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كأس االتحاد اآلسيوي

ّ
ّ
النجمة يفرط بالفوز والفرصة وتأهل القادسية واالتحاد وناساف
عاد القادسية الكويتي بفوز ثالثي على
مضيفه النجمة بعدما تقدم بهدفني،
فيما تفوق النجمة في الشوط الثاني
ّ
وفرط بفوز قريب ،قبل أن يتلقى الثالث
بدم بارد ،فتأهل القادسية وابتعد
النجمة ،وخسر العهد أمام مضيفه
ناساف برباعية
ب� ��دأ ال �ق��ادس �ي��ة ال �ل �ع �ب��ة ب �ع ��زف شبه
منفرد ،وتقدم سريعًا بهدف من كرة
ط��وي �ل��ة س �ب��ق إل �ي �ه��ا ج �ه��اد الحسني
ورف �ع �ه��ا ل� ��وب ف� ��وق ال� �ح ��ارس عبدو
طافح (.)5
ّ
وصد طافح كرتني للشمعان والدولي
ب��در امل�ط��وع ،وس��دد ماكيتي أول كرة
ن�ج�م��اوي��ة ف��ي ح�ض��ن ال �ح��ارس (،)19
وط � ّ�وع امل�ط��وع دف��اع النجمة وانفرد
ّ
فصد طافح كرته.
وان� �ت� �ق ��ل ال �ن �ج �م��ة ل �ل �ه �ج��وم وأطاح
م��اك�ي�ت��ي ب��رأس��ه أس �ه��ل وأخ �ط��ر كرة
ع�ل��ى ب ��اب امل��رم��ى ( ،)22وف��اج��أ عبد
ال� �ع ��زي ��ز ال �ش �م �ع ��ان الجميع
ب �ك ��رة م ��ن  25م �ت �رًا م� ��رت من
ت �ح��ت ال� �ح ��ارس ط��اف��ح (،)25
ّ
ورد أح��د ن�ج��وم اللعبة بالل
ن � �ج� ��اري� ��ن امل � �ت � �ق� ��دم برأسية
صدمت القائم ،وكثرت أخطاء
ماكيتي واع�ت��راض��ات��ه ،ورفع
ال �ك��اب�تن ع �ط��وي ك ��رة ّ
حولها
فكتمها أكرم
ماكيتي ب��رأس��ه ّ
املغربي املتطور ولفها بقوة
لترتد من الحارس (.)45
وب��دأ النجمة ال�ش��وط الثاني
ض ��اغ� �ط ��ًا ،ع �ل ��ى وق � ��ع هتاف
ال �ج �م �ه��ور امل� �ت ��زاي ��د ،وتألق
نجارين بثالث ك��رات المست
خ �ش �ب��ات امل ��رم ��ى ،ووضحت
م �ع��ان��اة ال �ق��ادس �ي�ي�ن ،وأحيا
رأس امل �غ ��رب ��ي أم� ��ل النجمة
ّ
ّ
ب �ه��دف رائ ��ع ح�ي�ن س�ك��ب كرة
هنأ املدير الفني
عطوي في قلب املرمى (.)67
للنجمة «زيزو» العبيه
وأض � � � � � ��اع م� ��اك � �ي � �ت� ��ي فرصة
افتقد
على أدائهم الذي
ال � � �ت � � �ع � ��ادل ح �ي ��ن س� � � ��دد كرة
فيما
اللمسة األخيرة،
انفرادية في قدمي الحارس.
القادسية
استغل
وم � ��ن ه �ج �م��ة م� ��رت� ��دة نادرة
 3أخطاء ساذجة.
خ �ط��ف ب� ��در امل� �ط ��وع ك� ً��رة من
خ��ط امل �ن �ط �ق��ة ،م �س �ج�لا هدفًا
وكشف أنه يفضل
ث��ا ُل�ث��ًا ف��ي م��رم��ى ط��اف��ح (.)72
العبني قادرين على
وطرد كيتا القادسي بصفراء
تنفيذ رؤيته بدل
ثانية ( )73فضغط النجمة،
األسماء ،لذلك «أجري
ون � � � ��زل ع � �ل ��ي ن � ��اص � ��ر الدين
بعض التغييرات
وم �ح �م��د ق� ��ران� ��وح ول � ��م تجد
محمد
الجذرية» .وقال
كرة علي ناصر الدين البديل
ًا
د
ج
راض
م� ��ن ي �ت ��اب �ع �ه ��ا ،وخ � �ت ��م علي
إبراهيم «أنا ٍ
عن الالعبني» بغياب 5
بصاروخ صده الحارس علي
من األساسيني ،ونتطلع جواد (.)93
* ق��اد اللقاء الحكم العماني
إلى ّالفوز على االتحاد
إبراهيم الحوسني ومواطناه
لتصدر املجموعة.
خ � � ��ال � � ��د ال � � �ه � � �ن� � ��اي وحميد
الشيدي.
* ضمن القادسية التأهل بــ11
نقطة ،وصار النجمة ثالثًا بـ7
نقاط وفقد الفرصة.
مباريات اليوم
ي �س �ت �ض �ي��ف ش � �ب� ��اب األردن
األردني ،اليوم ،أهلي صنعاء اليمني،
في املجموعة األولى ،ويلعب الكرامة
السوري مع صحم العماني.
* وف� ��ي امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة ،يسعى
ال�ك��وي��ت الكويتي ،ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ،إلى
ح �س��م ب �ط��اق��ة ال �ت��أه��ل أم� ��ام مضيفه
الهالل اليمني .ويكفيه التعادل ،فيما
ي�ل��زم ال�ه�لال ال�ف��وز م��ع تعثر الكويت
في الجولة األخيرة أمام براذرز.
* في الرابعة ،خسر العهد أمام مضيفه
ناساف األوزبكي  4ـــــ ،0وفاز الجيش
السوري على مضيفه كاظمة الكويتي
بهدف ،وتأهل ناساف وكاظمة.
* وفي الخامسة ،يقابل الريان القطري
فريق ال��وح��دات األردن ��ي ،طامحًا إلى
رف ��ع رص �ي��ده إل ��ى  12ن�ق�ط��ة لضمان

راض
زيزو ٍ
وإبراهيم
راض
ٍ

ّ
مسجل هدف النجمة أكرم املغربي ( )13في غزوة طائرة على املرمى الكويتي (بالل جاويش)

مقررات اتحادية
ّ

سجل جمهور النجمة
حضورًا مميزًا أنعش
فريقه حتى النهاية
لوال..

التأهل رسميًا ،والتمسك بالصدارة
الدور الثاني على
ليضمن إقامة لقاء
ً
م �ل �ع �ب��ه ب��وص �ف��ه ب �ط�ل�ا للمجموعة،
وال��وح��دات ( 6ن) يلعب للتأهل ولرد
اعتباره لخسارته الثقيلة أم��ام��ه في
ّ
عمان .4-2
* ف��ي ال �س��ادس��ة ،يلعب سيرويجايا
اإلن ��دون� �ي� �س ��ي ،امل �ت �ص ��در ب � �ـ 7نقاط،
م� ��ع ف �ي �ك �ت ��وري م� ��ن ج � ��زر املالديف،
ال ��راب ��ع ب � �ـ ،4وب�ي�ك��ام�ك��س ب�ي�ن��ه دونغ
الفييتنامي ،الثاني بـ ،7مع سيالنغور
املاليزي ،الثالث بـ .4ويضمن الفريقان
املضيفان التأهل في حال فوزهما.

القتالية •
• األلعاب
ّ

ّ
الحكام مع شهاداتهم

إبعاد منتخب لبنان لترميمه وجدولة بطوالت املوسم
أعلن االتحاد اللبناني لكرة القدم
ّ
مقررات أبرزها:
إب � � �ع� � ��اد م� �ن� �ت� �خ ��ب ل � �ب � �ن� ��ان ع� � ��ن كل
االس �ت �ح �ق��اق��ات ال ��ودي ��ة والرسمية
ل�ب�ق�ي��ة ال� �ع ��ام إلع� � ��ادة ت��رم �ي��م بنية
املنتخب وإخ��راج��ه من ال��دائ��رة غير
اإليجابية في مشاركاته الخارجية.
ـ تشكيل مجموعات فنية ملنتخبات
ال �ف �ئ��ات ال �ع �م��ري��ة م ��ن س ��ن  12إلى
 .19وت�ك�ل�ي��ف م� ��درب وم� �ع ��اون لكل
منتخب( .سعد الدين بهلوان ،محمد
شحرور ،غ�لام غ��ادر ،نبيه الجردي
وسمير سعد) .تحت إشراف املدرب
عدنان مكداش (الشرقي).
ـ� � �ـ ن� �ق ��ل ن� �ه ��ائ ��ي ك � � ��أس ل� �ب� �ن ��ان بني
األن �ص��ار وامل �ب� ّ�رة م��ن م�ل�ع��ب صيدا
إلى طرابلس .
ـ املوافقة على طلب سفارة البرازيل
في لبنان تنظيم مباراتني وديتني
ل�ن��ادي أف��اي ال�ب��رازي�ل��ي ،ف��ي بيروت
وال�ب�ق��اع ،خ�لال النصف الثاني من

أيار.
ــ إيقاف أول مباراة رسمية لكل من
الالعبني حسنني دع�ب��ول الساحل،
سركيس عباجيان الراسينغ ،ونبيل
بعلبكي األنصار ،وطارق العمراتي
الصفاء ،وجواو الفريدو ّ
املبرة.
ـ إط � �ل� ��اق ب � �ط� ��ول� ��ة ك � � ��أس النخبة
للموسم الجديد اعتبارًا من األحد
 12أيلول ،2010وإقامة كأس السوبر
يوم  1تشرين أول.
ــ إطالق بطولة ال��دوري العام يوم 9
تشرين أول ،وكأس لبنان في اليوم
ذات��ه ،وبطولة ال��درج��ة الثانية يوم
 15م �ن��ه ،وال �ث��ال �ث��ة ف ��ي  12تشرين
الثاني.
ـ �ـ إط�ل�اق ب�ط��ول��ة ال � ��دوري ال �ع��ام في
كرة الصاالت يوم  9تشرين الثاني،
وكأس لبنان للصاالت في  21كانون
األول ،وبطولة الدرجة الثانية يوم
 17تشرين الثاني.
ــ إط�لاق بطولة كرة القدم النسائية

في  19آذار  ،2011وكأس لبنان يوم
 ،23وك � ��رة ال� �ق ��دم ال �ش��اط �ئ �ي��ة م ��ن 3
تموز .2011
ــ نقل مباراة الحدود مجدل عنجر
وشباب حومني التحتا إل��ى ملعب
الصفاء يوم األحد  25نيسان.
ــ تحديد مهلة االنتساب إلى نشاط
ك��رة ال�ص��االت ل��دى االت�ح��اد بحيث
تنتهي يوم  31تموز  ،2010إفساحًا
في املجال أمام األندية واملؤسسات
امل �ن �ت �س �ب��ة ح��دي �ث��ًا ل �ل �م �ش��ارك��ة في
البطوالت الرسمية الجاري اإلعداد
إلطالقها في املوسم الجديد.
ـ اع �ت �م��اد ال �ن �ظ��ام ال �ج��دي��د لنشاط
تاريخه.
ك� ��رة ال � �ص� ��االت ب � ��دءًا م ��ن
ّ
واعتماد النظام الفني الخاص لكل
بطوالته.
ـ إي�ق��اف اإلداري ف��ي ن��ادي الشباب
ال�ع��رب��ي سعيد ح�م��دون ع��ن العمل
اإلداري مل � � ��دة  6أش� � �ه � ��ر لشتمه
الحكام.

 44حكمًا جديدًا في الكيوكوشنكاي

ّ
أق��ام االت�ح��اد اللبناني للكيوكوشنكاي
دورة تخريج للحكام بمختلف الفئات
ف ��ي ق ��اع ��ة ن � ��ادي ك��ام �ي �ك��از طرابلس،
ب �ح �ض��ور األم�ي��ن ال �ع��ام ل�ل�ات �ح��اد ،علي
ف ��واز ،وب��إش��راف رئ�ي��س ال�ل�ج�ن��ة الفنية
ل�ل�ك�ي�ك��وش�ن�ك��اي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م��ات�س��وش�ي�م��ا في
ل�ب�ن��ان ،األس �ت��اذ وال�ح�ك��م ال�ع��امل��ي جمال
الحايك ،وتقرر اعتماد:
حكم درج��ة أول��ى :خ�ل��دون عبيد ،أحمد

ب�ل��وك ،سمير يحيى ،سمير العبد الله،
محمد أم�ي��ر ح �س��ون ،ف ��راس إسكافي،
م �ح �م��د ك� ��وس� ��ا ،ط� ��ه ش � ��ري � ��دي ،هادي
يونس ،وسام جمعة ،رامي فواز ،عارف
حمادي ،ف��راس سكافي ،علي درويش،
محمد العبدو ،محمد الحايك ،سركيس
سوجيان ،علي األحمد وأسامة الحايك.
حكم درجة ثانية :سوزانا إبراهيم ،سعد
الدين سعد ،محمد كيوان ،رول��ى خالد،

ع�م��اد يحيى ،محمود ري�م��ا ،ط��ه بكور،
ف��ادي مينا ،عزيز دي��ب ،زي��اد شويكي،
عبد الوهاب ناجي ،جاد كفروني ،كلود
فؤاد شيحا ورامي أرقدان.
حكم درجة ثالثة :طالل العويك ،عز الدين
حشيشو ،خالد الدهبي ،مصطفى زيادة،
هندية املرعبي ،دانيال سوجيان ،سمير
كفروني ،سليم صابونة ،أحمد الحايك،
أحمد امللك ومحمد عبد الله الحايك.

