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الفورموال 1

الدوري األميركي للمحترفين

عالمة كاملة لنيكس وفوز سابع مليامي وخسارة رابعة لبوسطن
بات نيويورك نيكس الفريق الوحيد
م ��ن دون ه��زي �م��ة م �ن��ذ م�ط�ل��ع امل��وس��م
الحالي في الدوري األميركي الشمالي
ل�ل�م�ح�ت��رف�ين ف ��ي ك ��رة ال �س �ل��ة ،محققًا
ك ��ذل ��ك أف� �ض ��ل ب ��داي ��ة ل ��ه م �ن��ذ م��وس��م
 ،1994-1993ب�ع��د ف ��وزه ع�ل��ى حساب
مضيفه ال�ق��وي س��ان أنطونيو سبرز
.100-104
وت��أل��ق ري �م��ون��د ف�ي�ل�ت��ون ف��ي ص�ف��وف
ن�ي�ك��س ب �ـ  25ن�ق�ط��ة وال �ب��دي��ل ج ��ي آر
س�م�ي��ث م��ع  17ن �ق �ط��ة ،ب�ي�ن�ه��ا ث�لاث�ي��ة
ح��اس �م��ة ،وأض� � ��اف ال �ن �ج��م امل �خ �ض��رم
جيسون كيد  14نقطة والعب االرتكاز
ت ��اي� �س ��ون ت �ش ��ان ��دل ��ر  13ن �ق �ط��ة و11
متابعة ،لكن امل�ف��اج��أة ك��ان��ت باكتفاء
نجم ال�ف��ري��ق األول كارميلو أنطوني
بتسجيل  9نقاط ( 3من  12محاولة)
و 12متابعة.
ول��دى ال�خ��اس��ر ،ك��ان امل ��وزع الفرنسي
ط��ون��ي ب��ارك��ر أف �ض��ل م�س�ج��ل م��ع 19
نقطة و 12ت�م��ري��رة ح��اس�م��ة ،وأض��اف
تيم دنكان  14نقطة و 14متابعة.
وف��ك م�ي��ام��ي ه�ي��ت ع�ق��دت��ه ع�ل��ى أرض
دنفر ناغتس عندما هزمه  93-98ألول
مرة منذ عام .2002
وعلى رغ��م خوضه أرب��ع مباريات في

خمسة أيام ،وفقدانه العبني أساسيني،
نجح ميامي بقيادة عمالقه ليبرون
ً
جيمس ،مسجال  27نقطة و 12تمريرة
ح��اس�م��ة ،بتحقيق ف��وزه ال�س��اب��ع ه��ذا
املوسم.
وأض � � � ��اف ل �ل �ف ��ائ ��ز ش ��اي ��ن ب ��ات� �ي ��ر 18
ن �ق �ط��ة ج �م �ي �ع �ه��ا م ��ن خ� � ��ارج ال �ق��وس
( 6ث�لاث�ي��ات) والع ��ب االرت �ك��از كريس

بوش  14نقطة ومايك ميلر  12نقطة،
وذلك في ظل غياب النجم دواين وايد
املصاب.
أم ��ا ل ��دى دن �ف��ر ال ��ذي خ�س��ر ألول م��رة
أمام هيت بعد  10انتصارات متتالية
ع �ل��ى م�ل�ع�ب��ه ،ف �ك��ان ال �ب��دي�ل�ان أن ��دري
ميلر والع��ب االرت�ك��از جافايل ماكغي
األفضل مع  19و 18نقطة على التوالي.

ديرون وليامس العب بروكلني تحت سلة بوسطن (آدام هانغر ــ رويترز)

وفي ظل غياب موزعه راج��ون روندو
امل� � �ص � ��اب ،ل� �ق ��ي ب ��وس� �ط ��ن س�ل�ت�ي�ك��س
خ �س��ارت��ه ال��راب �ع��ة ه ��ذا امل ��وس ��م ،أم��ام
مضيفه بروكلني نتس .102-97
وخطف جو جونسون ،نجم فينيكس
ّ
صنز وأتالنتا هوكس السابق ،سلتني
حاسمتني لبروكلني في الوقت القاتل،
ل �ي �ح �ق��ق األخ � �ي� ��ر ف� � ��وزه ال � ��راب � ��ع ع�ل��ى
التوالي ،كما تألق في صفوفه املوزع
ديرون وليامس والعب االرتكاز بروك
لوبيز مع  24نقطة ،في حني كان بول
ب �ي��رس األف �ض��ل ل��دى ال�خ��اس��ر م��ع 22
نقطة.
وه � �ن � ��ا ب� ��رن� ��ام� ��ج م� � �ب � ��اري � ��ات ال � �ي � ��وم:
ان��دي��ان��ا ب��اي�س��رز  -داالس مافريكس،
ف�ي�لادل�ف�ي��ا سفنتي س�ي�ك�س��رز  -يوتا
ج��از ،ديترويت بيستونز  -أورالن��دو
م��اج �ي��ك ،ن �ي��و أورل� �ي ��ان ��ز ه��ورن �ت��س -
أوك�لاه��وم��ا سيتي ث��ان��در ،مينيسوتا
تمبروولفز  -غولدن ستايت ووريرز،
ممفيس غريزليس  -نيويورك نيكس،
ساكرامنتو كينغز  -أتالنتا هوكس،
ب��ورت�لان��د ت��راي��ل ب�ل�اي��زرز  -هيوسنت
روك� � �ت � ��س ،ل� � ��وس أن� �ج� �ل ��س الي � �ك � ��رز -
فينيكس صنز ،بوسطن سلتيكس -
تورنتو رابترز.

الكرة اللبنانية

الدوري يعود بثالث مواجهات قوية في األسبوع السادس
تستعيد أندية الدرجة
األولى لكرة القدم نشاطها
بعد توقف دام ثالثة
أسابيع بسبب استحقاق
منتخب لبنان ،لتعود
املواجهات في ما بينها
في األسبوع السادس من
الدوري ،وسط تساؤالت عن
شكل الحضور الجماهيري
ونوعية تشجيعه

عبد القادر سعد
يفتتح األسبوع السادس اليوم بلقاء
السالم صور وطرابلس عند الساعة
 14.15ف ��ي ص � ��ور .ل �ق ��اء ي �ب �ح��ث ف�ي��ه
السالم عن أول نقطة في البطولة ،في
ح�ين ت�ب��دو ط�م��وح��ات ط��راب�ل��س أكبر
من ذلك ،مع عني على املركز السادس
ّ
ول ��و م��ؤق �ت��ًا .ف�س�ف�ي��ر ال �ش �م��ال ي�ح�ت��ل
امل��رك��ز ال�س��اب��ع ب��رص�ي��د  5ن �ق��اط ،أم��ا
السالم فهو أخير من دون نقاط.
وت �س �ت �ك �م��ل امل��رح �ل��ة األح� � ��د ،ف�ي�ل�ع��ب
األن � �ص � ��ار ال� �خ ��ام ��س ب � �ـ  8ن� �ق ��اط م��ع
ال� �غ ��ازي ��ة ال � ��ذي ي �ت �ش��اب��ه م ��ع ال �س�ل�ام
صور في املباراة األول��ى على صعيد
البحث ع��ن النقطة األول��ى بعد ثالث
خ�س��ارات ،وه��و يحتل املركز الحادي
عشر ،لكن مهمته على ملعب بيروت
البلدي عند الساعة  14.15قد تكون
صعبة أم��ام ف��ري��ق يلعب على أرض��ه
وع � �ي � �ن ��ه ع � �ل ��ى ال� � � �ص � � ��دارة ف � ��ي ح ��ال

ساعدته نتائج باقي املباريات.
وي �ش �ه��د األح� ��د م��واج �ه �ت�ين ق��وي�ت�ين:
األول � ��ى ب�ي�ن ال �ع �ه��د ال��وص �ي��ف بعشر
ن �ق��اط وال �س��اح��ل ال �ت��اس��ع ب �ـ  4ن�ق��اط
عند الساعة  14.15على ملعب العهد،
ف��ي أول م �ب��اراة يلعبها العهداويون
على أرضهم .وسيفتقد العهد العبه
حسني دقيق ال��ذي أصيب بكسر في
إصبع قدمه.
أم� � ��ام امل ��واج� �ه ��ة ال �ث��ان �ي��ة ف�س�ت�ج�م��ع
ال �ن �ج �م��ة م ��ع ال��راس �ي �ن��غ ع �ل��ى ملعب
صيدا عند الساعة  .15.30وستكون
املباراة هامة للراسينغ الذي سيلعب
للمرة األول��ى بقيادة م��درب��ه الجديد
ً
التشيكي ل�ي�ف��ور ب��اال ال ��ذي ح��ل ب��دال
م� ��ن م �ح �م��د ح� �س ��ن ب� �ع ��د االن� �ط�ل�اق ��ة
غ �ي ��ر امل ��وف� �ق ��ة ل �ل �ف��ري��ق ف� ��ي ال � � ��دوري
واحتالله املركز العاشر بثالث نقاط.
ول ��م ي�س�ب��ق ل �ب��اال أن ّ
درب ف��ي لبنان
س ��اب� �ق ��ًا ،وه � ��و ي� �ش ��رف ح ��ال� �ي ��ًا ع�ل��ى
تدريب فريق أكاديمية أتلتيكو .كما

سيستعيد ال��راس�ي�ن��غ الع�ب��ه ال��دول��ي
ول�ي��د االس�م��اع�ي��ل ب�ع��د قطيعة ج��رت
تسويتها ،حيث سيشارك اسماعيل
للمرة األولى هذا املوسم .أما النجمة
ال � ��ذي س�ي�ف�ت�ق��د م��داف �ع��ه ع �ل��ي ح�م��ام
امل � �ص� ��اب ،ف �س �ي��دخ��ل امل� � �ب � ��اراة ت�ح��ت
عنوان وحيد :الحفاظ على الصدارة.
وتختتم مباريات األس�ب��وع السادس
ب�ل�ق��اء ي��ن :األول يجمع اإلخ ��اء األهلي
عاليه صاحب املركز السادس برصيد
 6ن �ق��اط وض�ي�ف��ه االج�ت�م��اع��ي ال�ث��ام��ن
برصيد  4نقاط على ملعب بحمدون
ع �ن ��د ال� �س ��اع ��ة  ،14.15م� ��ا ي �ع �ن��ي أن
ال � �ص� ��راع س �ي �ك��ون ع �ل ��ى امل� ��راك� ��ز ب�ين
الفريقني وتعزيز مقعد وسط الالئحة.
وس �ي �ج �م��ع ال� �ل� �ق ��اء ال� �ث ��ان ��ي ال �ص �ف��اء
ال �ث��ال��ث ب��رص �ي��د  9ن �ق��اط م ��ع ضيفه
التضامن صور الرابع بفارق األهداف
عن بطل لبنان ،في مواجهة من العيار
الثقيل على ملعب املدينة الرياضية
عند الساعة .15.30

كرة السلة

الحكمة ُيسقط الرياضي في غزير للمرة األولى منذ عام 2004
ل��م ت�ك��ن م �ب ��اراة ال��ري��اض��ي وال�ح�ك�م��ة
ف��ي خ�ت��ام امل��رح�ل��ة الثالثة م��ن بطولة
ل�ب�ن��ان ل�ك��رة ال�س�ل��ة ع�ل��ى ملعب غزير
أم��س ع��ادي��ة .ف��ال�ل�ق��اء ش�ه��د محطات
عديدة ب��دءًا من مواجهة امل��درب فؤاد
أبو شقرا فريقه السابق للمرة األولى،
م� � ��رورًا ب ��ال� �ص ��ورة ال �ف �ن �ي��ة ل�ل�ف��ري�ق�ين
ك��ون �ه �م��ا امل ��رش� �ح�ي�ن األب � � ��رز إلح � ��راز
ال �ل �ق��ب وان� �ت� �ه ��اء ب �م �ش��ارك��ة ال�ل�اع��ب
جوليان قزوح.
الحكمة فاز بنتيجة كبيرة 24( 66 - 74
  .)45 - 67 ،29 - 44 ،15الحكمة استطاعت�ح�ق�ي��ق ف ��وز ت��اري �خ��ي أم� ��ام ج�م�ه��ور
قياسي م��ن ط��رف واح��د ه��و الحكمة،
ع �ب��ر ع �ن��اص��ر ل �ع��ب م �ت �ك��ام �ل��ة وق� ��وة
دف��اع �ي��ة ج �ب��ارة ك ��ان ل�ه��ا دور ح��اس��م
ف ��ي ص �ن��اع��ة ال� �ف ��وز «األخ � �ض � ��ر» ول��م
ينجح امل��درب السلوفيني سلوبودان
سوبوتيتش في فك «شيفرته».
إال أن ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي أن ال��ري��اض��ي ال
ي�س�ت�ط�ي��ع رد ال �خ �س��ارة ل�ل�ح�ك�م��ة في

العب الحكمة دايشون سيمز يلتقط الكرة (برو فوتو)
اإلي � ��اب ،خ �ص��وص��ًا أن ال��رب��ع األخ �ي��ر
ك � �ش� ��ف ع� � ��ن ق� � � � ��درة ع� ��ال � �ي� ��ة ل�ل�اع �ب ��ي
ال��ري��اض��ي ،أض��ف ال��ى ذل��ك أن نجمهم
اسماعيل أحمد م��ازال أسير اإلصابة

ال �ت��ي ت �ع��رض ل�ه��ا ول ��م ي�ت�ع��اف منها
كليًا ،ورغ��م ذل��ك سجل  20نقطة ،الى
ج ��ان ��ب أح �م ��د اب ��راه� �ي ��م  11ول ��وري ��ن
وودز  14و 11كرة مرتدة.

الحكمة حقق ف��وزه التاريخي بفضل
ج �م �ي��ع الع �ب �ي��ه ال ��ذي ��ن ش ��ارك ��وا دون
ّ
اس �ت �ث �ن��اء م ��ع ت ��أل ��ق داي� �ش ��ون سيمز
( 27نقطة) ،وأرون هاربر ( 19نقطة)
ومستوى رودريغ عقل العالي .أضف
ال ��ى ه ��ؤالء ال�لاع��ب ال�ج��دي��د ج��ول�ي��ان
ق ��زوح ال ��ذي ش ��ارك ل�ل�م��رة األول ��ى مع
ال �ح �ك �م��ة ب �ع ��د ال� �س� �م ��اح ل� ��ه م� ��ن ق�ب��ل
االت �ح ��اد ب��ال�ل�ع��ب اس �ت �ن��ادًا ال ��ى حكم
ص��ادر ع��ن املحكمة العسكرية بمنع
محاكمته بجرم التعامل مع إسرائيل.
إال أن مشاركة ق��زوح أث��ارت اعتراضًا
م ��ن ق �ب��ل ال ��ري ��اض ��ي ال � ��ذي اع �ت �ب��ر أن
ال �ح �ك �م��ة ل ��م ي �ل �ت��زم ب��ال �ق��رار ال �ص��ادر
ع��ن وزي��ر ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة فيصل
كرامي والقاضي بعدم مشاركة قزوح
ق �ب��ل ان �ت �ه��اء م �ح��اك �م �ت��ه .ف��ال��ري��اض��ي
ي�ع�ت�ب��ر أن ال �ق �ض��اء ل��م ي �ح��اك��م ق��زوح
بجرم التعامل لكن هناك جرم الدخول
ال��ى إسرائيل ل��م يصدر ق��رار قضائي
حوله بعد.

فيتيل أمام فرصة
حسم لقبه الثالث

يقف س��ائ��ق «ري��د ُب��ل» األمل��ان��ي سيباستيان
ف�ي�ت�ي��ل أم� ��ام ف��رص��ة ت�ح�ق�ي��ق ال �ل �ق��ب ال�ع��امل��ي
ال�ث��ال��ث على ال�ت��وال��ي ف��ي سباقه امل�ئ��ة عندما
ي� �خ ��وض غ� �م ��ار ج� ��ائ� ��زة ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
الكبرى ،املرحلة التاسعة عشرة قبل األخيرة
من بطولة العالم لسباقات الفورموال .1
ويطمح فيتيل الى تحقيق رقم قياسي جديد
ي�ت�م�ث��ل ف ��ي أن ي�ص�ب��ح أص �غ��ر س��ائ��ق ي �ت� ّ�وج
باللقب ال�ع��امل��ي  3م ��رات ،وذل ��ك ي�ت��وق��ف على
شرطني ضروريني ،هما :الصعود الى منصة
ال�ت�ت��وي��ج وك�س��ب  15نقطة أك�ث��ر م��ن م�ط��ارده
امل �ب��اش��ر س��ائ��ق ف �ي��راري اإلس �ب��ان��ي ف��رن��ان��دو
ألونسو.
وق � � ��ال ف �ي �ت �ي��ل ،ال� �س ��اع ��ي ألن ي �ص �ب��ح ث��ال��ث
س��ائ��ق ف�ق��ط ب�ع��د م��واط�ن��ه ميكايل شوماخر
واألرجنتيني خ��وان مانويل فانجيو ّ
يتوج
باللقب ث�لاث م��رات على ال�ت��وال��ي« :ي�ج��ب أن
أق� ��ود ب �س��رع��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا «ال �س �ب��اق امل �ئ��ة في
مسيرتي يعني أنني خضت سباقات كثيرة،
ً
وأنني شاركت في مئة سباق .إذا فكرت قليال،
فإنني ل��م أدخ��ل ع��ال��م ال�ف��ورم��وال  1منذ فترة
ط��وي �ل��ة .وه ��ذا ي�ع�ن��ي أن ال��وق��ت ي�م��ر بسرعة
كبيرة عندما نقوم بشيء نحبه كثيرًا».
في املقابل ،يملك ألونسو مصيره بيده حيث
يتوقف تتويجه باللقب ال�ع��امل��ي ال�ث��ال��ث في
مسيرته على إحرازه املركز األول في السباقني
املتبقيني :الواليات املتحدة والبرازيل ،وذلك
بغض النظر عن نتائج فيتيل.
وت� �ق ��ام ال �ت �ج ��ارب ال��رس �م �ي��ة ل �ل �س �ب��اق ال �ي��وم
الساعة  20,00بتوقيت بيروت ،والسباق غدًا
.21,00

أخبار رياضية
الريان بطل آسيا لليد
ً
ّتوج الريان القطري بطال لكأس آسيا في
كرة اليد لالندية ،للمرة األولى في تاريخه،
بعد فوزه على االهلي االماراتي  24-26في
النهائي الخميس.
ّ
وحل الكويت الكويتي في املركز الثالث بعد
فوزه على النور السعودي  ،25-26ونال
العبه محمد الغربلي لقب أفضل العب في
البطولة ،ومواطنه حسني زكي العب االهلي
االماراتي لقب الهداف .أما ممثل لبنان،
ّ
السد ،فقد حل في املركز العاشر في البطولة
بعد أن كان وصيفًا في النسخة املاضية.

كأس االستقالل في الفروسية
ينظم نادي مون ال سال عني سعادة،
بإشراف االتحاد اللبناني للفروسية ،غدًا
ً
ابتداء من الساعة
األحد ،كأس االستقالل،
العاشرة صباحًا ،للفوز بكأس قائد الجيش
اللبناني العماد جان قهوجي .وتتضمن
املسابقة أربع فئات وهي :الفئة ( :Nعلو
الحواجز بني  70و 85سم) ،الفئة ( :Eعلو
الحواجز بني  90و 105سم) ،الفئة ( :Dعلو
الحواجز بني  110و 120سم) ،الفئة ( :Cعلو
الحواجز بني  120و 130سم).

انطالق دوري الركبي ليغ غدًا
يبدأ فريق طرابلس حملة الدفاع عن لقبه في
الركبي ليغ غدًا األحد عند الساعة 12,00
بلقاء فريق إيمورتلز ،على ملعب بحمدون،
في املرحلة االولى من بطولة لبنان.
وتفتتح املرحلة األولى بلقاء مقرر على
امللعب عينه الساعة العاشرة صباحًا بني
ريدباكس وجونية ،فيما يغيب فريق ولفز
الركبي عن املشاركة بسبب الظروف املالية
الصعبة التي تمر بها البالد.
المزيد من األخبار الرياضية
على الموقع اإللكتروني:
www.al-akhbar.com/sports

