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الكرة اللبنانية

سوق االنتقاالت

«طوق النجاة» بين اإلخاء والتضامن صور
ستتوزع أنظار
متابعي الدوري اللبناني
لكرة القدم بين ثالثة
مالعب هي بحمدون
وبرج حمود وصيدا في
األسبوع العشرين من
البطولة

عبد القادر سعد
س ـي ـتــواجــه الـنـجـمــة م ــع ال ـع ـهــد غ ـدًا
عـ ـل ــى م ـل ـع ــب ص ـ ـيـ ــدا الـ ـبـ ـل ــدي ع ـنــد
الـســاعــة  15.30فــي م ـبــاراة تتضمن
أهــدافــا مختلفة لكل فــريــق؛ فالعهد
س ـيــدخــل ال ــى ال ـل ـق ــاء وه ــدف ــه األه ــم
إح ــراز نقطة وضـمــان لقب ال ــدوري،
كــذلــك سيسعى ال ـع ـهــداويــون للثأر
م ــن ال ـخ ـس ــارة أم ـ ــام ال ـن ـج ـمــة ()1-0
ذهابًا ،إذ ستكون ثقيلة من الناحية
امل ـع ـن ــوي ــة أن يـ ـح ــرز ال ـع ـه ــد ال ـل ـقــب
وهو لم يستطع الفوز على منافسه
الرئيسي النجمة.
أم ـ ـ ــا عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ال ـ ــذي
سيفتقد قاسم الــزيــن املــوقــوف ،فإن
بـطــل لـبـنــان سـيـقــاتــل حـتــى اللحظة
األخـ ـي ــرة ل ـع ــدم ح ـمــل ل ـقــب «ال ـب ـطــل
ال ـســابــق» .كــذلــك سـيـسـعــى لتجديد
ال ـف ــوز ع ـلــى ال ـع ـه ــداوي ــن وتـحـقـيــق
مكسب معنوي بالفوز عليهم ذهابًا
وإيـ ــابـ ــا ،إض ــاف ــة الـ ــى عـ ــدم ال ـس ـمــاح
ل ـل ـع ـه ــد ب ــالـ ـتـ ـت ــوي ــج ب ــالـ ـلـ ـق ــب ع ـلــى
حسابه شخصيًا ،إذ بالنسبة إلى
ب ـع ــض ال ـن ـج ـم ــاوي ــن ي ـم ـكــن لـلـعـهــد
أن ي ـض ـمــن ال ـل ـق ــب ل ـك ــن «لـ ـي ــس فــي
مباراتنا».
وي ـت ـصــدر الـعـهــد الـتــرتـيــب بــرصـيــد
 47ن ـق ـطــة أم ـ ــام ال ـن ـج ـمــة الــوص ـيــف

العب العهد دينيس إيغوما خالل التمارين استعدادًا لمواجهة النجمة (عدنان الحاج علي)

ستكون ثقيلة أن يحرز
العهد اللقب من دون
الفوز على النجمة

ب ـ ـ  38ن ـق ـط ــة واألنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـث ــال ــث ّب ـ
 38نـقـطــة اي ـضــا .وع ـل ـيــه ،ف ــإن تعثر
ال ـن ـج ـمــة سـيـعـنــي ف ـق ــدان الــوصــافــة
في حال فاز األنصار على طرابلس
الرابع بـ  30نقطة اليوم في افتتاح
املرحلة على ملعب طرابلس البلدي
(الساعة  .)15.30وسيفتقد طرابلس
الع ـب ــه س ـعــد ي ــوس ــف امل ــوق ــوف ،فــي
ح ــن يـغـيــب ع ــن األنـ ـص ــار مـهــاجـمــه
محمود كجك وزميله محمد عطوي

السلة اللبنانية

ّ
الحكمة يتقدم هومنتمن 1-2
والمتحد يتهم «االتحاد ّ
المسيس» باالنحياز
تخطى الـحـكـمــة مـشــاكـلــه الـكـثـيــرة من
ه ــروب الع ــب ارت ـك ــازه جــولـيــان خــزوع
واص ــاب ــة صــانــع ال ـعــابــه رودري ـ ــغ عقل
واستغنائه عن هدافه االميركي تيريل
ستوغلنيّ ،
فتقدم ضيفه هومنتمن 1-2
بعد تغلبه عليه ( 64-70األرباع ،16-10
 ،)64-70 ،49-55 ،36-38فــي غــزيــر ،في
ثــالـثــة مبارياتهما ضـمــن «فــايـنــال »8
بطولة لبنان لكرة السلة.
وشــارك مع الحكمة البريطاني آشلي
ّ
هاميلتون الــذي حــل مكان ستوغلني،
ل ـك ـنــه ل ــم يـ ـق ـ ّـدم االداء امل ـن ـت ـظــر ،فـكــان
االميركي ديسمون بينيغر االفضل بـ
 22نقطة ،بينما سجل مواطنه ديــون
دي ـك ـســون  20نـقـطــة مـنـهــا  5ثــاثـيــات
لهومنتمن.
وت ـقــام امل ـب ــاراة الــرابـعــة ال ـيــوم الساعة
 17:00على ملعب هومنتمن ،وفي حال
فوز الحكمة سيتأهل الى «الفاينال »4
ملواجهة بيبلوس.

ف ـيــه« :ل ـقــد فــوجــئ الـلـبـنــانـيــون عمومًا
وجمهور كــرة السلة على نحو خاص
الكارثي الذي بلغه التحكيم،
باملستوى ّ
وال ـ ـ ـ ــذي ي ـص ــن ــف فـ ــي إط ـ ـ ــار ال ـجــري ـمــة
املــوصــوفــة بـحــق سفير الـشـمــال ملنعه
ّ
تصور وتصميم من املنافسة
عن سابق
ُ
الشريفة والعادلة ،قبل أن يخرج حكام
املباراة كل ما لديهم من حقد ضد العبي

المتحد يعترض على التحكيم
ه ــذا وق ــد أصـ ــدرت إدارة ن ــادي املتحد
طــراب ـلــس ب ـيــانــا أم ــس ت ـن ــاول امل ـب ــاراة
الثالثة مــع الشانفيل ضمن «الفاينال
فــور» ،حيث ّ
توجهت فيه بالتهنئة إلى
االخ ـي ــر ع ـلــى تــأه ـلــه ،ل ـكــن ه ــذا الـبـيــان
ص ـ ّـوب على االخـطــاء التحكيمية التي
ع ــان ــاه ــا ال ـف ــري ــق ال ـش ـم ــال ــي ،وقـ ــد جــاء

رياضة

21

ً
بينيغر محاوال التقاط «ريباوند»
(سركيس يرتسيان)

املـتـحــد وج ـه ــازه ال ـف ـنــي ،فــاسـتـخــدمــوا
صافراتهم املشبوهة التي أمعنت في
ظلم املتحد حتى الرمق األخير».
وتابع «إن نادي املتحد بات على قناعة
ّ
واملسيس،
راسخة بأن االتحاد املنحاز
ال ـف ــاق ــد الـ ـج ــرأة وال ـث ـق ــة والـ ـع ــدال ــة هو
أضـ ـع ــف مـ ــن أن ي ـت ـخــذ قـ ـ ـ ــرارًا ب ـح ـكــام
ان ـ ـح ـ ــازوا فـ ــي امل ـ ـب ـ ــاراة ع ـل ــى ه ــواه ــم،
وشـ ّـوهــوا سمعة كــرة السلة اللبنانية
واساؤوا إليها ،وخصوصًا أن كيديتهم
ت ـك ـش ـفــت ع ـل ــى ال ـ ـهـ ــواء م ـب ــاش ــرة عـلــى
شاشات التلفزة وأمام املأل».
وتساءل املتحد في بيانه «ماذا نقول؟
إن م ـس ـي ــرة ه ـ ــذا االت ـ ـحـ ــاد وت ـج ــارب ــه
الـكـثـيــرة فــي طــريـقــة معالجته ملشاكل
اللعبة تجعلنا نستذكر املـثــل القائل
«ق ــد أفـلـحــت إذ ن ــادي ــت ح ـيــا ،ول ـكــن ال
حياة ملن تنادي».
وخ ـتــم «امـ ــام ك ــل م ــا ت ـق ــدم ،ف ــإن ن ــادي
املـ ـتـ ـح ــد يـ ـض ــع مـ ــا حـ ـص ــل ب ــرس ــم كــل
الغيورين على مصلحة اللعبة ،وذلك
رأفـ ـ ــة بــال ـل ـع ـبــة ال ـش ـع ـب ـيــة األول ـ ـ ــى فــي
لـبـنــان وإن ـق ــاذًا لـهــا قـبــل ف ــوات األوان،
ألن مــا تـعــرض لــه املتحد قــد يتعرض
لــه أي فريق آخــر ،وخــاصــة فــي األدوار
اإلقصائية .عار على االتحاد أن يغطي
مــا ج ــرى وأن يــدفــن رأس ــه فــي الــرمــال
كالنعامة .فاللعبة في خطر وتحتاج
الى تضافر وطني لحمايتها».

للسبب عينه.
وي ـل ـعــب ال ـي ــوم أي ـض ــا ع ـنــد ال ـســاعــة
 15.30ال ـن ـبــي ش ـيــت ال ـس ــاب ــع ب ـ ـ 24
نـقـطــة مــع ضـيـفــه الـصـفــاء ال ـســادس
ب ــال ــرص ـي ــد ع ـي ـن ــه .وي ـس ـع ــى ال ـن ـبــي
شيت الــى االستمرار في انتفاضته
وتحقيق فوزه الثالث تواليًا بقيادة
املدرب محمد الدقة ،وبالتالي انتزاع
املركز السادس وحتى الخامس في
حال تعثر السالم زغرتا الذي يحتل
هذا املركز برصيد  25نقطة .ويغيب
ع ــن ال ـص ـف ــاء الع ـب ــه ع ـل ــي ال ـس ـعــدي
املوقوف.
أما السالم زغرتا فسيستضيف غدًا
الشباب الغازية الثامن برصيد 23
ن ـق ـطــة ع ـلــى م ـل ـعــب امل ــرداشـ ـي ــة عـنــد
الساعة  .15.30ويغيب عن الغازية
العباه محمود سيد وحسني علوية.
وي ـل ـعــب اي ـض ــا ف ــي ال ـتــوق ـيــت عـيـنــه
غدًا الراسينغ صاحب املركز األخير
برصيد  14نقطة مــع ضيفه شباب
ال ـســاحــل ال ـتــاســع بـ ـ  20نـقـطــة على
م ـل ـع ــب ب ـ ــرج حـ ـ ـم ـ ــود .ويـ ـغـ ـي ــب عــن
الــراس ـي ـنــغ الع ـبــه عـلــي حـمـيــة ،وعــن
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل زه ـ ـيـ ــر عـ ـب ــدالـ ـل ــه ب ـس ـبــب
اإلي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاف .وي ـ ـع ـ ـلـ ــم الـ ــراس ـ ـي ـ ـنـ ــغ أن
خـســارتــه غ ـدًا ستعني سـقــوطــه الــى
الدرجة الثانية بشكل كبير.
أم ـ ــا أه ـ ــم املـ ـب ــاري ــات غـ ـ ـدًا فـسـتـكــون
ب ــن اإلخـ ــاء األه ـل ــي عــالـيــه ال ـحــادي
عـشــر بــرصـيــد  16نـقـطــة م ــع ضيفه
التضامن صور العاشر بـ  18نقطة
عـلــى مـلـعــب ب ـح ـمــدون .ويـغ ـيــب عن
اإلخاء العباه حسني طحان وحسني
فاعور لإليقاف .ويعلم الفريقان أن
ال ـفــائــز ف ــي ال ـل ـقــاء سـيـضـمــن بـشـكـ ٍـل
كبير بقاء ه في الدرجة األولــى .لكن
األهم ستكون األجواء التي سترافق
املباراة في بحمدون ومدى انضباط
ج ـم ـهــور اإلخـ ـ ــاء ال ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم ص ــورة
حـ ـض ــاري ــة فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء مـ ــع الـ ـس ــام
زغرتا ساعدت على نسيان الحادثة
الـتــي حصلت فــي لـقــاء الـســاحــل في
األسبوع الثامن عشر.

باق مع بايرن
غوارديوال ٍ
في الموسم المقبل
لم يكد بايرن ميونيخ األملاني يخرج خاسرًا
من مباراته أمام بورتو البرتغالي  ،3-1في
ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم ،حتى سرت شائعات برحيل «بيب»
عن الفريق في نهاية املوسم.
ً
لكن اإلسباني لم ينتظر طويال للرد ،حيث
أكد للصحافيني أمس بقاءه في صفوف
الفريق البافاري الذي قاده إلى الثنائية
ً
املحلية في موسمه األول معه فضال عن
كأس السوبر األوروبية وكأس العالم
لألندية ،ويبدو في طريقه لتكرار النجاح
املحلي في هذا املوسم ،وقد يضيف إليه
الثالثية في حال تمكنه من التعويض إيابًا
أمام بورتو ومواصلة املشوار في دوري
أبطال أوروبا حتى التتويج في ملعب برلني
في املباراة النهائية.
وقال غوارديوال للصحافيني« :أشعر
بالرضا التام هنا مع الالعبني ،وأريد أن
تستمر تلك الروح القتالية بشكل أكبر .أريد
بالطبع البقاء هنا العام املقبل».
ّ
من جهتهم ،تجنب مسؤولو بايرن ميونيخ
إبداء رأيهم بشأن قرار الطبيب التاريخي
للنادي هانز -فيليم مولر -فولفارت
االستقالة من منصبه ،حيث قيل إن السبب
هو خالفاته مع غوارديوال.
ّ
وعلق القائد السابق للفريق البافاري،
شتيفان إيفنبرغ ،لقناة «سكاي سبورتس»،
بأن استقالة مولر -فولفارت تؤكد أن «أمورًا
خطيرة للغاية» تحدث في الفريق.
وتلقى النادي أمس «بأسف» استقالة
مولر  -فولفارت وقدم له الشكر على
جهوده .وأضاف في بيان« :لقد قام الطبيب
مولر -فولفارت بشكل خاص وفريقه
بأكمله بشكل عام بعمل رائع للنادي خالل
السنوات األخيرة».
وكان مولر -فولفارت قد قدم استقالته،
معتبرًا أن الثقة الالزمة لكي يشغل منصبه
تعرضت لإلنتقاص بعد مباراة بورتو
«حينما تم ألسباب غير معلومة تحميل
مسؤولية الخسارة للجهاز الطبي».

