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الأولمبية اللبنانية ّ
تطلع على التح�ضيرات وت ّتخذ مق ّررات عدة
عقدت اللجنة التنفيذية للّجنة األولمبية اللبنانية جلسة
عمل برئاسة رئيسها السيد جان همام وحضور األعضاء في
المق ّر المؤقت للّجنة األولمبية اللبنانية في فندق النكاستر تامار
 الحازمية ،واستهلها السيد همام بتوجيه التهنئة بحلول شهررمضان المبارك ،وأمل أن نستلهم من معاني هذا الشهر الكريم
وأن يعيده على اللبنانيين عموما ً والعائلة الرياضية خصوصا ً
بالخير والسالم.
وجه التهنئة إلى الالعبة راي باسيل (رماية) ،والالعب
كما ّ
ريشارد مرجان (كانواي كاياك) ،واتحاديهما لحصولهما على
بطاقة الدعوة ( )Wild Cardللمشاركة في أولمبياد ريو دي
جانيرو – .2016
بعد ذلك تال األمين العام العميد حسان رستم محضر الجلسة
السابقة ،وبعد مناقشة جدول أعمال الجلسة ا ُّتخذت المقرارات
اآلتية:
 1ـ مشاركة الرئيس جان همام واألمين العام حسان رستم
في اجتماع الجمعية العمومية التحاد اللجان األولمبية الوطنية
 ،ACNOالذي سينعقد في  15و 16تشرين الثاني المقبلين في
الدوحة – قطر.
 2ـ التأكيد على اتحادي الجودو والمواي تاي لتسمية الالعبين
المقترحين للمشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية

الخامسة في فيتنام (دانانغ – .) 2016
3ـ ّ
االط�لاع على التقرير المقدّم من عضو اللجنة المحامي
فرانسوا سعادة رئيس اللجنة الطبية حول مشاركته في االجتماع
ّ
المنشطات الذي عُ قد في
العاشر لمنظمة إقليم غرب آسيا لمكافحة
عُ مان.
4ـ ّ
االطالع على التقرير المقدّم من عضو اللجنة رئيس البعثة
اللبنانية إلى أولمبياد ريو –  2016المهندس مازن رمضان حول
مشاركته في اجتماع الفوروم المناطقي الذي عُ قد في الدوحة،
وعلى آخر التحضيرات المتعلقة بالمشاركة اللبنانية في الحدث
األولمبي لجهة تشكيل البعثة وآليّات صرف المساعدات المالية
من صندوق التضامن األولمبي وصندوق التضامن الوطني إلعداد
وتحضير الالعبين والالعبات ،وكذلك الموافقة على صرف مبلغ
 13.000$إلى الالعبة راي باسيل (رماية) من صندوق التضامن
الوطني لتغطية جانب من نفقات تحضيراتها.
 5ـ تذكير االت��ح��ادات الراغبة في المشاركة ب��دورة ألعاب
التضامن اإلسالمي الرابعة في باكو – أذربيجان ضرورة إخطار
اللجنة األولمبية في مهلة أقصاها  16حزيران الحالي.
 6ـ الموافقة على ترشيح االتحاد اللبناني للد ّراجات ألمين س ّره
السيد عبدو ناضر ،لالستفادة من منحة برنامج الحصول على
شهادة عليا في اإلدارة الرياضية  MEMOSباللغة الفرنسية.

 7ـ أخ��ذ العلم والموافقة على مقترحات لجنة التضامن
األولمبي ،وهي:
ـ تبديل أسماء الالعبين الذين لم يحالفهم الحظ للتأهّ ل إلى
أولمبياد ريو –  2016لالستفادة من المنح األولمبية ،وذلك على
النحو التالي :ماريانا سهاكيان بدال ً من محمد حمية (كرة طاولة)
– راي باسيل بدال ً من جو سالم (رماية) – ريشارد مرجان
(كانواي كاياك) بدال ً من الياس الحداري (تايكواندو) – شيرين
نجيم (األعاب قوى) بدال ً من دومينيك طنوس (مبارزة).
ـ الطلب من اتحاد التز ّلج ترشيح العبين اثنين لالستفادة من
المخصصة للاّ عبين المحتمل مشاركتهما في
المنحة األولمبية
ّ
األلعاب األولمبيّة الشتويّة ( بيونغ تشانغ – .)2018
ّ
االط�لاع على تقرير الخبير السلوفيني دميان بينتار حول
ـ
زيارته إلى لبنان.
ـ  التعميم على اال ّتحادات الرياضية لمن يرغب بالمشاركة
في دورة تدريبية للمد ّربين International Coaching
 ،Courseبالتعاون مع اللجنة األولمبية الدوليّة وصندوق
التضامن األولمبي في ألعاب :المالكمة ،المبارزة ،كرة اليد،
السباحة ،الجودو ،الكرة الطائرة ،رفع األثقال والمصارعة خالل
الفترة الممتدّة من  9/19إلى  2016/12/9في بودابست -
هنغاريا.

�أجواء القلق تخ ّيم على انطالق بطولة �أوروبا
بداية �صعبة لفرن�سا عند مواجهتها رومانيا
تسته ّل فرنسا مشوارها في نهائيات يورو
 2016على أرضها أمام رومانيا مساء اليوم
على ملعب «استاد دو فرانس» في باريس،
بعد سلسلة من اإلصابات واألزمات االجتماعية
والمخاوف األمنية التي سبقت انطالق البطولة
القا ّرية.
وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ش ّتت
أف��ك��ار وتحضيرات رف��اق��ه ف��ي ض��وء ا ّتهامه
للمدرب ديدييه ديشامب بالرضوخ لضغوط
عنصرية أدّت إل��ى استبعاده عن التشكيلة،
وذلك إثر فضيحة ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا،
المبعَ د أيضاً.
فضالً عن بنزيمة ،أفضل هدّاف دولي راهنا ً
في فرنسا ،تع ّرض قلب الدفاع األساسي وزميله
في ريال مدريد اإلسباني ،رافاييل فاران إلصابة
في فخذه.
تعاظمت مشكالت ديشامب الدفاعية ،مع
إصابة العب برشلونة اإلسباني جيريمي ماتيو،
فيما أوقِف مامادو ساكو لتناوله مواد محظورة.
كما انض ّم السانا ديارا وقبله ماتيو دوبوشي
وكورت زوما ،إلى الئحة المصابين ،فلم يتخيّل
ديشان أن يواجه وضعا ً مماثالً قبل انطالق
النهائيات القاريّة على أرضه.
ولذلك علّق أمام اإلعالم« :كل ما حصل معنا
منذ إعالن التشكيلة في  12أيار ،لم أكن ألتخيّله
في أسوأ كوابيسي».
ومع ذلك ،سيحظى ديشامب بتشكيلة رائعة
وسطا ً وهجوما ً تض ّم أمثال نغولو كانتي بطل
إنكلترا مع ليستر ،بول بوغبا نجم يوفنتوس
اإليطالي ،ديميتري باييت المتأ ّلق مع وست
هام اإلنكليزي ،أوليفييه جيرو مهاجم أرسنال
اإلنكيزي ،أنطوان غريزمان صاحب  32هدفا ً
هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد اإلسباني والواعد
أنطوني م��ارس��ي��ال ال��ذي ب��رز م��ع مانشستر
يونايتد اإلنكليزي.

عقل يحترف في الفيلبين �إلى جانب والكر
في صفقة مفاجئة ،انتقل كابتن
فريق الحكمة رودريك عقل إلى فريق
نليكس رود ووريرز الفيلبيني حيث
و ّق��ع عقدا ً رسميا ً لمدة ثالثة أشهر،
وذلك عن طريق وكيل أعماله باسكال
بيروتي ،واألخير من أبرز المهت ّمين
بعمليات استقدام الالعبين األجانب
إل��ى لبنان ومعظم ال��دول العربية،
مع سعيه الالفت في تأمين وتسهيل
طريق الالعبين المحليّين لالحتراف
ال��خ��ارج��ي .وم��ن المتو ّقع أن يبدأ
ال���دوري الفيليبيني ف��ي  15تموز
المقبل على أن ينتهي في منتصف
أي��ل��ول .وال��ج��دي��ر ذك��ره أنّ الالعب
ال��س��وري ميشال معدنلي سبق أن
لعب مع الفريق الفيلبيني الموسم
الماضي.
وسيلعب عقل هناك إل��ى جانب
العب ال��دوري األميركي للمحترفين
السابق هنري والكر.
وع��لّ��ق م��دي��ر ال��ف��ري��ق الفيلبيني
رون���ال���د دوات������ري ع��ل��ى الصفقة
ق��ائ�لاً« :إذا نظرتم إل��ى أرق��ام عقل،
ستكتشفون أ ّنه ليس العبا ً هجومياً،
حسا ً
لكنه مم ّرر بارع جدا ً وسيضيف ّ

قياديا ً إلى الفريق».
و ُتعتبر هذه التجربة األولى لعقل
خ��ارج لبنان على مستوى األندية،
لك ّنه يملك تجربة كبيرة على صعيد
المنتخبات بعدما م ّثل منتخب لبنان
منذ قرابة التسع سنوات.
أ ّم��ا أفضل م��ع��دّالت��ه فتعود إلى
مشاركته ف��ي بطولة آسيا 2011
بـ 5.1نقطة و 2.6متابعات و3.8

ت��م��ري��رات ح��اس��م��ة ف��ي ال��م��ب��اراة
الواحدة.
من جهته ،وافق فريق الحكمة على
التحاق عقل بالدوري الفيلبيني ،فيما
ل��م يحسم ال�لاع��ب ق���راره بالنسبة
للموسم المقبل ،ول��ذل��ك سيجتمع
عقل م��ع إدارة ال��ن��ادي قبل سفره
إل��ى الفيلبين ف��ي منتصف الشهر
الحالي.

لقاء «�س ّلوي» دولي في لبنان
عُ قد لقاء رباعي على غداء عمل في العاصمة اللبنانية
بيروت ض ّم المدير المالي في االتحاد الدولي لكرة السلة،
ورئيس االتحاد االلماني للعبة إينغو فايس ،وأمين عام
االتحاد اآلسيوي للعبة اللبناني هاغوب خاجيريان،
وال��رئ��ي��س التنفيذي للعمليات ف��ي االت��ح��اد ال��دول��ي
م��ارك��وس س��ت��ادر ،ورئ��ي��س االت��ح��اد اللبناني للعبة
وعضو لجنة المسابقات في االتحاد الدولي المهندس

وليد نصار.
رحب نصار بمسؤولي االتحاد
وخالل االجتماع المط ّولّ ،
الدولي في لبنان وتداول مع المجتمعين في أمور لعبة كرة
السلة دوليا ً وقار ّيا ً ومحلياً.
سيتوجه قريبا ً إلى جنيف
يشار إلى أنّ المهندس نصار
ّ
(سويسرا) بدعوة خاصة من االتحاد الدولي لحضور
االجتماعات التحضيريّة لتصفيات بطولة العالم.

البرازيل ا�ستعادت هيبتها ب�سباع ّية في هاييتي

وتأمل هذه الوجوه الواعدة تكرار ما حصده
الفرنسيون على أرضهم ع��ام  ،1984عندما
أحرزوا لقبهم األول قبل أن يت ّوجوا مرة ثانية
في  .2000في المقابل ،يع ّول الطرف الروماني
على دفاعه القوي في بطولته الكبرى األولى منذ
 8سنوات.
منيت شباك العبي المدرب أنغل يوردانسكو
مرتين فقط في  10مباريات ،ضمن التصفيات
التي حلّت فيها وصيفة إليرلندا الشمالية في

مجموعة ض ّمت المجر وفنلندا واليونان.
ال تملك رومانيا نجوما ً في تشكيلتها على
غ���رار األس��ط��ورة ج��ورج��ي ح��اج��ي ،وتعاني
سجلت  11هدفا ً فقط في 10
نقصا ً هجومياً ،إذ ّ
مباريات ضمن التصفيات.
ق��ال مساعد ال��م��درب فيوريل م��ول��دوف��ان:
«الضغط على فرنسا أكبر .سيكون رائعا ً إذا
حصلنا على التعادل ،وإذا فزنا سيكون أروع».
ت��ع�� ّول روم��ان��ي��ا على حارسها المخضرم

بالتيني بال �صفة ر�سمية � ...سيتابع بطولة �أوروبا
أ ّك��د القائم بأعمال األمين العام
ل�لات��ح��اد األوروب������ي ل��ك��رة ال��ق��دم
ثيودوريدس أ ّنه سيسمح للفرنسي
ميشيل ب�لات��ي��ن��ي رئ��ي��س االت��ح��اد
الموقوف بحضور مباريات بطولة
أوروبا دون أيّ صفة رسمية.
وب��ي��ن��م��ا ك���ان م��ن ال��م��ع��ت��ق��د في
البداية عدم دعوة بالتيني لمتابعة
البطولة ال��ت��ي تستضيفها ب�لاده،
أوضح ثيودوريديس أنّ يويفا تل ّقى
توضيحات من قِبل لجنة القيم في
االتحاد الدولي للّعبة (فيفا) بشأن
هذه المسألة في رسالة بعثها هانز
يواكيم إيكرت قاضي تحقيقات لجنة
القيم.
وك��ش��ف ث��ي��ودوري��دي��س« :يمكن
دع����وة ب�لات��ي��ن��ي ب��ص��ف��ة شخصية
لمتابعة البطولة طالما ال يمارس أي
مهام رسمية» .مشيرا ً إلى أنّ يويفا
سينظر في تلك المسألة ،وربما تت ّم
دع���وة بالتيني لمتابعة البطولة
بأكملها.
وأوقِ���ف بالتيني ( 60ع��ام��اً) من

15

قِبل فيفا في القضية الخاصة بتل ّقيه
مبلغ «مثير للشبهة» ،قيمته مليوني
دوالر من السويسري جوزيف بالتر
الرئيس السابق للفيفا في في العام
 ،2011بداعي أ ّنه نظير عمل أنجزه

عندما كان مستشارا ً لرئاسة الفيفا
قبلها بعشرة أع����وام ،وت��� ّم تأييد
ق��رار اإلي��ق��اف م��ن محكمة التحكيم
الرياضية (كاس) التي خفضت فترة
اإليقاف إلى أربعة أعوام.

بوغبا بعد بايلي لتدعيم �صفوف «مورينيو»
يسعى ن��ادي مانشيستر يونايتد اإلنكليزي إلى
تدعيم صفوفه بعدد من النجوم خالل موسم االنتقاالت
الصيفية ،ودائما ً وفق ما يطلبه مد ّرب الفريق البرتغالي
جوزيه مورينيو.
فبعد تو ّلي األخير المه ّمة في أولد ترافورد ،سارع إلى
عقد صفقته األول��ى مع مدافع فياريال اإلسباني إيرك
بايلي مقابل  40مليون جنيه إسترليني ،واآلن يرغب
في تحطيم األرق��ام القياسية من أجل التعاقد مع نجم
يوفنتوس الالعب الفرنسي بول بوغبا.
مع اإلش���ارة إل��ى أنّ بوغبا ك��ان العبا ً في صفوف
الشياطين الحمر سابقاً ،ولكن السير أليكس فيرغنسون
لم يقتنع بقدراته فتركه يرحل لينض ّم سريعا ً إلى صفوف
بطل الدوري اإليطالي مقابل  800ألف جنيه إسترليني
في العام .2012
هذا ،وأ ّكد المد ّرب األسطوري للريد ديفلز مؤخراً ،أنّ
أكبر األخطاء التي ارتكبها في مشواره الطويل مع الفريق
تكمن في عدم اكتشافه لموهبة النجم الفرنسي ومن
ث ّم السماح له بالرحيل ،وذلك ما سيجعل من النادي
اإلنكليزي يدخل في منافسة شرسة من أجل عودته
مجدّداً .ومؤخرا ً اشت ّد الصراع بين عدد كبير من مد ّربي
الفرق اإلسبانية واإلنكليزية للفوز بجهود بوغبا ضمن صفوف فرقهم.
ويظهر واضحا ً بأنّ نجم السيدة العجوز (بوغبا) سيكون سببا ً في اشتعال الحرب بين الكبار ،نظرا ً للعروض المقدّمة
له من قطبي الليغا اإلسبانية برشلونة وريال مدريد ،والتي تجاوزت الـ 100مليون يورو ،وكذلك محاوالت تشيلسي
ومانشيستر سيتي التي وصلت إلى  70مليون باوند.

س��ي��ب��ري��ان ت��ات��اروش��ان��و ( 30ع��ام��اً) الع��ب
فيورنتينا اإليطالي ،مدافع نابولي اإليطالي
فالد كيريكيش ( 26عاماً) والمهاجم الشاب
نيكوالي ستانسيو .والجدير ذك��ره أنّ أفضل
نتائج منتخب رومانيا كانت بلوغه ربع نهائي
مونديال  1994في عهد جورجي حاجي ،عندما
خسر بصعوبة أمام السويد بركالت الترجيح،
وكذلك في كأس أوروب��ا  2000عندما تو ّقف
مشوارها أمام إيطاليا.

�أجواء غير مطمئنة قبل انطالق بطولة �أوروبا

مباريات بال جماهير  ...واردة جد ًا

ّ
المنظمة لبطولة كأس أوروبا التي ستنطلق
على الرغم من عدم تل ّقي اللجنة
في فرنسا اليوم أيّة تهديدات بوقوع هجمات إرهابية خالل البطولة ،لكنّ اللجنة
ال تستبعد إقامة مباريات خلف أبواب مغلقة في بعض الحاالت.
وص ّرح مسؤولو اللجنة المنظمة ،بأنّ مثل هذه التدابير قد يت ّم ا ّتخاذها ليس
فقط العتبارات أمنية ،لكن ألسباب تتعلّق بسوء األحوال الجوية أيضاً.
وقال جاك المبيرت ،رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ،خالل مؤتمر صحفي
عقده في ملعب «دي فرانس»« :ليس لدينا علم بأيّة تهديدات محدّدة خالل
فعاليات البطولة».
ويُع ّد ملعب «دي فرانس» ،الذي يستضيف المباراة االفتتاحية للبطولة بين
منتخبي فرنسا ورومانيا أحد األماكن التي استهدفها اإلرهابيون خالل الهجمات
اإلرهابية التي وقعت في العاصمة باريس في  13تشرين الثاني الماضي،
وأسفرت عن مقتل  130شخصاً.
وأ ّكد المبيرت أ ّنه ت ّم تشديد اإلجراءات األمنيّة في أعقاب الهجمات ،ولكن «لم
للمشجعين في المدن التسع التي
المخصصة
نف ّكر مطلقا ً في إلغاء المناطق
ّ
ّ
ستستضيف البطولة».
وكشف المبيرت أنّ االتحاد األوروب��ي لكرة القدم «يويفا»« :بحث في ك ّل
البدائل» في الوقت الذي يتعيّن فيه على كل لجنة منظمة أن تبحث الظروف
االستثنائية ،والتي قد تدفعنا إلى «إقامة المباريات بدون جماهير».
واستدرك المبيرت قائالً« :ولكن بالنظر إلى العواصف األخيرة التي اجتاحت
فرنسا ،والمباريات التي أُجريت على مالعب مبتلّة في يورو  ،2012ربما تدفعنا
األحوال الجوية السيّئة ال ّتخاذ مثل هذه الخطوة أيضاً».

تتويج الريا�ضي في ملعبه اليوم
جارودي :االتحاد ط ّبق القوانين
بعد أكثرمن أسبوع على انتهاء بطولة لبنان بكرة السلة بصورة
غير طبيعية ،وعلى الرغم من إعالن االتحاد اللبناني لكرة السلة قراره
الجريء بتخسير الحكمة وإعالن النادي الرياضي بطالً للبنان بنتيجة
( 20ـ  ،)0ومن ث ّم رفض كافة الطعون واالعتراضات المقدّمة من قِبل
نادي الحكمة على القرار ،ارتفعت األصوات ّ
مؤخرا ً متسائلة عن موعد
تسليم الرياضي لكأس البطولة ،إلاّ أنّ هذا االنتظار لم يد ْم طويالً في
ضوء تحديد االتحاد اليوم (الجمعة) عند الساعة العاشرة مسا ًء في
قاعة صائب سالم في المنارة لالحتفال بتتويج أبطال لبنان للسنة
الثالثة على التوالي.
وفي تعليق له على انتهاء البطولة بهذه الصورة ،قال رئيس النادي
الرياضي هشام جارودي« :ال ّ
شك أنّ االتحاد طبّق القوانين معلنا ً فوزنا
بالمباراة وبالتالي ببطولة لبنان ،وما حصل في ملعب غزير يجب أن
ال يتك ّرر ،الحكمة نا ٍد صديق ونحن نلعب كرة سلة في ميدان رياضي
وبكل روح رياضية ،لألسف حصلت بعض التجاوزات من قِبل بعض
الجماهير غير المنضبطة ،فلم يقدر االتحاد وال القوى األمنيّة على
ضبط الفلَتان الذي حصل والنزول الكثيف الى أرض الملعب .على أيّ
حال ،ك ّنا نتم ّنى أن نرفع الكأس بعد انتهاء المباراة مباشرة ،مبروك
لعائلة النادي الرياضي بهذا اإلنجاز مع تهنئتي الخاصة لالعبي
النادي الذين كانوا أبطاال ً بكل معنى الكلمة».

اس��ت��ع��ادت ال��ب��رازي��ل صورتها
المشرقة وهيبتها الكروية المعروفة،
بسحقها منافستها هاييتي بنتيجة
( )1-7في المباراة التي جرت فجر
أمس على ملعب «سيتروس بول»
في أورالن��دو ،في الجولة الثانية من
منافسات المجموعة الثانية لبطولة
كوبا أميركا .2016
وت��ق��دّم��ت ال��ب��رازي��ل بخماسية
سجلها فيليب كوتينيو (،)2
نظيفة ّ
وريناتو أغوستو ،وغابريال باربوسا
ولوكاس ليما في الدقائق  14و29
يسجل جيمس
و 35و 59و ،67قبل أن
ّ
مارسلين هدف الشرف لهاييتي في
الدقيقة .70
ِ
يكتف البرازيليّون بالخماسية،
ولم
ب��ل أض��اف��وا ال��ه��دف ال��س��ادس عبر
ريناتو أغوستو ف��ي الدقيقة ،86
والهدف السابع بوساطة كوتينيو
في الوقت بدل الضائع.

وب��ات المنتخب البرازيلي على
الطريق الصحيح نحو استعادة
اللقب الغائب عن خزانته منذ العام
 ،2007حين ُت ّوج بطالً على حساب
ن��ظ��ي��ره األرج��ن��ت��ي��ن��ي ( )0-3في
المباراة النهائية.
وكان منتخب السامبا خيّب اآلمال
ف��ي م��ب��ارات��ه األول���ى ،بتعادله مع
اإلكوادور (.)0-0
وعلى ملعب جامعة فينيكس،
انتهى اللقاء المثير بين اإلك��وادور
والبيرو بالتعادل (.)2-2
وتقدّمت البيرو بهدفين نظيفين
سجلهما كريستيان كويفا وأديسون
ّ
فلوريس في الدقيقتين  5و ،13إلاّ أنّ
وسجلت
اإلكوادور رفضت الخسارة
ّ
ه��دف��ي��ن مماثلين إلي��ن��ي��ر فالنسيا
ومايلير بوالنوس في الدقيقتين 39
و .48وكانت اإلك��وادور تعادلت مع
البرازيل ( )0-0في الجولة األولى،

فيما ف���ازت ال��ب��ي��رو ع��ل��ى هاييتي
(.)0-1
وتتصدّر البرازيل ترتيب المجموعة
برصيد  4نقاط وبفارق األهداف عن
البيرو ،فيما تحت ّل اإلك��وادور المركز
الثالث برصيد نقطتين ،وهاييتي
المركز الرابع من دون أيّة نقطة.
يُذكر أنّ أول وثاني كل مجموعة
سيتأهّ ل إلى الدور ربع النهائي.
وفي برنامج المباريات المقبلة،
وضمن المجموعة الثالثة ،تلتقي
فجر ال��ي��وم الجمعة عند الساعة
 2.30بتوقيت بيروت األوروغ��واي
مع فنزويال ،وعند الساعة الخامسة
المكسيك مع جامايكا.
وض��م��ن ال��م��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة،
ستلتقي فجر السبت عند الثانية
بتوقيت بيروت تشيلي مع بوليفيا،
وعند الساعة  4.30األرجنتين مع
بنما.

انتفا�ضة كليفالند ُتربك غولدن �ستايت
رف��ع كليفالند كافالييرز وتيرة
التنافس في نهائي الدوري األميركي
للمحترفين في كرة السلة ،بسحقه
منافسه غ��ول��دن ستايت ووري���رز
حامل اللقب بفارق  30نقطة (-120
 ،)90في المباراة الثالثة من الدور
النهائي والتي جرت فجر يوم أمس
الخميس في صالة «كويكن لوانز
أري��ن��ا» ف��ي كليفالند أم��ام 20562
متف ّرجاً ،ليقلّص الفارق إلى ()2-1
في مجموع المباريات.
وك���ان غ��ول��دن س��ت��اي��ت ف���از في
المباراتين األولى والثانية (-104
 )89و( )77-110على التوالي.
وس�� ُت��ق��ام ال��م��ب��اراة ال��راب��ع��ة في
الصالة عينها فجر غد السبت عند
الساعة الرابعة بتوقيت بيروت ،فيما
س ُتقام المباراة الخامسة في أوكالند
فجر الثالثاء المقبل عند الساعة
الرابعة بتوقيت بيروت أيضاً.
وف���ي ح���ال ل��م يُ��ح��س��م ال��وض��ع،
س ُتقام المباراة السادسة في كليفالند
فجر الجمعة  17حزيران الحالي عند
الساعة الرابعة ،والمباراة السابعة
فجر االثنين  20الحالي عند الساعة
الثالثة.
وج������اءت م����ب����اراة ف��ج��ر أم��س
معاكسة تماما ً لمجريات المباراتين
السابقتين ،إذ ك��ان فيها كليفالند
الطرف األفضل بفضل األداء العالي
المستوى لالعبيه ،قابله تراجع في
مستوى معظم العبي غولدن ستايت،
وفي مقدّمهم ستيفن كوري الذي غاب
كلّيا ً عن التسجيل في الربعين األول
والثاني ،قبل أن يعود في الربعين
ويسجل  19نقطة،
الثالث والرابع
ّ

وك�ل�اي ط��وم��س��ون ال���ذي ت��ع�� ّرض
إلصابة في الربع الثاني أجبرته على
دخول غرف المالبس باكرا ً للمعالجة،
بيد أنّ إصابته لم تؤ ّثر على مشاركته
في القسم الثاني من المباراة.
منذ البداية ،ظهر واضحا ً تصميم
كليفالند على ال��خ��روج ف��ائ��زا ً من
المباراة ،فضرب منافسه بقوة وتقدّم
بفارق كبير وصل إلى  20نقطة ،قبل
أن ينخفض إلى  17نقطة (.)16-33
وفي الربع الثاني ،تغيّرت قليالً
قواعد اللعب ،وبات غولدن ستايت
فسجل  27نقطة،
هو األفضل نسبياً،
ّ
مقابل  18ألصحاب األرض ،ليقلّص
الفارق إلى  8نقاط في نهاية القسم
األول من المباراة ( ،)51-43وأعطى
ت��ف�� ّوق غ��ول��دن س��ت��اي��ت ف��ي ال��رب��ع
الثاني طاقة كبرى لالعبي كليفالند
ال��ذي��ن اس��ت��ع��ادوا تصميمهم على
فسجلوا  38نقطة،
الفوز كما ب��دأوا،
ّ
مقابل  26للضيوف ،ث ّم حافظوا على
تقدّمهم في الربع األخير بتسجيلهم

 31نقطة ،مقابل  21نقطة لالعبي
غولدن ستايت.
سجل لكليفالند ،ليبرون جيمس
ّ
 32نقطة و 11ريباوندز و 6تمريرات
حاسمة ،وكايري إيرفينغ  30نقطة
و 4ريباوندز و 8تمريرات حاسمة،
وجي آر سميث  20نقطة و 4ريباوندز
وتمريرة حاسمة واحدة ،وتريستان
طومسون  14نقطة و 13ريباوندز
وتمريرتين حاسمتين ،وريتشارد
جيفرسون  9ن��ق��اط و 8ريباوندز
وتمريرتين حاسمتين.
وف���ي ص��ف��وف غ��ول��دن ستايت،
س��ج��ل ستيفن ك����وري  19نقطة
ّ
وري���ب���اون���د واح����د و 3ت��م��ري��رات
ح��اس��م��ة ،وه��اري��س��ون ب��ارن��ز 18
نقطة و 8ري��ب��اون��دز و 3تمريرات
حاسمة ،وأن��دري إيغوداال  11نقطة
و 2ريباوندز ،وكالي طومسون 10
نقاط و 2ريباوندز وتمريرة حاسمة
واحدة ،ودريموند غرين  6نقاط و7
ريباوندز و 7تمريرات حاسمة.

