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الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

خروج مخيب للنجمة من النخبة
عبد القادر سعد
خرج فريق النجمة من مسابقة كأس
النخبة بعد تعادله مع الصفاء 3 - 3
عـلــى مـلـعــب ب ـح ـمــدون .خ ــروج يحمل
ف ــي ط ـيــاتــه أك ـث ــر م ــن رس ــال ــة أب ــرزه ــا
أن الـنـجـمــة ال يـمـكــن أن يـنــافــس على
اللقب فــي ظــل هــذا الضعف الدفاعي
بالدرجة األولى وثغرة حراسة املرمى
في الدرجة الثانية .وهو أمر بدا جليًا
في اللقاء وخصوصًا مع تألق حارس
الصفاء مهدي خليل الذي أنقذ مرماه
م ــن أك ـث ــر م ــن خ ـمــس فـ ــرص مـحـقـقــة،
فيما ح ــارس النجمة أحـمــد التكتوك
يتحمل مسؤولية الهدف الثاني.
النقطة الثانية هي أداء بعض الالعبني
ال ـك ـبــار وت ـحــدي ـدًا ال ـثــاثــي خــالــد تكه
جــي وامل ــداف ــع مـحـمــد ح ـمــود والـقــائــد
ع ـبــاس ع ـطــوي الــذيــن كــانــوا ضيوف
شــرف بامتياز مــا أجـبــر امل ــدرب تيتا
فاليريو على تبديل حـمــود وعطوي
مبكرًا في الشوط الثاني.
ل ـك ــن األمـ ـ ــر األخـ ـط ــر ه ــو أداء بـعــض
ج ـم ـه ــور ال ـن ـج ـمــة ل ـل ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة
ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي .فـ ــأمـ ــام ال ـع ـه ــد ج ــرى
شتم األع ــراض ،وفــي لـقــاء الصفاء لم
تسلم ادارة النجمة ورئيسها ونائب
ال ــرئ ـي ــس وأمـ ـ ــن الـ ـس ــر م ــن ال ـش ـتــائــم
بشكل نــافــر .والـغــريــب أن بـعــض هــذا
الـجـمـهــور يـشـتــم أش ـخــاصــا يعملون
وح ـيــديــن إلب ـق ــاء الـ ـن ــادي واق ـف ــا على
رجـلـيــه ،واذا ابـتـعــد ه ــؤالء وتـحــديـدًا
نائب الرئيس صــاح عسيران وأمني
السر سعد الدين عيتاني فإن النادي
سيكون مصيره أسود دون شك.
واألسوأ هو الدور السلبي الذي يقوم
به بعض الجمهور على أداء الفريق،
حيث أن الهتافات تميل نحو الشتائم

بعض جمهور النجمة
يلعب دورًا سلبيًا خطيرًا
سيؤثر في الفريق

رياضة

21

ً
بدال من دعم الفريق وتشجيعه ،فكان
ال ـن ـج ـم ــة مـ ـت ــأخـ ـرًا  3 - 1وج ـم ـه ــوره
يشتم ،ثــم نجح فــي مـعــادلــة النتيجة
ول ــو ك ــان ه ـنــاك تـشـجـيــع جـمــاهـيــري
صحيح لكان باإلمكان أكثر مما كان.
وب ــالـ ـع ــودة الـ ــى املـ ـ ـب ـ ــاراة ،ف ـق ــد نـجــح
الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــاء فـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــأه ـ ــل الـ ـ ـ ــى ن ـصــف
ال ـن ـهــائــي ف ــي إن ـج ــاز ي ـسـ ّـجــل للمدير
الفني الجديد إميل رستم الذي صعد

بــالـفــريــق ال ــى دور األرب ـعــة رغ ــم فترة
اإلعــداد القصيرة ،وخوضه املباراتني
بدون أجانب في بعض الفترات.
ج ـ ـ ـ ــاءت املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة م ـ ـشـ ـ ّـوقـ ــة وم ـل ـي ـئ ــة
ب ـ ـ ــاأله ـ ـ ــداف والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص ،افـ ـتـ ـت ــح ن ــور
منصور التسجيل للصفاء في الدقيقة
 11م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء ب ـع ــد مل ــس أح ـمــد
ت ــوري ــه ال ـك ــرة داخـ ــل مـنـطـقــة ال ـج ــزاء.
وعزز عالء البابا النتيجة في الدقيقة

العبو الصفاء يحتفلون بهدف عالء البابا (عدنان الحاج علي)

ً
 24مستغال خطأ الـحــارس التكتوك.
وق ـل ــص ت ــوري ــه ،ال ـ ــذي ظ ـهــر ب ـصــورة
ممتازة ،النتيجة للنجمة في الدقيقة
 28برأسية بعد كرة من خالد تكه جي.
وف ــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،سـجــل الـصـفــاء
هــدفــه ال ـثــالــث عـبــر حـســن هــزيـمــة في
الدقيقة  ،56وزادت مشاكل النجمة مع
طــرد العبه محمد جعفر فــي الدقيقة
ّ
يسجل على الالعب الذي
 77وهو أمر
من املفترض أنه ينتظر فرصة عودته
الـ ــى املـ ـب ــاري ــات ال ال ـت ــوق ـي ــف .وقـلــص
خالد تكه جي النتيجة في الدقيقة 80
مــن ركلة جــزاء احتسبها الحكم علي
سلوم بعد خطأ على مــازن جمال .ثم
ادرك تكه جــي التعادل للنجمة 3 - 3
من ركلة جزاء ايضًا اثر ملسة يد ،كما
طــرد العــب الصفاء علي السعدي في
الدقيقة .83
وعلى ملعب العهد ،رافق النبي شيت
األن ـ ـصـ ــار الـ ــى ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي بـعــد
ال ـت ـع ــادل م ـعــه  .1 - 1ت ـق ــدم االن ـص ــار
ع ـبــر ل ــوك ــاس غـ ــاالن ف ــي الــدق ـي ـقــة 15
من ركلة جزاء احتسبها الحكم ماهر
العلي بعد اشــارة من مساعده أحمد
الحسيني بــداعــي ملــس أح ــد مدافعي
ال ـن ـبــي ش ـيــت ال ـك ــرة اث ــر عــرض ـيــة من
محمد قرحاني.
وعـ ــادل الـنـبــي شـيــت ف ــي الــدقـيـقــة 32
مــن ركـلــة ج ــزاء أيـضــا سجلها محمد
أيـ ـ ــوب ب ـع ــد ع ــرق ـل ــة ق ــرح ــان ــي لــاعــب
النبي شيت خــالــد الـصــالــح ،علمًا أن
ركلتي الجزاء شهدتا اعتراضات من
الفريقني.
وسـيـلـتـقــي فــي نـصــف الـنـهــائــي ،بعد
غد األربعاء عند الساعة  ،15.30العهد
ٍ
مع النبي شيت ،على ملعب بحمدون،
واالنـ ـص ــار م ــع ال ـص ـف ــاء ،ع ـلــى ملعب
العهد.

النبي شيت
يعادل األنصار ويرافقه
الى نصف النهائي

فوز الرياضي في انطالق
دورة الرئيس جارودي
افتتحت دورة بيروت الدولية للسيدات
في كرة السلة على كأس الرئيس هشام
جارودي في قاعة الرئيس صائب سالم
في املنارة ،حيث أقيمت مباراتان ،تخللهما
حفل االفتتاح وسط اجواء رائعة وحضور
جماهيري كبير ،وتمكن فيهما الرياضي
من التفوق على اثليت سيلجي السلوفيني
بفارق  20نقطة ( ،)56 – 76فيما اكتسح
باناثينايكوس اليوناني فريق بادل
سكوبجي املقدوني (.)41 – 81
في املباراة األولى ،جاء الشوط االول متقاربًا
مع افضلية للرياضي الذي بدأ اللقاء
بالعباته الثالث االجنبيات مع ربيكا عقل
وشيرين الشريف ،فكان التقدم لبنانيًا من
البداية ما فاجأ الفريق الضيف الذي حاول
تعديل النتيجة من دون ان ينجح وسط تألق
جماعي بقيادة ربيكا عقل حيث انتهى
الشوط االول (.)32 – 37
وما عجز عنه الفريق السلوفيني طوال
الشوط االول ،تمكن منه مطلع الشوط الثاني
حيث عادل النتيجة ( ،)37 – 37من دون
الوصول الى التقدم حيث عادت سيدات
الفريق االصفر الى فرض سيطرتهن مع
عودة التماسك الدفاعي والنجاح الهجومي
واللعب بروح قتالية الى ان حسمن املباراة
(.)56 – 76
وكانت ربيكا عقل افضل مسجلة في املباراة
حيث سجلت  20نقطة مع  6متابعات و7
تمريرات حاسمة وأضافت بريتاني دانسون
 17نقطة و 16متابعة وغاتي ويريما 15
نقطة وادريان روس  13نقطة ،ومن الفريق
السلوفيني سجلت ماريكا غاييتش 16
ّ
نقطة وكل من ايفا دويكيتش وأنا ماريا
بيريزاي  9نقاط.
وفي املباراة الثانية فاز اوملبياكوس اليوناني
على بادل سكوبجي املقدوني بفارق 40
نقطة ( ،)41 – 81حيث فرض نفسه كفريق
شرس في املنافسة على لقب الدورة.
وكانت اليونانية اناستازيا سلوكا افضل
مسجلة في املباراة برصيد  21نقطة مع
 4تمريرات حاسمة ،واضافت غريغوريا
باتراكي  19نقطة ،وديانا دلفا  9نقاط و6
متابعات ،ومن الفريق املقدوني سجلت
برانكا لوكوفيتش  13نقطة مع  7متابعات،
واضافت نينا ترايشفسكا  7نقاط.

أصداء عالمية

عين باريس سان جيرمان
على مورينيو

الفورموال 1

فيتيل يواصل إزعاجه لمرسيدس بفوزه في سنغافورة
عـ ــاد األمل ــان ــي سـي ـبــاسـتـيــان فيتيل
ليزعج ثنائي فــريــق مــرسـيــدس في
ب ـطــولــة ال ـع ــال ــم ل ـس ـبــاقــات س ـي ــارات
ال ـف ــورم ــوال  ،1ب ـعــدمــا ف ــاز بـجــائــزة
وهي املرحلة الـ
سنغافورة الكبرىُ ،
 13مــن الـبـطــولــة ،الـتــي أقـيـمــت على
حلبة «مارينا بــاي» تحت األضــواء
الكاشفة.
وبـ ـقـ ــي ف ـي ـت ـي ــل الـ ـس ــائ ــق ال ــوح ـي ــد
ال ـ ـ ــذي ك ـس ــر احـ ـتـ ـك ــار م ــرس ـي ــدس
ه ـ ــذه ال ـس ـن ــة بـ ـف ــوزه ال ـث ــال ــث فــي
املوسم بعدما كان قد أنهى سبع
انـ ـط ــاق ــات م ـت ـتــال ـيــة م ــن امل ــرك ــز
األول مل ـت ـص ــدر ال ـت ــرت ـي ــب ال ـع ــام
وبـطــل العالم البريطاني لويس
هاميلتون الذي خرج من السباق
خالي الــوفــاض للمرة األول ــى هذا
امل ــوس ــم ب ـع ــد ان ـس ـح ــاب ــه ف ــي الـلـفــة
( 33م ــن أص ــل  )61بسبب عـطــل في
سيارته.
وس ـي ـطــر فـيـتـيــل ع ـلــى ال ـس ـبــاق منذ
البداية حتى النهاية رغــم اضطرار
سـ ـي ــارة األمـ ـ ــان إلـ ــى أن ت ـك ــون على
الحلبة مرتني ،األولى بسبب تحطم
سـ ـي ــارة األمل ــان ــي ن ـي ـكــو هــولـكـنـبــرغ

تـمــامــا بـعــد اص ـطــدام ـهــا بــالـحــائــط،
وال ـثــان ـيــة ف ــي الـلـفــة  37بـعــد دخ ــول
أحـ ـ ــد امل ـش ـج ـع ــن إلـ ـ ــى ال ـح ـل ـب ــة فــي
حادث غريبة جدًا!
ّ
وتقدم فيتيل في النهاية على زميله
ُ
الـ ـس ــاب ــق ف ــي ري ـ ــد ب ـ ــل األوسـ ـت ــرال ــي
دانيال ريكياردو وزميله الحالي في
ف ـي ــراري الـفـنـلـنــدي كـيـمــي رايـكــونــن،
لتكون املرة األولى التي يكون فيها
فريق فيراري بسائقني على منصة
التتويج منذ سباق إسبانيا عام
 2013عـ ـن ــدم ــا تـ ـ ــوج اإلسـ ـب ــان ــي
فرناندو الونسو بالسباق وحل
البرازيلي فيليبي ماسا ثالثًا.
واك ـت ـفــت مــرس ـيــدس بـ ـ  12نقطة
ّ
أم ــس بـعــدمــا ح ــل األمل ــان ــي نيكو
روزب ـ ـ ـ ــرغ راب ـ ـعـ ــا أم ـ ـ ــام ال ـف ـن ـل ـنــدي
فـ ــال ـ ـت ـ ـيـ ــري بـ ـ ــوتـ ـ ــاس (ول ـ ـيـ ــامـ ــس)
والروسي دانييل كفيات (ريد ُبل).
ورفــع فيتيل رصيده إلى  203نقاط
ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــالــث ب ـف ــارق  49نقطة
ع ــن هــامـيـلـتــون امل ـت ـصــدر ق ـبــل ست
م ــراح ــل عـلــى ان ـت ـهــاء امل ــوس ــم ،فيما
رفع روزبــرغ رصيده إلى  211نقطة
في املركز الثاني.

كشف تقرير لصحيفة «إكسبرس» البريطانية أن
باريس سان جيرمان بطل فرنسا يدرس التعاقد
مع املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في املوسم
املقبل خلفًا للفرنسي لوران بالن .ويرغب النادي
الفرنسي في تقديم مستوى فني رفيع في دوري
ابطال أوروبا لتحقيق اللقب األغلى ،حيث يرى
مسؤولوه أن بالن غير قادر على فعل ذلك .لذا
يأمل فريق العاصمة التعاقد مع مورينيو نظرًا
لخبرته الكبيرة في دوري أبطال أوروبا ،حيث
سبق له ان حقق اللقب الذي ينافس عليه مع
تشلسي هذا املوسم ،علمًا انه يرتبط مع االخير
بعقد يمتد حتى صيف .2019

فيكماير بطلة طوكيو

ّتوجت البلجيكية يانينا فيكماير بلقب بطلة
دورة طوكيو الدولية لكرة املضرب البالغة
قيمة جوائزها  250الف دوالر اثر فوزها على
البولونية ماغدا لينيت  6-4و 3-6و 3-6في املباراة
النهائية.
وهذا هو اللقب الرابع لفيكماير ( 25عامًا
ومصنفة  86عامليًا) بعد تتويجها في دورات
استوريل البرتغالية ( )2009ولينتس النمسوية
( )2009واوكالند النيوزيلندية ( ،)2010كما انها
حلت وصيفة  6مرات سابقًا.
من جانبها ،فشلت لينيت ( 23عامًا ومصنفة
 )84في الحصول على لقبها الثاني بعد االول في
تيانجني الصينية عام .2014

