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الرياضة اللبنانية

النجمة مستمر
على ثالث جبهات

ّ
ظروفه
على
ب
وتغل
حقق فريق النجمة املطلوب،
ّ
الصعبة من إصابات وتوقيف ومنع للجمهور ،وتأهل إلى
الدور الثاني ملسابقة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم،
بعد فوزه على مضيفه وضيفه الجيش السوري ،0 - 1
ليستعد ملواجهة أربيل العراقي في الدور املقبل
عبد القادر سعد

واص��ل ف��ري��ق النجمة بقيادة مدربه
األمل � � ��ان � � ��ي ث � �ي� ��و ب � ��وك � �ي � ��ر ،م �س �ي��رت��ه
ال �ن��اج �ح��ة ع �ل��ى ال �ج �ب �ه��ات ال� �ث�ل�اث:
ال � ��دوري وال� �ك ��أس امل �ح �ل �ي�ين ،وك��أس
االت � � �ح � ��اد اآلس � � �ي� � ��وي .ف � �ي� ��وم أم � ��س،
تواجه النجمة مع الجيش السوري
ع �ل��ى م�ل�ع��ب امل��دي �ن��ة ال��ري��اض �ي��ة في
الجولة األخ�ي��رة للمجموعة الثانية
ض �م��ن امل �س��اب �ق��ة اآلس �ي ��وي ��ة ،ون�ج��ح
النجمة ف��ي ال �ف��وز ع�ل��ى ال�ج�ي��ش - 1
 ،0سجله ه��داف الفريق في البطولة
أك��رم مغربي ف��ي الدقيقة ال �ـ  27بعد
ك��رة مرتدة من زميله خالد تكه جي
وصلت الى مغربي الذي أودعها في
املرمى.
امل� � �ب � ��اراة أق �ي �م ��ت ف� ��ي ب � �ي� ��روت ،رغ ��م
أن �ه��ا م�ح�س��وب��ة ع�ل��ى أرض الجيش
السوري ،لكن قرار االتحاد اآلسيوي
ب�م�ن��ع إق ��ام ��ة امل �ب ��اري ��ات ف ��ي س��وري��ا
ّ
ح ��ت ��م إق ��ام �ت �ه ��ا ف� ��ي ب � �ي � ��روت ،ف �ك��ان
النجمة الضيف واملضيف على حد
س��واء .ورغ��م أن النجمة حصل على
أف�ض�ل�ي��ة األرض ،إال أن ��ه ل��م يحصل
ع�ل��ى أف�ض�ل�ي��ة ال�ج�م�ه��ور ب�ع��د إق��ام��ة
امل� �ب ��اراة أم ��ام م��درج��ات خ��ال �ي��ة ،كما
حصل في لقاء ال��ذه��اب بقرار أمني،
ن �ظ �رًا إل ��ى ح�س��اس�ي��ة وض ��ع ال�ف��ري��ق
السوري.
ال �ن �ج �م��ة دخ� ��ل إل� ��ى امل � �ب� ��اراة ب �ه��دف
ال �ت��أه��ل وم��راف �ق��ة ال �ك��وي��ت ال�ك��وي�ت��ي
إلى الدور الثاني .وكان النجماويون
ي �ن �ت �ظ��رون م��ا س �ت��ؤول إل �ي��ه نتيجة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن م � ��ع ض �ي �ف �ه ��م ف �ن �ج��اء
ال� ُ�ع�م��ان��ي ال ��ذي يحتل امل��رك��ز الثالث
خ �ل��ف ال �ن �ج �م��ة ب� �ف ��ارق امل ��واج� �ه ��ات،
ف�ي�م��ا ي�ح�ت��ل ال�ج�ي��ش امل��رك��ز ال��راب��ع.
وبالتالي ،كانت مهمة النجمة الفوز
وع ��دم االل �ت �ف��ات إل ��ى م��ا ي�ح�ص��ل في
ال� �ك ��وي ��ت ،وه � ��و م ��ا ح� �ص ��ل .وت�ك �م��ن
أه �م �ي��ة ال� �ف ��وز ف ��ي أن� ��ه ج� ��اء ف ��ي ظل
ظ� ��روف ص �ع �ب��ة ،إن ك ��ان م ��ن ن��اح�ي��ة
إي� �ق ��اف ق �ل��ب ال ��دف ��اع ال � �س ��وري ع�ب��د
الناصر حسن ،أو اإلصابة املفاجئة
ال �ت��ي ل �ح �ق��ت ب �ق��ائ��د ال �ف��ري��ق وع�ق�ل��ه

امل�ف�ك��ر ع �ب��اس ع �ط��وي ،ال ��ذي أص�ي��ب
ف��ي ال�ت�م��ري��ن األخ �ي��ر أول م��ن أم��س.
غياب ال�س��وري حسن ك��ان باإلمكان
ت�ع��وي�ض��ه ع �ب��ر امل �ص��ري أح �م��د عبد
العزيز «م��ودي» ،ألنه أدى هذا الدور
في اللقاء األخير للفريق في الدوري
املحلي حني فاز النجمة على الصفاء
 .0 - 2لكن املشكلة كانت في تعويض
غ�ي��اب ع�ط��وي ف��ي وس��ط امل�ل�ع��ب ،إال
أن ب��وك�ي��ر ع�م��ل ،خ�ل�ال ف�ت��رة األرب�ع��ة
أشهر منذ تسلمه مهمته ،على جعل
الفريق يلعب كفريق وال يعتمد على
العب واحد مهما كانت أهميته .هذه
ال �خ �ط��ة ن �ج �ح��ت أم � ��س ،إذ اس �ت �ط��اع
النجمة ال�ف��وز رغ��م غ�ي��اب ق��ائ��ده مع
ت��أل��ق األط � ��راف ع�ب��ر ال�س�ن�غ��ال��ي سي
ال �ش �ي��خ وخ ��ال ��د ت �ك��ه ج ��ي وم�ع�ه�م��ا
ه� ��داف ال �ف��ري��ق أك� ��رم م �غ��رب��ي .خلف
ال �ث�ل�اث��ي ك ��ان ه �ن��اك م �ح �م��د شمص
وح� �س ��ن ال� �ق ��اض ��ي م� ��ع م � � � ��ؤازرة م��ن
ال � �ظ � �ه � �ي ��ري ��ن ع � �ل� ��ي ح� � �م � ��ام وول � �ي� ��د
اسماعيل.
خ��ط ال��دف��اع ك��ان ب��أم��ان ،وم��ن خلفه
النجمة بحراسة محمد حمود
مرمى ّ
ال� ��ذي ت �ك��ف��ل ب��ال �ف��رص ال �س��وري��ة في
بداية اللقاء ،التي غابت في الشوط
الثاني.
ترتق امل�ب��اراة للمستوى
لم
باملجمل
ِ
امل� �ط� �ل ��وب ،إذ ج � ��اءت م �م �ل��ة وق�ل�ي�ل��ة
ال� �ف ��رص ،ل �ك��ن األه � ��م ح �ص��ل وت��أه��ل
النجمة كثاني املجموعة برصيد 9
نقاط .وسيلعب ممثل لبنان الثاني
م ��ع أرب �ي ��ل ال �ع��راق��ي ف ��ي ال� �ع ��راق في
م� �ب ��اراة واح � ��دة ي ��وم  14أي � ��ار ،فيما
ي �ل �ع ��ب م �م �ث ��ل ل� �ب� �ن ��ان األول ف��ري��ق
ال�ص�ف��اء م��ع ال�ح��د ال�ب�ح��ري�ن��ي ضمن
الدور عينه في بيروت في  13الشهر
املقبل.
م�ن��اف��س ف��ري��ق ال�ن�ج�م��ة ع�ل��ى بطاقة
ال�ت��أه��ل ف��ري��ق فنجاء سقط بنتيجة
كبيرة ف��ي ال�ك��وي��ت ح�ين خسر 4 - 0
وسجل البرازيلي روجيريو هدفني
ل �ل �ك ��وي ��ت ف� ��ي ال ��دق �ي �ق �ت�ي�ن  13و55
وأضاف أحمد الصقر الهدف الثالث
ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  24وع�ب��د ال�ل��ه ال��رف��اع��ي
الرابع في الدقيقة .63
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كرة السلة

كل على ملعبه
الرياضي وعمشيت يفتتحان الفاينال ٌ 8
تعود منافسات
بطولة لبنان لكرة السلة
بعد أسبوع من الراحة،
حيث سينطلق «الفاينال
 »8اليوم بلقاءين بني
الرياضي وضيفه الشانفيل،
وعمشيت وضيفه
هومنتمن ضمن سلسلة
من خمس مباريات
مواجهة جديدة بني الرياضي والشانفيل اليوم

وصلت بطولة لبنان لكرة السلة الى
مرحلة اإلق�ص��اء مع افتتاح «فاينال
 »8بطولة السلة ال��ذي سيشهد أربع
ً
م��واج�ه��ات ،تجمع ك�لا م��ن الرياضي
متصدر ترتيب البطولة والشانفيل
ال � �ث� ��ام� ��ن ،وال� �ح� �ك� �م ��ة ال ��وص� �ي ��ف م��ع
التضامن ال��زوق ال�س��اب��ع ،وعمشيت
ال � �ث ��ال ��ث م � ��ع ه ��وم �ن �ت �م��ن ال � �س� ��ادس
وبيبلوس الرابع مع املتحد الخامس.
وسيقام الدور اإلقصائي في سلسلة
م��ن خ�م��س م �ب��اري��ات ي�ت��أه��ل ال�ف��ري��ق
ال�ف��ائ��ز ف��ي ث�ل�اث م�ن�ه��ا ،م��ع أفضلية
األرض ل �ل �ف��ري��ق ال � ��ذي اح �ت��ل م��رك �زًا
أف �ض��ل ع�ل��ى ج� ��دول ال �ت��رت �ي��ب ،حيث
يفتتح املنافسات بمباراة على أرضه.
الرياضي يبدأ ال�ي��وم مواجهاته مع

ال�ش��ان�ف�ي��ل ف��ي امل� �ن ��ارة ع �ن��د ال�س��اع��ة
 ،18.00ح� � �ي � ��ث س� � �ت� � �ك � ��ون ف ��رص ��ة
للجمهور األصفر كي يشاهد العبه
الجديد الصربي دراغ��ان البوفيتش
( 207سنتم و 27عامًا) الذي يلعب في
امل��رك��زي��ن  4و ،5يمتاز بسيرة ذاتية
جيدة في املالعب األوروبية ،إذ لعب
في معظم الدوريات األوروب�ي��ة ،بدءًا
من اإلسباني الى األملاني والروسي
وال �ب��ول �ن��دي وال �ي��ون��ان��ي وال �ص��رب��ي.
وفي املوسم األخير لعب البوفيتش
في ال��دوري التركي املمتاز مع نادي
أل�ي��اغ��ا وب�ل�غ��ت م�ع��دالت��ه  15.7نقطة
و 6.7م�ت��اب�ع��ات ف��ي س�ب��ع م�ب��اري��ات.
وك � � ��ان ق� ��د ل� �ع ��ب أي� �ض ��ًا ف� ��ي امل ��وس ��م
نفسه في ال��دوري البولندي وبلغت

معدالته  12.1نقطة و 4.3متابعات.
ك �م��ا ل �ع��ب الب��وف �ي �ت��ش م ��ع م�ن�ت�خ��ب
ص��رب �ي��ا ب � ��دءًا م ��ن م �ن �ت �خ��ب م ��ا دون
 20عامًا قبل أن ينتقل ال��ى املنتخب
األول ل�ي�خ��وض م�ع��ه ب�ط��ول��ة أوروب ��ا
ع ��ام  2007ف ��ي إس �ب��ان �ي��ا .وس�ي�ك��ون
دراغان الى جانب املصري اسماعيل
أح� �م ��د ك��أج �ن �ب��ي ث � ��ان ب �ع ��دم ��ا ث� ّ�ب��ت
الفرعون املصري أقدامه على حساب
زم�ي�ل��ه األم�ي��رك��ي ل��وري��ن وودز ال��ذي
ي�ق��دم مستوى متواضعًا ق��د يضعه
خ��ارج ح�س��اب��ات امل ��درب السلوفيني
سلوبودان سوبوتيتش.
وفي مباراة ثانية ،يلعب عمشيت مع
ضيفه التضامن ال��زوق عند الساعة
 18.00في عمشيت.

