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كرة القدم

يعزل الصفاء
العهد
ّ
واألنصار يغرد ّ وحيدًا
والتحكيم يشوه القمة

علي ناصر الدين
يعتذر من
جمهور النجمة
عن تسجيل هدف
الفوز في مرمى
فريقه السابق
(هيثم املوسوي)

ّ
عاد العهد ّ
وتجمد الصفاء فغرد األنصار وحيدًا في قمة الالئحة بفوز على
النجمة ،وواصل الراسينغ صعوده برباعية عبرّ اإلصالح ،وعاد املبرة من صور بفوز
مبرور على التضامن ،وكسر السالم النحس وتنفس اإلخاء بفوزه الثاني
شهد األس �ب��وع ال�ث��ام��ن أف�ض��ل مباراة
حتى اآلن ،وقمة منطفئة بني النجمة
واألن� �ص ��ار ،وخ �ط��اي��ا تحكيمية دقت
جرس اإلنذار مبكرًا.
الصفاء × العهد (2ـ)3
ّ
حقيقية غزلها املتصدر الصفاوي
قمة
والعهد حامل اللقب بكل أنواع اإلثارة
طيلة  97دق�ي�ق��ة ،ت�ب��ادال فيها التقدم،
ّ
وشوهتها قرارات التحكيم بني جائرة
وخ ��اط� �ئ ��ة ت� �ت ��رك ع �ل�ام� ��ات استفهام
وتعجب!!
ت�ق��دم ال�ص�ف��اء مبكرًا م��ن ك��رة عرضية
ملحمد طحان كتمها محمود الزغبي
عند نقطة الجزاء وسددها أرضية (،)9
وم ��رت رأس �ي��ة ال�ع�م��رات��ي ق��رب القائم
( ،)16ودارت الكرة في الوسط بال بركة
حتى الدقيقة  ،40حيث ّ
حول الحارس
نزيه طي كرة حسن معتوق املحاصر،
وقطع الحكم املساعد مصطفى بواب
ف��رص��ة ان� �ف ��راد مل �ح �م��ود ال �ع �ل��ي براية
«عمياء».
وب � ��دأ ال �ع �ه��د ال� �ش ��وط ال �ث��ان��ي بفورة
هجومية قابلها الصفاء ب�ت��راخ ّ أربك
دفاعه ،ومن كرة حرة ألونيكا حضرها
رأس امل��داف��ع امل�ت�ق��دم ري�ت�ش��ارد لرأس
م �ص �ط �ف��ى ال� �ح�ل�اق ل �ي �ح �ق��ق التعادل
( .)58وس��ري�ع��ًا أش�ع��ل ال�ح�لاق اللعبة
املعتوق
ب �ه��دف ث ��ان ب�ه��دي��ة م��ن رأس ّ
( .)60وهاج الصفاء ورد بكرة حضرها
ال �ب��دي��ل رون � ��ي ع� � ��ازار مل �ح �م��د طحان
لينفرد ويصطدم ب��ال�ح��ارس الخارج
فيمنحه الحكم ركلة جزاء (!) يسددها
امل� �ت� �خ� �ص ��ص ع� �ل ��ي ال � �س � �ع ��دي (،)70
وسريعًا أطفأ العهد الفرحة م��ن كرة
ح ��رة ي �خ��رق ب�ه��ا امل�ت�خ�ص��ص أونيكا
ال�س��د فيسكبها ف��ي ال��زاوي��ة البعيدة
( .)73وي �ن �ف �ج��ر ش �ج ��ار ب�ي�ن العبني،
ويقلش القرحاني كرة يتابعها العلي
ل�ي�ن�ف��رد ج��ان �ب��ًا ف�ي�ج�ت��اح��ه العمراتي
ب �ق��دم �ي��ه دون ق � � � ��رار!! ( .)79ويهيج
ال �ص �ف��اء وي�ض�غ��ط وت�ن�ج��ح تبديالت
املدرب حمود الدفاعية ،وختم املعتوق
املشهد املثير بكرة الى علوية سددها
قرب القائم (.)97
* ق ��اد ال �ل �ق��اء ال�ح�ك��م ع�ل��ي ص �ب��اغ مع
علي عيد ومصطفى بواب.
الراسينغ × اإلصالح (4ـ )0
بفوز رباعي باهر ،واصل رجال القلعة
البيضاء ثورتهم ،وارتقوا رابعًا على
ح �س��اب ض�ي�ف�ه��م اإلص �ل��اح ،بحضور
جمهور متزايد على ملعب جونية.
س � �ي � �ط ��ر ال � ��راس� � �ي� � �ن � ��غ ب � �خ � �ط ��ة ذكية
ف ��اس� �ت ��درج ��وا الع� �ب ��ي اإلص � �ل ��اح الى
م �ن �ط �ق �ت �ه��م وش � �ن ��وا ه �ج �م��ات خطرة
ع�ب��ر امل �ي��ري وع �ب��د ال �ه��ادي وخاتون،
ال � � ��ى أن ع � ��رق � ��ل ال� � � �ح � � ��ارس رضوان
ك�س��اب امل�ه��اج��م س�ي��رج سعيد فسجل
امليري املتخصص ركلة ال�ج��زاء (،)32
وي�ع��ززه��ا حسن خ��ات��ون ب�ك��رة رأسية
من عبد الهادي (.)43
وواص � � � � ��ل الع � �ب � ��و ف � � �ي � ��وري تفوقهم
ّ
وه �ج ��وم �ه ��م ،ف� �م ��رر ال �ن �ج��م املتجدد
امل �ي ��ري ك ��رة ق��اب�ل�ه��ا م ��داف ��ع اإلصالح
ب��رأس��ه خ �ط��أ ال ��ى م��رم��اه ه��دف��ًا ثالثًا
( ،)55وك� � ��رر ال �خ �ط��أ امل� ��داف� ��ع حسني
ن �ص ��ر ال� �ل ��ه ف� ��ي م� ��رم� ��اه أي� �ض ��ًا هدفًا
راب �ع��ًا ،وك ��اد ال�ب��دي��ل م�ح�م��ود شحود

ّ
يخمسها ،قبل أن ي�خ��رج األبيض
أن
وجمهوره ..بأفضل حلة وترتيب لهم
في السنوات األخيرة.
* ق � � � ��اد امل � � � �ب � � � ��اراة ال � �ح � �ك� ��م وارطان
م��اط��وس �ي��ان م ��ع م�ح�م��د ض ��و وربيع
عميرات.
التضامن × املبرة (1ـ)2
واص ��ل امل �ب��رة ص�ح��وت��ه وع ��اد بصيد
ثمني من مضيفه التضامن صور ،1-2
في صور أمام زهاء ألف مشاهد.
سيطر التضامن على ال�ش��وط األول،
وأه � � ��در ل ��ه ج � ��ون ك� ��ام� ��ارا ف ��رص ��ة في
م��واج �ه��ة امل ��رم ��ى ( ،)25وم �ن��ح أحمد
سبيتي ال�ت�ق��دم ب��رأس�ي��ة مميزة (.)29
وان�ق�ل�ب��ت األم� ��ور ف��ي ال �ش��وط الثاني
خالل أربع دقائق فعادل املبرة برأسية
ألح�م��د سبيتي ( ،)48وخ�ط��ف طارق
العلي الفوز بهدف ذكي من كرة «لوب»
من فوق الحارس مسلماني (.)51
وح � � � ��اول ال� �ت� �ض ��ام ��ن ال� � �ع � ��ودة إال أن
ت �س��دي��دة ع �ل��ي ف�ق�ي��ه امل �ن �ف��رد المست
ال�ع��ارض��ة ( ،)65وأن �ق��ذ ح ��ارس املبرة
حسن بيطار ببراعة كرة يوسف عنبر
(.)92
* قاد املباراة الحكم محمد الخالد مع
هادي كسار وعبد الله طالب.
اإلخاء × الساحل ( 2ـ )1
خ�ط��ف اإلخ ��اء ف ��وزًا ثمينًا م��ن ضيفه
ال�س��اح��ل ،على ملعب ب�ح�م��دون .تقدم
ال �س��اح��ل ب �ك��رة رأس� �ي ��ة س�ك�ب�ه��ا علي
متيرك ورفعها زه�ي��ر عبد ال�ل��ه (،)12
وع � ��ادل اإلخ � ��اء ب �ك��رة م��ن رأس أحمد
ال �ن �ع �م��ان��ي ال� ��ى رأس ح �س�ي�ن طحان
( ،)27ويقطف أحمد النعماني هدف
ال� �ف ��وز م ��ن ك� ��رة أف �ل �ت��ت م ��ن الحارس
عيسى الدحويش (.)55
* حكم اللقاء رضوان غندور مع أحمد
قواص وسامر بدر.
النجمة × األنصار (0ـ)1
لعب النجمة وف��از األن �ص��ار ،وتصدر
بهدف لعلي ناصر الدين العب النجمة
السابق ،فيما خ��رج النجمة متحسرًا
ومنتقدًا تحكيم املباراة.
لعب النجمة بحركة جماعية منسقة
ّ
وتفوق بحيازة الكرة ،لكن حتى حدود
املنطقة مفتقدًا دقة التمريرات لصناعة
فقط).
الفرص والتسديد ( 4كرات َ
وب� ��دا األن� �ص ��ار ع��ادي��ًا م �ف �ت �ق �دًا موزع
ّ
الهدايا (ربيع عطايا) ،فسدد  5كرات
فقط ،ونجح في دفاع املنطقة.
م �ي��دان �ي��ًا ،ق�ط��ع ال �ح��ارس ن��زي��ه أسعد
ك� ��رة ان� �ف ��رادي ��ة ل �ن��اص��ر ال ��دي ��ن (،)12
بعدما منح الحكم كرة ركنية «حوالء»
لألنصار كادت تثمر هدفًا مجانيًا (.)7
واحتج األن�ص��ار مطالبًا بركلة جزاء،
ورد أح �م��د أي � ��وب ورام � � ��وس بكرتني
ّ
رأسيتني في حضن الحارس .وأضاع
علي علوية أغلى فرصة نجماوية في
مواجهة املرمى األخضر (.)39
اس �ت �ه��ل ال �ح �ك��م امل �س��اع��د ع �ل��ي عدي
ال �ش ��وط ال �ث��ان��ي ب��رف��ع راي �ت ��ه قاطعًا
فرصة انفراد للكابنت عباس عطوي
(؟!) ،ورد العطوي األخضر بتمريرة
ط ��وي �ل ��ة س �ب ��ق إل �ي �ه ��ا ن ��اص ��ر الدين
دفاع النجمة وانفرد ولكزها أرضية
ال��ى ش�ب��اك أس�ع��د ( .)54وت� ّ
�وج��ه الى
ال� �ج� �م� �ه ��ور ب �ت �ح �ي��ة خ� ��اص� ��ة (كأنه

الدرجة الثانية

اشتعلت بطولة الدرجة
الثانية لكرة القدم بتقاسم
أربعة فرق للصدارة ،وهي
الخيول وطرابلس واألهلي
صيدا واملودة طرابلس
وجميعها بـ 15نقطة.
ّ
وانتهت القمة بني طرابلس
والخيول ،بقيادة املدرب
جمال الحاج (الصورة)،
بالتعادل  ،1-1وسجل
لطرابلس بسام أسعد (،)79
وللخيول حسني مصطفى
(خطأ في مرماه .)41
وخسر الحكمة أمام املحبة
طرابلس  ،1-0سجله محمد
السعيدي ( .)67وخسر
السالم زغرتا أمام اإلرشاد -0
 ،1سجله أمير الحاف (.)70
وتعادل األهلي النبطية
وناصر برالياس  .3-3سجل
لألهلي عباس نوفل ( 8من
ركلة جزاء و ،)71وحبيب
ياسني ( ،)41ولناصر محمد
الحاج ( 55و  79من ركلة
جزاء و .)89وعلى ملعب
طرابلس ،تعادل االجتماعي
والنهضة برالياس .0-0

أخطاء تحكيم فاضحة في
القمتين تدق مبكرًا جرس اإلنذار
فوز العهد يشعل المنافسة
والراسنغ والمبرة والسالم يتألقون
والنجمة...؟

يعتذر من جمهور النجمة) .وضغط
النجمة ب�ق��وة ف�ت��راج��ع األن �ص��ار كله
الى منطقته ،وأضاع البديل مصطفى
القصعة ركنية ملحمد جعفر بركبته
ال� ��ى خ � ��ارج ال �ش �ب ��اك ( .)63وب� �ع ��د 3
تبديالت كسر األنصار ضغط النجمة
الهائل بسقوط العبيه أرض��ًا لكسب
ال��وق��ت ،وك��ان��ت ال�ف��رص��ة األخ �ي��رة من
كرة حرة لعطوي شتتها راموس عن
خ��ط م��رم��اه ف��رده��ا املغربي ليصدها
�اد نجماوية
ب��اق��ر ي��ون��س فترتفع أي � ٍ
في املنطقة وعلى املدرجات احتجاجًا
على ع��دم احتساب رك�ل��ة ج��زاء (.)92
وي �خ��رج األن �ص��ار ف��ائ �زًا ع�ل��ى هتاف
ح � ��وال � ��ى خ �م �س�ي�ن ش �خ �ص ��ًا (علي..
علي).
* ق��اد ال�ل�ق��اء الحكم ان��دري��ه ح��داد مع
علي عدي وحسني عيسى.

* ان�ت�ق��د رئ �ي��س ن ��ادي ال�ن�ج�م��ة بشدة
العبه السابق علي ناصر الدين على
حركته أم��ام الجمهور بعد تسجيله
ال�ه��دف ،فيما ّ
فسرها آخ��رون ب��أن��ه لم
يفهم معناها الحقيقي.
* وقف الجميع دقيقة حداد على روح
الفقيد ال��دك�ت��ور سعيد الون ��د رئيس
نادي األنصار التاريخي.
السالم × الغازية ()0 - 3
سجل ال�س�لام ي��وم  27ي��وم��ًا تاريخيًا
له مع تحقيقه ف��وزه األول في بطولة
الدوري بعد سبع خسائر ،وجاء على
ض�ي�ف��ه ال �ش �ب��اب ال �غ��ازي��ة  0 – 3على
ملعب صور.
قدم السالم أفضل أداء له ،مقابل أسوأ
أداء ل �ل �غ��ازي��ة ،وس �ي �ط��ر وه � ��دد عبر
عباس خليفة ومحمد نصار ومحمد
أبو عتيق ،مقابل فرصتني لسورو (16

