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الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني للدراجات الهوائية

ت�صفيات المونديال

الأرجنتين توا�صل �صحوتها ومي�سي يقترب من باتي�ستوتا...
و�آلفي�ش ينت�شل البرازيل ودونغا من م�ستنقع الباراغواي
واص����ل����ت األرج���ن���ت���ي���ن ن��ه��ج
االنتصارات في تصفيات مونديال
روسيا محققة فوزها الثالث تواليا ً
وجاء على حساب بوليفيا.
قدمت األرجنتين عرضا ً مميزا ً أمام
ضيفتها بوليفيا ونجحت بالتفوق
عليها أداء ونتيجة بثنائية نظيفة
األربعاء في المباراة التي جرت في
ك��وردوب��ا ضمن الجولة السادسة
لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة
لنهائيات ك��أس العالم المقررة في
روسيا عام .2018
على استاد «ماريو كمبس» تفوقت
األرجنتين على ضيفتها بوليفيا
بوضوح ونجحت في خطف ثالث
نقاط جديدة لتضيفها إلى رصيدها
الذي بات  11نقطة في المركز الثالث
خلف أوروغ��واي األول��ى واإلك��وادور
الثانية.
وواص��ل��ت األرجنتين صحوتها
في التصفيات بعد بداية ضعيفة،
إذ كانت خسرت الجولة األولى أمام
ضيفتها اإلك�����وادور  2-0وم��ن ثم
تعادلت خارج أرضها مع باراغواي
سلبا وعلى ارضها مع البرازيل .1-1
لكنها حققت الفوز الثالث تواليا اآلن
بعد تفوقها على مضيفتها كولومبيا
 0-1في الجولة الرابعة وثأرها من
تشيلي في عقر دار األخيرة  1-2في
الجولة الماضية في  25الحالي.
سجل هدفي اللقاء غابرييل ميركادو
في الدقيقة  20بكرة ب��دأت بتمريرة
ماكرة من ميسي نفذها سريعا ً على
رك��ل��ة ح��رة غير م��ب��اش��رة لغونزالو
هغوايين ال��ذي تصدى ال��ح��ارس له
فعاد مهاجم نابولي ولعبها خلفية
لميركادو ،ومن ثم أضاف ليو الهدف
الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة .30
وك���ان م��ي��رك��ادو افتتح التسجيل
األس��ب��وع ال��ف��ائ��ت خ�ل�ال ال��ف��وز على
تشيلي .1-2
والحت لألرجنتين العديد من الفرص
السهلة لزيادة غلتها إال أن الرعونة في
إنهاء الهجمات أفقدها فرصة تحقيق
ذلك.
وش���ارك آن��خ��ل دي م��اري��ا لنصف
ساعة في اللقاء لكنه خرج في الدقيقة
 31بعدما لم يقو على التحامل على
إصابته.

أرقام ميسي تتواصل

وبات ميسي ثاني العب أرجنتيني
فقط يبلغ الخمسين هدفا ً مع المنتخب
بعد غابرييل باتيستوتا ال��ذي حقق
إنجازه بين  1991و.2002
ورفع ميسي رصيده مع المنتخب
إلى خمسين هدفا ً في  107مباريات
ليصبح على بعد  6أه���داف فقط
م��ن ال��ه��داف ال��ت��اري��خ��ي للمنتخب
باتيستوتا صاحب  56هدفا ً في 78
مباراة.
وق��ال ميسي بعد اللقاء« :الفوز
على تشيلي وبوليفيا كان ما أردناه..
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عقدت الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني للدراجات
الهوائية جلسة ع��ادي��ة ف��ي مقر جمعية هومنمن -
انطلياس ،بناء على الدعوة الموجهة من الهيئة اإلدارية
الى أعضاء الجمعية العمومية ،ترأس الجلسة الرئيس
فاتشه زادوري���ان ،في حضور غالبية أعضاء الهيئة
اإلدارية.
واستهل الرئيس الجلسة مرحبا بالحضور ،وشاكرا
للجمعيات تجاوبها ومنوها بما يتم تحقيقه ال سيما
على صعيد التعاون مع اللجنة األولمبية اللبنانية بدعم
الالعب الياس اب��و رشيد على طريق التأهل لأللعاب
األولمبية ريو  2016رغم اإلمكانات المالية المتواضعة.
ثم تال األمين العام عبدو ناضر أسماء رؤساء ومندوبي
الجمعيات اإلتحادية الحاضرين .وتال البيانين اإلداري
والمالي وقد تمت المصادقة عليهما بعد المناقشة وإبراء
ذمة الهيئة اإلدارية باإلجماع.
ك��م��ا ت��م ع��رض خ��ط��ة ال��ع��م��ل وال��ب��رن��ام��ج المقترح
لنشاطات سنة  2016وللموازنة العامة التقديرية لسنة
 2016وتم إقرارها بعد إدخ��ال التعديالت عليه وفق
اقتراحات الحاضرين.
كما وافقت الجمعية العمومية بعد المناقشة ،باإلجماع

على اقتراحين واردين:
 - 1اعفاء الجمعيات اإلتحادية المتخلفة عن التسديد
من غرامات التأخير لسنة  2015شرط اإللتزام بتسديد
كافة المستحقات المتوجبه عليها ،حتى 2016/04/28
ضمنا .علما ان التاريخ المحدد في 2016/04/28
هو الموعد األقصى إلنتهاء فترة اإلنتقال الحر لالعبي
الجمعيات اإلتحادية ولتسديد كافة اإلشتراكات السنوية
والرسوم وبدالت الكشوفات وتصاريح الالعبين لسنة
.2016
 - 2وتم التوافق باإلجماع على إضافة نظام نقاط
خاص بمنح لقب بطولة لبنان للفرق في سباق الطريق
وفق الترتيب القديم (-8-10-12-14-16-18-21
 )1-2-3-4-5-6على أن يطبق على بطولة الفرق فقط
فيما يطبق نظام اإلتحاد الدولي على تصنيف الالعبين
اإلفرادي.
على صعيد آخ��ر ،ح��ددت الهيئة اإلداري���ة لالتحاد
اللبناني للدراجات موعد حفل تكريم أبطال لبنان لسنة
 2015مساء ي��وم الخميس في  7نيسان  2016في
النادي اللبناني للسيارات والسياحة ().A.T.C.L
برعاية رئيس اللجنة األولمبية اللبنانية جان همام.

جويل هانتر ...الم�صارعة العربية الوحيدة
في بطولة دبي للمحترفين
تقدمنا من مركز متأخر في الترتيب
إلى آخر متقدم ،لكن الطريق ما زالت
طويلة».
واشتكى ميسي م��ن س��وء أرضية
م��ي��دان اس��ت��اد «م��اري��و كمبس» ال��ذي
استضاف حفالً غنائيا ً مؤخراً« :حاولنا
اللعب بأسلوبنا لكن الميدان لم يساعد،
لكن هذا ليس عذرا ً لنا».

البرازيل ـ الباراغواي

أفلتت البرازيل من خسارة بدت
حتمية أمام مضيفتها باراغواي حين
تأخرت  2-0وس��ط ع��رض متر ّنح
قبل أن تنجح في ال��ع��ودة بالوقت
ال��ق��ات��ل لينتهي ال��ل��ق��اء بالتعادل
اإليجابي  2-2فجر األربعاء ضمن
الجولة السادسة من تصفيات أميركا
الجنوبية المؤهلة ل��ك��أس العالم
لكرة القدم المقررة في روسيا العام
.2018
قدمت البرازيل التي غ��اب عنها
نيمار ودافيد لويز لإليقاف ،عرضا ً
سيئا وك��ان��ت محظوظة بتحقيق
ال��ت��ع��ادل ال��ث��ان��ي ت��وال��ي��ا بعد لقاء
أوروغ����واي ف��ي الجولة الخامسة
( )2-2التي فرطت خالله بتقدم
بنتيجة .0-2
رفعت البرازيل رصيدها إل��ى 9
نقاط في المركز السادس من فوزين
وثالثة تعادالت وخسارة وهو نفس
رصيد باراغواي في المركز السابع
على الئحة الترتيب.
بدت البرازيل ومدربها كارلوس
دون��غ��ا المهدد ب��اإلق��ال��ة ،يتجهون
لخسارة حتمية بعد تأخرها 2-0
بهدفي داريو ليكانو وادغار بنيتز في
الدقيقتين  40و 49وس��ط هشاشة

دفاعية كبيرة وع��رض س��يء على
كافة الخطوط.
لكن المخضرم ريكاردو اوليفييرا
مهاجم سانتوس أحيا آم��ال فريق
دونغا بمتابعته لصاروخية هالك
البعيدة المدى في الدقيقة  .79وقبل
أن تلفظ المباراة أنفاسها استلم داني
الفيش الكرة من وليان داخل منطقة
الجزاء فموه بيمناه وس��دد بيسراه
ك���رة م��اك��رة ف��ي ال���زاوي���ة البعيدة
( )2+90م��ان��ح��ا ف��ري��ق��ه ال��ت��ع��ادل
وسط فرحة جنونية لدونغا والطاقم
التدريبي.
وتلتقي ال��ب��رازي��ل ف��ي الجولة
القادمة اإلكوادور ثانية الترتيب في
كيتو في األول من سبتمبر.

تشيلي تستعيد نغمة الفوز
بعد خيباتها المتتالية

قاد الثنائي أرتورو فيدال وماوريسيو
بينييا منتخب تشيلي لتحقيق فوز
ساحق على المضيفة فنزويال.
قاد الثنائي أرتورو فيدال وماوريسيو
بينييا منتخب تشيلي لتحقيق فوز
ساحق على المضيفة فنزويال 1-4
فجر األربعاء ضمن الجولة السادسة
من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة
لكأس العالم لكرة القدم في روسيا عام
.2018
واسترجعت تشيلي توازنها بعد
سقوطها ف��ي الجولة الماضية أم��ام
ضيفتها األرج��ن��ت��ي��ن  2-1وك��ذل��ك
خيباتها في الجوالت الثالث األخيرة.
س��ج��ل أه�����داف ت��ش��ي��ل��ي بينييا
ف��ي الدقيقتين  33و 52وف��ي��دال في
الدقيقتين  72و ،90فيما سجل رومولو

أوت��ي��رو ه���دف ف��ن��زوي�لا ال��ت��ي كانت
افتتحت التسجيل في الدقيقة .9
وأنهت ه��ذه النتيجة مسلسل من
ث�لاث مباريات متتالية من دون فوز
لبطل كوبا أميركا.
وك��ان��ت ال��ج��والت ال��ث�لاث ماضية
أسفرت عن تعادل تشيلي على ارضها
مع كولومبيا  1-1و من ثم خسارتها
أمام مضيفتها أوروغواي  3-0ومن ثم
أمام ضيفتها األرجنتين في الجوالت 3
و 4و.5
رفعت تشيلي رصيدها إلى  10نقاط
في المركز الرابع في الترتيب من ثالثة
انتصارات وتعادل وخسارتين ،فيما
بقيت فنزويال أخيرة بنقطة واحدة.

كافاني يقود أوروغواي
لصدارة تصفيات
كأس العالم

ق��ف��زت أوروغ�������واي إل���ى ص���دارة
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة
لكأس العالم لكرة القدم  2018بعد
ف��وزه��ا الصعب على ضيفتها بيرو
بهدف وحيد جاء في الشوط الثاني.
على أرض «اس��ت��اد سنتيناريو»
س��ج��ل ن��ج��م ب��اري��س س���ان جيرمان
هدف الصدارة لبالده في الدقيقة 51
لتفوز أوروغواي  0-1وترتقي لصدارة
التصفيات.
وهذا الفوز الرابع ألوروغ��واي وهي
كانت تعادلت في الجولة الماضية
مع مضيفتها البرازيل  ،2-2رافعة
رصيدها إلى  13نقطة.
واستفادت أوروغواي من خسارة
المتصدرة السابقة اإلك��وادور خارج
أرضها مع كولومبيا  3-1لتزيحها

عن المركز األول.
في المقابل ال تملك بيرو إال  4نقاط
جنتها م��ن ف��وز وت��ع��ادل حققته مع
فنزويال في الجولة الماضية في 25
الحالي بنتيجة .2-2
وس��ت��ك��ون أوروغ������واي ف��ي مهمة
صعبة في الجولة السابعة حين تزور
األرجنتين في خالل الصيف القادم.

كولومبيا تلحق باإلكوادور
خسارتها األولى

ألحقت كولومبيا الهزيمة األول��ى
بمضيفتها المتصدرة اإلكوادور بعدما
أكرمت وفادتها بنتيجة  1-3الثالثاء
ضمن الجولة السادسة من تصفيات
اميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات
كأس العالم .2018
ومنح المدرب األرجنتيني خوسيه
بيكرمان الثقة للفريق ال���ذي حقق
الخميس الفائت الفوز خ��ارج الديار
على بوليفيا  2-3وكان الالعبون مرة
جديدة على قدر اآلمال.
سجل لكولومبيا كارلوس باكا في
الدقيقتين  15و 67وسباستيان بيريز
في الدقيقة  48فيما وقع ميكايل أرويو
على ه��دف ال��ش��رف اإلك�����وادوري في
الدقيقة .90
تجمد رصيد اإلكوادور عند  13نقطة
وهي كانت تعادلت الجولة الماضية
مع ضيفتها باراغواي  2-2بعد أربعة
انتصارات متتالية وباتت في المركز
الثاني خلف أوروغ��واي .أما كولومبيا
فرفعت رصيدها إل��ى  10نقاط بعد
تحقيقها ال��ف��وز ال��ث��ال��ث ف��ي المركز
الخامس.

غولدن �ستايت وتحطيم رقم �شيكاغو ...م�س�ألة وقت ال �أكثر
واص��ل غولدن ستايت ووري��رز حامل اللقب زحفه نحو
تحطيم رق��م شيكاغو بولز من حيث ع��دد االن��ت��ص��ارات في
الموسم المنتظم وذلك بتغلبه على واشنطن ويزاردز -102
 94أمس الثالثاء في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
على ملعب «أوراكل أرينا» ،لم يجد غولدن ستايت صعوبة
في تحقيق فوزه السابع والستين في  74مباراة ومواصلة
مشواره نحو تحطيم رقم شيكاغو بولز الذي حقق  72فوزا ً
مقابل  10هزائم خالل موسم  1996-1995حين كان مدرب
ووريرز ستيف كير العبا ً في صفوفه.
وع���ادل غ��ول��دن ستايت رقمه الشخصي م��ن حيث عدد
االنتصارات في الموسم المنتظم والذي حققه الموسم الماضي
وهو في طريقه إلى تحطيمه ألنّ ما زال أمامه  8مباريات وفي
حال فوزه في  6منها سيحطم رقم شيكاغو.
كما واص���ل ف��ري��ق كير تألقه ف��ي معقله إذ حقق ف��وزه
الرابع والخمسين على التوالي بين جمهوره في الموسم
المنتظم ام��ت��دادا ً من الموسم الماضي ،بينها  36ف��وزا ً هذا
الموسم.
ويدين غولدن ستايت بفوزه إلى نجمه ستيفن كوري الذي
سجل  26نقطة ،بينها  18من خارج القوس ( 6ثالثيات) مع
 7متابعات و 7تمريرات حاسمة ،علما ً بأنه سجل  51نقطة
في اللقاء السابق بين الفريقين في الثالث من شباط/فبراير
الماضي ،بينها  11ثالثية.
كما س��اه��م ك�لاي ت��وم��س��ون ال���ذي سجل  40نقطة في
المباراتين األخيرتين ،في ه��ذا الفوز بتسجيله  16نقطة
وأضاف درايموند غرين  15نقطة مع  16متابعة و 9تمريرات
حاسمة وهاريسون بارنز  14نقطة مع  9متابعات في مباراة
كانت متقاربة وحتى أنّ واشنطن كان متقدما ً حتى أواخر
الشوط األول عندما سجل صاحب األرض  12نقطة متتالية
دون رد من الضيوف ليتقدم  ،46-49ثم حافظ بعدها على
تقدمه حتى نهاية اللقاء بعدما حسم الربع الثالث 26-30
واألخير .22-23
وك��ان برادلي بيل أفضل العبي واشنطن بتسجيله 17
نقطة وأضاف ماركيف موريس  15مع  8متابعات لكنّ ذلك
لم يج ّنب الضيوف هزيمتهم الرابعة على التوالي أمام غولدن
ستايت والثامنة والثالثين هذا الموسم لتتعقد مهمتهم في
التأهل إلى البالي أوف إذ يحتلون حاليا ً المركز التاسع في
المنطقة الشرقية خلف إنديانا بيسرز صاحب المركز الثامن
األخير المؤهل إلى األدوار اإلقصائية وال��ذي ُمني بهزيمته
الخامسة والثالثين مقابل  39فوزا ً وجاءت على يد شيكاغو
بولز العاشر ( 37فوزا ً مقابل  37هزيمة) بنتيجة .98-96
ويدين شيكاغو بإيقاف مسلسل هزائمه عند أربع مباريات
على التوالي إلى جيمي باتلر الذي سجل سلة الفوز في آخر
 3.7ثانية من اللقاء ،رافعا ً رصيده إلى  14نقطة فيما كان
المونتينيغري-اإلسباني نيكوال ميروتيتش األفضل في
صفوف الفائز بتسجيله  28نقطة مع  10متابعات.
أ ّما من جهة إنديانا ،فكان بول جورج األفضل بتسجيله 20
نقطة مع  9متابعات و 5تمريرات حاسمة وأضاف الفرنسي
يان ماهينمي  18نقطة مع  7متابعات.
وعلى ملعب «كويكن لونز أرينا» ،سقط كليفالند كافالييرز
وص��ي��ف البطل وم��ت��ص��در المنطقة الشرقية أم���ام ضيفه
هيوستن روكتس  106-100بغياب نجمه ليبرون جيمس

تستعد المصارعة اللبنانية
ج��وي��ل هانتر ل��خ��وض منافسات
بطولة «دبي لمصارعة المحترفين»
في نيسان المقبل.
وكشف المصارع األميركي كالب
هال المنظم للبطولة أن هانتر (18
عاما) التي نشأت في السعودية
وتدربت في أكاديمية دبي لمصارعة
المحترفين ،هي المصارعة العربية
الوحيدة المشاركة في البطولة.
وأوض��ح أن المنافسات ستقام
ي��وم  22نيسان المقبل بمشاركة
مصارعات ومصارعين من بريطانيا
ونيوزيلندا ولبنان ومصر والهند
وباكستان وأفغانستان واإلمارات.
وأش����ار ه���ال إل���ى أن البطولة
تقام بالتزامن مع م��رور عام على
ت��أس��ي��س منظمة ال��م��ص��ارع��ة في

اإلمارات ،والتي جذبت منافساتها
عددا ً كبيرا ً من هواة هذه الرياضة
من اإلمارات ودول الخليج للتدرب
والتنافس في دبي.

وكشف أن المنظمة تعمل على
التوسع في دول الخليج ،ستبدأ في
بث منافساتها على الهواء مباشرة
عبر قنوات عربية.

�سويدان :البرازيلي باولو مك�سب كبير للأن�صار
حقق األنصار نتائج جيدة في انطالقة إياب الدوري
اللبناني لكرة القدم ،حيث فاز بأربع مباريات متتالية على
طرابلس ( )0 – 2والحكمة ( )0 – 2والشباب الغازية (7
–  )1والسالم (.)1 – 2
وقال مهاجم الفريق ابراهيم سويدان« :إن سيناريو
الموسم الحالي يختلف عن الموسم الماضي بالنسبة
لألنصار الذي أنهى األخير بطالً للذهاب قبل أن تتراجع
نتائجه إياباً ،لكنه هذا الموسم حقق نتائج متواضعة
ذهاباً ،قبل أن يستعيد مستواه إياباً ،علما ً أنه ما يزال
مبكرا ً الحكم على قدرات الفريق ألنه مقبل على مواجهات
صعبة ،لكن البداية الواعدة في الجوالت األربع األولى
تدعو للتفاؤل».
وأشار سويدان ( 29سنة) إلى ان الالعبين باتوا أكثر
انسجاما ً فيما بينهم ،كما أن استقدام البرازيلي باولو

فيتور كان مفيدا ً جدا ً للفريق ،الذي كان يفتقد إلى مهاجم
يلعب خلف األرجنتيني ل��وك��اس ج��االن ويساهم في
تخفيف الضغط والرقابة عنه.
وقال سويدان إن رئيس نادي األنصار نبيل بدر ال يقصر
إطالقا ً في واجباته تجاه الفريق ،ونحن كالعبين نسعى
إليفائه حقه ،وتحقيق حلمه بإحراز لقب الدوري اللبناني.
أما عن سبب جلوسه على مقعد االحتياطيين ،فقال إن
القرار يعود للمدرب جمال طه ،وهو يفضل حاليا ً اللعب
بمهاجم واحد ،وأنا جاهز للمشاركة في أي لحظة.
ورأى س��وي��دان ان المباراة المقبلة مع االجتماعي
لن تكون سهلة ،ألن األخير فريق عنيد ويمتاز ب��األداء
الجماعي ،باإلضافة المتالكه ثالثيا ً غانيا ً من طراز رفيع.
وتمنى على جمهور األنصار مواكبة الفريق بقوة في
الجوالت المقبلة.

درامي :العهد �سيحتفظ بلقب الدوري
ب��رز المهاجم السنغالي محمدو درام��ي ،في موسمه
األول مع فريق العهد حامل لقب ال��دوري اللبناني حيث
سجل  8أهداف بعد الجولة  ،15وشكل أحد أضالع الثالثي
الهجومي الخطر في «األصفر» ،إلى جانب الجناحين حسن
شعيتو وأحمد زريق.
وقال درامي« :راض عموما ً عن موسمي األول مع العهد،
لكنني أسعى إلى تقديم األفضل دائماً ،ولدي ثقة بأنني
قادر على تقديم المزيد للفريق ،خصوصا ً في الجوالت
المقبلة الحاسمة من الدوري».
وأضاف« :أنا واثق من قدرة العهد على االحتفاظ بلقب
الدوري اللبناني .الجوالت المقبلة من الدوري صعبة من
دون شك ،لكن العهد يقدم األفضل عندما يواجه الفرق
الكبيرة» .واعتبر المهاجم السنغالي أن قوة العهد تكمن

في هجومه حيث يوجد أكثر من العب قادر على تسجيل
األهداف ،كأحمد زريق وحسن شعيتو وعباس عطوي.
وأك��د درام���ي أن��ه متفاهم م��ع زم�لائ��ه ف��ي ه��ذه الخط
خصوصا ً شعيتو وزري���ق ،ولفت إل��ى ان��ه يسعى إلى
الدخول أكثر في أجواء الفريق ،ألن ذلك سينعكس إيجابيا ً
عليه وعلى أداء الفريق عموماً».
وقال درامي إنه «ال مانع لديه من تمديد عقده مع العهد،
لكن القرار األول واألخير يعود إلى إدارة النادي .وفي حال
عرضت عليه اإلدارة تمديد عقه ،فسيكون سعيدا ً بذلك».
واعتبر درامي« :أن الصفاء هو المنافس الرئيسي للعهد،
لما يمتلكه من إمكانات عالية ،ولفت إلى ان المتصدر يمتاز
بتفاهم العبيه وخبرتهم ووجود عناصر عدة قادرة على
صنع الفارق».

نتائج البطولة الر�سمية في الكرة الطائرة

في مباراة كان متقدما فيها بفارق  20نقطة قبل أن ينتفض
الضيوف.
ويدين هيوستن بفوزه السابع والثالثين الذي جعله ينفرد
بالمركز الثامن األخير المؤهل إلى البالي أوف في المنطقة
الغربية بفارق السالت أمام داالس مافريكس ( 36فوزا ً و38
هزيمة لكل منهما) ،إلى جيمس هاردن الذي سجل  27نقطة
(مع  6متابعات و 8تمريرات حاسمة) ،بينها  18في الربع
األخير ما ساهم في عودة فريقه إلى اللقاء بعدما كان متخلفا ً
 62-42في أوائل الربع الثالث.
وتقدّم هيوستن في آخر  2.13دقيقة من اللقاء  94-95بعد
رمية حرة من دوايت هاورد ثم اتبعها هاردن بثالثية لتصبح
النتيجة  94-98قبل أن يقلص كايري إيرفينغ الفارق إلى
نقطة مجددا ً بثالثية في آخر  1.30دقيقة.
ثم فشل الفريقان في الوصول إلى السلة في محاولتيهما
التاليتين قبل أن ينجح تريفور اري��زا في تسجيل ثالثية
في آخ��ر  17ثانية وض��ع من خاللها هيوستن في المقدمة
 ،97-101ممهدا ً الطريق أمام فريقه إللحاق الهزيمة الثانية
والعشرين بكليفالند في  74مباراة والثالثة من أصل أربع
مباريات خاضها هذا الموسم بغياب جيمس الذي خلد إلى
الراحة.
وكان مايكل بيزلي ( 17نقطة مع  8متابعات) واريزا (15
نقطة مع  6متابعات) أفضل العبي هيوستن إلى جانب هاردن،
فيما كان أيرفينغ األفضل في صفوف كليفالند بتسجيله 31
نقطة مع  8متابعات و 5تمريرات حاسمة وأضاف تريستن
تومسون  16مع  10متابعات.
من جانبه ،ع � ّزز ديترويت بيستونز حظوظه بالعودة
إلى البالي أوف للمرة األولى في المواسم السبعة األخيرة،

وت��ح��دي��دا منذ خ��روج��ه م��ن ال���دور األول على ي��د كليفالند
كافالييرز (صفر )-4عام  ،2009وذلك بفوزه على ضيفه
القوي أوكالهوما سيتي ثاندر .82-88
هذا الفوز هو األربعون لديترويت في  75مباراة ،ليتقدم
إلى المركز السابع في المنطقة الشرقية على حساب إنديانا
بيسرز وبفارق نصف مباراة عن األخير.
واستفاد ديترويت على أكمل وج��ه من ق��رار أوكالهوما
سيتي إراحة نجميه كيفن دورانت واإلسباني سيرج إيباكا،
ليلحق بضيوفه هزيمتهم الثالثة والعشرين في  75مباراة
سجل  24نقطة
وذلك بفضل جهود ماركوس موريس الذي
ّ
في مباراة هي األسوأ على الصعيد الهجومي للضيوف بعدما
اكتفوا بتسع نقاط فقط خالل الربع الثالث.
وبرز في ثاندر الذي كان متخلفا ً بفارق  15نقطة لكنه قلص
الفارق حتى نقطة واحدة في الربع االخير دون أن يتمكن في
النهاية من تجنب الهزيمة ،راسل وستبروك بتسجيله 24
نقطة مع  6متابعات وأضاف إينيس كانتر  14نقطة مع 14
متابعة.
وفي مباراتين أخريين ،قدّم أورالندو ماجيك أفضل مباراة
هجومية له منذ عام  2009باكتساحه ضيفه الجريح بروكلين
نتس  105-139وذلك بفضل أندرو نيكولسون ( 24نقطة)
وأرون غوردون ( ،)20فيما عزز تشارلوت هورنتس مركزه
السادس في المنطقة الشرقية بفارق السالت خلف بوسطن
سلتيكس الخامس وذلك بفوزه على الجريح اآلخر فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز ،صاحب أسوأ سجل في الدوري هذا الموسم
( 9انتصارات مقابل  66هزيمة) ،بنتيجة  85-100بفضل
جهود الفرنسي نيكوال باتوم ( 19نقطة مع  12متابعة و12
تمريرة حاسمة) وكودي زيلر ( 18نقطة مع  11متابعة).

يتابع االتحاد اللبناني للكرة الطائرة
تنظيم وبكثافة البطولة الرسمية
لمختلف الدرجات والفئات وقد سجلت
النتائج التالية:
بطولة لبنان للسيدات:
 مجموعة (أ):ف���از (ال��ري��اض��ي ع��م��ش��ي��ت) على
(سبيدبول شكا)  0-3وعلى (شاريتيه
دار النور)  ،0-3وفاز (البر واالحسان
ب��ش��م��زي��ن) ع��ل��ى (س��ب��ي��دب��ول شكا)
 ،1-3وفاز (الرياضي القلمون) على
(البر واالحسان بشمزين)  0-3وعلى
(ش��اري��ت��ي��ه دار ال��ن��ور)  0-3وعلى
(سبيدبول شكا)  0-3وفاز (االنعاش
قنات) على (شاريتيه دار النور) 0-3
وعلى (الرياضي عمشيت)  1-3وعلى
(البر واالحسان بشمزين) .2-3
 مجموعة (ب):فاز (الرياضي بعبدا) على (القلب
االق���دس ب��ي��روت)  ،2-3و(الرياضي
المتين) على (فينيقيا جبيل)  0-3وعلى
(الرياضي بعبدا)  ،1-3و(الرياضي
الشياح) على (القلب االقدس بيروت)
 ،0-3والرياضي  1875بيروت على
ال��ري��اض��ي بعبدا  0-3وع��ل��ى القلب
االقدس بيروت .0-3
بطولة الفئات العمرية- :اناث مواليد
:1996-1995
ف��از االنعاش قنات على الرياضي
القلمون  1-2وعلى البر واالح��س��ان
بشمزين  0-2وعلى شباب راس مسقا
 .0-2وفاز الرياضي القلمون على البر
واالحسان بشمزين  0-2وعلى شباب
راس مسقا  .0-2وبشمزين على راس
مسقا  0-2وال��ري��اض��ي  1875على

الرياضي قلحات  0-2وعلى سبيدبول
شكا  0-2وعلى فينيقيا جبيل 0-2
وفينيقيا جبيل على سبيدبول شكا
.0-2والرياضي قلحات على سبيدبول
شكا  1-2وعلى فينيقيا جبيل .0-2وفي
الدور النصف نهائي فاز االنعاش قنات
على الرياضي قلحات  0-2والرياضي
 1875على الرياضي القلمون ،0-2
وعلى المركز الثالث والرابع فاز القلمون
على قلحات .0-2
وف��از بالمباراة النهائية الرياضي
 1875على االنعاش قنات -18( 1-2
 ،)15-17( )26-28( )25ثم توج
عضو االتحاد اللبناني للعبة اميل جبور
الفائزين.
اناث مواليد :2000-1999فاز االنعاش قنات على دار النور 0-2
وعلى فينيقيا جبيل  ،1-2و فينيقيا
جبيل على دار النور  ،0-2والعائلة
المقدسة ال��ف��ن��ار على قلحات 0-2
والرياضي القلمون على قلحات ،0-2
وعلى العائلة المقدسة الفنار .1-2
 ذكور مواليد :1996-1995ف��از الرياضي حبوب على فينيقيا
جبيل  1-2وعلى الرياضي الفيدار
 0-2وعلى العاصفة جل الديب 0-2
والعاصفة ج��ل ال��دي��ب على الفيدار
 1-2وعلى فينيقيا جبيل  0-2وفاز
الرياضي الفيدار على فينيقيا جبيل
 0-2والرياضي القلمون على شبيبة
كفرحاتا  0-2وعلى سبيدبول شكا 0-2
وفاز سبيدبول شكا على كفرحاتا.
وفاز شباب راس مسقا على االنعاش
قنات  1-2وعلى شاريتيه دار النور 0-2
وعلى شباب اميون  .0-2وفاز االنعاش

قنات على شاريتيه دار النور  0-2وعلى
شباب اميون .0-2وفاز الطالئع دلهون
على اللواء برجا  1-2وعلى الرسالة
بعلبك .0-2
 ذكور مواليد :2002-2001فاز حبوب على عمشيت  0-2وعلى
المريميين جبيل  0-2والمريميين جبيل
على عمشيت  0-2وف��از القلمون على
دير عمار  0-2وعلى قلحات  0-2وفاز
دير عمار على قلحات  0-2وفاز قنات
على راس مسقا  0-2وعلى سبيدبول
شكا  1-2وعلى دار النور  ،0-2وفاز
سبيدبول شكا على راس مسقا 0-2
وعلى دار النور  0-2وراس مسقا على
دار النور  0-2وفاز الرياضي بعبدا على
حاالت  0-2وعلى اللويزة  1-2وعلى
الفيدار  0-2وفاز اللويزة على حاالت
 0-2وعلى الفيدار .0-2
وف����از ال��ري��اض��ي ب��ع��اص��ي��ر على
الرياضي الجيه  0-2وعلى ثانوية
برجا  0-2وعلى الرسالة الصرفند 0-2
وف��از الرسالة الصرفند على الطالئع
دل��ه��ون  1-2وال��ري��اض��ي الجيه على
ثانوية برجا  0-2وفاز الرياضي حبوب
على دير عمار  0-2واالنعاش قنات على
الرسالة الصرفند  1-2وعلى الرياضي
بعبدا .0-2
وفي النصف نهائي ،فاز الرياضي
حبوب على االنعاش قنات  1-2وفاز
سبيدبول شكا على الرياضي اللويزة
 0-2والرياضي القلمون على المريميين
جبيل  0-2وبعاصير على سبيدبول
شكا  0-2وف��ي النصف نهائي فاز
ال��ري��اض��ي بعاصير على الرياضي
القلمون .0-2

