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الكرة اللبنانية

نهاية أسبوع رائعة لألنصار :عرض وفوز وصدارة

ً
فرض األنصار نفسه «بطال»
لألسبوع السابع من الدوري
اللبناني لكرة القدم بانتزاعه
الصدارة من المتصدر
السابق العهد وإسقاطه
إياه بقوة  ،2 - 4في وقت
استعاد فيه الراسينغ أنفاسه
ليفوز على االجتماعي،
وعاد اإلخاء األهلي عاليه
بثالث نقاط غالية من النبي
شيت ،فيما عاد طرابلس
بنقطة من النجمة
عبد القادر سعد

أمتع فريقا األنصار والعهد جمهور
كرة القدم اللبنانية حني ّ
قدما وجبة
ك ــروي ــة دس ـم ــة ،ك ــان بـطـلـهــا األن ـصــار
الذي فاز على العهد  ،2 - 4على ملعب
املــدي ـنــة ال ــري ــاض ـي ــة ،ض ـمــن األس ـب ــوع
السابع من الدوري اللبناني .األمسية
الـ ـك ــروي ــة ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت ك ــان ــت عــالـيــة
امل ـس ـت ــوى ف ـن ـيــا وت ـح ـك ـي ـم ـيــا ب ـق ـيــادة
الحكم محمد درويش ومعاونة حسن
ق ــان ـص ــوه وت ـي ـس ـيــر بـ ــدر ومـصـطـفــى
سـعـيـفــان راب ـعــا الــذيــن ق ــادوا امل ـبــاراة
بنجاح كبير.
ويـكـفـيــك أن يـتـقـ ّـدم األن ـص ــار بـعــد 14
دقيقة  0 - 2بهدفني مباغتني ،ويرفض
العهد إال أن يكون شريكًا في صناعة
اإلث ـ ـ ـ ــارة فـ ـيـ ـع ــادل س ــري ـع ــا  2 - 2فــي
ّ
الدقيقة  33بعد أن قــلــص الـفــارق في
الدقيقة  ،18حتى يمكن تكوين فكرة
عن حالوة اللقاء.
وال يمكن املــرور مــرور الـكــرام أمــام ما
حـقـقــه األنـ ـص ــار م ـس ــاء ال ـس ـبــت .فهو
ل ــم ي ـفــز ع ـلــى ال ـع ـهــد ف ـق ــط ،ب ــل ان ـتــزع
ال ـصــدارة منه وألـحــق بــه أول خسارة
هذا املوسم .ولم يتصدر فقط الترتيب
ال ـ ـعـ ــام ،ب ــل تـ ـص ـ ّـدر ت ــرت ـي ــب تـسـجـيــل
األهـ ــداف ب ـ  18هــدفــا ،وت ـصـ ّـدر نجمه
ّ
املـتــألــق وأف ـضــل العـبــي امل ـب ــاراة ربيع
عطايا ترتيب الهدافني بستة أهداف.
ال ـع ـه ــد مـ ــن ج ـه ـت ــه خ ـس ــر ك ـث ـي ـرًا فــي
ه ــذا ال ـل ـق ــاء ،إذ "ف ـق ــد" س ــت ن ـقــاط من
األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار ،ل ـ ـكـ ــون األخـ ـ ـي ـ ــر م ـنــاف ـســه
الرئيسي على اللقب ،وخسر الصدارة
وظ ـهــر ب ـص ــورة مـتــواضـعــة ق ــد تـكــون
الفائدة الوحيدة منها إعــادة العبيه،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا امل ـ ــدافـ ـ ـع ـ ــن إل ـ ـ ــى أرض

ّ
الواقع ،علهم يعلمون أن إحراز اللقب
ال يكون باألسماء ،بل بالنقاط .ورغم
ال ـت ــرس ــان ــة ال ـت ــي يـمـلـكـهــا ال ـع ـه ــد ،إال
أن غ ـي ــاب ال ـقــائــد ع ـب ــاس ع ـط ــوي بــدا
واض ـحــا ،ولـعــل عــودتــه إلــى التمارين
بـعــد تعافيه مــن اإلص ــاب ــة ،وبالتالي
عــودتــه إل ــى امل ـبــاريــات تـســاعــد العهد
ّ
في تلميع صورته التي تشظت كثيرًا
يوم السبت.
الـ ـب ــداي ــة ال ـص ــاع ـق ــة األنـ ـص ــاري ــة ك ــان
بـطــاهــا مـعـتــز بــالـلــه الـجـنـيــدي الــذي
سـ ـ ّـجـ ــل هـ ــدفـ ــا رائ ـ ـعـ ــا أتـ ـبـ ـع ــه ع ـطــايــا
بــآخــر ص ــدم فـيــه ال ـع ـهــداويــن ،الــذيــن
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــوا اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب الـ ـص ــدم ــة

استعاد الراسينغ الروح
وانتزع اإلخاء فوزًا من
النبي شيت والنجمة
عادل طرابلس
وأع ـ ـ ــادوا فــريـقـهــم إل ــى اج ـ ــواء الـلـقــاء
بهدفني ملوسى كبيرو وحسني دقيق
ف ــي الــدق ـي ـق ـتــن  18و  .33ل ـك ــن نـجــم
األن ـصــار عـطــايــا أع ــاد الـتـقـ ّـدم لفريقه
في الدقيقة  38لينتهي الشوط األول
بتقدم األنصار .2 - 3
ف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،ع ــزز ال ـبــرازي ـلــي
ب ــرون ــو س ـم ـيــث ال ـن ـت ـي ـجــة  2 - 4فــي
الــدقـيـقــة  63لـتـتــوالــى مـصــائــب العهد
ال ـ ــذي ف ـقــد الع ـب ــه ح ـســن دق ـي ــق بعد
خ ـم ــس دقـ ــائـ ــق إث ـ ــر ط ـ ـ ــرده بـ ــاإلنـ ــذار
األص ـ ـف ـ ــر ال ـ ـثـ ــانـ ــي .وت ـ ـم ـ ـ ّـر ال ــدق ــائ ــق
وسـ ــط إصـ ـ ــرار أنـ ـص ــاري ع ـلــى ال ـفــوز
واستسالم العهداويني الذين خسروا
قـبــل أن تنتهي امل ـب ــاراة الـتــي شهدت
دقائقها األخيرة طــرد العــب األنصار
عمر عويضة في الدقيقة  86باإلنذار
األصفر الثاني.
قبل املوقعة األنصارية  -العهداوية،
ك ـ ــان م ـل ـعــب ط ــرابـ ـل ــس ي ـش ـهــد ع ــودة
ال ــروح إل ــى الــراسـيـنــغ ال ــذي ف ــاز على
االجتماعي ّ 0 - 1
سجله محمد جعفر
في الدقيقة  53من كرة محمود كجك.
ّ
وسجل االجتماعي هدفًا لم يحتسبه
الحكم حسني أبو يحيى بداعي وجود
تـسـلــل بـعــد راي ــة م ــن الـحـكــم املـســاعــد
أحمد السباعي الــذي ّرأى أن مهاجم
االجـتـمــاعــي املـتـسـلــل أث ــر فــي حــارس
الراسينغ .وبعد املباراة اعتدى بعض

إه ــدار النجمة لنقطتني بعد تعادله
مع طرابلس  ،1 - 1وهي عبارة يمكن
أن تنطبق على طرابلس أيضًا الــذي
كــان متقدمًا  0 - 1على مضيفه حتى

إداريـ ــي االجـتـمــاعــي عـلــى الـحـكــام من
دون وجــه حــق ،إذ إن تصوير املباراة
أثبت أن قرار الحكم السباعي صحيح.
وأمــس شهد ملعب املدينة الرياضية
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السلة اللبنانية

كرة الصاالت

الشانفيل والتضامن الى نصف نهائي دورة شلهوب

بشارة من اللويزة يلتقط متابعة امام
العب بيبلوس تاكر (سركيس يرتسيان)

الدقيقة  80بهدف رائع للغاني ديفيد
أوب ــوك ــو ف ــي الــدق ـي ـقــة  .27ل ـكــن العــب
النجمة السوري عبد الرزاق الحسني،
نجح فــي تعديل النتيجة قبل نهاية
امل ـ ـب ـ ــاراة ب ـع ـش ــر دق ـ ــائ ـ ــق .وغ ـ ـ ــاب عــن
صاحب األرض العباه محمد شمص
وخ ــال ــد ت ـك ــه ج ــي بـ ـق ــرار م ــن امل ـ ــدرب
جمال الحاج كإجراء داخلي .ولم ّ
يقدم
النجماويون العرض الذي قدموه في
األسبوعني املاضيني ّ
ليفرط مدربهم
جـ ـم ــال ال ـ ـحـ ــاج بـ ــأولـ ــى نـ ـق ــاط فــري ـقــه
الجديد.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم كـ ـ ـ ــان الـ ـط ــرابـ ـلـ ـسـ ـي ــون
حـ ــاضـ ــريـ ــن بـ ـ ـق ـ ــوة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا فــي
الشوط األول بأداء مميز لالعبهم أبو
بـكــر امل ــل ،حـيــث نـجــح مــدرب ـهــم ف ــادي
العمري في الخروج متقدمًا ،لكن في
الـشــوط الـثــانــي لــم يستطع الضيوف
الوقوف في وجه ّ
املد النجماوي ،رغم
قــدرت ـهــم ع ـلــى ت ـهــديــد م ــرم ــى ح ــارس
النجمة أحمد تكتوك.
بقاعًا ،كان فريق اإلخاء األهلي عاليه
ي ـع ــود ب ـف ــوز مـسـتـحــق ع ـلــى مضيفه
ال ـن ـبــي ش ـيــت  .0 - 2ان ـت ـصــار صنعه
ال ـث ـن ــائ ــي ال ـب ــرت ـغ ــال ــي إلـ ـي ــو وزم ـي ـلــه
سـعـيــد ع ــواض ــة ح ـيــث ص ـنــع الـثــانــي
الـ ـه ــدف األول إلي ـل ـي ــو ق ـب ــل أن ي ـقــوم
األخـ ـي ــر ب ــإم ــرار كـ ــرة الـ ـه ــدف ال ـثــانــي
لعواضة في الدقيقة .90

العب األنصار
معتز بالله
الجنيدي
يحتفل
مع زمالئه
بالهدف
األول (مروان
بوحيدر)

ن ـه ــض ب ـي ـب ـل ــوس ح ــام ــل ال ـل ـق ــب مــن
ه ــزي ـم ـت ــه فـ ــي امل ـ ـب ـ ــاراة االولـ ـ ـ ــى امـ ــام
الشانفيل بفوزه على اللويزة بفارق
 13نقطة  ،60 – 73فــي الـيــوم الثالث
لــدورة الراحل هنري شلهوب ،ليبقى
ض ـمــن ح ـســابــات ال ـتــأهــل ال ــى ال ــدور
نصف النهائي عن املجموعة الثانية،
بينما اصبح اللويزة خارج املنافسة.
ن ــدودي ايـبــي سجل  19نقطة مــع 12
م ـتــاب ـعــة ل ـب ـي ـب ـلــوس ،واض ـ ــاف ط ــارق
ع ـمــوري  14نـقـطــة ،وك ــل مــن رودري ــغ
عـقــل وداريـ ــوس ه ــارغ ــروف  10نقاط
مـ ــع  5ت ـ ـمـ ــريـ ــرات ح ــاسـ ـم ــة ل ـل ـث ــان ــي،
وم ــن ال ـلــويــزة سـجــل ك ــل م ــن جـيــرون
جونسون وجاد بيطار  15نقطة مع 8
متابعات و 5تمريرات حاسمة لألول،
واض ــاف ويـنــدل لــويــس  14نقطة و6
متابعات.
ب ـ ــدوره ،لــم ي ـفـ ّـرط الـشــانـفـيــل بفرصة
ال ـتــأهــل ال ــى ال ـ ــدور ن ـصــف الـنـهــائــي،
فـفــاز على هــوبــس بصعوبة وبـفــارق

نقطتني فقط  ،66-68فــي مـبــاراة كان
اف ـض ــل م ـس ـجــل ف ـي ـهــا نــاح ـيــة ال ـفــائــز
باتريك رامبرت بـ  31نقطة ،واضــاف
بــرانــدون تــومــاس  15نقطة .امــا لدى
الخاسر فسجل علي مزهر  22نقطة
مع  6متابعات و 7تمريرات حاسمة.
وكــان التضامن الــزوق قد حقق فوزه
الـثــانــي تــوالـيــا فــي املـجـمــوعــة االول ــى
وجــاء على حساب هومنتمن بفارق
 5ن ـقــاط  92 – 97لـيـتــأهــل ال ــى ال ــدور
نصف النهائي.
وتـصــدر التضامن ترتيب املجموعة
ب ـه ــذا الـ ـف ــوز ،الـ ــذي ج ــاء ب ـعــدمــا كــان
م ـتــأخ ـرًا ب ـف ــارق  13نـقـطــة ف ــي نـهــايــة
الشوط ،حيث ّ
ّ
الزوقي في
قدم الفريق
الــدقــائــق الـعـشــر األخ ـي ــرة اداء كبيرًا
ليقلب النتيجة في مصلحته.
مــوريــس كامب ّ
سجل  29نقطة مــع 9
متابعات للتضامن ،واضــاف ايرفني
موريس  20نقطة مع  5متابعات و5
تمريرات حاسمة ،وجوناثان هولتون

 14ن ـق ـطــة و 13م ـتــاب ـعــة .امـ ــا نــاحـيــة
هومنتمن ،فقد سجل ماجوك أتر 22
نقطة مــع  11متابعة ،وأض ــاف مايك
تــايـلــور  19نـقـطــة ودوايـ ــن جــاكـســون
 15ن ـق ـط ــة و 10مـ ـت ــابـ ـع ــات ،وه ــاي ــك
قيوكجيان  18نقطة و 9متابعات.
وضـ ـم ــن امل ـج ـم ــوع ــة ع ـي ـن ـه ــا ،ع ـ ّـوض
املتحد خسارته االولى امام التضامن
وف ــاز عـلــى ات ـحــاد مـيــروبــا ب ـفــارق 11
نقطة .59 – 70
وسـ ّـجــل رامـيــل ك ــوري  20نقطة مــع 6
مـتــابـعــات لـلـمـتـحــد ،واض ـ ــاف مــارفــل
واي ـ ـ ــت  19ن ـق ـط ــة و 9م ـت ــاب ـع ــات و6
تمريرات حاسمة ،فيما سجل مليرويا
كل من دانيال اورتــون وروجيه كيفن
 13ن ـق ـطــة م ــع  13م ـتــاب ـعــة ل ـل ـثــانــي،
واضـ ـ ـ ــاف ط ـ ــوم عـ ـم ــار  12ن ـق ـط ــة و7
متابعات.
ويـلـعــب ال ـيــوم الـتـضــامــن مــع ميروبا
الساعة  ،16.00وهومنتمن مع املتحد
الساعة .18.30

الشويفات ينتزع المركز الثاني
في الصاالت
فاز فريق بنك بيروت املتصدر على فريق
الجنوب  6ـ  ،2ضمن األسبوع السابع
لبطولة لبنان بكرة القدم للصاالت في
قاعة الرئيس نبيه بريّ .
سجل للفائز
أحمد خير الدين ،مصطفى سرحان،
علي طنيش ( ،)2محمد حمود وعلي
الحمصي ،وللجنوب علي رميتي (.)2
وفرض الشويفات نفسه نجمًا لألسبوع
السابع بجدارة ،واستعاد املركز الثاني
بعد تغلبه على فريق الجيش  2ـ  ،1في
قاعة حاتم عاشورّ .
سجل للشويفات
محمود دقيق ونجاد الخشن ،وللجيش
محمد عثمان.
وفي مباراة ثالثة ،تعادل شباب األشرفية
مع مضيفه نادي  3 - 3 1875على ملعب
جامعة القديس يوسفّ ،
سجل لألشرفية
كامل الياس ( ،)3وللمضيف باتريك الحاج
( )2وطوني سليم.

