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الكرة اللبنانية

خسارة أولى للصفاء
ّ
تقرب العهد بنقطة
قاربت حدة المنافسة في
الدوري اللبناني لكرة القدم
المستوى «أحمر» مع خسارة
الصفاء للمرة األولى هذا
الموسم بعد  17مباراة
وفوز العهد وقبله النجمة
ّ
ليتقلص فارق النقاط الى
نقطة واحدة بين الصفاء
المتصدر والعهد الوصيف
والى نقطتين مع النجمة
صاحب المركز الثالث ،في
وقت تعادلت فيه ثالثة
فرق في ذيل الترتيب بسبع
نقاط لكل منها
عبد القادر سعد
سـتـكــون األســاب ـيــع األرب ـع ــة الـبــاقـيــة
مـ ــن ع ـم ــر الـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـن ــان ــي أك ـثــر
م ـ ــن ن ـ ــاري ـ ــة م ـ ــع اح ـ ـ ـتـ ـ ــدام امل ـن ــاف ـس ــة
ب ــن ال ـص ـفــاء وال ـع ـهــد وال ـن ـج ـمــة مع
حـ ـض ــور أن ـ ـصـ ــاري ول ـ ــو مـ ــن ب ـع ـيــد.
األنصار عاش يوم السبت حالة من
ال ـت ـنــاق ـضــات ب ــن الـ ـف ــرح وال ـح ـســرة
واألم ـ ـ ــل ال ـض ـع ـيــف ب ـع ــد فـ ـ ــوزه عـلــى
الصفاء  0 - 1على ملعب بحمدون،
فـكــانــت فــرحــة األن ـصــاريــن جنونية
بإلحاق الخسارة األولــى باملتصدر.
وعـ ــاش األن ـص ــاري ــون ح ـســرة اه ــدار
النقطتني أمام الراسينغ في األسبوع
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة نـ ـج ــم ال ـف ــري ــق
رب ـي ــع ع ـطــايــا ال ـ ــذي خ ـضــع لعملية
استئصال الــزائــدة عشية اللقاء .أما
األمل فهو بامكانية احراز اللقب رغم
احـتــال الـفــريــق املــركــز الــرابــع بفارق

أنـ ـح ــاء امل ـل ـعــب ع ـلــى م ـ ــدار الــدقــائــق
الـتـسـعــن .وكـ ــان لـلـصـفــاويــون أكـثــر
من فرصة في الشوط الثاني أبرزها
ألحمد جلول أنقذها أنس أبو صالح
عن خط املرمى.
وفـ ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ،كـ ــان الــراس ـي ـنــغ
ّ
ي ــؤك ــد خ ــوض ــه ال ـل ـق ــاء م ــع ال ـش ـبــاب
ال ـغــازيــة ب ـشــرف حــن ت ـعــادل مـعــه 1
  1على ملعب بــرج حـمــود .الغازيةالــذي كان بأمس الحاجة للفوز لكي
ّ
التقدم
يغادر املركز األخير نجح في
مـبـكـرًا عـبــر الـنـيـجـيــري اوغـيـنـيــوفــو
اي ـ ــزي ـ ــوداوي ف ــي الــدق ـي ـقــة  .16وب ــدا
للغازية أن املباراة انتهت فتراجعوا
ال ــى ال ـخ ـلــف لـلـحـفــاظ ع ـلــى ال ـن ـقــاط،
فـجــاء ه ــدف ال ـت ـعــادل لـلــراسـيـنــغ في

ست نقاط عن الصفاء.
ال ـفــريــق االخ ـض ــر ف ــرض نـفـســه نجم
األس ـبــوع بعد الـعــرض الكبير الــذي
ّ
قدمه في بحمدون وأحرز معه نقاط
امل ـب ــاراة مــؤك ـدًا تـفــوقــه عـلــى الصفاء
بـعــد إقـصــائــه الـصـفــاويــن فــي كــأس
لبنان .والالفت أن فوز األنصار جاء
بغياب عطايا ،لكن محمد السباعي
ومـ ـحـ ـم ــد ع ـس ـك ــر ومـ ـحـ ـم ــد ع ـط ــوي
نجحوا فــي تعويض غـيــابــه ،فنجح
االول ف ــي تـسـجـيــل ه ــدف ال ـل ـقــاء في
الدقيقة .54
الصفاء مــن جهته لــم يكن سيئًا بل
عـلــى الـعـكــس فـقــد ف ــرض ايـقــاعــه في
ال ـش ــوط األول عـبــر ت ـحــركــات نجمه
محمد حيدر الــذي ّ
تحرك في جميع

العبو التضامن صور مع كأس الدرجة الثانية (عدنان الحاج علي)

الــدقـي ـقــة ال ـثــان ـيــة م ــن ب ــداي ــة الـشــوط
الثاني عبر عدنان ملحم الذي أصاب
العارضة في الشوط األول كما فعل
زم ـي ـل ــه م ـح ـم ــود ك ـج ــك فـ ــي ال ـش ــوط
الثاني.
أمــس ،اقـتــرب العهد بشكل كبير من
الصفاء بفوزه املستحق على ضيفه
النبي شيت  1 - 3على ملعب صيدا
ـرف واح ــد لــم يجد
فــي م ـبــاراة مــن ط ـ ٍ
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اصبح وضع السالم
حرجًا اكثر بعد تلقيه خسارة
امام الجار االجتماعي
فـيـهــا ال ـع ـهــداويــون أي صـعــوبــة في
تـخـطــي خـصـمــه امل ـس ــال ــم ،الـ ــذي بــدا
مــن دون مخالب فــي الـلـقــاء .فالعهد
ت ـقـ ّـدم مـبـكـرًا عـبــر حـســن شعيتو من
تمريرة احمد زريــق في الدقيقة .22
واضــاف عباس عطوي نجم املباراة
الهدف الثاني في الدقيقة  ،31قبل أن
يـعــزز ال ـســوري عبد ال ــرزاق الحسني
النتيجة ال ــى  0 - 3فــي الــدقـيـقــة ،55
ث ــم س ـ ّـج ــل الـفـلـسـطـيـنــي م ـح ـمــد أبــو
عتيق هدف النبي شيت الوحيد في
الدقيقة .68
وعلى ملعب برج حمود ،كان الحكمة
يـسـقــط بـنـتـيـجــة كـبـيــرة أمـ ــام ضيفه
طــرابـلــس  ،5 - 0حـيــث لـعــب صاحب

كرة الصاالت

ٌ
إشكال يوقف نهائيًا مثيرًا للجدل في الفوتسال
ل ـ ـ ــم ُي ـ ـك ـ ـتـ ــب لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـخ ــامـ ـس ــة
وال ـ ـحـ ــاس ـ ـمـ ــة ف ـ ــي نـ ـه ــائ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري
الـلـبـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم ل ـل ـصــاالت ان
ت ـصــل الـ ــى ن ـهــاي ـت ـهــا ،ف ــأوق ـف ــت قبل
 10.57ثانية على صافرتها االخيرة،
ح ـي ــث ك ـ ــان املـ ـي ــادي ــن م ـت ـق ـ ّـدم ــا عـلــى
ضيفه بنك بـيــروت  ،1-2على ملعب
السد الذي لم يكن فيه اي موطئ قدم
في ظل الحشد الجماهيري الذي أتى
لحضور اللقاء االخير.
املنافسة الفنية املشتعلة على ارض
امل ـل ـع ــب ح ـي ــث انـ ـه ــى ح ــام ــل ال ـل ـقــب
الـ ـ ـش ـ ــوط االول مـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــا ب ــواس ـط ــة
نجمه مهدي جافيد ،ليعود امليادين
املـ ـط ــرود ح ــارس ــه االس ــاس ــي ط ــارق
ّ
ويتقدم فــي الـشــوط الثاني
طـبــوش،
ب ـ ــواسـ ـ ـط ـ ــة الـ ـ ـص ـ ــرب ـ ــي سـ ـ ـل ـ ــوب ـ ــودان
رايتشيفيتش وحـســن زي ـت ــون ،كــان
ل ـه ــا ان ـع ـك ــاس ــات ـه ــا ع ـل ــى امل ــدرج ــات
ايضًا حيث حضرت االعالم االيرانية
والكولومبية وحتى النجماوية!
وكل هذا كان تحت السيطرة رغم ان
جمهور الطرفني بــدا وكــأنــه مشارك
م ـ ــع الـ ــاع ـ ـبـ ــن عـ ـل ــى ارض امل ـل ـع ــب
ّ
لشدة حماسته .لكن املـبــاراة توقفت
ف ــي مـنــاسـبـتــن خ ــال ال ـش ــوط االول
بعد رمــي نجم املـيــاديــن الكولومبي
انجيلوت كارو بعبوة مياه.
ات ـخــاذ ق ــرار وق ــف امل ـب ــاراة ج ــاء بعد

اش ـكــال حـصــل فــي املـنـصــة الرسمية
ال في مدرجات الفريقني ،فكان القرار
الذي كان مفاجئًا لجميع الحاضرين
في امللعب ،وذلك بعد تهدئة النفوس
ّ
ينجرون الى
والالعبني الذين كــادوا
احتكاك مع بعض املشجعني ايضًا.
ٍ
واذ ان ـت ـظــر ال ـح ـض ــور ان ُيـسـتــأنــف
ألسباب قال
اللعب ،كان القرار بايقافه
ٍ
اتصال
في
ديب
مدير البطولة حسني
ٍ

مع "األخبار" ان "الحكام اتخذوا هذا
القرار بعدما طلبوا خروج الجمهور
مــن املـلـعــب السـتـكـمــال ال ـل ـعــب ،وهــو
ً
امــر كــان مستحيال ،وخـصــوصــا مع
اللبناني الذي كان في
رفض الجيش
ّ
محيط امللعب التدخل".
وقـ ــد ي ـك ــون م ـب ــررًا ق ـلــق ال ـح ـك ــام من
اس ـت ـك ـمــال ال ـل ـقــاء ل ـش ـعــور بــالـخـطــر،
ع ـل ـم ــا ان قـ ـ ـ ــرار ايـ ـق ــاف ــه ي ـ ـعـ ــود ال ــى

محاوالت للتهدئة عقب االشكال الذي حصل في المباراة (عدنان الحاج علي)

امل ــراق ــب او بــالـتـنـسـيــق م ـعــه ،ووف ــق
آلـ ـ ـي ـ ــة قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة .م ـ ـ ــراق ـ ـ ـ ٌـب آسـ ـي ــوي
ّ
رف ــض الـكـشــف عــن اسـمــه اط ـلــع على
وقــائــع امل ـبــاراة مـشـيـرًا الــى ان اآللـيــة
ُ
ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ــم تـ ـط ـ ّـب ــق ،اذ ك ـ ــان مــن
املفترض ان تتوقف املـبــاراة ملــدة 30
دق ـي ـقــة ف ــي مــرح ـلــةٍ اولـ ــى ث ــم يـجــري
تمديدها لـ  30دقيقة اخرى وخاللها
ّ
ُيــتـخــذ ال ـقــرار باستكمال امل ـب ــاراة او
ُ ّ
ايقافها .واالهــم ان قــرارًا كهذا يتخذ
اذا ك ــان هـنــاك "سـبــب قــاهــر" (Force
 - Majeureبـحـســب املـ ــادة  17.2من
القوانني الخاصة املعتمدة ملسابقات
الـفــوتـســال لــدى االت ـحــاد اآلس ـيــوي)،
وهــو ام ـ ٌـر يـعــود تقييمه الــى املــراقــب
بحسب املرجع اآلسيوي ،الذي اشار
ايضًا الى أن وجود بعض املسؤولني
ال ــذي ــن ل ـي ــس ل ــدي ـه ــم اي ع ـم ــل عـلــى
ارض امللعب خــال امل ـبــاراة أمــر غير
قانوني ،اذ يخلق صــورة فوضوية،
ل ـ ــذا ف ـ ــان الـ ـق ــوان ــن ت ـع ـط ــي امل ــراق ــب
ال ـحــق بــالـحـضــور وح ـي ـدًا كـمـســؤول
عــن تنظيم ال ـل ـقــاء .كــذلــك ،اش ــار الــى
م ـخ ــال ـف ــة اخـ ـ ـ ــرى ت ـت ـع ـل ــق ب ـح ـضــور
القوى االمنية بأسلحتها على ارض
بشكل مخالف للقوانني ايضًا.
امللعب
ٍ
ـت م ـتــأخــر م ــن مـســاء
وت ـق ــرر ف ــي وق ـ ـ ٍ
ام ـ ــس ان ت ـس ـت ـك ـمــل املـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـي ــوم
الساعة  ،18.00على ملعب السد.

األرض للفوز بعيدًا عن أي حسابات
فـتـقـ ّـدم عـبــر ولـيــد فـتــوح فــي الدقيقة
ّ
يسجل أحمد مغربي هدفًا
 17قبل أن
خ ــراف ـي ــا م ــن ت ـس ــدي ــدة ب ـع ـيــدة امل ــدى
فــي الــدقـيـقــة  .60ورف ــع سـعــد يوسف
النتيجة الى  0 - 3في الدقيقة  65قبل
أن يهدر فتوح ركلة جــزاء احتسبها
الحكم سامر قاسم بعد ملسة يد على
وليد شحادة ،لكن حارسه نزيه طي
ت ـص ــدى ل ـهــا ب ـب ــراع ــة .ورفـ ــع الـغــانــي
مايكل هيليغبي النتيجة الــى 0 - 4
في الدقيقة  ،77قبل أن يختتم أبو بكر
املل مسلسل التهديف في الدقيقة .85
وفـ ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ــرادش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،ضـ ـ ـم ـ ــن ف ــري ــق
االجتماعي بقاءه في الدرجة األولى
بشكل كبير بعد ف ــوزه على السالم
ٍ
زغــرتــا  .1 - 2افـتـتــح ال ـغــانــي ديفيد
اوب ــوك ــو التسجيل لــاجـتـمــاعــي في
ال ــدق ـي ـق ــة  9ب ـع ــد تـ ـم ــري ــرة م ــن فــايــز
ش ـم ـس ــن ،الـ ـ ــذي ع ـ ــزز ال ـن ـت ـي ـجــة فــي
الــدق ـي ـقــة  .58وق ـل ــص العـ ــب ال ـســام
االوروغ ـ ـ ــوي ـ ـ ــان ـ ـ ــي راوول انـ ــدريـ ــس
النتيجة ال ــى  2 - 1فــي الــدقـيـقــة ،75
ليخسر السالم مرة جديدة ويصبح
موقفه حرجًا جدًا.
وف ــي بـطــولــة ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة ،ت ـ ّـوج
التضامن بلقب البطولة بعد فــوزه
ع ـل ــى ض ـي ـفــه اإلخ ـ ــاء األهـ ـل ــي عــالـيــه
 ،0 - 1ع ـل ـم ــا أن الـ ـف ــريـ ـق ــن ضـمـنــا
صعودهما الــى الــدرجــة األول ــى قبل
أسابيع.

السلة اللبنانية

انتصار ثمين للحكمة
في ملعب التضامن
تتابعت مباريات الجولة األولى من ربع نهائي
بطولة لبنان لكرة السلة حيث فاز الحكمة
على مضيفه التضامن الزوق  76 - 80في
مباراة مجنونة لم تحسم اال في الثواني
األخيرة ،ليتقدم الحكمة  0 - 1قبل مباراتهما
الثانية يوم الجمعة في غزير ،والتي يرتقب
أن تكون حاشدة حكماويًا .وكان أفضل
ّ
مسجل في الحكمة االميركي تيريل ستوغلني
بـ 37نقطة ،كذلك سجل مواطناه تود أوبراين
 12نقطة ،وديماريوس بولد  11نقطة .أما
في التضامن ،فكان األفضل الصربيان
برانكو سفيتكوفيتش بـ 23نقطة ،وفالدان
فوكوسافلييفيتش بـ 19نقطة.
وفي مباراة ثانية ،فاز املتحد طرابلس على
ضيفه بيبلوس بفارق  6نقاط  ،62-68ليتقدم
ّ
مسجلي املتحد األميركي
 .0-1وكان أفضل
ٌّ
راميل كوري بـ 20نقطة ،وأضاف كل من
مواطنه مايك تايلور والعاجي إيرفي الميزانا
 17نقطة.
أما في بيبلوس األميركي ،فكان جاي
يونغبلود األفضل بتسجيله  21نقطة،
وأضاف مواطنه ستيفن بورت  18نقطة.
ويلعب اليوم في ختام الجولة الرياضي مع
ضيفه اللويزة في املنارة عند الساعة .20.30

