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كرة القدم

السالم صور يخترق «األضواء» والبطاقة الثانية بني اإلخــ
وافد جديد انضم إلى عائلة نوادي الدرجة األولى ،هو السالم ًصور الذي حصد
فوزه الثاني في املربع الذهبي على الخيول 2ـ ،1وأضحى ممثال ثانيًا للمدينة
الجنوبية بعد التضامن ،فيما اقترب اإلخاء األهلي عاليه من البطاقة
الثانية بتغلبه على فريق طرابلس 1ـ0
أحمد محيي الدين
ي�ع��ود ف��ري��ق ال�س�لام ص��ور إل��ى دوري
األض��واء لكرة القدم في املوسم املقبل
ب�ع��دم��ا ح�ق��ق ف ��وزه ال�ث��ان��ي ف��ي املربع
الذهبي لبطولة الدرجة الثانية
على حساب الخيول 2ـ 1على
ملعب بلدية ب��رج حمود أمام
زهاء  200متفرج .وتألق العبو
ال � �س�ل��ام ،وخ� �ص ��وص ��ًا نجمه
غ� �س ��ام ش� ��وي� ��خ ،ال� � ��ذي سجل
اإلص � ��اب� � �ت �ي��ن وك � � � ��اد يضيف
غيرهما ف��ي أك�ث��ر م��ن فرصة.
وسيطر الخيول على الشوط
األول ،وه ��دد الع �ب��وه حارس
م ��رم ��ى ال� �س�ل�ام ح �س��ن صبرا
م ��رارًا ،ك��ان��ت أب��رزه��ا تسديدة
أحمد ضاهر ( )3ورأسية علي
الضيقة ال��ذي أهدرها بغرابة
بجانب القائم ( ،)19وتسديدة
بعيدة من علي مزهر (.)25
وان �ق �ل��ب ال ��وض ��ع ف ��ي الشوط
ال�ث��ان��ي ،فتراجع أداء الخيول
أكد رئيس السالم صور
ن �ظ �رًا مل �ج �ه��وده��م امل �ك �ث��ف في
الشوط األول ،ما سمح للسالم
محمد بيطار أن النادي
ب��ال �ت �ح �ك��م ب� �م� �ج ��رى اللعب،
دخل مرحلة جديدة
ف ��أح� �س� �ن ��وا ت �غ �ط �ي��ة املنطقة
اآلن بعد بلوغه مصاف
ال� �خ� �ل� �ف� �ي ��ة وأوك� � � �ل � � ��وا املهمة
الدرجة األولى ،مشيرًا
الهجومية إلى شويخ ومحمد
إلى أن العمل الحقيقي
ن �ص��ار ،وأه ��در ش��وي��خ فرصة
والجديد سينطلق
سانحة ( )48لكنه لم يفشل في
بوضع
بعد االحتفاالت
املحاولة الثانية عندما تسلم
دراسة للفريق لتكوين
ك��رة بينية م��ن حسن فرحات
ّ
فتالعب بالدفاع وس��دد الكرة
«فريق يبيض الوجه»
زاح � �ف ��ة إل � ��ى ي� �س ��ار الحارس
في األضواء ،وسيترتب
العمل على ترتيب البيت امل �خ �ض��رم ب�ل�ال ه��اش��م (.)63
وب�ع��د  6دق��ائ��ق تغلب شويخ
الداخلي واألوضاع وإنهاء
م ��رة ج ��دي ��دة ع �ل��ى ه ��اش ��م ،إذ
مشروع مقر النادي.
كسر مصيدة التسلل وراوغه
ل� �ي� �ن ��ال رك � �ل ��ة ج � � ��زاء سددها
غسان قوية في الشباك (.)69
واس �ت �غ��ل ف �ض��ل ا ّل �س �ي��د ال �ت��راخ��ي في
دف��اع ال�س�لام ليقلص ال�ف��ارق برأسية
خلفية (.)74
* ق��اد امل�ب��اراة الحكم أندريه ح��داد مع
ح �س�ي�ن ع �ي �س��ى وع� �ل ��ي ع �ي��د وجميل
رمضان رابعًا.

اإلخاء × طرابلس
واق � �ت� ��رب اإلخ � � ��اء األه � �ل� ��ي ع��ال �ي��ه من
العودة إلى الدرجة األولى بعد خمسة
مواسم ،بفوزه على طرابلس 1ـ 0على
ملعب جونية البلدي.

وتكافأت الكفة في الشوط األول ،حيث
ل�ع��ب ال�ف��ري�ق��ان ب�ح��ذر ش��دي��د وتبادال
ال�ه�ج�م��ات م��ن دون أن يفلحا ف��ي هز
الشباك ،وخصوصًا عبر الكاميروني
راف��اي �ي��ل أم�ب��اس��ي ورواد ال�ح�ك�ي��م من
اإلخ ��اء ،وخ��ال��د شتلة ووائ ��ل معوض
من طرابلس.
وف��ي ال �ش��وط ال�ث��ان��ي دان ��ت السيطرة
ل�ل�ف��ري��ق ال�ج�ب�ل��ي وأه � ��در ل��ه أمباسي
وجالل زيود والحكيم فرصًا عدة ،فيما
اعتمد الفريق الشمالي على مرتدات
س��ري �ع��ة ع �ب��ر ش �ت �ل��ة وم �ح �م��د عبيد.

وتمكن النعماني من تسجيل اإلصابة
الوحيدة عندما أرسل الحارس املتألق
أحمد تكتوك كرة طويلة فشل الدفاع
ف ��ي ت�ش�ت�ي�ت�ه��ا ل�ي�ت��اب�ع�ه��ا النعماني
س ��اق� �ط ��ة م � ��ن ف� � ��وق ال � � �ح � ��ارس بسام
سليمان ( .)62قاد املباراة الحكم علي
ص �ب��اغ م��ع زي ��اد ب �ي��راق وب�ل�ال الزين
ومحمد درويش رابعًا.
* يتصدر السالم بـ 6نقاط أمام اإلخاء
ب�ـ ،4فالخيول ثالثًا بنقطة وطرابلس
رابعًا من دون نقاط.

مقررات االتحاد

أعلن االتحاد اللبناني مقررات ّ
أهمها:
ّ
تأليف لجنة تسويق برئاسة وضاح
ال�ص��ادق ،وأخ��ذ العلم ب�ق��رار «الفيفا»
القاضي بمنح اتحاد البحرين الحق
بتسجيل الع��ب النجمة محمد غدار
ب� �ص ��ورة م��ؤق �ت��ة م ��ع ن� � ��ادي الشباب
البحرينيّ ،
ونية النجمة االستئناف
مل��واج�ه��ة ال �ق��رار امل ��ؤرخ ف��ي  23شباط
امل ��اض ��ي .ج��دول��ة م �ب��اري��ات األسبوع
ال �ـ 16لبطولة ال ��دوري ،فيلعب السبت
املقبل العهد مع النجمة ،واألحد في :7

احتفاالت
وبعدها
العمل

ً
العبو السالم صور يحملون مدربهم إبراهيم دهيني احتفاال بصعودهم إلى الدرجة األولى (مروان بو حيدر)

كرة السلة

هوبس في غرب آسيا بتمويل من «التمويل»
عبد القادر سعد

حديث بني كاخيا وقانصوه وبدا الزميالن سليم عواضة وحسن التنير (عدنان الحاج علي)

«أن ��ا ل��م أخ�ت��ر ه��وب��س ل�ل�م�ش��ارك��ة في
ب �ط��ول��ة غ� ��رب آس� �ي ��ا ،ب ��ل ه��وب��س هو
ّ
الذي فرض نفسه» .بهذه الكلمات رد
رئيس اتحاد ك��رة السلة بيار كاخيا
على شكره من قبل املسؤول اإلعالمي
لهوبس نمر جبر ،بعد تسمية ناديه
ً
ممثال ثانيًا للبنان في البطولة .كالم
كاخيا ج��اء خ�لال املؤتمر الصحافي
ال � � ��ذي ع � �ق ��ده رئ � �ي ��س ن � � ��ادي هوبس
جاسم قانصوه ،أمس ،في قاعة «بيت
ال�ت�م��وي��ل ال �ع��رب��ي» ،ال��راع��ي الرسمي
ل �ل �ف ��ري ��ق ف � ��ي ال� �ب� �ط ��ول ��ة اآلسيوية،
بحضور رئيس مجلس اإلدارة املدير
العام الدكتور ف��ؤاد مطرجي ،إضافة
إل��ى أم�ين س��ر ال�ن��ادي غ��ازي بستاني
وقائد الفريق حسني قانصوه.
وت� � �ح � ��دث ق� ��ان � �ص� ��وه ع � ��ن املشاركة
اآلسيوية ،شاكرًا كل من دع��م النادي

ل�ل��وص��ول إل��ى آس �ي��ا ،معتبرًا أن هذه
املشاركة تأتي كهدية لالعبي الفريق
وال �ج �ه��ازي��ن ال �ف �ن��ي واإلداري الذين
فرضوا أنفسهم في البطولة املحلية.
وأش��ار رئيس هوبس إل��ى أن التكلفة
املادية للمشاركة قد تصل إلى  25ألف
دوالر.
وش��دد قانصوه على ابتعاد الفريق
ع ��ن ال �ط��ائ �ف �ي��ة وال� �س� �ي ��اس ��ة ،رافضًا
تصنيفه تحت أي خانة غير رياضية،
أيضًا،
وه ��ذا م��ا ش��دد عليه م�ط��رج��ي
ّ
مشيرًا إل��ى أن ال��دع��م ل��م يكن ليتوفر
ل��و ك��ان ل�ه��وب��س صبغة سياسية أو
طائفية.
بدوره ،تحدث كاخيا عن أهمية القطاع
الخاص في دعم الرياضة ،مثنيًا على
ش�ج��اع��ة ه� ّ�وب��س ال ��ذي س�ي�ش��ارك رغم
حداثته السلوية.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ش � ��رح م �ط��رج��ي أسباب
رعاية مصرفه لنادي هوبس ،انطالقًا

من أوجه الشبه العديدة بني املصرف
وال � �ن� ��ادي م ��ن ن��اح �ي��ة ح ��داث ��ة العهد
واالنتشار في املناطق اللبنانية ،بعيدًا
ع��ن ال �ف �ئ��وي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة واملذهبية،
والسعي إلى مقارعة الكبار.
■ ّ
تعرض هوبس لضربة معنوية قبل
السفر مع إصابة العب الفريق حسني
الخطيب بكسر في إصبع ي��ده ،ما قد
يؤثر على مشاركته اآلسيوية.
■ ردًا ع �ل��ى س � ��ؤال ع ��ن امل ��دي ��ر الفني
للمنتخب ،أجاب كاخيا بأن املوضوع
أص�ب��ح ق��ري�ب��ًا ،قبل أن يضيف مازحًا
«أنا سأكون املدير الفني للمنتخب».
■ ق��ال كاخيا لقانصوه قبل املؤتمر:
«ي�ج��ب أن ت�ن�ض� ّ�م إل��ى االت �ح��اد ،فأنت
تعرف كيف تحصل على التمويل».
ّ
■ أث��رت الذبذبات التي كانت تطلقها
األجهزة الخلوية املفتوحة على سير
املؤتمر ،والالفت أن املشكلة كانت من
أهل البيت...الرياضي.

