 36رياضة
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كرة القدم

ّ
تعادل القمة يحصر املنافسة بني العهد والصفاء والسـ
اشتعلت املنافسة من فوق على وقع تعادل العهد واملبرة،
فقطف الصفاء فوز التعزيز من الراسينغ ،وتعادل النجمة واألنصار
فابتعدا أكثر عن املنافسة ،وقنص التضامن صور قشة نجاة من ضيفه
الساحل ،لتبقى شعلة اللقب والهبوط حتى آخر الشوط
ك��رب��ج امل�ب��رة العهد امل�ت�ص��در بتعادل،
السبت ،فاستعاد أنفاسه األحد بتعادل
األن � �ص ��ار وال �ن �ج �م��ة ،ل�ي�ب�ق��ى الصفاء
املنافس الوحيد ،فيما انحصرت بطاقة
الهبوط الثانية بني الثالثي :الساحل
والتضامن صور والغازية.
األنصار × النجمة (1ـ)1
نجح النجمة في لجم اندفاعة
األن � �ص� ��ار ،ف ��ي امل �ن��اف �س��ة على
اللقب ،بل ّ
تفوق عليه بتكتيك
جماعي ن��اج��ح وف�ك��ك صفوفه
مرارًا ومنعه غالبًا من صناعة
الفرصللهجوم،مادفعمدافعي
ال� �ف ��ري� �ق�ي�ن :ال� �ن� �ج� �م ��اوي بالل
ش�ي��خ ال �ن �ج��اري��ن واألنصاري
البرازيلي سيباستيان راموس
ل �ل �ت �س �ج �ي��ل ك ��رت�ي�ن رأسيتني
خالل دقيقة واحدة.
وبعد بداية أنصارية لدقائق،
استعاد العبو قندوز املبادرة
ب�ت�م��ري��رات ق�ص�ي��رة مضمونة
وت � �ف ��وق ��وا ف� ��ي خ� ��ط الوسط.
وقطعت راية تسلل من الحكم
امل�س��اع��د أح�م��د ق��واص فرصة
ان� �ف ��راد ألك � ��رم امل �غ��رب��ي (،)17
وبرع الحارس نزيه أسعد في
ض�ب��ط ان �ف��رادي��ة ل�ع�ل��ي ناصر
ال ��دي ��ن ( ،)21وأض� � ��اع ناصر
الدين أسهل كرة برأسه ضربت
ب ��األرض وط ��ارت ف��وق املرمى
( .)28وس��دد نجارين أول كرة
م �ب��اش��رة ف ��ي ح �ض��ن ال� �ح ��ارس حسن
م�غ�ن�ي��ة ( ،)32وق �ط��ع ال �ح��ارس أسعد
ال�ك��رة ع��ن ق��دم ادس��ون وخ��رج مصابًا
الى املستشفى ( .)45واستهل النجمة
الشوط الثاني بكرة من الناشئ املاهر
أب��و ب�ك��ر امل ��ل ،قابلها أغ ��وب مزعوجًا
( ،)47وعلى عكس القرار الظنيّ ،
فجر
ال �ن �ج �م��ة امل ��وق ��ف م ��ن ك � ��رة مهندسة
رف�ع�ه��ا ح�س�ين ح �م��دان م��ن رك �ل��ة حرة
حولها ال�ك��اب�تن ب�لال ن�ج��اري��ن برأسه
س��اق�ط��ة ف��ي ال ��زاوي ��ة ال�ع�ل�ي��ا اليسرى
( )64وأه ��داه ال��ى طفله .ورد األنصار
ب �ع ��د ث � � ��وان ب� �ك ��رة م �ن �س��وخ��ة رفعها
ح�م��ود ليحولها ب��رأس��ه رام ��وس الى
ه��دف التعادل بالطريقة عينها (.)65
ويشتعل امللعب ،ويسقط محمد باقر

أوقف هدف
غسان شويخ
(الصورة )1
انتصارات
العهد
املتتالية،
وأشعلت
إصابة حمزة
سالمة
املنافسة

ي��ون��س أك ��رم امل �غ��رب��ي داخ ��ل املنطقة،
وس � ��دد امل ��ل ك ��رة ح ��رة رائ �ع ��ة حولها
ال �ح��ارس مغنية ط��ائ �رًا ( ،)73ونشط
األنصار وم��رت رأسية الجنيدي قرب
ّ
فصد
القائم ( ،)76وانفرد ناصر الدين
كرته الحارس البديل محمد دكرمنجي
بقدمه ( ،)78وضغط النجمة
وم � � ��رت ك� � ��رة ل� �ح� �م ��دان قرب
ال�ق��ائ��م ( .)84وان�ت�ه��ى اللقاء
ب ��اح �ت �ج ��اج ن� �ج� �م ��اوي على
التحامل التحكيمي ،وربما
على جملة «سامحك الله يا
ك��اب�تن ع �ب��اس ع �ط ��وي» .قاد
اللقاء الحكم طلعت نجم مع
أح �م��د ق ��واص وزي� ��اد بيراق
ومحمد درويش رابعًا.
¶ ه��ذا ال �ت �ع��ادل ه��و التاسع
عشر في مباريات الغريمني
ال� �ل ��دودي ��ن م �ق��اب��ل  21فوزًا
ل�ل��أن � �ص� ��ار و 13للنجمة،
وس �ج��ل األن �ص��ار ف��ي مرمى
ال�ن�ج�م��ة  56ه��دف��ًا م�ق��اب��ل 48
للنبيذي.
الراسينغ × الصفاء (0ـ)1
ع � � � ��اد ال� � �ص� � �ف � ��اء م � � ��ن عرين
الراسينغ بفوز استراتيجي
ص �ع��ب ب� �ه ��دف وح� �ي ��د رفعه
ع �ل��ى ب �ع��د ن�ق�ط��ة واح � ��دة من
امل� �ت� �ص ��در ال �ع �ه��د (م � ��ع بقاء
مباراة مؤجلة للعهد).
وب �ع��د ب��داي��ة ص �ف��اوي��ة قوية
في الشوط األول ،تحسن أداء الراسينغ
في الشوط الثاني دون تهديف ،فتقدم
األص �ف��ر ب�ه��دف ع�ب��ر ك��رة ح��رة لحسن
أومري ،مرت عن الدفاع ليقابلها خضر
س�لام��ي ب��رأس��ه ف��ي ش�ب��اك وس ��ام كنج
( ،)30وأضاع الراسينغ فرصة التعادل
عبر سيرج سعيد ال��ذي ق��ام بمجهود
ف� � � ��ردي وس� � � ��دد ك� � ��رة ق � ��وي � ��ة ،أبعدها
ال �ح��ارس زي ��اد ال�ص�م��د ب�ب��راع��ة كبيرة
( ،)32ونشط الراسينغ لعبًا وخطورة،
وص�ن��ع ح�س��ن خ��ات��ون ف��رص�ت�ين ،صد
األول��ى الصمد وف� ّ�وت خ��ات��ون الثانية
أمام املرمى .وارتفعت حرارة اللعب مع
جملة أخطاء ،وهز عماد امليري شباك
ال �ص �م��د ،ول �ك��ن م ��ع راي� ��ة ت�س�ل��ل (.)90
وبهذا واص��ل الصفاء مسيرته ليكون

كرة البرازيلي راموس تتجه ملعانقة شباك النجمة ومحاولة يائسة من مدافعي النبيذي إلبعادها (حسن بحسون)
املنافس الثاني على اللقب .قاد املباراة
ال �ح �ك��م ع �ل��ي ص �ب ��اغ م ��ع م �ح �م��د ضو
وعدنان عبد الله وسامر السيد قاسم
رابعًا.
التضامن × الساحل (1ـ)0
قنص ال�ص��وري م��ن ضيفه الساحلي
فوزًا ماسيًا بنتيجة  0-1عزز به آماله
ب �ع��د ي � ��أس وت� � ��رك األزرق ف ��ي وضع

مؤسف وال يحسد عليه.
وح��ل ط�ي��ف ال�ت�ض��ام��ن ع�ل��ى مجريات
ال �ش��وط األول ،إذ ك ��ان األن �ش��ط أمام
م�ن�ط�ق��ة ال �س��اح��ل ع �ب��ر م �ح �م��د حيدر
وأحمد سبيتي ،وح� ّ�ول األفضلية الى
ت�ق��دم ف��ي الدقيقة  21عندما استثمر
سامر حاوي تمريرة متقنة من زميله
محمد حيدر وأسكن الكرة بتسديدة

ممتازة في املقص األيمن.
وف � � � ��رض ال � �س� ��اح� ��ل س� �ي� �ط ��رت ��ه في
ال � �ش� ��وط ال � �ث ��ان ��ي ،م �ن �ت �ه �زًا ارتداد
أص � �ح � ��اب األرض ال� � ��ى منطقتهم
ل�ل��دف��اع ع��ن ال�ت�ق��دم واالع �ت �م��اد على
امل ��رت ��دات ال �س��ري �ع��ة ،ب �ي��د أن العبي
ال �س��اح��ل وخ� ��ط ه �ج��وم �ه��م بقيادة
محمد ق�ص��اص فشلوا ف��ي اختراق

كرة السلة
ّ
أنيبال يفاجئ الشانفيل واملتحد يتابع صعوده

من مباراة األمس بني املتحد وانترانيك

ف ��اج ��أ ف ��ري ��ق أن� �ي� �ب ��ال زح� �ل ��ة ضيفه
ال �ش��ان �ف �ي��ل وف� ��از ع�ل�ي��ه 13( 72 - 79
  )53 - 53 ،32 - 38 ،14ف��ي زحلة،ضمن املرحلة الرابعة من “فاينال ”8
بطولة بنك ميد لكرة السلة .ويبدو
أن زوال الضغط عن أصحاب األرض
ب� �ع ��د ت �ل�اش ��ي ح �ظ��وظ �ه ��م بالتأهل
ال� ��ى “ال �ف ��اي �ن ��ال  ”4أث �م ��ر ف ��ي إراحة
ال�لاع�ب�ين ال��ذي��ن أج ��ادوا وف ��ازوا على
امل �ت �ص��در ال� ��ذي اف �ت �ق��د ج �ه��ود قائده
فادي الخطيب .وكان سالح الرميات
الثالثية األق��وى لدى الزحالويني مع
تسجيلهم  10رميات ناجحة من أصل
 22محاولة ،مقابل  6من  24للشانفيل.
ّ
وبرز من أنيبال موزعه رودريك عقل
 21ن �ق �ط��ة (م �ن �ه��ا  5ث�ل�اث� �ي ��ات) ،الى
ج��ان��ب ش� ��ارل ت��اب��ت ( 13ن�ق�ط��ة و14
متابعة) ،إضافة الى راشيم رايت 20
ّ
نقطة ،فيما تألق روي سماحة دفاعيًا

مع تسجيله  11كرة مرتدة و 8نقاط.
أما في الشانفيل فكان األميركي جاي
ي��ون �غ �ب �ل��ود أف �ض ��ل امل �س �ج �ل�ين ب� �ـ 22
ن�ق�ط��ة ،ف�ي�م��ا س�ج��ل الري ك��وك��س 16
نقطة مع  19متابعة.
وب� �ه ��ذا ال � �ف� ��وز ،ع� ��زز أن �ي �ب ��ال مركزه
الخامس بـ  53نقطة ،وبقي الشانفيل
متصدرًا بـ  71نقطة وبمباراتني أكثر
من الرياضي الثاني بـ  67نقطة.
وع ��زز امل�ت�ح��د م��رك��زه ال �ث��ال��ث بفوزه
على ضيفه أنترانيك ،19-19( 67-80
 )67-80 ،53-61 ،44-38وك��ان أفضل
م �س �ج��ل ل �ل �ف��ائ��ز األم� �ي ��رك ��ي أوسنت
ج��ون �س��ون ب� �ـ  31ن �ق �ط��ة ،وللخاسر
األميركي مالكولم باتلز بـ  22نقطة
(م�ن�ه��ا  4ث�لاث �ي��ات) م��ع  16متابعة.
وأص� �ب ��ح رص �ي ��د امل �ت �ح��د  63نقطة،
وب �ق��ي ان �ت��ران �ي��ك ث��ام �ن��ًا ب �ـ  38نقطة
ومباراة أقل.

وف� � ��ي غ� ��زي� ��ر ،ت �غ �ل��ب ال �ح �ك �م ��ة على
ضيفه ه��وب��س  ،45 - 57وك��ان العب
هوبس األميركي ويليام بيرد أفضل
مسجل بـ  18نقطة ،ومن الحكمة إيلي
اس �ط �ف��ان ( 15ن �ق �ط��ة) .وب �ه��ذا الفوز
أص�ب��ح رص�ي��د الحكمة  61نقطة في
امل��رك��ز ال��راب��ع ،وبقي هوبس سادسًا
بـ  45نقطة.
وت��أج�ل��ت م �ب��اراة ال��ري��اض��ي وضيفه
ب �ي �ب �ل��وس ال� ��ى م��وع ��د الح� ��ق بسبب
س �ف��ر ب �ط��ل ل �ب �ن��ان أم� ��س ،ال ��ى حلب،
مل �ق��اب �ل��ة ال� �ج�ل�اء ال � �س ��وري ف ��ي أولى
م �ب��اري��ات ن�ه��ائ��ي غ��رب آس �ي��ا ،اليوم
االث�ن�ين عند الساعة  18.00بتوقيت
ب �ي��روت .وسيفتقد ال��ري��اض��ي نجمه
ل��وري��ن وودز ب�س�ب��ب اإلص��اب��ة التي
ستبعده عشرة أيام .وسيكون العب
ً
ال�ف��ري��ق ج��و ف��وغ��ل ب��دي�لا ل��ه ف��ي أول
مباراتني.

