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رياضة
الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

 19شهرًا لمنتخب لبنان من دون خسارة
حافظ منتخب لبنان لكرة القدم على
سجله خاليًا من الهزائم في تصفيات
كأس آسيا  ،2019وأضاف فوزًا جديدًا
راف ـعــا ع ــدد انـتـصــاراتــه ال ــى أرب ـعــة في
التصفيات وليبقي سجله خاليًا من
الخسارة في  13مباراة متتالية بقيادة
املــديــر الفني املونتينيغري مـيــودراغ
رادولوفيتش الــذي لــم يخسر منذ 19
شهرًا.
الفوز األخير كان على حساب صاحب
الضيافة منتخب هونغ كونغ بهدف
وحيد ّ
سجله حسن معتوق مــن ركلة
ج ــزاء بعد عرقلة زميله سمير أيــاس
في الدقيقة  .42وإذا كان قائد املنتخب
هو من صنع الفوز بتسجيله الهدف،
فــإن حــارس املنتخب اللبناني مهدي
خليل كــان بطل هــذا الـفــوز والعنصر
الــرئـيـســي وراء تحقيقه بـعــد الـعــرض
الـكـبـيــر الـ ــذي قــدمــه وال ـ ــذي ق ــد يـكــون
األف ـ ـض ـ ــل ل ـخ ـل ـي ــل مـ ـن ــذ ق ـ ــدوم ـ ــه ال ــى
املنتخب .فحارس مرمى فريق العهد
أنقذ املرمى اللبناني من ثــاث فرص
مـحـقـقــة ووق ـ ــف س ـ ـدًا أم ـ ــام م ـح ــاوالت
ه ــون ــغ ك ــون ــغ الـ ـ ــذي ل ــم ي ـك ــن خـصـمــا
ً
س ـهــا ول ــم يستحق ال ـخ ـســارة ،حيث
كان منتخب لبنان محظوظًا بالفوز،
فـ ـص ــاح ــب األرض كـ ـ ــان ي ـس ـع ــى إل ــى
ال ـخــروج فــائـزًا للمحافظة عـلــى آمــالــه
في التأهل الى النهائيات التي ستقام
في اإلمــارات .لكن اللبناني كان ضيفًا
ً
ث ـق ـي ــا وق ـض ــى ع ـل ــى آم ــال ــه بــال ـتــأهــل
ب ـع ــدم ــا ج ـ ّـم ــد رصـ ـي ــده ع ـن ــد  5ن ـقــاط
لـيــرفــع الـلـبـنــانـيــون رصـيــدهــم ال ــى 13
نقطة في صدارة املجموعة أمام كوريا
الشمالية التي تملك  8نقاط.
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وأقـ ـ ـ ـ ّـر املـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي مل ـن ـت ـخــب ل ـب ـنــان
املونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش
بصعوبة املواجهة ،وخصوصًا «أننا
اض ـطــررنــا إل ــى تـغـيـيــر طــريـقــة اللعب

بعد إصابة معتز بالله الجنيدي في
الدقيقة الــرابـعــة» .وأض ــاف« :منتخب
هونغ كونغ ّأدى مباراة جيدة ،لكننا
ّ
وفـ ـقـ ـن ــا ب ـف ـضــل ت ـم ــاس ــك خ ــط ال ـظ ـهــر

حسن معتوق يحتفل بهدف مع زميله نور منصور

فوز الهومنتمن والحكمة
على التضامن وبيبلوس
وبــراعــة الـحــارس خليل واملــواكـبــة من
زمــائ ـهــم وام ـت ـص ــاص فـ ــورة صــاحــب
األرض الــذي سعى إلــى نتيجة جيدة
أمـ ــام ج ـم ـه ــوره .وإذا ك ــان تسجيلنا
الهدف وإكمال الفريق املنافس املباراة
ب ـع ـش ــرة العـ ـب ــن أع ـط ــان ــا األف ـض ـل ـيــة،
ف ـن ـحــن ل ــم ن ـت ـه ــاون وبـ ـ ــذل ال ــاع ـب ــون
كــل مــا فــي وسعهم وكــانــت لهم فرص
عـ ـ ــدة ،وهـ ـ ــذا ح ـص ـي ـلــة  3سـ ـن ــوات مــن
ال ـت ـح ـض ـي ــر ،وأس ـ ـلـ ــوب ال ـت ـع ــام ــل مــع
ك ــل مـ ـب ــاراة ع ـلــى ح ــدة وف ــق ظــروفـهــا
امليدانية الــذي اعتمدناه منذ انطالق
الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات .ويـ ـبـ ـق ــى أم ــامـ ـن ــا ع ـمــل
ال ـك ـث ـيــر» .وش ـكــر «رادو» ك ــل م ــن دعــم
امل ـن ـت ـخــب ،وقـ ــال «ل ـب ـن ــان يـفـخــر بـهــذا
الجيل من الالعبني».
واخـ ـتـ ـي ــر مـ ـعـ ـت ــوق أف ـ ـضـ ــل الع ـ ــب فــي
ّ
امل ـبــاراة ،وعــلــق فــي املؤتمر الصحافي
بقوله «أشـكــر زمــائــي على تعاونهم.
نحن نلعب بروح واحدة .املباراة كانت
ص ـع ـب ــة ،واملـ ـه ــم أن ـن ــا ن ــواص ــل حـصــد
النتائج الـجـيــدة بعيدًا عــن الـخـســارة،
مــا يـعــزز موقعنا فــي ال ـصــدارة أيضًا،
واأله ـ ـ ــم أن ـن ــا تــأه ـل ـنــا وفـ ــوزنـ ــا يـثـ ّـبــت
جدارتنا» ،مشيرًا إلى تصميم الجميع
للظهور بمستوى جيد في النهائيات
التي لن تكون سهلة« ،وعلينا أن نكون
على قدر اآلمال املعقودة علينا».
ّ
م ــث ــل ل ـب ـن ــان :الـ ـح ــارس م ـه ــدي خـلـيــل،
نور منصور ،علي حمام ،قاسم الزين،
ج ــوان الـعـمــري ،معتز بالله الجنيدي
(محمد زيــن طـحــان  ،)8سمير أيــاس،
هيثم فــاعــور ،ربيع عطايا (نــادر مطر
 ،)51هــال الـحـلــوة (محمد حـيــدر )76
وحسن معتوق.

حقق هومنتمن فوزًا كبيرًا على ضيفه
التضامن الزوق  83-97في ختام مباريات
املرحلة السادسة من بطولة لبنان لكرة
السلة.
وكان مقررًا ان تقام املباراة في قاعة
مجمع نهاد نوفل إال انها نقلت إلى مزهر
بسبب اإلصالحات التي تجري في امللعب
استعدادا ملباراة لبنان والهند في تصفيات
كأس العالم.
وكان االميركي سام يونغ افضل مسجل
في املباراة برصيد  27نقطة واضاف
اسماعيل احمد  15نقطة وهايك غيوقجيان
 14نقطة واالميركي والتر هودج  14نقطة
و 11تمريرة حاسمة والتونسي مكرم بن
رمضان  13نقطة و 11متابعة.
ولدى التضامن كان الصربي فالدان
االفضل برصيد  24نقطة و 14متابعة
واالميركي باتريك رامبرت  21نقطة و7
تمريرات حاسمة واالميركي سني باميت
 13نقطة و 10متابعات.
وفي جبيل سقط بيبلوس امام ضيفه
الحكمة بفارق  8نقاط  ،101-93وكان
افضل مسجل في اللقاء العب بيبلوس
االميركي ماركوس هول برصيد  32نقطة
و 8تمريرات حاسمة ،واضاف االميركي
دومينيك بوينتر  24نقطة واالميركي حكيم
جونسون  17نقطة و 9متابعات.
ومن الفائز كان االميركي جاي يونغبالد
ومواطنه واين جاكسون االفضل برصيد
 26نقطة لكل منهما مع  8متابعات للثاني
واضاف علي مزهر  21نقطة و 7تمريرات
حاسمة ونديم سعيد  14نقطة.
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لجنة االستئناف تشرّع التعطيل واالعتداءات
عبد القادر سعد
ل ــم يـكــن يـنـقــص ك ــرة ال ـق ــدم الـلـبـنــانـيــة
َّ
ســوى خفض العقوبة عــن فريق عطل
مباراة واعتدى على الحكام في مشهد
م ـخ ـ ٍـز ع ـلــى م ـل ـعــب ال ـص ـف ــاء .ال ـحــديــث
ه ـنــا ع ــن فــريــق ش ـبــاب م ـجــدل عـنـجــر،
وال ـج ـهــة ال ـت ــي خـفـضــت ال ـع ـقــوبــة هي
لجنة االستئناف في االتحاد اللبناني
لـكــرة ال ـقــدم .فــاألخـيــرة كــانــت قــد أقـ ّـرت
مـجـمــوعــة م ــن الـ ـق ــرارات بـحــق ال ـنــادي
ب ـع ــد ت ـع ـط ـي ــل م ـ ـبـ ــاراتـ ــه مـ ــع ال ـح ـك ـمــة
ض ـم ــن األس ـ ـبـ ــوع الـ ــرابـ ــع مـ ــن ب ـطــولــة
الــدرجــة الثانية .حينها قــررت اللجنة
التنفيذيةً ،
بناء على توصية من لجنة
االن ـض ـب ــاط ،تـخـسـيــر ال ـفــريــق امل ـب ــاراة
ب ـعــد ض ــرب ــه ال ـح ـك ــام وتــوق ـي ـف ـهــا قبل
دقيقتني على نهايتها وشطب  6نقاط
م ــن رص ـي ــده وف ـقــا ل ـل ـمــادة  12 - 1من
نظام عقوبات الجمعيات التي تنص
ّ
على أن «كل فريق ينسحب من امللعب
أو يفقد عــدد العبيه الـقــانــونــي ضمن
أسلوب التحايل ،وهو ما تقرر اللجنة
التنفيذية ثـبــوتــه ،أو يتسبب العبوه
أو إداريوه في إيقاف املباراة اعتراضًا
على أحكام الحكم أو ألي سبب لم يقره
الحكم بما يأتي:
 -1خسارة املباراة
 -2حرمانه حقه من الدخل الذي يأخذه
االتحاد
 -3شطب ست نقاط من رصيده العام
إذًا املــادة واضحة ومتكاملة وال يمكن
تجزئتها ،لكن لجنة االستئناف أبقت
ع ـلــى ع ـقــوبــة الـتـخـسـيــر ،لـكـنـهــا ألـغــت
عقوبة شطب النقاط.
كــذلــك ق ــررت لجنة االسـتـئـنــاف خفض
عقوبة اإلداري في شباب مجدل عنجر
أحمد يونس حمزة مــن سنتني إلــى 6
أشهر ،علمًا أن لجنة االنضباط أوصت
بهذه العقوبة ً
بناء على املادة  6 - 3من
ن ـظــام ع ـقــوبــات اإلداريـ ـ ــن ال ـتــي تنص
ع ـلــى إيـ ـق ــاف أي إداري ي ـع ـتــدي على

ما حصل هو شرعنة لتعطيل المباريات واالعتداء على الحكام (ارشيف)

الحكم مــدة سنتني ،وهــو مــا ظهر من
خالل الفيديو الخاص في املباراة.
ص ـح ـي ــح أن االت ـ ـحـ ــاد ع ـ ــاد وض ــاع ــف
ال ـع ـقــوبــة س ـن ـدًا ل ـل ـم ــادة  ،16 - 3لكن
بعد أن قــام حمزة بكسر قــرار االتحاد
وعدم احترامه ودخل إلى ملعب مباراة
النهضة بر الياس واملــرج في الدرجة
الثالثة.
م ــا ح ـص ــل ب ـك ــل ب ـس ــاط ــة ه ــو شــرعـنــة
لـتـعـطـيــل املـ ـب ــاري ــات واالعـ ـ ـت ـ ــداء عـلــى
الحكام ،واستسهال مخالفة القانون،
إذ إن األنــديــة األخ ــرى أصـّبـحــت تعلم
أن قانون العقوبات لن ينفذ ما دامت
أح ـ ــداث كـتـلــك ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا م ـب ــاراة
الشباب مجدل عنجر والحكمة انتهت
ـاف َلستة
عـلــى تـخـسـيــرّ املـ ـب ــاراة وإي ـق ـ ُ
أشهر ،حتى إن الغرامة املالية خفضت
من  10ماليني ليرة إلــى ثالثة ماليني.
علمًا أن امل ـب ــاراة لــم تستكمل حينها،
فأين ذهبت الدقيقتان الباقيتان؟
لجنة االسـتـئـنــاف هــي لجنة مستقلة
عن اللجنة التنفيذية ،رغم أن األخيرة

هي من تشكلها وهي برئاسة القاضي
وليد جابر وعضوية املحاميني باسل
العود وروكز قسيس.
«األخ ـب ــار» اتـصـلــت بــاملـحــامــي الـعــود،
وسألته عن أسباب ما قامت به لجنته،
ّ
حيث أجاب بأن اللجنة منذ تأسيسها
ّ
التقيد بنظام
أخذت على عاتقها عدم
العقوبات لكونه نظامًا جافًا وأحكامه
قــاطـعــة وال يـعـطــي هــامـشــا فــي اتـخــاذ
الـ ـعـ ـق ــوب ــات« .وإذا كـ ـ ــان عـ ـل ــى لـجـنــة
االستئناف أن تطبق نظام العقوبات،
فــا حــاجــة لتشكيل لـجـنــة اسـتـئـنــاف.
وه ـ ــذا أمـ ــر أب ـل ـغ ـنــاه لــرئ ـيــس االت ـح ــاد
ه ــاش ــم ح ـي ــدر خ ــال اج ـت ـمــاع ـنــا مـعــه،
فنحن كلجنة نقارب األمــور عبر املزج
بــن األنـظـمــة الـكــرويــة وال ـقــانــون .وفي
الـلـغــة الـقــانــونـيــة هـنــاك هــامــش ،حيث
يدرس القاضي األمور املرافقة للحدث
وي ـص ــدر ح ـك ـم ــه» ،ي ـق ــول ال ـع ــود حــول
مبدأ تشكيل لجنة االستئناف.
ّ
أما في ما يتعلق بحالة شباب مجدل
عـنـجــر «ف ـقــد شــاهــدنــا شــريــط امل ـبــاراة

ً
كامال واستمعنا إلى حكم املباراة وإلى
ّ
مــراقـبـهــا وإل ــى اإلداري ح ـمــزة وكــونــا
فـكــرة كاملة وتـبـ ّـن بــأمــاكــن معينة أن
ال ـه ــدف الـ ــذي ل ــم يـحـتـســب وان ـف ـجــرت
على إثــره األمــور كــان صحيحًا (بــرأي
أعضاء لجنة االستئناف) ،خصوصًا
أن الحكم أشــار إلــى أنها حالة صعبة
وتقبل الوجهني».
وحول تعطيل املباراة ،أشار العود إلى
أن إمـكــانـيــة استكمالها كــانــت واردة،
وب ــالـ ـت ــال ــي لـ ــم ن ـج ــد أسـ ـب ــاب ــا لـشـطــب
الـنـقــاط ،كــذلــك إن ّ
رد الـفـعــل ج ــاء بـنـ ً
ـاء
على فعل.
واملستغرب في كالم العود هو السماح
ألع ـض ــاء الـلـجـنــة بــالـحـكــم ع ـلــى حــالــة
تحكيمية واع ـت ـبــار ال ـه ــدف صحيحًا
مستندين إلــى كــام الحكم الرئيسي،
ال املساعد املسؤول عن حاالت التسلل،
دون الـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـف ـن ـيــن ف ــي لجنة
ّ
ال ـح ـكــام ال ــذي ــن أك ـ ــدوا أن ال ـه ــدف جــاء
بـحــالــة تـسـلــل ،وقـ ــرار الـحـكــم املـســاعــد
صحيح.

أخبار رياضية

تسع ميداليات للبنان
في الفنون القتالية

حصدت بعثة لبنان للفنون القتالية 9
ميداليات ( 3ذهب و 4فضة و 2برونز) ضمن
مسابقة كأس العالم للهواة ،التي نظمها
االتحاد الدولي للفنون القتالية WMMAF -
في صربيا بمشاركة أكثر من  100العب من
 14دولة.
وجاءت امليداليات كاآلتي:
 الياس بعقليني (وزن فوق  105كلغ):ميدالية فضية في الفنون القتالية للماسترز
وميدالية فضية في الجوجيتسو.
 طوبيا فرح (وزن دون  86كلغ) :ميداليةفضية في الفنون القتالية الخفيفة وميدالية
ذهبية في الجوجيتسو.
 أنطوني زيدان (وزن دون  86كلغ) :ميداليةبرونزية في الفنون القتالية  -النخبة وميدالية
فضية في الجوجيتسو.
 جورج سالم (وزن دون  78كلغ) :ميداليةبرونزية في الجوجيتسو.
 أدون أيوب (وزن دون  71كلغ) :ميداليةذهبية في الفنون القتالية للنخبة.
 دانيال هالل (وزن دون  71كلغ) :ميداليةذهبية في الجوجيتسو.

األنصار بطل دورة هوبس
التنشيطية األولى

أحرز األنصار لقب بطولة هوبس
التنشيطية األولى لكرة القدم لفئة الناشئني
مواليد  ،2002 – 2001التي نظمها النادي
على مالعبه في بيروت بمشاركة :العهد،
النجمة ،األنصار ،السالم زغرتا ،شباب
الساحل ،أتلتيكو ،إدفانسد ساكر أكاديمي
وهوبس .وفاز األنصار على العهد  2 – 3في
املباراة النهائية .سجل لألنصار :سيزار أبو
شقرا ( )2وعماد غدار ،وللعهد :علي األكبر
موسوي ومهدي رباب.

