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السلة اللبنانية

الدوري األميركي للمحترفين

«الدربي» الـ  100مختلف
بين الرياضي والحكمة
شربل ّ
كريم
ص ــورة مختلفة تظهر ام ــام محبي
كــرة السلة اللبنانية قبل «الــدربــي»
ال ــرق ــم  100ب ــن ال ــري ــاض ــي وضـيـفــه
الـحـكـمــة ،ال ــذي ي ـقــام الـلـيـلــة الـســاعــة
 ،17.45ف ــي قــاعــة صــائــب س ــام في
املنارة ،في ختام املرحلة الثامنة من
البطولة.
االختالف بالتأكيد هو في الصورة
ال ـف ـن ـيــة ل ـل ـفــري ـقــن ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،اذ
يقف الرياضي فــي مكانه الطبيعي
بـ ـتـ ـص ــدره الـ ـبـ ـط ــول ــة ،ب ـي ـن ـمــا ي ـبــدو
الحكمة بعيدًا عن فــرق املقدمة بعد
سلسلة من الخسارات .لذا قد يكون
الـكــام عــن «األخ ـضــر» اكـثــر منه عن
ّ
التوجه
«االصفر» ،وخصوصًا وسط
الحكموي لتغيير الواقع وعدم جعل
مــا كــان ّ
قمة فــي مــواســم خلت ،نزهة
سهلة بالنسبة الى بطل لبنان.
وه ــذا ال ـكــام ب ــدا واض ـحــا مــن خــال
الـتـغـيـيــرات االجـنـبـيــة ال ـتــي اجــراهــا
ف ــري ــق امل ـ ــدرب فـ ــؤاد اب ــو ش ـق ــرا غير
االك ـ ـيـ ــد انـ ـ ــه س ـي ـل ـع ــب بــاالج ـن ـب ـيــن
الـ ـج ــدي ــدي ــن االوكـ ـ ــرانـ ـ ــي اول ـي ـك ـســي
بيشيروف والبوسني راتـكــو فــاردا
لــوصــولـهـمــا مـتــأخــريــن ال ــى بـيــروت،
وه ـ ـمـ ــا الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــن لـ ـلـ ـحـ ـل ــول م ـك ــان
االمـيــركـيــن مــايــك إيـفـيـبــرا وجــاريــد
فايموس.
وانـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال الـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـ ـ ــى امل ـ ــدرس ـ ــة
االوروبـ ـي ــة بـعـيـدًا م ــن االم ـيــرك ـيــة له
حسابات ابعد من موقعة الرياضي
وب ـط ــول ــة ل ـب ـن ــان ب ــال ـت ـح ــدي ــد ،اذ ان
«االخ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر» وم ـ ـ ــدرب ـ ـ ــه ي ـت ـط ـل ـع ــان
تـ ـح ــديـ ـدًا ال ـ ــى دورة دب ـ ــي ال ــدول ـي ــة
الحــراز لقبها ،حيث يعلم ابــو شقرا
انه بامكانه فعليًا احراز اللقب الذي
ط ــال ان ـت ـظــاره بــالـنـسـبــة ال ــى نــاديــه،

رياضة

21

وال ــذي ظفر بــه مــرة واح ــدة واخـيــرة
عام  .2002من هنا ،يتطلع ابو شقرا
الــى طــرح مقاربة جديدة على ارض
املـلـعــب مــن خ ــال «صــدمــة اجنبية»
في ظل الوضع املعنوي املهزوز الذي
عاشه الالعبون املحليون اخيرًا في
ظــل املـشــاكــل االداري ـ ــة واملــال ـيــة التي
يعانيها الفريق.
وقـ ـ ــد ي ـ ـكـ ــون امـ ـ ـ ــام ال ـح ـك ـم ــة ف ــرص ــة
لتغيير صورته وفــرض واقـ ٍـع جديد
عـ ـل ــى الـ ــريـ ــاضـ ــي الـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم ي ـس ـقــط

ام ــام غريمه فــي امل ـنــارة منذ عامني،
وتحديدًا منذ خسارته امامه بفارق
نقطة واحــدة ( ،)73-72بفضل العبه
ال ـســابــق االم ـي ــرك ــي ك ــري ــس دان ـيــالــز
الـ ــذي ي ــداف ــع حــال ـيــا ع ــن ال ـ ــوان بطل
املوسم املاضي ،لكنه لن يشارك في
امل ـب ــاراة بـسـبــب اي ـقــافــه عـلــى خلفية
اشـ ـتـ ـب ــاك ــه مـ ــع ك ـ ـ ــارل س ــركـ ـي ــس فــي
املباراة امام الشانفيل .اال ان حكمويًا
آخـ ــر س ـي ـل ـعــب ض ــد ف ــري ـق ــه ال ـســابــق
وهو االميركي آرون هاربر املفترض

ثنائي بيبلوس ايلي شمعون ( )9وزيد عباس يتصديان لالعب الشانفيل راول مارشال
(سركيس يرتسيان)

كوري يواصل إبداعاته

ان يحمل عبئًا كبيرًا ،وخصوصًا مع
ت ــراج ــع مـسـتــوى مــواط ـنــه جـيــرمــايــا
مـ ـ ــاسـ ـ ــاي ،الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـج ــه ال ــري ــاض ــي
لالستغناء عنه افساحًا فــي املجال
امام ضم صانع العاب على مستوى
عال.
ٍ
ّ
يتفوق بـ  61انتصارًا
الرياضي الذي
م ـ ـقـ ــابـ ــل  38خـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة ف ـ ـ ــي تـ ــاريـ ــخ
مـ ــواج ـ ـهـ ــات الـ ـف ــريـ ـق ــن الـ ـت ــي ت ـع ــود
بــدايـتـهــا ال ــى مـنـتـصــف تسعينيات
القرن املاضي ،يرصد الفوز لالبتعاد
ـذي يـمـلــك 18
ف ــي الـ ـص ــدارة ،وه ــو الـ ـ َ
نـقـطــة ،مـقــابــل  17ملــاحــقـيــه هــوبــس
ٌ
وهومنتمن .فوز بالتأكيد اذا حصل
سيكون مختلفًا عن ذاك الذي حققه
ف ــي مـلـعـبــه امل ــوس ــم امل ــاض ــي عـنــدمــا
فــاز بانسحاب الحكمة اثــر االشكال
الشهير بني علي محمود واالميركي
تيريل ستوغلني.
ه ـ ــذا وكـ ــانـ ــت امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــام ـن ــة قــد
استكملت أمس ،حيث عاد بيبلوس
ـوز ص ـع ــب ومـ ـت ــأخ ــر مـ ــن مـلـعــب
ب ـ ـفـ ـ ٍ
الـشــانـفـيــل بنتيجة ( 81-87األرب ــاع
 .)81-87 ،59-59 ،46-35 ،23-16وكان
االميركي ستيفن بورت االفضل لدى
الفائز بـ  25نقطة ،واضــاف مواطنه
شـ ـي ــروود ب ـ ــراون  19ن ـق ـطــة .ام ــا من
جـهــة الـخــاســر فـقــد سـجــل االمـيــركــي
ديشون سيمز  27نقطة ،والجورجي
نيكولوز تسكيتشفيلي  18أخرى.
بدوره ،انهى اللويزة سلسلة هزائمه
وحقق فوزًا تاريخيًا هو االول له في
الدرجة االولــى بتغلبه على مضيفه
التضامن الزوق  91-95بعد التمديد
(األرب ــاع -81 ،60-35 ،36-33 ،17-15
 ،)91-95 ،81ف ــي م ـ ـبـ ــارا ٍة مل ــع فـيـهــا
االمـيــركــي غـيــرون جــونـســون ناحية
الـفــائــز بـنـقــاطــه الـ ـ  ،41بينما سجل
ال ـص ــرب ــي ب ــران ـك ــو سـفـيـتـكــوفـيـتــش
الرصيد عينه من جهة الخاسر.

حقق غولدن ستايت ووري ــرز حامل اللقب
فوزًا صعبًا على مضيفه واشنطن ويزاردز
 121-134فــي ال ــدوري األمـيــركــي الشمالي
للمحترفني بـكــرة السلة فــي م ـبــاراة واصــل
فيها ستيفن كــوري إبــداعــاتــه التي يخطها
ه ــذا امل ــوس ــم .وقـ ـ ـ ّـدم ك ـ ــوري إح ـ ــدى أفـضــل
امل ـبــاريــات فــي مـسـيــرتــه االح ـتــراف ـيــة ،حيث
سجل  51نقطة بفارق  3نقاط عن أفضل
رصيد في مسيرته ( 54نقطة ضد نيويورك
نيكس في شباط .)2013
ك ـمــا أضـ ــاف لـلـفــائــز ك ــاي طــوم ـســون 24
نقطة .أما للخاسر ،فكان جون وول أفضل
مسجل بـ  41نقطة.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ــوق ـف ــت س ـل ـس ـلــة كـلـيـفــانــد
كــافــال ـي ـيــرز فـمـنــي ب ـخ ـســارتــه األولـ ـ ــى بعد
 5ان ـت ـصــارات ،عـنــدمــا سـقــط أم ــام مضيفه
تشارلوت هورنتس .97-106
وأنهى ليبرون جيمس املـبــاراة برصيد 23
نقطة ،وأض ــاف كــايــري ايرفينغ  26نقطة،
فيما كان جيريمي لني األفضل لدى الخاسر
مع  24نقطة.
ب ـ ــدوره ،حـقــق س ــان أنـطــونـيــو س ـبــرز فــوزه
الــ 27على أرضــه على حساب نيو أورليانز
بيليكانز .97-110
ً
وتألق الماركوس ألدريدج مسجال  36نقطة،
ليحقق سبرز فوزه الـ 41في  49مباراة ،وهي
أفضل نتيجة في تاريخه حتى هذه املرحلة.
وف ــي بــاقــي امل ـب ــاري ــات ،ف ــاز أتــانـتــا هوكس
عـلــى فـيــادلـفـيــا سفنتي سـيـكـســرز -124
 ،86وأوكالهوما سيتي ثاندرعلى أورالندو
مــاج ـيــك  ،114-117وبــوس ـطــن سلتيكس
على ديترويت بيستونز  ،95-102وإنديانا
بــاي ـســرز ع ـلــى بــروك ـلــن ن ـتــس ،100-114
ومـيــامــي هيت على داالس مافريكس -93
 ،90ويوتا جــاز على دنفر ناغتس ،81-85
وشـيـكــاغــو بــولــز عـلــى ســاكــرامـنـتــو كينغز
 ،102-107ومينيسوتا تيمبروولفز على
لوس أنجلس كليبرز .102-108
وه ـن ــا بــرنــامــج م ـب ــاري ــات الـ ـي ــوم :دي ـتــرويــت
بيستونز  -نيويورك نيكس ،فينيكس صنز
 هيوسنت روكتس ،نيو أورليانز بيليكانز ل ــوس أن ـج ـلــس اليـ ـك ــرز ،ب ــورت ــان ــد تــرايــلباليزرز  -تورونتو رابتورز.

أصداء عالمية

انتهاء موسم كاسيريس

ّ
يتفوق الرياضي على
الحكمة بـ  61انتصارًا
مقابل  38خسارة

حسابات الحكمة
لبطولة دبي اكثر منها
لمباراة الليلة

انتهى موسم العب يوفنتوس مارتن كاسيريس،
بـعــد إصــابـتــه ام ــام جـنــوى حـيــث خـضــع لبعض
الفحوص الطبية التي أكدت وجود إصابة خطيرة
في وتر أخيل لقدمه اليمنى لالعب ،ما استدعى
خ ـض ــوع ــه الـ ـي ــوم ل ـع ـم ـل ـيــة ج ــراحـ ـي ــة ،وبــال ـتــالــي
سيضطر الــاعــب لـلـغـيــاب عــن امل ـبــاريــات حتى
نهاية املوسم.

مرشحو رئاسة «الفيفا» يترقبون
أفريقيا اليوم

الكرة اللبنانية

المنتخب اللبناني في ضيافة البحريني وديًا اليوم
ي ـل ـت ـقــي م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ل ـك ــرة ال ـق ــدم
نـظـيــره الـبـحــريـنــي وديـ ــا ال ـي ــوم عند
الساعة  17.00بتوقيت بـيــروت على
االستاد الوطني في املنامة .وتندرج
املباراة في إطار تحضيرات املنتخبني
للجولتني املقبلتني ( 24و 29آذار) من
التصفيات املــزدوجــة لكأسي العالم
 2018وآسيا .2019
وك ــان ــت ب ـع ـثــة مـنـتـخــب ل ـب ـنــان الـتــي
ت ـض ــم  21العـ ـب ــا ،ه ــم م ــن ال ـع ـنــاصــر
الذين اختارهم الجهاز الفني بقيادة
املونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش
ً
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري امل ـ ـح ـ ـلـ ــي ،فـ ـ ـض ـ ــا عــن
القائدين رضا عنتر ويوسف محمد،
قد وصلت إلى املنامة مساء األربعاء،
ً
وتـ ـ ّ
ـدربـ ــت ل ـي ــا ملـ ــدة  90دق ـي ـقــة عـلــى

ّ
أح ــد مــاعــب «مــديـنــة عـيـســى» .ورك ــز
رادولوفيتش على التنويع في فقرات
املــران ّمعتمدًا جوانب تكتيكية عدة،
كـمــا نــفــذ الــاع ـبــون خـطـطــا فــي مــران
أم ــس عـلــى ملعب امل ـب ــاراة ،فــي ضــوء
ّ
تتضمن
متابعتهم ألشــرطــة فـيــديــو
لقاءات للمنتخب البحريني.
ولفت رادولوفيتش إلى أن العناصر
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــن ش ـ ـبـ ــاب ،وي ـت ـم ـت ـع ــون
ّ
ويتميز بعضهم
باللياقة وبــالـقــوة،
بالقامة الفارعة ،ويبدو املنتخب في
ّ
مرحلة إنتقالية بعد تسلم جهاز فني
جــديــد مـقــدراتــه ،وسعيه إلــى تطبيق
رؤيـ ـت ــه ،مــوض ـحــا «س ـت ـك ــون امل ـب ــاراة
مفيدة للطرفني من دون شــك ،ونحن
ّ
نعول كثيرًا على الالعبني املختارين

وال س ـي ـمــا الـ ــوجـ ــوه ال ـش ــاب ــة بـيـنـهــم
لتكتسب الـخـبــرة الــازمــة إسـتـعــدادًا
ّ
ل ـل ـمــرح ـلــة امل ـق ـب ـل ــة ،ك ـم ــا ن ـت ـطــلــع ألن
نـتــابــع مسلسل ال ـفــوز فــي املـبــاريــات
ّ
الدولية ،وذلك بعد تغلبنا على الوس
في صيدا ،ومقدونيا في سكوبيي».
يذكر أن منتخب البحرين (املصنف
 121عــاملـيــا) فقد فرصته فــي التأهل
إلــى الــدور الثالث من تصفيات كأس
العالم  ،2018بعد خسارته في تشرين
الـثــانــي املــاضــي أم ــام نظيره الـكــوري
الـشـمــالــي  2-0فــي بـيــونــغ يــانــغ ،وقــد
إنـحـصــر طـمــوحــه فــي املـنــافـســة على
البطاقة املؤهلة لـكــأس آسـيــا /2019
وتبقى أمامه مباراتان في املجموعة
الثامنة ،سيقابل فيهما أوزبكستان

عـ ـل ــى أرضـ ـ ـه ـ ــا ،قـ ـب ــل أن يـسـتـضـيــف
اليمن.
ويـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــود امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ــب ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ـ ـنـ ــي
األرجنتيني سيرخيو باتيستا العب
مـنـتـخــب بـ ــاده ال ـســابــق ( 39م ـبــاراة
دول ـي ــة) وال ـف ــائ ــز م ـعــه ب ـكــأس الـعــالــم
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وانخرط  27العبًا في تمارين املنتخب
البحريني ،حيث يغيب عــن صفوفه
ّ
ّ
والحد ،اذ فضلت
املحرق
 13العبًا من
إدارة الـنــاديــن أال يـشــارك العبوهما
م ــع املـنـتـخــب إال ف ــي «أي ـ ــام الـ ـفـيـفــا»،
وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز عـ ـل ــى إس ـت ـح ـق ــاق ــات ـه ـم ــا
(ال ــدوري وكــأس امللك وكــأس االتحاد
اآلس ـي ــوي) ،مــا ع ـ ّـده باتيستا عرقلة
لبرنامجه.

قــرر اإلت ـحــاد االفــريـقــي لـكــرة الـقــدم إع ــان إسم
املــرشــح ال ــذي سيلقى دعـمــه مــن بــن املرشحني
الخمسة في إنتخابات رئاسة «الفيفا» .ويضم
اإلت ـحــاد االفــريـقــي أكـبــر عــدد مــن األص ــوات بني
ســائــر االت ـح ــادات الـقــاريــة بــواقــع  54ات ـحــادًا ،اي
ـوت واح ــد عــن اإلت ـحــاد االوروبـ ــي ،ما
بـفــارق ص ـ ٍ
يعطي أهمية كبيرة للمرشح الــذي سينال دعم
أفريقيا في اإلنتخابات املقررة في  26الحالي في
زيوريخ لخالفة السويسري جوزف بالتر.

بلجيكا بقيت أولى على عالم الكرة
التصنيف
حافظت بلجيكا على صدارتها فــي
ً
العاملي الجديد لالتحاد الدولي لكرة القدم متقدمة
على األرجنتني وإسبانيا.
واملنتخبات العشرة األولــى هي بلجيكا بـ 1494
ن ـق ـطــة ،تـلـيـهــا األرج ـن ـت ــن بـ ـ ـ ــ ،1455ث ــم إسـبــانـيــا
بـ ـ  ،1370وأمل ــان ـي ــا بـ ـ  ،1347وتـشـيـلــي بـ ـ ،129
والبرازيل بـ  ،1251والبرتغال بـ  ،1219وكولومبيا
بـ  ،1211وانكلترا بـ  ،1106والنمسا بـ .1091
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