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السبت  9شباط  2019العدد 3684

السبت  9شباط  2019العدد 3684

رياضة

رياضة

ّ
اللبنانية
الكرة

ّ
محلية
أخبار
اللمسات األخيرة في البلدي

لكرة القدم ،ومن خلفه النجمة ،فيما ابتعد األنصار عن المنافسة بعد تعادله األسبوع الماضي.
يبتعد العهد ّفي صدارة ترتيب الدوري اللبناني ّ
المنافسة قوية خاصة بين األندية التي تسعى لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية .معظم مباريات األسبوع الحالي ( )14ال يقبل القسمة على اثنين،
ّ
فإما تحقيق الفوز أو الدخول أكثر في مرحلة الحسابات المعقدة

ّ
قمة في بحمدون
وجمهور النجمة يعود إلى «المدينة»
علي زين الدين
ق ـب ــل ث ــاث ــة م ــواس ــم ج ـم ـعــت املـ ـب ــاراة
الختامية لبطولة لبنان في كرة القدم
ال ـع ـهــد وال ـص ـف ــاء ع ـلــى مـلـعــب صـيــدا
البلدي .كان كأس البطولة موضوعًا
أم ــام مــدخــل الــاع ـبــن بــانـتـظــار حفر
فريق منهما عليه ،واللقب ذهب
اسم
ٍ
حـيـنـهــا إل ــى ال ـص ـف ــاء ،الـ ــذي ض ــم في
صفوفه محمد حيدر وعلي السعدي
ومهدي خليل ،إلى جانب نور منصور
أيضًا ،قبل فسخ عقده مع النادي بني
مــرح ـل ـتــي الـ ــذهـ ــاب واإليـ ـ ـ ـ ــاب .جـمـيــع
هؤالء انتقلوا إلى العهد وحققوا معه
بطوالت عدة في املوسمني املاضيني،
ٍ
إال أن العـ ـب ــا واحـ ـ ـ ـدًا عـ ــاد إلـ ــى حـيــث
ً
كانت انطالقته ،حــامــا معه ذكريات
الهدف الذي أهدى فريقه لقبه األخير.
بــن املــاضــي والـحــاضــر ّ
تغير الكثير،
لـيــس عـلــى صـعـيــد األس ـم ــاء فحسب،
بــل بالطموح أيـضــا ،فالصفاء البطل
قبل موسمنيُ ،يصارع على البقاء في
الــدرجــة األول ــى الـيــوم ،وهــو يقبع في
امل ــرك ــز ال ـعــاشــر ،ف ــي ح ــن أن وصيفه
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حينها يحمل اللقب مرتني متتاليتني
وي ـت ـصــدر ال ـتــرت ـيــب .مــواج ـهــة ال ـيــوم
التي يحتضنها ملعب أمني عبد النور
ّ
فــي بحمدون (الـســاعــة  )13:30ال تقل
أهـمـيــة عــن الـلـقــاء ال ــذي جمعهما في
أيــار  ،2016فالعهد يحتاج إلى الفوز
لـضـمــان ابـتـعــاده عــن أق ــرب مالحقيه
ـاط عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل،
ب ـ ـف ـ ــارق خـ ـم ــس ن ـ ـق ـ ـ ٍ
والصفاء ّ
مهد ٌد بالهبوط إلى الدرجة
الثانية ،وكل نقطة يفشل بالظفر بها
ُت ّ
قربه أكثر من املركزين األخيرين.
منذ عام  2016ومباراة الفوز باللقب
ّ
ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،لـ ــم ي ـت ـغ ــل ــب الـ ـصـ ـف ــاء عـلــى
ال ـع ـهــد ف ــي جـمـيــع امل ـس ــاب ـق ــات .ف ــوزه
ال ــوحـ ـي ــد كـ ـ ــان خـ ـ ـ ــارج املـ ـلـ ـع ــب ،حــن
اعـتـبــر االت ـحــاد الـلـبـنــانــي لـكــرة الـقــدم
الـ ـعـ ـه ــد خ ـ ــاسـ ـ ـرًا ف ـ ــي م ــواجـ ـهـ ـت ــه فــي
مسابقة كأس النخبة ،التي فاز فيها
بالنتيجة ،بسبب إشــراكــه العبًا غير
ّ
مسج ٍل على كشوفاته .في الواقع ،لم
ينجح الصفاء بالحصول على نقطة
واح ــدة مــن منافسه خــال املواجهات
ّ
وتكبد
الخمس املاضية فــي ال ــدوري،
إحـ ــدى أك ـبــر ال ـخ ـس ــارات ف ــي تــاريـخــه

يسعى النجمة للفوز ومواصلة الضغط على العهد (عدنان الحاج علي)

خـ ــال ال ـل ـق ــاء األخـ ـي ــر .الـ ـي ــوم يـبـحــث
املــدرب إميل رستم عن فــوز قد ّ
يقربه
ٍ
من النخبة من بوابة الفريق الــذي لم
يخسر في املباريات الـ 39األخيرة.
بعيدًا عن املواجهة بني املدربني ،يبرز
لـقــاء املــدافــع عـلــي الـسـعــدي مــع فريق
ّ
النادي الذي تخلى عنه .أحد األهداف
الستة التي دخلت مرمى الصفاء في

لم ينجح الصفاء في الحصول
على نقطة واحدة من العهد
خالل المواجهات الخمس
الماضية في الدوري
لقاء الذهابّ ،
سجلها الالعب بالخطأ
فــي مــرمــى فــريـقــه ،فــي حــن أنــه ابتعد
عن التسجيل في مرمى املنافسني منذ
فتر ٍة طويلة .هدفه األخير كان في مثل
هذا الوقت قبل عامني في شباك اإلخاء
األهلي عاليه ،قبل أن يلعب  36مباراة
أخ ـ ــرى ل ــم ي ـن ـجــح خــال ـهــا أحـ ــد أب ــرز

املدافعني الهدافني في تسجيل هدف.
مرة جديدة سيكون بمواجهة زميلي
األمـ ــس م ـهــدي خـلـيــل ونـ ــور مـنـصــور
أم ــام مــرمــى الـعـهــد .أمــا حــامــل اللقب،
فستكون املباراة األربعني تواليًا دون
خسار ٍة في الدوري من ضمن أهدافه،
ول ــو أن ــه ي ــدخ ــل ال ـل ـقــاء مـنـقــوصــا من
خ ــدم ــات ق ــائ ــده هـيـثــم ف ــاع ــور بسبب
اإلصـ ــابـ ــة ،ومـ ـع ــه ال ـظ ـه ـيــر مـصـطـفــى
كساب ،إلى جانب املهاجم أحمد زريق
بــداعــي اإلي ـقــاف .مــرمــى الصفاء الــذي
كان «فاتحة خير» للمهاجم البلغاري
مــارتــن توشيف ،يــذود عنه هــذه املــرة
ال ـحــارس أحـمــد الـتـكـتــوك ،لكن هــداف
العهد يسعى إلى االقتراب مجددًا من
الصدارة التي ٌابتعدت عنه.
ٌ
ّ
مــواجـهــة ثانية تتجه األنـظــار إليها،
تلك التي تجمع النجمة مع طرابلس
ع ـل ــى م ـل ـعــب م ــدي ـن ــة ك ـم ـيــل شـمـعــون
الــريــاض ـيــة( ،األح ـ ــد ال ـســاعــة .)16:00
ج ـ ـم ـ ـهـ ــور «الـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــذي» يـ ـ ـع ـ ــود إلـ ــى
ُ
املدرجات التي اقتلعت مقاعدها بعد
املــواجـهــة األخ ـيــرة مــع الـقــوى األمنية
ـات مـ ـض ــت ،فـيـمــا
ق ـب ــل أرب ـ ـ ــع م ـ ـبـ ــاريـ ـ ٍ

يـعــود امللعب إلــى استقبال ٌ الالعبني
ّ
يتخوف
بعد غياب شهرين .مواجهة ً
الـنـجـمــة مــن أن ت ـكــون ُمـشــابـهــة لتلك
ال ـتــي خــاض ـهــا غــري ـمــه األنـ ـص ــار قبل
أس ـب ــوع ،وأب ـعــدتــه عــن املـنــافـســة على
ال ـل ـقــب ،ف ــ«ال ــزح ـط ــة» مـمـنــوعــة ،حتى
على هذا امللعب.
م ــدرب الـفــريــق مــوســى حجيج يدخل
امل ـب ــاراة مــن دون الـظـهـيــر عـلــي حمام
وامل ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــم ح ـ ـسـ ــن م ـ ـح ـ ـمـ ــد ب ـس ـب ــب
اإلصابة ،لكنه يعتمد على بديليهما
األخير،
أن ــدرو صــوايــا وأبــو بكر املــل.
ً
ً
كـمــا ال ـس ـعــدي ،يـلـعــب م ـب ــاراة خــاصــة
أم ــام فــريـقــه ال ـســابــق ،لكنها عاطفية
أك ـثــر مــن ث ــأري ــة ،فــالــاعــب ال ــذي أنقذ
طــرابـلــس مــن الـهـبــوط قـبــل موسمني،
ب ـح ــاج ــةٍ إلـ ــى إثـ ـب ــات ن ـف ـســه ل ـل ـمــدرب
الــذي أبقاه على مقاعد االحتياط في
املباراتني األخيرتني في ال ــدوري ،وال
طــريـقــةٍ أم ـثــل مــن ذل ــك إال باملساهمة
بتسجيل األهداف.
أمـ ــا ال ـف ــري ــق ال ـش ـم ــال ــي ف ـي ـس ـعــى إل ــى
تـحـقـيــق ول ــو نـقـطــة ال ـت ـعــادل لتعزيز
حـظــوظــه بــالـبـقــاء ،وه ــو يعتمد على
مـ ـجـ ـم ــوع ــةٍ م ـ ــن الع ـ ـبـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة فــي
مقدمتهم نزيه أسعد وأحمد مغربي
وفؤاد عيد وخالد علي.
األن ـ ـصـ ــار بـ ـ ـ ــدوره ف ـق ــد األم ـ ــل عـمـلـيــا
باللحاق بالعهد ،لكن ليس بغريمه
ال ـن ـج ـم ــة ال ـ ـ ــذي ي ـب ـت ـعــد ع ـن ــه ب ـف ــارق
خـ ـم ــس ن ـ ـقـ ــاط .م ـ ـبـ ــاراتـ ــه مـ ــع ش ـب ــاب
ُ
الـســاحــل ستلعب على ملعب العهد.
«األخضر» الذي خسر جهود الظهير
نـ ـص ــار نـ ـص ــار ح ـت ــى خـ ـت ــام امل ــوس ــم،
يعلم أن تعثرًا جديدًا ُ
سيبعده أيضًا
ع ــن ال ــوص ــاف ــة ،ف ــي ح ــن أن الـســاحــل
ـوز ي ـض ـمــن بـ ـق ــاءه بــن
ي ـب ـحــث ع ــن ف ـ ـ ٍ
النخبة أسبوعًا جديدًا .فريق املــدرب
محمود حـمــود يعتمد على الــركــات
ّ
الركنية والكرات الطويلة والهجمات
أهداف
املرتدة ،إذ سجل العبوه سبعة
ٍ
م ــن ال ــرك ـن ـيــات ،وم ــداف ـع ــه الـسـنـغــالــي
بـ ــاكـ ــاري ك ــول ـي ـب ــال ــي ُي ـش ـك ــل ث ـنــائ ـيــا
قــويــا مــع مــواط ـنــه عـبــد ال ـعــزيــز نــداي
فــي الـحــالــة الـهـجــومـيــة .أم ــا األن ـصــار
فيستعيد الـتــونـســي حـســام الـلــواتــي
ُليشارك مجددًا برفقة الحاج مالك تال
وحسن شعيتو وعباس عطوي ،لكن
الفريق سيفتقد لجمهوره املمنوع من
بقرار اتحادي.
حضور املباراة
ٍ
ً
الراسينغ من جانبه يخوض مباراة
صعبة في مواجهة الشباب الغازية،
وهـ ــو م ـن ـق ـ ٌ
ـوص م ــن خ ــدم ــات خـلـيـفــة
جــاب ـيــه وط ـ ــارق ح ـل ــوم ،وي ـل ـعــب أم ــام
فريق لم يخسر في املباريات الخمس
ٍ
األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـ ـ ــدوري ،لـكـنــه الــوحـيــد
سقط أمام الراسينغ في البطولة.
الذي ّ
أي تعث ٍر جديد يعني أن مهمة البقاء
في الدرجة األولى ستزداد صعوبة.
وع ـ ـلـ ــى م ـل ـع ـب ــه ي ـس ـت ـض ـي ــف ال ـب ـق ــاع
الــريــاضــي الـتـضــامــن ص ــور .أصـحــاب
الضيافة حالهم أسوأ من حال الصفاء
وال ــراسـ ـيـ ـن ــغ وط ــرابـ ـل ــس ،إذ ي ـتـ ّ
ـذيــل
ٌ
الـفــريــق الـبـقــاعــي الـتــرتـيــب ،وخ ـســارة
ٌ
عاشرة تعني اقترابه أكثر من الهبوط،
ً
خاصة مع لقائه اإلخــاء في بحمدون
وبعده األنصار فالنجمة في الجوالت
الثالث املقبلة .أمــا التضامن فيسعى
الستعادة مركزه بني النخبة وتحقيق
فوزه الرابع بعد نتائج ّ
مخيبة بينها
اإلقصاء من كأس لبنان.

ّ
الرياضية في بيروت الستضافة مباريات الدوري اللبناني لكرة القدم في األسبوع  ،14بعد فترة توقف استمرت لنحو شهرين .أرض املدينة
تعود املدينة
ّ
تعود هذا األسبوع في مباراة النجمة وطرابلس يوم غد األحد ( 16:00بتوقيت بيروت) بحلة جديدة ،بعد التأهيل الذي خضعت له .وخالل الفترة
العشبية ُ
املاضية اعت ِني بالعشب ،وجرت تدفئته وتغطيته لتجنب األمطار والصقيع الذي شهدته العاصمة ،والذي قد يؤثر به سلبًا .األرضية الجديدة ال شك في أنها
ستنعكس إيجابًا على أداء الناديني بحضور الجماهير( .عدنان الحاج علي)
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أفقيا
 -1رئيس أول مجلس نيابي فــي لبنان خــال فترة اإلن ـتــداب الفرنسي –  -2دولــة
أوروبية – بحر –  -3حشرات مجتهدة – عرض مسألة ُيؤخذ بها أو ال يؤخذ بها في
يحركه – راقب من بعيد –  -5نوع سمك مشهور – خنزير ّ
اجتماع عمل – ّ -4
بري – ما
حبي – حيوان من ّ
تبقى من نتائج النار – ّ -6
الزحافات شبيه بالحرذون ذنبه كثير
العقد – ضمير منفصل –  -7مقتحم املهالك وغالبًا ما ّ
يعرض نفسه للخطر – حرف
عطف أو لإلستدراك –  -8بنيان مدينة ّ
مهدمة – قنديل – ُ -9جحر العنكبوت – مدينة
فرنسية – خدع وخان –  -10اإلستخفاف والالمباالة

عموديًا

 -1ممثل ومقدم برامج أميركي راحــل من أصل لبناني أنشأ مستشفى سان جود
ملعالجة األطفال املصابني باألمراض املستعصية –  -2من أسماء السيف – مدينة
في فلسطني على املتوسط –  -3شبه جزيرة في بريطانيا – قصد بيت الصالة –
 -4متشابهان – حيوان أليف – دولة أفريقية –  -5إقترب منه – ما برز على األرض
كاألضراس –  -6صفة إمرأة ال تنجب – أغلظ أوتار العود – عيب –  -7فائز وغالب
– حفر البئر –  -8سـ ّـده بــالـتــراب والـحـجــارة – ّ
قصت وأخـبــرت –  -9عكسها ظرف
مكان – مدينة هندية في البنجاب –  -10رئيس مجلس نيابي لبناني راحل خاض
اإلنتخابات الرئاسية بدعم من معظم اللبنانيني خالل فترة اإلنتداب الفرنسي

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

أفقيا
ُ
 -1كامد اللوز –  -2ارواد – هارب –  -3لم – غمدان –  -4يانس – رث – رت –  -5آداتهم – بور – -6
رادار – رامو –  -7ين – سقراط –  -8صن – ما – جنر –  -9نواة – فج – يا –  -10حركة الجهاد
عموديًا
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مشاهير 3085

حلول الشبكة السابقة

 -1كالياري – نح –  -2ارمادا – صور –  -3مو – ناديناك –  -4داغستان – ة ة –  -5آدم – هر –
َ -6د ِر َم – سافل –  -7لهاث – رق – ج ج –  -8وان – بارج –  -9زر – رومانيا –  -10باترو طراد

حل الشبكة 3084

شروط اللعبة

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

زع ـيــم اإلس ـت ـق ــال ال ـس ـيــاســي ل ــدول ــة بــورتــوري ـكــو ( )1965-1891وأه ــم
شخصية في النضال خالل القرن العشرين .كان ُيعرف بإسم املايسترو
النهائي ألميركا
واملحرر
ُ
 = 6+5+4+9+8تقال للتهنئة ■  = 3+10+11+7خــاف أبيض ■ = 2+1
بواسطتي

حل الشبكة الماضية :مالال يوسفزي

تعادل سلبي في زغرتا

مرة جديدة يلعب حارس نادي اإلخاء
األهلي عاليه رضوان ّ
كساب دور البطولة
ويمنح فريقه نقاطًا إضافية حني حرم
مضيفه السالم زغرتا من الفوز أمس
على ملعب املرداشية في افتتاح األسبوع
الرابع عشر من الدوري اللبناني لكرة
القدم .إذ انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بعد
تصدي ّ
كساب لكرتني خطرتني ملهاجم
السالم عدنان ملحم من رأسية داخل
املربع الصغير ،إضافة إلى كرة ّ
حرة من
قائد السالم إدمون شحادة في الدقائق
مرض على
األخيرة من اللقاء .تعادل غير
ٍ
الورق للزغرتاويني الذين يحاولون االبتعاد
عن املنطقة الخطرة .لكن نسبة لظروف
املباراة والغيابات التي يعاني منها الفريق
مع إيقاف الحارس مصطفى مطر وإصابة
املهاجم أمادو نياس إلى جانب ابتعاد
املدافع وليد إسماعيل ،يمكن اعتبار النتيجة
مقبولة لصاحب األرض .وعاد الضيوف
من الشمال بنقطة قد تكون مرضية على
أرض السالم العنيد ،ليرتفع رصيد اإلخاء
إلى  21نقطة في املركز الرابع ،في حني
أصبح رصيد السالم  13نقطة في املركز
الثامن.

استراحة
كلمات متقاطعة 3 0 8 5

يضع املسؤولون على ملعب بيروت البلدي
اللمسات األخيرة قبل عودة املباريات إليه
األسبوع املقبل حيث سيستضيف اللقاء
بني األنصار وضيفه السالم زغرتا ضمن
األسبوع الخامس عشر من الدوري اللبناني
لكرة القدم .وأفاد مدير امللعب أحمد الربعة
أن العمل قائم على وضع مقاعد البدالء التي
ستكون بتصميم جديد مشابه لتلك التي
توضع في املالعب العاملية أي املنخفضة
وبمقاعد ثابتة وليست متحركة كما كانت
بالسابق .أما على صعيد عشب امللعب
فهو في ّ
تحسن مستمر لكن ما يعيق في
الوصول به إلى أفضل حال ،هي الظروف
املناخية وتحديدًا برودة الطقس ،كما أشار
ّ
الربعة .لكن ما هو مؤكد أن امللعب سيكون
جاهزًا ملباراة األسبوع املقبل .وهي لن
تكون املباراة الوحيدة حيث سيستضيف
امللعب ثالث مباريات أخرى لألنصار.

انطلق األسبوع الرابع عشر من الدوري
اللبناني للدرجة الثانية في كرة القدم
بفوزين لألهلي النبطية على ضيفه
النهضة بر الياس ( )0 – 2على ملعب
كفرجوز ،واألهلي صيدا على مضيفه
الحكمة ( )0 – 1على ملعب الصفاء.
خسارة للنهضة أضعفت حظوظه في
املنافسة على إحدى بطاقتي الصعود إلى
الدرجة األولى مع ّ
تجمد رصيد الفريق عند
 21نقطة في املركز الرابع بعيدًا بخمس
نقاط مؤقتًا من شباب البرج الثالث برصيد
 26نقطة والذي سيلعب غدًا األحد مع املبرة
على ملعب العهد عند الساعة الثانية والربع.
أما األهلي النبطية فرفع رصيده إلى 21
نقطة في املركز الخامس مؤقتًا .من جهته
رفع األهلي صيدا رصيده إلى  28نقطة
صاعدًا إلى املركز الثاني مؤقتًا بعد فوزه
على الحكمة الذي ّ
تجمد رصيده عند الـ17
نقطة في املركز الثامن.
ويستكمل األسبوع الرابع عشر اليوم بلقاء
الشباب العربي مع ضيفه هومنتمن على
ملعب الصفاء عند الساعة الثانية والربع،
في حني يلعب غدًا البرج مع اإلصالح البرج
الشمالي على ملعب بحمدون عند الساعة
الواحدة والنصف ظهرًا ،وناصر بر الياس
مع ضيفه اإلجتماعي على ملعب جمال
عبد الناصر في التوقيت عينه.

