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SPORT
استغل فريقا الصفاء
ّ
تعثر العهد
شيت
والنبي
ّ
بأفضل ما يكون فانتزعا
الصدارة ألسبوع كامل على
األقل بعد تصدر األنصار
مؤقتًا إثر فوزه على
العهد ،في وقت حقق
فيه الراسينغ نتيجة الفتة
بفوزه الكبير على ضيفه
السالم زغرتا برباعية ثقيلة
على الزغرتاويين

العبو الصفاء
والجهاز الفني
يحتفلون
بهدف جوزف
حبوش في
مرمى اإلخاء
(عدنان الحاج
علي)

شراكة الصفاء والنبي شيت في صدارة الدوري
عبد القادر سعد
حسم فريق الصفاء «دربــي األشقاء»
مــع ضيفه اإلخ ــاء األهـلــي عاليه وفــاز
عليه  1 - 2على ملعب بيروت البلدي
ف ـ ــي األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـ ــرابـ ـ ــع م ـ ــن الـ ـ ـ ــدوري
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم .ف ـ ـ ــوز م ـنــح
ال ـص ـفــاويــن ص ـ ــدارة ال ـتــرت ـيــب ال ـعــام
بفارق األهداف عن النبي شيت ،الذي
فاز بدوره على ضيفه الغازية .0 - 2
ال ـفــوز ال ـص ـفــاوي ج ــاء صعبًا نتيجة
خـطــف ال ـفــوز قـبــل دقــائــق عـلــى نهاية
املـ ـب ــاراة ،بـعــدمــا ك ــان مـتـقــدمــا بـهــدف
ال ـ ـسـ ــوري ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن عـ ـك ــاري فــي
ّ
الدقيقة  27بعد كرة رائعة من املتألق
احمد جلول .فاألخير ما زال يواصل
ال ـ ـع ـ ــروض ال ـ ـج ـ ـيـ ــدة ،فـ ــارضـ ــا نـفـســه
كــأحــد نـجــوم ال ــدوري اللبناني حتى
اآلن .هــذا األمــر قد يلفت انتباه املدير
الـفـنــي للمنتخب اللبناني اإليـطــالــي
جوسيبي جيانيني ،لكن ليس على
ّ
فتوجه جيانيني حاليًا
املدى القصير.
هــو الـتــركـيــز عـلــى املـنـتـخــب األومل ـبــي،
ُ
وعمر جلول ال يسمح له باملشاركة مع
املنتخب لكونه فــوق السن .وبالتالي
فإن الحديث عن انضمامه للمنتخب
مبكر حاليًا .أداء جلول من دون شك
سيجعله فــي حسابات جيانيني ،أو
أي مدرب آخر في املستقبل ،حني يبدأ
العمل على املنتخب األول ،امــا اآلن،
فالحديث عــن جلول ومنتخب لبنان
في غير أوانه.

وبالعودة الى مباراة الصفاء واإلخاء،
فإن الصفاويني نجحوا في الفوز على
خصمهم نتيجة غياب الالعب الهداف
في صفوف اإلخاء األهلي عاليه ،حيث
أن هــدف الـتـعــادل جــاء مــن ركلة جــزاء
في الدقيقة  82احتسبها الحكم سامر
قاسم بعد مساعدة من الحكم املساعد
ربيع عميرات ،إثر عرقلة العب اإلخاء
سعيد عواضة .وترجم حسني طحان
ركلة الجزاء الــى هــدف التعادل ،الذي
لــم يصمد س ــوى دقـيـقــة واح ــدة ،حني
نجح جــوزف حبوش في منح فريقه،
الـصـفــاء ،التقدم مـجــددًا بعد مجهود
فردي رائع.
ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ،ك ــان مـلـعــب الـنـبــي
شـيــت يـشـهــد فـ ــوزًا تــاريـخـيــا للفريق
عـلــى ضـيـفــه اش ـل ـبــاب ال ـغــازيــة .0 - 2
وتـكـمــن تــاريـخـيــة ال ـفــوز لـكــونــه األول
للنبي شيت على ملعبه فــي الــدرجــة
األولى في لقاء هو األول أيضًا لفريق
مــن الـبـقــاع عـلــى أرض بـقــاعـيــة .وكــان
ب ــاس ـت ـط ــاع ــة ال ـن ـب ــي ش ـي ــت الـ ـخ ــروج
بـنـتـيـجــة أك ـب ــر ل ــو ل ــم ي ـجــانــب الـحــظ
الع ـب ـي ــه .وتـ ـق ــدم ص ــاح ــب األرض في
الــدق ـي ـقــة  27ع ـبــر ال ـس ـن ـغــالــي الـشـيــخ
ديوك ،قبل أن يعزز علي بزي النتيجة
في الدقيقة .43
وفي الشوط الثاني ،حاول الضيوف
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــون تـ ـع ــدي ــل ال ـن ـت ـي ـج ــة أو
ت ـق ـل ـيــص الـ ـ ـف ـ ــارق ع ـل ــى أق ـ ــل ت ـق ــدي ــر،
ل ـك ــن مـضـيـفـهــم كـ ــان ف ــي ي ــوم ــه ،ول ــم
يسمح بإفساد الفرحة على جمهور

النبي شيت ،الــذي حضر الى امللعب.
خ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــام األسـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ـ ــع كـ ـ ــان
راسينغاويًا بامتياز على ملعب برج
ح ـمــود أم ــس ،حــن صـعــق الــراسـيـنــغ
ضيفه الـســام زغــرتــا بنتيجة كبيرة
 1 - 4هــي ال ـخ ـســارة الـثــانـيــة للفريق
الشمالي بهذه النتيجة ،بعد األولــى

أم ــام ال ـش ـبــاب ال ـغــازيــة  .4 - 1وبـقــدر
م ــا اس ـت ـح ــق ال ــراس ـي ـن ــغ ال ـ ـفـ ــوز ،ف ــإن
ال ـض ـي ــف اس ـت ـح ــق الـ ـخـ ـس ــارة أي ـض ــا.
فـ ــاع ـ ـبـ ــو الـ ــراس ـ ـي ـ ـنـ ــغ عـ ـ ــرفـ ـ ــوا ك ـيــف
ي ـس ـت ـف ـي ــدون مـ ــن اخ ـ ـطـ ــاء خـصـمـهــم
الدفاعية القاتلة ،ومن حالة التراخي
ال ـه ـج ــوم ـي ــة ،وخـ ـص ــوص ــا ع ـب ــر أب ــو

الترتيب العام لألسبوع الرابع
الفريق
 1ـ الصفاء
 2ـ النبي شيت
 3ـ األنصار
 4ـ العهد
 5ـ الراسينغ
 6ـ النجمة
 7ـ طرابلس
 8ـ السالم زغرتا
 9ـ الغازية
 10ـ اإلخاء عاليه
 - 11التضامن
 12ـ الساحل

لعب

فاز

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
-

تعادل خسر
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3

نقاطه
9
9
7
7
7
7
6
6
6
3
1
1

بكر امل ــل ،أحــد «ضـيــوف ال ـشــرف» في
املـبــاراة ،اضافة الى غياب النيجيري
ب ـن ـج ــام ــن شـ ــوكـ ــواكـ ــا ،عـ ــن ال ـس ـم ــع،
وض ـيــاع األرجـنـتـيـنــي لــوكــاس غــاالن
في الهجوم ،قبل أن يستفيق متأخرًا
ويسجل هدف الشرف لفريقه.
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،ك ـ ـ ـ ــان مـ ـعـ ـظ ــم العـ ـب ــي
الراسينغ متألقني ،وخصوصًا طارق
ح ـلــوم وع ـلــي الـعـثـمــان وبـ ــول رسـتــم،
ً
قـ ـب ــل أن ي ـ ـخـ ــرج وي ـ ــدخ ـ ــل بـ ـ ـ ــدال مـنــه
أحمد حجازي .تبديل كان موفقًا من
املــدرب التشيكي ليبور بــاال ،إذ نجح
حجازي في تسجيل هدفني .والالفت
أن الــراسـيـنــغ لــم يـتــأثــر ب ـخــروج قلب
الدفاع زهير مراد مصابًا في الشوط
األول ،إذ نجح البديل علي حمية في
تغطية غيابه ،وخصوصًا مــع غياب
محمد مطر املــوقــوف اتـحــاديــا لثالث
مباريات.
الــراس ـي ـنــغ ت ـق ــدم ع ـبــر س ـي ــرج سعيد
( )40بعد تمريرة متقنة من رستم .ثم
عــزز النيجيري ابراهيم بابا توندي
النتيجة فــي الــدقـيـقــة  46مــن الـشــوط
األول .وفــي الشوط الثاني ،لم ينجح
السالم في استغالل تراجع الراسينغ
لـ ـلـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ،ف ـلــم
يصنعوا الفرص الحقيقية ،ما سمح
للراسينغ بتعزيز الفارق في الدقيقة
 83عبر البديل حـجــازي بعد كــرة من
الـنـيـجـيــري دي ــري ــك .وس ـجــل حـجــازي
هدفًا آخــر ( )93مقابل تسجيل غاالن
لهدف السالم الوحيد (.)87

بداية جيدة للحكمة والتضامن في دورة القادسية
حقق ممثال لبنان بداية جيدة ضمن
دورة الـقــادسـيــة الـكــويـتــي ،حــن فــاز
الحكمة على الفتح الـسـعــودي -100
 76ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة االف ـت ـتــاح ـيــة ،وســط
تشجيع وحـضــور كبير مــن الجالية
اللبنانية في الكويت.
وق ـ ـ ـ ّـدم العـ ـب ــو ال ـح ـك ـمــة ً
أداء ك ـب ـي ـرًا،
ّ
واس ـت ـه ــل امل ــدي ــر ال ـف ـنــي مـ ـ ــروان أبــو
شقرا املباراة بتشكيلة ضمت دانيال
فــارس ،رودري ــغ عقل ،إيلي اسطفان،
تـ ـ ـي ـ ــري ـ ــل س ـ ـتـ ــوغ ـ ـلـ ــن ودي ـ ـس ـ ـمـ ــونـ ــد
بينيغار.
ت ـقــدم ال ـفــريــق ال ـس ـعــودي  21-27في
الربع األول ،وانتفض العبو الحكمة
بعدها وأنـهــوا الــربــع الثاني .14-25
وفـ ــي ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث ،ت ــاب ــع الـحـكـمــة
عــروضــه الـقــويــة ّ
ووسـ ــع ال ـف ــارق إلــى

 18نقطة ،ولم تتغير األمور في الربع
األخ ـيــر لتنتهي امل ـب ــاراة بـفــوز كبير
للحكمة .76-100
وكـ ـ ــان األمـ ـي ــرك ــي ت ـي ــري ــل سـتــوغـلــن
أفضل مسجل في املباراة بـ  36نقطة،
وأضاف ديسموند بينيغار  23نقطة.
وي ـ ـ ــواج ـ ـ ــه الـ ـحـ ـكـ ـم ــة ف ـ ــري ـ ــق ال ـن ـص ــر
ال ـك ــوي ـت ــي ف ــي ث ــان ـي ــة م ـب ــاري ــات ــه فــي
الدورة غدًا الثالثاء.
بــدوره ،حقق الفريق اللبناني اآلخر،
التضامن ،فــوزًا ساحقًا على حساب
الـقــادسـيــة الـكــويـتــي بنتيجة 60-85
ّ
تضم
ضـمــن املـجـمــوعــة األول ــى الـتــي
أيضًا بيتروشيمي اإليراني والعربي
الكويتي.
ق ـ ـ ّـدم ال ـت ـضــامــن ً
أداء م ـم ـي ـزًا ،وتــألــق
في صفوفه األميركي ريشون تيري

أسفرت قرعة
البطولة العربية
عن وقوع األهلي
مع الرياضي ضمن
المجموعة األولى

( 23نـقـطــة و 11م ـت ــاب ـع ــة) ،وأضـ ــاف
إلـيــه العــب االرت ـكــاز الـصــربــي فــادان
ف ــوك ــوس ــافـ ـلـ ـفـ ـيـ ـت ــش  13نـ ـقـ ـط ــة و5
مـتــابـعــات وج ــوي ع ـك ــاوي  12نقطة
وط ـ ـ ــارق عـ ـم ــوري  10ن ـق ــاط وح ـســن
دندش  8نقاط و 7تمريرات حاسمة.
ف ــي امل ـغ ــرب ،أس ـف ــرت قــرعــة الـبـطــولــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة لـ ــأنـ ــديـ ــة األب ـ ـ ـطـ ـ ــال ال ـت ــي
ستقام فــي مدينة ســا املغربية عن
وقــوع األهـلــي املـصــري مــع الرياضي
ال ـل ـب ـنــانــي ض ـمــن امل ـج ـمــوعــة األولـ ــى
للبطولة.
وضـ ـ ـم ـ ــت امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى إلـ ــى
ً
ج ــان ــب األهـ ـل ــي وال ــري ــاض ــي كـ ــا من
أمـ ـ ــل ال ـ ـصـ ــويـ ــرة املـ ـغ ــرب ــي والـ ــريـ ــان
بينما
ال ـق ـطــري وال ـس ـيــب ال ـع ـمــانــيُ .
ضـمــت املـجـمــوعــة الـثــانـيــة ف ــرق أحــد

السعودي والنجم الرادسي التونسي
وسـ ـ ـب ـ ــورتـ ـ ـن ـ ــغ املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري وامل ـ ـج ـ ـمـ ــع
البترولي الـجــزائــري ونفط الجنوب
العراقي.
واختار فريق جمعية سال مستضيف
ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ال ـ ـل ـ ـعـ ــب فـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــم ف ـ ــرق كــاظ ـم ــة
الكويتي وال ـتــال اليمني وبيرزيت
الفلسطيني.
وس ـي ـت ــأه ــل ف ــري ـق ــان ع ــن امل ـج ـمــوعــة
الثالثة للدور الثاني ،بينما ستصعد
ثــاثــة ف ــرق م ــن املـجـمــوعـتــن األول ــى
والثانية اللتني تضمان خمسة فرق.
وأعـ ـل ــن ع ـبــد ال ــرح ـم ــن م ـســاعــد أمــن
صـ ـن ــدوق االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــرب ــي اعـ ـت ــذار
املحرق البحريني عن عــدم املشاركة
في البطولة.
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