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الكرة اآلسيوية

صدارة نهائية للصفاء وتمديد وصافة للنجمة
خدمت الجولة الخامسة من كأس
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ممثلي لبنان
في البطولة ،الصفاء والنجمة .فاألول ضمن
صدارة املجموعة األولى بتعادله مع ذات
راس ،فيما حافظ النجمة على مركزه الثاني
في املجموعة الثانية بعد خطفه
التعادل من الكويت
عبد القادر سعد
كانت معظم ف��رق املجموعتني األول��ى
والثانية راضية بعد انتهاء منافسات
األمس ضمن الجولة الخامسة لكأس
االت � �ح ��اد اآلس � �ي� ��وي .ف �ف��ي امل �ج �م��وع��ة
الثانية خ��رج فريق الكويت الكويتي
راض� �ي ��ًا ج � �دًا ب �ع��د أن ح �ق��ق م�ب�ت�غ��اه
وأض��اف نقطة ال��ى نقاطه التسع بعد
ت �ع��ادل��ه اإلي �ج��اب��ي  1 - 1م��ع مضيفه
النجمة على ملعب املدينة الرياضية.
فبهذه النتيجة ضمن الكويت صدارة
املجموعة بعد أن أص�ب��ح رص�ي��ده 10
ن�ق��اط ب�ع�ي�دًا ب��أرب��ع ن�ق��اط عن
ال �ن �ج �م��ة ال� �ث ��ان ��ي ،وب��ال �ت��ال��ي
ح �ق��ه ف ��ي ال �ل �ع��ب ع �ل��ى أرض ��ه
في املباراة الوحيدة في الدور
الثاني بعد إج��راء القرعة مع
انتهاء الدور األول.
في الوقت عينه ،حقق النجمة
ن�ت�ي�ج��ة م��رض �ي��ة إل� ��ى ح ��د ما
ح�ين ت�ع��ادل م��ع الكويت ،فهو
ب� �ه ��ذه ال �ن �ت �ي �ج��ة ح ��اف ��ظ ع�ل��ى
م��رك��ز ال��وص��اف��ة ،وخ�ص��وص��ًا
أن��ه خطف التعادل في الوقت
القاتل ،وتحديدًا ف��ي الدقيقة
 92ب � �ه � ��دف ألك � � � ��رم م� �غ ��رب ��ي.
واس �ت �ف��اد ال�ن�ج�م��ة م��ن ت�ع��ادل
منافسه على البطاقة الثانية
ف��ري��ق ف�ن�ج��اء ال�ع�م��ان��ي ،ال��ذي
أشار مدرب فريق
ُي � � َ�ع � � ّ�د أب � � ��رز ال� �خ ��اس ��ري ��ن ف��ي
الكويت الروماني يون
ه��ذه ال�ج��ول��ة ،ألن��ه ت �ع��ادل مع
مارين (الصورة) ان
ضيفه الجيش السوري سلبًا،
وبقي في املركز الثالث بفارق
النتيجة جيدة جدًا
املواجهات عن النجمة ،وبقي
لفريقه الذي ضمن
الجيش أخيرًا بثالث نقاط.
تصدر املجموعة
لقاء أم��س على ملعب املدينة
تعادل
والسيما بعد
ال � ��ري � ��اض � � �ي � ��ة ب� �ي ��ن ال� �ن� �ج� �م ��ة
سلبًا،
والجيش
فنجاء
والكويت جاء باهتًا مع بعض
وقال أن مباراة فريقه
الفرص القليلة التي كانت من
االخيرة مع فنجاء
الجانب النجماوي ،خصوصًا
ستكون تحصيل حاصل ،ف��ي ال�ش��وط األول ح�ين أص��اب
أك � � � � � ��رم م� � �غ � ��رب � ��ي ال� � �ع � ��ارض � ��ة
الفتًا الى غياب عدد
الكويتية في إحدى املناسبات
من الالعبني االساسيني
وط��ال��ت ك��رة أخ ��رى ع��ن رأس��ه
عن تشكيلته ،بسبب
وه ��و ف��ي امل��رب��ع ال�ص�غ�ي��ر في
مباراته املقبلة
فرصة أخرى.
الدوري
والفاصلة في
وف � ��ي ال � �ش� ��وط ال� �ث ��ان ��ي ه�ب��ط
مع القادسية.
امل �س �ت��وى ك �ث �ي �رًا رغ� ��م دخ ��ول
خ ��ال ��د ت� �ك ��ه ج � ��ي ،ح� �ت ��ى ج ��اء
ه ��دف ال �ت �ق��دم ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين من
ع �ل��ي ال� �ك� �ن ��دري فً ��ي ال��دق �ي �ق��ة
ً
 ،84مستغال خطأ م��ن املدافع
قاسم الزين .لكن النجماويني
ل��م ي�ي��أس��وا ،م�ح��اول�ين ال�ت�ع��دي��ل حتى
ك��ان ل�ه��م م��ا أرادوا ع�ب��ر أك ��رم مغربي
الذي تابع كرة رأسية من القائد عباس
عطوي م��ن تمريرة تكه ج��ي فتابعها
مغربي في املرمى في الدقيقة .92
وخ� � �ل � ��ال امل � ��ؤت� � �م � ��ر ال � �ص � �ح � �ف� ��ي ب �ع��د
امل �ب��اراة،وق��ال م ��درب النجمة االمل��ان��ي
ثيو بوكير أنه سعيد بنتيجة التعادل
راض ع� ��ن ع � ��رض ف��ري �ق��ه
ل �ك �ن��ه غ �ي ��ر
ٍ
ال��ذي اه��در فرصتني محققتني كانتا
ّ
ك��اف�ي�ت��ان ل�ض�م��ان ال �ت��أه��ل .وأمل ��ح ال��ى
ان ��ه س �ي��دخ��ل ت �ع��دي�لات اض��اف �ي��ة ال��ى
التشكيلة ،رغم انه يراقب عطاء العبيه
ب� �ص ��رف ال �ن �ظ ��ر ع� ��ن االس� � �م � ��اء ،وان� ��ه
ف �خ��ور ب�م��ا ق��دم��ه ال�لاع �ب��ون ال�ش�ب��اب،
الن��ه يعدهم اليوم ليكونوا اساسيني
في املسقبل ،وليكسبوا الخبرة ،وانه
مصمم على تحقيق الفوز في املباراة
االخيرة على الجيش السوري ليتأهل

مارين
سعيد

العب النجمة سي الشيخ يتقدم بالكرة وسط ضغط كويتي (هيثم املوسوي)
ال��ى ال��دور الثاني .ويلعب في الجولة
األخيرة الجيش مع النجمة في إيران
وال �ك��وي��ت م ��ع ض �ي �ف��ه ف �ن �ج��اء ف ��ي 23
الجاري.
ف ��ي امل �ج �م��وع��ة األول � � ��ى ،ض �م��ن ف��ري��ق
ال�ص�ف��اء ال �ص��دارة ب�ت�ع��ادل��ه سلبًا مع
ف��ري��ق ذات راس األردن ��ي ع�ل��ى اس�ت��اد
ع �م ��ان ال� ��دول� ��ي ،ب �ح �ض��ور ن �ح��و ال��ف
متفرج.
وبهذه النتيجة رف��ع الصفاء رصيده
إلى  13نقطة أمام ذات راس ( 10نقاط)
وال �س ��وي ��ق ال �ع �م��ان��ي .وي �ل �ع��ب ال �ي��وم
ال �خ �م �ي��س رف� �ش ��ان ال�ط��اج�ي�ك�س�ت��ان��ي
م��ع ال �س��وي��ق ال�ع�م��ان��ي ف��ي امل�ج�م��وع��ة
عينها .وخ��اض فريق الصفاء مباراة
ت �ك �ت �ي �ك �ي��ة ،ع �م��د ف �ي �ه��ا امل ��دي ��ر ال�ف�ن��ي
ت �ي �ت��ا ف ��ال� �ي ��ري ��و إل� � ��ى ت� �ب ��دي ��ل ب�ع��ض
م ��راك ��ز ال�ل�اع �ب�ي�ن ،ف ��أش ��رك ال��روم��ان��ي
ك��ون �س �ت��ان �ت�ين ت ��وب ��ا ف ��ي م ��رك ��ز رأس
ال�ح��رب��ة ،فيما لعب محمود كجك في
ً
م��رك��ز الظهير األي �س��ر ،ب��دال م��ن بشار
امل �ق ��داد ال ��ذي خ ��اض امل� �ب ��اراة كجناح
أي �س ��ر .وف ��ي ال ��دف ��اع خ ��اض ال �س��وري
ت ��ام ��ر ال � �ح � ��اج م �ح �م��د إح � � ��دى أق� ��وى
مبارياته هذا املوسم ،إلى جانب نور
منصور ف��ي متوسط ال��دف��اع ومحمد
زي � � ��ن ط � �ح� ��ان ي� �م� �ي� �ن ��ًا ،ح� �ي ��ث ق ��ام ��وا
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بواجب التغطية الدفاعية على أكمل
وج��ه ،فضيقوا كثيرًا امل�س��اح��ات على
م �ه��اج �م��ي ال �ف��ري��ق األردن � � ��ي امل �ص��ري
محمد طلعت وال �س��وري ع�ب��د ال�ق��ادر
م�ج��رم��ش .وش ��ارك ف��ي وس��ط الصفاء
ح �م��زة س�ل�ام��ي ك�ل�اع��ب ارت� �ك ��از ،وم��ن
أمامه حسن هزيمة وج��وزف حبوش،
خلف ث�لاث��ي الهجومي عمر ال�ك��ردي،
في اليمني وتوبا واملقداد يسارًا.
وج � � ��اءت امل� � �ب � ��اراة م �ت �ك��اف �ئ��ة ،س�ي�ط��ر
عليها ال�ح��ذر وال�ح��رص ال��دف��اع��ي من
ال �ط��رف�ي�ن ،ف��ي ال �ش��وط األول ،ق �ب��ل أن
يندفع الفريقان أكثر نحو الهجوم في
ال�ش��وط ال�ث��ان��ي ،حيث أش��رك فاليريو
ال �ن��اش��ئ ع �ل��ي ك��رك��ي ف ��ي م��رك��ز ق�ل��ب
ً
الهجوم بدال من الروماني توبا .وفي
ه��ذا ال �ش��وط ظ�ه��رت ال �ف��رص ال�خ�ط��رة
على املرميني ،فتألق زياد الصمد وذاد
عن مرمى فريقه ببسالة ،وخصوصًا
ف� ��ي ال��دق �ي �ق �ت�ي�ن  80و 86ح �ي�ن ع�ط��ل
ب�ب��راع��ة قذيفتني ل�ب�ه��اء ع�ب��د الرحمن
وم �ح �م��د ط �ل �ع��ت ،وال �ث��ان �ي��ة اس�ت�خ��دم
فيها خ�ب��رت��ه ،إذ ت�ص��دى بنحو رائ��ع
للكرة قبل أن تخترق املقص.
بدوره بادر الصفاء في الشوط الثاني
إلى القيام ببعض الهجمات الخاطفة
ب�ق�ي��ادة ح�س��ن ه��زي�م��ة وال �ك��ردي ،لكن

سيقابل النجمة
فريق الجيش السوري
في الجولة األخيرة
في  23الجاري

ت�ل��ك ال�ه�ج�م��ات اف �ت �ق��رت إل ��ى ال�ك�ث��اف��ة
ال �ع��ددي��ة ف ��ي ال �ه �ج��وم ،ل�ك�ن�ه��ا ح��دت
كثيرًا من اندفاع ذات راس الهجومي،
م��ا أس�ه��م ف��ي تحقيق ال�ص�ف��اء لهدفه
ب �خ �ط��ف ن �ق �ط��ة ال � �ت � �ع� ��ادل ال �ث �م �ي �ن��ة،
لتنتهي امل�ب��اراة بتعادل بطعم الفوز
بالنسبة إلى الفريق اللبناني.
ف��ي امل��ؤت �م��ر ال�ص�ح��اف��ي ب�ع��د امل �ب��اراة
قال الروماني تيتا فاليريو« :حسمنا
ص � � � ��دارة امل� �ج� �م ��وع ��ة األول � � � � ��ى ،ب��رغ��م
الظروف الصعبة التي عاشها الفريق
ف ��ي ظ ��ل اإلص � ��اب � ��ات امل� �ت� �ع ��ددة ح�ي��ث

خ�ض��ت امل �ب��اراة ب�ك��وك�ب��ة م��ن ال��وج��وه
ال �ش��اب��ة ،وأن� ��ا أن �ت �ه��ز ال �ف��رص��ة أي�ض��ًا
ألبارك لفريق ذات راس تأهله».
وأش� � � � � ��ار ف� ��ال � �ي� ��ري� ��و إل� � � ��ى أن غ� �ي ��اب
املهاجمني علي ناصر ال��دي��ن ورون��ي
عازار ،ومن قبلهما العاجي ابراهيما
ت ��وري ��ه ،ك� ��ان س �ب �ب��ًا ف ��ي ق �ل��ة ال �ف��رص
الصفاوية ،علمًا أن توبا لعب في غير
مركزه األصلي ،والناشئ علي كركي
الذي شارك في الشوط الثاني ال يملك
الخبرة الكافة.
وق � ��ال ف��ال �ي��ري��و« :ن� �ع ��م ،أع� �ت ��رف ب��أن
ه ��ذه امل�ج�م��وع��ة ك��ان��ت األس �ه��ل ألنها
ضمت فرقًا ج��دي��دة ت�ش��ارك ألول مرة
بالبطولة».
أض� ��اف« :أم�ت�ل��ك ال�خ�ب��رة ال�ك��اف�ي��ة في
ه ��ذه ال �ب �ط��ول��ة ،ح �ي��ث س �ب��ق أن ق��دت
االت� �ح ��اد ال� �س ��وري إل ��ى ال �ظ �ف��ر بلقب
ك ��أس االت �ح ��اد اآلس �ي ��وي ع ��ام ،2010
ً
واملشوار ال ي��زال طويال ويحتاج إلى
جهود مضاعفة» .وختم تيتا حديثه
ً
ق ��ائ�ل�ا« :أح � ��ب م��واج �ه��ة ف��ري��ق ال�ح��د
ال�ب�ح��ري�ن��ي ف��ي دور ال �س �ت��ة ع �ش��ر ،ال
ف��ري��ق ال �ش��رط��ة ال �ع��راق��ي» .وي�خ��وض
الصفاء مباراته األخيرة يوم األربعاء
في  23الحالي أمام رافشان في بيروت
ضمن الجولة األخيرة.

هومنتمن يستعيد توازنه بصعوبة على حساب هوبس
استعاد هومنتمن نغمة الفوز بعد
خ�س��ارت��ه أم ��ام عمشيت ف��ي املرحلة
امل��اض �ي��ة وح �ق��ق ف � ��وزا ص �ع �ب��ًا ع�ل��ى
ض�ي�ف��ه ه��وب��س ب �ف��ارق  8ن �ق��اط - 71
 )44-50 ،22-29 ،11-15( 63في قاعة
ه��وم �ن �ت �م��ن م ��زه ��ر ض� �م ��ن امل��رح �ل��ة
ال �ث ��ام �ن ��ة م� ��ن إي � � ��اب ب �ط ��ول ��ة ل �ب �ن��ان
ب�ك��رة ال�س�ل��ة .وك ��ان األم �ي��رك��ي دي��ون
ديكسون أفضل مسجل للفائز ب�ـ26

نقطة ،وأض��اف مواطنه ترنس ليذر
 22ن �ق �ط��ة و 12م �ت��اب �ع��ة .ف �ي �م��ا ك��ان
س ��ان ��ي س �ك��اك �ي �ن��ي أف� �ض ��ل م�س�ج��ل
لهوبس بـ 22نقطة و 7متابعات.
ّوال يبدو أن لقاء هومنتمن وعمشيت
أثر في الفريق األول ،فعمشيت بدوره
حقق ف��وزًا صعبًا على مضيفه بجه
ب�ف��ارق  10نقاط -50 ،23-28( 82-92
 )57-71 ،41في قاعة املركزية ضمن

الجولة عينها .وكان قائد الرياضي
ف ��ادي ال�خ�ط�ي��ب أف �ض��ل امل�س�ج�ل�ين بـ
 31نقطة ،كذلك ّ
سجل علي ت��راوري
 29ن �ق �ط��ة .ف �ي �م��ا ك ��ان م ��اري ��و ع�ب��ود
وأنطوني أفري أفضل مسجلي بجه
ب �ـ  26ن�ق�ط��ة ل�ك��ل م�ن�ه�م��ا .وتستكمل
امل��رح�ل��ة غ �دًا الجمعة ب�م�ب��اراة القمة
ب�ي�ن ال��ري��اض��ي وض �ي �ف��ه امل �ت �ح��د في
املنارة عند الساعة .18.00

