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رياضة
الكرة اللبنانية

كرة المضرب

النجمة يصدم العهد ويخطف كأس لبنان
عبد القادر سعد
رفـ ــض ف ــري ــق ال ـن ـج ـمــة أن ي ـخ ــرج مــن
املوسم الكروي خالي الوفاض ،فنجح
في احــراز لقب كــأس لبنان بعد فوزه
ع ـل ــى غ ــري ـم ــه ال ـع ـه ــد  4 - 5ب ــرك ــات
ال ـتــرج ـيــح ،ب ـعــد أن ت ـع ــادل ال ـفــري ـقــان
سلبًا في الوقتني األصلي واإلضافي
على ملعب برج حمود .مباراة جاءت
نسخة عن تلك التي جمعت الفريقني
قبل شهر على امللعب عينه فــي إيــاب
ال ــدوري ،لكن اآليــة كانت مقلوبة هذه
املــرة ،فخرج النجماويون فرحني ،في
حني خاب أمل العهداويني في اعتالء
منصة التتويج.
مـبــاراة حملت عنوان العرس الكروي
ب ـكــل م ــا لـلـكـلـمــة م ــن مـعـنــى بـحـضــور
ـري رائـ ـ ـ ـ ـ ــع ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مــن
ج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ـ ٍ
الجانب النجماوي الذي مأل املدرجات
الشرقية بالكامل ،في حني كرر جمهور
العهد حضوره القوي على ملعب برج
حمود ومــأ مدرجات الجهة اليسرى
ل ـل ـم ـن ـصــة .ل ـكــن م ــا ح ـصــل ف ــي نـهــايــة
امل ـب ــاراة أفـســد ه ــذه الـلــوحــة الجميلة،
رغ ــم أن األمـ ــور بـقـيــت مـضـبــوطــة ولــم
تحصل مواجهات مباشرة.
النجماويون كانوا في أمـ ّـس الحاجة
لـ ـلـ ـف ــوز ب ــال ـل ـق ــب إلن ـ ـقـ ــاذ املـ ــوسـ ــم مــن
جهة ،وتقديمه هدية لـ»وسام النجمة
وذاك ــرت ــه» الــراحــل وس ــام بـلـيــق .فكان
املشهد مؤثرًا جـدًا بعد نهاية املباراة
م ــع صـ ــورة ك ـب ـيــرة ل ــوس ــام ف ــي وســط
امل ـل ـعــب تــراف ـق ـهــا دمـ ــوع رف ـي ـقــه بهيج
قبيسي الــذي حمل كعربون وفــاء من
النادي الــذي أحبه بليق ّ
حد الجنون.
جمهور النجمة والعبوه ومن خلفهم
ً
إدارتهم احتفلوا طويال بالفوز ،فكانت
فــرحــة أم ــن س ــر ال ـن ــادي س ـعــد الــديــن
عيتاني تحديدًا ال توصف ،وهو وعد
بـتـفـجـيــر فـضـيـحــة ال ـي ــوم م ـك ــررًا هــذا
الوعد مرتني.
العهداويون من جهتهم صدموا لهذه
الـخـيـبــة ال ـك ـب ـيــرة م ــع ن ـهــايــة املــوســم،
خصوصًا أن فريقهم أثـبــت أنــه ليس

فريق املناسبات الكبيرة .فهو سقط
ف ــي االس ـت ـح ـق ــاق األهـ ـ ــم ف ــي الـ ـ ــدوري
أمــام الصفاء ،وكــاد يسقط في نصف
نهائي الـكــأس أم ــام األن ـصــار ،قبل أن
وم َمن؟
تكون الصدمة بخسارة الكأس ِ
م ــن الـنـجـمــة ال ـغــريــم الـتـقـلـيــدي ال ــذي
ث ــأر إلق ـصــائــه م ــن الـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي
هـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم .وخـ ـ ـس ـ ــارة ال ـع ـه ــد مــن
جهة وفــوز النجمة بالكأس من جهة
أخرى ،يعنيان أن مشاركة بطل لبنان
ال ـســابــق ف ــي مـســابـقــة ك ــأس االت ـح ــاد
اآلس ـ ـيـ ــوي املـ ــوسـ ــم امل ـق ـب ــل أص ـب ـحــت
مهددة في حال لم يحرز اللقب القاري
ســم .فالصفاء والنجمة هما
هــذا املــو ّ
م ــن سـيـمــثــان لـبـنــان امل ــوس ــم املـقـبــل،
وبالتالي فــإن خيبة العهد قــد تكون
أكـبــر فــي حــال لــم يصعد على منصة
التتويج اآلسيوية.
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الشيق نتيجة
املـبــاراة الــى املستوى
ال ـض ـغ ــط ال ـع ـص ـب ــي ،فـ ـك ــان ال ـش ــوط
األول عهداويًا ،في حني مالت الكفة

حقق النجمة
لقب الكأس بعد أن
خسره الموسم الماضي
أمام طرابلس
ل ـصــالــح ال ـن ـج ـمــاويــن ف ــي األشـ ــواط
الـبــاقـيــة ،وك ــان واضـحــا رغبتهم في
ج ـ ّـر خصمهم ال ــى رك ــات الترجيح،
ونجحوا في ذلك.
وتــأثــر العهد بغياب حسني دقيق،
لـيــس فـقــط بـسـبــب دوره األســاســي
دفاعيًا وهجوميًا ،ولكن الضطرار
املـ ــدرب األمل ــان ــي روبـ ــرت جــاسـبــرت
إلــى إش ــراك أحـمــد زري ــق مـكــانــه في
الجهة الــدفــاعـيــة الـيـســرى ،فخسره

في العمق الهجومي.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـع ـ ـهـ ــد خ ـ ـسـ ــر العـ ـب ــه
السنغالي محمدو درامي الذي طرد
في الوقت االضافي الثاني ،وبالتالي
غاب عن ركالت الترجيح.
ّ
أمـ ــا ال ـن ـج ـمــة ف ـقــد اس ـت ـط ــاع تـخــطــي
غـيــاب الع ــب ارت ـك ــازه محمد شمص
لوفاة والدته ،ومحمد جعفر ألسباب
مسلكية ،والـســوري صــاح شحرور
لإلصابة.
ونـتـيـجــة ال ـشــد الـعـصـبــي ،لــم ينجح
ّ
الـفــريـقــان فــي هــز الـشـبــاك ،فاحتكما
الــى رك ــات الترجيح الـتــي ابتسمت
للنجمة ،وخصوصًا الالعب الناشئ
يوسف جمال الحاج ( 19عامًا) الذي
ّ
سجل ركلة الترجيح ما قبل األخيرة
وبـ ـط ــريـ ـق ــة رائـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،رغ ـ ـ ــم ال ـض ـغ ــط
ال ـع ـص ـب ــي .ل ـك ــن «الـ ـت ــرجـ ـي ــح» خ ــذل
العهد ،وتحديدًا العبه حسني حيدر
ّ
تصدى لها الحارس
الذي أهدر ركلة
أح ـمــد الـتـكـتــوك ،فـكــانــت الـسـبــب في
خسارة الكأس.

قائد النجمة عباس عطوي يتسلم كأس لبنان من الرئيس هاشم حيدر (عدنان الحاج علي)

ديوكوفيتش وموغوروسا
بطال «روالن غاروس»
ِّتوج الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،املصنف
أول ،بلقب بطولة فرنسا املفتوحة ،ثانية
البطوالت األربع الكبرى في كرة املضرب.
وفاز ديوكوفيتش في املباراة النهائية على
البريطاني اندي موراي الثاني  6-3و1-6
و 2-6و.4-6
وهذه املرة األولى التي يحرز فيها
ديوكوفيتش اللقب في «روالن غاروس»

بعدما وصل إلى املباراة النهائية أعوام 2012
و 2014و.2015
ولدى السيدات ،توجت اإلسبانية غاربيني
موغوروسا بطلة بفوزها على األميركية
سيرينا وليامس املصنفة أولى وحاملة
اللقب  5-7و 4-6حارمة إياها معادلة الرقم
القياسي لألملانية شتيفي غراف.
وأصبحت موغوروسا ( 22عامًا) أول
إسبانية تحرز لقبًا كبيرًا منذ ارانتشا
سانشيز فيكاريو في باريس بالذات عام
.1998
وثأرت موغوروسا لخسارتها في نهائي
ويمبلدون األخير أمام سيرينا  4-6و4-6
وحققت فوزها الثاني على منافستها
األميركية مقابل ثالث خسارات.
وهذه املرة الثانية التي تصدم فيها
موروغوسا خصمتها املخضرمة في
«روالن غاروس» بعد فوزها عليها بسهولة
 2-6و 2-6في الدور الثاني عام .2014

الدراجات النارية

روسي َّ
يتوج بجائزة
برشلونة

السلة اللبنانية

ٌ
الرياضي بطل بقرار اتحادي ولقب السيدات لهومنتمن
ان ـت ـه ــت ب ـط ــول ــة ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة ال ـس ـلــة
لـلــرجــال بــأســوأ سيناريو مــع تتويج
ال ــري ــاض ــي ف ــي امل ـك ــات ــب ول ـي ــس عـلــى
أرض امل ـل ـعــب ،ف ـت ـحـ ّـول م ـقــر االت ـحــاد
اللبناني لكرة السلة منصة للتتويج
ً
وأصبح الرياضي بطال للبنان بقرار
ً
ات ـح ــادي ب ــدال مــن ال ـص ـفــارة األخ ـيــرة
لحكام املباراة.
تـفـ ّـوقــت بطولة الـسـيــدات «املظلومة»
على بطولة الرجال التي انتهت على
«ج ـث ــة» مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ال ـجــريــح في
بطولة غرب آسيا في األردن ،ليختتم
ّ
موسمًا سلويًا كان من املمكن أن يكون
األفضل منذ سنوات طويلة لو عرف
الـقـ ّـيـمــون عـلــى اللعبة كـيــف يــوالـفــون
ب ــن ال ـب ـطــولــة املـحـلـيــة واالس ـت ـح ـقــاق
اآلسيوي.
ليلة الجمعة حصلت «ال ــوف ــاة» حني
ّ
ُعلقت املباراة السادسة بني الرياضي
وال ـح ـك ـم ــة ض ـم ــن س ـل ـس ـلــة ال ـن ـهــائــي
األروع ،وكان «الدفن» يوم السبت حني
أصدر االتحاد قرارًا بتخسير الحكمة
 0 - 20وتتويج الرياضي.
هذا ال ينتقص من أحقية الرياضي في
إحراز اللقب ،فهو الفريق األفضل في
البطولة واألكـثــر تنظيمًا واستقرارًا.
ك ــذل ــك ف ــإن م ــا ح ـصــل ف ــي غ ــزي ــر ليلة
ال ـج ـم ـع ــة وم ـ ــن ثـ ــم خ ـ ـسـ ــارة الـحـكـمــة
ال يـنـتـقــص م ــن اإلنـ ـج ــاز الـ ــذي حققه
«األخ ـض ــر» .فـهــو وص ــل ال ــى النهائي
ب ـعــد م ــوس ــم م ـعــانــاة ط ــوي ــل وض ـيــاع
إداري ،وبعد أن تراجع خــال املوسم

21

املنتظم الى املركز السابع .لكن إدارته
الـ ـج ــدي ــدة وج ـ ـهـ ــازه ال ـف ـن ــي والع ـب ـيــه
ن ـج ـحــوا ف ــي ال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى صـعــابـهــم
وق ـ ــدم ـ ــوا س ـل ـس ـل ـت ــي نـ ـص ــف ن ـهــائــي
ونـهــائــي ستبقى مـحـفــورة فــي سجل
النادي رغم عدم تتويجهم باللقب.
املـهــم أن املــوســم انـتـهــى ي ــوم السبت،
حــن عقدت اللجنة االداري ــة لالتحاد
جلسة استثنائية ،وبعد مناقشة ما
حـصــل واالس ـت ـمــاع ال ــى آراء الجميع
تقرر ما يأتي:
ً
أوال :توجيه كلمة شكر وثـنــاء لقوى
االمــن الــداخـلــي بشخص املــديــر العام
الـ ـ ـل ـ ــواء إب ــراهـ ـي ــم ب ـص ـب ــوص وق ــائ ــد
م ـن ـط ـقــة ج ـب ــل ل ـب ـن ــان ال ـع ـم ـيــد ج ـهــاد
حــويــك لـحـضــوره شخصيًا وللسهر

الدائم واملتواصل ،والحضور الالفت
لـقــائــد ســريــة جــونـيــة الـعـقـيــد جــونــي
داغر مشكورًا.
ث ــانـ ـي ــا :إن مـ ــا طـ ـ ــال بـ ـع ــض ال ـح ـك ــام
اللبنانيني من إســاءة وتشهير يظهر
عدم الجدية واملوضوعية ،وإن الحكم
امل ـق ـصــود ب ــال ــذات ه ــو م ـثــال ال ـك ـفــاءة
املهنية والشفافية ،وإن التعرض ألي
حكم هو تعرض لالتحاد ،خصوصًا
أن التشهير مــن قـبــل أم ــن ســر نــادي
ال ـح ـك ـمــة وت ــوج ـي ــه االتـ ـه ــام امل ـبــاشــر،
انعكسا سلبًا على الطاقم التحكيمي.
ثالثًا :بعد دراس ــة كافة هــذه الوقائع
واملعطيات ،واستنادًا الــى الحيثيات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ،قـ ـ ـ ــررت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
باإلجماع ما يلي:

سيدات الهومنتمن مع كأس البطولة (سركيس يريتيسيان)

تغريم نائب رئيس النادي الرياضي
تـ ـم ــام ال ـ ـ ـجـ ـ ــارودي  60وح ـ ـ ــدة س ـن ـدًا
ألحـ ـ ـك ـ ــام امل ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  148م ـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام
الـ ـع ــام ب ـس ـبــب ال ـش ـت ــائ ــم وال ـت ـش ـه ـيــر،
ومـضــاعـفـتـهــا ك ــون املـ ـب ــاراة مـنـقــولــة
مباشرة على الهواء.
ت ـغــريــم الـ ـن ــادي ال ــري ــاض ــي  20وح ــدة
سـنـدًا ألح ـكــام املـ ــادة  148مــن الـنـظــام
العام بسبب حركات االيــدي التي قام
بها أحــد إداري ـيــه ،ومضاعفتها كون
املباراة منقولة مباشرة على الهواء.
تخسير ن ــادي الحكمة امل ـبــاراة سندًا
ألح ـكــام املـ ــادة  150مــن الـنـظــام الـعــام
( )20-0وذلك بسبب تعطيل جمهوره
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـبـ ــاراة وت ـ ـغـ ــري ـ ـمـ ــه  250وحـ ـ ــدة
ومـضــاعـفـتـهــا ك ــون املـ ـب ــاراة مـنـقــولــة
مباشرة على الهواء.
وبـ ـع ــد ج ـل ـســة االت ـ ـحـ ــاد ال ـت ـتــوي ـج ـيــة
ل ـلــريــاضــي ،ك ــان ه ـن ــاك ت ـتــويــج آخ ــر،
ل ـك ــن ه ـ ــذه املـ ـ ــرة ع ـل ــى أرض امل ـل ـعــب،
حني أحــرزت سيدات فريق هومنتمن
أنطلياس لقب البطولة بعد تقدمهن
ع ـل ــى س ـ ـيـ ــدات ال ــري ــاض ــي  1 - 3فــي
م ـج ـمــوع م ـب ــاري ــات الـ ـ ــدور ال ـن ـهــائــي،
بفوزهن 40 ،18 - 23 ،10 - 11( 54 - 61
  ،)54 - 61 ،36على ملعب مزهر أمامحـشــد جـمــاهـيــري كـبـيــر .وه ــو اللقب
األول لهومنتمن أنطلياس في بطولة
ل ـب ـنــان ل ـل ـس ـيــدات ،ب ـعــدمــا ك ــان احـتــل
املــركــز الـثــانــي لـسـنــوات طــويـلــة خلف
االنترانيك والرياضي بيروت.
ع.س

ّتوج دراج «ياماها» اإليطالي فالنتينو روسي
بجائزة برشلونة الكبرى ،املرحلة السابعة َّ
من بطولة العالم للدراجات النارية ،بعدما حل
باملركز األول .وهو الفوز الثاني لروسي هذا
املوسم بعد األول في جائزة إسبانيا الكبرى،
املرحلة الرابعة ،على حلبة خيريز ،وكان
األول له منذ آب املاضي عندما توج بسباق
بريطانيا في  30منه .وقطع روسي مسافة
السباق بزمن  44.37.589دقيقة متقدمًا
على سائقي هوندا اإلسبانيني مارك ماركيز
بفارق  2.652ثانية ،وداني بدروزا بفارق
 6.313ثانية.
كذلك ،عزز روسي موقعه في املركز الثالث
في الترتيب العام برصيد  103نقاط
بفارق  22نقطة خلف ماركيز الذي انتزع
الصدارة بـ  125نقطة من لورنزو (115
نقطة) الخاسر األكبر في هذا السباق ،حيث
اضطر إلى االنسحاب عقب اصطدامه مع
دراج «دوكاتي» اإليطالي أندريا يانوني ،علمًا
بأنه كان أول املنطلقني .وفي فئة «موتو ،»2
حقق الفرنسي يوهان زاركو (كاليكس)
الفوز بزمن  42.31.347دقيقة ،متقدمًا على
اإلسباني اليكس رينس بفارق  4.180ث،
والياباني تاكاكي ناكاغامي بفارق  9.313ث.
وانتزع رينس صدارة الترتيب العام لهذه
الفئة بـ  116نقطة ،يليه البريطاني سام لووز
زاركو بـ .106
بـ  108نقطة ،ثم
َّ
وفي فئة «موتو  ،»3حل دراج هوندا
اإلسباني خورخي نافارو في املركز األول
بزمن  42.18.228دقيقة ،وتقدم على الجنوب
أفريقي براد بايندر (كاي تي ام) بفارق
 0.564ث واإليطالي اينيا باستيانيني
(هوندا) بفارق  0,817ث.
وحافظ بايندر على صدارة الترتيب العام بـ
 147نقطة ،يليه نافارو بـ  ،103ثم اإليطالي
رومانو فيناتي بـ .80

