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العهد بطال وصراع رباعي في القاع
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ضمن العهد لقب
الدوري اللبناني لكرة القدم
سيناريو حين ّتوج
بأروع ً
نفسه بطال غير رسمي
من بوابة غريمه النجمة،
حيث ثأر منه وفاز عليه 2
  0في األسبوع العشرين.هذا األسبوع الذي جعل
األسبوعين األخيرين ناريين
في أسفل الترتيب مع
تنافس أربعة فرق بشكل
مفتوح على الهروب من
الهبوط
عبد القادر سعد
ف ــرض ــت ال ـع ــدال ــة نـفـسـهــا ف ــي ال ـ ــدوري
اللبناني لـكــرة الـقــدم مــع إح ــراز العهد
لقب الــدوري قبل مرحلتني على نهاية
البطولة ،ففاز الفريق األفـضــل باللقب
وجــرد منافسه األول مــن لقبه فتراجع
النجمة الى املركز الثالث بعد خسارته
من العهد  2 - 0على ملعب صيدا ،مع
صعود األنصار الى املركز الثاني بعد
ف ــوزه عـلــى طــرابـلــس  0 - 1فــي افتتاح
األسبوع السبت.
ال ـع ـهــد ض ـمــن ال ـل ـقــب بــأف ـضــل طــريـقــة،
فهو كــان يحتاج الــى نقطة كي يضمن
ال ـب ـطــولــة ،لـكـنــه ب ــدل ذل ــك حـصــد ثــاث
نـقــاط مــن خصمه النجمة ليثأر بذلك
لخسارته ذهابًا  .1 - 0ولم يكن بإمكان
العهد ،مــن الناحية املعنوية ،أن يفوز
بالبطولة وف ــي الــوقــت عينه أن يكون
خاسرًا من النجمة ذهابًا وإيابًا .وعليه،
دخـ ـ ــل العـ ـب ــو ال ـع ـه ــد م ـص ـم ـمــن عـلــى
ضمان اللقب بأفضل سيناريو .فكان
لهم مــا أرادوا حــن تقدموا مبكرًا عبر
ه ــدف ريـمــي فــي الــدقـيـقــة الـثــامـنــة بعد
خـطــأ مــن الع ــب النجمة محمد قــاســم،
فجاء الهدف بمثابة الضربة املعنوية
ال ـك ـب ـيــرة مل ـســاعــي ال ـن ـج ـمــة وبــداي ـت ـهــم
ال ـج ـي ــدة ف ــي الـ ـلـ ـق ــاء .وبـ ـ ــدا أن ال ـه ــدف
أصاب العبي النجمة في مقتل ،إذ هبط
أداؤهم تدريجًا مقابل تلقي العهداويني
جــرعــة معنوية بـهــدف أراح أعصابهم
م ــن ض ـغــط مـ ــرور ال ــوق ــت م ــن دون هز
ّ
الشباك النجماوية .وأكــد العهداويون

ت ـفــوق ـهــم وت ــرجـ ـم ــوه م ــن خ ـ ــال ه ــدف
أحمد زريــق الــذي جاء من كرة حرة في
الدقيقة  38ليدخل بطل لبنان الجديد
ال ــى غــرفــة امل ــاب ــس م ــرت ــاح ــا ،ف ــي حني
دخـ ــل ال ـن ـج ـم ــاوي ــون ق ــان ـع ــن بـضـيــاع
لقب لم يقاتلوا للحفاظ عليه بالطريقة
الصحيحة.
وفي الشوط الثانيّ ،
تحسن أداء النجمة
وخ ـصــوصــا م ــع دخـ ــول ح ـســن املحمد
لكن ليس بالشكل الكافي الــذي يسمح
بقلب الـطــاولــة على العهداويني الذين
ب ــدوا كــأنـهــم لـيـســوا فــي وارد الـسـمــاح
بــإف ـســاد يــومـهــم وعـ ــدم تـقــديــم الـفــرحــة
للجمهور العهداوي الكبير الذي حضر،
في ظل العرض الرائع الــذي قدموه من
دون تحديد أي العب كون جميع العبي
ال ـع ـهــد ك ــان ــوا ن ـج ــوم ــا ب ـع ـكــس العـبــي
النجمة الذين كانوا ضيوفًا على اللقاء،
باستثناء سي الشيخ.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ع ـي ـن ــه ،ك ــان ــت األمـ ـ ـ ــور فــي
ً
أسفل الترتيب تــزداد اشتعاال مع فوز
الراسينغ على الساحل  ،0 - 1وتعادل
الـتـضــامــن م ــع مضيفه اإلخـ ــاء األهـلــي
عــال ـيــه س ـل ـبــا ،ل ـي ـت ـحــول الـ ـص ــراع على
الهروب من الهبوط الــى صــراع رباعي
م ـف ـتــوح ع ـلــى ج ـم ـيــع االحـ ـتـ ـم ــاالت في
األسبوعني األخيرين.
في مكان آخــر وتحديدًا في املرداشية،
نجح الشباب الغازية في ضمان بقائه
ف ــي الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى ب ـعــد ت ـع ــادل ــه مع
مضيفه السالم زغرتا  2 - 2بعدما كان
م ـتــأخ ـرًا  2 - 0ف ــي ال ـش ــوط األول حني
ّ
سجل عمر زيــن الــديــن فــي الدقيقة ،25

وعــزز التشيكي بتر تــراب النتيجة في
الدقيقة .44
وف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،ف ــاج ــأ ال ـغــازيــة
الجميع حني عــادل النتيجة في ظرف
دقيقتني عبر حسن دنش في الدقيقتني
 58و ،61لتنتهي املـبــاراة  2 - 2ويرفع
الغازية رصيده الى  24نقطة ،وبالتالي
ضمانه البقاء كون الفارق أصبح سبع
ن ـقــاط ع ــن اإلخـ ــاء والــراس ـي ـنــغ الـلــذيــن

يملكان  17نقطة لكل منهما.
الراسينغ رفع رصيده الى  17نقطة بعد
فوزه الغالي على شباب الساحل 0 - 1
على ملعب برج حمود سجله التشيكي
داي ـف ـيــد سـتــريـهــافـكــا ف ــي الــدق ـي ـقــة .77
وش ـه ــدت املـ ـب ــاراة ط ــرد الع ــب الـســاحــل
ح ـس ــن الـ ـ ــدر الـ ـ ــذي ت ـع ــرض بــال ـضــرب
ألحمد حجازي الــذي طــرد أيضًا لنيله
اإلنذار الثاني في الدقيقة  ،83علمًا بأن

الترتيب العام بعد األسبوع العشرين
الفريق
 1ـ العهد
 2ـ األنصار
 3ـ النجمة
 4ـ طرابلس
 5ـ النبي شيت
 6ـ السالم زغرتا
 7ـ الغازية
 8ـ الصفاء
 9ـ الساحل
 - 10التضامن
 11ـ اإلخاء عاليه
 12ـ الراسينغ
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الكلمة دائمًا لهاميلتون بفوزه بجائزة البحرين
أك ـ ــد س ــائ ــق م ــرسـ ـي ــدس ،ال ـبــري ـطــانــي
لــويــس هاميلتون ،أنــه لــن يـتـنــازل عن
ً
لقبه بـطــا للعالم لـسـبــاقــات سـيــارات
الـ ـف ــورم ــوال  ،1وذلـ ـ ــك بـ ــإحـ ــرازه ف ــوزه
ال ـث ــال ــث ه ــذا امل ــوس ــم م ــن أص ــل أرب ـعــة
سباقات بعدما أنهى جائزة البحرين
الـكـبــرى ،املــرحـلــة الــرابـعــة مــن البطولة
في الصدارة.
واس ـت ـحــق هــامـيـلـتــون الـ ــذي ل ــم يفلت
منه ســوى سـبــاق املــرحـلــة الثانية في
هاميلتون بعد تتويجه بالمركز
األول (أ ف ب)

مــالـيــزيــا حــن حــل ثــانـيــا خـلــف سائق
فيراري الجديد األملاني سيباستيان
فيتيل ،الـفــوز بعدما فــرض سيطرته
على سباق حلبة الصخير منذ البداية
وح ـتــى الـنـهــايــة ،تــاركــا ال ـص ــراع على
املركز الثاني بني زميله األملاني نيكو
روزب ـ ــرغ والـفـنـلـنــدي كـيـمــي رايـكــونــن
(فيراري) الذي خرج منتصرًا من هذه
املـعــركــة قبل لفة على نهاية السباق،
ح ــارم ــا م ـن ــاف ـس ــه م ــن امل ــرك ــز ال ـثــانــي
للسباق الثالث من أصل أربعة.
وتـقـ ّـدم بطل العالم في نهاية السباق
الــذي تـكــون مــن  57لـفــة ،بـفــارق 3,380
ـوان عـلــى راي ـكــونــن و 6,033ث على
ثـ ـ ٍ
زميله روزب ــرغ ،بينما جــاء الفنلندي
اآلخـ ــر فــالـتـيــري ب ــوت ــاس (ول ـيــامــس ـ
مرسيدس) رابعًا بعدما تمكن وللفات
كثيرة من الوقوف في وجه محاوالت
فيتيل الذي حل خامسًا بعدما انطلق
م ــن امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي ،فـيـمــا ج ــاء زمـيـلــه
الـ ـس ــاب ــق فـ ــي ريـ ـ ــد ُبـ ـ ــل األوس ـ ـتـ ــرالـ ــي
دان ـيــال ري ـك ـيــاردو ســادســا فــي سباق
غــاب عنه البريطاني جنسون باتون
(ماكالرين) بسبب عطل في سيارته،
م ــا وض ـ ــع حـ ـ ـدًا مل ـس ـل ـســل م ـش ــارك ــات ــه
املتتالية عند  179وحرمه من محاولة

تحطيم الرقم القياسي املسجل باسم
اإليطالي ريـكــاردو باتريزي ( 187من
 1982حتى .)1993
ّ
وعـ ــزز هــامـيـلـتــون ص ــدارت ــه للترتيب
الـعــام برصيد  93نقطة أمــام روزبــرغ
( )66وف ـي ـت ـيــل ( )65ق ـبــل ال ـس ـفــر الــى
أوروبـ ـ ـ ــا لـ ـخ ــوض ال ـس ـب ــاق األول فــي
«ال ـق ــارة ال ـع ـجــوز» فــي  20أي ــار املقبل
على حلبة برشلونة اإلسبانية.
 ترتيب بطولة العالم للسائقني: -1هاميلتون  93نقطة
 -2روزبرغ 66
 -3فيتيل 65
 -4رايكونن 42
 -5ماسا 31
 ترتيب بطولة الصانعني: -1مرسيدس  159نقطة
 -2فيراري 107
 -3وليامس 61
 -4ريد ُبل 23
 -5ساوبر .19

تقارير أخرى
على موقعنا

نقاطه
50
41
38
30
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24
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17

ال ـل ـقــاء شـهــد تـغـيـيـرًا فــي هــويــة الحكم
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي حـ ـي ــث قـ ـ ــاد ال ـ ـشـ ــوط األول
الحكم جميل رمضان ،قبل أن يتعرض
لــإصــابــة وي ـقــود الحكم الــرابــع محمد
زعتر الشوط الثاني.
أما اإلخاء فقد أصبح رصيده  17نقطة
بعد تعادله املخيب مع ضيفه التضامن
ص ـ ــور  0 - 0عـ ـل ــى م ـل ـع ــب ب ـح ـم ــدون
ال ــذي ب ــدأ يستعيد ص ــوره الحضارية
لألسبوع الثاني على التوالي مع حالة
االن ـض ـب ــاط األمـ ـن ــي واإلداري وحـتــى
الجماهيري ،رغم بعض التوتر املقبول
م ــن ق ـب ــل ب ـع ــض ال ـج ـم ـه ــور ن ـظ ـرًا إل ــى
حراجة وضع اإلخاء.
ُ
األسبوع العشرون افت ِتح بمباراتني ال
تؤثران على الترتيب ،لكنهما تحمالن
نــواحــي معنوية .فالنبي شيت حافظ
على وتيرته التصاعدية محققًا فــوزه
ال ـثــالــث تــوال ـيــا ب ـق ـيــادة امل ـ ــدرب محمد
ال ــدق ــة ،وك ـ ــان هـ ــذه امل ـ ــرة ع ـلــى حـســاب
الصفاء  1 - 2على ملعب النبي شيت.
س ـج ــل ل ـص ــاح ــب األرض ع ـل ــي نــاصــر
ال ــدي ــن وال ـس ـن ـغــالــي ال ـش ـيــخ ديـ ــوك في
الدقيقتني  22و .50أم ــا ه ــدف الصفاء
فجاء من ركلة جــزاء بعد ملسة يد على
علي ناصر الدين ،ترجمها نور منصور
الى هدف التقليص في الدقيقة .90
وفي طرابلس ،نجح األنصار في خطف
املركز الثاني بعد فــوزه على طرابلس
 0 - 1سـجـلــه الع ــب طــراب ـلــس الـســابــق
اب ــراهـ ـي ــم س ـ ــوي ـ ــدان فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة .38
وسيتلقي الفريقان مـجــددًا فــي نصف
نهائي الكأس يوم الجمعة املقبل.
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