلن مانشستر يونايتد عــودة العب الوسط
األملاني باستيان شفاينشتايغر الى تدريبات
الفريق االول .وكــان شفاينشتايغر قــد غاب
عن التدريبات منذ مطلع املوسم الحالي بقرار
من املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ،الذي لم
يضع قائد «املانشافت»
السابق في خططه وطلب
منه إجراء التدريبات مع
ال ـف ــري ــق الـ ــرديـ ــف ،حتى
إن «شفايني» لــم يظهر
ف ــي الـ ـص ــورة الــرسـمـيــة
ل ـل ـف ــري ــق ال ـ ـتـ ــي اتـ ـخ ــذت
االسبوع املاضي.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان «ش ـ ـف ـ ــاي ـ ـن ـ ــي»
ق ــد ان ـضــم ال ــى ص ـفــوف «ال ـش ـيــاطــن الـحـمــر»
مطلع موسم  2016-2015بطلب من املــدرب
الهولندي السابق لويس فان غــال ،حيث لعب
أساسيًا في تشكيلته قبل أن يصاب في أذار
املاضي ويغيب حتى نهاية املوسم.

لوف مع ألمانيا حتى 2020

كما تردد قبل ايامَّ ،
جدد االتحاد االملاني لكرة
القدم عقد مدرب املنتخب الوطني يواكيم لوف
ملدة عامني حتى  .2020وكان لوف قد استلم
ت ــدري ــب مـنـتـخــب أملــان ـيــا بـعــد نـهــائـيــات كــأس
العالم عام  2006في أملانيا وقــاده الى إحراز
اللقب العاملي عام  2014في نسخة البرازيل.
وسيشرف لــوف بالتالي على منتخب املانيا
ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم  ،2018وف ــي ك ــأس اوروبـ ــا
.2020

بيبي يغيب بين  4و 6أسابيع

سيغيب البرتغالي بيبي مــدافــع ريــال مدريد
االسباني عن املالعب لفترة تــراوح من  4الى
 6أســابـيــع ،بعد تعرضه إلصــابــة فــي عضلة
ال ـف ـخ ــذ .وس ـي ـغ ـيــب ب ـي ـبــي ع ـلــى األرج ـ ــح عــن
«دربـ ــي» الـعــاصـمــة االسـبــانـيــة امل ـقــرر فــي 19
تشرين الثاني املقبل أو ربما «الكالسيكو»
ضد برشلونة في  3كانون االول.
ُ
وت ـعـ ّـد إصــابــة بيبي ضــربــة مــوجـعــة للمدرب
الفرنسي زيــن الــديــن زي ــدان وخـصــوصــا في
ظل غياب قائد خط الدفاع سيرجيو راموس
حتى منتصف الشهر املقبل.

يوفنتوس بال كييلليني
لمباراتين

أكدت الفحوص الطبية غياب العب يوفنتوس
جورجيو كييلليني عن مباراتي فريقه ضد
ل ـي ــون ال ـفــرن ـســي ف ــي دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ــا،
وكييفو في الــدوري املحلي ،بسبب اإلصابة،
مــا يعد ضــربــة قــويــة لــدفــاع «البيانكونيري»،
ب ـح ـســب م ــا أوضـ ـح ــت ص ـح ـي ـفــة «الغ ــازي ـت ــا
ديللو سبورت» اإليطالية .وكان كييلليني قد
تعرض لإلصابة فــي لقاء «السيدة العجوز»
أمام نابولي (.)1-2

 80جلدة داعشية بسبب
قمصان الفرق األوروبية

نـشــرت صحيفة «م ــارك ــا» اإلسـبــانـيــة ،قصة
فتى عراقي نجح بالهروب من إحدى املناطق
الخاضعة لتنظيم «داعش» بمساعدة مقاتلني
أك ـ ـ ـ ــراد .وف ـ ــور وص ـ ــول ال ـف ـت ــى ال ـ ــذي يــدعــى
إسـمــاعـيــل كـشــف عــن قميص لــريــال مــدريــد
اإلسباني يرتديه تحت سترته لكن من دون
ش ـعــار ال ـفــريــق بـعــدمــا أج ـبــره «داع ـ ــش» على
نــزعــه وإال فسيتلقى عقوبة .وقــال الفتى إن
التنظيم يحظر ارتداء قمصان الفرق األوروبية
وقد فرض قانونًا يقضي بـ  80جلدة في حال
املخالفة.

