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الرياضة اللبنانية
تستأنف املنافسة على لقب بطولة الدوري بثالثة رؤوس بني النجمة
ومالحقيه الصفاء والعهد ،الذين ينتظر كل منهم تعثر األخيرين
ليصعد في الترتيب ،فيما يبرز أيضًا صراع الهبوط ،حيث تطمح فرق
القاع الى انتزاع النقاط من املقدمة

ٌ
عودة «عاصفة» ملرحلة اإلياب

الفرق ترصد تعثر املنافسني
أحمد محيي الدين
تستعيد املالعب اللبنانية نشاطها
م� � �ق � ��رون � ��ة ب � �ع� ��اص � �ف � �ت�ي��ن ،األول � � � ��ى
م �ن��اخ �ي��ة ،وال �ث��ان �ي��ة ت�ن��اف�س�ي��ة بني
فرق املقدمة ،التي ستحاول الحفاظ
ع �ل��ى امل �ك �ت �س �ب��ات ال � ��ذي ح�ص��دت�ه��ا
ذهابًا في مرحلة اإلياب.
وي�ف�ت�ت��ح ال�ن�ج�م��ة امل�ت�ص��در امل��رح�ل��ة
ال� � �ـ 12واألول � ��ى إي��اب��ًا ب��اس�ت�ض��اف�ت��ه
طرابلس ،األخير ،اليوم على ملعب
ص� �ي ��دا ال �ب �ل ��دي (ال� �س ��اع ��ة .)17:30
ويطمح فريق املدرب موسى حجيج
ال��ى ت�ك��رار ال�ف��وز ال��ذي حققه ذهابًا
 ،1 - 2وت �ح �ق �ي��ق ان� �ط�ل�اق ��ة م �ف �ي��دة
إيابًا ،لكونه يخوض مباراة سهلة
نسبيًا ،وسيكون ب�م�ق��دوره تجربة
امل��داف��ع الليبي الجديد وليد اجالل
ً
السباعي ،ال��ذي ح��ل ب��دي�لا ملواطنه
اس��ام��ة م �ن �ص��ور ،واآلت� ��ي م��ن ن��ادي
األهلي طرابلس.
وس�ت�ك��ون امل �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة للنجمة
ب � � � � ��دون ق � � ��ائ � � ��ده ع � � �ب� � ��اس ع� � �ط � ��وي،
امل �ن �ت �ق��ل ال� ��ى دب� ��ي اإلم � ��ارات � ��ي ،ل�ك��ن
حجيج يعول على مجموعة شابة
م �ت �ج��ان �س��ة ت �ت �م �ت��ع ب� � ��روح ق �ت��ال �ي��ة
عالية ،وأبرز العناصر محمد جعفر
وع�ل��ي ح�م��ام وح�س��ن املحمد وأك��رم
املغربي ومحمد شمص ،إضافة الى
«ب��رج» ال��دف��اع ب�لال نجارين ،ومعه
أحمد املغربي والبلجيكي سليمان
م � � ��ام � � ��ام .وس � �ي � �ك� ��ون ال� �ن� �ج� �م ��ة ف��ي
مواجهة خاصة مع مدربه السابق
ّ
التونسي عمر م��زي��ان ،ال��ذي تسلم
اإلش � � ��راف ع �ل��ى ال �ف��ري��ق ال �ش �م��ال��ي،
ال��ذي ض��م ال��ى صفوفه الكونغولي
اليكسيس ن�غ��اب�س��ي ،وح��اف��ظ على
السوري ناصر السباعي ،كما يعول
الفريق على مجموعة شابة.
وس � � �ي � � �ك� � ��ون ال � � �ص � � �ف� � ��اء م� �س� �ت� �ع� �دًا
الس � �ت � �غ �ل�ال ّ
أي ت� �ع� �ث ��ر ن� �ج� �م ��اوي،
ل �ي �ن �ق ��ض ع� �ل ��ى ال � � � �ص� � � ��دارة ،وذل � ��ك

الدرجة الثانية

«السالم» في خطر
افتتحت أم��س املرحلة ال �ـ 12لبطولة ال��درج��ة الثانية،
حيث تأجل لقاء الخيول وضيفه الفجر على ملعب
برج حمود .وتعادل في املباراة األخرى املودة وضيفه
السالم زغرتا  3-3على ملعب طرابلس البلدي .لكن
امل �ب��اراة راف�ق�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ش��وائ��ب واإلش �ك��االت،
وال �ط��ام��ة أن اإلش� �ك ��االت ل�ي�س��ت ب�ي�ن الع �ب��ي ال�س�لام
وخصومهم ،بل مع الحكام والجيش .وتوقفت املباراة
في الشوط األول بعد اعتراض من العبي السالم على
إص��اب��ة التعادل للمودة  ،1-1األم��ر ال��ذي دف��ع الحكم
حسام الدقدوقي ومعاونية إل��ى «ال�ه��رب» من امللعب
وتوقف املباراة لنحو ربع ساعة .وبينما كان السالم
متقدمًا في الشوط الثاني  ،2-3سجل املودة التعادل
ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  ،82ف��اع �ت��رض الع �ب��و ال �س�لام م �ج��ددًا،
لكن امل�ف��اج��أة ك��ان��ت بتدخل الجيش واعتقاله العب
السالم أحمد املصري ،وتوقف املباراة  35دقيقة ،ثم
استؤنفت امل�ب��اراة وسجل الفريق ال��زغ��رت��اوي هدفًا
ألغاه الحكم بداعي انتهاء الوقت.
ورأى نائب رئيس السالم ،عضو اللجنة العليا سمعان
ال��دوي�ه��ي ،أن فريقه تعرض للظالمة التحكيمية في
املباراة الثالثة تواليًا ،وإن كان ثمة من يحاول إيصال
الرسالة له ،فهي وصلت .وهدد الدويهي باالستقالة؛
ألن املناصب ال تهمه إزاء الواقع املتردي للعبة.

مهمة النجمة بالحفاظ على الصدارة صعبة وسط ترقب الفرق األخرى (مروان بوحيدر)
عندما يواجه ضيفه األهلي صيدا،
ال� �ح ��ادي ع �ش��ر ،ال� �ي ��وم ع �ل��ى ملعب
ال �ص �ف��اء (ال �س��اع��ة  ،)14:15ل�ك��ن لن
ت� �ك ��ون امل ��واج� �ه ��ة س �ه �ل��ة ل �ل �ص �ف��اء،
الذي سيواجه فريقًا صعب املراس،
ق� � � ��ادرًا ع� �ل ��ى ان� � �ت � ��زاع ال� �ن� �ق ��اط ب�ع��د
ت�ق��دي�م��ه م�س�ت��وى ج �ي �دًا بمجموعة
من الالعبني اليافعني .ويعول فريق
امل ��درب ال �ع��راق��ي أك ��رم س�ل�م��ان على
مجموعته ك�م��ا ه��ي ،ح�ي��ث ل��م يجر
ّ
أي ت�ب��دي��ل ألج�ن�ب� ّ�ي�ي��ه ،إذ إن��ه أب�ق��ى
على النيجيري سامويل ،واملغربي
ط � � ��ارق ال � �ع � �م� ��رات� ��ي ،ك� �م ��ا اس �ت �ع ��اد
خ��دم��ات الع�ب��ه املغترب ع��ام��ر خ��ان،
ومحمد قرحاني.
ويتطلع العهد الثالث ،الى مواصلة
سلسلة ان�ت�ص��ارات��ه ب�ق�ي��ادة م��درب��ه
امل� �غ ��رب ��ي م �ح �م��د ال� �س ��اه ��ل ،ع �ن��دم��ا
يواجه السالم صور ،العاشر اليوم
على ملعب ص��ور ال�ب�ل��دي (الساعة
 .)14:15وع��زز حامل اللقب صفوفه
بالالعبني العاجي خليل مصطفى،
وامل� � � ��داف� � � ��ع األرم � � �ي � � �ن� � ��ي ال� �ك� �س� �ن ��در
ت��ادي �ف��وس �ي��ان ،وس�ي�ف�ت�ق��د امل�ه��اج��م
م � �ح � �م� ��ود ال � �ع � �ل� ��ي ل �ل��إي� � �ق � ��اف ،ل �ك��ن

الساهل لديه العناصر القادرة على
سد الفراغ ،وال سيما الدوليني أحمد
زريق وحسن شعيتو وحسني دقيق
وه�ي�ث��م ف��اع��ور .وف��ي مقلب الفريق
ال� �ص ��وري ف ��إن م ��دي ��ره ال �ف �ن��ي ف ��ؤاد
س�ع��د ي ��درك أه�م�ي��ة اق �ت �ن��اص ن�ق��اط
م��ن ح��ام��ل ال �ل �ق��ب ،وخ �ص��وص��ًا أن��ه
ي��درك مكامن ال�ق��وة والضعف لديه
لكونه كان مدربًا سابقًا له ،وحافظ
الفريق على أجنبييه الكونغوليني
جونيور نيامبي وتانكرد ماكولو،
وي�ع��ول سعد على حماسة العبيه،
وال سيما الشبان منهم.
وي� �ط� �م ��ح األن � � �ص� � ��ار ،ال� � ��راب� � ��ع ،ال ��ى
م� �ح ��اول ��ة ال� �ب� �ق ��اء ع �ل ��ى م �ق ��رب ��ة م��ن
امل � �ق� ��دم� ��ة ،ع� �ن ��دم ��ا ي � ��واج � ��ه امل � �ب� ��رة،
ال�ت��اس��ع ،على ملعب ص�ي��دا البلدي
غدًا األحد ( .)17:30وحافظ األنصار
على تشكيلته املحلية واألجنبية،
ك �م��ا س�ي�ع�م��د م ��دي ��ره ال �ف �ن��ي ج�م��ال
ط��ه ال��ى مواصلة سياسة االعتماد
ع�ل��ى ال �ش �ب��ان ،ال��ذي��ن ب ��رزوا ذه��اب��ًا،
ف�ي�م��ا ي�ت�ط�ل��ع امل �ب ��رة ال ��ى االن �ط�ل�اق
إل��ى األم ��ام ب�ع��دال�ت�ع��اق��د م��ع امل��درب
ال �س��وري ع�س��اف خليفة ،ال��ذي ضم

مواطنيه العب الوسط تامر الحاج
محمد من الكرامة ،واملهاجم محمد
ميدو من أمية.
وي� �ب� �ح ��ث اإلخ � � � ��اء األه � �ل � ��ي ع ��ال �ي ��ه،
ال �خ��ام��س ،ع��ن س�ب�ي��ل ال �خ�لاص من
النتائج السلبية املتتالية ،التي أدت
الى التراجع من الصدارة ،واإلقصاء
من الكأس على يد الراسينغ ،حيث
يلتقيان على ملعب الصفاء (،)14:15
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف� � ��إن امل� ��واج � �ه� ��ة ث ��أري ��ة
للفريق الجبلي ،وتأكيد األفضلية
للفريق البيروتي ،علمًا أن الفريقني
ل ��م ي �غ �ي��را ت�ش�ك�ي�ل�ت�ي�ه�م��ا .وي�ش�ه��د
ملدرب الراسينغ الترينيدادي دايفد
ناكيد أنه أض��اف تحسينًا إلى أداء
الفريق.
وي�ح��ل ش�ب��اب ال�س��اح��ل ضيفًا على
ال�ت�ض��ام��ن ص��ور ع�ل��ى م�ل�ع��ب ص��ور
ال �ب �ل ��دي األح � � ��د .وح ��اف ��ظ ال �س��اح��ل
ع � �ل� ��ى ت �ش �ك �ي �ل �ت ��ه ب � �ق � �ي� ��ادة امل� ��دي� ��ر
ال�ف�ن��ي م�ح�م��ود ح �م��ود ،أم��ا «سفير
الجنوب» الذي يقوده املدرب محمد
زه � �ي� ��ر ،ف ��إن ��ه اس� �ت� �ع ��اض ب��ال�ل�اع��ب
ً
العاجي ك��ون��ان ريشموند ب��دال من
املصري أحمد محمد.

أمم أفريقيا 2012

تونس والغابون الى ربع النهائي وخروج املغرب
ب �ل �غ��ت ت ��ون ��س ال� � ��دور رب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي
لكأس األمم األفريقية الـ  28لكرة القدم
ال�ت��ي تستضيفها ال �غ��اب��ون وغينيا
االس� � �ت � ��وائ� � �ي � ��ة ،ب �ع��دم��ا
ح �ق �ق��ت ف ��وزه ��ا ال �ث��ان��ي
ع� �ل ��ى ال � �ت � ��وال � ��ي ،وج � ��اء
ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب ال �ن �ي �ج��ر
2ـ 1ف��ي ال�ج��ول��ة الثانية
ل �ل �م �ج �م��وع��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة.
ول � � ��م ي� �ظ� �ه ��ر امل �ن �ت �خ��ب
ال� �ت ��ون� �س ��ي ب��امل �س �ت��وى
ال� ��ذي ح �س��م ب��ه ال��درب��ي
امل� �غ ��ارب ��ي وف � ��از خ�لال��ه
على املغرب  1-2االثنني
امل � ��اض � ��ي ،ح �ي ��ث اس �ت �س �ل��م ل�ل�ض�غ��ط
الهجومي للمنتخب النيجري ال��ذي
تحسن أداؤه كثيرًا مقارنة مع املباراة
األول��ى أم��ام ال�غ��اب��ون  ،2-0واعتمدت

تبحث ليبيا عن
التأهل غدًا
ّ
حين تلعب مع
السنغال

التونسي عصام جمعة يحتفل بهدف الفوز (توماس موكويو ـ رويترز)

ع�ل��ى ال�ه�ج�م��ات امل��رت��دة ال �ت��ي خطف
منها جمعة هدف الفوز.
وي � ��دي � ��ن «ن � �س � ��ور ق � ��رط � ��اج» مل �ه��اج��م
أوكسير الفرنسي عصام جمعة ،الذي
ً
دخ��ل ب��دي�لا ألم�ين الشرميطي مطلع
الشوط الثاني ،إذ سجل هدف الفوز
ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة األخ� �ي ��رة ،ب �ع��دم��ا ت�ق��دم
منتخب بالده عبر يوسف املساكني
( ،)4وأدرك � ��ت ال�ن�ي�ج��ر ال �ت �ع��ادل عبر
تونجي نغونو ويليام (.)9
وفي مباراة ثانية خسر املغرب أمام
ال �غ��اب��ون  3 – 2ف��ي ل �ق��اء م�ث�ي��ر تقدم
ف �ي ��ه امل � �غ� ��رب ب� �ه ��دف ح �س�ي�ن خ��رج��ة
ف��ي الدقيقة  .24وف��ي ال�ش��وط الثاني
ق�ل��ب ال�غ��اب��ون�ي��ون النتيجة وع��ادل��وا
ب� �ه ��دف ب� �ي ��ار أوب ��ام� �ي ��ان ��غ ( )77ث��م
تقدموا عبر دانيال ك��وزان ( .)79لكن
املغاربة عادلوا من ركلة جزاء لخرجة

( ،)90ق �ب��ل أن ي �س �ج��ل ب ��رون ��و زي�ت��ا
ه ��دف ال �ت��أه��ل ل�ل�غ��اب��ون (.)96وت� �ق ��ام
ال �ي��وم امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن م�ب��اري��ات
امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� ��راب � �ع� ��ة ح� �ي ��ث ت �ل �ت �ق��ي
بوتسوانا مع غينيا (الساعة 18:00
بتوقيت ب �ي��روت) ،فيما تبحث غانا
عن التأهل عندما تلتقي مع مالي في
أبرز املباريات (الساعة )21:00
وتفتتح غ�دًا األح��د مباريات الجولة
الثالثة واألخ�ي��رة للمجموعة األول��ى
ع �ن��دم��ا ت�ل�ت�ق��ي ل�ي�ب�ي��ا م ��ع ال�س�ن�غ��ال
(ال �س��اع��ة )18:00؛ إذ ت�ب�ح��ث األول ��ى
ع ��ن ال� �ت ��أه ��ل ،ف �ي �م��ا ودع� � ��ت ال �ث��ان �ي��ة
املنافسة بعد خسارتني أم��ام غينيا
االستوائية ،أولى املتأهالت إلى ربع
النهائي ،وزامبيا التي تنافس على
ال�ت��أه��ل أي�ض��ًا ويلتقيان ف��ي امل �ب��اراة
الثانية باملجموعة (الساعة .)21:00

