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الكرة اللبنانية

العهد يستعيد توازنه وفوز النجمة بخطأ تحكيمي
استعاد فريق العهد
بعض توازنه وحافظ على
مركز الوصافة في الدوري
اللبناني لكرة القدم بعد
فوزه على السالم زغرتا،
في وقت ّ
تقدم فيه
النجمة ثالثًا بعد فوزه المثير
للجدل على الراسينغ ،وتعثر
الوصيف الثاني فريق
الساحل أمام اإلجتماعي،
فيما تقدم طرابلس مركزًا
مستفيدًا من فوز مستحق
على مضيفه النبي شيت
الجريح ،كما أبقى األنصار
نفسه منافسًا بفوزه
المتوقع على الحكمة

األوغ ـن ــدي ري ـت ـشــارد كــاســاغــا لحسن
ش ـع ـي ـتــو «مـ ــونـ ــي» ،ورف ـ ــع ف ــي وج ـهــه
البطاقة الحمراء لكونه كان آخر العب
في الدقيقة .39
لكن العهد انتفض في الشوط الثاني
ً
ّ
وسجل ثالثة أهــداف مستغال النقص
الـ ـع ــددي ف ــي ص ـف ــوف الـ ـس ــام ،ف ــأراح
هــدف «مــونــي» األعـصــاب فــي الدقيقة
 ،55قـ ـب ــل أن ي ـ ـعـ ــزز ع ـ ـبـ ــاس ع ـط ــوي
الـنـتـيـجــة ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،75ث ــم يـثـ ّـبــت
الـبــديــل حسني حـيــدر النتيجة بهدف
رائ ــع فــي الدقيقة  86لتنتهي املـبــاراة
بثالثية نظيفة للعهد ،علمًا أن العب
العهد هيثم فاعور طرد في منتصف
الـشــوط الثاني ( )57بــاإلنــذار األصفر
الثاني لخشونته.

ُمنع الجمهور من
حضور المباريات في
األسبوع الـ13

العب العهد عباس عطوي يحتفل بهدفه في مرمى السالم زغرتا (عدنان الحاج علي)

عبد القادر سعد
ُ
اخ ــتـ ـت ــم األس ـ ـبـ ــوع الـ ـث ــال ــث ع ـش ــر مــن
الـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم بـفــوز
مريح للعهد على ضيفه السالم زغرتا
 0 - 3ع ـل ــى م ـل ـعــب صـ ـي ــدا .ف ـ ــوز ك ــان
ّ
بأمس الحاجة اليه وهو
العهداويون
جــاء بقيادة املــدرب باسم مرمر ،الذي
استلم املهمة من محمود حمود املقال،
فـكــانــت هـنــاك بـعــض الـتـغـيـيــرات على
الـتـشـكـيـلــة م ــع اش ـ ــراك م ـه ــدي فحص
وعباس عطوي «أونيكا» كأساسيني
مع اراحــة السوري عبد الــرزاق حسني
وإبعاد أحمد زريق وحسني عواضة.
وللمباراة الثالثة على التوالي يفشل
التونسي إيـهــاب املويهبي فــي إثبات
نـ ـفـ ـس ــه ،حـ ـي ــث س ـن ـح ــت لـ ــه أك ـ ـثـ ــر مــن
فرصة البراز قدراته ،فأهدر كرة سهلة
جـ ـدًا صـنـعـهــا ل ــه الـسـنـغــالــي مـحـمــدو
درامي في الشوط األول ،قبل أن يعود
ويهدر ركلة جــزاء قبل نهاية الشوط،
ّ
تصدى لها الحارس املتألق مصطفى
م ـط ــر .وك ـ ــان ال ـح ـكــم رض ـ ــوان غ ـنــدور
قــد احـتـســب رك ـلــة ال ـج ــزاء بـعــد عرقلة
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ال ـض ـي ــوف ال ــزغ ــرت ــاوي ــون ل ــم يـكــونــوا
ً
ص ـ ـي ـ ـدًا س ـ ـه ـ ــا ألصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب األرض،
ف ـص ـن ـع ــوا الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـفـ ــرص فــي
الشوط األول ،لكن مستواهم هبط في
الثاني ،وخصوصًا بعد طرد كاساغا،
لـكــن األبـ ــرز فــي ال ـســام ك ــان ال ـحــارس
م ـط ــر ،ال ـ ــذي أن ـق ــذ فــري ـقــه م ــن ال ـعــديــد
من الـكــرات ،اضافة الــى تصديه لركلة
الجزاء واستحق أن يكون أفضل العب
فــي الـلـقــاء لــوال األه ــداف الـثــاثــة التي
دخلت مرماه.
الـ ـعـ ـه ــد اس ـ ـت ـ ـفـ ــاد م ـ ــن تـ ـعـ ـث ــر ش ـب ــاب
الساحل أمــام االجتماعي بعد تعادله
معه  2 - 2على ملعب طرابلس ليرتاح
ً
م ــن أح ــد مــاحـقـيــه ق ـل ـيــا .ت ـع ــادل هو
بطعم الخسارة للساحليني الطامحني
ال ــى احـ ــراز الـلـقــب وال ـب ـقــاء مـنــافـســن،
ّ
لـ ـك ــن م ـض ـي ـف ـهــم اإلج ـت ـم ــاع ــي ك ـ ــان لــه
رأي آخ ــر ف ـقــدم م ـب ــاراة ك ـب ـيــرة ،وك ــان
بــام ـكــانــه الـ ـخ ــروج ف ــائ ـزًا ب ـعــد تـقــدمــه
مرتني ،األولى بهدف مهاجمه الغاني
ديفيد أبــوكــو فــي الدقيقة  .16وعــادل
الساحليون عبر البرازيلي إيـغــور دا
ّ
س ــوزا ،لـكــن االجـتـمــاعــي تـقــدم مـجــددًا
عـ ـب ــر الـ ـغ ــان ــي نـ ـيـ ـك ــوالس ك ــوف ــي فــي
الدقيقة .73
وفـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  80عـ ـ ــادل ال ـن ـي ـج ـيــري
م ــوس ــى ك ـب ـي ــرو ال ـن ـت ـي ـجــة بـتـسـجـيـلــه
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ل ـل ـســاحــل ،والـ ـح ــادي

السلة اللبنانية

أخبار رياضية

اللويزة يصعق هومنتمن والمتحد يفوز على بيبلوس
صعق فريق اللويزة مضيفه هومنتمن
وفـ ــاز عـلـيــه ب ـف ــارق  9ن ـق ــاط63 - 72 ،
(االرباع - 72 ،44 - 54 ،24 - 38 ،18 - 11
 ،)63ضمن املرحلة الـ  ،12الثالثة ايابًا،
من بطولة لبنان في كرة السلة .وكان
أفضل مسجل في املباراة العب اللويزة
االمـيــركــي غ ـيــرون جــونـســون برصيد
 23نقطة و 10متابعات و 7تمريرات
حاسمة ،بينما أضاف مواطنه ويندل
لويس  22نقطة و 6متابعات ،وسجل
مواطنهما اليكس اوكــافــور  13نقطة
و 5متابعات و 3تمريرات حاسمة.
أما لدى الخاسر ،فكان أفضل مسجل
االميركي دواين جاكسون برصيد 21
نقطة و 6متابعات و« 3بلوك شوت»،
فيما أض ــاف أحـمــد ابــراهـيــم  20نقطة
مـنـهــا  3ث ــاث ـي ــات ،وس ـجــل االم ـيــركــي
نورفيل بيل «دابل دابل»  14نقطة و13
متابعة و« 4بلوك شوت».
أمس ،فاز املتحد على ضيفه بيبلوس
بفارق  23نقطة ( 73 - 96االربــاع - 22
 ،)73 - 96 ،54 - 71 ،34 - 44 ،16في قاعة
مجمع الصفدي .وكــان افضل مسجل
فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء الع ـ ــب امل ـت ـح ــد األم ـي ــرك ــي

عشر له في الدوري.
يــوم السبت شهد ف ــوزًا غير مستحق
للنجمة عـلــى ضيفه الــراسـيـنــغ 0 - 1
ع ـل ــى م ـل ـعــب ط ــرابـ ـل ــس ،ح ـي ــث خـطــف
ال ـن ـج ـمــة ن ـق ــاط امل ـ ـبـ ــاراة ف ــي الــدق ـي ـقــة
 89مـ ــن رك ـ ـل ــة جـ ـ ـ ــزاء غـ ـي ــر صـحـيـحــة
سـجـلـهــا خ ــال ــد ت ـكــه ج ــي واحـتـسـبـهــا
الحكم السوري صفوان عثمان ،الذي
اس ـت ـع ــان ــت ب ــه ل ـج ـنــة ال ـح ـك ــام ب ـهــدف
تدعيم الجهاز التحكيمي ،وهــو كان
م ــن ح ـكــام الـنـخـبــة ف ــي آس ـيــا واخـتـيــر
أفضل حكم في سوريا عام  ،2008لكن
األخـيــر أخـطــأ ب ـقــراره ،علمًا أن الحكم
املساعد هشام قانصوه يتحمل جزءًا
من املسؤولية بعدما دخل الى امللعب
إثر سقوط تكه جي وهو تحرك يرافق
وج ــود ركـلــة ج ــزاء ،مــا أوح ــى لعثمان
بــأن هناك خطأ وخصوصًا أن زاويــة
الرؤية لديه لم تكن واضحة.
ول ـ ــم ي ـس ـت ـحــق ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ ال ـخ ـس ــارة
فالتعادل كانت النتيجة العادلة للقاء،
اال أن الـنـجـمــة ف ــاز والــراس ـي ـنــغ خسر
ك ـمــا أن ــه سـيـفـتـقــد الع ـب ــه ع ـلــي حمية
الذي طرد في الشوط الثاني باإلنذار
األصفر الثاني.
وغــاب عــن اللقاء الجمهور الــذي منع
م ــن دخـ ــول امل ــاع ــب ب ـق ــرار م ــن ال ـقــوى
األمنية رغم أن عقوبة جمهور النجمة
ان ـت ـهــت ،وال ــاف ــت أن ق ــرار امل ـنــع شمل
جميع املباريات.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ع ـي ـن ــه ك ـ ــان م ـل ـع ــب ب ــرج
حمود ،يشهد فوزًا متوقعًا لألنصار
ع ـلــى مـضـيـفــه الـحـكـمــة  ،0 - 2حيث
م ـنــح الـ ـه ــداف األرج ـن ـت ـي ـنــي لــوكــاس
غاالن فريقه نقاط املباراة بتسجيله
ال ـ ـهـ ــدفـ ــن ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـقـ ـت ــن  21و87
م ــن رك ـلــة ج ــزاء ارت ـك ـبــت عـلـيــه رافـعــا
رصيده الــى  13هدفًا في  13مباراة،
م ــا ي ـع ـنــي أن م ـع ــدل ــه ه ـ ــدف ف ــي كــل
مباراة ،حيث إنه سجل أيضًا هدفني
في لقاءي الكأس وثالثة أهــداف في
ثالث مباريات في النخبة.
وعلى ملعب بحمدون ،حقق طرابلس
ف ــوزًا صـعـبــا عـلــى الـنـبــي شـيــت 0 - 1
سـجـلــه أب ــو ب ـكــر امل ــل ف ــي الــدق ـي ـقــة 56
بـ ـتـ ـس ــدي ــدة ص ـ ــاروخ ـ ـي ـ ــة .ووضـ ـع ــت
خـســارة النبي شيت الفريق البقاعي
فـ ــي مـ ــوقـ ــف حـ ـ ــرج قـ ــد تـ ـت ــرت ــب عـلـيــه
إج ـ ـ ــراءات خ ــال ه ــذا األسـ ـب ــوع تعيد
التوازن للفريق وتضع جميع األطراف
أمام مسؤولياتهم.

غيرون جونسون يحاول التسجيل بمضايقة نورفيل بيل (سركيس يريتيسيان)

مايكل تايلور برصيد  26نقطة منها
 6ثالثيات و 4متابعات و 5تمريرات
ح ــاس ـم ــة ،وأضـ ـ ــاف ع ـمــر االي ــوب ــي 17
نقطة و 6متابعات ،واألميركي ريشون
ت ـيــري  16نـقـطــة و 7م ـتــاب ـعــات ،فيما
اك ـت ـف ــى م ــواطـ ـن ــه رامـ ـي ــل كـ ـ ــوري بـ ــ14

نقطة و 6متابعات ومثلها تمريرات
حاسمة.
وفي الخاسر ،كان االميركيان ستيفن
بــورت وجــاي يونغبالد األفضل بـ 25
نقطة و 4متابعات و« 2بـلــوك شــوت»
للثاني ،فيما سجل باسل بوجي 16

نـقـطــة و 5مـتــابـعــات ،و 3ن ـقــاط إليـلــي
شمعون.
وتختتم املرحلة اليوم بلقاء الرياضي
مــع ضيفه هوبس على ملعب املنارة
عند الساعة .20.30
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أع ـل ــن رئ ـي ــس ن ــادي
األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ال ــري ــاض ــي وع ـضــو
ال ـل ـج ـنــة ال ـف ـن ـيــة ل ــات ـح ــاد ال ــري ــاض ــي
العربي للشرطة العميد حسني خشفة
عـ ــن ت ـش ـك ـي ــل ف ــري ــق كـ ـ ــرة سـ ـل ــة ت ــاب ــع
ل ـقــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ب ــدأ تــدريـبــاتــه
ت ـح ــت اش ـ ـ ــراف ق ــائ ــد م ـن ـت ـخــب لـبـنــان
السابق الــاعــب الــدولــي يــاســر الحاج
ع ـلــى مـلـعـبــي م ـجـ ّـمــع م ـي ـشــال امل ــر في
البوشرية والرئيس صائب سالم في
املنارة .وأشــار خشفة الى أن مؤسسة
قوى األمن الداخلي ترغب باالنضمام
ال ـ ــى ع ــائ ـل ــة االت ـ ـحـ ــاد واملـ ـش ــارك ــة فــي
بطوالته فــي سـيــاق ايالئها الرياضة
األهمية الكبيرة فــي عــدد مــن األلعاب
وم ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـعـ ـ ــاب ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى واألل ـ ـ ـعـ ـ ــاب
الــر ّيــاضـيــة الـقـتــالـيــة وال ــرم ــاي ــة ،حيث
ح ــق ــق ع ـنــاصــر قـ ــوى األم ـ ــن الــداخ ـلــي
نتائج مميزة محليًا وخارجيًا.

األنوار ثامنًا والزهراء تاسعًا في
البطولة العربية

اختتمت االحد بطولة األندية العربية الـ 34في
الكرة الطائرة التي أقيمت في مدينة سوسة
التونسية الساحلية .واحتل فريق األنوار
(وصيف بطل لبنان) املركز الثامن بعدما خسر
امام فريق االتحاد السعودي ( )3-1في مباراة
تحديد املركزين السابع والثامن .أما فريق
الزهراء (بطل لبنان) فاحتل املركز التاسع بعد
فوزه على فريق األهلي السعودي (.)0 - 3

الغدير واألدب والرياضة بطال ناشئي
كرة الطاولة

أسدلت الستارة على بطولة لبنان لفرق
الناشئني (دون  18سنة) في كرة الطاولة التي
نظمها االتحاد اللبناني للعبة على طاوالت نادي
املون السال .أقيمت مباريات الناشئات ضمن
مجموعة واحدة وجمع لقاء ّ
القمة ناشئات
االدب والرياضة (كفرشيما) مع ناشئات الندوة
القماطية ،ففاز االدب والرياضة كفرشيما 3
ّ
  .2وحلت إناث املون السال في املركز الثالثواالهلي صيدا في املركز الرابع.
وعند الناشئني ،فاز الغدير (جبشيت) بلقب
البطولة للمرة االولى بفوزه في املباراة النهائية
على البراعم النبطية حامل اللقب  8مرات وبطل
العام الفائت .2 - 3

