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رياضة
الكرة اللبنانية

أخبار رياضية

أول صدارة للنجمة من الحارس حسن ومعتوق
عبد القادر سعد
ّ
تصدر فريق النجمة ترتيب الدوري
الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـقــدم لـلـمــرة األول ــى
ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،ول ـ ــو م ــؤق ـت ــا بــرصـيــد
 34ن ـق ـطــة ،ب ـعــد ف ـ ــوزه ال ـغ ــال ــي على
ض ـي ـفــه ال ـت ـض ــام ــن ص ـ ــور  0 - 2فــي
افتتاح األسـبــوع الخامس عشر من
ال ـ ــدوري الـلـبـنــانــي .ووض ــع النجمة
ضـغـطــا كـبـيـرًا عـلــى الـعـهــد املـتـصــدر
السابق برصيد  32نقطة في مباراته
الصعبة أمام طرابلس اليوم.
ضـ ـ ــامـ ـ ــن ل ــم
لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة وال ـ ـ ـت ـ ـ ـ ّ
يـخـضــع للصقيع ال ــذي ل ــف املـلـعــب،
فـكــانــت امل ـب ــاراة مشتعلة بــأحــداثـهــا
ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وم ـ ـح ـ ـطـ ــات ـ ـهـ ــا
وم ـن ـع ـط ـف ــات ـه ــا ال ـ ـحـ ــاس ـ ـمـ ــة .وك ـ ــان
«الحسنان» عنوان الفوز النجماوي،
ف ـ ــإذا كـ ــان ح ـســن م ـع ـتــوق ق ــد سـ ّـجــل
هــدفــي النجمة ،مــؤكـدًا أنــه العــب من
ك ــوك ــب آخـ ـ ــر ،ف ـ ــإن ال ـ ـحـ ــارس ع ـبــاس
حـســن ك ــان لــه الـفـضــل الــرئـيـســي في
االن ـت ـص ــار ال ـن ـج ـم ــاوي .صـحـيــح أن
النجمة ّ
تقدم مبكرًا عبر معتوق في
الشوط األول ،إال أن حسن وقف سدًا
منيعًا أمــام ثــاث مـحــاوالت صورية
فــي مطلع الـشــوط الـثــانــي ،متصديًا
ل ـل ـكــرات بـطــريـقــة إع ـجــازيــة سمحت
لـفــريـقــه بــالـحـفــاظ عـلــى ال ـت ـقــدم قبل
ّ
يسجل معتوق الهدف الثاني من
أن
مجهود رائع في الدقيقة  ،78مانحًا
فريقه نقاط الصدارة املؤقتة.
ول ـع ـل ـه ــا مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـعـ ـم ــر ل ـل ـح ــارس
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عـ ـب ــاس حـ ـس ــن مـ ــع الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ،فـ ـق ـ ّـدم
نـسـخــة مـمــاثـلــة ألدائ ـ ــه م ــع منتخب
لبنان أمام إيــران في تصفيات كأس
العالم  2014إذ صنع الفوز اللبناني
حينها على ملعب املدينة الرياضية.
ورغ ــم اإلنـجــاز الـنـجـمــاوي ،إال أن ما
هــو مقلق فــي الفريق ،اعتماده على
العـ ــب واح ـ ــد ه ــو م ـع ـتــوق بـحـضــور
م ــن «ال ـن ـج ــم املـ ـس ــاع ــد» نـ ـ ــادر م ـطــر.
إذا تـحـ ّـرك معتوق فــاز النجمة ،وإذا
ل ــم ي ـت ـح ـ ّـرك ،ف ــا ت ـبــدو ه ـنــاك حـلــول

أخرى .وبقي األداء الدفاعي للفريق،
وتـحــديـدًا املـقــدونــي جاسمني ،نقطة
الضعف الكبيرة في الفريق مع غياب
قاسم الزين بداعي اإليقاف.
التضامن ،مــن جهته ،عــاش تقلبات
على صعيد األداء ،فهو غاب كليًا في
ّ
يسجل أي فرصة
الشوط األول ،ولم
ت ــذك ــر ق ـبــل أن يـنـتـفــض ف ــي ال ـشــوط
الثاني ،لكنه اصطدم بإعجاز حارس
الـنـجـمــة ع ـبــاس ح ـســن .ول ـعــل غياب
الثالثي يوسف عنبر وشادي سكاف

العبو النجمة يحتفلون بهدف معتوق األول

بــداعــي اإلي ـق ــاف ،وامل ـهــاجــم محمود
النجمة
سبليني لـكــونــه م ـع ــارًا م ــن
ّ
وال يـشــارك أمــام فريقه األساسيأثر
بأداء التضامن .كذلك إن خيار إشراك
املهاجم طارق العلي لم يكن ناجحًا،
إذ ك ــان األخ ـي ــر ع ـن ـص ـرًا سـلـبـيــا في
فريقه ،ولم يفلح في تقديم أي ملحة.
وبـ ـ ــدا ت ــأث ـي ــر غـ ـي ــاب سـ ـك ــاف ك ـب ـي ـرًا،
خصوصًا أن البديل كاظم عطية لم
يكن موفقًا على اإلطــاق ،فهو ّ
سبب
الـ ـه ــدف األول لـلـنـجـمــة ح ــن أخ ـطــأ
ب ـك ــرة قـطـعـهــا م ـع ـتــوق الـ ــذي ت ـبــادل
الـكــرة مــع النيجيري مــوســى كبيرو
قبل أن يسجل الهدف في الدقيقة .27
كذلك خرج عطية مطرودًا بالبطاقة
الحمراء لضربه العــب النجمة نــادر
م ـطــر ب ـمــرف ـقــه ع ـلــى وج ـه ــه ف ــي كــرة
مشتركة وبحركة غريبة غير مبررة
جعلت فريقه يلعب مــن الدقيقة 80
منقوصًا.
وتـسـتـكـمــل امل ــرح ـل ــة الـ ـي ــوم ،فيلعب
الـصـفــاء مــع ضـيـفــه اإلصـ ــاح الـبــرج
الـ ـشـ ـم ــال ــي عـ ـل ــى مـ ـلـ ـع ــب بـ ـحـ ـم ــدون
عـنــد ال ـســاعــة  ،14.15وال ـن ـبــي شيت
مـ ـ ــع اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــاء األه ـ ـ ـلـ ـ ــي عـ ــال ـ ـيـ ــه ع ـلــى
م ـل ـعــب ال ـع ـه ــد ف ــي ال ـت ــوق ـي ــت عـيـنــه،
وط ــراب ـل ــس م ــع ض ـي ـفــه ال ـع ـه ــد عـلــى
ملعب املرداشية عند الساعة .16.00
َ
بلقاء ي
وتختتم املرحلة غـدًا األحــد
ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي مــع ضـيـفــه الـســام
زغرتا عند الساعة  ،14.15واألنصار
مع الراسينغ على ملعب صيدا عند
الساعة .16.00

تز ّلج لبنان في سويسرا

غادرت بعثة االتحاد اللبناني للتزلج على
الثلج إلى سويسرا للمشاركة في بطولة العالم
للناشئني في تزلج العمق التي ستقام بني 27
كانون الثاني الجاري و 1شباط املقبل .يترأس
البعثة فكتور أبو سعد ،وتضم الالعبني :ليا
رحمة وماري كيروز إناثًا ،وأنطوني وسامر
طوق ذكورًا ،بقيادة املدرب الصربي ألكسندر
ميالنكوفيتش.

اجتماع تقويمي التحاد الكرة
الطائرة

ترأس رئيس االتحاد اللبناني للكرة الطائرة،
ميشال أبي رميا ،اجتماعًا ألندية الدرجة
األولى في مقر االتحاد ،بحضور األمني العام
لالتحاد وليد القاصوف ،وأمني الصندوق إيلي
عبد األحد ،ورئيس لجنة املنتخبات الوطنية
عضو االتحاد رفيق عيسى ،ومدير االتحاد
إميل جبور ،وعضو االتحاد الدكتور إيلي
أندية الدرجة األولى .وجرى
موسى ،ومندوبي ُ
تقييم للمراحل التي أقيمت حتى اآلن ضمن
البطولة ،وشرح أبي رميا وجهة نظر االتحاد،
وحرص اللجنة اإلدارية على التواصل الدائم
مع األندية ،وضرورة التزام قوانني االتحاد من
كافة النواحي .واستمع رئيس االتحاد وأعضاؤه
إلى األفكار التي طرحها مندوبو األندية ،واتفق
الحاضرون على إبقاء التواصل الدائم بني
الطرفني إلنجاح البطولة.

أصداء عالمية

التشيكي ستراكا مدرب األنصار الخامس هذا الموسم
ي ـب ــدأ ف ــري ــق األنـ ـص ــار ال ـي ــوم مــرحـلــة
ف ـن ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ــع وص ـ ـ ــول م ــدرب ــه
التشيكي الجديد فرانتيشيك ستراكا
ّ
ومـ ـس ــاع ــده ال ـ ـ ــذي س ـي ـت ـس ــل ــم مـهـمــة
اإلدارة الفنية للفريق ،بدءًا من املباراة
املقبلة لألنصار أمام اإلصالح البرج
الشمالي في األسبوع السادس عشر
م ــن ال ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم.
صفحة تدريبة جــديــدة سيخوضها
األنـ ـص ــار ف ــي ك ـت ــاب أص ـب ــح ممتلئًا

ب ـص ـف ـح ــات امل ـ ـ ــدرب ـ ـ ــن ،لـ ـك ــن ب ــرؤي ــة
مختلفة هذه املرة عبر مشروع يمتد
ألكـ ـث ــر مـ ــن س ـن ـت ــن مـ ــع وج ـ ـ ــود بـنــد
يسمح بفسخ العقد مع ستراكا إن لم
تكن النتائج كما هو مطلوب.
ً
ً
وي ـ ـم ـ ـلـ ــك سـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــا س ـ ـ ـجـ ـ ــا حـ ــافـ ــا
باإلنجازات ،وهو عمل مدربًا مع عدة
أنــديــة تشيكية وبــولـنــديــة ومصرية
وأوس ـتــرال ـيــة ،إضــافــة إل ــى عـمـلــه مع
املـنـتـخــب الـتـشـيـكــيُ .
وعـ ــرف سـتــراكــا

العـ ـب ــا م ــدافـ ـع ــا مـ ــع سـ ـب ــارت ــا بـ ـ ــراغ،
وف ـ ــاز بـ ــالـ ــدوري الـتـشـيـكــي  4مـ ــرات،
واحـ ـت ــرف ف ــي أملــان ـيــا م ــع بــوروس ـيــا
مــون ـش ـن ـغــادبــاخ وه ــان ــزا روس ـت ــوك
وكولن .كذلك لعب مع منتخب بالده
في كأس العالم  1990حيث بلغ الدور
ربع النهائي.
وي ـ ـعـ ــرف عـ ــن سـ ـت ــراك ــا أن ـ ــه صــاحــب
شخصية مـحـفــزة لــاعـبــن ويتمتع
بكاريزما وشخصية قوية.

ال شـ ــك فـ ــي أن األسـ ـئـ ـل ــة ك ـث ـي ــرة عــن
املـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،خـ ـص ــوص ــا أن ــه
ي ـعــود لـلـتـجــربــة األجـنـبـيــة تــدريـبـيــا،
حيث سيكون ال ـســؤال األول :مــا دام
ال ـتــوجــه ه ــو نـحــو املـ ــدرب األجـنـبــي،
ُ
فلماذا استغني عــن األملــانــي روبــرت
جــاس ـبــرت؟ وه ــل سـتــراكــا أفـضــل من
جاسبرت؟
أسـ ـئـ ـل ــة س ـت ـح ـم ــل امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـلــة
أجوبة لها.

فيدرر إلى نهائي أوستراليا

ّ
تأهل السويسري روجيه فيدرر ،املصنف
ثانيًا وحامل اللقب ،إلى النهائي الثالثني له
في بطوالت الغراند سالم ،بعد بلوغه املباراة
النهائية لبطولة أوستراليا املفتوحة لكرة
املضرب إثر انسحاب منافسه الكوري الجنوبي
هيون تشونغ بسبب اإلصابة.

السلة اللبنانية

لعنة «الثالثة أجانب» تضرب اللعبة
كشفت دورة دبي الدولية لكرة السلة
واق ــع اللعبة املـتــراجــع لبنانيًا حني
خــرجــت ثــاثــة ف ــرق خــالـيــة الــوفــاض
بـعــد خ ـســارة هومنتمن فــي امل ـبــاراة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة أمـ ـ ـ ــام الـ ـنـ ـج ــم ال ـ ــرادس ـ ــي
الـتــونـســي  .75 - 73وت ــأت ــي خـســارة
ه ــوم ـن ـت ـم ــن بـ ـع ــد س ـ ـقـ ــوط ال ـح ـك ـمــة
ف ــي ن ـصــف ال ـن ـهــائــي أمـ ــام ال ــرادس ــي
ت ـحــدي ـدًا قـبــل أن يـخـســر ف ــي م ـبــاراة
تحديد املركزين الثالث والرابع أمام
سال املغربي  ،93 - 89والذي سبقهما
الرياضي بسقوطه أمام سال املغربي
في ربع النهائي.
خ ـي ـبــة أم ـ ــل ل ـب ـنــان ـيــة ب ــام ـت ـي ــاز أت ــت
لـتـسـتـكـمــل ال ـخ ـي ـبــة ال ـت ــي ب ـ ــدأت مع
ن ـت ــائ ــج م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ف ــي بـطــولــة
آسيا األخيرة ،تلتها سقوط املنتخب
الـلـبـنــانــي أمـ ــام مـنـتـخــب األردن في
تصفيات كأس العالم الحالية.
خ ـي ـب ــة س ـب ـب ـه ــا ال ــرئـ ـيـ ـس ــي اع ـت ـم ــاد
االتحاد اللبناني السابق على نظام
ثــاثــة أج ــان ــب ف ــي الـبـطــولــة املحلية
ال ـت ــي أف ــرغ ــت الـ ـف ــرق ال ـل ـب ـنــان ـيــة من
ـال
الـنـجــوم املحليني .جــرس إن ــذار عـ ٍ
ق ــرع ـت ــه ال ـب ـط ــول ــة ال ـ ــودي ـ ــة ال ــدول ـي ــة
وضـعــت املـســؤولــن على اللعبة من
اتـحــاد وأنــديــة أم ــام تـحـ ٍّـد كبير قــرار
ج ــريء إلعـ ــادة األمـ ــور إل ــى نصابها
واع ـت ـمــاد الع ـبــن أجـنـبـيــن فـقــط في

ـاد .لـيــس ه ــذا ف ـقــط ،بــل تفعيل
كــل نـ ـ ٍ
بطوالت الفئات العمرية إليجاد جيل
ً
جديد من الالعبني بــدال من التفكير

فـ ــي ال ـط ـل ــب مـ ــن الـ ـق ــائ ــد ال ـت ــاري ـخ ــي
للمنتخب فادي الخطيب العودة عن
اعتزاله.

فاز هومنتمن على الشانفيل ذهابًا ( 77 - 110سركيس يريتيسيان)

هومنتمن لم ينجح في تحقيق لقبه
الثالث هذا املوسم بعد دورة الراحل
هـنــري شـلـهــوب والـبـطــولــة العربية،
ف ـخ ــرج ج ـم ـه ــوره خــائ ـبــا م ــن ملعب
مــزهــر حـيــث احـتـشــد ملـتــابـعــة فريقه
على الشاشة العمالقة .وحــده العبه
ســام يــونــغ حصد جــائــزة باختياره
أفضل العب جناح في البطولة.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــود ه ــومـ ـنـ ـتـ ـم ــن مـ ـ ــع ال ـح ـك ـم ــة
والـ ــريـ ــاضـ ــي إل ـ ــى الـ ـق ــوع ــد امل ـح ـل ـيــة
حيث تقام غدًا األحد ثالث مباريات
مؤجلة من املرحلة السادسة عشرة
م ـ ــن بـ ـط ــول ــة ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ف ـي ـل ـع ــب ع ـنــد
الساعة  17.00الشانفيل مــع ضيفه
هــومـنـتـمــن ف ــي ق ــاع ــة ديـ ــك امل ـح ــدي،
بـيـنـمــا يـسـتـضـيــف الــريــاضــي فــريــق
امل ـت ـحــد ف ــي امل ـ ـنـ ــارة .وي ـت ــواج ــه عند
الساعة  20.30املعهد األنطوني مع
ضيفه الحكمة.
وت ـ ـت ـ ـص ـ ــدر م ـ ــواج ـ ـه ـ ــة الـ ـش ــانـ ـفـ ـي ــل
ّ
وهــوم ـن ـت ـمــن يـ ــوم األحـ ـ ــد ال ـس ــل ــوي،
حـيــث يسعى صــاحــب األرض بدعم
ج ـم ـهــوره لـلـثــأر لـخـســارتــه الـكـبـيــرة
ذهابًا بفارق  33نقطة  77 - 110من
جهة ،ولدعم مدربه غسان سركيس
في معركته الكالمية مع مسؤول كرة
السلة فــي هومنتمن غــي مانوكيان
ال ـ ـتـ ــي أشـ ـعـ ـل ــت مـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي في األسبوع املاضي.

وحسم فيدرر الساعي إلى لقبه العشرين في
بطوالت الغراند سالم املجموعة االولى ،1-6
وتقدم في الثانية  2-5قبل انسحاب الكوري
الجنوبي ملعاناته من إصابة في القدم.
ويلتقي السويسري غدًا األحد في النهائي
الكرواتي مارين سيليتش السادس الذي أنهى
الخميس مغامرة البريطاني كايل إدموند 2-6
و )4-7( 6-7و .2-6ويتفوق فيدرر على منافسه
بواقع ثمانية انتصارات وخسارة واحدة.
ويجمع نهائي فئة السيدات اليوم السبت
الرومانية سيمونا هاليب املصنفة أولى مع
الدانماركية كاروالين فوزنياكي الثانية.

إيقاف البرازيلي داني ألفيش

قررت لجنة االنضباط في االتحاد الفرنسي
لكرة القدم إيقاف البرازيلي داني ألفيش ،مدافع
باريس سان جرمان متصدر الدوري ثالث
مباريات ،إضافة إلى مباراة رابعة مع وقف
التنفيذ بسبب تحديه حكم اللقاء مع ليون في
الدوري.
وكان سان جرمان قد خسر األحد أمام ليون
 2-1في املباراة التي شهدت طرد العب برشلونة
اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي سابقًا بعد مرور
نحو ساعة القترابه وجهًا لوجه من الحكم
كليمان توربان الذي وبخه بعد عرقلة عنيفة
وخطيرة ضد تانغوي ندومبيلي.

