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الجولة ال�ساد�سة من ك�أ�س االتحاد الآ�سيوي بكرة القدم

نهائي بطولة لبنان في الكرة الطائرة

العهد يواجه الوحدات الأردني مرتاح ًا على و�ضعه

الزهراء الميناء يحتفظ بلقبه بح�ضور ميقاتي
احتفظ ف��ري��ق ال��زه��راء الميناء
طرابلس بلقبه بطالً للبنان في الكرة
الطائرة ،وذلك على حساب وصيفه
األنوار الجديدة بفوزه عليه  0-3من
أصل  5مباريات في نهائي البطولة،
ومسجالً نتيجة  0-3في المباراة
ّ
الثالثة المشهودة التي احتضنتها
قاعة الميناء في طرابلس ،وحضرها
جمهور ُق���دِّر بنحو  3500متف ّرج
تقدّمه راع��ي فريق ال��زه��راء رئيس
مجلس ال�����وزراء ال��س��اب��ق نجيب
ميقاتي ،ورئيس اللجنة األولمبية
اللبنانية رئيس االت��ح��اد اللبناني
للكرة الطائرة جان همام ،ومم ّثل وزير
الشباب والرياضة جوزيف سعدالله،
وأعضاء االتحاد ورئيس نادي الزهراء
عبدالله جبر ،واألمين العام ماهر
ضناوي ،واألمين العام لنادي األنوار
زياد يزبك ،والرئيس السابق للزهراء
عبد القادر علم الدين ،ومدير قاعة
الميناء الرياضية ياسر عبوشي.
وانتهت المجموعات ف��ي المباراة
لمصلحة الفائز وف��ق اآلت��ي-29( :
 27و 20-25و )16-25بقيادة
ال��دول��يَّ��ي��ن ح��ن��ا ال��زي��ل��ع وب��س��ام
الجميل ،وراق��ب��ه��ا نخلة ناصيف
وراق������ب ال���ح��� ّك���ام إم���ي���ل ج��ب��ور.
النسبة الهجومية ف��ي ال��م��ب��اراة
ج���اءت لمصلحة ال��زه��راء  59في
ال��م��ئ��ة م��ق��اب��ل  47ل�ل�أن���وار ،وف��ي
االستقبال كانت النسبة للزهراء 67

في المئة مقابل  ،51وفي «البلوك»
�ج��ل ال��زه��راء  9ك���رات مقابل .4
س� ّ
وك���ان الع���ب ال���زه���راء الفنزويلي
مسجل
ك��ي��رف��ن ب��ي��ن��ي��روا أف��ض��ل
ّ
برصيد  19نقطة أمام الكوبي أنخل
دنيس (األن���وار)  17نقطة ،وأرت��ور
الزايك والصربي نيمانيا دوكيتش
(ال��زه��راء)  12نقطة ،وكريستيان
ع���س���اف (ال�����زه�����راء)  10ن��ق��اط.
وفي االستقبال ،كانت نسبة نيمانيا

دوكيتش (ال��زه��راء)  46في المئة
أم��ام جميل عبيد (ال��زه��راء)  38في
المئة ،وأرت��ور الزايك (الزهراء) 31
في المئة ،وإيلي النار (األن��وار) 29
في المئة (خرج النار من المباراة في
المجموعة االولى بسبب اإلصابة).
سجل
وف��ي اإلرس����االت الساحقة،
ّ
كيرفن بينيروا (ال��زه��راء)  3كرات
أم��ام نيمانيا دوكيتش (ال��زه��راء)
كرتين ،وكل من ضرار عبيد وأرتور

الزايك والصربي ميهايلو ميتينش
(ال���زه���راء) وأن��خ��ل دن��ي��س ووس��ام
ح��ص��ري (األن������وار) ك���رة واح����دة.
وف���ي «ال��ب��ل��وك» ،ص��� ّد كريستيان
عساف وض��رار عبيد (ال��زه��راء) 3
ك��رات ،أم��ام أنخل دنيس (األن��وار)
وكيرفن بينيروا (ال��زه��راء) كرتين،
وال��م��ج��ري دوم���وت���ور م���ي���زاروس
ب��ي��ار ف���ارس (األن�����وار) وميهايلو
ميتيتش (ال���زه���راء) ك��رة واح���دة.

وف��ي ختام ال��م��ب��اراة و ّزع الرئيس
ميقاتي وه ّمام الميداليات على الفرق
الثالثة األول���ى تنورين (الثالث)
واألنوار (الثاني) والزهراء ،كما سلّم
همام وميقاتي ك��أس البطولة إلى
كابتن فريق الزهراء هاني حليحل
وس��ط اح��ت��ف��االت صاخبة وإط�لاق
المفرقعات في محيط القاعة وداخلها.
كما و ّزع اتحاد اللعبة أل ّول مرة في
تاريخ البطولة جوائز ألفضل الالعبين
في مهارات اللعبة ،فنال العب الزهراء
الفنزويلي كيرفن بينيروا لقب الالعب
األك��ث��ر قيمة ف��ي ال��ب��ط��ول��ة MVP
وزميله الصربي ميهايلو ميتيتش
لقب أفضل م���و ّزع ،والع��ب تنورين
كايو معلوف لقب أفضل مستقبل،
والع��ب البوشرية ج��ان أب��ي شديد
لقب أفضل «بلوك» ،والعب الزهراء
جميل عبيد لقب أفضل مستقبل،
والع��ب الزهراء كيرفن بينيروا لقب
أفضل مرسل ،والعب األنوار جوزيف
نهرا لقب أفضل العب خطف ،والعب
الزهراء كريستيان عساف لقب ثاني
أفضل الع��ب خطف ،والع��ب األن��وار
المجري دوم��وت��ور م��ي��زاروس لقب
أفضل ضارب على المركز  ،4والعب
األن��وار السلوفيني آلن كوميل لقب
ثاني أفضل ض��ارب على المركز ،4
والع��ب الزهراء كيرفن بينيروا لقب
أفضل العب خلفي (كروس).

�إنطالق «فاينال فور» ال�سلة اللبنانية

الحكمة راجع  ...فاز على المتحد في عقر داره
تم ّكن نادي الحكمة من تحقيق االنتصار األ ّول له في سلسلة
نصف النهائي على أرض مج ّمع الصفدي الرياضي في طرابلس
ليتقدّم على الم ّتحد بنتيجة  1ـ .0
وجاءت المباراة متقاربة بين الفريقين ،ولكن عزيمة أجانب
الحكمة كانت أكبر ليتم ّكن العبو القلعة الخضراء من إنهاء المباراة
بفارق  12نقطة وبنتيجة  82ـ .70
وجاء الظهور األ ّول لالعب النيجيري إيكيني إيبيكوي جيّداً،

واستطاع من الهيمنة تحت السلّة فح ّقق ثنائيّة مزدوجة بتسجيله
 17نقطة مع  15متابعة.
وعلى ال ّرغم من سيطرة الم ّتحد على المتابعات  43مقابل ،35
إلاّ أنّ تراجع أداء العب الم ّتحد األميركي مايك تايلور من جهة
أخرى كان كافياً ،ال بل مساعدا ً لتحقيق الحكمة الفوز.
واستطاع العبو الحكمة مع بداية ال ّربع الثالث من قلب ّ
تأخرهم
 39ـ  36إلى تعادل ،ومن ث ّم السيطرة على مجريات الربع األخير.

فسجل  31نقطة
وتابع تيريل ستوغلين تأ ّلقه في المباريات،
ّ
مع  4تمريرات حاسمة ،فيما أضاف ديماريوس بودس  21نقطة
وسجل إيلي رستم  11نقطة.
مع  8متابعات،
ّ
سجل رامل كوري  21نقطة وأضاف مايك تايلر
ومن الخاسر ّ
وسجل رالف
سجل شارل تابت  9نقاط مع  9متابعات،
ّ
 ،16فيما ّ
عقل ثالث ثالثيّات ،فيما اكتفى هيرفي الميزانا بـ 4نقاط مع 10
متابعات.

�سباق «�ألتراماراثون» من الناقورة �إلى طرابل�س

لم يعد �س ّر ًا
ـ تجري لقاءات دوريّة بين مسؤولين رياضيّين تابعين
للتيارات واألح��زاب السياسية بهدف رسم تص ّوراتهم
لشكل ومضمون االتحادات الرياضية في المرحلة المقبلة،
باعتبار أنّ انتخابات ا ّتحادية جديدة ستجري بُعيد إسدال
الستارة على أولمبياد ريو دي جانيرو أواخر آب المقبل.
ّ
تخطوا حاجز الـ34
ـ يُجري عدد من الالعبين الذين
سنة ،اتصاالت جانبيّة مع المسؤولين في أنديتهم بهدف
التنسيق للفوز بمباراة اعتزاليّة ُتسفر عن تدعيم جيوب
المودّعين.
ـ يواصل الكابتن رضا عنتر إشرافه على األكاديمية
التي أطلقها في مدينة صور ومعه رفيق دربه بالل حاجو،
ُسجل عنتر اسمه ضمن الئحة الالعبين
ومن المتو ّقع أن ي ّ
التي سيعتمدها النادي الجنوبي في الموسم المقبل ،على

أمل أن يودّع المالعب في مهرجان حافل يُعلن فيه انتهاء
مسيرته الكرويّة.
ـ رئيس سابق التحاد كرة السلة ،يص ّرح في العلن بأنّ
العودة إلى موقعه السابق ال ته ّمه وال تعنيه ال من قريب
وال من بعيد ،وفي جلساته مع المق ّربين يقول عكس ذلك،
فهو يم ّني النفس بالعودة لإلمساك بد ّفة اللعبة التي
يعرف تفاصيلها وأسرارها.
يتوسط حاليا ً الئحة
ـ تسود حالة من التر ّقب في نا ٍد
ّ
الترتيب ،من منطلق أنّ والي��ة هيئته اإلدار ّي���ة الحاليّة
ستنتهي خالل الشهرين المقبلين ،وقد بدأ رئيسه الحالي
ّ
يدق ناقوس الخطر ويعزف لحن الرحيل ،أل ّنه تعب من
تصدّيه للمهمة وتأمين ما نسبته  80في المئة من حجم
موازنة الموسم.

واف��ق ن��ادي الس ّد القطري لكرة
القدم على انضمام العبه أكرم عفيف
إلى نادي فياريال اإلسباني ،ليكون
ب��ذل��ك أول الع���ب ق��ط��ري يحترف
ف��ي ال�����دوري األش��ه��ر ف��ي ال��ع��ال��م
وك��ان عفيف قد لعب ه��ذا الموسم
على سبيل اإلعارة في صفوف نادي
أوبين البلجيكي ،ث ّم توالت العروض
على نجم المنتخب القطري األولمبي
بعدما صعد مع فريقه البلجيكي
المملوك ألكاديميّة أسباير إلى دوري
ال��درج��ة األول���ى ،وك��ذل��ك حصوله
على المركز الثاني ألف��ض��ل العب
عربي ف��ي دوري ال��درج��ة الثانية
خ��ل��ف الع���ب ال���وس���ط ال��ج��زائ��ري
سفيان هاني المحترف في نادي
ميشيلين.
ويُع ّد عفيف من أفضل المواهب
ال��ش��ا ّب��ة ف��ي ك��رة ال��ق��دم القطريّة،
واحترافه مع «الغواصات الصفر»
سيتيح ل��ه فرصة كبيرة لتطوير
إم��ك��ان��ات��ه م���ع ال���م���درب ال��ش��اب

مارسيلينو غارسيا.
يُشار إلى أنّ عفيف خ ّريج أكاديمية
أسباير ،وانتقل للّعب في بلجيكا في
إطار سياسة األكاديميّة الهادف إلى
إكساب النجوم المميّزين الخبرة
الدوليّة الالزمة بغرض تجهيزهم
لمنافسات المنتخب األولمبي واألول.

ول��ي��س ه���ذا ال�لاع��ب ه��و ال��ق��ط��ري
الوحيد الذي يلعب في أوروبا ،فهناك
أربعة آخرون من المنتخب األولمبي
يلعبون في فريق كولتورال ليونيزا
اإلسباني في الدرجة الثانية ،وهم
تميم المهيزع والمعز علي وسلطان
البريكي وعاصم مادبو.

ّ
ت�ستعد لجولة بالك�أ�س
حافلة لي�ستر �سيتي
والالعبون يعتدون على مد ّربهم رانييري

التا ّمة بقدرتها وتميّزها في تنظيم وصناعة األحداث الرياضيّة
البارزة .
التنسيقي ،قدّم مدير السباقات في جمعية
وفي ختام اللقاء
ّ
بيروت ماراثون السيد وسام ت ّرو عرضا ً تفصيليا ً حول الجوانب
التنظيميّة واللوجستيّة للسباق الذي ستتواصل وقائعه على

�سيدات الريا�ضي بطالت لبنان بال�س ّلة

مدى  7أي��ام خالل الفترة الممتدة من االثنين  16أي��ار الجاري
ولغاية األحد  22منه .
تجدر اإلش��ارة إلى أ ّن��ه س ُيعقد مؤتمر صحافي لإلعالن عن
السباق يوم الخميس المقبل في  12أيار  2016عند الساعة 6
مسا ًء في مدرسة القلب األقدس – الجميزة .

�شه ّيب وال�شحف �إلى كونغر�س المك�سيك
يغادر فجر اليوم االثنين عضو اللجنة التنفيذيّة ورئيس لجنة المسابقات
في االتحاد اللبناني لكرة القدم وائل شهيّب ،واألمين العام جهاد الشحف ،إلى
العاصمة المكسيكيّة مكسيكو للمشاركة في الكونغرس الـ 66لالتحاد الدولي
«الفيفا» والذي سيقام يومي  12و 13أيار الحالي.
ويحمل الكونغرس ال ُمزمع عقده في المكسيك أهميّة كبيرة بالنسبة إلى
«الفيفا» كونه سيكون األول برئاسة الرئيس الجديد السويسري جياني
توجه برسال ٍة إلى مم ّثلي االتحادات الوطنية ،معتبرا ً
إينفانتينو ،الذي كان قد ّ
أنّ هذا الكونغرس هو فرصة للبحث في كيفيّة تطوير كرة القدم حول العالم،
وتسهيل وصولها إلى الجميع على المستويات كا ّفة ،وكيفيّة تعزيز التواصل
المشجعين والالعبين واألندية والبطوالت الوطنية كاف ًة.
مع
ّ
وسيكون لبنان حاضرا ً في كونغرس «الفيفا» الذي تتصدّر أجندته عدة نقاطٍ
مهمة ،منها ّ
االطالع على التقرير الخاص بنشاطات االتحاد الدولي للعام ،2015
وعلى البطوالت المقبلة وعلى رأسها كأس العالم .وكذلك التصويت على البيان
المالي للعام الماضي ،ومراجعة الموازنة الموضوعة من العام  2015وحتى
المفصل لميزانية العام  ،2017والتصويت عليها.
 ،2018إضاف ًة إلى التقرير
ّ
وسيتخلّل الكونغرس ،التصويت على مقترحات إلدخ��ال تعديالت على
النظام األساسي للفيفا واللوائح التي تحكم تطبيق النظام األساسي والمق ّررات
الصادرة عن الكونغرس.

أُقيمت في قاعة صائب س�لام في
ال��م��ن��ارة ،م��ب��اراة ق� ّم��ة بطولة لبنان
للسيدات في كرة السلة ففاز فيها النادي
ال��ري��اض��ي على هومنتمن أنطلياس
بفارق  17نقطة ( ،)51 - 68بحضور
رئ��ي��س ات��ح��اد ك��رة السلة المهندس
نصار ورئيس مجلس إدارة شركة
وليد ّ
«ألفا» ومديرها العام المهندس مروان
ال��ح��اي��ك ،ورئ��ي��س ال��ن��ادي الرياضي
المهندس هشام ج��ارودي وحشد من
الجمهور.
توجه الحايك
وقبل انطالق المباراةّ ،
ونصار وجارودي ومديرة فريق سيدات
ّ
الرياضي نايلة علم الدين جارودي إلى
أرض الملعب ،حيث تسلّم الحايك كأس
بطولة أندية غ��رب آسيا التي جرت
منذ فترة في األردن من قائدة فريق
الرياضي شيرين الشريف ،تقديرا ً لدعم
شركة ألفا ال ّراعي الرسمي للفريق.

لدواع انتخاب ّية!
ت�أجيل مباراة النجمة واالجتماعي
ٍ
التزاما ً بالتعليمات األمنيّة التي صدرت ّ
مؤخرا ً عن وزاة
الداخلية الهادفة أصالً إلى منع التج ّمعات وخصوصا ً
أيام االنتخابات البلديّة وقبلها بيوم واحد (أي السبت
واألحد خالل شهر أي��ار) ،وبنا ًء لطلب القوى األمنية من
منطلق عدم قدرتها على تأمين الرعاية األمنيّة الالزمة ،ق ّرر
االتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل مباراة االجتماعي مع

توجهت بعثة نادي العهد إلى العاصمة األردنية ع ّمان
ّ
أمس األح��د لمواجهة فريق الوحدات األردن��ي ،وك��ان قد
غاب عن البعثة اللبنانيّة الالعب حسين عواضة بداعي
االمتحانات ،فيما سيلتحق رئيس النادي تميم سليمان
وأمين س ّره الحاج محمد عاصي بالبعثة مساء اليوم،
وكان االتحاد اآلسيوي لكرة القدم قد أرسل كتابا ً إلى إدارة
نادي الوحدات األردني يُفيدها فيه بتعيين الحكم الصيني
دي وانج بدال ً من الحكم الكوري الجنوبي سانج ووكيم
لقيادة المباراة .وسيشارك دي وانج بالمهمة ،الكوري
الجنوبي مين بيونج شوي كحكم مساعد أول ،والكوري
الجنوبي أنسون بارك كحكم مساعد ثان ،والعراقي زيد
محمد حكما ً رابعاً.
فيما ت ّم تعيين الفلبيني بينانو ديفيد بالدوزا كمراقب
للمباراة،واإلماراتيصالحالمرزوقيمقيّما ًلألداءالتحكيمي.

وكان العهد اللبناني قد حسم صدارة المجموعة بعدما
رفع رصيده إلى « »12نقطة ،في حين يم ّني الوحدات
النفس لبلوغ الدور الثاني حيث أصبحت آماله صعبة،
فهو بحاجة للفوز على العهد وانتظار تع ّثر ألتين أسير
م��ن تركمنستان أم��ام ال��ح� ّد البحريني ف��ي المجموعة
عينها.
وف��ي المعلومات ،أنّ م��د ّرب العهد األلماني روب��رت
جاسبرت ،وفي ضوء تصدّره للمجموعة حتى لو وقع
فريقه في مطب الخسارة ،سيتعاطى مع المباراة بأعصاب
باردة ،ال بل من المؤ ّكد أ ّنه سيلجأ إلى إراحة بعض العبيه
المحلي (ال��دوري
األساسيّين اس��ت��ع��دادا ً لالستحقاق
ّ
اللبناني) ،حيث سيلعب مع األنصار في المرحلة 21
التي سيحدّد االتحاد مواعيد مبارياتها اليوم (االثنين) في
جلسته األسبوعيّة.

�أكرم عفيف �أ ّول العب قطري في الدوري الإ�سباني

 5عدّ اءات �سترك�ضن م�سافة  250كلم

التوحد ،وسعيا ً
في سياق حملتها التوعويّة لمواجهة حاالت
ّ
للتوحد عبر جمع التب ّرعات
منها إلى مساعدة الجمعية اللبنان ّية
ّ
لتمكينها من تنفيذ برامجها ونشاطاتها في مجال الرعاية
والمعالجة لألطفال المصابينّ ،
تنظم جمعية بيروت ماراثون
للتوحد سباق «ألترا ماراثون»،
بالتعاون مع الجمعية اللبنانية
ّ
على أن ُتقام وقائع هذا السباق بين الناقورة جنوبا ً وطرابلس
شماال ً وتبلغ مسافته  250كلم ،حيث ستقطع هذه المسافة خمس
ع��داءات لبنانيّات هنّ  :صونيا ح ّنا – نادين كالوت – ساندرا
غرغور – غريس ماضي وهوري سفيان.
وفي هذا اإلطارُ ،تعقد االجتماعات الدور ّية بين الجانبين لبحث
النواحي التنظيميّة واللوجستيّة ،وكان آخرها في مكاتب جمعيّة
بيروت ماراثون ،حيث استهلّت رئيسة الجمعية السيدة مي
الخليل كلمتها معتبرة أنّ هذا الحدث ذو دالالت ها ّمة لكونه يأتي
في سياق التأكيد على أنّ الرياضة ،وخصوصا ً رياضة الركض،
غالبا ً ما تنطلق و ُت ّ
نظم في خدمة األهداف اإلنسانيّة والخيريّة .
وأوضحت الخليل« :أنّ جمعية بيروت ماراثون في صلب
جوهر رسالتها ودورها المساعدة والرعاية للجمعيات الخيريّة
على وجه الخصوص بما يمك ّنها من تنفيذ برامجها ونشاطاتها
من خالل توفير اإليرادات الماليّة الممكنة».
وأملت السيدة الخليل أن تتوافر كل الظروف واإلمكانيّات
إلنجاح هذا الحدث ،كما دعت كل هيئات المجتمع المدني والوسط
الرياضي بما فيه اإلع�لام الرياضي لمواكبته بما يستحق من
اهتمام ودعم على غير صعيد .
من جانبها ،ردّت السيدة أروى األمين حالوي رئيسة الجمعية
للتوحد بكلمة شكرت وق �دّرت عاليا ً لجمعية بيروت
اللبنانية
ّ
ماراثون رئيسة وأعضاء في فريق العمل على حسن التزامهم
وتعاونهم في سبيل إنجاح السباق ،وتو ّقفت بالتقدير حِ يال
السمة االحترافية في المجال التنظيمي ،وأ ّك��دت أنّ اختيار
الجمعية لتكون الشريك في تنظيم هذا السباق نابع من القناعة
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النجمة المدرجة ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كأس
لبنان،التي كانت مق ّررة يوم السبت الماضي على ملعب
برج حمود .ربما غياب التنسيق من قبل االتحاد مع القوى
األمنية أدّى إلى وقوع هذا الخلل بشكل سمح للكثيرين
بتوجيه سهام اللوم واالنتقادات ،ومن المتو ّقع أن يُصار
إلى تحديد موعد جديد خالل جلسة اليوم.

سيحصل جمهور م��ادي ليستر
سيتي على ف��رص��ة ج��دي��دة لرؤية
ك��أس ال���دوري اإلنكليزي الممتاز،
عندما تنطلق االح��ت��ف��االت بنجوم
الفريق في قلب المدينة .وكانت إدارة
نادي ليستر سيتي أعلنت عن قيام
الفريق بجولة على ظهر حافلة كبيرة
في ش��وارع المدينة احتفاال ً باللقب
التاريخي األول ف��ي مسيرته يوم
االثنين المقبل.
ه���ذا ،وس��ي��ل��ع��ب ليستر سيتي
مباراته األخيرة في الدوري اإلنكليزي
يوم األحد المقبل على ملعب مضيفه
تشيلسي ،ث � ّم سيستع ّد في اليوم
التالي لالحتفال أمام س ّكان المدينة
الذين بالكاد يصدّقون أنّ فريقهم
أحرز اللقب.
وسيلتقي ال�لاع��ب��ون وم��د ّرب��ه��م
اإلي��ط��ال��ي ك�ل�اودي���و ران��ي��ي��ري مع
المشجعين ف��ي س��اح��ة «فكتوريا
ّ
ب���ارك» بقلب المدينة ،ث��م يركبون
الحافلة المكشوفة التي ستطوف
الشوارع.
وسيكون بوسع سكان المدينة
متابعة االحتفاالت من دون اللحاق

بالحافلة ،حيث ستمتلئ الشوارع
ب��ال��ش��اش��ات ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي تنقل
مشاهدات الكاميرات التلفزيونيّة
المرافقة للفريق.
ث���� ّم س��ي��ع��ود ال�ل�اع���ب���ون إل��ى
ساحة «فكتوريا ب���ارك» وااللتقاء
بالمشجعين مجدّداً ،وح� ّذرت إدارة
ّ
التوجه إلى
المشجعين من
النادي
ّ
ّ
اس��ت��اد «كينغ ب���اور» أل ّن��ه سيكون
مغلقاً.

وك���ان م���د ّرب ال��ف��ري��ق اإليطالي
كالوديو رانييري قد تع ّرض لهجوم
احتفالي كاسح من ِقبَل العبيه خالل
المؤتمر الصحفي ال��ذي كان يعقده
بعد ف��وزه على إيفرتون بنتيجة 3
ـ  ،1و ُتشير معظم وس��ائ��ل اإلع�لام
اإلنكليزيّة إل��ى أنّ صفوف ليستر
ستفقد ما ال يقل عن ثالثة العبين
لمصلحة الفرق المقتدرة ماد ّيا ً في
أوروبا ،وتحديدا ً في إسبانيا.

بورتالند ق ّل�ص الفارق مع غولدن �ستايت في الغرب ّية
وتورنتو ّ
يتقدم ميامي في ال�شرق ّية
قلّص بورتالند ترايل باليزرز خامس المنطقة الغربية
الفارق وضيفه غولدن ستايت المتصدّر وحامل اللقب إلى
مباراة واحدة ( 1ـ  )2بعد ثالث من سبع ممكنة بينهما في
نصف نهائي «البالي أوف» للمنطقة الغربية في الدوري
األميركي الشمالي لكرة السلّة للمحترفين «أن بي آي»،
بفوزه عليه بفارق  12نقطة  ،108 – 120وجاءت نتائج
األشواط كاآلتي120 ،80 – 93 ،46 – 58 ،28 – 22 ( :
–  ،)108أمام  19673متف ّرجا ً احتشدوا في قاعة «مودا
سنتر» في بورتالند.
هذا ،وس ُتقام المباراة الرابعة بين الفريقين في القاعة
عينها فجر الثلثاء .وكان أفضل مسجِّ ل لبورتالند داميان
ليالرد  40نقطة إل��ى خمس متابعات وعشر تمريرات
حاسمة ،والفاروق أمينو  23نقطة إلى عشر متابعات،
وسي جي ماكولوم  22نقطة إلى خمس متابعات ،وألن
كرابي عشر نقاط ،ولغولدن ستايت الذي افتقد ستيفن
كوري المصاب في ركبته ،دريموند غرين  37نقطة إلى
تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة ،وكالي طومسون
 35نقطة واالحتياطي البرازيلي لياندرو باربوسا عشر
نقاط إلى خمس متابعات.

وفي قاعة «أميركان آير الينز أرينا» في ميامي بفلوريدا
وأم��ام  19675متف ّرجاً ،تقدّم تورونتو راب��ورز وصيف
المنطقة الشرقيّة مضيفه ميامي هيت الثالث  1 – 2في
ال��دور نصف النهائي ،بفوزه عليه ( 91 – 95األش��واط
 .)91 – 95 ،68 – 68 ،40 – 49 ،19 – 23و ُتقام المباراة
الرابعة بين الفريقين في القاعة عينها فجر الثلثاء.
وينتظر تورونتو تبيان وضع هدّافه الليتواني يوناس
فاالنسيوناس الذي عانى التوا ًء في كاحله في الشوط
الثالث ،في حين قد يفتقد ميامي جهود حسان وايتسايد
ال��ذي أُصيب في الشوط الثاني في ركبته اليمنى ،وقد
يغيب عن بقيّة مباريات .
السلسلة .وكان أفضل مسجِّ ل لتورونتو الذي ع ّوض
خسارة المباراة الثانية في قاعته (آي��ر كندا سنتر)،
كايل ل��وري  33نقطة ،وديمار دي روزان  19نقطة إلى
ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة ،والليتواني
فاالنسيوناس  16نقطة إلى  12متابعة ،ولميامي دواين
وايد  38نقطة إلى ثماني متابعات ،والسلوفيني غوران
دراغيتش  12نقطة ،وجو جونسون عشر نقاط إلى ست
متابعات.

