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الكرة اللبنانية

الدوري «يغلي» قبل أسبوعين على النهاية
ارتفعت حماوة الدوري
اللبناني لكرة القدم ،إن كان
في رأس الترتيب مع نتائج
األسبوع العشرين ومحافظة
العهد والنجمة على فارق
النقاط الخمس في مقدمة
الترتيب ،أو في تساوي
شباب الساحل وطرابلس في
صراع الهروب من الهبوط
إلى الدرجة الثانية ،ليتحول
األسبوع الواحد والعشرون
ناري وحاسم
إلى أسبوع ٍ
ينطلق يوم الخميس بلقاء
العهد والنجمة
عبد القادر سعد
س ـت ـب ـقــى ال ــدق ـي ـق ــة ال ـ ـ ـ  90م ــن مـ ـب ــاراة
النجمة والنبي شيت ضمن األسبوع
الـعـشــريــن مــن ال ــدوري اللبناني لكرة
الـقــدم محفورة فــي ذاك ــرة كثيرين من
متابعي ال ـكــرة الـلـبـنــانـيــة .هــي دقيقة
ج ــاءت صــادمــة للبعض و"مـضـحـكــة"
للبعض الــآخــر حــن احتسب الحكم
السوري حنا حطاب ركلة جزاء للنبي
شـيــت املـتــأخــر  ،1 - 0لـيـتـقـ ّـدم مهاجم
النبي شيت علي بزي ويسددها على
طريقة "بانينكا" ،لكن بفارق "بسيط"،
َّ
أن ال ـك ــرة ل ــم تــدخــل ال ـش ـبــاك ،وط ــارت
ف ــوق عــارضــة ح ــارس الـنـجـمــة محمد
عبد املولى ليفوز النجمة  ،0 - 1بهدف
سـ ّـجـلــه أكـ ــرم مـغــربــي ف ــي الــدقـيـقــة 50
على ملعب املدينة الرياضية في ختام
األسبوع العشرين .وبغض النظر عن
َّ
مدى صحة ركلة الجزاء ،إال أن ما قام
بــه ب ــزي ص ــدم ال ـع ـهــداويــن الــذيــن كل
ّ
يسجل
م ــا ك ــان ــوا يـحـتــاجــون إل ـيــه أن
بزي ويضمنوا اللقب .لكن بزي أخطأ
امل ــرم ــى وف ــاز الـنـجـمــة ال ــذي رف ــض أن
ّ
يـســلــم لـقــب ال ـ ــدوري الـلـبـنــانــي لفريق
العهد ،وأبقى على أمل ضئيل بإحراز
الـلـقــب ،فـكــان لـســان حــال النجماويني
بـعــد نـهــايــة الـلـقــاء "ش ـك ـرًا عـلــي ب ــزي".
فوز أعاد النجمة وصيفًا بفارق خمس
ن ـق ــاط خ ـلــف ال ـع ـهــد الـ ــذي ف ــاز ب ــدوره
السبت على الصفاء  0 - 2على ملعب
برج حمود ،ليتراجع السالم إلى املركز
الثالث بعد وصافة مؤقتة بفوزه على
األنصار.

ص ــورة أع ـلــى الـتــرتـيــب تـمـ ّـهــد ملوقعة
نـ ـ ــاريـ ـ ــة بـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـهـ ــد وال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة فــي
األس ـ ـبـ ــوع ال ـ ـ ـ  21ف ـ َـي م ـ ـبـ ــاراة م ـب ـكــرة
س ـت ـقــام ال ـخ ـم ـيــس ف ـس ـحــا ف ــي امل ـجــال
أم ـ ــام ال ـن ـج ـم ــة الس ـت ـق ـب ــال الـ ــوحـ ــدات
األردني يوم االثنني في كأس االتحاد
اآلسيوي.
ال ـن ـج ـمــة ح ـق ــق امل ـط ـل ــوب أم ـ ــس وف ــاز
على النبي شيت بهدف أكــرم مغربي
ف ــي الــدق ـي ـقــة الـ ـ ـ  50ب ـل ـقــاء ن ـجــح فـيــه
ال ـن ـج ـمــاويــون ف ــي تـخـطــي ال ـغ ـيــابــات
مـ ــن ال ـ ـح ـ ــارس أحـ ـم ــد الـ ـتـ ـكـ ـت ــوك إل ــى
املهاجم حسن املحمد بسبب اإلصابة،
واعتكاف بــال نجارين ،فكان البدالء
ح ــاض ــري ــن ،ك ــالـ ـح ــارس م ـح ـم ــد عـبــد
املولى الــذي أبقى على حظوظ فريقه
باللقب بعد تصديه لكرة املـبــاراة في
الــدقـيـقــة  89حــن س ــدد مـهــاجــم النبي
شـيــت إبــراه ـيــم بـحـســون وارت ـ ـ ّـدت من
صــدر عبد املــولــى .أضــف إلـيــه املــدافــع
ح ـســن ش ــرف ال ــدي ــن ،إل ــى نـ ــادر مطر
نـ ـج ــم ف ــريـ ـق ــه عـ ـل ــى الـ ـجـ ـه ــة ال ـي ـم ـنــى
وامل ـهــاجــم يــوســف ال ـحــاج فــي الـشــوط
الثاني.
ال ـن ـبــي ش ـي ــت ،م ــن ج ـه ـتــه ،اف ـت ـقــر إلــى
الحافز ،فجاءت املباراة من طرف واحد،
فلم يكن البقاعيون مقاتلني ،فغابت
خطورتهم وفشل العبوهم في تقديم
خ ــدم ــة ل ـل ـع ـهــداوي ــن ال ــذي ــن ان ـت ـظ ــروا
ً
تعادال على األقل يمنحهم لقب الدوري
قبل أسبوعني على النهاية .لكن تبقى

مهاجم النبي
شيت علي بزي
«يصدم» العهداويين
ُ
ويفرح النجمة

كرة املباراة األخيرة وإهدار بزي لركلة
ال ـجــزاء املـحـطــة األه ــم فــي ال ـل ـقــاء ،وقــد
تكون في الدوري هذا املوسم.
ح ــال الـنـبــي شـيــت تـشــابـهــت مــع واقــع
الصفاويني الــذيــن خـســروا مــن العهد
 2 - 0يــوم السبت فــي لـقــاء ح ــاول فيه
الصفاويون عدم الخسارة ،لكن غياب
ال ـحــافــز ،إضــافــة إل ــى إصــابــة ع ــدد من
ال ــاعـ ـب ــن ،وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم الـ ـح ــارس
مـ ـه ــدي خ ـل ـي ــل وأح ـ ـمـ ــد جـ ـل ــول سـمــح
ل ـل ـع ـهــد بـ ـ ــأن ي ـ ـفـ ــوز .ف ــاملـ ـتـ ـص ــدر ك ــان
مـصـمـمــا عـلــى إحـ ــراز ال ـن ـقــاط ،فحسم

األم ــور فــي الـشــوط األول ،وتـقــدم عبر
الـسـنـغــالــي إبـنــو بــا بـكــرة ســاقـطــة من
فــوق ح ــارس الصفاء املتقدم إبراهيم

املوسى إثــر تمريرة أمامية من أحمد
زريـ ــق .وأضـ ــاف مـحـمــد ق ــدوح الـهــدف
ال ـثــانــي ف ــي الــدقـيـقــة ال ـ ـ  37بـتـســديــدة
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رائ ـعــة بـعــد تـمــريــرة أمــامـيــة مــن هيثم
فاعور أفضل العبي فريقه.
ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ،ك ــان الـ ـص ــراع على
بطاقة النجاة من الهبوط يشتعل بعد
فوز طرابلس على ضيفه الراسينغ - 2
 0بهدفني لنجم الفريق أبو بكر املل في
الدقيقتني  21و 93ليمنح فريقه جرعة
أمل كبيرة بالبقاء في الدرجة األولى.
ول ـع ــل م ــا رف ــع ح ـظ ــوظ ط ــراب ـل ــس هو
ال ـس ـق ــوط امل ـف ــاج ــئ ل ـش ـب ــاب ال ـســاحــل
أمام التضامن صور  1 - 0على ملعب
العهد .وأكـثــر مــا هــو مفاجئ العرض
املتواضع للساحليني في وقت يحتاج
فيه الفريق إلى كل نقطة لكي ال يسقط
إل ــى ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة ،ح ـيــث ت ـســاوى
الـ ـس ــاح ــل وط ــرابـ ـل ــس ب ــال ـن ـق ــاط (22
نقطة) مع أفضلية املواجهات لألول.
مــن جـهـتــه اسـتـحــق الـتـضــامــن ال ـفــوز،
وقد ّ
سجل له الفلسطيني وسيم عبد
الـ ـه ــادي الـ ـه ــدف ف ــي الــدق ـي ـقــة  61من
ركنية أحمد حسن "تياغو".
في بحمدون ،كان اإلخاء األهلي عاليه
يحقق فوزًا عريضًا على االجتماعي 4
  ،1حيث ّسجل لإلخاء أحمد حجازي
فــي الــدقـيـقـتــن  34و ،50والـبــرتـغــالــي
إي ـل ـي ــو ( )63والـ ـيـ ـك ــس خـ ــزاقـ ــة ()69
ولــاجـتـمــاعــي ال ـغــانــي كــوفــي بــواكـيــه
(.)60

العبو النجمة
يحتفلون
بهدف أكرم
مغربي ()13
في مرمى
النبي شيت
(هيثم
الموسوي)

الفورموال 1

ّ
رد سريع من هاميلتون على فيتيل في الصين
رف ــع ال ـبــري ـطــانــي ل ــوي ــس هــامـيـلـتــون،
ســائــق مــرسـيــدس ،مـنـســوب الـحـمــاوة
م ـب ـك ـرًا وعـ ـك ــس ش ـك ــل امل ـن ــاف ـس ــة ه ــذا
امل ــوس ــم ع ـنــدمــا ّ
رد ســري ـعــا ع ـلــى فــوز
ســائــق ف ـيــراري األملــانــي سيباستيان
ف ـي ـت ـي ــل ف ـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة االفـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة،
بإحرازه املركز األول في سباق جائزة
الصني الكبرى ،وهــو املرحلة الثانية
مــن بطولة الـعــالــم لسباقات سـيــارات
الفورموال  ،1على حلبة شنغهاي.
وت ـقــدم هاميلتون عـلــى فيتيل نفسه
والهولندي ماكس فيرشتابن سائق
"ري ــد ُبـ ــل" .وك ــان ال ـســائــق الـبــريـطــانــي
ّ
املتوج باللقب ثالث مرات قد حل ثانيًا
في املرحلة األولى في أوستراليا خلف
فيتيل بطل العالم أربــع مــرات ،مع أنه
ً
هاميلتون محتفال بفوزه
على منصة التتويج
(جوهانس إيسيل ــ أ ف ب)

كان أول املنطلقني فيها كما حصل في
الصني.
وتـ ـ ـس ـ ــاوى ه ــام ـي ـل ـت ــون وف ـي ـت ـي ــل فــي
صــدارة ترتيب بطولة العالم برصيد
 43نقطة لكل منهما.
وأن ـ ـهـ ــى ال ـب ــري ـط ــان ــي سـ ـب ــاق ال ـصــن
البالغة مسافته  305كلم بزمن قــدره
 1,37,36,160س ــاع ــة بـ ـف ــارق 6,250
ثانية عن فيتيل ،و 45,192ثانية عن
فيرشتابن.
وقال هاميلتون عقب فوزه" :في بعض
األحـ ـي ــان ك ــان سـيـبــاسـتـيــان األسـ ــرع،
وك ـ ــان م ــن ال ـص ـعــب ال ـل ـح ــاق بـ ــه ،ففي
اللفات ال ــ 12األخـيــرة كــان من الصعب
جدًا جدًا مضاهاة سرعته ،ولكن كانت
هناك لحظات أخرى في السباق ،حيث
كنت أسرع منه".
من جهته ،قال فيتيل" :أعتقد بأننا
لــم نـكــن مـحـظــوظــن .شـعــرت بأنني
كنت أســرع رجــل ،لكننا لــم نستطع
إثـبــات األمــر الـيــوم ،ولكننا سنفعل

ذلك في املرة املقبلة".
وأضـ ــاف" :لــويــس ك ــان ســريـعــا .الـيــوم
أن ـه ـي ـنــا ال ـس ـب ــاق ف ــي امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي.
أن ـ ــا س ـع ـيــد جـ ـ ـدًا ب ــذل ــك وال يـمـكـنـنــي
أن أت ــذم ــر".وج ــاء األوس ـتــرالــي دانـيــال
ري ـ ـك ـ ـيـ ــاردو ،س ــائ ــق ري ـ ــد ُب ـ ـ ــل ،راب ـع ــا
وال ـف ـن ـل ـنــدي كـيـمــي راي ـك ــون ــن ،ســائــق
ف ـي ــراري ،خــامـســا ومــواط ـنــه فالتيري
بوتاس ،سائق مرسيدس ،سادسًا.
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