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العهد يواجه الأن�صار في برج حمود اليوم
والنجمة �سيلتقي االجتماعي غد ًا
بعد جالء غبار بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم مع صعود
منصة التتويج ،تعود الروح إلى المالعب
العبي الصفاء إلى
ّ
مع انطالق الدور نصف النهائي لمسابقة كأس لبنان اليوم،
وذلك عند التقاء فريقي العهد (وصيف بطل لبنان) مع األنصار
(صاحب المركز الرابع) على ملعب برج حمود ،فيما س ُتقام
المباراة الثانية من نفس الدور بين االجتماعي والنجمة على
الملعب نفسه غدا ً الثالثاء ،والجدير ذكره أنّ االتحاد اللبناني
لكرة القدم كان قد ق ّرر في وقت سابق إقامة مباراته على ملعب
بحمدون ،لكنّ األنصار اعترض على هذا االختيار لعدم قدرة
مدرجات ملعب بحمدون على استيعاب الجمهور الكبير ،الذي
من المنتظر أن يحضر المباراة.
ميدانياً ،سيسعى العهد واألنصار لتعويض إخفاقهما في
المنافسة على لقب الدوري ،مع اإلشارة إلى أنّ العهد كان قد
التقى مع األنصار مرتين في الدوري ،ففاز ذهابا ً  0 – 1وإيابا ً 3
–  ،0مع اإلشارة إلى ارتفاع معن ّويات العهداويين ج ّراء الفوز
العريض على الوحدة الدمشقي في كأس االتحاد اآلسيوي يوم
الثالثاء الماضي بنتيجة كبيرة  .0 – 4ويع ّول المدرب األلماني
روبرت جاسبرت على قوة العبيه في مختلف الخطوط.
أ ّما األنصار ،صاحب التاريخ العريق في إحراز البطوالت،
فهو قادر على تفجير المزيد من المفاجآت ،وهو الذي أخرج
الصفاء من الكأس ث ّم فاز عليه في إياب الدوري  ،0 - 1لكنّ
«األخضر» يعاني من عدم ثبات عروضه.
وكان العهد قد وصل إلى هذا الدور بفوزه على النبي شيت
 0 - 2في دور الـ ،16وعلى شباب الساحل  1 - 3في ربع
النهائي ،بينما وصله األنصار بفوزه على الحكمة  1 - 7في دور
الـ ،16وعلى الصفاء  0 - 2في ربع النهائي.
وفي المباراة الثانية ،يتطلّع النجمة لبلوغ النهائي تعويضا ً
لخسارته لقب ال��دوري وأم�لاً بمصالحة جماهيره الناقمة،

اللقب الأكثر جد ًال في �سجل النادي الملكي

ومعنويات العبيه مرتفعة إثر احتالل الفريق المركز الثالث في
الدوري ،فيما يحت ّل االجتماعي المركز التاسع.
والك ّفة النجماوية في ميزان اللقاء أرجح ،ألنّ الفريق مكتمل
الصفوف ،ويع ّول مد ّربه تيتا فاليريو على مجموعته التي
أشرك فيها بعض الوجوه الشابة في المباريات األخيرة.
من جهته ،عمد المدير الفني لالجتماعي فادي العمري إلى

إراحة عدد من العبيه األساسيّين في آخر مباريات الدوري،
استعدادا ً لمباراة الكأس ،بعدما احت ّل مركزا ً في الوسط.
ويطمح الفريق الطرابلسي لتحقيق الفوز بالمباراة ليتأهّ ل إلى
نهائي الكأس للمرة األول��ى في تاريخه ،وفي جعبة العمري
العديد من األوراق الرابحة وفي مقدّمها المهاجم الخطر فايز
شمسين.

م�صائب �أندية عند �أخرى فوائد
ت��ق�دّم ن��ادي طرابلس بكتاب إل��ى االتحاد
اللبناني لكرة القدم يعترض فيه على رفع
العقوبة عن نادي «النبي شيت» ،والتي كانت
تقضي بشطب س��تّ نقاط من رصيد الفريق
البقاعي.

وطالب طرابلس في كتابه بتطبيق المادة
تنص على أنّ
 1/13من نظام العقوبات ،والتي
ّ
أي فريق ينسحب من الملعب أو يفقد عدد العبيه
القانوني معتمدا ً أسلوب التحايل ،وهذا ما حدث
خالل مباراة النبي شيت مع النجمة على ملعب

بحمدون ضمن المرحلة  21من البطولة ،يُعاقب
بتخسيره المباراة ،وفقدان ح ّقه من دخلها،
باإلضافة إلى شطب ستّ نقاط من رصيده.
وكان طرابلس تقدّم في ضوء تنفيذ العقوبة
على فريق النبي شيت إلى المركز السادس ما

يؤهّ له للمشاركة في مسابقة كأس النخبة،
لك ّنه عاد وتراجع إلى المركز السابع ،بعد قرار
االتحاد األخير القاضي برفع العقوبة وإبطال
اللجنة التنفيذية لالتحاد قرار لجنة االنضباط
فيه.

نهائي بطولة لبنان بكرة ال�س ّلة

الريا�ضي ير ّد على الحكمة بالمثل
في المباراة الثانية التي جمعتهما ضمن
سلسلة نهائي بطولة لبنان لكرة لسلة ،استعاد
أبناء المنارة ثقتهم بأنفسهم عندما حلّوا ضيوفا ً
على فريق الحكمة منافسهم التقليدي في
الميدان السلّوي وح ّققوا عليه فوزا ً كبيرا ً بفارق
 17نقطة .هذا ،وشهدت المباراة عودة الالعب
المخضرم فادي الخطيب إلى سابق عهده في
التميّز وإثبات الذات ،ليؤ ّكد بأ ّنه ال يزال في ق ّمة
عطائه وتأ ّلقه عندما تحين ساعة الحسم ،ليقود
فريقه إل��ى الفوز بنتيجة ( .)74-91أُقيمت
المباراة على ملعب ن��ادي غزير في جونيه
بقيادة طاقم ح ّكام محلّي.
وبهذا الفوز «األصفر» ،تعادلت السلسلة بين
الفريقين  1-1من أصل سبع مباريات ،بعد أن
سبق للحكمة وفاز في مستهلّها في قاعة صائب
سالم في المنارة بنتيجة (.)77-89
وكانت قد انتهت األرباع في غزير لمصلحة
الرياضي كالتالي ،)23-21( :و(،)15-17
و( )17-26و(.)19-27
وبذلك استعاد الرياضي بقيادة «خطيبه»
سيرته األولى ،مؤ ّكدا ً بأ ّنه يسير على الطريق
الصحيح لالحتفاظ بلقبه ،هذا في حال واصل
العبوه اللعب بنفس الطريقة التي اعتمدوها

خالل مباراتهم التي بدأت متكافئة وانتهت من
طرف واحد ،وخصوصا ً في الشوط الثاني.
من جهته ،عاد «األخضر» إلى نتائجه «غير
المستق ّرة» وتقديم العروض المتفاوتة ،علما ً
بأنّ جمهوره كان حاضرا ً بق ّوة وبأعداد كبيرة

وصلت إلى ح ّد جلوس العشرات على جوانب
الملعب.
والجدير ذك��ره أنّ ال��روح الرياضية تجلّت
بأبهى صورها قبل انتهاء المباراة بدقيقة ،حيث
تبادل الالعبون السالمات قبل انطالق صافرة

النهاية ،علما ً بأنّ نفس األمر حصل في المباراة
األولى في المنارة.
مسجل في اللقاء العب الفائز
وك��ان أفضل
ّ
فادي الخطيب برصيد  30نقطة و 3متابعات
و 5تمريرات حاسمة ،وأضاف األميركي جيمار
يونغ  22نقطة منها  4ثالثيات و 4تمريرات
سجل «الكابتن» جان عبد
حاسمة ،في حين ّ
النور والمخضرم إسماعيل أحمد  12نقطة لكل
منهما مع  6متابعات لألول و 9للثاني الذي م ّرر
 6كرات حاسمة و« 3بلوك شوت».
ولدى الخاسر ،كان إيكيني إيبكوي األفضل
بـ 26نقطة منها  3ثالثيات و 6متابعات،
وأض��اف األميركي تيريل ستوغلين  17نقطة
منها  3ث�لاث��ي��ات ،ف��ي حين اكتفى مواطنه
ديماريوس بولدز وهايك غيوكجيان بـ 8نقاط
لكل منهما مع  6متابعات ل�لأول و 10للثاني
الذي م ّرر  4كرات حاسمة.
قاد المباراة الح ّكام مروان إيغو ورباح نجيم
وع��ادل خويري ،وتابعها من المدرجات وزير
الشباب والرياضة العميد عبد المطلب الحناوي،
والنائب نديم الجميّل ،ورئيس االتحاد السلّوي
وليد نصار إلى رئيسي الفريقين وحشد كبير من
اإلعالميين.

لوي�س فيغو� :أريد مي�سي ورونالدو معي في لبنان
أب��دى النجم البرتغالي لويس
فيغو حماسته ل��ـ«م��ب��اراة العمر»
ال���ت���ي س���ي���ك���ون أح�����د ن��ج��وم��ه��ا
األساسيّين ،متطلّعا ً إلى لقاء زمالء
وخصوم األمس والجمهور اللبناني
ال��ذي يعلم مدى عشقه لكرة القدم
األوروبية.
ال��م��ب��اراة ال��ت��ي سيستضيفها
ملعب مجمع الرئيس ف��ؤاد شهاب
ف��ي جونيه ف��ي العاشر م��ن أيلول
المقبل ،بمبادرة من شركة «أرابيكا
سبورت» ،والتي تشهد مكاتب بيع

بطاقاتها إقباال ً كبيرا ً منذ أسابيع
ع����دّة ،س��ت��ك��ون م��ن��اس��ب��ة خ��اص��ة
بالنسبة إلى محبي فيغو للتع ّرف
عليه عن كثب ومتابعته على أرض
الملعب عندما يخوض مع كوكبة
من نجوم العالم مباراة استعراضية
فريق مؤ ّلف من نجو ٍم لبنانيين
أمام
ٍ
بقيادة النجم رضا عنتر.
فيغو الذي تن ّقل حول العالم منذ
اعتزاله اللعب ،ق��ال عن المغامرة
اللبنانية المقبلة« :ستكون فرصة
رائ��ع��ة بالنسبة ل��ي ،ك��ون��ي أزور

لبنان للمرة األولى ،وأتطلّع للوقوف
على مدى شغف محبّي كرة القدم في
هذ البلد».
وت��ح �دّث نجم برشلونة وري��ال
م��دري��د س��اب��ق �ا ً ع��ن أه��م��ي��ة تنظيم
مباراة من هذا النوع في لبنان« :هو
ح��دث ممتاز لتسويق ك��رة القدم،
خ��ص��وص �ا ً ب��وج��ود أس��م��اء ر ّن��ان��ة
ستتشجع شريحة كبيرة من أولئك
ّ
الصغار الذين يمارسون اللعبة على
السير ُقدُما ً ومالحقة أحالمهم حتى
النهاية».

كما ت��ط � ّرق فيغو إل��ى األس��م��اء
التي ستحضر إل��ى لبنان ،متم ّنيا ً
استقدام األرجنتيني ليونيل ميسي
والبرتغالي كريستيانو رونالدو،
إلكمال تشكيلة النجوم التي ستض ّم
أيضا ً البرازيلي روبرتو كارلوس،
واإلس��ب��ان��ي��ان م��ي��ش��ال س��ال��غ��ادو
وكارليس بويول ،واأللماني ينس
ليمان واإلنكليزي بول سكولز.
والالفت أنّ الحدث الكبير سيجمع
ال��زم�لاء السابقين في أه��م األندية
األوروبية وخصومهم المباشرين،

بطولة «ديزرت فور�س» في غزير اليوم

 17بط ًال لبناني ًا في قف�ص المواجهات

تنطلق عند الساعة السادسة من مساء
ال��ي��وم االث��ن��ي��ن ف��ي ق��اع��ة ن���ادي غ��زي��ر في
جونيه بطولة «دي��زرت ف��ورس» الدولية
ف��ي ال��ف��ن��ون القتالية المختلطة (أم أم
آي) ،ن��زاالت من العيار الثقيل تحمل في
مضمونها ق ّمة التحدّي والمنافسة على
حصد األلقاب ،حيث سيخوض أبطال لبنان
االمتحان الصعب بمواجهة أبطال معروفين
ولهم باعهم الطويل في اللعبة .ومن أبرز
الخاصـة باألبطـال اللبنانيين
اللقاءات
ّ
(المص ّنفين):
ـ بطل لبنان والعرب الحالي محمد فخر
ال��دي��ن س��ي��واج��ه البطل المغربي أنيس
الحجاجي (بطل العرب السابق) ،مباراة
مصيريّة سيتنافس فيها البطالن على لقب
بطولة العرب.
ـ البطل محمد الغربي ،سيواجه البطل
الفرنسي الخبير جوليان بيادينوار.
ـ البطل يوسف وه��ب��ي ،سيواجه بطل
ال��ع��رب ال��س��اب��ق األردن����ي ط���ارق حمدي،
والفائز منهما سينتقل إلى حلبة المنافسة
على لقب بطولة العرب.
ـ بطل لبنان أحمد اللبان ،سيواجه البطل
التونسي المحترف ف��ي إسبانيا عثمان
ن��ج��اع��ي ،م��ب��اراة يُنتظر فيها الكثير من
«األكشن».

فيما سيغيب ع��ن ال��م��ش��ارك��ة البطالن
المتميّزان محمد كركي ورامي حامد بداعي
اإلصابة.
وم��ن األس��م��اء ال��ج��دي��دة الالمعة التي
ستشارك في البطولة :طارق هاني (نادي
تايغر أوكتاغون ـ بعقلين) ،قاسم الخطيب
( MCSـ ص��ور) ،رواد علم الدين (ن��ادي
الفنون القتالية ـ الشويفات) ،أحمد حميضة
(األمن العام) ،علي شقير ( (PYTHONZـ
جبيل) ،حسن جوني (بالك كوبرا ـ جونيه)،
شاكر مرعي (الدحني ـ طرابلس) ،باتريك
دحرية (أك��وا مارينا ـ جونيه) ،ديب عقل
ومحمد شعيتو (تايغر مواي تاي ـ بيروت)،
باسم إبراهيم وإبراهيم بيطار (ال��ه�لال ـ
طرابلس) ورامز كرباج (عاليه).
وف��ي تعليق ل��ه ح��ول كثافة المشاركة
اللبنانية في البطولة ( 17بطالً) ،أ ّكد رئيس
االتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة
خليل نصور ،أنّ زمن االحتكار والتهميش
و ّل��ى إل��ى غير رجعة ،فاألندية والالعبين
في عين االتحاد سواسية وال مجال لتجاوز
القوانين ،فالقاعدة في عملنا «لكل مجتهد
نصيب».
م��ع اإلش���ارة إل��ى أنّ مجريات البطولة
س ُتنقل مباشرة على محطة «أم بي سي
أكشن» ابتدا ًء من التاسعة مساءً.
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وهي مسألة رأى فيغو أ ّنها مناسبة
استثنائية «من الجميل دائما ً لقاء
األص��دق��اء وخ��ص��وم األم���س ،حيث
يمكننا تذ ّكر الكثير من األم��ور التي
حدثت بيننا في المالعب ،وطبعا ً
سنستمتع باللعب سو ّياً».
متوجها ً إلى اللبنانيين
وختم فيغو
ّ
بالقول« :تعالوا لمشاهدة المباراة
واالستمتاع بها .أنا أكيد أنّ األجواء
ستكون رائعة ومختلفة تماما ً ع ّما
شاهدتموه دائ��م�ا ً من النجوم عبر
شاشة التلفزيون».

أ ّكد ريال مدريد هيمنته مجدّدا ً على اللقب األوروبي،
وأحرز لقبه الحادي عشر في دوري أبطال أوروبا بعدما
تغلّب على جاره ومنافسه العنيد أتلتيكو مدريد ( 5ـ )3
بركالت الترجيح بعد حلول التعادل بينهما ( 1ـ  )1في
الوقتين األصلي واإلضافي في المباراة النهائية التي
أُقيمت بينهما على استاد سان سيرو في مدينة ميالنو
اإليطالية أمام  75ألف متف ّرج احتشدوا في المدرجات.
وأنهى ريال مدريد الشوط األول لصالحه بهدف مثير
للجدل أحرزه المدافع سيرخيو راموس في الدقيقة ،15
بعد سوء تقدير من حارس أتلتيكو أوبالك.
وسنحت الفرصة أمام أتلتيكو مدريد في بداية الشوط
الثاني بحصول فيرناندو توريس على ضربة جزاء ،ولكن
الفرنسي أنطوان غريزمان أهدر الفرصة وسدّد الكرة في
العارضة لتضيع ضربة الجزاء في الدقيقة .48
ورغم هذا ،أنقذ البديل البلجيكي يانيك كاراسكو فريق
وسجل هدف التعادل في الدقيقة ،79
أتلتيكو مدريد
ّ
ليدفع بالمباراة إلى الوقت اإلضافي.
وقدّم الفريقان عرضا ً ال يليق بالمباريات النهائية،
باستثناء تأ ّلق ريال مدريد في بداية المباراة وأتلتيكو
مدريد لبعض الوقت في الشوط الثاني.
ولم يستفد أتلتيكو من تأ ّثر رونالدو باإلصابة ،والذي
وضح في الشوط الثاني من المباراة ،كما عانى الويلزي
غاريث بيل نجم ري��ال مدريد من اإلص��اب��ة في الوقت
اإلضافي ،لكن ريال مدريد ظ ّل متماسكاً.
سجل لريال مدريد كل من
وف��ي رك�لات الترجيح،
ّ
ل��وك��اس فاسكيز ومارسيلو وغ��اري��ث بيل وسيرخيو
وسجل ألتلتيكو مدريد كل من أنطوان
راموس ورونالدو،
ّ
غريزمان وجابي وس��اول نيغويز ،وأه��در خوانفران
(الركلة الرابعة حيث سدّدها في القائم األيمن) .وهكذا،

ضيّع أتلتيكو لقبا ً كان بمتناوله لكن العارضة والقائم
حرماه من تحقيقه ،ليضيف خصمه اللدود لقبه رقم 11
إلى خزائنه.

استقبال الفاتحين وتعليقات المحللين

مشجعي ريال مدريد تحت األمطار
استقبل آالف من
ّ
فريقهم المت َّوج باللقب الحادي عشر بعد عودته إلى مدريد
أمس األحد.
وس��ارت حافلة مكشوفة ُكتبت عليها كلمة «أبطال»
بالعبي الفريق البطل الذين رفعوا كأس البطولة أمام
مشجعيهم الذين أمضوا ساعات بانتظارهم في وسط
ّ
العاصمة.
وغ ّنى المشجعون «كيف يمكن أن ال أحبك» في بالزا
دي سيبيليسس ،المكان التقليدي الحتفاالت ريال مدريد
بإحراز الكؤوس.
مشجعي النادي الملكي
مع اإلشارة إلى أنّ  50ألفا ً من
ّ
تابعوا المباراة على شاشات عمالقة ُوضعت في ملعب
النادي الملكي «سانتياغو برنابيو».
وه ّنأ رئيس ال��وزراء اإلسباني ماريانو راخ��وي ريال
مدريد ،فكتب على موقع «تويتر» للتواصل االجتماعي:
«نهائي ملحمة لدوري األبطال» ،مضيفا ً «تهانينا للجميع
 ...باللقب الحادي عشر».
وتحدّثت الصحف الصادرة في مدريد األحد عن صعوبة
اللقب الحادي عشر لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم ،فيما اعتبرت صحيفة «ماركا» األكثر متابعة
في إسبانيا ،أنّ «ريال مدريد قدّم أفضل عرض في ربع
الساعة األول ،ولك ّنه بعد ذلك فقد المبادرة» ،مضيف ًة أنّ
الفريق لم يُحرز اللقب إلاّ «بفضل شخصيته في المناسبات
الكبيرة وهيبة العبيه».

هاميلتون يحرز جائزة موناكو ّ
متحدي ًا الأمطار
أحرز سائق مرسيدس البريطاني
لويس هاميلتون ،بطل العالم في
الموسمين السابقين ،المركز األول
في جائزة موناكو الكبرى ،المرحلة
السادسة من بطولة العالم لسباقات
ف��ورم��وال وان ،أم��س األح���د وتحت
االم��ط��ار ،ليقف ف��وق الدرجة األول��ى
منصة التتويج للمرة األولى منذ
من
ّ
تشرين األول الماضي ،وذل��ك بعد
فوزه بجائزة موناكو الكبرى ،المرحلة
السادسة من بطولة العالم لسباقات
فورموال وان.
واستفاد هاميلتون من خطأ فادح
للطاقم الميكانيكي لفريق ريد بول-
ت��اغ هيوير ال���ذي ل��م يكن ح��اض��را ً
الستقبال سائقه األسترالي دانيال
ري��ك��ي��اردو ،م��ن أج��ل تحقيق ف��وزه
األول منذ تتويجه بطالً للعالم في
 25تشرين األول الماضي في جائزة

الواليات المتحدة ،حين حسم لقبه
العالمي الثالث قبل ثالثة سباقات
على نهاية الموسم.
وتقدّم هاميلتون في نهاية السباق
المك ّون من  78ل ّفة ،والذي انطلق خلف
سيارة األم��ان بسبب األم��ط��ار ،على
ريكياردو الذي كان يم ّني النفس بمنح
فريقه فوزه الثاني على التوالي ،فيما
جاء سائق فورس -إنديا -مرسيدس
المكسيكي سيرخيو بيريز ثالثاً.
واكتفى سائق ف��ي��راري األلماني
سيباستيان فيتل بالمركز الرابع أمام
سائق ماكالرين-هوندا اإلسباني
فرناندو ألونسو ،ال��ذي ح ّقق أفضل
نتيجة له منذ أن حل خامسا ً في سباق
المجر في  26تموز الماضي.
واكتفى سائق مرسيدس اآلخ��ر
األل��م��ان��ي نيكو روزب����رغ ،متصدّر
الترتيب العام بالمركز السابع بعد

أن بقي طيلة السباق خلف ألونسو،
ث ّم خسر مركزه السادس في الثواني
األخ��ي��رة لمصلحة م��واط��ن��ه نيكو
هولكنبرغ.
ومن المؤ ّكد أنّ خيبة روزب��رغ في
سباق موناكو كانت كبيرة ،أل ّنها جاءت
بعد السباق الكارثي في إسبانيا حيث
حرمه هاميلتون م��ن تحقيق ف��وزه
الثامن على التوالي ،وذلك بإخراجه
من السباق منذ اللفة األول��ى بعدما
حاول استعادة الصدارة التي خسرها
البريطاني عند االنطالق.
وب��ال��ف��وز ال��راب��ع واألرب��ع��ي��ن في
مسيرته ،صعد هاميلتون إلى المركز
ال��ث��ان��ي ( 82ن��ق��ط��ة) ع��ل��ى حساب
رايكونن ( ،)61وقلّص الفارق الذي
يفصله عن روزبرغ المتصدّر ()106
إلى  24نقطة ،فيما صعد ريكياردو من
المركز الخامس إلى الثالث (.)66

م َْن �سينتقل لمواجهة كليفالند
غولدن �ستايت �أو �أوكالهوما؟
نجح غولدن ستايت ووري��رز حامل اللقب في إدراك
التعادل مع منافسه أوكالهوما سيتي ثاندر  ،3-3بعد
فوزه عليه في المباراة السادسة  101-108في نهائي
المنطقة الغربية لدوري كرة السلة األميركي للمحترفين
(.)NBA
ويستضيف غولدن ستايت المباراة السابعة الحاسمة
على ملعبه اليوم االثنين ،على أن يتأهّ ل الفائز فيها لمواجهة
كليفالند كافالييرز بقيادة نجمه ليبرون جيمس في نهائي
البطولة بعد أن حسم األخير تأهّ له بتقدّمه على تورونتو
رابتورز بنتيجة  2-4في نهائي المنطقة الشرقية.
ويتأهّ ل الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز في أربع
مباريات من أصل سبع.
وكان غولدن ستايت أحرز اللقب في العام الماضي على
حساب كليفالند كافالييرز بالذات.
واجه غولدن ستايت ،الذي ّ
حطم الرقم القياسي في عدد
االنتصارات في الدور النظامي وهو  73فوزا ً من  82مباراة،
صعوبات كبيرة أمام أوكالهوما في البالي أوف ،وكان على
وشك فقدان لقبه بعد أن تقدّم األخير .1-3
بدأ أوكالهوما السلسلة بفوز  102-108في المباراة
األولى ،ث ّم ر ّد غولدن ستايت في الثانية  ،91-118وعاد

أوكالهوما وانتزع المبادرة في المباراتين التاليتين ليتقدّم
 1-3بعد فوزه فيهما  91-133و ،94-118واضعا ً حامل
اللقب أم��ام ضغط الفوز في المباراة الخامسة أو فقدان
اللقب.
استعاد ووري���رز ت��وازن��ه في المباراتين األخيرتين،
وحسمهما  94-118و 111-120ليدرك التعادل 3-3
ويفرض مباراة حاسمة.
ويَدين ووريرز باإلبقاء على فرصته لالحتفاظ باللقب
إلى نجميه كالي تومبسون وستيفن كوري ،فاألول تعملق
في المباراة السادسة بتسجيله  41نقطة منها  11رمية
سجل كوري  31نقطة مع  10متابعات وتسع
ثالثية ،فيما ّ
تمريرات حاسمة.
وأشاد مد ّرب الفريق ستيف كير ،الذي قاده إلى اللقب
الماضي في موسمه األول معه بتومبسون ،قائالً« :ما فعله
أمر ال يُصدّق» ،كما قال كوري نفسه« :كان كالي رائعاً».
من جهته ،قال تومبسون« :أنا فخور بكل زمالئي ،ك ّنا
متأخرين طوال المباراة لك ّننا لم نستسلم ألنّ عدم الفوز كان
يعني المغادرة إلى منازلنا».
ولعب درايموند غرين دورا ً مه ّما ً في الدفاع أيضاً ،مح ّققا ً
 12متابعة مع تسجيله  12نقطة لووريرز.

نهائي كرة اليد بين ال�صداقة ومار اليا�س

بطل لبنان والعرب محمد فخر الدين

ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم ،ع��ن��د ال��س��اع��ة
ال��س��اب��ع��ة وال��ن��ص��ف م��س��ا ًء أول��ى
مباريات السلسلة النهائية لبطولة
لبنان ف��ي ك��رة ال��ي��د ،بين الشباب
مار الياس (متصدّر الترتيب وحامل
اللقب) ووصيفه الصداقة .وذلك
على ملعب ن��ادي الصداقة (قاعة
حاتم عاشور).
وس��� ُي���ح���رز ال��ل��ق��ب م���ن ي��ف��وز
بمباراتين م��ن أص��ل ث�ل�اث ،حيث
ُتقام المباراة الثانية مساء األربعاء
المقبل ،والثالثة يوم الجمعة إذا لزم
األمر.

وال��م��واج��ه��ة ال��ي��وم ،ه��ي إع��ادة
لسيناريو الموسم الماضي حين
التقى الفريقان وأح��رز م��ار الياس
اللقب بنتيجة .0-2
وسيسعى حامل اللقب لالحتفاظ
بزعامته وإبقاء الكأس في خزائنه
ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ف��ي ت��اري��خ��ه على
التوالي ،متسلّحا ً بفوزه في الدور
األول على منافسه وإنهائه هذا الدور
من دون أيّة خسارة ،من هنا فهو يريد
إبقاء سجلّه خاليا ً من العثرات.
ب��دوره ،يتطلّع الصداقة النتزاع
منصات التتويج،
اللقب والعودة إلى ّ

فضالً عن الثأر المزدوج من منافسه
بخطف اللقب منه وإن��ه��اء عقدة
الخسارة أمامه ،وهو يبحث أيضا ً
عن االنتصار في محاولة لخوض
اللقاء الثاني يوم األربعاء ال ُمقبل
بمعنويات عالية ،والعمل على عدم
الذهاب إلى مباراة فاصلة.
م��ن ج��ه� ٍة ث��ان��ي��ة ،سيلتقي بعد
ان��ت��ه��اء م��ب��اراة م���ار ال��ي��اس أم��ام
الصداقة (الساعة التاسعة مساء)،
فريق الجيش م��ع ف��وج اإلط��ف��اء -
بيروت في مباراة تحديد المركزين
الثالث والرابع.

