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رياضة
الدوري األميركي للمحترفين

أصداء عالمية

 39نقطة إليرفينغ و«تريبل دابل» ثالثة لجيمس
فوز صعب ،هو الثالث عشر من أصل
 15مباراة حققه كليفالند كافالييرز،
حــن تغلب على فيالدلفيا سفنتي
س ـي ـك ـس ــرز  108-112فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
األمـيــركــي الشمالي للمحترفني في
كرة السلة.
ويعود الفضل في فوز كليفالند الى
الثالثي املــؤلــف مــن كــايــري ايرفينغ
وليبرون جيمس وكيفن الف الذين
يـثـبـتــون ف ــي ك ــل مـ ـب ــاراة نـيـتـهــم في
سعيهم نحو املحافظة على اللقب،
حيث سجل األول  39نقطة ،والثاني
 26نقطة والـثــالــث  25نقطة .وحقق
"املـ ـل ــك" ال ـثــاث ـيــة املـ ــزدوجـ ــة "تــري ـبــل
دابل" الثالثة له هذا املوسم.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،ك ــان جــويــل أمبيد
أفـ ـض ــل م ـس ـج ـلــي ف ـي ــادل ـف ـي ــا بـ ـ ـ 22
نـقـطــة ،لـكــن ذلــك لــم يمنع فــريـقــه من
ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة الـ ـث ــالـ ـث ــة عـ ـش ــرة فـ ــي 17
مباراة.
َّ
ولخص إيرفينغ سبب الفوز بقوله:
"عندما تمتلك العبني رائعني ،يمكن
ان ي ــأت ــي ال ـت ـس ـج ـيــل م ــن أي واح ــد
منهم وفي أي لحظة".
ب ـ ــدوره ،ورغ ــم انـطــاقـتــه عـلــى نحو
رائ ــع فــي املــوســم الـجــديــد ،وإظ ـهــاره
ق ــدرات هـجــومـيــة كـبـيــرة ،لـقــي لــوس
أنجلس كليبرز خسارة جديدة هي
الرابعة له في  17مباراة ،حني سقط

أمام إنديانا بايسرز  91-70متراجعًا
الى املركز الثالث في ترتيب املنطقة
الـ ـغ ــربـ ـي ــة خـ ـل ــف غـ ـ ــولـ ـ ــدن س ـت ــاي ــت
ووريرز وسان انطونيو سبرز.
 70نقطة كــان الـحــد األقـصــى لنقاط

ك ـل ـي ـبــرز ،وه ــو امل ـع ــدل األقـ ــل ل ــه منذ
 ،2003م ــع تـسـجـيــل ن ـجــومــه بــايــك
غـ ــري ـ ـفـ ــن وك ـ ـ ــري ـ ـ ــس ب ـ ـ ـ ــول وج ـ ـمـ ــال
كــراوفــورد  16و 13و 12نقطة تواليًا
ّ
فقط .أما الفائز ،فقد سجل له كل من

سجل ليبرون جيمس  26نقطة (أ ف ب)

غـلــن روب ـن ـســون ومــاي ـلــز تـيــرنــر 17
نقطة.
كـ ــذلـ ــك ،أنـ ـه ــى س ــاك ــرام ـن ـت ــو كـيـنـغــز
سلسلة من  7هزائم متتالية بتغلبه
عـلــى بــروكـلــن نـتــس  ،105-122بعد
ت ــأل ــق ن ـج ـمــه دي ـ ـمـ ــاركـ ــوس ك ــازن ــس
وساهم زميله
الذي سجل  37نقطة.
ً
رودي غاي بـ  22نقطة ،إضافة الى 18
نقطة لدارين كولينسون .في املقابل،
ب ــرز ش ــون كـيـلـبــاتــريــك ف ــي صـفــوف
بروكلني بتسجيله  22نقطة.
وف ـ ـ ــي بـ ــاقـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ،ف ـ ـ ــاز دن ـف ــر
ن ــاغ ـت ــس ع ـل ــى فـيـنـيـكــس ص ـن ــز -120
 ،114وميلووكي باكس على أورالندو
مــاجـيــك  ،96-104وداالس مافريكس
عـلــى نـيــو أورل ـيــانــز بيليكانز ،81-91
وه ـي ــوس ــن روكـ ـت ــس ع ـلــى بــورتــانــد
تـ ــرايـ ــل ب ـ ــاي ـ ــزرز  ،114-130ولـ ــوس
أنـجـلــس الي ـكــرز عـلــى أتــانـتــا هوكس
.94-109
وهنا برنامج مباريات اليوم :واشنطن
ويزاردز  -ساكرامنتو كينغز ،تورونتو
رابتورز  -فيالدلفيا سفنتي سيكسرز،
م ـيــامــي ه ـيــت  -بــوس ـطــن سـلـتـيـكــس،
نيويورك نيكس  -أوكالهوما سيتي
ثــانــدر ،مينيسوتا تمبروولفز  -يوتا
ج ــاز ،ممفيس غريزليس  -تشارلوت
هــورنـتــس ،غــولــدن سـتــايــت ووريـ ــرز -
أتالنتا هوكس.

الفورموال 1

مرسيدس يفكر في معاقبة هاميلتون
لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـخ ـ ــف تـ ـ ــوتـ ـ ــو وول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ،م ــدي ــر
مـ ــرس ـ ـيـ ــدس ،أن الـ ـف ــري ــق ي ـف ـك ــر فــي
مـعــاقـبــة ســائـقــه الـبــريـطــانــي لــويــس
ه ـ ــامـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــون ب ـ ـس ـ ـبـ ــب مـ ـخ ــالـ ـفـ ـت ــه
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات فـ ــي جـ ــائـ ــزة أب ـ ــو ظـبــي
ال ـك ـبــرى ،وه ــي املــرحـلــة األخ ـي ــرة من
ب ـطــولــة ال ـع ــال ــم ل ـس ـبــاقــات س ـي ــارات
الفورموال .1
واسـتـخــدم هاميلتون استراتيجية
"امللجأ األخير" عندما خفف سرعته
ب ـهــدف الـسـمــاح للسائقني اآلخــريــن
بتضييق الخناق على زميله األملاني
نيكو روزبرغ وتجاوزه ،وخصوصًا
ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ــوت ـ ـيـ ــرة "ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة"

لــأملــانــي اآلخ ــر سيباستيان فيتيل
(ف ـ ـي ـ ــراري) ،ل ـك ــن ن ـج ــل ب ـط ــل ال ـعــالــم
السابق كيكي روزبرغ ( )1982حافظ
على رباطة جأشه وتمكن من ابقاء
فـيـتـيــل وال ـه ــول ـن ــدي الـ ـش ــاب مــاكــس
فيرشتابن (ري ــد ُب ــل) خـلـفــه ،لينهي
ال ـب ـطــولــة وهـ ــو أم ـ ــام زم ـي ـلــه ال ـل ــدود
بفارق  5نقاط ( 385مقابل .)380
وخ ــال ــف هــام ـي ـل ـتــون أوامـ ـ ــر ال ـفــريــق
الذي تدخل أكثر من مرة لكي يطلب
منه أن يزيد من سرعته لكنه رفض
اإلس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة م ـ ــا تـ ـسـ ـب ــب ب ــوص ــول
فيرشتابن وفيتيل إلى روزبرغ الذي
ك ــان عــالـقــا خـلــف زمـيـلــه البريطاني

وال يريد املخاطرة بمحاولة تخطيه.
وعندما طلب الفريق من هاميلتون
أن يزيد سرعته لكي ال يهدد فرص
مــرسـيــدس ب ــإح ــراز املــركــز األول في
أبـ ــو ظ ـب ــي ،أج ـ ــاب ال ـبــري ـطــانــي" :فــي
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي أنـ ــا أخـ ـس ــر بـطــولــة
الـ ـع ــال ــم ،وب ــال ـت ــال ــي ال يــزع ـج ـنــي أن
أخسر السباق".
ولـ ـ ــم يـ ـك ــن وولـ ـ ـ ــف راض ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى مــا
ق ــام ب ــه هــام ـي ـل ـتــون ،وه ــو ق ــال بـهــذا
الصدد" :تجاهل تعليمات املنظومة
ع ـل ـنــا ي ـع ـنــي أن ـ ــك ت ـض ــع مـصـلـحـتــك
الـشـخـصـيــة أمـ ــام مـصـلـحــة ال ـفــريــق.
األمــر بسيط جـدًا ،ال مكان للفوضى

في أي فريق أو أي مؤسسة".
أم ـ ــا ب ـخ ـص ــوص إم ـك ــان ـي ــة م ـعــاق ـبــة
هاميلتون ،أجــاب وول ــف" :علينا أن
ننظر إلى الوضع ّ
برمته ،وأن نسأل
أنفسنا ماذا يعني (الذي حصل) .كل
شيء ممكن والحل يراوح بني تغيير
القواعد للموسم املقبل ألن األمور ال
تسير بالشكل املناسب في سباقات
مصيرية من هذا النوع وربما نحتاج
إلــى أن نمنحهما املزيد من الحرية،
أو قد نكون أكثر قساوة في حال عدم
اح ـتــرام مـبــادئـنــا .لـســت مـتــأكـدًا اآلن
الى أين تتجه األمور .يجب علينا أن
نفوز وأن نخسر بكرامة".

كرة الصاالت

بنك بيروت يقسو على وصيفه
بـ ـ ــدأ ف ــري ــق بـ ـن ــك ب ـ ـيـ ــروت امل ـت ـص ــدر
مـ ـش ــوار مــرح ـلــة االيـ ـ ــاب ف ــي بـطــولــة
لبنان لكرة القدم للصاالت من حيث
انهى الذهاب ،حيث حقق فوزًا كبيرًا
آخـ ــر ،وكـ ــان ه ــذه املـ ــرة ع ـلــى حـســاب
وصيفه الشويفات بنتيجة  ،2-9في
املـ ـب ــاراة ال ـت ــي اق ـي ـمــت بـيـنـهـمــا على
ملعب الرئيس إميل لحود.
وصيف املوسم املاضي اكد حضوره
م ــرة ج ــدي ــدة مــان ـعــا ال ـشــوي ـفــات من
تحقيق اي مـفــاجــأة بـعــدمــا ب ــرز في
مــرحـلــة ال ــذه ــاب ،وق ــد سـجــل للفائز
ع ـل ــي ط ـن ـيــش ( ،)3ع ـل ــي الـحـمـصــي
( ،)2االيــرانــي الياس بــاراتــي ،محمد
ح ـم ــود ،اح ـم ــد خ ـيــر ال ــدي ــن وم ـهــدي
قـبـيـســي .ام ــا الـخــاســر فـقــد سـجــل له
محمود دقيق وحسن توبة.
بــدوره حقق فريق الجيش اللبناني
ف ــوزًا كبيرًا على الـجـنــوب الرياضي
 7ـ  .4ولــم يتأخر العبو الجيش في
دخ ــول أج ــواء الـلـقــاء وسـجـلــوا هدفًا
مـبـكـرًا بــواسـطــة محمد ال ـحــاج ،لكن
ّ
الرد الجنوبي جاء سريعًا عن طريق
علي رميتي .إال أن أصـحــاب األرض

علي الحمصي ( )6من بنك بيروت محاصرًا من العبي الشويفات

اسـ ـتـ ـع ــادوا م ـ ـبـ ــادرة ال ـت ـس ـج ـيــل مــن
جديد بهدف ملحمد ابو زيد ،وأضاف
محمد عباس الهدف الثالث ،قبل أن
يـنـهــي رمـيـتــي ال ـشــوط األول بهدف
تقليص الفارق ( 2ـ .)3
وب ـس ــط الع ـب ــو ال ـج ـيــش سـيـطــرتـهــم
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شبه املطلقة على مـجــريــات الشوط
الـ ـث ــان ــي ،وأض ـ ــاف ـ ــوا أرب ـ ـعـ ــة أه ـ ــداف
متتالية كانت كفيلة بمنحهم نقاط
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ع ـب ــر م ـح ـم ــد ع ـث ـم ــان (،)2
ومحمود رمـضــان ومحمد قبيسي،
قـ ـب ــل أن ي ـس ـت ـف ـي ــق ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف فــي

الــدقــائــق ال ـثــاث األخ ـيــرة ويسجلوا
ه ـ ــدف ـ ــن ب ـ ــواسـ ـ ـط ـ ــة ح ـ ـسـ ــن الـ ـب ــاب ــا
ومحمد رميتي.
وع ـل ــى م ـل ـعــب الـ ـس ــد ،ح ـقــق ال ـحــريــة
ً
ص ـ ـيـ ــدا ف ـ ـ ـ ــوزًا س ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى AUST
بـنـتـيـجــة  6ـ  .2س ـجــل ل ـ ــأول احـمــد
نصرالله ( ،)2والفلسطيني عدنان
سـلــوم ،ومحمد ال ــدادا وعـلــي هاشم
ومـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـق ـ ـيـ ــس ،ولـ ـلـ ـث ــان ــي ج ــاد
قهوجي وخالد صيداني.
وفــي قــاعــة جامعة القديس يوسف،
فــاجــأ فــريــق  1875الــريــاضــي ضيفه
طــرابـلــس الـفـيـحــاء وتـغـلــب عـلـيــه  4ـ
 .2سجل لألول جاد عبد الله ،ماريو
متى ،باتريك الحاج وماهر القاعي،
وللثاني احمد عبده وسيزار خضاع.
ويتصدر بنك بيروت الترتيب بـ 27
نقطة من  9مباريات ،يليه الشويفات
ب ـ  16مــن  ،9ثــم الجيش ب ـ  15مــن ،9
واألش ــرف ـي ــة بـ ـ  15م ــن  ،8وطــرابـلــس
الفيحاء بـ  11من  ،9والحرية صيدا
ب ـ  11مــن  ،9ون ــادي  1875ب ـ  9مــن ،8
والجنوب بـ  4من  ،8واخـيـرًا AUST
بنقطة واحدة من .9

احتمال غياب ألبا
الـ«كالسيكو»
عن
ً

تلقى برشلونة نبأ سيئًا باحتمال غياب جوردي
ألبا عن موقعة الـ"كالسيكو" املرتقبة مع ريال
مدريد السبت املقبل ،وذلك بسبب إصابتني
تعرض لهما في ركبته اليسرى وكاحله األيمن.
وأصيب ألبا األحد في املباراة التي تعادل فيها
برشلونة مع مضيفه ريال سوسييداد 1-1
في الدوري اإلسباني ،بحسب ما أعلن النادي
الكاتالوني ،من دون أن يحدد املدة التي يحتاج
إليها الالعب لكي يتعافى.

فرنسا األكثر تصديرًا لالعبين
إلى البطوالت الكبرى

كشفت دراسة َّ
أعدها املركز الدولي للدراسات
الرياضية أن فرنسا ،تليها البرازيل ،هما األكثر
تصديرًا لالعبني الى أهم خمس بطوالت أوروبية
لكرة القدم .وأكدت الدراسة أن فرنسا ّ
صدرت الى
البطوالت الخمس الكبرى في أوروبا  116العبًا،
مقابل  114العبًا للبرازيل ،و 97لألرجنتني ،و66
إلسبانيا.
وأوضحت األرقام التي خلصت إليها الدراسة
أيضًا أن البرازيل هي األولى في عدد الالعبني
في  31بطولة أوروبية ألندية الدرجة األولى بواقع
 469العبًا ،مقابل  312العبًا لفرنسا و 201العب
إلسبانيا.

ً
بالميراس بطال للمرة األولى
ُمنذ 1994

ت ِّوج بامليراس بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم
قبل جولة على نهايته بعدما تغلب أمام جماهيره
على شابيكوينسي بهدف نظيف في إطار الجولة
الـ .37وبهذا االنتصار عزز الـ"ألبيفيردي" موقعه
في صدارة الترتيب العام بعدما رفع رصيده الى
 77نقطة ،ليبتعد بسبع نقاط عن أقرب مالحقيه
فالمنغو .وبهذا التتويجّ ،
عزز بامليراس صدارته
لألندية الفائزة باللقب املحلي بتسعة ألقاب،
بفارق لقب عن سانتوس ،ومستعيدًا لقبًا غاب
عن خزائنه منذ عام .1994

السلة اللبنانية

الحلبي يعلن ترشحه
ونصار ينسحب لمصلحته
سيعلن اليوم أكرم الحلبي ترشحه
النتخابات االتحاد اللبناني لكرة السلة على
رأس الئحة ،وذلك خالل مؤتمر صحافي
يعقده اليوم عند الساعة في فندق "هيلتون
الحبتور" بحضور الفاعليات الرياضية.
هذا وكان الرئيس الحالي لالتحاد وليد
نصار قد اعلن امس تراجعه عن الترشح
لالنتخابات عينها ،مشيرًا في بيان الى "انني
عندما اعلنت نفسي مرشحًا دائمًا او ارغب
في الترشح لوالية ثانية كان ألنني شعرت
بخلل ما ال يمكن التغاضي عنه كمسؤول،
ولكن عندما توضحت ّ
النيات واملعطيات
وخاصة بعد االجتماع الرباعي الذي عقد
في دارة رئيس اللجنة األوملبية األستاذ جان
همام لرسم مرحلة جديدة من التعاطي
والجدية ،وجدت نفسي وبعد هذا االجتماع
وبالتنسيق مع عرابي اللعبة ،الصديقني جان
همام وجهاد سالمة اللذين كانا دائمًا الى
جانبي ،أعلن دعمي ملرشح الثنائي همام –
سالمة السيد أكرم الحلبي واضعًا نفسي
وخبرتي بتصرف لعبة كرة السلة ،واعدًا أهل
اللعبة بأنني سوف أكون دائمًا حاضرًا ألي
طلب ومساعدة".
اطار متصل صدر عن رئيس النادي
وفي ٍ
الرياضي املهندس هشام جارودي بيان
امس وجهه الى األمني العام لالتحاد اللبناني
املحامي غسان فارس معربًا فيه عن اسفه
لقرار االخير عدم الترشح لالنتخابات املقبلة.

