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انتهت مرحلة
الذهاب من الدوري اللبناني
بلون وحيد ًهو
لكرة القدم ُ
ِّ
األخضر .فاألنصار توج بطال
لهذه المرحلة ،فاستعاد
"األخضر" شبابه ،واستعاد
ملعب بيروت البلدي
وساحته الخارجية روحهما
مع عودة الجمهور
األنصاري باآلالف ،فعاد
الزمن األنصاري الجميل
وعادت ّ"زينوا الساحة
والساحة لنا"

األنصار بطل الذهاب« :األخضر» يستعيد شبابه
عبد القادر سعد
 25ن ـق ـط ــة 8 ،ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات ،خ ـس ــارة
وحيدة ،وتعادلني .هذه هي حصيلة
األن ـص ــار م ــع خ ـتــام مــرحـلــة الــذهــاب
التي أحرز «األخضر» لقبها املعنوي،
مترئسًا الترتيب بـفــارق املواجهات
عن العهد الوصيف .إنجاز أنصاري
أبـطــالــه عــديــدون ،مــن رئـيــس الـنــادي
ن ـب ـيــل بـ ــدر الـ ـ ــذي رغـ ــم ح ــداث ــة سـنــه
اإلداري ،نـجــح فــي تحقيق اسـتـقــرار
م ــادي مــدعــوم بــاسـتـقــرار إداري مع
ع ــودة ب ــال ف ــراج إل ــى ادارة ال ـنــادي،
م ــا س ـمــح ل ـل ـمــدرب ال ـصــربــي زوران
بيسيتش بــأن يعمل بـهــدوء ،فيقدم
ف ــري ـق ــا م ـتــأل ـقــا ف ـن ـيــا أب ـط ــال ــه الع ـبــو
األنصار جميعهم من دون استثناء،
الذين استحقوا اللقب املعنوي.
هذا اللقب جاء بعد العبور األنصاري
للجسر الـصـفــاوي «املـتـهــالــك» ،ففاز
األخ ـ ـضـ ــر  0 - 1س ـج ـلــه ال ـب ــرازي ـل ــي
باولو ماتوس مع تمريرة من عماد
غدار في الدقيقة الخامسة.
واذا ك ـ ـ ــان جـ ـمـ ـه ــور ال ـن ـج ـم ــة ن ـجــم
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـعـ ــاشـ ــر ،ف ـ ـ ــإن ج ـم ـه ــور
األن ـص ــار ال ــذي بـلــغ ع ــدده حــوالــى 8

تقارير أخرى
على موقعنا

آالف مشجع كان زينة األسبوع الـ ،11
فــأعــاد ص ــورة غــابــت ألكـثــر مــن عشر
س ـنــوات عــن مـلـعــب ب ـيــروت الـبـلــدي،
فكان املشهد العظيم قبل أسبوع في
صيدا ،وكانت اللوحة الرائعة أمس
ف ــي ال ـب ـل ــدي ،رغـ ــم ب ـعــض ال ـه ـتــافــات
ال ـس ـيــاس ـيــة امل ــرف ــوض ــة .أمـ ــا ال ــراب ــح
األكـبــر فهو كــرة الـقــدم اللبنانية مع
عــودة الحياة إلى جناحيها النجمة
واألنصار.
ان ـج ــاز أم ــس ف ـتــح امل ـج ــال أمـ ــام بــدر
ومن يعمل معه لكتابة تاريخ جديد
لــأن ـصــار ،وق ــد ُسـ ّـجــل حـتــى اآلن أن
هـ ــذه امل ـج ـمــوعــة ن ـج ـحــت ف ــي إعـ ــادة
الـ ـب ــري ــق إل ـ ــى الـ ـف ــري ــق الـ ـع ــري ــق .أم ــا
اإلن ـجــاز األك ـبــر ،فسيكون مــع إحــراز
األنـ ـ ـص ـ ــار ل ـق ــب الـ ـ ـ ـ ــدوري فـ ــي خ ـتــام
املوسم .هــذا األمــر سيواجه منافسة
ق ــوي ــة م ــن ال ـع ـه ــد وصـ ـي ــف ال ــذه ــاب
واملنافس الجدي الثاني على اللقب.
وص ــاف ــة ت ـثـ ّـب ـتــت ب ـعــد الـ ـف ــوز املــريــح
الـسـبــت عـلــى الـتـضــامــن ص ــور 1 - 3
على ملعب العهد ،فنجح «األصفر»
ف ــي اس ـت ـع ــادة ال ـ ـتـ ــوازن ،رغـ ــم غـيــاب
الـتــونـســي إي ـه ــاب املـســاكـنــي بسبب
اإلص ــاب ــة ،م ــع عـ ــودة ع ـبــاس عـطــوي
«اونـيـكــا» ومشاركة أحمد زريــق من
بداية اللقاء ،فسجل هدفًا في الدقيقة
 ،59ف ـي ـم ــا سـ ـج ــل حـ ـس ــن ع ــواض ــة
ثنائية في الدقيقتني  31و.77
أمـ ــا ال ـت ـض ــام ــن ،رغـ ــم ت ـقــدمــه بـهــدف
ن ـصــار ن ـصــار ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،30فقد

ظ ـهــر أنـ ــه ب ـحــاجــة «ل ـع ـنــايــة فــائ ـقــة»
فــي فـتــرة االس ـتــراحــة حـتــى ال يهبط
الفريق الى الدرجة الثانية.
في الوقت عينه ،كان الغازية يحقق
ف ـ ــوزه ال ـث ــان ــي ب ـق ـي ــادة املـ ـ ــدرب مــالــك
حسون ،وكان على حساب الراسينغ
 0 - 2على ملعب بــرج حـمــود .وكــان

نـجــم الـلـقــاء الع ــب الـغــازيــة عـبــد الله
كــانــوت ـيــه ال ـ ــذي س ـ ّـج ــل ال ـه ــدف ــن في
الدقيقتني  2و.70
وق ــاد الـلـقــاء الحكم مــاهــر العلي في
أول مـ ـب ــاراة ل ــه ف ــي ال ــدرج ــة األولـ ــى،
فقدم ً
أداء جيدًا وقاد املباراة بنجاح،
ّ
ما يبشر بمستقبل واعد له.

الترتيب العام لألسبوع الحادي عشر
الفريق
 1ـ األنصار
 2ـ العهد
 3ـ النجمة
 4ـ طرابلس
 5ـ الصفاء
 6ـ النبي شيت
 7ـ الساحل
 - 8الغازية
 9ـ السالم زغرتا
 10ـ الراسينغ
 11ـ التضامن
 12ـ اإلخاء عاليه

لعب

فاز
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
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1

تعادل خسر
1
1
3
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3
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1
1
3
2
2
2

2
2
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نقاطه
25
25
24
22
15
13
13
13
12
11
8
5

من جهته ،عزز طرابلس مركزه الرابع
بفوز كبير على ضيفه السالم زغرتا
 1 - 4عـلــى ملعب طــرابـلــس .وسجل
أه ــداف أصـحــاب األرض وليد فتوح
( )42و( )62ودوغــاس ( )45ومايكل
هيلغبي ( ،)72فيما سجل محمود
مرعوش ( )56هدف السالم.
ال ـخــاســر األك ـبــر فــي األس ـب ــوع ال ـ ـ 11
كان فريق النجمة الذي تعادل سلبًا
مــع الـنـبــي شـيــت عـلــى مـلـعــب صيدا
البلدي ،ليتراجع النجمة إلى املركز
الثالث وســط صدمة جمهوره الذي
حـ ـض ــر ب ـ ــأع ـ ــداد ق ـل ـي ـل ــة فـ ــي امل ـل ـعــب
وبـكـثــرة خـلــف شــاشــات الـتـلـفــزيــون.
تعادل ّ
مر جاء مفاجئًا بغياب املدير
الفني ثيو بوكير املــوقــوف اتحاديًا
وال ــذي لــم يحضر ال ــى املـلـعــب ،فقاد
ال ـ ـفـ ــريـ ــق امل ـ ـ ـ ـ ــدرب امل ـ ـسـ ــاعـ ــد ح ـســن
حـمــدان .وكانت الدقيقة  36منعطفًا
فــي الـلـقــاء حــن أه ــدر الـقــائــد عباس
عطوي ركلة جــزاء احتسبها الحكم
علي سلوم الــذي قــاد اللقاء بنجاح،
ب ـع ــد ع ــرق ـل ــة ال ـ ـحـ ــارس وح ـي ــد ف ـتــال
لالعب النجمة سي الشيخ .وكشفت
املـ ـب ــاراة ع ــن وج ـ ــود ث ـغ ــرة فـنـيــة في
وس ــط امل ـل ـعــب ،خـصــوصــا مــع غياب
م ـح ـمــد ق ــاس ــم امل ـ ـصـ ــاب .أض ـ ــف إل ــى
ذل ــك ع ــام ــات االس ـت ـف ـهــام ح ــول أداء
السينا سورو ومدى مالءمة أسلوبه
لطريقة لعب الـفــريــق ،مــا قــد يفرض
تغييرًا في الهجوم في فترة الراحة
إن ارتأى الجهاز الفني ذلك.

ثان لبيبلوس وثالث للرياضي
انتصار ٍ
اختتم بيبلوس املرحلة الثانية من
بطولة لبنان لـكــرة الـسـلــة ،محققًا
ف ـ ــوزه ال ـث ــان ــي ،وك ـ ــان ع ـلــى ضيفه
امل ـت ـحــد ب ـف ــارق  13نـقـطــة 78 - 91
( )53-65 ،32-42 ،18-20فــي قاعة
نادي عمشيت .وكان أفضل مسجل
ف ــي صـ ـف ــوف ب ـي ـب ـلــوس االم ـي ــرك ــي
جايمسون يونغبلود ب ـ  41نقطة
و 5متابعات و 5تمريرات حاسمة،
وأض ـ ــاف مـ ــازن مـنـيـمـنــة  13نقطة
و 5متابعات وعمر أيوبي  9نقاط،
فـيـمــا ك ــان بـيـتــي ب ــاري ــش االف ـضــل
فــي صفوف املتحد ب ـ  20نقطة و6
متابعات ،وأضــاف شــارل تابت 18

نقطة و 11متابعة وطــارق مرعبي
 16نقطة.
واف ـت ـت ـحــت املــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة أم ــس،
فـ ـ ـف ـ ــاز ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي ع ـ ـلـ ــى م ـض ـي ـفــه
التضامن بفارق  20نقطة 68 - 88
( )51 - 59 ،35-41 ،21-19في قاعة
م ـج ـم ــع ف ـ ـ ــؤاد شـ ـه ــاب ال ــري ــاض ــي.
وكـ ــان أف ـض ــل مـسـجــل ف ــي صـفــوف
ال ــري ــاض ــي اس ـمــاع ـيــل أح ـم ــد ب ـ ـ 21
نـقـطــة و 9م ـتــاب ـعــات و 9ت ـمــريــرات
حـ ـ ــاسـ ـ ـمـ ـ ــة ،وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
جيريمايا ماساي  15نقطة وجان
عبد النور  13نقطة ووائل عرقجي
 12نقطة ،فيما تألق جوي عكاوي

العب الرياضي جيريمايا ماساي يلتقط الكرة وسط دفاع من التضامن (سركيس يرتيسيان)

فــي صفوف التضامن ب ـ  24نقطة،
وأضاف فالدان فوكوسفلفيتش 19
نقطة و 6متابعات وريشون تيري
 15نقطة و 9متابعات و 7تمريرات
حاسمة.
وت ـس ـت ـك ـمــل امل ــرح ـل ــة الـ ـي ــوم بـلـقــاء
الشانفيل وضيفه هومنتمن عند
ال ـس ــاع ــة  19.00ع ـل ــى م ـل ـعــب دي ــك
املحدي .ويلعب غدًا الثالثاء املتحد
م ــع ض ـي ـفــه ه ــوب ــس ف ــي ال ـتــوق ـيــت
عينه على ملعب مجمع الصفدي.
وت ـخ ـت ـتــم امل ــرح ـل ــة ال ـج ـم ـعــة بـلـقــاء
الـحـكـمــة مــع ضـيـفــه بـيـبـلــوس عند
الساعة  17.50على ملعب غزير.
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