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رياضة

الدوري اللبناني

اوفسايد
اعتراض جماهيري
عهداوي
اع ـتــرض ع ــدد كبير مــن مشجعي العهد
على قــرارات الحكم األردنــي محمد عرفة،
الذي قاد مباراة فريقهم مع اإلخاء األهلي
عــال ـيــه ع ـلــى م ـل ـعــب أمـ ــن ع ـبــد الـ ـن ــور في
بـحـمــدون ،حيث ّ
وجـهــوا عـبــارات نابية له
وللحكم املساعد سليم ســراج ،الــذي ألغى
هدفًا سجله أحمد زريــق بداعي التسلل.
ورم ــى بـعــض مشجعي الـفــريــق الضيف
ع ـبــوات امل ـيــاه عـلــى أرض ـيــة املـلـعــب ،تحت
أنظار النائب أكرم ّ
شهيب .
■■■

ساعد الفريق
رغم االستقالة

تكررت فرحة السالم ثالث مرات في المباراة أمام النجمة (عدنان الحاج علي)

معركة زغرتا تنتهي بسالم
عبد القادر سعد
ل ـ ــم يـ ـك ــن ت ــوصـ ـي ــف م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـس ــام
زغ ــرت ــا والـنـجـمــة ف ــي خ ـتــام األس ـبــوع
 18مــن الـ ــدوري الـلـبـنــانــي لـكــرة الـقــدم
بـ«موقعة» األسبوع مبالغًا فيه .فمن
حضر الـلـقــاء فــي ملعب املــرداشـيــة أو
على شاشة التلفزيون ،شاهد مباراة
م ــن ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـيــل ان ـت ـهــت ملصلحة
الـســام  .1 - 3نتيجة عــادلــة لصاحب
األرض ول ـل ـض ـيــف ،وع ــادل ــة ل ـل ــدوري
ال ـل ـب ـنــانــي وت ــرت ـي ـب ــه ال ـ ـعـ ــام ،وع ــادل ــة
ملبدأ أن األخـطــاء التحكيمية جــزء من
اللعبة مع وجود ركلة جزاء للنجمة لم
يحتسبها الحكم العراقي زيد محمد.
وعادلة لجلسة االتحاد اللبناني اليوم
ً
أمور
التي ستشهد نقاشًا طويال حول
ٍ
حصلت في األسبوع الـ .18
ف ــاز ال ـس ــام ع ــن اس ـت ـح ـقــاق وج ـ ــدارة،
وتلقى النجمة خسارة مستحقة .أثبت
ال ــزغ ــرت ــاوي ــون أن ـهــم «ع ـق ــدة» النجمة
ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،إذ فـ ــازوا ذهــابــا
 ،1 - 2فـ ـك ــرروا ال ـف ــوز بـنـتـيـجــة أعـلــى
وفــوز أكبر ،وكــان من املمكن أن تكون
النتيجة أعلى من التي انتهت عليها
ل ـ ــوال حـ ـ ــارس ال ـن ـج ـمــة عـ ـب ــاس حـســن
ال ـ ــذي أن ـق ــذ فــري ـقــه م ــن خـ ـس ــارة مــذلــة
حني تصدى بإعجاز لعدد من الكرات
الــزغــرتــاويــة ،مثبتًا أنــه أفضل حــارس
فــي الـ ــدوري فــي مــرحـلــة اإليـ ــاب .فشل
الـنـجـمــة ف ــي اسـتـحـقــاق مـهــم الن ـتــزاع
الصدارة ،ومن يريد اعتالءها ال يمكن
أن يقع في أخطاء دفاعية قاتلة .ومن
يريد البطولة ال يمكن أن يهدر فرصة
ثمينة سنحت في ظل ظــروف خاصة
شهدها األسبوع .18
ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة خ ـ ـسـ ــر امل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة ،وخـ ـس ــر
فــرصــة إح ــداث تغيير كبير فــي شكل
املنافسة مع العهد ،لكنه كسب نجمًا
للمستقبل هو علي الحاج .العب دخل
في الشوط الثاني من اللقاء ،فخطف
األضـ ـ ــواء وق ـ ـ ّـدم نـفـســه مـكـسـبــا كـبـيـرًا
للنجمة بشرط أن يتم التعامل بهدوء
وعـ ـق ــانـ ـي ــة م ـ ــع م ــوه ـب ـت ــه وم ـ ـشـ ــروع
ن ـجــوم ـي ـتــه كـ ــي ت ـب ـق ــى "أق ـ ــدام ـ ــه عـلــى
ً
األرض" .فالطريق ال يــزال طويال أمام
ن ـجــل م ــديــر ال ـك ــرة ف ــي الـ ـن ــادي جـمــال

الـ ـح ــاج ،وال يـمـكــن ملـ ـب ــاراة واح ـ ــدة أن
تصنفه نجمًا .هو موهبة ال أكثر وال
أق ــل ت ـح ـتــاج ال ــى الـكـثـيــر م ــن الـحـنـكــة
ل ـل ـت ـعــامــل م ـع ـهــا .الـ ـس ــام م ــن جـهـتــه،
كــان عـبــارة عــن مجموعة نـجــوم ،على
رأسهم املوريتاني أمــادو نياس الذي
سـ ّـجــل هــدفــن وص ـنــع ثــال ـثــا ملـحـمــود
ال ــزغ ـب ــي .وم ــا ي ـسـ ّـجــل ل ـل ـســام قــدرتــه
عـلــى اسـتـيـعــاب صــدمــة ه ــدف الـتـقــدم
ال ـن ـج ـم ــاوي ع ـب ــر ال ـن ـي ـج ـيــري كـبـيــرو
مــوســى ،وصـحـيـ ٌـح أن نـيــاس اسـتـفــاد
مـ ــن خـ ـط ــأي ــن ق ــاتـ ـل ــن لـ ـق ــاس ــم ال ــزي ــن
وماهر صبرا في الهدفني األولــن ،إال
أن "نـفــاثــة" ال ـســام ق ــدم م ـبــاراة العمر
واس ـت ـحــق أن ي ـك ــون الع ــب األس ـب ــوع.
قبل موقعة زغرتا كان الشباب العربي
يسقط أم ــام مضيفه التضامن صور
 1 - 0فــي صــور سجله الـغــانــي كوفي
يبواه .خسارة حرمت الشباب العربي
مــن تخطي النبي شيت ،لكنها كانت
وس ــام ــا عـلــى ص ــدر م ــدرب ــي الـفــريـقــن
جمال طه من التضامن ومالك حسون
مــن الشباب الـعــربــي .فهما مــع املــدرب
امل ـســاعــد فــي ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي ســامــي
الشوم ابناء األنصار السابقني وزمالء
األم ـ ـ ــس ،ل ـك ــن هـ ــذا ل ــم ي ـن ـس ـحــب عـلــى
ال ـل ـقــاء ف ـفــاز ال ـت ـضــامــن ف ــي وق ــت كــان

ارتكب مدافعو
النجمة أخطاء قاتلة
كلفتهم غاليًا

الـشـبــاب الـعــربــي فـيــه بــأمــس الـحــاجــة
للفوز .يوم السبت كان ممتازًا لفريق
الراسينغ طرابلس ،وسيئًا لإلصالح
البرج الشمالي والنبي شيت .فــاألول
حـ ـق ــق ف ـ ـ ــوزًا م ـط ـم ـئ ـنــا عـ ـل ــى مـضـيـفــه
اإلصـ ـ ـ ــاح  0 - 1ع ـل ــى م ـل ـع ــب صـ ــور،
س ـ ّـج ـل ــه ق ــائ ــد ال ـف ــري ــق س ـي ــرج سـعـيــد
مـ ــن تـ ـس ــدي ــدة ب ـع ـي ــدة أخـ ـط ــأ حـ ــارس
اإلص ــاح فــي الـتـعــاطــي معها لتدخل
مـ ــرمـ ــاه فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  .28فـ ـ ــوز أراح
الــراسـيـنـغــاويــن وقـ ّـربـهــم مــن املنطقة
الــداف ـئــة فــي الـتــرتـيــب ،وه ــو ف ــوز طــال
انتظاره من قبل «األبيض» بعد تسع
خسائر متتالية (ثـمــانــي فــي ال ــدوري
وواح ـ ـ ــدة ف ــي ال ـ ـكـ ــأس) .ل ـك ـنــه فـ ــوز قد
يكون األهم كونه يبعد شبح الهبوط

األسبوع باألرقام
عدد األهداف13 :
املجموع269 :
ّ
معدل األهداف في
املباراة2.1 :
املجموع2.5 :
البطاقات الصفراء:
14
املجموع351 :

البطاقات الحمراء0 :
املجموع14 :
ركالت جزاء
محتسبة2 :
املجموع44 :
سجل منها2 :
املجموع33 :
أهداف من خارج
املنطقة2 :
املجموع31 :

أهداف بالرأس3 :
املجموع62 :
أهداف من ركالت
حرة1 :
املجموع13 :
كلني شيت5 :
املجموع64 :

ع ــن ال ـفــريــق ،ه ــذا الـشـبــح الـ ــذي يـبــدو
أن ــه "ت ـلـ ّـبــس" ال ـصــوريــن بـشـكــل كبير
قبل أربع مراحل على انتهاء البطولة.
ف ـ ــاإلص ـ ــاح ب ـق ــي فـ ــي املـ ــركـ ــز األخ ـي ــر
ول ــم تـنـفــع االج ـت ـم ــاع ــات وال ال ــوع ــود
لالعبني قبل املباراة في إحداث صدمة
إيـجــابـيــة ،فخسر الـفــريــق ودخ ــل أكثر
في النفق املظلم.
هــذا النفق الــذي يبدو أن فريق النبي
شـ ـي ــت يـ ـقـ ـت ــرب مـ ـن ــه بـ ـع ــد الـ ـخـ ـس ــارة
الكبيرة أم ــام مضيفه طــرابـلــس 3 - 0
ع ـل ــى م ـل ـعــب ط ــراب ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي .ف ــوز
صـنـعــه ال ـغــانــي ع ـبــد ال ـعــزيــز يــوســف
بتسجيله هــدفــن ،وســاهــم فـيــه قائد
ال ـفــريــق أب ــو بـكــر امل ــل م ــن رك ـلــة ج ــزاء.
وه ــو ال ـف ــوز ال ـثــانــي ل ـل ـمــدرب مــوســى
حجيج مع فريقه منذ تسلمه التدريب
ف ــي مــرحـلــة اإليـ ــاب وه ــو يـتـشــابــه مع
أه ـم ـيــة الـ ـف ــوز ال ــراس ـي ـن ـغ ــاوي ،كــونــه
يبعد ممثل الـشـمــال األول عــن دوامــة
الهبوط.
الخيبة لدى الفريق البقاعي عدم نجاح
م ــدرب ــه ال ـجــديــد وال ــراب ــع ه ــذا املــوســم
غـ ـس ــان األحـ ـم ــد ف ــي ت ـح ـق ـيــق نـتـيـجــة
إيجابية في أول مباراة له مع الفريق
هذا املوسم .لكن هل تعني الخسارة أن
األمل مفقود في النبي شيت؟ «بالطبع
ال» ،يقول األحمد لـ«األخبار» فالفريق
لديه حظوظ بالبقاء كونه يملك مباراة
مؤجلة مع الصفاء على أرضه ،اضافة
الـ ــى مـ ـب ــارات ــن أخ ــري ــن م ــع ال ـش ـبــاب
الـعــربــي والــراسـيـنــغ ،مقابل مباراتني
ف ــي صـ ــور م ــع ال ـت ـض ــام ــن واإلص ـ ــاح
فــي األسـبــوع األخـيــر مــن ال ــدوري .هذا
األمــر يبدو مريحًا ملــدرب النبي شيت
الذي يعترف بأن فريقه كان سيئًا أمام
طرابلس ألسباب عديدة« .أولها غياب
العبني أساسيني كالثنائي التوغولي
غناما أكاتيه واللبناني ابراهيم أبو
حمدان املوقوفان واللذان يعودان هذا
األس ـبــوع بعد انـتـهــاء فـتــرة إيقافهما
(لكنهما سيغيبان عــن لـقــاء الصفاء
كونه كان مقررًا ضمن فترة إيقافهما).
أضف الى ذلك ضعف اللياقة البدنية
ع ـن ــد ال ــاعـ ـب ــن ،وه ـ ــو مـ ــا مل ـس ـت ــه فــي
الـشــوط الثاني الــذي يكشف مستوى
الحضور البدني عند الالعبني».

كان مدرب فريق اإلصالح البرج الشمالي
خليل وطفة موجودًا على مدرجات ملعب
ص ــور ال ـب ـل ــدي ،ف ــي مـ ـب ــاراة ال ـفــريــق أم ــام
الراسينغ ،حيث أعطى تعليماته لالعبني،
على الــرغــم مــن تقديمه استقالته االثنني
املاضي .وارتدى مساعد مدرب الراسينغ
سركيس عباجيان سروال الالعب الغاني
ن ـي ـك ــوالس ك ــوف ــي ال ـ ــذي غ ــاب ع ــن الـلـقــاء
بــداعــي اإلي ـقــاف االت ـح ــادي .وعـلــى امللعب
عينه ،أوقــف الحكم جميل رمضان اللقاء
بعد رمي بعض مشجعي التضامن عبوات
املياه ،خالل مباراتهم مع الشباب العربي،
ما دفع رئيس النادي محمد مديحلي إلى
النزول إلى أرض امللعب لتهدئة الجماهير.
■■■

عروسان
في طرابلس
ح ـضــر مـ ـب ــاراة ط ــراب ـل ــس وال ـن ـب ــي شيت
عروسان في املنصة الرئيسية قبل حفل
زفافهما ،فــي لقطة مـتـجــددة هــذا املوسم
ع ـلــى م ــدرج ــات امل ــاع ــب ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،بعد
حضور عروسني في ملعب صيدا البلدي
خــال م ـبــاراة النجمة والـتـضــامــن صــور.
واحتفل العـبــو الفريق الشمالي مــع أحد
املشجعني املقعدين والتقطوا معه صورًا
تذكارية.
■■■

ّ
تسلم القيادة
ألول مرة

ّ
سلم كابنت األنصار معتز بالله الجنيدي
شـ ـ ــارة الـ ـقـ ـي ــادة لــزم ـي ـلــه ح ـس ــن شـعـيـتــو
«شبريكو» للمرة األولى ،بعد خروج املدافع
في الشوط الثاني متأثرًا بإصابته .ووضع
حارس الصفاء محمد طه قناعًا طبيًا على
بكسر خالل مباراة
وجهه بسبب إصابته
ٍ
ودية مع اإلصالح البرج الشمالي.
■■■

جمهور السالم:
«الصدارة عهداوية»
ردد مشجعو الـســام زغــرتــا عـبــارة «اهــا
هي هي الصدارة عهداوية» ،بعدما أسقط
فريقهم النجمة في ملعب السالم .ورمى
بعض مشجعي الـفــريــق الضيف عبوات
املياه على أرض امللعب في فترات متقطعة
من املباراة.

إعداد علي زين الدين

