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ّ
خسارة العهد واألنصار يسقط أمام التالل وتأهل كاسح
كأس االتحاد اآلسيوي

لم يتمكن ممثال كرة لبنان في كأس االتحاد اآلسيوي ،العهد واألنصار،
من تجديد فوزهما الرباعي ،فخسر األول بصعوبة أمام الكرامة في دمشق
وتعرض الثاني لخسارة مذلة أمام التالل في بيروت ،وشهدت املرحلة
الرابعة تأهل ناساف األوزبكي
حفلت املرحلة الرابعة من الدور األول
ل�ك��أس االت �ح��اد اآلس �ي��وي ل�ك��رة القدم
بأمور سيئة ملمثلي لبنان ،إذ اصطدم
ال �ع �ه��د ب�م�ض�ي�ف��ه ال �ك��رام��ة السوري،
وفشل ف��ي تجديد ف��وزه عليه فخسر
 ،3-2ل�ت�ت�ض��اءل آم ��ال ب�ط��ل ل�ب�ن��ان في
ال �ت ��أه ��ل ال � ��ى ال � � ��دور الثاني،
ب�ي�ن�م��ا ح �ق��ق ال� �ت�ل�ال اليمني
م � �ف� ��اج� ��أة ك� �ب� �ي ��رة بإسقاطه
م �ض �ي �ف��ه األن � � �ص � ��ار  0-2في
بيروت.

األنصار × التالل ()2-0
ف��اج��أ ال�ت�لال اليمني مضيفه
األن �ص ��ار ال�ل�ب�ن��ان��ي وأسقطه
ب�ث�ن��ائ�ي��ة ن�ظ�ي�ف��ة ع �ل��ى ملعب
املدينة الرياضية أمام جمهور
قليل ،ضمن املجموعة األولى،
إال أن املفاجأة هي أداء الفريق
اللبناني ومستواه املتواضع
الذي ظهر به في مباراة أمس،
حيث استهتر العبوه بالفريق
الضيف بعد ان فازوا  1-4قبل
أسبوعني في عمان ذهابًا.
وسيطر الفريق اليمني على
امل� � �ج � ��ري � ��ات ،وك� � � ��ان األحسن
ان �ت �ش��ارًا واألك� �ث ��ر استحواذًا
ع�ل��ى ال�ك��رة ب��أدائ��ه الجماعي.
وع� � � � ��رف امل� � � � � ��درب اإلثيوبي
س�ي��وم ك�ي�ب�ي��دي ك�ي��ف يوظف
ط��اق��ات الع�ب�ي��ه الكونغوليني
م��ات �ش��وم �ب��ا والم � ��ي ل �ل �س �ي �ط��رة على
وس��ط امل�ل�ع��ب .وع�ل��ى ال�ع�ك��س تمامًا،
ك��ان اللعب الفردي طاغيًا عوضًا عن
ّ
اللعب ال�ج�م��اع��ي ،فتفككت الخطوط
وت ��اه ع�ل��ي ن��اص��ر ال��دي��ن والبرازيلي
ادس � � ��ون ف� ��ي األم � � � ��ام ،ف� ��ي ظ� ��ل غياب
الالعب القائد في خط الوسط.
وبعد فترة ّ
جس نبض ،باغت الفريق
اليمني الشباك األنصارية عندما لعب
الم ��ي ك ��رة ب��ال �ع��رض أب �ع��ده��ا حارس
األنصار حسن مغنية بطريقة ّ
سيئة
ل�ي�ت��اب�ع�ه��ا م��وت �ش��وم �ب��ا ف ��ي الشباك
( ،)20وح ��اول بعدها األن�ص��ار إدراك
ال� �ت� �ع ��ادل ،إال أن الع �ب �ي��ه اصطدموا
ب��دف��اع ي�م�ن��ي ج �ي��د ،واع �ت �م��دوا على
ال �ت �س ��دي ��د م� ��ن خ� � ��ارج امل �ن �ط �ق��ة دون

سجل محمود
العلي (الصورة
 )1وحسن
معتوق مجددًا
للعهد ،وحاول
نصرت الجمل
(الصورة
 )2مساعدة
فريقه دهوك

ج� � � � ��دوى .وأش� � � � ��رك م� � � ��درب االنصار
جمال طه ربيع عطايا ومحمد أيوب
ف ��ي ال� �ش ��وط ال �ث��ان��ي إلع� �ط ��اء إضافة
للناحية الهجومية .وسنحت الفرصة
األول ��ى للفريق ع�ن��دم��ا س��دد راموس
الكرة من ركلة ح��رة أبعدها الحارس
اليمني ف��رج م�ب��روك ببراعة
( ،)67واس �ت �م��ر ال �ت �س��رع من
الع � �ب� ��ي األخ � �ض � ��ر ليخطف
البديل سامي كرامة الهدف
ال�ث��ان��ي ل�ل�ت�لال م��ن تسديدة
زاحفة من داخل املنطقة ،إثر
سلسلة تمريرات (.)77
وفي املجموعة عينها ،ضمن
ن ��اس ��اف األوزب � �ك� ��ي التأهل
ال� ��ى ال� � ��دور ال �ث��ان��ي ليلحق
ب��ال��وح��دات االردن� ��ي ،بعدما
سحق ضيفه ديمبو الهندي
 0-9ف � ��ي ك � ��ارش � ��ي .وسجل
األهداف ايفان بوسكوفيتش
( 12و 2+45و 56و)77
وان��دري��س بيريبلوكتينس
( )26واي �ل �ه��وم شامرادوف
( )28وارت� � � ��ور غيفوركيان
( 33و )64وشوراتبيك
ميرهويدشاييف (.)81
وابتعد ناساف في الصدارة
بـ 12نقطة ،مقابل  6لألنصار
و 3لكل من التالل وديمبو.
ويلتقي ف��ي املرحلة املقبلة
ف��ي  4أي� ��ار امل �ق �ب��ل األنصار
م��ع ن��اس��اف ف��ي ب �ي��روت ،وال �ت�لال مع
ديمبو .وطلب االتحاد اآلسيوي من
االت �ح ��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ض �م��ان��ات أمنية
إلق��ام��ة م �ب��اراة االن �ص��ار م��ع ناساف.
وجاء طلب االتحاد القاري ً
بناء على
م�خ��اوف م��ن االت�ح��اد األوزب �ك��ي على
أمن ناساف ،فوجه رسالة الى االتحاد
اللبناني طلب فيها ضمانات لسالمة
الفريقني والحكام وباقي األشخاص
املشاركني في املباراة.

الكرامة × العهد ()2-3
أن �ع��ش ال �ك��رام��ة ال �س ��وري آم��ال��ه في
امل �س��اب �ق��ة ال �ق��اري��ة وث� ��أر م��ن ضيفه
العهد ،بطل لبنان 2-3 ،على ملعب
ال� �ع� �ب ��اس� �ي�ي�ن ف� � ��ي دم � � �ش� � ��ق ،ضمن

فرحة عارمة لالعبي التالل اليمني تقابلها خيبة األنصاريني (بالل جاويش)
املجموعة الخامسة .وكان العهد قد
ف��از  1-4قبل أس�ب��وع�ين ف��ي بيروت.
ودانت السيطرة للفريق املضيف في
ال�ش��وط األول عبر تكثيف الهجوم.
وم � ��رر م �ح �م��د ال �ح �م��وي ك� ��رة داخل
منطقة ج ��زاء ال�ع�ه��د وس��دده��ا عبد
ال � ��رزاق ال�ح�س�ين ف��ي ش �ب��اك حارس
الفريق اللبناني محمد حمود (.)37

وضاعف الحموي النتيجة بعد أربع
دقائق من ركلة جزاء ،إثر عرقلة من
ع�ب��اس كنعان على ال�ح�م��وي نفسه
( ،)41ورد محمود العلي بتسديدة
قوية انحرفت عن املرمى.
وق �ل��ص ال �ع �ل��ي ال�ن�ت�ي�ج��ة م ��ع بداية
الشوط الثاني ( ،)47وسيطر الفريق
ال�ل�ب�ن��ان��ي ع �ل��ى امل �ج��ري��ات ،وأضاع

الع� � �ب � ��وه أك � �ث� ��ر م � ��ن ف � ��رص � ��ة ،ولكن
الحموي عزز تقدم فريقه إثر هجمة
م��رت��دة ،ف�س��دد ك��رة ق��وي��ة اصطدمت
ب � ��أق � ��دام امل� ��داف � �ع �ي�ن وت� �ح ��ول ��ت إلى
الشباك ( .)66وقلص حسن معتوق
ال �ن �ت �ي �ج��ة م � �ج ��ددًا ب ��رأس� �ي ��ة متقنة
(.)79
وس� �ح ��ق أرب � �ي� ��ل ال� �ع ��راق ��ي مضيفه

كرة اليد

ّ
فوز املشعل والجيش يشعل املنافسة لدخول املربع الذهبي

العب املشعل جاد بدرا (أرشيف)

أشعل املشعل بدنايل املنافسة لدخول
املربع الذهبي في بطولة لبنان لكرة
ال �ي��د ب� �ف ��وزه أم� ��س ع �ل��ى ف� ��وج إطفاء
بيروت ( 26 – 30الشوط االول )13-16
في اللقاء الذي أقيم بينهما في مجمع
عاشور الرياضي ضمن املرحلة الـ.12
وب� ��دا اإلص� � ��رار واض �ح ��ًا ع �ل��ى العبي
املشعل لتحقيق الفوز ،لكونه ّ
يقربهم
ك �ث �ي �رًا م ��ن ح �ج��ز م�ك��ان�ه��م ف ��ي املربع
ال ��ذه �ب ��ي ،ل� ��ذا دخ� ��ل ال �ف��ري��ق املباراة
بحماسة وروح عالية جعلتاه يتقدم
م �ن��ذ ال �ث��ان �ي��ة االول � ��ى ح �ت��ى األخيرة
م ��ن امل� �ب ��اراة ال �ت��ي ق ��دم خ�لال �ه��ا فوج
اإلط � �ف ��اء واح� � ��دة م ��ن أس � ��وأ عروضه
الدفاعية ،حيث ع��اب العبيه التسرع
في تمرير الكرة ،وكان بإمكان املشعل
أن يتعثر في منتصف الشوط الثاني
ح�ين ح�ص��ل ال�لاع��ب األس��اس��ي قاسم
سليمان على بطاقة حمراء لخشونته،

ّ
إال أن ال�ض�ي��وف فشلوا ف��ي استغالل
النقص العددي ألربع دقائق.
وك��ان الع��ب املشعل ج��اد ب��درا أفضل
م �س �ج��ل ف ��ي امل � �ب � ��اراة ول �ف��ري �ق��ه ب� �ـ11
إص� ��اب� ��ة ،ب �ي �ن �م��ا ك � ��ان رب� �ي ��ع خفاجة
األفضل من اإلطفاء ب�ـ 9إص��اب��ات .قاد
امل�ب��اراة الحكمان السوريان القاريان
ي �ح �ي ��ى ال � �ع� ��اي� ��دي ون � ��اص � ��ر طنجي
ً
وباسم ناصر مسجال وقاسم مقشر
ميقاتيًا وراقبها الحكم الدولي حلمي
شعيب.
وف ��ي م� �ب ��اراة ث��ان �ي��ة ،واص� ��ل الجيش
ن�ت��ائ�ج��ه ال �ج �ي��دة ،واق �ت��رب أي �ض��ًا من
امل ��رك ��ز ال ��راب ��ع ب� �ف ��وزه ع �ل��ى الشباب
ح � ��ارة ص �ي��دا ( 27-39ال� �ش ��وط األول
 .)11-19وظهر الجيش بشكل أفضل
على م��دار ال�ش��وط�ين ،حيث نجح في
أخذ األسبقية من البداية ،وتقدم (-4
 )2ع�ن��د ال��دق�ي�ق��ة ال �س��اب �ع��ة ،واستمر

ع�ل��ى ه��ذا امل �ن��وال فسجل الع �ب��وه من
مختلف ال��زواي��ا مع م�ح��اوالت لحارة
ص �ي��دا ل �ل �ع��ودة ال ��ى امل� �ب ��اراة ،فتبادل
ال�ف��ري�ق��ان التسجيل م��ع رج�ح��ان كفة
الجيش ووصل الفارق الى  11 - 19مع
انتصاف اللقاء .وتميز العبو الجيش
بسرعة تنفيذ الهجمات وقوة دفاعهم.
وت ��اب ��ع ال �ج �ي��ش إي �ق��اع��ه ف ��ي الشوط
الثانيّ ،
ووسع الفارق الذي وصل الى
عشرة أهداف عند الدقيقة )17-27( 13
وحافظ الفريق الفائز على هذا الفارق
معظم ف�ت��رات ال �ش��وط ،وح�س��م اللقاء
بفارق  12إصابة .27 - 39
وك� � � ��ان أف � �ض� ��ل م �س �ج ��ل ف � ��ي اللقاء،
م ��ن ال �ج �ي��ش ح �س�ين ش��ري��ف بعشرة
إص � ��اب � ��ات ،ول �ل �ش �ب ��اب ح � � ��ارة صيدا
محمد حسن صالح ب�ـ 13إصابة .قاد
امل� �ب ��اراة ال�ح�ك�م��ان ال �س��وري��ان ناصر
طنجي ويحيى العايدي.

