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الساحل يطيح العهد والمحمد ينقذ النجمة
شهد الــدور ربــع النهائي من مسابقة
كـ ــأس ل ـب ـنــان م ـف ــاج ــأة ق ــوي ــة ب ـخــروج
ال ـع ـهــد أحـ ــد أب ـ ــرز امل ــرش ـح ــن إلحـ ــراز
الـ ـلـ ـق ــب بـ ـع ــد خـ ـس ــارت ــه أمـ ـ ــام ش ـب ــاب
الساحل  2 - 1على ملعب الصفاء في
ً
وقت عانى فيه النجمة طويال قبل أن
يتأهل ملواجهة الساحليني ،بعد فوزه
الصعب على األهلي صيدا من الدرجة
الثانية  0 - 1بهدف جــاء فــي الدقيقة
 ،94عـبــر منقذهم حـســن املـحـمــد على
ملعب برج حمود.
ً
أما يوم أمس ،فقد شهد تأهال منطقيًا
ل ــأن ـص ــار بـ ـف ــوزه ع ـل ــى ال ــراس ـي ـن ــغ 1
  0ع ـلــى مـلـعــب ال ـع ـهــد ب ـه ــدف عـمــادغــدار ،كما تأهل طرابلس بفوزه على
ال ـش ـب ــاب ال ـغ ــازي ــة  0 - 1ع ـلــى ملعب
الصفاء بهدف لهداف الدوري الغاني
مايكل هيليغبي.
مـبــاريــات ال ــدور رب ــع الـنـهــائــي تحدت
ال ـظــروف املـنــاخـيــة ال ـب ــاردة ،لكنها لم
تحتج الى وقت اضافي أو إلى ركالت
ترجيح ،فكان ملعب الصفاء مسرحًا
للمباراة األبــرز بني الساحل والعهد.
األول أث ـب ــت أنـ ــه ع ـق ــدة ال ـث ــان ــي ،فهو
تعادل معه في ذهاب الــدوري ،ونجح

أمس في إقصائه ووضع حد لطموحه
بإحراز «دوبليه» هذا املوسم.
فـ ــوز ال ـس ــاح ــل ل ــم ي ـكــن ص ــدف ــة ،حيث
استحق «األزرق» خطف بطاقة التأهل
نظرًا للروح القتالية لالعبيه من جهة،
ولـ ـق ــدرتـ ـه ــم ع ـل ــى اسـ ـتـ ـغ ــال ال ـف ــرص
ال ـق ـل ـي ـلــة الـ ـت ــي س ـن ـحــت لـ ـه ــم .بـعـكــس
الـعـهــداويــن الــذيــن دف ـعــوا ثـمــن اه ــدار
ال ـفــرص عـبــر مـهــاجـمـهــم ري ـمــي ،الــذي
كان قادرًا على حمل فريقه نحو نصف

النهائي لوال ضعف حيلته أمام مرمى
حــارس الساحل علي حــال ،الــذي كان
أحــد أبـطــال انـتـصــار الـســاحــل ،اضافة
الــى معظم زمــائــه وتـحــديـدًا الـســوري
علي غليوم ،الــذي ّ
سجل الهدف األول
ً
فــي الدقيقة  23م ـعــادال النتيجة بعد
هـ ـ ــدف ال ـت ــون ـس ــي إي ـ ـهـ ــاب امل ـســاك ـنــي
فــي الــدقـيـقــة  7بـعــد خـطــأ مـشـتــرك بني
الحارس حالل ومدافعه زهير عبد الله.
ويمكن اعتبار ركلة الجزاء التي صدها

حارس الساحل علي حالل يحتفل طائرًا مع زمالئه بعد إقصاء العهد (عدنان الحاج علي)

ببراعة الحارس حالل ألحمد زريق في
الــدقـيـقــة  28بـعــدمــا عــرقــل زه ـيــر عبد
الله املساكني نقطة ّ
تحول في اللقاء،
إذ نجح الساحليون في التسجيل في
الدقيقة  80عبر كريست ريمي.
فــي الــوقــت عينه ،كــان النجمة ينتظر
حتى الدقيقة  94حتى يتخطى عقبة
األهـلــي صيدا فــي مـبــاراة تعد األســوأ
للنجمة ه ــذا املــوســم .وي ـعــود الفضل
ّ
في التأهل الى املهاجم حسن املحمد،
ّ
الـ ـ ـ ــذي مـ ـن ــح ف ــريـ ـق ــه بـ ـط ــاق ــة الـ ـت ــأه ــل
ملواجهة الساحل في نصف النهائي.
وأم ـ ـ ــس ن ـج ــح األنـ ـ ـص ـ ــار فـ ــي تـخـطــي
الراسينغ وحارسه علي الحارس نجم
املباراة ،بهدف لعماد غدار في الدقيقة
 70بـعــد ت ـمــريــرة ذهـبـيــة م ــن محمود
ال ــزغ ـب ــي ،ع ـلـمــا أن اإلث ـن ــن دخـ ــا من
مقعد االحتياط.
وتــأهــل األن ـصــار ملــاقــاة طــرابـلــس في
نصف النهائي ،بعد فوز األخير على
الغازية بهدف هيليغبي في الدقيقة
 ،72ع ـل ـم ــا أن الـ ـغ ــازي ــة ك ـ ــان ال ـط ــرف
األف ـضــل فــي ال ـشــوط األول ،لكنه دفــع
ثـمــن تــراجـعــه ال ــى الــدفــاع فــي الـشــوط
الثاني.

اإلمارات تكتسح قطر في كأس آسيا
سقطة كبيرة لقطر
أمام اإلمارات  4-1وفوز
إيران على البحرين
 0-2أمس ،والصين
على السعودية 0-1
وأوزبكستان على كوريا
الشمالية وكوريا الجنوبية
على عمان بالنتيجة عينها
اول من أمس

ّ
حولت اإلمارات تأخرها  1-0أمام قطر
إلى فوز كبير  ،1-4في الجولة األولى
من منافسات املجموعة الثالثة لكأس
آسيا  2015في أوستراليا.
ُ
وي ـ ـ ـعـ ـ ــد هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز خـ ـ ـط ـ ــوة م ـه ـمــة
لإلمارات من أجل بلوغ ربع النهائي
ع ـ ــن م ـج ـم ــوع ــة تـ ـض ــم أي ـ ـضـ ــا إي ـ ــران
والبحرين.
وسجل أحمد خليل ( 37و )52وعلي
مبخوت ( 56و )89أه ــداف اإلم ــارات،
وخلفان إبراهيم ( )23هدف قطر.
وس ـب ــق لـلـمـنـتـخـبــن الـخـلـيـجـيــن أن
تواجها فــي ثــاث مناسبات سابقة،
ضمن النهائيات القارية أعوام 1980
و 1988و 2007وخرجا معًا من الدور
االولّ .
وت ـ ـ ـعـ ـ ــقـ ـ ــدت مـ ـهـ ـم ــة الع ـ ـب ـ ــي امل ـ ـ ـ ــدرب
الـ ـج ــزائ ــري ج ـم ــال ب ـل ـمــاضــي ،الــذيــن
انتهى مسلسل مبارياتهم املتتالية
دون ه ــزي ـم ــة ع ـن ــد  ،12ع ـل ـم ــا أن ـهــم
اح ـ ـ ـ ــرزوا ل ـق ــب ك ـ ــأس ال ـخ ـل ـي ـج ــي فــي
تشرين الثاني املاضي.
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،س ـي ـم ـن ــح ه ـ ـ ــذا الـ ـف ــوز
اإلم ــارات دفعًا مهمًا من أجــل تخطي

دور املـجـمــوعــات للمرة الثالثة فقط
ب ـع ــد ع ـ ــام  1992ف ــي الـ ـي ــاب ــان ،حــن
خـ ـس ــرت فـ ــي ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي امـ ــام
ال ـس ـعــوديــة ( )2-0وعـ ــام  1996على
أرضـهــا وخـســرت أمــام املنتخب ذاتــه
في النهائي بركالت الترجيح.
وفــي املجموعة عينها ،حققت إيــران
فوزًا مهمًا على البحرين .0-2
وغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـل ـ ـعـ ــب
«ري ـك ـت ــان ـغ ــوالر» بـجـمــاهـيــر إيــران ـيــة
غفيرة وصل عددها إلى  18ألفا دعمت
فريقها منذ اللحظة األول ــى وخلقت
أجواء احتفالية قبل وبعد املباراة في
مجمع «ملبورن» الرياضي.
وت ــدي ــن إي ـ ــران ب ـف ــوزه ــا إل ــى اح ـســان
ح ـج ــي ص ــاف ــي ومـ ـسـ ـع ــود ش ـجــاعــي
اللذين سجال الهدفني في الدقيقتني
 45و 71على التوالي.

تقارير أخرى
على موقعنا

وكــانــت مـبــاريــات الـسـبــت قــد شهدت
بداية مخيبة للسعودية التي خسرت
أمام الصني  ،1-0سجله يو هاي ()81
ضمن املجموعة الثانية.
واحتفل وانغ دالي ،حارس شاندونع
لونينغ ،بأفضل طريقة ممكنة بعيد
ميالده الــذي صــادف في يوم املباراة
عندما ّ
صد ركلة جزاء لنايف هزازي
في الدقيقة  62من اللقاء قبل ان يتلقى
مرمى «الخضر» هدفًا من ركلة حرة.
وف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ع ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا ،ف ـ ـ ــازت
أوزب ـك ـس ـت ــان ع ـلــى ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
 ،0-1سجله إيغور سيرغييف (.)62
أم ــا ف ــي امل ـج ـمــوعــة األول ـ ـ ــى ،فحققت
ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة فـ ــوزًا صـعـبــا على
عمان  ،0-1سجله تشو يونغ تشول
(.)45
وكانت أوستراليا املضيفة قد تغلبت
على الكويت  1-4في املجموعة عينها
في افتتاح البطولة.
وهنا برنامج مباريات اليوم :اليابان
 فـلـسـطــن ( 09,00ص ـبــاحــا) ضمناملجموعة الــرابـعــة ،واألردن  -العراق
( 11,00صباحًا) في املجموعة عينها.

الحكمة يسحق الرياضي ورعاية جديدة للبطولة
سحق فريق الحكمة ضيفه الرياضي
وفاز عليه بفارق  23نقطة 17( 74 - 97
  )55 - 69 ،32 - 47 ،16موجهًا صفعةقــويــة لـبـطــل لـبـنــان عـلــى أرض ملعب
غزير في ختام ذهاب الــدوري املنتظم
من بطولة لبنان لكرة السلة.
وكـ ـ ــان اف ـض ــل م ـس ـجــل العـ ــب الـحـكـمــة
األم ـ ـيـ ــركـ ــي تـ ـي ــري ــل س ـت ــوغ ـل ــن الـ ــذي
س ـج ــل  38ن ـق ـط ــة ،وأضـ ـ ـ ــاف مــواط ـنــه
ديـسـمــونــد بينيغار  21نـقـطــة مــع 13
متابعة ،وجوليان خزوع  17نقطة و12
متابعة .فيما كان قائد الرياضي جان
عبد الـنــور أفضل مسجل فــي صفوف
فريقه بتسجيله  26نقطة و 11متابعة،
وأض ـ ـ ـ ــاف أحـ ـم ــد إبـ ــراه ـ ـيـ ــم  12نـقـطــة
و 5م ـتــاب ـعــات و 5ت ـم ــري ــرات حــاسـمــة،
واسماعيل أحمد  10نقاط و 7متابعات.
وبـهــذا الـفــوز يكون الحكمة قــد تصدر
مرحلة الذهاب امام الرياضي الثاني.
وشهدت املباراة بني شوطيها االعالن
رسميًا عــن رعــايــة «بيبسي» لبطولة
لبنان للدرجة األولى.
وح ـ ـض ـ ــر االع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي وزي ـ ــر

العب الرياضي وائل عرقجي يحاول التسجيل في سلة الحكمة (سركيس يرتيسيان)

الشباب والرياضة العميد عبد املطلب
ال ـ ـح ـ ـنـ ــاوي ،ورئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة ال ـش ـبــاب
والــريــاضــة البرملانية النائب سيمون
أب ــي رم ـيــا ،ورئ ـيــس الـلـجـنــة األوملـبـيــة
جــان همام ،ورئيس اتحاد كــرة السلة
املهندس وليد نصار ،ورئيس شركة
«بيبسي كــو» وليد عـســاف ،املحاضر
األوملبي الدولي جهاد سالمة ،وأعضاء
االتحاد ورجال الصحافة واإلعالم.

وانتزع هومنتمن املركز الثالث بفوزه
امل ـث ـيــر ع ـلــى ال ـت ـضــامــن ال ـ ــزوق ب ـفــارق
 6نـقــاط  77-83بعد وقــت إضــافــي إثر
انتهاء الوقت االصلي بالتعادل ،72-72
في قاعة هومنتمن.
وكــان رشــاد ماكانتس أفضل مسجل
ل ـل ـفــائــز بــرص ـيــد  24ن ـق ـطــة ،وأضـ ــاف
الكندي مايكل فــرايــزر  22نقطة وجو
فــوغــل  18نـقـطــة ،فيما ك ــان األمـيــركــي

ريشون تيري أفضل مسجل للخاسر
ب ـ ـ ـ  ،21وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـصـ ــربـ ــي فـ ـ ــادان
فوكوسافليفيتش  19نقطة ،وطــارق
العاموري  17نقطة.
وفي مباراة ثانية ،حقق بيبلوس فوزًا
عريضًا على هوبس بـفــارق  28نقطة
 59-87في قاعة مجمع الرئيس ميشال
سليمان بجبيل.
وتـ ــألـ ــق األمـ ـي ــرك ــي ج ـ ــاي يــون ـغ ـب ـلــود
فــي صـفــوف الـفــريــق الجبيلي محققًا
«تــربــل دبــل» بتسجيله  15نقطة و11
م ـتــاب ـعــة و 12ت ـم ــري ــرة ح ــاس ـم ــة ،كما
ب ـ ــرز م ـح ـمــد اب ــراهـ ـي ــم بـتـسـجـيـلــه 17
نـقـطــة و 6ت ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة ،وعـمــر
األيــوبــي برصيد  12نقطة ،فيما كان
تـ ــايـ ــرون ن ـي ـل ـســن افـ ـض ــل م ـس ـجــل فــي
صفوف هوبس برصيد  14نقطة مع
 15متابعة ،وأض ــاف مواطنه شــارون
فيشر  12نقطة.
وتساوى هومنتمن وبيبلوس بثالثة
انتصارات مقابل  4خسارات ،ليخطف
ه ــوم ـن ـت ـم ــن امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث بـ ـف ــارق
املواجهات.
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كرة المضرب

االنتصار الـ ّ 1000
يتوج فيديرر
في بريسباين
حمل السويسري روجيه فيديرر املصنف
أول لقب دورة بريسباين األوسترالية
الدولية لكرة املضرب ،بعدما حقق فوزه
الـ  1000في مسيرته االحترافية ،وجاء
على حساب الكندي ميلوش راونيتش
الثالث  4-6و 7-6و 4-6في املباراة النهائية.
ويحتل فيدرير املركز الثالث لالعبني األكثر
فوزًا باملباريات بعد األميركي جيمي
كونورز ( 1253فوزًا) والتشيكوسلوفاكي
إيفان ليندل ( .)1071ويعود الفوز األول
لفيديرر إلى عام  1998عندما تغلب على
الفرنسي غييوم راوو .ولدى السيدات،
أحرزت الروسية ماريا شارابوفا املصنفة
أولى اللقب بتغلبها على الصربية آنا
ايفانوفيتش الثانية  7-6و 3-6و.3-6
¶ دورة الدوحة :رفع اإلسباني دافيد فيرير
املصنف رابعًا لقب بطل دورة الدوحة
الدولية البالغة جوائزها  1.221.320دوالرًا
بعد فوزه على التشيكي توماس برديتش
الثالث  4-6و 5-7في املباراة النهائية .وهذا
هو اللقب الـ  22لفيرير ( 32عامًا) في
مسيرته االحترافية.
ُ
¶ دورة شنزن :توجت الرومانية سيمونا
هاليب املصنفة أولى بلقب بطلة دورة
شنزن الصينية الدولية البالغة جوائزها
 500الف دوالر بفوزها على السويسرية
تيما باتشينسكي الثامنة  2-6و 2-6في
املباراة النهائية .وحققت هاليب ( 23عامًا)
املصنفة ثالثة عامليًا لقبها التاسع في
مسيرتها االحترافية التي بدأت في .2006
¶ دورة أوكالند :احرزت األميركية فينوس
وليامس املصنفة ثالثة لقب بطلة دورة
اوكالند الدولية البالغة جوائزها  250الف
دوالر بفوزها على الدنماركية كارولني
فوزنياكي االولى  6-2و 3-6و 3-6في
املباراة النهائية .واللقب هو الـ  46لفينوس
( 34عامًا) في مسيرتها االحترافية7 ،
منها في البطوالت االربع الكبرى.

أصداء عالمية
أنيلكا يحترف في الجزائر!
ب ــدأ ال ــدول ــي الـفــرنـســي ال ـســابــق نـيـكــوال أنيلكا
الـتـ ّ
ـدرب مــع نــادي نصر حسني داي الجزائري
السبت ،لكنه ال يــزال بانتظار موافقة االتحاد
املحلي للعبة لتوقيع الـعـقــد .وأش ــار محفوض
اولـيــد زميرلي رئيس الـنــادي الـجــزائــري إلــى أن
«أنيلكا البالغ من العمر  35عامًا ينتظر استثناء
مــن االت ـحــاد للتوقيع معنا .فــاالتـحــاد يشترط
على الالعب األجنبي أن يكون تحت سن الـ 29
سنة لدى التوقيع» .وأضاف أن الطلب الذي ّ
تقدم
به إلى االتحاد يشتمل املوافقة على عقد يمتد
 18شهرًا.

سيتي يعرض  45مليونًا لضم بوني
سـيــدفــع مــانـشـسـتــر سـيـتــي  30مـلـيــون جنيه
اسـتــرلـيـنــي ( 45مـلـيــون دوالر) لـضــم املهاجم
الـعــاجــي ويـلـفــريــد بــونــي مــن ســوانـســي سيتي
ب ـح ـســب م ــا ذك ـ ــرت ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة ام ــس.
وسجل بوني  37هدفًا في  70مباراة خاضها
مــع ســوانـســي ،منها  9اه ــداف فــي ال ــدوري هذا
املوسم ،و 17في دوري املوسم املاضي.

إيتو يعود إلى إيطاليا
يستعد املـهــاجــم الـكــامـيــرونــي صــامــويــل إيتو
للعودة إلى إيطاليا من خالل سمبدوريا ،حيث
شوهد وكيل أعمال الالعب في مقر النادي في
مدينة جنوى ،بينما أكدت تقارير إيطالية رغبة
النادي في ضم مهاجم تشلسي األسبق .وذكرت
وسائل إعالمية أن عقد الالعب الكاميروني مع
سمبدوريا سيمتد ملــدة موسم ونصف براتب
ُ َ
وسيدفع بالكامل من
سنوي قدره مليونا يورو،
خالل الشركات الراعية للنادي.

