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الكرة اللبنانية

أصداء عالمية

ختام ناري للدوري أسفل الترتيب والعهد يرفع الكأس اليوم
يختتم الدوري
غد
اللبناني لكرة القدم بعد ٍ
األحد ،حيث ستحسم هوية
الفريقين اللذين سيهبطان
إلى الدرجة الثانية ،فستكون
األنظار موزعة بين مالعب
العهد وبحمدون وصور،
في وقت يستعد فيه
العهد للصعود إلى منصة
التتويج اليوم بعد انتظار
دام ثالث سنوات
عبد القادر سعد
ي ـص ــل ال ـ ـيـ ــوم األسـ ـ ـب ـ ــوع األخ ـ ـيـ ــر مــن
ً
الـ ــدوري اللبناني لـكــرة ال ـقــدم حــامــا
مـ ـع ــه كـ ـ ــأس الـ ـبـ ـط ــول ــة ل ـل ـع ـه ــد الـ ــذي
س ـيــرف ـعــه ب ـعــد م ـب ــارات ــه األخـ ـي ــرة مع
األن ـ ـصـ ــار ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة  15.30عـلــى
ملعب العهد .مباراة ال تحمل معاني
تنافسية ،ســوى ثــأر معنوي للعهد،
املـ ـتـ ـص ــدر بـ ـ ـ  50ن ـق ـط ــة ،ال ـ ــذي خـســر
ذه ــاب ــا أمـ ــام األنـ ـص ــار ،ال ـث ــان ــي ب ـ ـ 42
نقطة ،وعدم رغبة جمهوره في ختام
البطولة بـخـســارة رابـعــة هــذا املوسم
وتعويض التعثر في النبي شيت في
األسبوع املاضي.
أم ــا األن ـص ــار ،فيسعى إل ــى املحافظة
على وصافته املعنوية وعدم الخسارة
أم ـ ــام ال ـع ـه ــداوي ــن ،خ ــوف ــا م ــن تسلل
نجماوي في حال الفوز على الصفاء،
السابع ب ـ  27نقطة ،غـدًا السبت على
ملعب برج حمود عند الساعة .15.30
فالنجمة ،الـثــالــث ب ـ  39نقطة ،يتقدم
عـلــى األن ـصــار فــي املــواجـهـتــن ،حيث
فــاز ذهــابــا  0 - 2وتـعــادال إيــابــا .1ً - 1
ه ــذه املـ ـب ــاراة األخـ ـي ــرة ش ـه ــدت خـطــأ
ت ـح ـك ـي ـم ـيــا مل ـص ـل ـحــة األن ـ ـصـ ــار ال ــذي

صراع هوائي بين علي ناصر الدين وسعد يوسف في لقاء الذهاب (عدنان الحاج علي)

عادل من ركلة جزاء ،فكان هناك كتاب
اعـتــراض من إدارة نــادي النجمة إلى
اتـ ـح ــاد ال ـل ـع ـبــة ع ـل ــى قـ ـ ـ ــرارات الـحـكــم
حسني أبو يحيى.
وي ـل ـعــب الـ ـي ــوم أي ـض ــا ال ـن ـبــي شـيــت،
الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس ب ـ ـ ـ ـ ــ 30نـ ـقـ ـط ــة وم ـض ـي ـف ــه
ط ــراب ـل ــس ،ال ــراب ــع بـ ـ ــ 30ن ـق ـطــة ،على
ملعب برج حمود ،وهو امللعب الذي

ستكون مباراة اإلخاء
األهلي عاليه والراسينغ
األبرز في األسبوع الـ22
من الدوري

استضاف لقاء الفريقني ذهــابــا بعد
اتـفــاق مسبق بــن الـفــريـقــن .ويغيب
ع ــن طــراب ـلــس ه ــداف ــه ال ـغــانــي مايكل
كــافــو هـيـلـيـغـبــي امل ــوق ــوف ات ـحــاديــا.
وسـيـسـعــى الـنـبــي شـيــت إل ــى إح ــراز
التعادل على األقل لضمان مركزه في
كأس النخبة ،وهو املهدد من الصفاء
والـســام زغرتا الـســادس ب ــ 27نقطة،
الـ ـ ــذي س ـي ـل ـعــب ب ـع ــد غ ـ ـ ٍـد األحـ ـ ــد مــع
مضيفه التضامن صور األخير بـ19
نقطة ،عند الساعة  15.30على ملعب
ص ـ ــور .وي ـغ ـيــب ع ــن ال ـس ــام الع ـب ــاه،
األوغـنــدي ريتشارد كاساغا وأحمد
الخطيب بسبب اإليقاف.
ويلعب األحد أيضًا شباب الساحل،
التاسع بـ 21نقطة مع ضيفه الغازية،
الثامن بـ 24نقطة ،على ملعب العهد
ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة  .15.30وي ـغ ـي ــب عــن
ال ـس ــاح ــل م ــداف ـع ــه جـ ــاد نـ ــور الــديــن
لنيله اإلن ــذار الثالث املـتــراكــم ،فيما
ي ـغ ـي ــب عـ ــن ال ـ ـغـ ــازيـ ــة الع ـ ـبـ ــاه ب ــال

السلة اللبنانية

الرياضي على بعد فوز من النهائي
ي ـخ ــوض ال ـي ــوم ع ـنــد ال ـس ــاع ــة 17.50
فــريـقــا الــريــاضــي وضـيـفــه الـشــانـفـيــل
مـبــاراتـهـمــا الـخــامـســة ضـمــن سلسلة
ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ب ـط ــول ــة ل ـب ـن ــان ل ـكــرة
الـسـلــة وال ـتــي يـتـقــدم فـيـهــا الــريــاضــي
ب ـن ـت ـي ـجــة  1 - 3ب ـع ــد فـ ـ ــوزه أول مــن
أمــس على مضيفه  ،71 - 81فــي لقاء
شهد حادثة غريبة مع دخــول رئيس
ن ـ ــادي ال ـشــان ـف ـيــل إي ـل ــي ف ــرح ــات الــى
أرض امللعب اعتراضًا على التحكيم.
ورغم أن فرحات معروف بأخالقياته
وهدوئه ،فإن ما قام به في ديك املحدي
مــرفــوض بكل املـقــايـيــس ،وخصوصًا
أنه عضو في االتحاد اللبناني للعبة
ومطالب بحماية حكامه ال بالضغط
عليهم .دخ ــول فــرحــات دف ــع بالطاقم
التحكيمي بقيادة الدولي مروان إيغو
الى الخروج من أرض امللعب لفترة من
الوقت ،قبل أن يتدخل رئيس االتحاد
ول ـيــد ن ـصــار الـ ــذي حـصـلــت الـحــادثــة
أمام ناظريه ويعيد الحكام الى أرض
امللعب.
وكان أفضل مسجل في املباراة العب
ال ــري ــاض ــي إس ـمــاع ـيــل أح ـمــد بــرصـيــد
 20نقطة و 16متابعة ،وأضــاف وائل
عــرق ـجــي  15نـقـطــة و 4م ـتــاب ـعــات و6
تمريرات حاسمة.
وعـ ـن ــد ال ـش ــان ـف ـي ــل ،ك ـ ــان رون ـ ـ ــي فـهــد
األف ـ ـض ـ ــل بـ ـ ـ ـ ــ 19نـ ـقـ ـط ــة ،واألم ـ ـيـ ــركـ ــي
دايشون سيمز  16نقطة ،والجورجي

رياضة

21

ً
العب الرياضي اسماعيل أحمد مسجال في
سلة الشانفيل (سركيس يرتيسيان)

نيكولوز  15نقطة و 19متابعة.
ورغـ ــم خ ــروج ــه م ــن ن ـصــف الـنـهــائــي،
بـقــي الـحـكـمــة ف ــي الــواج ـهــة الـسـلــويــة
عبر أمرين :األول ،الكتاب الذي أصدره
رئـ ـي ــس نـ ـ ــادي ال ـح ـك ـمــة ن ــدي ــم حـكـيــم
وتناول فيه ما جرى وقد يجري.
وبـعــض مــا جــاء فــي الـكـتــاب «عندما
ق ـب ـل ــت الـ ـتـ ـح ــدي وأصـ ـبـ ـح ــت رئ ـي ـســا
لنادي الحكمة ،كنت أعلم أن جمهور
الـ ـن ــادي ل ــن يـقـبــل ب ــأق ــل م ــن األل ـق ــاب،
لكنني لــم أك ــن أعـلــم أن حــربــا شـعــواء
ستخاض لتدمير النادي األخضر من
قبل أشخاص ّ
يدعون حب الحكمة من
الداخل والخارج.
أتفهم اإلحباط الكبير لدى الجمهور

وأطلب منهم أن يتفهموا أن ما جرى
ل ـل ـف ــري ــق م ــن هـ ـ ــروب الع ـ ــب االرتـ ـك ــاز
جـ ــول ـ ـيـ ــان خ ـ ـ ـ ـ ــزوع ،ال ـ ـ ــى اإلص ـ ــاب ـ ــات
ال ـعــديــدة ،كــانــت أق ــوى مــن أن يتأقلم
مـ ـعـ ـه ــا أو يـ ـتـ ـخـ ـط ــاه ــا أي فـ ــريـ ــق،
باإلضافة الى املشاكل التي أتت بشكل
متتال وسريع.
ٍ
وأمـ ـ ــام هـ ــذا ك ـل ــه ،أع ـل ــم أن الـكـثـيــريــن
ينتظرون ما سيقدم عليه نديم حكيم
بعد نهاية املوسم ،وخصوصًا لناحية
االس ـت ـم ــرار ف ــي تـحـمــل امل ـســؤول ـيــة أو
عــدمــه ،فــأنــا أؤك ــد أن ق ــراري فــي يــدي
وأنا منفردًا من سيقرر املكان والزمان
املناسبني التخاذ القرار الــذي يحفظ
استمرارية النادي ونجاحه بعيدًا عن
ال ـض ـغــوط وال ـح ـســابــات الـشـخـصـيــة،
حيث يعلم الجميع أنني لست هاوي
م ـن ــاص ــب وال أح ـ ــب ال ـف ــول ـك ـل ــور وال
األلعاب البهلوانية».
األمر الثاني حكماويًا ،هو املعلومات
اآلت ـي ــة م ــن أوس ـتــرال ـيــا ح ــول حـصــول
ال ــاع ــب ج ــول ـي ــان خـ ـ ــزوع ،م ــع تــأكـيــد
وكيل أعماله دانيال مولدوفان ،على
كتاب استغنائه مــن االتـحــاد الدولي
لكرة السلة «فيبا» وأصبح العبًا حرًا.
وذكــرت مصادر صحافية أوسترالية
ّ
أن «خـ ـ ــزوع ب ــات الع ـب ـاً حـ ـرًا بحسب
وكـ ـي ــل أعـ ـم ــال ــه دانـ ـ ـي ـ ــال م ــول ــدوف ــان،
والـ ـ ــاعـ ـ ــب تـ ـلـ ـق ــى دع ـ ـ ـ ــوة ل ــال ـت ـح ــاق
بمعسكر فريق يوتاه جاز األميركي.

ن ـصــرال ـلــه وح ـس ــن خـلـيـفــة للسبب
عينه.
كذلك يلعب في التوقيت عينه اإلخاء
األهلي عاليه ،العاشر بــ 20نقطة ،مع
ضيفه الــراسـيـنــغ ،الـحــادي عشر بــ20
نقطة .ويغيب عن اإلخاء العبه افراني
إي ـب ــواه ،وع ــن الــراسـيـنــغ عـلــي عثمان
ُ
بـسـبــب اإليـ ـق ــاف .وت ـ َـع ـ ّـد املـ ـب ــاراة هي
األهم في األسبوع األخير ،ألنها تحدد
هوية من سيهبط إلى الدرجة الثانية.
ف ـفــي ح ــال تـ ـع ـ ُ
ـادل ال ـفــري ـقــن ،فإنهما
سيهبطان ،شــرط أن يـفــوز التضامن
ويتعادل الساحل على أقل تقدير .أما
فوز أي فريق ،فسيعني نجاته ويبقى
م ـص ـي ــر الـ ـف ــري ــق الـ ـخ ــاس ــر مــرت ـب ـطــا
بنتيجتي مباراتي الساحل والغازية،
والتضامن مع السالم ،اللتني ستكون
األنـظــار موجهة إليهما أيضًا ملعرفة
كيفية سير الـلـقــاء وأح ــداث ــه ،وإذا ما
كان ُ
سيراعى مبدأ املنافسة الشريفة،
أو ستحوم الشبهات حولهما.

أول السباقات األوروبية
في موسم الفورموال 1
يتطلع سائق مرسيدس البريطاني لويس
هاميلتون ،لإلبقاء على هيمنته في بطولة
العالم لسباقات الفورموال  ،1في السباق
على حلبة برشلونة اإلسبانية ،وهو السباق
األوروبي األول للموسم بعد أربع مراحل عبر
البحار .وأكد هاميلتون أنه على ّ
أتم االستعداد
للدفاع عن لقبه ،بعدما أحرز في املرحلة
املاضية التي احتضنتها البحرين فوزه
الثالث لهذا املوسم من أصل أربعة سباقات.
وسيسعى هاميلتون في برشلونة إلى تكرار
سيناريو املوسم املاضي حني خرج فائزًا
للسباق الرابع على التوالي ،وهو يتصدر
الترتيب العام برصيد  93نقطة أمام زميله
األملاني نيكو روزبرغ ( 66نقطة) وسائقي
فيراري األملاني سباستيان فيتل ( 65نقطة)
والفنلندي كيمي رايكونن ( 42نقطة) قبل
املرحلة األوروبية األولى.
وتقام التجارب األولى اليوم الساعة 11.00
بتوقيت بيروت ،والتجارب الثانية الساعة
 .15.00أما التجارب التأهيلية ،فتقام غدًا
السبت الساعة  ،15.00والسباق األحد
بالتوقيت عينه.

يونايتد يضم ممفيس ديباي
تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع نجم بي
أس في أيندهوفن ممفيس ديباي ،بحسب
ما أعلن نادي «الشياطني الحمر» في بيان له.
وذكر األخير« :توصل مانشستر يونايتد إلى
اتفاق مع أيندهوفن للحصول على خدمات
ممفيس ديباي ،شرط أن يجتاز الفحص
الطبي» .وأضاف« :في حال اجتياز الالعب
الفحص الطبي ،سيصبح االتفاق رسميًا
عندما يفتح باب االنتقاالت رسميًا في
حزيران» .وسجل ديباي  49هدفًا في 122
مباراة في صفوف أيندهوفن ،وقد بلغت
الصفقة نحو  29.6مليون يورو بحسب بعض
التقارير الصحافية.

