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الكرة اللبنانية

ُ
السالم الممتع يسقط النجمة المحزن إلى المركز 11
جاء األسبوع الرابع من
الدوري اللبناني لكرة القدم
شماليًا مع فوز زغرتاوي
جديد ونقطة طرابلسية
أولى ،مع عودة مميزة
لقائد التضامن صور رضا
عنتر تكللت بفوز كبير ،فيما
حقق الساحل أول فوز،
وعاد الصفاء بثالث نقاط
من النبي شيت
عبد القادر سعد
قــد ال تسعفك الـكـلـمــات لـتــوصـيــف ما
حصل مـســاء يــوم السبت على ملعب
املــرداش ـيــة فــي زغ ــرت ــا .فـفــريــق املــديـنــة
ال ـش ـم ــال ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــام زغ ـ ــرت ـ ــا ،أض ـ ــاف
ضحية جــديــدة إلــى سلسلة ضحاياه
في الدوري اللبناني لكرة القدم ،كانت
هــذه املــرة فريق النجمة الــذي خسر 1
ـ ـ  2أمــام صاحب األرض فــي األسبوع
الرابع من الدوري.
م ـ ـب ـ ــاراة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة أمـ ـ ـ ــام ج ـم ـهــور
زغرتاوي استثنائي ،فاز فيها السالم
واستعاد الصدارة بـ 12نقطة من أربع
مباريات ،تاركًا ضحيته الجديدة في
وض ــع م ـح ــزن ف ــي امل ــرك ــز  11بــرصـيــد
نقطتني من أصل  12ممكنة.
ن ـ ـعـ ــم ،ال ـ ـسـ ــام أضـ ـ ـ ــاف ال ـن ـج ـم ــة إل ــى
األن ـ ـصـ ــار واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي وال ـت ـضــامــن
صور الذين خسروا سابقًا من الفريق
الشمالي ،ونعم النجمة من دون فوز
لألسبوع الــرابــع على الـتــوالــي .وضع
ي ـس ـت ــدع ــي إع ـ ـ ــان ح ــال ــة طـ ـ ـ ــوارئ فــي
ص ـف ــوف ب ـطــل ك ــأس ل ـب ـنــان والـنـخـبــة
وال ـ ـس ـ ــوب ـ ــر ،لـ ـك ــن ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه األل ـ ـقـ ــاب
أص ـب ـحــت ف ــي طـ ـ ّـي ال ـن ـس ـيــان ف ــي ظــل
الوضع املأسوي للفريق النبيذي.
أبـطــال زغــرتــا بقيادة صــاحــب الفضل
األكبر ،وهو املدير الفني طارق ّ
جراية،
ك ــان ــوا ع ـلــى م ــوع ــد آخ ـ ــر ،م ــع صفحة
جــديــدة مــن الـتـمـ ّـيــز ،فـقـلـبــوا تــأخــرهــم
بهدف أكرم مغربي في الدقيقة  17إلى
ّ
فــوز بثنائية للمتالق إدمــون شحادة
من ركلة جزاء في الدقيقة  ،24ومايكل
هيليغبي فــي الدقيقة  .78ومــن تابع
أداء الـفــريــق الــزغــرتــاوي ،يعلم تمامًا
أن فـ ــوزه ل ــم ي ـكــن ص ــدف ــة ،وق ــد يـكــون

ش ــاه ــد ب ـص ـمــات امل ـ ــدرب ج ـ ّـراي ــة على
األداء الـ ــزغـ ــرتـ ــاوي ،خ ـص ــوص ــا عـبــر
ال ـب ـنــاء ال ـســريــع لـلـهـجـمــات واالرت ـ ــداد
الـفـعــال لـلــدفــاع .أداء زغ ــرت ــاوي وضــع
النجماويني التائهني في موقف حرج،
وكـ ـش ــف فـ ــداحـ ــة وض ـ ــع خـ ــط ال ـظ ـه ــر،
إن ك ــان عـبــر مــاهــر صـبــرا ال ــذي ّ
سبب
ركلة الـجــزاء على املوريتاني مامادو
نـيــاس ،قبل أن يـطــرد فــي الدقيقة ،84
أو زميله بشار املقداد الذي تالعب به
زميله الـســابــق ّ حسن الـقــاضــي (الــذي
بدا وكانه يصفي حسابات شخصية
م ــع ف ــري ـق ــه الـ ـ ــذي ت ـخ ـلــى ع ـن ــه) ورف ــع
ك ــرة بــامل ـس ـطــرة إل ــى هـيـلـيـغـبــي ال ــذي
وض ــع ال ـك ــرة ب ــرأس ــه وخ ـل ـفــه امل ـت ـفـ ّـرج
الثالث في دفــاع النجمة قاسم الزين.
وح ــده ح ــارس املــرمــى أحـمــد التكتوك
تـحـ ّـمــل ع ــبء الـهـجـمــات وأن ـقــذ مــرمــاه
م ــن ثـ ــاث ك ـ ــرات خ ـط ــرة جـ ـ ـدًا ،اثـنـتــن
لشحادة وواح ــدة لنياس .لكن فريقه
سـيـفـتـقــده ف ــي األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل أم ــام
التضامن صور بعد طرده في الدقيقة
 90لتصديه لكرة سالمية بيده خارج
منطقة الجزاء.
انتهت املباراة بفوز للسالم الذي ّ
يمر
بــأف ـضــل أح ــوال ــه ،ع ـلــى الـنـجـمــة ال ــذي
ي ـع ـيــش أس ـ ــوأ أي ــام ــه ال ـت ــي ق ــد تـ ــزداد
سوادًا إن لم يحقق نتيجة جيدة أمام
التضامن فــي األسـبــوع الـخــامــس ،وال
شك أنها مهمة صعبة جدًا في صور.
هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـل ـ ـعـ ــب ش ـ ـهـ ــد ال ـ ـس ـ ـبـ ــت أيـ ـض ــا
فـ ـ ــوزًا ك ـب ـي ـرًا ل ـل ـت ـضــامــن ع ـل ــى ضـيـفــه
االجـتـمــاعــي  ،1 - 4فــي ل ـقــاء تــاريـخــي
ل ـل ـقــائــد رضـ ــا عـن ـتــر ال ـ ــذي ي ـع ــود إلــى

حقق الساحل أول
فوز ،وطرابلس نقطته
األولى ،ونتيجة كبيرة
للتضامن
املــاعــب اللبنانية بـعــد  15عــامــا .ولــم
تـكــن عــودتــه ع ــادي ــة ،فـهــو صـنــع هدفًا
وس ـ ّـج ــل آخ ــر ف ــي الــدقـيـقــة  ،79فأكمل
تــألــق الـبــرازيـلــي بــاولــو مــاتــوس الــذي
سـ ّـجــل هــدفــن ف ــي الــدقـيـقـتــن  7و،57
فيما ّ
سجل وسيم عبد الهادي الهدف

نقطة له ،وكانت من األنصار الذي عادل
ضيفه على ملعب املدينة الرياضية - 1
 1في لقاء عانى فيه األنصاريون أمام
فريق أثبت أن نتائجه ال تعكس أداؤه،

ال ـ ــراب ـ ــع فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  .55أم ـ ــا ه ــدف
االجتماعي ،فسجله كوفي بواكيه في
الدقيقة  33من ركلة جزاء.
أم ــس ،نـجــح طــراب ـلــس فــي إحـ ــراز أول

الترتيب العام بعد المرحلة 4
الفريق
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السلة اللبنانية

كرة الصاالت

فضية آسيا للرياضي وسبنسر أفضل العب في البطولة
ل ــم يـسـتـطــع ف ــري ــق ال ــري ــاض ــي كـتــابــة
نـ ـه ــاي ــة سـ ـعـ ـي ــدة ملـ ـ ـش ـ ــواره ال ـج ـم ـيــل
ف ــي ب ـطــولــة األن ــدي ــة اآلس ـي ــوي ــة الـتــي
أقـيـمــت ف ــي ال ـص ــن ،حـيــث خـســر في
املـبــاراة النهائية أمــام فريق تشاينا
كاشغار الصيني بـفــارق  8نقاط 96
ّ
  ،88لـيـحـتــل املــركــز ال ـثــانــي ويـعــودبــال ّـفـضـيــة إلـ ــى ل ـب ـن ــان ،ب ـعــد أن كــان
يمني النفس بالعودة بكأس آسيا،
ّ
فيما حل فريق بتروشيمي اإليراني
ثالثًا .لكن كلمة حق تقال ،أن الفريق
الـصـيـنــي اسـتـحــق ال ـل ـقــب ،ن ـظ ـرًا إلــى
تـفــوقــه الـفـنــي والـبــدنــي عـلــى الفريق
اللبناني ،رغــم محاوالت بطل لبنان
مجاراة خصمه ،وهو نجح في بعض
األحيان ،لكن ليس إلى درجة التفوق
عليه والتقدم بالنتيجة التي سيطر
فيها الصينيون ،رغم تقليص الفارق
إلى نقطتني في بعض فترات اللقاء.
وك ــان ال ـف ــارق فــي ال ـطــول بــن العبي
الـفــريــق الصيني واللبنانيني سببًا
ف ــي ال ـخ ـســارة الـلـبـنــانـيــة ،خصوصًا

إذ كان بإمكانه الخروج فائزًا مع تألق
العبيه اللبنانيني أبــو بكر املــل الــذي
ً
سـ ّـجــل هــدفــا جميال بمساعدة الـهــواء
في الدقيقة  49وسعد يوسف ووليد
فتوح وأحمد مغربي وعبد الله طالب،
ومن خلفهم الحارس نزيه أسعد.
أما األنصار ،فلو لعب اللقاء كما لعب
فــي آخــر عشر دقــائــق بعد هــدف عالء
الـبــابــا مــن جملة كــرويــة رائ ـعــة بــدأهــا
ال ـق ــائ ــد رب ـي ــع ع ـط ــاي ــا وأك ـم ـل ـه ــا نـجــم
األنـ ـص ــار مـحـمــد ق ــرح ــان ــي ،ل ـك ــان في
النتيجة كالم آخر.
فــي الــوقــت عـيـنــه ،ك ــان الـصـفــاء يعود
من النبي شيت بفوز غال ّ 0 - 1
سجله
ٍ
دوم ـي ـن ـي ــك ،ل ـي ـت ـقــدم ب ـطــل ل ـب ـنــان إلــى
املركز الثالث.
ل ـك ــن األهـ ـ ــم كـ ــان الـ ـف ــوز الـ ـ ــذي حـقـقــه
الساحل بقيادة مدربه الجديد مالك
حسون ،وكان على حاسب الراسينغ
القوي  0 - 1على ملعب العهد سجله
ع ـي ـس ــى ي ـع ـق ــوب ــو فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة .39
ولــم يمر األس ـبــوع الــرابــع خـيـرًا على
املـ ــدربـ ــن ح ـي ــث ش ـه ــد ف ــري ــق اإلخـ ــاء
األه ـل ــي عــال ـيــه تـغـيـيـرًا م ــع اسـتـقــالــة
امل ـ ــدرب الـ ـس ــوري ح ـســن ع ـفــش بعد
الـخـســارة القاسية أم ــام العهد 5 - 0
ّ
ل ـي ـح ــل م ـك ــان ــه امل ـ ـ ــدرب الـفـلـسـطـيـنــي
اس ـمــاع ـيــل ق ــرط ــام مـبــدئـيــا بــانـتـظــار
صدور بيان رسمي عن النادي.

العب السالم
مايكل
هيليغبي
ّ
يسجل
هدف الفوز
في مرمى
النجمة
(عدنان الحاج
علي)

اختير سبنسر في التشكيلة المثالية أيضًا

مع وجــود العــب من مستوى أندريه
بــات ـشــي ال ـ ــذي ل ــم يـسـتـطــع ال ـفــريــق

ّ
اللبناني إيجاد حل له.
وإذا لم يستطع لبنان خطف الذهبية

وإح ـ ـ ــراز ال ـل ـقــب ع ـبــر مـمـثـلــه ال ـن ــادي
الرياضي ،إال أن األخير كان حاضرًا
ف ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــة امل ـث ــال ـي ــة ع ـب ــر ف ــادي
الخطيب ،أفضل مسجل في املباراة،
برصيد  23نقطة ،وديواريك سبنسر
الذي اختير أفضل العب في البطولة،
وهو ّ
سجل في النهائي  19نقطة و12
تمريرة حاسمة و 7متابعات ،كذلك
ّ
سجل وائــل عرقجي  15نقطة ،وكان
أح ــد ن ـجــوم فــريـقــه وص ــاح ــب ال ــروح
القتالية والقلب الكبير في البطولة.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،ف ـك ــان
ب ــاتـ ـش ــي األفـ ـ ـض ـ ــل ب ـ ـ ـ ــ 22ن ـق ـط ــة و8
متابعات.
وهــذه املــرة األولــى التي يخسر فيها
ف ــري ــق لـبـنــانــي ف ــي ن ـهــائــي الـبـطــولــة
اآلس ـيــويــة فــي خـمــس مـ ـ ّـرات وصـلــوا
بـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ،كـ ــذلـ ــك ف ــإن ـه ــا
امل ـشــاركــة األولـ ــى لـفــريــق صـيـنــي في
البطولة منذ عام  ،1999والفوز األول
لفريق شرق آسيوي منذ عام .1998
(األخبار)

فوز بنك بيروت على الجيش

فاز فريق بنك بيروت على الجيش  2 - 7في
األسبوع الرابع من بطولة لبنان لكرة الصاالت
على ملعب ّ
مجمع الرئيس إميل لحود ،ليتشارك
الصدارة مع الجيش برصيد  9نقاط ،لكن
بمباراة أقل لبنك بيروت.
سجل أهداف بنك بيروت اإليراني الياس باراتي
( ،)3وعلي طنيش ( ،)2وكريم أبو زيد ،وعلي
الحمصي ،وللجيش حسني نجم ومحمد
قبيسي.
واعتبر حارس مرمى بنك بيروت محمد زريق،
أن املباراة كانت سهلة بالنسبة إلى فريقه الذي
ّ
استعد جيدًا ،وأن الجيش برغم الضغط الذي
قام به معظم املباراة "لم يؤثر بخط دفاعنا الذي
أثبت أنه األقوى في الدوري".
أما قائد فريق الجيش محمد قبيسي ،فرأى أن
عدم احتساب الحكم ركلة جزاء وطرد الحارس
محمد زريق ،حاال دون تسجيل نتيجة إيجابية.
أضاف" :لم ينصفنا الحكم بعدم احتساب ركلة
جزاء وطرد الحارس ،حتى أن الحكمني لألسف
لم يكونا بمستوى املباراة بسبب قراراتهما
غير الصائبة والظاملةّ .قدم فريقي مباراة جيدة،
ّ
يستحق نتيجة أفضل ّ
بغض النظر عن
وكان
النتيجة الكبيرة التي انتهت إليها املباراة".

