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رياضة
الدوري األميركي للمحترفين

ُ
سان أنطونيو يرعب تورونتو
عـ ــاش ت ــورون ـت ــو راب ـ ـتـ ــورز كــابــوســا
حقيقيًا بتلقيه أقـســى خ ـســارة هــذا
املوسم وجــاءت أمــام ســان أنطونيو
سـ ـب ــرز بـ ـف ــارق  28ن ـق ـط ــة،110-82 ،
ضـمــن الـ ـ ــدوري األم ـيــركــي الـشـمــالــي
للمحترفني في كرة السلة.
وك ـ ــان ك ــاوه ــي ل ـي ـن ــارد ب ـ ـ  25نـقـطــة
وم ـ ــارك ـ ــوس أل ـ ــدري ـ ــدج ب ـ ـ  23أف ـضــل
مسجلني للفريق الفائز الــذي يحتل
املركز الثاني في املجموعة الغربية
خلف غولدن ستايت ووريرز.
ودخ ــل سـبــرز الــربــع األخ ـيــر متقدمًا
بـ ـف ــارق  30ن ـق ـطــة ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
جـ ـل ــس فـ ـي ــه العـ ـ ـب ـ ــوه األسـ ــاس ـ ـيـ ــون:
ل ـي ـنــارد ،أل ــدري ــدج ،الـفــرنـســي توطي
بــاركــر واإلسـبــانــي بــاو غــاســول على
مقاعد االحتياطيني.
في املقابل ،كان ديمار ديروزن أفضل
مسجل في صفوف تورونتو برصيد
 26نقطة ،مقابل  17لتيرانس روس.
ون ـجــح فـيـنـيـكــس صـنــز ف ــي تحقيق
أول ف ــوز لــه عـلــى مـيــامــي هـيــت منذ
ال ـ ـثـ ــالـ ــث م ـ ــن تـ ـش ــري ــن ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ــام
 2009بـفــوزه عليه  90-99ليلحق به
خسارته السادسة تواليًا.
وسجل ديفن بوكر  18مــن نقاطه الـ
 27في الشوط الثاني ،في حني أضاف
زميله ماركيز كريس  18نقطة.

فــي املقابل ،كــان غ ــوران دراغيتش بـ
 24نقطة األفـضــل لــدى ميامي الــذي
اع ـت ـم ــد ع ـل ــى ث ـم ــان ـي ــة العـ ـب ــن فـقــط
ب ـس ـب ــب م ـ ــرض أكـ ـث ــر مـ ــن الع ـ ــب فــي

ص ـف ــوف ــه جـ ـ ــراء ال ـت ـس ـمــم أو أوجـ ــاع
ال ـ ـ ــرأس ال ـ ـحـ ــادة .وح ـق ــق جــول ـيــوس
رانـ ـ ـ ــدل ث ــال ــث "ت ــريـ ـب ــل دب ـ ـ ــل" لـ ــه فــي
م ـس ـي ــرت ــه لـ ـيـ ـق ــود لـ ـ ــوس أن ـج ـل ــوس

ألحق سان أنطونيو أقسى هزيمة بتورونتو هذا الموسم (رونالد كورتس ــ أ ف ب)

أصداء عالمية

انتقاد لحفل مارادونا
في نابولي

اليـكــرز إلــى تحقيق أول فــوز لــه بعد
ثـ ــاث ه ــزائ ــم م ـت ـتــال ـيــة ،وك ـ ــان عـلــى
حساب ممفيس غريزليس .102-116
وسجل راندل  19نقطة مع  14متابعة
و 11تمريرة حاسمة.
وف ــي دي ـت ــروي ــت ،سـجــل ب ــول ج ــورج
 32نقطة إلنــديــانــا بايسرز فــي سلة
دي ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز ل ـي ـخــرج فــائ ـزًا
عليه .116-121
وفـ ـ ــي دنـ ـ ـف ـ ــر ،سـ ـج ــل دي مـ ــاركـ ــوس
كوزينز  31نقطة ليقود ساكرامنتو
كينغز إلى الفوز على دنفر ناغتس
.113-120
وف ــي امل ـبــاريــات األخـ ــرى ،ف ــاز داالس
مــافــريـكــس عـلــى واش ـن ـطــن ويـ ــزادرز
 ،105-113وبوسطن سلتيكس على
ي ــوت ــا ج ـ ــاز  ،104-115وف ـيــادل ـف ـيــا
سفنتي سـيـسـكــرز عـلــى مينيسوتا
تمبروولفز .91-93
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
أورالن ــدو ماجيك  -أتــانـتــا هوكس،
ت ـش ــارل ــوت هــورن ـتــس  -أوكــاهــومــا
س ـي ـتــي ث ــان ــدر ،ن ـي ــوي ــورك ن ـي ـكــس -
ميلووكي باكس ،كليفالند كافالييرز
 شيكاغو بولز ،ساكرامنتو كينغز -ميامي هيت ،لوس أنجلوس كليبرز
 ممفيس غريزليس ،غولدن ستايتووريرز  -بورتالند ترايل باليزرز.

الفورموال 1

ّ
أليزي يقدم نصائح لفيتيل
ال ي ـ ــزال ال ـس ــائ ــق ال ـفــرن ـســي ال ـســابــق،
ج ــون أل ـيــزي ،يحتفظ بــالــذكــريــات مع
فريق فيراري الذي قاد له ملدة خمسة
أع ـ ــوام ف ــي ب ـطــولــة ال ـع ــال ــم لـسـبــاقــات
سيارات الفورموال .1
وقال أليزي لصحيفة "ال غازيتا ديللو
س ـ ـبـ ــورت"" :ف ـ ـيـ ــراري ي ـم ـثــل ك ــل ش ــيء
بــالـنـسـبــة إلـيـنــا .لـقــد ش ـعــرت بــاألســى
لرؤية فيراري من دون فوز في ."2016
وأضـ ــاف" :اآلن يـجــب أن نلقي الخطأ
عـلــى أح ــد ،مــع املــأســاة العائلية التي
ت ـعــرض ل ـهــا امل ــدي ــر الـتـقـنــي (جـيـمــس
ألـ ـيـ ـس ــون بـ ــوفـ ــاة زوج ـ ـتـ ــه فـ ــي ب ــداي ــة
املوسم) الفريق مر بصعوبات كبيرة.
قـيــاســا إل ــى الـنـتــائــج ف ــي أوس ـتــرال ـيــا،

ك ـن ــت أن ـت ـظ ــر م ـ ـسـ ــارًا آخـ ـ ــر ل ـف ـي ــراري
فــي امل ــوس ــم ،لكنني أعـتـقــد ب ــأن 2017
سيسير بشكل مختلف".
وبالنسبة إلــى أليزي إذا أراد فيراري
أن ي ـعــود لتحقيق ال ـف ــوز ،يـجــب على
ســائـقــه األمل ــان ــي سـيـبــاسـتـيــان فيتيل
"أن يـكــون مثل بــدايـتــه مــع الـفــريــق في
 ،2015دون عصبية مفرطة" .وأضاف:
"فـيـتـيــل أحـ ــرز  4ألـ ـق ــاب ،ل ــذا يمكنني
أن أقــول لــه بتواضع كبير إن فيراري
أك ـب ــر م ــن م ـج ــرد سـ ـي ــارة ف ــورم ــوال .1
فيراري هو تاريخ السباقات .فيراري
ل ــدي ــه ب ـلــد ب ـ ّ
ـرم ـت ــه خ ـل ـفــه .ي ـجــب عليه
أن يفكر عـنــدمــا يـتـحــدث إل ــى الــراديــو
وبخصوص عالقته مع التيفوزي".

من جهة أخرى ،أعلن فريق مرسيدس
ّ
سيقدم فــي  23شباط املقبل على
أنــه
ح ـل ـبــة س ـي ـل ـفــرس ـتــون س ـي ــارت ــه ال ـتــي
ستنافس في بطولة العالم لعام .2017
وس ـي ـج ــري ذلـ ــك ق ـبــل يـ ــوم م ــن تـقــديــم
فــريــق ف ـيــراري سـيــارتــه الـجــديــدة على
مضمار فيورانو ،وبعد أربعة أيام من
التجارب األولى االستعدادية للموسم
الجديد.
إل ــى ذلـ ــك ،ل ــم ي ــذك ــر مــرس ـيــدس شيئًا
حــول الـســائــق الـجــديــد ال ــذي سينضم
إلى الفريق بعد اعتزال األملاني نيكو
روزبرغ ،ولكن ال تزال تتردد املعلومات
بشأن مفاوضات جارية مع الفنلندي
فالتيري بوتاس ،سائق ويليامس.

أليزي السائق السابق لفيراري (أرشيف)

استحقاق عربي جديد للعهد ونجارين في تمرين النجمة
عبد القادر سعد
يـسـتـضـيــف ال ـع ـهــد ،مـمـثــل ل ـب ـنــان في
مسابقة كــأس العالم العربي لألندية
فــي ك ــرة ال ـق ــدم ،فــريــق ش ـبــاب الخليل
الفلسطيني عند الساعة  14.15على
ملعب صيدا في ذهاب الدور التمهيدي
ال ـثــانــي لـلـبـطــولــة ،عـلــى أن ي ـقــام لـقــاء
اإلي ـ ـ ــاب ف ــي األردن ف ــي  12الـ ـج ــاري.
ويــأمــل العهد املحافظة على عروضه
الجيدة في املسابقة بعدما تأهل في
الـ ــدور الـتـمـهـيــدي األول عـلــى حـســاب
الرفاع البحريني بأداء عال وبنتيجة
عالية إيابًا ( )1 - 4بعدما فاز ذهابًا 1
ّ
  .0وتشكل البطولة العربية مناسبةللعهداويني للحفاظ على حضورهم
الخارجي والسعي لتحقيق لقب عربي
من جهة ،والعائدات املادية للمسابقة
حـيــث يحصل كــل فــريــق عـلــى  25ألــف
دوالر ف ــي ك ــل م ـ ـبـ ــاراة ،أمـ ــا ف ــي ح ــال
تأهله الى دور املجموعات فسيحصل
على  200ألف دوالر حتى لو خرج من
املباراة األولــى .لكن الوصول الى دور
امل ـج ـم ــوع ــات يـت ـط ـلــب ت ـخ ـطــي ش ـبــاب
الخليل في هــذا ال ــدور ،وفريق فنجاء

بالل نجارين في تمرين النجمة أمس

ُ
العماني في الدور التمهيدي الثالث.
ُ
وعقد أمــس االجتماع الفني للمباراة
في فندق غولدن توليب ،تحت إشراف
مراقب املباراة السوري توفيق سرحان

ّ
تسبب الحفل املوسيقي الــذي سيقام على
م ـســرح "سـ ــان ك ــارل ــو" الـشـهـيــر ف ــي مدينة
نابولي لتكريم األسطورة األرجنتيني دييغو
أرم ــان ــدو م ــارادون ــا ،ب ـثــورة داخ ــل األوس ــاط
الثقافية في إيطاليا.
وانـ ـتـ ـق ــد املـ ـلـ ـح ــن روب ـ ــرت ـ ــو دي س ـي ـمــونــي
إق ــام ــة الـحـفــل امل ــذك ــور داخ ــل م ـســرح ســان
كــارلــو ،وق ــال فــي تصريحات لصحيفة "ال
ريبوبليكا" اإليـطــالـيــة" :س ــان كــارلــو معبدًا
للموسيقى ،ما عالقته بكرة القدم؟ ،إلى هنا
جاء روزيني ودونيزيتي ،واملطربون األكثر
أهمية".
وتقام الحفلة التكريمية لنجم الكرة العاملية
ال ـس ــاب ــق ف ــي  16ك ــان ــون ال ـث ــان ــي الـ ـج ــاري
متزامنة مــع الــذكــرى الـثــاثــن لـفــوز نابولي
بأول ألقابه في الــدوري اإليطالي عام 1987
بقيادة مارادونا.

فكرة بولت تلقى دعم كو

أعلن رئيس االتـحــاد الــدولــي أللـعــاب القوى،
الـبــريـطــانــي سـيـبــاسـتـيــان ك ــو ،دع ـمــه فـكــرة
العداء الجامايكي أوساين بولت إقامة بطولة
لـلـفــرق ،معتبرًا أن ّ
"أم األل ـعــاب" تحتاج إلى
"أفكار جريئة".
وسيتقدم بــولــت ،حــامــل  9ذهـبـيــات أوملبية
في سباقات السرعة في ألعاب بكني 2008
ول ـنــدن  2012وري ــو  ،2016املـشــاركــن في
بـطــولــة "ن ـي ـتــرو" االفـتـتــاحـيــة ألل ـعــاب الـقــوى
املقررة في ملبورن في شباط املقبل ،بصفته
قائدًا لفريق "كل النجوم".
وتشارك في اللقاء  6فرق ،منها :أوستراليا،
الصني ،اليابان ،إنكلترا ونيوزيلندا ،وتضم
م ـس ــاب ـق ــات غ ـي ــر ت ـق ـل ـيــديــة ف ــي امل ـس ــاف ــات
املتوسطة والتتابع في سباقات الحواجز ،في
محاولة لجذب املشاهدين إلى ألعاب القوى.
وقــال كو إن البطولة الجديدة املقررة لثالثة
أيام هي ما تحتاج إليه الرياضة للحفاظ على
اهتمام املشجعني.

السلة اللبنانية

سبعة من سبعة لهومنتمن
في بطولة السلة

الكرة اللبنانية

وبحضور عضو اللجنة التنفيذية في
االتحاد العربي ورئيس لجنة الحكام
محمود الربعة وممثلي وفـ َـدي العهد
وشباب الخليل وطاقم الحكام.
وقد تقرر بنتيجة االجتماع أن يلعب
الـعـهــد بالقميص األص ـفــر وال ـســروال
األسود والجوارب السوداء ،والحارس
باللون البنفسجي الكامل ،فيما يلعب
شباب الخليل بلباسه األبيض الكامل
مع الحارس باللون األخضر الكامل.
وسـيـخــوض الـعـهــد امل ـبــاراة بتشكيلة
لـبـنــانـيــة بـحـتــة ،ف ــي ظ ــل غ ـيــاب العـبــه
التونسي يوسف املويهبي لإليقاف.
كـمــا يـغـيــب ال ــاع ــب هـثـيــم ف ــاع ــور عن
اللقاء بداعي اإلصابة .وسيقود اللقاء
طاقم حكام دولي عراقي مؤلف من:
علي صباح (حكم ساحة) ،أمير داوود
علي (مساعد أول) ،مؤيد محمد علي
ـان) وواث ـ ــق مـحـمــد (حـكــم
(م ـســاعــد ث ـ ـ ٍ
رابع).
مـحـلـيــا ،ح ــددت لـجـنــة املـســابـقــات في
االتحاد اللبناني لكرة القدم برنامج
م ـب ــاري ــات ربـ ــع ن ـهــائــي كـ ــأس ل ـب ـنــان،
حـيــث يـلـعــب غـ ـدًا الـنـجـمــة وطــرابـلــس
ع ـل ــى م ـل ـع ــب املـ ــرداش ـ ـيـ ــة فـ ــي زغ ــرت ــا
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عـنــد الـســاعــة  .15.00ويـلـعــب السبت
األنصار وشباب الساحل على ملعب
صيدا البلدي في التوقيت عينه ،على
أن يـلـعــب األح ــد الــراسـيـنــغ والـصـفــاء
على ملعب العهد عند الساعة .1:30
وت ــأج ـل ــت مـ ـب ــاراة ال ـع ـهــد م ــع اإلخـ ــاء
األهـ ـل ــي عــال ـيــه الـ ــى األح ـ ــد  2نـيـســان
املقبل بسبب مشاركة العهد في كأس
العالم العربي.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد األن ـ ــدي ـ ــة ،ح ـس ــم نـ ــادي
الـنـجـمــة أم ــر الع ـب ـيــه األج ــان ــب حيث
ت ـعــاقــد م ــع األوغ ـ ـنـ ــدي ح ـســن واسـ ــوا
الــذي سيكون الالعب األجنبي الرابع
ف ــي كـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي ،فـيـمــا
حافظ النجمة على الثالثي األجنبي:
الصربي بتر بالنيتش ،السوري عبد
الـ ــرزاق الـحـســن والـعــاجــي نيكوالس
كوفي للدوري املحلي.
ل ـكــن األهـ ــم بــالـنـسـبــة إل ــى ب ـطــل كــأس
لبنان هــو ع ــودة العـبــه بــال نجارين
الـ ــى ف ــري ـق ــه وت ــوق ـي ــع ع ـق ــد م ـع ــه مل ــدة
مــوســم ون ـصــف مــوســم ،حـيــث حضر
ن ـجــاريــن ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي الـتـمــريــن
أمـ ــس وهـ ــو سـيـشـكــل إض ــاف ــة كـبـيــرة
للنجمة .

عزز هومنتمن صدارته لترتيب بطولة
لبنان لكرة السلة بعد أن حقق فوزه
السابع على التوالي وهو أمر يحصل
للمرة األولى في تاريخ النادي.
ّ
مضيفه
وجاء فوز هومنتمن على
هوبس ،35-45 ،15-24( 70 - 91
 )70-91 ،51-65على ملعب ّ
مجمع املر
ضمن املرحلة السابعة.
وأصبح رصيد هومنتمن  21نقطة،
في حني لقي هوبس خسارته السابعة
وبقي أخيرًا برصيد سبع نقاط.
وكان افضل مسجل في املباراة العب
هوبس علي مزهر برصيد  21نقطة و4
متابعات و 6تمريرات حاسمة ،وأضاف
عمر طوماس  19نقطة و 6متابعات،
وعزت القيسي  10نقاط.
وعند هومنتمن ،كان فادي الخطيب
األفضل بـ 19نقطة ،فيما سجل دواين
جاكسون  18نقطة و 8متابعات و3
تمريرات حاسمة و« 2بلوك شوت» ،وآتر
ماجوك  14نقطة و 13متابعة.
وتستكمل املرحلة اليوم عند الساعة
 17:30بلقاء بيبلوس وضيفه الشانفيل
في عمشيت.

