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الكرة اللبنانية

األنصار يسحق وطرابلس يعرقل والراسينغ عقدة النجمة
انطلق إياب الدوري اللبناني
لكرة القدم بفوز ساحق
لألنصار على االجتماعي
ّ
وتعثر الصفاء أمام طرابلس
وسقوط النجمة أمام
الراسينغ وانتصار غال للسالم
على شباب الساحل ،على أن
يختتم األسبوع الثاني عشر
اليوم بمباراة اإلخاء األهلي
عاليه والعهد في بحمدون،
عند الساعة 14.15
عبد القادر سعد
حــافــظ فــريــق الــراسـيـنــغ عـلــى مقولة
ان ــه ع ـقــدة الـنـجـمــة بــامـتـيــاز بـعــد أن
فاز عليه  1 - 2أمس ،ضمن األسبوع
الـثــانــي عـشــر مــن الـ ــدوري اللبناني،
على ملعب املدينة الرياضية الذي لم
تكن أرضــه ملصلحة النجمة إطالقًا،
في ظل الوحول والبرك املائية التي
أث ـ ــرت ع ـلــى أداء ال ـن ـج ـم ــاوي ــن .لكن
ه ـ ــذا ال ي ـق ـل ــل مـ ــن ق ـي ـم ــة االن ـت ـص ــار
الراسينغاوي املهم ،رغم «املساعدة»
التي لقيها من حارس النجمة أحمد
تـ ـكـ ـت ــوك الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـح ـم ــل م ـس ــؤول ـي ــة
الهدفني اللذين سجلهما البرازيلي
ديـيـغــو وعــدنــان مـلـحــم ،وخصوصًا
الهدف األول الــذي جــاء من تسديدة
ب ـع ـي ــدة خ ـف ـي ـفــة م ـ ــرت م ــن ب ــن ي ــدي
ورجلي الحارس التكتوك في الدقيقة
 47م ــن ال ـل ـق ــاء .أم ــا ال ـه ــدف ال ــرأس ــي
الـثــانــي ال ــذي سـجـلــه مـلـحــم ،فأيضًا
يتحمل تكتوك مسؤوليته ،مشاركة
مع الدفاع الذي ترك ملحم وحيدًا في
الدقيقة .57
ول ـ ــم ي ـك ـ ّـن ت ـك ـت ــوك ال ــاع ــب الــوح ـيــد
غير املــوفــق فــي امل ـبــاراة؛ فزميله في
الهجوم حسن املحمد أيضًا كــان له
دور رئيسي فــي خـســارة فــريـقــه ،مع
إضاعته فرصًا سهلة ،أبرزها واحدة
فــي الدقيقة  80أنقذها الــدفــاع ،رغم
أن املـحـمــد ك ــان شـبــه مـنـفــرد بمرمى
الـ ـح ــارس سـنـتـيـنــا .وال ش ــك ف ــي أن
غياب الـســوري ّعبد ال ــرزاق الحسني
بسبب اإلصابة أثر على أداء الفريق،
ولـ ـ ــم ت ـن ـج ــح بـ ــدائـ ــل امل ـ ـ ـ ــدرب ج ـم ــال
الحاج وال تبديالته في إبعاد شبح

ال ـخ ـســارة ،رغ ــم أن الع ـبــه خــالــد تكه
جــي أعــاد الفريق سريعًا الــى أجــواء
املـ ـب ــاراة ،م ــع تـعــديـلــه الـنـتـيـجــة بعد
دقيقتني على هدف دييغو.
ف ــا عـ ـ ــودة مـ ـ ــازن جـ ـم ــال ب ـع ــد ط ــول
غـيــاب وال مـشــاركــة الثنائي يوسف
الحاج وحسن مهنا املتأخرة سمحت
للنجماويني بانتزاع نقطة من فريق
ُعرف مدربه موسى حجيج ،املوجود
خ ـ ـ ــارج امل ـل ـع ــب إليـ ـق ــاف ــه ،ب ـتــوظ ـيــف
ك ـ ــل عـ ـن ــاص ــر املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة مل ـص ـل ـح ـت ــه،
سـ ــواء أرض ـي ــة امل ـل ـعــب أو مفاتيحه
الهجومية والدفاعية.
ّ
رد النجمة ّ
األول ــي بعد امل ـبــاراة كان
بانتقاد التحكيم ،حيث صــدر بيان
عن إدارة النادي اعترضت فيه على
أداء ح ـكــم املـ ـب ــاراة جـمـيــل رم ـض ــان،
وطالبت االتحاد بإبعاده عن قيادة
مباريات النجمة.
ودعـ ــت اإلدارة االتـ ـح ــاد ال ــى «إي ــاء
ّ
والقيمني
الحكام واملسؤولني عنهم
عـلــى أدائ ـه ــم االه ـت ـمــام الـ ــازم كــي ال
ن ـص ــل ال ـ ــى املـ ـحـ ـظ ــور ،وي ـح ـص ــل مــا
ال ي ـح ـمــد ع ـق ـب ــاه ي ــوم ــا م ـ ــا ،وح ـيــث
ّ
ال ينفع ال ـن ــدم .وعـلـيــه نـطــالــب بحل
لجنة الحكام لفشلها في تطوير أداء
ً
وبناء عليه نطالب
الحكم اللبناني،
االتحاد اللبناني باتخاذ االجراءات
العقابية الالزمة بهذا الحكم وسواه،

ّ
ّرد النجمة األولي
بعد الخسارة كان
بانتقاد التحكيم

ونـحــن بــانـتـظــار مــا سيتقرر للبناء
على الشيء مقتضاه».
ي ــوم الـسـبــت ك ــان أن ـصــاريــا بامتياز
م ــع الـنـتـيـجــة ال ـك ـب ـيــرة ال ـتــي حققها
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــدر عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـ ـس ـ ــاب ض ـي ـف ــه
االجتماعي  1 - 5على ملعب صيدا،
في لقاء كان نجمه أجنبيي األنصار
البرازيلي ريتشي الذي ّ
سجل هدفني
في الدقيقتني  18و ،85والسلوفاكي
مــات ـيــج الـ ــذي س ـجــل ال ـه ــدف الـثــالــث
ف ــي الــدق ـي ـقــة  .45واس ـت ـمــر مسلسل
األهـ ـ ـ ـ ــداف األن ـ ـص ـ ــاري مـ ــن الــدق ـي ـقــة
األولى حتى الدقيقة  ،85حيث افتتح

علي األتات (.)80
وش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدت املـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاراة ط ـ ـ ـ ـ ــرد العـ ـ ــب
االج ـت ـمــاعــي آدم مــاســاالت ـشــي ،بعد

مدافع األنصار معتز بالله الجنيدي
التسجيل لفريقه في الدقيقة األولى،
أمــا الهدف الخامس فسجله البديل
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ّ
«ديربي» لبنان السلوي من طرف واحد
السلة اللبنانية

ل ــم ت ـح ـمــل م ـ ـبـ ــاراة ال ـح ـك ـمــة وض ـي ـفــه
الرياضي أمــس على ملعب غزير ،في
األسـبــوع التاسع واألخـيــر من مرحلة
الذهاب لبطولة لبنان في كرة السلة،
م ــن ال ـق ـمــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ب ــن ال ـفــري ـقــن،
أي ش ــيء ،ال عـلــى الصعيد الـفـنــي وال
على الصعيد الجماهيري ،مع إيقاف
ج ـم ـه ــور ال ـح ـك ـم ــة اتـ ـح ــادي ــا ،ف ـكــانــت
م ـ ـبـ ــاراة س ـه ـلــة ل ـل ــري ــاض ــي م ــن ط ــرف
واحــد فاز فيها الضيف على املضيف
بفارق  30نقطة 43 ،13 - 21( 79 - 109
  .)79 - 109 ،51 - 78 ،33وبــدا فريقالحكمة ال حول له وال قوة ،رغم النقاط
الخمسني الـتــي ّ
سجلها العـبــه تيريل
ستوغلني ،فـكــان إن ـجــازه الــوحـيــد أنه
ك ـس ــر رقـ ـ ــم العـ ـ ــب ه ــوم ـن ـت ـم ــن ديـ ـ ــوان
جــاكـســون ه ــذا املــوســم مــن حـيــث عــدد
ال ـن ـقــاط املـسـجـلــة ف ــي م ـب ــاراة واحـ ــدة،
إذ ّ
سجل األخير أمــام الحكمة بالذات
 49نقطة .فأمام مجموعة «رياضية»
مرعبة ،حيث إن ستة العبني سجلوا
أكثر مــن عشر نقاط مــع وجــود أالدي

أمينو ( 22نقطة و 10متابعات) ،وأمير
سعود ( 18نقطة) وووائل عرقجي 12
نقطة والــى جانبهم كيني بــراون (14
ن ـق ـطــة) ،ك ــان م ــن الـصـعــب عـلــى فــريــق
الحكمة مجاراة ضيفه.
ّ
ويـشــكــل ال ـفــوز جــرعــة مـعـنــويــة جيدة
لـلــريــاضــي قـبــل مــرحـلــة اإلي ـ ــاب ،وهــو
ع ــزز الـفــريــق فنيًا بتعاقد االدارة مع
ال ـيــونــانــي فــانـغـيـلـيــس زي ــاك ــو ليكون
مساعدًا للمدير الفني الحالي أحمد
فـ ـ ـ ــران .وعـ ـم ــل زيـ ــاكـ ــو ك ـم ـس ــاع ــد مـنــذ
عــام  2008فــي آيــك أثـيـنــا ،وســاهــم في
صعوده إلى الدرجة االولى عام ،2014
قبل أن ينتقل إلــى غلوري ليفكادا ثم
بانيونيوس سميرنا.
ي ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت ،ع ـ ــزز ف ــري ــق ب ـي ـب ـلــوس
وص ــاف ـت ــه ب ـعــد ف ـ ــوزه امل ـس ـت ـحــق على
ض ـي ـفــه ال ـت ـض ــام ــن ال ـ ـ ــزوق بـ ـف ــارق 11
نـقـطــة  .80 - 91وكـ ــان أف ـضــل مسجل
فــي امل ـب ــاراة الع ــب الـتـضــامــن مــوريــس
كيمب برصيد  30نقطة و 7متابعات،
وأضـ ـ ــاف اي ــرف ــن م ــوري ــس  20نـقـطــة،

فيما سجل بالل طبارة  13نقطة.
وع ـن ــد ال ـف ــائ ــز ،كـ ــان جـ ــاي يــونـغـبــاد
األفضل برصيد  28نقطة و 5متابعات
و 3تمريرات حاسمة ،فــي حــن سجل
كالي تاكر وايبي ندودي  24نقطة لكل
منهما مــع  4تمريرات حاسمة لــأول
و 18متابعة و« 4بلوك شوت» للثاني،
ولبنانيًا كــان جو ابــي خــرس األفضل
بـ 8نقاط و 3متابعات في  15دقيقة.
ات ـ ـحـ ــاديـ ــا ،وعـ ـشـ ـي ــة انـ ـتـ ـه ــاء مــرح ـلــة
ال ــذه ــاب ،ت ــرأس رئـيــس االت ـح ــاد بيار
ك ــاخ ـي ــا اج ـت ـم ــاع ــا فـ ــي م ـق ــر انـ ـط ــوان
شــويــري حـضــره نــائــب الــرئـيــس األول
ّ
ضــومــط كـ ــاب ،واألمـ ــن ال ـع ــام شــربــل
ّ
م ـي ـشــال رزق ،وع ـض ــو االتـ ـح ــاد تــمــام
جـ ــارودي ،ورؤسـ ــاء ومـســؤولــو أنــديــة
ال ــدرج ــة األول ـ ــى .وخ ــال ال ـل ـقــاء أعــرب
كاخيا عن حرصه على التواصل بني
االت ـحــاد واالن ــدي ــة فــي كــافــة الــدرجــات
لالستماع الــى هواجسها ومطالبها.
وتـطــرق املجتمعون الــى املــادتــن 208
و 209مــن الـنـظــام الــداخ ـلــي لــاتـحــاد،

املتعلقتني بالعقوبات ،واللتني كانتا
تطبقان استنسابيًا في السابق ،حيث
أش ـ ــار كــاخ ـيــا ال ــى أن االتـ ـح ــاد يتجه
إليجاد ضوابط للمادتني املذكورتني
ب ـ ـصـ ــورة م ــؤق ـت ــة ل ـت ـح ــدي ــد ع ـق ــوب ــات
مـ ـح ــددة ل ـك ــل م ــن املـ ـخ ــالـ ـف ــات ،ت ـكــون
أقـصــاهــا وأبـعــدهــا تــوقـيــف الجمهور
ُ
ريثما تدعى الجمعية العمومية الى
االلتئام لتعديل النظام العام لالتحاد.
ث ــم ع ــرض م ـنــدوبــو األن ــدي ــة أف ـكــارهــم
من الناحية التحكيمية ،حيث أبلغهم
األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام أن االتـ ـ ـح ـ ــاد اس ـت ـق ــدم
املــراقــب الــدولــي التحكيمي اليوناني
ستيليوس كوكوالكيدس مع إعطائه
صالحيات واسعة ،مضيفًا أن السلك
التحكيمي اللبناني معروف بكفاءته
وق ــدرت ــه ع ـلــى ال ـق ـي ــام بـمـهـمــاتــه على
أك ـمــل وج ــه ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن قـلــة عــدد
الحكام اللبنانيني الدوليني واملراقبني
امل ـخ ـت ـصــن .وس ـ ــوف ُي ـع ـنــى االت ـح ــاد
ً
بــإعــداد الـ ــدورات الــازمــة تــوصــا الــى
تعزيز الطاقم التحكيمي واالداري.

خطأ قوي على العب األنصار محمد
قرحاني في الدقيقة .45
ف ــي ال ـش ـم ــال ،كـ ــان ط ــراب ـل ــس يـنـتــزع
ً
تـعــادال مستحقًا مــن ضيفه الصفاء
 1 - 1فـ ــي لـ ـق ــاء ج ـي ــد مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
ً
ال ـف ـن ـيــة ش ـهــد ه ــدف ــا ج ـم ـيــا ملـهــاجــم
ال ـص ـفــاء مـحـمــد ق ـص ــاص ،اب ــن الـ ــ41
عــامــا ،مــع غـيــاب املـهــاجــم السنغالي
تاال نداي املوقوف اتحاديًا .أما هدف
طــراب ـلــس ف ـجــاء ع ـبــر الع ــب الـصـفــاء
السابق روني عــازار في الدقيقة ،94
ويتحمل مسؤوليته الحارس مهدي
خليل بعد تصديه لكرة حــرة كانت
فــي طريقها الــى خ ــارج املـلـعــب ،لكن
خليل صـ ّـدهــا لتتحضر أم ــام ع ــازار
في الوقت القاتل.
في الوقت عينه ،على ملعب العهد،
ك ـ ــان الـ ـس ــاح ــل ي ـس ـقــط أمـ ـ ــام ضـيـفــه
السالم زغرتا  2 - 0في مباراة أهدر
ف ـي ـهــا ال ـس ــاح ــل رك ـل ــة جـ ـ ــزاء لــاعـبــه
ح ـس ــن ال ـ ـ ــدر ،ب ـع ــد تـ ـص ــدي ح ــارس
ال ـس ــام مـصـطـفــى م ـطــر لـتـســديــدتــه،
قبل أن يسجل العب السالم البرازيلي
ليوناردو دي اوليفيرا هدف السبق
م ــن ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء ت ـس ـبــب ف ـي ـهــا ال ــدر
بإعاقته إدمون شحادة .وعزز اليكس
بطرس النتيجة للسالم ،إثر عرضية
من أحمد املصري في الدقيقة .70

العب
الراسينغ
غازي حنينة
يحاول التمرير
بمضايقة
كوفي
(مروان
بوحيدر)

محاولة دفاع
من العب الرياضي
علي حيدر على
إيفان جونسون
(سركيس
يريتيسيان)

