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رياضة

الكرة اللبنانية

األنصار يستعرض بأجانبه ونقطة أولى للحكمة
دخلت فرق الدوري
اللبناني لكرة القدم في
فترة راحة قصيرة افساحًا
في المجال أمام منتخب
لبنان ،مع انتهاء األسبوع
الرابع ،الذي لم يشهد تغييرًا
يذكر على صعيد الترتيب
بعد فوز فرق المقدمة،
مع نجاح الحكمة في
تحقيق أول نقطة له بعد
تعادله مع طرابلس القوي

عبد القادر سعد
ّ
م ــث ــل األس ـ ـبـ ــوع الـ ــرابـ ــع مـ ــن ال ـ ـ ــدوري
ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم ف ــرص ــة لـفــريــق
ال ـن ـب ــي ش ـي ــت كـ ــي ي ـس ـت ـع ـيــد ت ــوازن ــه
محققًا فوزًا مستحقًا على اإلجتماعي
 1 - 3على ملعب بــرج حـمــود ليمحو
به الخسارة أمام األنصار في األسبوع
امل ـ ــاض ـ ــي .ولـ ـ ــم يـ ــواجـ ــه الـ ـنـ ـب ــي شـيــت
أي مـشـكـلــة ف ــي ال ـت ـف ــوق ع ـلــى ضيفه
ال ـش ـمــالــي ح ـيــث ت ـق ـ ّـدم  0 - 2ف ــي أول
 25دق ـي ـق ــة ع ـب ــر ع ـل ــي بـ ــزي (الــدق ـي ـقــة
 )21وقــاســم مـنــاع مستغلني خطأين
مــن الـحــارس نزيه أسـعــد ،وخصوصًا
فــي ال ـهــدف الـثــانــي ال ــذي يتحمل فيه
املسؤولية مع دفاعه.
وفي الشوط الثاني ّ
وسع النبي شيت
الـ ـف ــارق م ــع تـسـجـيــل ح ـســن ال ـعــوطــة
الهدف الثالث ،ليرتاح الفريق البقاعي
رغم تقليص الفارق من قبل اإلجتماعي
عبر فايز شمسني في الدقيقة .86
وعـلــى ملعب ص ـيــدا ،ك ــان نـجــم العهد
ح ـســن شـعـيـتــو (م ــون ــي) ي ـقــود فــريـقــه
الى الفوز على الراسينغ  0 - 2في لقاء
عــانــى فـيــه بـطــل لـبـنــان قـبــل أن يـحــرز
نـقــاط الـلـقــاء .وشـهــدت تشكيلة العهد
غيابات عــدة بــدءًا مــن الـحــارس محمد
ح ـم ــود ال ـ ــذي كـ ــان اح ـت ـيــاط ـيــا لحسن
ب ـي ـط ــار ،وغـ ـي ــاب ه ـي ـثــم ف ــاع ــور ب ـقــرار
اداري وأحـمــد زري ــق املـصــاب .غيابات
أثرت في مستوى العهد في اللقاء حتى
جــاء الـفــرج فــي الدقيقة  66حــن أخطأ
ح ــارس الــراسـيـنــغ محمد سنتينا في
التعامل مع كرة عرضية تحضرت أمام
شـعـيـتــو ب ـعــدمــا ت ـحــولــت م ــن مـحـمــدو
درام ـ ـ ــي ،ولـ ــم ي ـجــد «م ــون ــي» صـعــوبــة
ف ــي تـسـجـيــل ه ــدف ال ـت ـق ــدم .وانـعـكــس

الهدف على معنويات العبي الراسينغ
الذين كانوا يسعون الى جر مضيفهم
ال ــى ال ـت ـع ــادل ،ل ـكــن شـعـيـتــو ن ـجــح في
تسجيل هدف التعزيز في الدقيقة 80
بعد مجهود رائــع تالعب فيه بمدافع
الراسينغ محمد مطر وأودع الكرة في
الزاوية الضيقة للحارس سنتينا.
وف ــي طــراب ـلــس ع ــاد الـحـكـمــة بـتـعــادل
غــال مــع طرابلس رغــم تقدم أصحاب
األرض  0 - 2ب ـهــدفــي س ـعــد يــوســف
والغاني عبد العزيز يوسف ومــن ثم
 1 - 3بعد تسجيل أبــو بكر املــل ،لكن
الـحـكـمــة ن ـجــح ف ــي ال ـب ـقــاء ف ــي أج ــواء
ّ
امل ـ ـب ـ ــاراة مـ ــع تـ ــألـ ــق م ـح ـم ــد ق ـصــاص
واملـ ـص ــري أح ـم ــد جـ ـ ــرادي والـ ـس ــوري
ع ـل ــي غ ـل ـيــوم ال ــذي ــن س ـج ـل ــوا أهـ ــداف
الحكمة.
يوم السبت شهد الفوز الثاني لفريقي
األنـ ـ ـص ـ ــار وش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـسـ ــاحـ ــل .األول
استعرض أمــام الشباب الغازية على
ملعب طــرابـلــس وف ــاز عليه  0 - 3في
لقاء كان للعنصر األجنبي كلمته مع
تسجيل ثالثي األنـصــار األرجنتيني
لوكاس غاالن والغاني مايكل أوكوفو
والـ ـسـ ـنـ ـغ ــال ــي س ـ ــي الـ ـشـ ـي ــخ أه ـ ـ ــداف
«األخضر».
اف ـت ـت ــح غـ ـ ــاالن ال ـت ـس ـج ـيــل م ـب ـك ـرًا فــي
الدقيقة  13لالنصار بكرة رأسية بعد
ركلة حرة لربيع عطايا الذي يواصل
تـقــديــم ال ـع ــروض امل ـم ـتــازة مــع فريقه.

زميله البديل محمود الزغبي.
وب ـ ـ ــدا الـ ـغ ــازي ــة ال ح ـ ــول لـ ــه وال ق ــوة
وخصوصًا مع غياب العبني أساسيني
هـ ـم ــا حـ ـس ــن عـ ـل ــوي ــة والـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي
ستانلي إيتشابي املوقوفني ،ليتلقى

وعزز اكوفو النتيجة بعد ست دقائق،
لـيـنـتـهــي ال ـش ــوط األول بـتـقــدم مــريــح
لألنصار .وفي الشوط الثاني رفع سي
الشيخ النتيجة الى  0 - 3في الدقيقة
 63من كرة جميلة وتبادل بينه وبني

الترتيب العام بعد األسبوع الرابع
لعب

الفريق
 1ـ الصفاء
 2ـ النبي شيت
 - 3العهد
 4ـ األنصار
 5ـ شباب الساحل
 6ـ الراسينغ
 7ـ اإلجتماعي
 8ـ طرابلس
 9ـ النجمة
 10ـ الشباب الغازية
 11ـ السالم زغرتا
 12ـ الحكمة
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ممثل الـجـنــوب خـســارتــه الثالثة هذا
املوسم.
في الوقت عينه ،كــان الساحل يحقق
فوزًا صعبًا على ضيفه السالم زغرتا
 1 - 2على ملعب العهد مطلقًا رصاصة
الرحمة على مدرب السالم الفنزويلي
ل ــؤي اب ــو ك ــرم الـ ــذي س ـي ـتــرك مهمته
لـلـســوري أنــس مخلوف ال ــذي سيبدأ
مهمته اليوم مع الفريق الشمالي.
ورغم تقدم السالم بهدف أمي دحدح
ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،29اال أن الـســاحـلـيــن
ع ــرف ــوا ك ـيــف ي ـخ ــرج ــون ف ــائ ــزي ــن مــن
اللقاء وأيـضــا بصناعة أجنبية حني
ع ـ ـ ــادل ال ـن ـي ـج ـي ــري دانـ ـ ـي ـ ــال أوداف ـ ـ ــن
النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت
بدل الضائع في الشوط األول .وخطف
مواطنه موسى كبيرو نقاط اللقاء في
الــدقـيـقــة  85ح ــن سـ ّـجــل ه ــدف الـفــوز
بطريقة رائعة.
وف ـ ــي ب ـط ــول ــة الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة ،ف ــاز
اإلخـ ــاء األه ـلــي عــالـيــه عـلــى الــريــاضــة
واألدب  1 - 2عـلــى مـلـعــب بـحـمــدون،
وتعادل اإلصــاح البرج الشمالي مع
الـشـبـيـبــة امل ــزرع ــة  0 - 0ع ـلــى ملعب
ص ــور .وحـقــق هومنتمن ف ــوزًا كبيرًا
عـلــى األم ــل مـعــركــة  1 - 7عـلــى ملعب
بــرج حمود ،كما فــاز التضامن صور
على الهالل حــارة الناعمة  0 - 5على
ملعب الصفاء ،وفــاز األهلي النبطية
على العمال طرابلس .0 - 3

الساحل
العب
دانيال ّ
يسجل
في مرمى
حارس السالم
محمد
الدكرمنجي
(عدنان الحاج
علي)

كرة الصاالت

ّ
الميادين يرد اعتباره أمام الجيش في دوري الفوتسال

ّ
سجل حسن زيتون هدفي الميادين

أظهر امليادين روحية مختلفة كليًا مع
انطالقة مرحلة االياب من بطولة لبنان
ألندية الدرجة األولــى بكرة الصاالت،
بحيث حل ضيفًا على الجيش وخرج
ف ــائ ـزًا بـهــدفــن لـنـجـمــه ال ــدول ــي حسن
زيتون وبذلك رد اعتباره عن الخسارة
الــوح ـيــدة ل ــه ه ــذا امل ــوس ــم ف ــي افـتـتــاح
البطولة أمام الخصم عينه.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،أنـ ـ ـه ـ ــى ب ـ ـنـ ــك ب ـ ـيـ ــروت
استعداداته ملباراة امليادين بفوز مقنع
ع ـلــى ط ــراب ـل ــس ال ـف ـي ـحــاء  ،1-5سجل
لــه مـصـطـفــى ســرحــان فــي مناسبتني
والصربي فالدان فيسيتش وناصيف
عبود وياسر سلمان ،فيما سجل عمر
الياسني هدف طرابلس الوحيد.
وتمامًا كما كانت انطالقة الشويفات

ب ـ ـفـ ــوز جـ ـي ــد ذه ـ ــاب ـ ــا عـ ـل ــى ال ـج ــام ـع ــة
االميركية للثقافة والتعليم ،فقد نجح
الفريق في تكرار هذا الفوز ايابًا وهذه
املرة .1-4
وب ـســط الـشــويـفــات سـيـطــرتــه وافـتـتــح
ال ـت ـس ـج ـي ــل بـ ــاك ـ ـرًا ب ــواسـ ـط ــة ال ــاع ــب
الــواعــد ايمن فقيه ،لكن فريق جامعة
 AUCEأدرك التعادل بواسطة هــادي
اب ــي غــانــم بـعــد ث ــاث دق ــائ ــق .وتمكن
الــاعــب ال ـعــائــد عـلــي ال ـحــاج مــن منح
ال ـت ـق ــدم ل ـل ـش ــوي ـف ــات مـ ـج ــددًا وانـ ـه ــاء
الشوط االول  .1-2وفي الشوط الثاني
ك ـث ــف العـ ـب ــو ال ـش ــوي ـف ــات هـجـمــاتـهــم
وقام علي شيت بمجهود فردي مميز
وسجل الهدف الثالث .وإختتم الالعب
الـنــاشــئ جــاد قهوجي امل ـبــاراة بهدف

من منتصف امللعب بعد تقدم حارس
الخصم الى خطة «باور بالير».
وك ــان ــت م ـب ــاري ــات االسـ ـب ــوع ال ـعــاشــر
ق ــد افـتـتـحــت ،بــانـتـصــار كـبـيــر لفريق
جــامـعــة الـقــديــس يــوســف عـلــى ضيفه
نادي القلمون .٢-١١
ودخل الفريق املضيف املباراة بتركيز
واص ـ ـ ـ ـ ــرار كـ ـبـ ـي ــري ــن ،ف ـس ـج ــل ه ــدف ــن
ســريـعــن عـبــر الــدول ـيــن ان ــدري ــه نــادر
وعلي ضاهر .وبرغم محاولة الفريق
الشمالي العودة بالنتيجة سجل جاد
عـبــد الـلــه هــدفــا جميال ليمنح فريقه
ت ـقــدمــا مــري ـحــا  ٠-٣ول ـك ــن ال ـض ـيــوف
اصروا على العودة الى اجواء املباراة
ف ـق ـل ـصــوا ال ـ ـفـ ــارق  ١-٣ب ـف ـضــل بــاســل
صـ ـ ــاح ال ـ ــدي ـ ــن ،ولـ ـك ــن ن ـج ــم ال ـش ــوط

االول محمد هاشم تابع اهداء زمالئه
ال ـت ـمــريــرات الـحــاسـمــة فـسـجــل ضاهر
هــدفــن آخــريــن انتهى معهما الشوط
االول بتقدم فريقه .١-٥
ض ـغ ــط ال ـف ــري ــق ال ـش ـم ــال ــي م ــع ب ــداي ــة
ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي فـسـجــل ه ــدف ــا ثــانـيــا
ب ــواسـ ـط ــة ص ـ ــاح الـ ــديـ ــن ايـ ـض ــا قـبــل
ان ي ــرد م ــاري ــو م ـتــى ب ـهــدف رائـ ــع من
مجهود فــردي ليفتح شهية تسجيل
االهـ ـ ـ ـ ــداف ع ـن ــد رفـ ــاقـ ــه ف ـس ـج ــل كــريــم
سماحة ثالثية وطوني سليم وجوني
هليل هدفًا واحدا لكل منهما.
وف ــي خـتــام املــرحـلــة أم ــس ،ف ــاز شباب
االشــرف ـيــة عـلــى  AUSTبنتيجة ،0-4
سـجـلـهــا ح ـســن رم ـي ـتــي ( )3ومـحـمــد
حمودي.

