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خروج العهد واألنصار :كرة القدم ال تعترف باألسماء
ّ
مرة جديدة تؤكد كرة القدم أنها
ال تعترف ال باألسماء وال بالتاريخ ،بل
فقط بمن يعطيها ويعمل ألجلها
بطريقة صحيحة .فقد سجلت عطلة
نهاية األسبوع خروج العهد واألنصار من
كأسي النخبة والتحدي ملصلحة طرابلس
والساحل مع تأهل الصفاء والنجمة
والغازية والنبي شيت والسالم زغرتا
عبد القادر سعد
ّ
اتضحت ص��ورة امل��رب��ع الذهبي من
ك ��أس ��ي ال �ن �خ �ب��ة وال � �ت � �ح� ��دي ،ح�ي��ث
سيلعب الصفاء م��ع ال�س�لام زغرتا،
وال �ن �ج �م��ة م ��ع ط��راب �ل��س ف ��ي نصف
نهائي النخبة يوم السبت ،بانتظار
تثبيت املوعد ومكان املباراتني من
ق�ب��ل لجنة امل�س��اب�ق��ات ف��ي االت �ح��اد،
ك �م��ا س�ي�ل�ع��ب ال �ش �ب��اب ال �غ��ازي��ة مع
شباب الساحل والتضامن صور مع
النبي شيت في نصف نهائي كأس
التحدي يوم األحد ،وأيضًا بانتظار
التثبيت من قبل لجنة املسابقات.
حصيلة نهاية الدور األول في كأس
ال�ن�خ�ب��ة س� ّ�ج�ل��ت ف �ق��دان ال�ع�ه��د لقبه
ب �ع��د خ �س��ارت��ه  1 -0أم� ��ام ط��راب�ل��س
على ملعب الصفاء ،ليتأهل األخير
م ��ع ال� �س�ل�ام زغ ��رت ��ا ع ��ن امل �ج �م��وع��ة
الثانية .خ��روج العهد ك��ان مفاجئًا،
وخصوصًا أن بطل املسابقة السابق
ق� ّ�دم ص��ورة مقبولة في اللقاء ،وهو
خ ��اض ��ه ب�ت�ش�ك�ي�ل��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة ك��ام�ل��ة
بعد فسخ العقد مع املصري محمد
ال �ج �ي�لان��ي ،وع ��دم ح �ض��ور م��واط�ن��ه
ع� �م ��رو زك � ��ي ال � ��ى ج ��ان ��ب اس �ت �م��رار
ال� �ت� �ج ��ارب ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى األج �ن �ب��ي
الثاني والثالث.
العناصر اللبنانية ت�ف��اوت أداؤه��ا
خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ،م��ع ت�م� ّ�ي��ز الف ��ت لقلب

ال��دف��اع هيثم ف��اع��ور ،ال��ذي ق� ّ�دم أداء
ف � ��وق ال� � �ع � ��ادة ،وك� � ��ان ص� �م ��ام أم� ��ان
ف ��ري� �ق ��ه .وب� � ��رز ال � ��ى ج ��ان ��ب امل ��داف ��ع
الشاب خليل خميس ،وأمامه غازي
حنينة .وكان العهد الطرف األفضل
ف� ��ي ال � �ش� ��وط األول ،وه � � ��دد م��رم��ى
حارس طرابلس سراج الصمد مرارًا
عبر القائد عباس عطوي «أونيكا»،
والنشيط حسني ع��واض��ة ،ومعهما
م�ه��دي ف�ح��ص ،ال ��ذي ب��رز أي�ض��ًا من
الالعبني الشباب.
ّ
ل � �ك� ��ن ال � �ع � �ه� ��داوي �ي�ن ت� ��راج � �ع� ��وا ف��ي
ال� �ش ��وط ال �ث��ان��ي ،م�ف�س�ح�ين امل �ج��ال
ل� �ل� �ط ��راب� �ل� �س� �ي�ي�ن أص� � �ح � ��اب ال � � ��روح
ال�ق�ت��ال�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة وال�ت�ن�ظ�ي��م الجيد
ب �ق �ي��ادة امل � ��درب اس �م��اع �ي��ل ق��رط��ام،
واس �ت �ب �س��ل ال�ل�اع� �ب ��ون ع �ل��ى أرض
امل�ل�ع��ب ب� ��دءًا م��ن ال �ح ��ارس ال�ص�م��د،
م� ��رورًا ب�خ��ال��د ع�ل��ي وس �ع��د ي��وس��ف
وأح �م��د م �غ��رب��ي وع �ب��د ال �ل��ه ط��ال��ب،
وان�ت�ه� ً
�اء بخالد دي��اب ف��ي الهجوم،
واملتألق الغاني مايكل كافو ،الذي

خطف نقاط امل�ب��اراة في الدقيقة 80
بهدف من فوق الحارس الشاب داني
الحاج ،الذي لعب في الشوط الثاني
ً
بدال من الحارس محمد سنتينا .ولم
يكن الوقت الباقي كافيًا للعهداويني
للتسجيل حيث أطلق الحكم املوفق
حسن سلمان صافرة النهاية معلنًا
تأهل طرابلس.
في الوقت عينه ،كان الصفاء يتعادل
م� ��ع ال ��راس� �ي� �ن ��غ س �ل �ب��ًا ع �ل ��ى م�ل�ع��ب
العهد ليتأهل األول ويخرج الثاني
ّ
ملصلحة النجمة الذي حل في املركز
ال �ث��ان��ي ب��رص �ي��د ث�ل�اث ن �ق��اط خلف
الصفاء ( 4نقاط).
ف � ��ي ك � � ��أس ال � �ت � �ح� ��دي أم � � � ��س ،خ ��رج
األن �ص��ار م��ن املجموعة األول ��ى بعد
تعادله السلبي م��ع شباب الساحل
على ملعب الصفاء .وال يمكن اعتبار
الخروج األنصاري كارثيًا .فالفريق
فقد ث�لاث نقاط بعد تخسيره أم��ام
التضامن صور بسبب إشراكه العبًا
غير موقع على كشوف النادي ،كما

تأهل الصفاء
ّ
والنجمة والسالم
وطرابلس والساحل
والغازية والنبي شيت

غ� ��اب ع ��ن األن� �ص ��ار خ �م �س��ة الع�ب�ين
اس ��اس �ي�ي�ن ه ��م اب ��راه� �ي ��م س ��وي ��دان،
ربيع عطايا ،حسني س� ّ�ي��دّ ،محمود
ال��زغ �ب��ي وع �م ��اد غ� ��دار إذا وق� ��ع مع
ال �ف��ري��ق ،ل�ك��ن ه ��ذا ال ي �ب��رر ال �خ��روج
األن� � �ص � ��اري ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن � ��ه ج��اء
ع �ل��ى ي ��د ف��ري��ق ي �ع��ان��ي م ��ا ي�ع��ان�ي��ه
ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د االداري وامل�س�ت�ق�ب��ل

الميادين يفوز على طرابلس
تخطى امليادين عقبة ضيفه طرابلس الفيحاء بتغلبه عليه  ،1-2في
قمة املرحلة الخامسة من الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت على
سجل للفائز حسن زيتون هدفني ولطرابلس كامل الياس.
ملعب السدّ .
وخسر امليادين جهود كريم ابو زيد ،الذي طرد بالبطاقة الحمراء
املباشرة بسبب مخاشنته مروان زورا بعد احتكاك حصل بينهما في
وحل الشويفات ضيفًا
منتصف امللعب في النصف الثاني من اللقاءّ .
ثقيال على الجامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا فتغلب عليه 0-1
ً
سجله ابراهيم حمود ،على ملعب مجمع الرئيس لحود .وكان امللعب
عينه قد شهد فوز غانرز ليبانون على مضيفه القلمون  ،2-4سجلها
للفائز علي حمود وسامر يحيى ومصطفى دوالني ومحمد أبرو ،وللخاسر
محمد ضاهر الذي طرد من املباراة ،وايمن خداج.

امل�ج�ه��ول .وب��رغ��م ذل��ك ق��ات��ل الع�ب��وه
للتأهل ،وكان لهم ذلك ،لكن فرحتهم
جاءت منقوصة بعد طرد حارسهم
ع �ب��اس ش�ي��ت ف��ي ال��وق��ت اإلض��اف��ي،
بعد توجيهه اش ��ارات إل��ى جمهور
األن� �ص ��ار ال� ��ذي اس �ت �ف��زه ب��ال�ش�ت��ائ��م
ّ
ويسجل للحكم املساعد
واالهانات.
الثاني محمد ن��اص��ر ال��دي��ن ج��رأت��ه،
ح �ي��ث اس �ت ��دع ��ى ال �ح �ك��م ال��رئ �ي �س��ي
محمد ع�ب��دو وأب�ل�غ��ه ال�ح��ادث��ة ،فما
ك��ان م��ن األخ�ي��ر اال أن رف��ع البطاقة
ال �ح �م��راء ف ��ي وج ��ه ش �ي��ت .ع�ل�م��ًا أن
ع�ب��دو ك��ان م��وف�ق��ًا ف��ي ال �ل �ق��اء ،حيث
ّ
تميز بشخصيته القوية ،ولم يتأثر
ب �ض �غ��ط ال �ج �م �ه��ور ال� � ��ذي ل ��م ي�ج��د
س��وى ال�ح�ك��ام لصب غضبه عليهم
وشتمهم تعويضًا عن العجز الفني
للفريق.
ه� ��ذا ال �ج �م �ه��ور ال � ��ذي ي �ب��دو أن� ��ه لم
ي�ت�ح� ّ�م��ل ص��دم��ة ال� �خ ��روج م��ن ك��أس
ال �ت �ح��دي ،ف�ف�ق��د أع �ص��اب��ه ،ووص�ل��ت
ب ��ه األم� � ��ور ال� ��ى درج � ��ة ش �ت��م م ��درب
الساحل جمال طه ،الرمز التاريخي
ل � �ن� ��ادي األن � �ص � ��ار ح �ي�ن ك � ��ان الع �ب��ًا
معه .ه��ذا امل��درب ال��ذي قد يكون من
األف� �ض ��ل ل �ل �م �س��ؤول�ين األن �ص��اري�ي�ن
التفكير فيه جديًا كبديل للصربي
زروان بيسيتش ،ال��ذي يبدو أن��ه ال
يملك سوى االعتراض على القرارات
للتغطية ع�ل��ى ال �ع �ي��وب ال�ف�ن�ي��ة في
ال�ف��ري��ق ،ال�ت��ي يتحمل مسؤوليتها
ج��زئ �ي��ا ب��ان �ت �ظ��ار اك �ت �م��ال ال�ك�ت�ي�ب��ة
األن �ص ��اري ��ة .ع�ل�م��ًا أن م�ط�ل��ب ع��ودة
طه الى الفريق موجود لدى شريحة
واسعة من الجمهور األنصاري.
وض �م��ن امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ت��أه��ل
الغازية بعد فوزه على النبي شيت
 0 - 2ع�ل��ى م�ل�ع��ب ال �ع �ه��د ،ل�ي�ت��راف��ق
االث� �ن ��ان ال ��ى ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي ،لكن
ال � �غ� ��ازي� ��ة ت � �ص� ��در امل� �ج� �م ��وع ��ة ب �ع��د
تعادله مع اإلخ��اء األهلي عاليه في
ال�ج��ول��ة الثانية ليصبح رص�ي��ده 4
نقاط أم��ام النبي شيت ( 3نقاط من
فوز على اإلخاء).

