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رياضة
الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

العهد ينتزع صدارة دراماتيكية من الصفاء
عبد القادر سعد
ان ـتــزع فــريــق الـعـهــد صـ ــدارة ال ــدوري
ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ب ـع ــد حـسـمــه
القمة «الباردة» مع الصفاء  1 - 3في
افتتاح األسبوع التاسع على ملعب
امل ــدي ـن ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة ،ح ـي ــث ت ـس ــاوى
الـ ـف ــريـ ـق ــان بـ ـع ــدد ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط 17 ،لـكــل
منهما ،لكن العهد ّ
تفوق باملواجهات.
م ـب ــاراة درامــات ـي ـك ـيــة بـ ــدأت مشتعلة
م ــع ه ــدف ســريــع لـلـعـهــد ع ـبــر حسن
شعيتو «موني» في الدقيقة الثانية
مــن كــرة محمد ق ــدوح ،قبل أن يهبط
م ـس ـتــواهــا ب ـش ـكــل م ـمــل ف ــي ال ـشــوط
األول ،لـتـعــود وتـشـتـعــل ف ــي الـشــوط
ال ـثــانــي .فــآخــر دقــائــق الـلـقــاء شهدت
تسجيل  3أهـ ــداف ،وك ــان مــن املمكن
أن ي ـكــونــوا خـمـســة ل ــو حــالــف الـحــظ
نجم العهد وبطل املباراة والصدارة
مهدي فحص .فاألخير صنع هدفي
فــريـقــه ال ـثــانــي وال ـث ــال ــث ،وسجلهما
الغاني عيسى يعقوبو بطريقة رائعة
والبديل حسني منذر فــي الدقيقتني
 82و 86قبل أن يسجل عمر الكردي
ه ــدف حـفــظ م ــاء الــوجــه لـلـصـفــاء في
الدقيقة .92
الـنـتـيـجــة ظــاملــة لـلـصـفــاء وال تعكس
أداء األص ـف ــر ،خـصــوصــا فــي الـشــوط
الثاني ،لكن سوء الحظ الزمه بشكل
ك ـب ـي ــر ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي ك ــرت ــن ملـحـمــد
جـ ـعـ ـف ــر ح ـ ـيـ ــث أص ـ ـي ـ ـبـ ــت ال ـ ـعـ ــارضـ ــة
ـدف امل ـب ــاغ ــت فــي
م ــرت ــن .ولـ ـع ــل الـ ـه ـ ّ
مطلع الشوط األول أثر في معنويات
الالعبني ،قبل أن ينجح املدرب محمد
الــدقــة فــي شـحــن العـبـيــه فــي الـشــوط
الثاني لينزلوا ويقدموا ً
أداء مختلفًا
كليًا ،لكنه لم يكن كافيًا إلبعاد شبح
الخسارة وفقدان الصدارة.
العهد ،من جهته ،استطاع أن يتغلب
ع ـل ــى ظـ ـ ــروف املـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـص ـع ـبــة مــع
تـ ـج ــدد إص ــاب ــة احـ ـم ــد زريـ ـ ــق عـشـيــة
الـلـقــاء ،وطــرد الـحــارس مـهــدي خليل
في الوقت اإلضافي من الشوط األول.
لـكــن بــديـلــه مـحـمــد ح ـمــود أث ـبــت أنــه
حاضر رغم ابتعاده عن املباريات ،إذ
لعب دورًا كبيرًا في إطفاء انتفاضة
الصفاء وتصدى للعديد من الكرات،
لـيـسـهــم بـشـكــل كـبـيــر فــي ف ــوز فريقه
ويخرج جمهوره بعبارة ّ
«رب ضارة
نــافـعــة» .صحيح أن الـعـهــد سيفتقد

حارسه األساسي في لقاء الراسينغ
ف ــي األسـ ـب ــوع ال ـع ــاش ــر ،ل ـكــن حـمــود
ّ
أكد أن مركز حراسة املرمى في أمان،
ّ
رغم تحمله مسؤولية هدف الصفاء
الوحيد.
وتـسـتـكـمــل املــرح ـلــة الـتــاسـعــة الـيــوم
بـ ـمـ ـب ــارات ــن ،األول ـ ـ ــى ت ـج ـمــع اإلخ ـ ــاء
األهلي عاليه ،السابع بـ 11نقطة ،مع
ضيفه السالم زغرتا الثالث بـ 14نقطة
ع ـلــى مـلـعــب ب ـح ـمــدون ع ـنــد الـســاعــة
 .14.15لـ ـق ــاء املـ ـعـ ـن ــوي ــات املــرت ـف ـعــة
للضيف الزغرتاوي املنتشي بالفوز
على النجمة في وجه صاحب
الغالي ّ
أرض تعثر في األسبوع املاضي أمام
ٍ
ال ـت ـضــامــن صـ ــور ،وبــال ـتــالــي يسعى
ال ــى اس ـت ـعــادة نـغـمــة ال ـف ــوز .ويغيب
عن السالم العبه حمزة الخير بداعي

قد تكون النتيجة
ظالمة بحق الصفاويين
وخصوصًا في
الشوط الثاني

اإلي ـ ـ ـقـ ـ ــاف ،فـ ــي حـ ــن تـ ـب ــدو ص ـف ــوف
اإلخاء مكتملة.
ّ
وع ـنــد الـســاعــة  15.00ي ـحــل الـشـبــاب
العربي الحادي عشر برصيد  5نقاط
ضيفًا على النجمة الرابع بـ 13نقطة،
على ملعب صـيــدا ،فــي مـبــاراة بالغة
األهـمـيــة لـلـطــرفــن .فالنجمة بقيادة
ف ـن ـيــة ج ــدي ــدة م ــع األرمـ ـيـ ـن ــي أرم ــن
صاناميان الذي تسلم مهمة التدريب
خلفًا لجمال الحاج ،مطلع األسبوع
الـحــالــي ،ال يملك س ــوى خـيــار الـفــوز
للبقاء منافسًا ومصالحة جمهوره
امل ـصــدوم بنتائج الـفــريــق وعــروضــه
امل ـتــواض ـعــة .امل ـســؤول ـيــة كـبـيــرة على
ع ــات ــق أرمـ ـ ـ ــن والعـ ـبـ ـي ــه السـ ـتـ ـع ــادة
التوازن في وجه فريق يسعى بدوره
ال ــى ال ـن ـهــوض واالب ـت ـع ــاد ع ــن مــركــز
ال ـه ـبــوط واس ـت ـغ ــال حــالــة االرت ـي ــاح
ال ـتــي ت ـســود ال ـفــريــق ب ـق ـيــادة امل ــدرب
التشيكي الجديد ليبور باال .ويغيب
عن النجمة العبه حسني شرف الدين
بداعي اإليقاف.
غ ـ ـ ـدًا ي ـش ـه ــد خـ ـت ــام األسـ ـ ـب ـ ــوع ث ــاث
مـ ـب ــاري ــات؛ األولـ ـ ــى ت ـج ـمــع طــراب ـلــس
الـثــامــن بــرصـيــد  10نـقــاط مــع ضيفه
الــراسـيـنــغ ال ـســادس ب ــ 12نقطة على
ملعب طرابلس البلدي عند الساعة
 .14.15ويفتقد صاحب األرض قائده
أحمد مغربي املوقوف اتحاديًا ،وهو

سـيـسـعــى الـ ــى ت ـكــريــس األداء ال ــذي
قدمه أمام العهد في األسبوع املاضي
بعد تعادله معه سلبًا .أما الراسينغ
فيتوجه الى طرابلس لحصد النقاط
ق ـب ــل ل ـق ــائ ــه ال ـص ـع ــب م ــع ال ـع ـه ــد فــي
األسبوع املقبل.
وفي التوقيت عينه ،يتوجه اإلصالح
الـبــرج الشمالي األخـيــر بثالث نقاط
مــن صــور الــى الـبـقــاع ،وتـحــديـدًا الى
ملعب النبي الشيت ،ملواجهة صاحب
األرض ال ـتــاســع بـثـمــانــي ن ـق ــاط ،في
رحـ ـل ــة ص ـع ـب ــة ل ـل ـص ــوري ــن لـحـصــد
نقطة على األقــل في وجه فريق قوي
على أرضــه ،وهو تعادل مع األنصار
ف ــي األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ع ـلــى املـلـعــب
عينه .ويغيب عــن النبي شيت علي
حـمـيــة امل ــوق ــوف مل ـب ــارات ــن ،ف ــي حني
ستكون صفوف اإلصالح مكتملة.
وع ـن ــد ال ـس ــاع ــة  ،15.00يـسـتـضـيــف
األن ـصــار الـخــامــس بـ ــ 12نقطة فريق
ال ـت ـض ــام ــن ص ـ ــور ال ـع ــاش ــر بـثـمــانــي
ن ـقــاط عـلــى مـلـعــب ص ـي ــدا .م ـب ــاراة ال
مـجــال فيها أم ــام األنـصــاريــن سوى
ال ـ ـفـ ــوز بـ ـع ــد ال ـت ـع ـث ــر فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع
املاضي .فاألمور لم تعد تحتمل نزف
ن ـق ــاط ،وإذا أراد األن ـص ــار أن يـحــرز
اللقب ،فعليه حصد النقاط من جهة،
واس ّـت ـغ ــال ال ـف ــرص ال ـت ــي تـسـنــح له
بتعثر منافسيه.

الحكم القبرصي تيموسيوس كريستوفي يرفع البطاقة الحمراء في وجه حارس العهد مهدي خليل (مروان طحطح)

منتخب لبنان ضيفًا على
األردنيين غدًا
غادرت بعثة منتخب لبنان لكرة السلة
الى العاصمة األردنية ّ
عمان أمس
ملواجهة املنتخب األردني ،عند الساعة
غد األحد بتوقيت
السابعة من مساء ٍ
بيروت ،ضمن تصفيات املجموعة
اآلسيوية الثالثة املؤهلة الى كأس العالم،
التي ستقام في الصني في عام .2019
ّ
وضمت البعثة جوزيف عبد املسيح
(إداريًا) ،الليتواني راموناس باتاوتاس
(مدربًا) ،مروان خليل (مساعدًا
أول للمدرب) ،كريكور كريكوريان
(مساعدًا ثانيًا للمدرب) ،فؤاد جرجس
(لياقة بدنية) ،خليل نصار (معالجًا
فيزيائيًا) ،عالء غشام (لوجستيًا)،
جان عبد النور (قائدًا للمنتخب) ،ايلي
اسطفان ،وائل عرقجي ،نديم سعيد،
باسل بوجي ،علي حيدر ،علي كنعان،
علي مزهر ،احمد ابراهيم ،شارل تابت،
جاد خليل وأتر ماجوك (العبني).
وسيلتحق رئيس البعثة ومدير املنتخب
غازي بستاني بالبعثة اليوم السبت.
وكان منتخب لبنان قد فاز على
الهند ( )72 -107ومنتخب االردن
على سوريا ( ،)72-109في افتتاح
التصفيات الخميس املاضي على ملعب
نهاد نوفل في زوق مكايل.
وفي باقي مباريات املنتخب اللبناني
في العام املقبل ،سيلعب في  23شباط
مع منتخب سوريا على ملعب نهاد
نوفل ،وفي  26منه مع الهند على
أرضها ،وفي  28حزيران مع األردن
على ملعب نهاد نوفل ،وفي  1تموز مع
سوريا على امللعب عينه.

الفورموال 1

هاميلتون وفيتيل يتبادالن
السيطرة على تجارب أبو ظبي

سوق االنتقاالت

ليفربول يطلق مفاوضات ضمّ دراكسلر
يضع ليفربول اإلنكليزي نصب عينيه
ضــم األملــانــي جــولـيــان دراكـسـلــر العب
بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي على
سـبـيــل اإلعـ ـ ــارة ف ــي س ــوق االن ـت ـقــاالت
الشتوية املقبلة.
وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن
مسؤولي «الــريــدز» أجــروا مفاوضات
م ــع الـ ـن ــادي ال ـبــاري ـســي ل ـه ــذه الـغــايــة
ولـقـطــع ال ـطــريــق أم ــام أرس ـن ــال املهتم
بدوره بضم الدولي األملاني ،الذي كان
مواطنه مدرب ليفربول يورغن كلوب
يسعى إلــى التعاقد معه قبل انتقاله
إل ــى س ــان جـيــرمــان فــي ش ـتــاء املــوســم
املاضي.
وأثـبــت دراكـسـلــر نفسه فــي العاصمة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ب ـع ــد ق ــدوم ــه ف ــي امل ــوس ــم
املــاضــي مــن فــولـسـبــورغ ،لكنه يعاني
ه ــذا امل ــوس ــم ب ـعــد وصـ ــول ال ـبــرازي ـلــي
نيمار وكيليان مبابي ،إذ يوكل إليه
مدربه اإلسباني أوناي إيمري مهمات
دفــاعـيــة فــي ح ــال مـشــاركـتــه ،وه ــذا ما
أدى إل ــى انـخـفــاض مـعـ ّـدلــه التهديفي
مقارنة باملوسم املاضي.
العب أملاني آخر يبدو مرشحًا ملغادرة
فريقه فــي الشتاء املقبل ،هــو مسعود
أوزيل ،صانع ألعاب أرسنال ،وتحديدًا
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يريد ليفربول استعارة دراكسلر (أ ف ب)

إل ــى بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ،كـمــا ذكــرت
ً
الـتـقــاريــر فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،مشيرة
ّ
إلى أن الصفقة ستكلف خزائن النادي
الكاتالوني مبلغ  20مليون يورو كما
ّ
حدد «الغانرز».

لـكــن ال ـجــديــد ه ــو م ــا ذك ــرت ــه صحيفة
«إل م ــون ــدو ديـبــورتـيـفــو» اإلسـبــانـيــة
أم ــس ،وهــو أن أوزي ــل طلب الحصول
ع ـلــى رات ـ ــب س ـن ــوي ي ـب ـلــغ  19مـلـيــون
ي ــورو لــانـتـقــال إل ــى «ال ـب ــرس ــا» ،وهــو

مبلغ مرتفع قد ال يوافق عليه النادي
اإلسباني.
من جهة أخرى ،يراقب ميالن اإليطالي
تطورات األمــور بني دانيال ستاريدج
ونــاديــه لـيـفــربــول ،بحسب مــا أشــارت
تقارير صحافية.
وينوي ميالن تجاوز بدايته السيئة
هـ ــذا امل ــوس ــم رغـ ــم إن ـف ــاق ــه ن ـح ــو 160
م ـل ـي ــون ج ـن ـي ــه إس ـت ــرل ـي ـن ــي ل ـت ـعــزيــز
ص ـف ــوف ــه فـ ــي ال ـص ـي ــف املـ ــاضـ ــي بـعــد
ان ـ ـت ـ ـقـ ــال م ـل ـك ـي ـت ــه إل ـ ـ ــى م ـس ـت ـث ـمــريــن
صينيني.
وبحسب مــوقــع «كالتشو ميركاتو»،
ف ـ ــإن «الـ ــروسـ ــون ـ ـيـ ــري» يـ ـن ــوي خ ــال
فـ ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـت ــوي ــة ال ـل ـجــوء
إل ــى س ـتــاريــدج ال ــذي لــم يحصل على
فــرص عديدة للعب هــذا املوسم ،وهو
الــذي بــدأ  4مباريات فقط في الــدوري
اإلنكليزي املمتاز ،وخــاض  16دقيقة
فقط في آخر  4مباريات للفريق.
ويأمل ستاريدج اللعب أكثر في الفترة
املقبلة وحتى نهاية املــوســم إلنعاش
فــرصــه فــي تمثيل منتخب ب ــاده في
مونديال روسيا الصيف املقبل ،علمًا
أن أندية عدة تسعى إلى ضمه ،بينها
نيوكاسل ووست هام وإفرتون.

سيطر سائق مرسيدس ،البريطاني
لويس هاميلتون ،بطل العالم ،ووصيفه
األملاني سيباستيان فيتيل ،سائق
فيراري ،على جولتي التجارب الحرة في
جائزة أبو ظبي الكبرى ،وهي املرحلة
األخيرة من بطولة العالم لسباقات
سيارات الفورموال .1
ويسعى هاميلتون إلى فوزه العاشر
هذا املوسم ،بينما يأمل فيتيلَّ ،
املتوج
في سباق البرازيل قبل أسبوعني ،إنهاء
العام بانتصاره السادس.
ومع حسم لقبي السائقني والصانعني
باقتناص مرسيدس للقب الصانعني
للعام الرابع على التوالي في تكساس
الشهر املاضي ،لجأت معظم الفرق
إلى استغالل التجارب ّكاختبارات ً
مبكرة للعام املقبل .وحل ًفيتيل أوال
في الجولة األولى ،مسجال 1,39,006
دقيقة ،متقدمًا بفارق  0,120ثانية
على هاميلتون وبفارق  0,148ثانية
على الهولندي ماكس فيرشتابن سائق
«ريد ُبل» .وفي التجارب الثانية ،حقق
هاميلتون أسرع لفة بزمن 1,37,877
دقيقةّ ،
متقدمًا بفارق  0,149ثانية على
فيتيل وبفارق  0,303ثانية على سائق
«ريد ُبل» اآلخر األوسترالي دانيال
ريكياردو .وتقام التجارب الرسمية
للسباق اليوم الساعة  15,00بتوقيت
بيروت ،والسباق غدًا في التوقيت عينه.

