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رياضة
مونديال األندية

أصداء عالمية

ريال مدريد ورونالدو تاريخيّان
ُ
ت ِّوج ريال مدريد اإلسباني بطل أوروبا
عام  2017الرائع بأفضل طريقة ممكنة،
باحتفاظه بلقب مونديال األندية الذي
أقيم في أبوظبي بفوزه على غريميو
البرازيلي بطل ليبرتادوريس  0-1في
املباراة النهائية.
وسجل النجم البرتغالي كريستيانو
رون ــال ــدو ه ــدف املـ ـب ــاراة الــوح ـيــد من
ركلة حرة مباشرة في الدقيقة .53
وب ــات ري ــال مــدريــد أول فــريــق ينجح
في االحتفاظ بلقبه في هــذه البطولة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـجـ ـم ــع ب ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف أبـ ـط ــال
القارات باإلضافة الى ممثل عن الدولة
املضيفة .وهي املرة الثالثة التي يتوج
فيها النادي اإلسباني بهذا اللقب بعد
عــامــي  2014و ،2016ف ـعــادل بالتالي
ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي ل ـغــري ـمــه الـتـقـلـيــدي
ب ــرش ـل ــون ــة مـ ــن ح ـي ــث ع ـ ــدد األل ـ ـقـ ــاب،
وسـ ـب ــق ل ــه أن تـ ـ ـ ّـوج ب ـه ــا بـصـيـغـتـهــا
الـقــديـمــة (اإلنـتــركــونـتـيـنـنـتــال) أع ــوام
 1960و 1988و.2002
وح ـق ــق ريـ ــال م ــدري ــد ك ــذلــك خـمــاسـيــة
غير مسبوقة في  2017بعدما سبق له
التتويج بألقاب دوري أبطال أوروبــا
والدوري اإلسباني والسوبر األوروبي

أول فريق يحتفظ بلقب مونديال األندية محققًا خماسية غير مسبوقة (أ ف ب)

وال ـســوبــر اإلس ـبــانــي ،لـيـتـجــاوز رقمه
ال ـق ـي ــاس ــي ال ـس ــاب ــق ب ـع ــدم ــا كـ ــان ن ــال
رباعية في .2014
وح ـق ــق رونـ ــالـ ــدو إن ـ ـجـ ــازًا شـخـصـيــا،
حيث أصبح الهداف التاريخي لكأس
ً
ال ـع ــال ــم ل ــأن ــدي ــة ،مـ ـع ــادال األسـ ـط ــورة

ب ـي ـل ـي ــه بـ ـ ـ ـ  7أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،ل ـ ـكـ ــن األخ ـ ـيـ ــر
أحـ ــرزهـ ــا مـ ــع س ــانـ ـت ــوس فـ ــي ب ـطــولــة
اإلنتركونتيننتال.
وق ــال «الـ ــدون» بـعــد امل ـب ــاراة« :األرق ــام
تتحدث عن نفسها .أنــا دائمًا ّ
أرد في
أرض امللعب» .وتابع« :كنا نعرف أننا

غريزمان كاتالوني
في الموسم المقبل؟

سنواجه فريقًا مميزًا ،وقد لعبنا بقوة
وفزنا باللقب ،وحققنا خمسة ألقاب
ألول مرة في تاريخ ريــال مدريد ،وقد
حـ ّـدث ـنــا زيـ ــدان قـبــل ال ـل ـقــاء عــن أهمية
ذلك».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ري ـنــاتــو بــورتــالــوبــي
«غ ــاوتـ ـش ــو» م ـ ــدرب غــري ـم ـي ــو« :ريـ ــال
مدريد فريق كبير ،هو منتخب يضم
أبـ ـ ــرز العـ ـب ــي الـ ـع ــال ــم ،وف ــريـ ـق ــي لـعــب
مباراة جيدة ولم نخسر إال بهدف عبر
ركلة حرة».
ونال العب ريال مدريد الكرواتي لوكا
م ــودري ـت ــش ج ــائ ــزة أف ـض ــل العـ ــب في
البطولة.
وأح ـ ـ ـ ــرز ب ــاتـ ـش ــوك ــا امل ـك ـس ـي ـك ــي بـطــل
الكونكاكاف املركز الثالث ألول مرة في
تاريخه بعد فوزه الكبير على الجزيرة
بطل اإلمارات .1-4
وأصـبــح باتشوكا ال ــذي سبق أن نال
املــركــز الــرابــع فــي نسخة  ،2008ثالث
فــريــق مكسيكي ي ـحــرز املــركــز الـثــالــث
ب ـع ــد ن ـي ـكــاك ـســا ( 2000ع ـل ــى ح ـســاب
ري ــال م ــدري ــد ب ــرك ــات الـتــرجـيــح )3-4
ومونتيري ( 2012على حساب األهلي
املصري .)0-2

السلة اللبنانية

بطولة السلة تستعيد نشاطها بعودة الحكام
عـ ـ ــادت الـ ـحـ ـي ــاة إل ـ ــى ب ـط ــول ــة ل ـب ـنــان
لكرة السلة بعد توقف قسري ألربع
وعشرين ساعة على خلفية اعتكاف
الـحـكــام عــن ق ـيــادة امل ـبــاريــات ،فأقيم
لـ ـق ــاءان ي ــوم ال ـس ـبــت ض ـمــن املــرحـلــة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن م ــرح ـل ــة اإلي ـ ـ ـ ــاب ،حـيــث
فـ ــاز ال ــري ــاض ــي ع ـلــى ض ـي ـفــه املـعـهــد
األنطوني  ،72-83على ملعب املنارة.
وكان أفضل مسجل في املباراة العبا
الــريــاضــي وائ ــل عرقجي وكوينسي
دوبــي برصيد  18نقطة لكل منهما،
وأض ــاف ج ــان عـبــد ال ـنــور  16نقطة،

وعلي حيدر  15نقطة .ومن الخاسر،
كان راشيم رايت األفضل بـ 17نقطة.
وفــي املـبــاراة الثانية ،خسر اللويزة
أمـ ـ ـ ــام ض ـي ـف ــه ال ـش ــان ـف ـي ــل ب ـ ـفـ ــارق 3
نـقــاط  .82 - 79وك ــان أفـضــل مسجل
ف ــي املـ ـب ــاراة الع ــب الـشــانـفـيــل ف ــادي
ال ـخ ـط ـي ــب ب ــرص ـي ــد  31ن ـق ـط ــة و10
م ـت ــاب ـع ــات و 4تـ ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة،
وأضـ ـ ــاف روبـ ـ ــرت اب ـش ــاو  22نـقـطــة،
فيما سجل أحمد إبراهيم وجاسنت
هاوكينز  10نقاط لكل منهما.
ومــن الـخــاســر ،كــان مــارفـيــل هاريس

األفضل بـ  28نقطة ،وأضاف ترافيس
فــرانـكـلــن  15نـقـطــة و 10مـتــابـعــات،
فـيـمــا سـجــل جـيـمــي ســالــم  10نـقــاط
و 11متابعة.
أمــس انطلقت املرحلة الثانية بفوز
مثير لهومنتمن على ضيفه الحكمة
،68 - 78 ،41 - 47 ،15 - 19( 97 - 105
 ،)97 - 105على ملعب سنتر مزهر،
ف ــي مـ ـب ــاراة مـتـشـنـجــة ش ـه ــدت طــرد
العــب الحكمة دواي ــن جاكسون بعد
ع ـش ــر دقـ ــائـ ــق ونـ ـص ــف ع ـل ــى ب ــداي ــة
املباراة ،لضربه العبًا من هومنتمن.

وك ــان لـقــاء ي ــوم أم ــس م ـب ــاراة العمر
ل ــاع ــب الـحـكـمــة غ ـس ــان نـعـمــة ال ــذي
سـ ّـجــل  31نـقـطــة م ــن ت ـســع ثــاثـيــات
بـ ـع ــد  11مـ ـحـ ــاولـ ــة ق ـ ـ ــام بـ ـه ــا الع ــب
«األخ ـضــر» .وسـ ّـجــل جــاي يونغبالد
 28نقطة ،وآتر ماجوك  16نقطة و14
متابعة.
ومــن هومنتمن كــان الــاعــب العائد
ً
وال ـت ــر هـ ــودج األف ـض ــل تـسـجـيــا مع
 30نقطة و 8تمريرات حاسمة ،كذلك
ّ
سجل إسماعيل أحمد  17نقطة و10
متابعات.

ذكرت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو»
اإلسبانية أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا
بارتوميو ،عقد وأفرادًا من عائلة الفرنسي
ً
أنطوان غريزمانً ،
وغداء في الفترة
لقاء
املاضية ،تمهيدًا النتقال املهاجم الدولي من
أتلتيكو مدريد إلى النادي الكاتالوني الصيف
املقبل .وأشارت الصحيفة إلى أن «بارتوميو
التقى في الفترة املاضية مع عائلة غريزمان
حول مأدبة غداء في برشلونة» ،موضحة
أن والدي غريزمان وشقيقته مود املكلفة
العالقات الصحافية ،حضروا عن العائلة.
وبحسب «إل موندو ديبورتيفو» ،فإن الهدف
من هذا اللقاء كان «وضع اللمسة النهائية
على اتفاق» يحظى بموافقة املهاجم الدولي
الفرنسي البالغ من العمر  26عامًا النتقاله
إلى «البرسا» في الصيف .وأضافت الصحيفة
أن الخطوة املقبلة ستكون «إبالغ أتلتيكو
أن برشلونة يرغب في ضم غريزمان عبر
دفع قيمة البند الجزائي (في عقده) البالغة
 100مليون يورو ،ال من طريق اتفاق بنتيجة
مفاوضات».

إنجاز لهامسيك
بمعادلته مارادونا

حقق العب الوسط الدولي السلوفاكي
ماريك هامسيك ،إنجازًا شخصيًا ،بمعادلته
«األسطورة» األرجنتيني دييغو أرماندو
مارادونا في عدد األهداف بألوان نابولي في
مختلف املسابقات عندما سجل الهدف الثالث
في مرمى مضيفه تورينو في افتتاح املرحلة
السابعة عشرة من الدوري اإليطالي لكرة
القدم.
وهذا هو الهدف الـ  115لهامسيك مع نابولي،
وهو العدد ذاته الذي سجله مارادونا في 259
مباراة في الفترة بني  1984و 1991التي قاده
خاللها إلى لقبيه الوحيدين في «السيري أ»
عامي  1987و.1990

أخبار رياضية

الكرة اللبنانية

موعد مع مواجهة نارية في ربع نهائي الكأس
ٌ
عبد القادر سعد
ان ـت ـه ــى دور الـ ـ ـ ــ 16م ــن ك ـ ــأس ل ـب ـنــان
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم عـ ـل ــى عـ ـ ـن ـ ــوان ع ــري ــض
للربع النهائي ،هو مواجهة النجمة
واألنصار .أيضًا كان لدور الــ 16أكثر
من نقطة يمكن التوقف عندها ،أولها
غ ـي ــاب املـ ـف ــاج ــآت ،ح ـت ــى م ــع إق ـص ــاء
ال ـت ـض ــام ــن ص ـ ــور ل ـل ـص ـف ــاء .فـسـفـيــر
ال ـج ـن ــوب ك ـ ــان ق ــد ف ـ ــاز ق ـب ــل أس ـب ــوع
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـف ــاء  ،1 - 3وهـ ـ ــو ال يـقــل
ش ــأن ــا ع ـن ــه .وغ ـي ــاب امل ـف ــاج ــآت م ـ ّ
ـرده
إل ــى ض ـعــف م ـس ـتــوى أن ــدي ــة ال ــدرج ــة
الـثــانـيــة ،مــع خ ــروج األه ـلــي النبطية
والـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب م ـ ـجـ ــدل عـ ـنـ ـج ــر وامل ـ ـبـ ــرة
وشباب الساحل .لكن خــروج األخير
كان مدويًا مع الخسارة الثقيلة التي
لقيها الساحليون من اإلخــاء األهلي
عاليه  ،6 - 1رغــم أنــه يتصدر ترتيب
دوري الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة ،وي ـس ـت ـعـ ّـد
ل ـل ـص ـع ــود إل ـ ــى األول ـ ـ ـ ــى ،ك ــذل ــك فــإنــه
يملك العبًا أجنبيًا ،ومن غير املقبول
تحت أي عذر أن يتلقى هذه الخسارة
الثقيلة من اإلخاء.
نقطة أخــرى شهدها الــدور ال ــ ،16هي
وقـ ــوف ال ـن ـقــص الـ ـع ــددي إل ــى جــانــب
ال ـف ــري ــق ال ـن ــاق ــص ،ذلـ ــك أن األن ـص ــار
والنجمة لعبا بصفوف ناقصة ،مع
طرد العب األنصار بالل نجدي أمام
الــراسـيـنــغ فــي الــدقـيـقــة  ،57وح ــارس
ال ـن ـج ـمــة ع ـلــي ال ـس ـبــع أم ـ ــام ال ـش ـبــاب
العربي في الدقيقة .16
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نجح النجمة في الفوز على الشباب العربي رغم لعبه ساعة وربع بعشرة العبين

رغم ذلك ،فاز األنصار بثالثية نظيفة
ب ـع ــد ت ـم ــدي ــد الـ ــوقـ ــت مـ ــع ال ــراس ـي ـن ــغ
على ملعب صيدا بعد انتهاء الوقت
األصلي بالتعادل السلبي .وكان نجم
املـبــاراة السنغالي الـحــاج مالك الــذي
ّ
سجل هدفني في الدقيقتني  99و114
بعد أن كــان خالد تكه جي قد افتتح
التسجيل في الدقيقة .94
النجمة ،من جهته ،نجح في الخروج
ف ــائ ـزًا م ــن مــواج ـهــة ال ـش ـبــاب الـعــربــي
على ملعب صيدا بهدفني نظيفني من
ركلتي جــزاء سجلهما حسن معتوق
في الدقيقة  34والسوري عبد الرزاق

الحسني ( .)85وخــاض النجمة فترة
ســاعــة وربــع بعشرة العـبــن مــع طرد
حــارســه عـلــي الـسـبــع ،لـكــن األه ــم هو
عودة الحارس عباس حسن وتقديمه
ً
أداء ج ـي ـدًا اس ـت ـعــاد م ـعــه ال ـث ـقــة بعد
األخ ـ ـطـ ــاء الـ ـت ــي ارت ـك ـب ــت س ــاب ـق ــا فــي
مرحلة الــذهــاب .السبع لن يغيب عن
مــواجـهــة النجمة واألن ـص ــار فــي ربــع
النهائي ،ذلــك أن القانون ينص على
أن الالعب الــذي يتلقى بطاقة حمراء
فــي أي لـقــاء يغيب عــن م ـبــاراة فريقه
املـقـبـلــة ،ولـيــس بــال ـضــرورة أن تكون
ف ــي امل ـس ــاب ـق ــة ع ـي ـن ـهــا ،م ــا ي ـع ـنــي أن

الـسـبــع سيغيب عــن م ـب ــاراة النجمة
االف ـت ـتــاح ـيــة ف ــي مــرح ـلــة اإليـ ـ ــاب من
الدوري.
ي ــوم ال ـس ـبــت ش ـهــد ت ــأه ــل مــاراثــونــي
ل ـل ـس ــام زغ ــرت ــا ب ـع ــد فـ ـ ــوزه ب ــرك ــات
الترجيح  3 - 4على اإلص ــاح البرج
الـ ـشـ ـم ــال ــي امل ـ ـكـ ــافـ ــح وب ــال ـت ـش ـك ـي ـل ــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لـ ـلـ ـص ــوري ــن ،وق ـ ــد ت ـقــدم
بهدفني ملــوســى زي ــات فــي الدقيقتني
 16م ــن رك ـلــة جـ ــزاء و 20ع ـلــى ملعب
العهد .لكن السالم أدرك التعادل قبل
نهاية الشوط األول عبر هدفي نيكوال
كــومــازيـتــش فــي الــدقـيـقـتــن  23و،41
لـتـصـبــح الـنـتـيـجــة  ،2 - 2وه ــي الـتــي
انـتـهــى عليها الــوقــت األص ـلــي للقاء
مع عدم تسجيل أي هدف في الشوط
ال ـثــانــي ،وك ــذل ــك األمـ ــر ف ــي الـشــوطــن
اإلضافيني.
وع ـل ــى م ـل ـعــب ال ـص ـف ــاء ،كـ ــان اإلخـ ــاء
األهلي عاليه يحقق فــوزًا كبيرًا على
الساحل ّ ،1 - 6
سجلها مدافع الساحل
محمد عاصي (خطأ في مرمى فريقه)
ومحمد أبو عتيق ،العراقي فالح عبد
الكريم ،وأحمد حجازي ثالثية ،فيما
ّ
سجل هدف الساحل جهاد أيوب.
ويلعب في الدور ربع النهائي :العهد
مع طرابلس ،النبي شيت مع اإلخــاء
األه ـل ــي عــال ـيــه ،ال ـت ـضــامــن ص ــور مع
السالم زغرتا ،والنجمة مع األنصار.
وس ـي ـقــام الـ ــدور ف ــي شـهــر ش ـب ــاط ،إذ
ّ
يرجح أن يكون بعد املرحلة الخامسة
من إياب الدوري.

زوق مصبح بطل ذهاب
رباعية السيدات
ّ

تصدر فريق زوق مرحلة الذهاب في «الدورة
الرباعية» لبطولة السيدات بكرة القدم ،بفوزه
على بيريتوس ( 1-3الشوط األول  )0-0على
ملعب الصفاء ضمن املرحلة الثالثة واألخيرة.
سجلت أهداف الفريق الكسرواني الغانية
إليس كوسي ( )49ومواطنتها ساندرا إنسا
( 70و 81من ركلة جزاء) ،ولبيريتوس ريان
صادق ( .)80ويتصدر الزوق الترتيب بتسع
نقاط .وعلى امللعب عينه ،اكتسح ستارز
أكاديمي غريمه اإلخاء األهلي عاليه  0-12في
«ديربي عاليه» (الشوط األول  .)0-7سجلت
األهداف التونسية غادة العيادي ( ،)5جنى
عاصي ( 11و 17و ،)80أسيل طفيلي (،)26
آية الجردي ( ،)32املصرية هيام عبد اللطيف
( 23و ،)37حنني تميم ( ،)48سارية الصايغ
( 58و )89وسالي املجركش (.)67

لقب التنس لـ ATCL

أحرز النادي اللبناني للسيارات والسياحة
لقب بطولة لبنان لألندية في التنس لعام 2017
قياسية
التي نظمها اتحاد اللعبة بمشاركة ُ
لألندية املنضمة إلى عائلة االتحاد .وأقيم
النهائي األخير لفردي الرجال على امللعب
األول للنادي اللبناني للسيارات والسياحة.
الترتيب النهائي العام لكافة الفئات
وفي
ّ
العمرية ،حل نادي املون السال في املركز
الثاني ،يليه نادي الغولف في املركز الثالث.

