 30رياضة

األربعاء  8أيار  2013العدد 1997

الرياضة اللبنانية

لم يطرأ تغيير على شكل رأس ترتيب الدوري اللبناني لكرة القدم بعد أن حقق النجمة والصفاء فوزين على األنصار والساحل لتبقى
الشراكة بالصدارة برصيد  44نقطة .وكذلك األمر بالنسبة إلى أسفل الترتيب ،إال أن هذا حسم بنحو نهائي سقوط السالم صور إلى
الدرجة الثانية ،وبنحو شبه نهائي لحاق الشباب الغازية به بعد خسارتهما في األسبوع الـ 19

حسن محمد يسجل هدفه في مرمى الحارس الري مهنا (عدنان الحاج علي)

«تالزم» النجمة والصفاء مستمر والسالم صور إلى الثانية
عبد القادر سعد
النجمة فاز والصفاء فاز ،فبقي الحال
على ما هو عليه بعد حصر املنافسة
على اللقب ب ��األول امل�ت�ص��در والثاني
ال ��وص� �ي ��ف ب � �ف� ��ارق األه � � ��داف.
خ �ل�اص ��ة األس� � �ب � ��وع ال �ت��اس��ع
ع �ش��ر م ��ن ال � � ��دوري ال�ل�ب�ن��ان��ي
ل �ك��رة ال� �ق ��دم .ل �ك��ن ف ��وز األول،
أي النجمة ،يختلف كثيرًا عن
ف ��وز ال �ص �ف��اء .ف��ال�ن�ج�م��اوي��ون
ف � � � � � ��ازوا ع � �ل� ��ى األن� � �ص � ��اري �ي��ن
ب� �ه ��دف وح� �ي ��د س �ج �ل��ه ح�س��ن
محمد ف��ي الدقيقة ال�ـ  38بعد
ت �م��ري��رة م ��ن أح �م ��د امل �غ��رب��ي.
واستحق النجمة ال�ف��وز؛ ألنه
كان األفضل ،ونجح في تحمل
الضغط النفسي للقاء دفاعًا
ع ��ن ال� � �ص � ��دارة ،م �ق��اب��ل راح ��ة
أن � �ص ��اري ��ة؛ ألن األخ � �ض ��ر ّ ل��ن
يخسر شيئًا في ح��ال تعثره،
وهذا ما سمح لالعبيه بتقديم
ع� ��رض ج �ي��د وت �ه��دي��د م��رم��ى
زار رئيس االتحاد اللبناني
ال � �ح ��ارس م �ح �م��د دك��رم �ن �ج��ي
لكرة القدم هاشم حيدر
ال ��ذي ت�ص��دى ب�ب��راع��ة للكرات
ونائبه ريمون سمعان
األنصارية ،ما سمح دون هز
(الصورة) الحكام
ش�ب��اك��ه .وإذا ك ��ان م�ح�م��د هو
اللبنانيني املوقوفني
ه � ��داف ال� �ل� �ق ��اء ،إال أن ه� ��ذا ال
ي�ع�ن��ي أن ��ه ك ��ان أف �ض��ل الع�ب��ي
في سنغافورة ،في زيارة
فريقه .فاملدافع أحمد طهماز
إنسانية لدعمهم ورفع
ص�م� َ
�ام
(ح �م��اده) ف��رض نفسه
ِ
معنوياتهم بعيدًا عن
ّ
أم� � � ��ان خ � ��ط ال� � ��دف� � ��اع ،وش ��ك ��ل
طبيعة تورطهم في
م � ��ع ال � �ع ��ائ ��د (ف� � ��ي م� �س� �ت ��واه)
حيدر
مخالفات .والتقى
ف��اب�ي��و ح��ائ�ط��ًا ت�ك�س��رت عليه
ّ
على
حكم
وسمعان كل
الهجمات األن�ص��اري��ة .وت��أل��ق
ّ
إلى
ق
التطر
دون
حدة من
طهماز سمح ألحمد املغربي
ّ
تفاصيل القضية التي
أن ي �ش��ك��ل م��ع م�ح�م��د شمص
ثنائيًا رائعًا في خط الوسط
من املفترض أن تنتهي
ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د ال ��دف ��اع ��ي م��ن
الشهر املقبل.
ج �ه��ة وت� �م ��وي ��ل ال� �ه� �ج ��وم م��ن
ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،ف � �ك ��ان ش�م��ص
أن�ي�ق��ًا ف��ي اس�ت�خ�لاص��ه ل �ل �ك��رات ،فيما
ص�ن��ع م�غ��رب��ي ه��دف امل �ب��اراة .وه��ذا ال
ينتقص من أداء زميلهما خالد حمية
الذي بذل مجهودًا كبيرًا عن األطراف

حيدر
وسمعان
الحكام
يزوران ّ

ّ
وتعرض لضرب من دون كرة من ربيع
ع �ط��اي��ا ل ��م ي �ش��اه��ده ال �ح �ك��م وارط � ��ان
م��اط��وس�ي��ان ،ال ��ذي ك��ان أداؤه ممتازًا
ف��ي ال �ل �ق��اء ل ��وال ه ��ذا ال �ح��ال��ة ال �ن��اف��رة.
وكذلك األم��ر بالنسبة إلى املساعدين
ح �س�ي�ن ع �ي �س��ى وس ��ام ��ر ب� ��در ال �ل��ذي��ن
ساعدا ماطوسيان في اتخاذ العديد
من القرارات عبر التدخل الصحيح.
أنصاريًا ،حاول العبو األنصار عرقلة
ال �ن �ج �م ��اوي�ي�ن ،ل �ك��ن ل �ي��س ب �ش��راس��ة.
ففقدان الحافز نجح في إراحة أعصاب
ال�ل�اع� �ب�ي�ن م ��ن ج� �ه ��ة ،ل �ك �ن��ه أث � ��ر ع�ل��ى
روحهم القتالية من جهة أخرى .أضف
إل ��ى ذل ��ك ح��ال��ة األره � ��اق ال �ت��ي ظ�ه��رت
على البرازيلي رام��وس وزميله معتز
الجنيدي ،إل��ى اه�ت��زاز ال�ح��ارس الري
مهنا ال��ذي يتحمل مسؤولية الهدف.
ول �ع��ب األن� �ص ��ار ب��أج �ن �ب��ي واح � ��د مع
إصابة ويسدوم ومارسيللو ووجود

نصرات الجمل مع املنتخب الشاطئي
في اإلمارات.
لكن ال ب��د م��ن ال�ت��وق��ف عند الحضور
الجماهيري ف��ي ال�ل�ق��اء ،م��ع تساؤالت
ع��ن أس �ب��اب ت�ع��ام��ل ع�ن��اص��ر ال�ج�ي��ش
اللبناني ب�ه��ذه الطريقة السلبية مع
ج �م �ه��ور ال �ن �ج �م��ة .ف��ال�ج�م�ه��ور حضر
ب ��أع ��دا ك �ب �ي��رة ،وح � ��اول ال ��دخ ��ول إل��ى
اللقاء ،وكان بحوزة عدد منهم بطاقات
تسمح ل�ه��م ب��ال��دخ��ول .ل�ك��ن رغ��م ذل��ك،
رف��ض ع�ن��اص��ر ال�ج�ي��ش ال�س�م��اح لهم
ب��ال��دخ��ول ،م��ا أدى إل��ى ق�ط��ع الطريق
أم��ام ملعب املدينة الرياضية ،إضافة
إلى ّ
تعرض عدد من الجمهور للضرب
م��ن ق �ب��ل ع �ن��اص��ر ال �ج �ي��ش .وال �غ��ري��ب
ُ
أن األم��ور ت��دار باستنسابية م��ن قبل
ال �ض ��اب ��ط امل � �س� ��ؤول ،ح �ي��ث ال ي �ع��رف
سبب املنع ،وال يعرف سبب السماح
ل �ل �ج �م �ه��ور ب ��ال ��دخ ��ول ف ��ي م�ن�ت�ص��ف

يحتاج االجتماعي إلى
نقطة من ثالث مباريات
كي يبقى في األولى

ال � �ش� ��وط األول .ف �م ��ا دام ال �ج �م �ه��ور
ُ
سيَسمح ل��ه ب��ال��دخ��ول الح�ق��ًا ،فلماذا
ُيمنع قبل املباراة؟
ه� ��ذا األم � ��ر أث � ��ار اس� �ت� �ف ��زاز ال �ج �م �ه��ور
ال�ن�ج�م��اوي ال ��ذي خ��رج ع��ن ط ��وره في
ب�ع��ض ال �ف �ت��رات وت �ب��ادل ال�ش�ت��ائ��م مع
الجمهور األن �ص��اري القليل امل��وج��ود
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الفريق

لعب

 1ـ النجمة
 2ـ الصفاء
 3ـ اإلخاء
 4ـ الساحل
 5ـ العهد
 6ـ االنصار
 7ـ الراسينغ
 8ـ التضامن
 9ـ طرابلس

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

 10ـ اجتماعي

 11ـ الغازية
 - 12السالم

فاز
14
14
10
10
9
8
10
7
6
4
2
1

تعادل

خسر

2
2
4
2
4
7
1
3
5
5
2
1

3
3
5
7
6
4
8
9
8
10
15
17

له
44
41
28
31
36
34
28
26
25
27
26
13

عليه

نقاطه

17
18
19
25
22
20
27
35
24
36
51
65

44
44
34
32
31
31
31
24
23
17
8
4

ف ��ي امل �ل �ع��ب ،إض ��اف ��ة ال� ��ى رف� ��ع بعض
النجماويني علم سوريا ،ورفع بعض
الجمهور األنصاري علم الجيش الحر
السوري.
الصفاء م��ن جهته ،حقق ف��وزًا صعبًا
على ش�ب��اب ال�س��اح��ل  1-2على ملعب
صيدا .افتتح الوصيف التسجيل عبر
ع��ام��ر خ ��ان ف��ي ال��دق�ي�ق��ة ال �ـ  ،19وع��زز
م�ح�م��د ح �ي��در ال�ن�ت�ي�ج��ة ف ��ي ال��دق�ي�ق��ة
 38بعد مجهود ف��ردي رائ��ع ،لكن كان
هناك خطأ في البداية على النيجيري
أوتشي ،ولم يحتسبه الحكم الرئيسي
أن��دري��ه ح��داد ال��ذي ل��م يكن موفقًا في
إدارة امل�ب��اراة ،حيث ك��ان من املفترض
أن ي �ط��رد أوت �ش��ي ف��ي خ�ط��أ آخ ��ر عبر
رف��ع البطاقة الصفراء الثانية ،إال أنه
اح�ت�س��ب ال�خ�ط��أ دون ات �خ��اذ اإلج ��راء
الصحيح.
وف��ي الوقت املحتسب ب��دل ضائع من
الشوط األول ،نجح ديالو في تقليص
الفارق للساحل ،لكن الشوط الثاني لم
يشهد تغييرًا في النتيجة.
ّ
وفي مباراة أخرى ،تأكد هبوط السالم
ص ��ور رس �م �ي��ًا ب �ع��د ف ��وز االج�ت�م��اع��ي
ع �ل ��ى ال ��راس� �ي� �ن ��غ  0 - 3ع �ل ��ى م�ل�ع��ب
ال �ص �ف��اء .وس �ج��ل أه ��داف االج�ت�م��اع��ي
نجمه فايز شمسني (،3
 42و .)67وي �ح �ت��اج االج �ت �م��اع��ي إل��ى
نقطة واح ��دة م��ن ث�ل�اث م �ب��اري��ات كي
يضمن ب �ق��اءه .ه��ذا م��ا ج�ع��ل ال�غ��ازي��ة
يقترب من الهبوط بعد خسارته أمام
ال�ت�ض��ام��ن ص ��ور  3 - 2ف��ي ك�ف��رج��وز.
وس�ج��ل للفائز ي��وس��ف عنبر ()37 ،3
وك ��ري ��م ت� ��اج ال ��دي ��ن ( ،)45ول �ل �غ��ازي��ة
الفنزويلي دانيال كالفن ( )51ويوسف
الذيب (.)67
وتعادل العهد ومضيفه اإلخاء األهلي
عاليه سلبًا على ملعب صيدا البلدي
في مباراة هامشية.
واك� �ت� �س ��ح ط ��راب� �ل ��س ض �ي �ف��ه ال �س�ل�ام
صور  ،0-7سجلها محمد نحاس ()8
وال�س��وري عبد الرحمن العكاري (30
و )33وعامر محفوض ( )42وإبراهيم
س��وي��دان ( )45وال�ب��رازي�ل��ي مارسيلو
موسكاتيلي ( )50وسعد يوسف (.)68

