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الرياضة اللبنانية

«المفكرون» يحددون اسم بطل الدوري اللبناني
ّ
تركت املرحلة السادسة عشرة من بطولة لبنان انطباعًا بأنه
سيكون للمدربني الكلمة األولى في تحديد هوية البطل هذا املوسم،
بالنظر الى ما شهدناه من تأثير ايجابي وسلبي لهم في نتائج فرقهم
كريم
شربل ّ
اش� �ت� �ع� �ل ��ت امل� �ن ��اف� �س ��ة ف � ��ي ال� � � ��دوري
ال �ل �ب �ن��ان��ي ل� �ك ��رة ال � �ق ��دم ع �ل��ى ن�ح��و
ّ
غ� �ي ��ر م� �س� �ب ��وق ،أق� ��ل� ��ه ف� ��ي االع � � ��وام
ال � �ق ��ري � �ب ��ة امل � ��اض� � �ي � ��ة ،ح �ي��ث
ب ��ات ��ت ث�ل�اث ��ة ف� ��رق ت �ت �ش��ارك
ص��دارة الترتيب العام وهي
الراسينغ والنجمة والعهد.
وب ��ال � �ت ��أك � �ي ��د ف � � ��ان ال� �ف ��ري ��ق
«ال � �ن � �ب � �ي� ��ذي» ه � ��و ال �ض �ي��ف
الجديد على ه��ذه ال�ص��دارة،
ً
ال� �ت ��ي س �ع ��ى ال �ي �ه ��ا ط ��وي�ل�ا
وع� � �م � ��ل ج � ��اه � � �دًا ل� �ل ��وص ��ول
ال �ي �ه ��ا ،ف��اس �ت �غ��ل ال� ��ى اب �ع��د
الحدود «الدعسة الناقصة»
لشريكيه ال�ح��ال�ي�ين ،اللذين
س� �ق� �ط ��ا ف � ��ي ف � ��خ ال � �ت � �ع� ��ادل،
ال �ع �ه ��د م� ��ع اإلخ� � � ��اء االه �ل ��ي
عاليه ( ،)1-1والراسينغ مع
التضامن صور (.)0-0
وف� ��ي ال �ن �ت��ائ��ج امل �ح �ق �ق��ة ف��ي
امل ��رح �ل ��ة ال� �س ��ادس ��ة ع �ش��رة،
تقام اليوم الساعة
وآخ��ره��ا ال �ف��وز ال�ث�م�ين ج�دًا
ل� �ل� �ن� �ج� �م ��ة ع � �ل� ��ى ط ��راب � �ل ��س
 15.30على ملعب
ال��ري��اض��ي ( ،)0-2ك��ان هناك
املدينة الرياضية
ق� ��اس� ��م م � �ش � �ت� ��رك ،ص� � � ّ�ب ف��ي
املباراة املؤجلة بني
م� �ص� �ل� �ح ��ة رج� � � � ��ال امل � � �ن� � ��ارة،
الصفاء والسالم زغرتا،
وج �ع �ل �ه��م ف ��ي م��وق��ف اق ��وى
حيث تبدو الفرصة
م� � ��ن اي وق� � � ��ت م � �ض� ��ى ه� ��ذا
لبنان
متاحة امام بطل
امل � ��وس � ��م .وه� �ن ��ا ال � �ك�ل��ام ع��ن
لالنفراد بالصدارة،
تأثير املدربني الثالثة الذين
بقيادة مدربه تيتا
ي�ق��ودون ال�ف��رق امل��ذك��ورة في
النتائج االخ�ي��رة لفرقهم ،اذ
فاليريو (الصورة)،
م��ن دون ش��ك ك��ان لهم ادوار
الذي من دون شك دخل
مختلفة في ما حصل ،وفي
التحدي مع منافسيه
ال �ص��ورة ال �ت��ي ت �ب��دو عليها
على
االجانب اآلخرين
الصدارة اليوم.
اللقب.
واألك �ي��د ان امل�ه�م��ة األص�ع��ب
ك� ��ان� ��ت ام� � � ��ام االمل � ��ان � ��ي ث �ي��و
ب� ��وك � �ي� ��ر ،ال � � � ��ذي ع � � ��رف ق �ب��ل
ال� �ل� �ق ��اء م� ��ع ط ��راب� �ل ��س أن ال �ن �ج �م��ة
س�ي�ق��اب��ل ف��ري�ق��ًا ع�ن�ي�دًا وم�ن�ظ�م��ًا في
ال ��دف ��اع ت�م�ك��ن م��ن خ�ط��ف ن�ق�ط��ة من
«ال� �ن� �ب� �ي ��ذي» ف� ��ي م � �ب� ��اراة ال� ��ذه� ��اب،
التي انتهت سلبية ،وه��و حكى عن
خ �ي��ارات م�ح��ددة ال��ى اق��رب ّ
املقربني

م �ن��ه ع�ش�ي��ة ال �ل �ق��اء ،وخ �ص��وص��ًا ان
حساباته ّ
تبدلت بعد رحيل حسن
امل�ح�م��د ل�لاح �ت��راف ف��ي م��ال�ي��زي��ا ،ما
ج� �ع ��ل خ� ��ط ال� �ه� �ج ��وم ب� �ح ��اج ��ةٍ ال ��ى
اوراق جديدة تستطيع ان تكسر اي

سلبية موجودة في منطقة الخصم.
واألك � �ي� ��د اك� �ث ��ر ان اح � � �دًا ل ��م ي�ت��وق��ع
عشية ال�ل�ق��اء ان بوكير س�ي�ب� ّ�دل من
وج � ��ه امل� � �ب � ��اراة ع �ب ��ر ال� ��دف� ��ع ب�لاع��ب
ناشئ هو حسن القاضي ،الذي فعل
�دف رائ��ع .حنكة
اكثر من تسجيل ه� ٍ
بوكير في الورقة التي لعبها تؤكد
م�ج��ددًا ان��ه يستحق لقب «الثعلب»
الذي التصق به ،اذ باعادته املصري
احمد عبد العزيز «م��ودي» الى خط
ً
الظهر ب��دال م��ن ش��ادي سكاف ال��ذي
ب ��دا م� �ه ��زوزًا ع �ل��ى ن �ح��و م�س�ت�غ��رب،

ض�م��ن ع��دم تمكن ال�ف��ري��ق الشمالي
م� ��ن م �ب��اغ �ت �ت��ه وه � ��ز ش� �ب ��اك ��ه ،وف ��ي
ال��وق��ت ن�ف�س��ه اس�ت �ف��اد م��ن ام�ك��ان��ات
ال� �ق ��اض ��ي ،ال � � ��ذي ك � ��ان ح ��اس �م ��ًا ف��ي
ح�ك�م��ه ب�م�ع��اق�ب��ة ط��راب �ل��س ب��ال�ه��دف
االول ليفتح ال�ط��ري��ق ام ��ام تسجيل
اكرم مغربي لهدف األمان.
وف��ي ال��وق��ت ال��ذي ض��رب فيه بوكير
ً
ض� ��رب� ��ة ن ��اج� �ح ��ة اخ � � � ��رى م� ��واص�ل��ا
ّ
الطيبة التي حققها
حصد النتائج
النجمة م�ن��ذ وص��ول��ه ل�ق�ي��ادة دف�ت��ه،
تركت م�ب��اراة السبت ب�ين الراسينغ

والتضامن صور ،وتلك التي اجريت
الجمعة ب�ين العهد واالخ ��اء تأكيدًا
ّ
ل�لان�ط�ب��اع امل��ذك��ور ب ��أن «امل�ف��ك��ري��ن»
وب �ت��أث �ي��ره��م االي �ج��اب��ي او ال�س�ل�ب��ي
س� �ي� �ح ��ددون اس � ��م ال �ب �ط��ل ال �ع �ت �ي��د.
الراسينغ ق� ّ�دم عرضًا سيئًا للغاية،
وه� ��و رب �م��ا ي��دف��ع ال� �ي ��وم ث �م��ن ع��دم
إع � ��داده ع �ل��ى ال �ن �ح��و امل �ط �ل��وب عند
ت��وق��ف ال � ��دوري اخ �ي �رًا ،ح�ي��ث نقلت
م�ص��ادر أن امل ��درب التشيكي ليبور
ب��اال رف��ض خ��وض اك�ث��ر م��ن م�ب��اراة
ودي��ة واح��دة ،وه��و ام��ر ابعد العبيه

حنكة بوكير في الورقة التي لعبها تؤكد مجددًا انه يستحق لقب «الثعلب» (عدنان الحاج علي)

الصفاء
يقابل السالم
زغرتا اليوم

السلة اللبنانية

الحكمة ضحية جديدة لهومنتمن والرياضي يعاني للعودة الى االنتصارات
اص � �ب� ��ح ال� �ح �ك �م ��ة ض �ح �ي ��ة ج ��دي ��دة
ل �ه��وم �ن �ت �م��ن ،اذ ل� ��م ي �ه �ن��أ ال �ف��ري��ق
االخضر باسقاطه غريمه التقليدي
ال��ري��اض��ي الجمعة امل��اض��ي ،فخسر
ع� �ل ��ى م �ل �ع �ب ��ه غ� ��زي� ��ر ام � � � ��ام ض �ي �ف��ه
األرم �ن��ي ص��اح��ب امل �ف��اج��آت امل��دوي��ة
ه� ��ذا امل ��وس ��م ( 68-63األرب � � � ��اع -20
 ،)68-63 ،42-50 ،28-36 ،11ضمن
امل��رح�ل��ة ال�خ��ام�س��ة إي��اب��ًا م��ن بطولة
لبنان لكرة السلة.
وك ��ان االم �ي��رك��ي دي�ك�س��ون دي��ون�ت��ي
ن �ج��م امل � �ب ��اراة ب�ت�س�ج�ي�ل��ه  30نقطة
للفائز ،بينما ك��ان نصيب مواطنه
تيرنس ليذر  16نقطة .ف��ي املقابل،
ك��ان االف �ض��ل ع�ن��د ال�ح�ك�م��ة ال ��ذي لم
ي �ع��رف كيفية ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ت�ق� ّ�دم��ه
امل � ��ري � ��ح ف � ��ي ال � ��رب � ��ع االخ� � �ي � ��ر ،اي �ل��ي
اسطفان بتسجيله  14نقطة ،بينما
ٌّ
س �ج��ل ك ��ل م��ن االم �ي��رك �ي�ين ت�ش��ارل��ز
توماس وكريس دانيالز  13نقطة.

نجم هومنتمن األميركي ديكسون ديونتي ( 30نقطة) صاعدًا للتسجيل في سلة الحكمة (سركيس يرتسيان)

وب�ه��ذه النتيجة فقد الحكمة املركز
ال �ث ��ان ��ي مل �ص �ل �ح��ة ال ��ري ��اض ��ي ال ��ذي
عانى في الطريق للعودة ال��ى سكة
االن� �ت� �ص ��ارات ،ف ��ائ� �زًا ع �ل��ى مضيفه
التضامن الزوق ( 71-78األرباع -20
 ،)71-78 ،61-57 ،37-38 ،14في غزير
ايضًا.
وح� �ص ��د ال ��ري ��اض ��ي ف � ��وزه ال �ع��اش��ر
م �ق��اب��ل  4خ � �س� ��ارات ،ب �ف �ض��ل نجمه
املصري إسماعيل أحمد الذي سجل
 18ن �ق �ط��ة ،ب �ي �ن �م��ا ل �ق��ي ال �ت �ض��ام��ن
خ� �س ��ارت ��ه ال� �ت ��اس� �ع ��ة ،وك� � ��ان الع �ب��ه
األميركي ج��اري��د فايموس األفضل
في صفوفه بتسجيله  27نقطة.
وت�خ�ت�ت��م امل��رح �ل��ة ال �ي��وم ب�م�ب��ارات�ين
ت�ق��ام��ان عند ال�س��اع��ة  ،19.00تجمع
االول� � � � ��ى ب �ي��ن ال� �ش ��ان� �ف� �ي ��ل وض �ي �ف��ه
ه��وب��س ع�ل��ى م�ل�ع��ب االول ف��ي دي��ك
امل � �ح� ��دي ،وال� �ث ��ان� �ي ��ة ب �ي�ن ب �ي �ب �ل��وس
وضيفه بجه في جبيل.

