االثنين  13شباط  2017العدد 3103

رياضة

21

الكرة اللبنانية

العهد يعود إلى القواعد المحلية بفوز صعب
شهد األسبوع السادس عشر
من الدوري اللبناني لكرة
القدم عودة عهداوية
موفقة ،لكن صعبة،
واستفاقة أنصارية بقيادة
المدرب الجديد ـ القديم
سامي الشوم ،على حساب
التضامن صور ،مع عرض
الفت في الشوط األول،
فيما كان ملعب المرداشية
يشهد سقوطًا كبيرًا وغريبًا
للسالم زغرتا أمام ضيفه
اإلخاء األهلي عاليه ،في
وقت كان النبي شيت
يحقق فيه فوزه الثاني
على التوالي
عبد القادر سعد
اح ـت ـب ـســت األن ـ ـفـ ــاس ح ـت ــى الــدق ـي ـقــة
 83عـلــى مـلـعــب ص ـيــدا ال ـب ـلــدي ،قبل
أن يـسـ ّـجــل أحـمــد زري ــق ه ــدف الـفــوز
ل ـل ـع ـهــد ع ـل ــى ض ـي ـفــه ال ــراس ـي ـن ــغ فــي
خـ ـ ـت ـ ــام األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس ع ـشــر
م ــن ال ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم.
فـمـتـصــدر الـتــرتـيــب ال ـع ــام ،والـعــائــد
إل ــى ال ـقــواعــد املـحـلـ ّـيــة بـعــد اإلن ـجــاز
ّ
العربي بالتأهل إلــى الــدور النهائي
م ــن كـ ــأس ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي لــأنــديــة،
ً
عانى طويال أمام فريق قرر االعتماد
ع ـل ــى الـ ــدفـ ــاع وال ـه ـج ـم ــات املـ ــرتـ ــدة،
ّ
فطبق العبو امل ــدرب موسى حجيج
خطة دفاعية محكمة بأداء متماسك
أره ــق الـعـهــداويــن حـتــى جــاء الـفــرج
عبر زري ــق املنقذ ،ال ــذي سـ ّـجــل هدف
الـنـقــاط الـثــاثــة الـتــي ع ــززت ص ــدارة
العهد وأبعدته عن النجمة الذي كان
أكبر الفائزين في األسبوع السادس
ع ـ ـشـ ــر ب ـ ـعـ ــد احـ ـ ـت ـ ــال ـ ــه ال ـ ــوص ـ ــاف ـ ــة،
مـسـتـفـيـدًا م ــن خ ـس ــارة ال ـس ــام .لكن
النقاط الخمس بني العهد املتصدر
والنجمة الوصيف قد تصبح ثمانية
فــي ح ــال ف ــوز الـعـهــد عـلــى التضامن

ص ــور فــي  21ال ـج ــاري ،وه ــي مـبــاراة
مــؤجـلــة مــن األس ـبــوع  ،15وبالتالي
ستصبح األمــور أكثر صعوبة أكثر
ّ
على أي فريق يفكر في إحــراز اللقب
غير العهد.
ً
شماال ،كان فريق النبي شيت يدفع
بمضيفه طرابلس إلى دائرة الخطر،
بـعــد أن ف ــاز عـلـيــه  0 - 2عـلــى ملعب
طرابلس بهدفني سجلهما التوغولي
غناما أكاتي في الدقيقة  18والبديل
الـسـنـغــالــي بــابــا س ــال سـيــريـنــي في
الدقيقة الثانية من الوقت املحتسب
بـ ــدل ال ـض ــائ ــع ل ـل ـم ـب ــاراة .فـ ــوز أراح
البقاعيني وعزز مكانهم في املنطقة
الدافئة ،فيما جعل طرابلس مهددًا،
خصوصًا مع فوز اإلخاء السبت.
ي ــوم الـسـبــت ك ــان أنـصــاريــا ـ ـ إخائيًا
بــام ـت ـيــاز .ف ـ ــاألول ت ـ ّ
ـوج ــه إل ــى ملعب
بـحـمــدون بـقـيــادة فـنـيــة ج ــدي ــدة ،مع
ُّ
ت ـســلــم امل ـ ــدرب س ــام ــي ال ـش ــوم مهمة
ً
ال ـت ــدري ــب ب ـ ــدال م ــن س ـل ـفــه ال ـصــربــي
زوران بيسيتيش ال ــذي كــان الشوم
مـســاعــده فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة .وكــان
كـ ـثـ ـي ــرون ي ـن ـت ـظ ــرون م ـ ـ ــاذا س ـي ـقــدم
األن ـ ـصـ ــار امل ــره ــق م ــن نـ ــزف ال ـن ـقــاط
املـسـتـمــر عـلــى م ــدى ثــاثــة أســابـيــع،
فكانت املفاجأة على ملعب بحمدون

كان النجمة الفائز األكبر
في األسبوع السادس
عشر مع وصافة دائمة
بعد سقوط السالم

حــن ظهر األنـصــار بـصــورة مغايرة
ت ـ ـمـ ــامـ ــا عـ ـ ــن األس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع املـ ــاض ـ ـيـ ــة،
وخـصــوصــا فــي الـشــوط األول .وبــدا
أن الـصــدمــة اإليجابية الـتــي شكلها
ت ـغ ـي ـي ــر املـ ـ ـ ـ ــدرب ف ـع ـل ــت ف ـع ـل ـه ــا مــع
بـعــض الـتـعــديــات مــن ال ـشــوم ،فكان
العبه حسن شعيتو "شبريكو" بطل
امل ـبــاراة بعد أن سـ ّـجــل هــدفــي فريقه
ّ
متقدم
في الدقيقتني  12و 30مع أداء
لألنصاريني وسط غياب الضيوف،
في ظل وجود رضا عنتر على مقاعد
االحتياط.

فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ومـ ـ ــع دخـ ــول
ّ
تحسن أداء التضامن
القائد عنتر،
مــع تــراجــع أنـصــاري كــاد يدفع ثمنه
صاحب األرض مع الفورة الصورية
التي أثمرت هدفًا متأخرًا في الدقيقة
 86عبر عنتر نفسه.
في الوقت عينه ،كان صاحب األرض
األساسي فريق اإلخاء األهلي عاليه
ي ـت ــوج ــه إلـ ــى زغ ــرت ــا ل ـي ـع ــود ب ـثــاث
نقاط غالية جدًا من مضيفه السالم
ملعب املرداشية.
 1 - 3على ّ
قـلـيـلــون ت ــوق ـع ــوا ف ــوز اإلخ ـ ــاء ال ــذي
يحتل وصــافــة أسـفــل الـتــرتـيــب على
وصـ ـي ــف أع ـ ـ ـ ــاه ،لـ ـك ــن كـ ـ ــان مل ـهــاجــم
اإلخــاء أحمد حجازي رأي آخــر حني
س ـ ّـج ــل ه ــدف ــن األول فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة
األول ــى مــن ال ـشــوط الـثــانــي والـثــانــي
فــي الــدقـيـقــة  .63وسـجــل البرتغالي
إيليو الهدف الثالث في الدقيقة 70
وسط صدمة صاحب األرض .وقلص
إدمون شحادة الفارق ( )83من ركلة
ج ــزاء سـ ّـبـبـهــا نـيـنــاد نوفاكوفيتش
بلمسه الكرة إثر تسديدة من إبراهيم
سويدان.
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فوز مجنون لهوبس بعد التمديد

علي ّحيدر في طريقه لتسجيل «دانك»
في سلة اللويزة (سركيس يريتيسيان)

فاز تعادل

خسر

نقاطه

العب األنصار
محمد
قرحاني
يحتفل مع
زميله حسن
شعيتو
ّ
مسجل
الهدفين
في مرمى
التضامن
صور (هيثم
الموسوي)

ّ
اس ـت ـغــل هــوبــس وض ــع الـحـكـمــة غير
امل ـس ـت ـقــر ف ـن ـيــا ،وح ـق ــق ع ـلــى حـســابــه
ف ـ ــوزه ال ـث ــان ــي هـ ــذا امل ــوس ــم ف ــي ل ـقــاء
دراماتيكي احتاج وقتًا اضافيًا بعد
ت ـع ــادل الـفــريـقــن  78 - 78ف ــي الــوقــت
األصلي قبل أن يفوز هوبس 88 - 93
(،78 - 78 ،48 - 67 ،26 - 46 ،13 - 26
 )88 - 93عـلــى مـلـعــب مـجـمــع امل ــر في
املرحلة الثالثة من إياب بطولة لبنان
ّ
مسجل في
لـكــرة الـسـلــة .وك ــان أفـضــل
صفوف هوبس طوماس عمر برصيد
 27نـقـطــة و 13مـتــابـعــة ،كــذلــك سـ ّـجــل
ف ــادان فوكسايفيتش  20نقطة و14
متابعة ،فيما سـ ّـجــل عــزت قيسي 17
نقطة ،منها أربع ثالثيات.
ّ
فسجل تيريل
أما في صفوف الحكمة،
ستوغلني  34نقطة ومايكل إيفنبيرا
 31نقطة وتود أوبراين  13نقطة و11
متابعة .وتشير األرق ــام إلــى أن اللقاء
بالنسبة إلى الحكمة كان لقاء أجانب،
ح ـي ــث س ـ ّـج ــل الـ ـث ــاث ــي األجـ ـنـ ـب ــي 78
نقطة من أصل  ،88فيما سجل باتريك
بوعبود  8نقاط وجــورج إيف دعبول
ّ
ويسجل ألجانب الحكمة أنهم
نقطتني.

حملوا الفريق مــن بعيد ،وخصوصًا
في الربع األخير ،بعد أن كــان هوبس
م ـت ـقــدمــا ب ـف ــارق  19ن ـق ـطــة م ــع نـهــايــة
الربع الثالث  48 - 67واعتقد العبوه أن
املباراة منتهية ،لكن الحكمة ّ
سجل 30
نقطة في ربع واحد لتتعادل النتيجة
 78 - 78في عشر دقائق مجنونة أمام
مــدرج ــات مشتعلة بـحـضــور جمهور
الحكمة الذي سمحت له إدارة هوبس
بالحضور رغم أن املباراة على أرضها.
وكــانــت املــرح ـلــة الـثــالـثــة قــد افتتحت
يـ ــوم ال ـس ـبــت ب ـف ــوز ك ـب ـيــر لـلــريــاضــي
على ضيفه الـلــويــزة بـفــارق  49نقطة
،54 - 83 ،36 - 50 ،19 - 28( 69-118
 ،)69 - 118ف ــي ق ــاع ــة ص ــائ ــب ســام
في املـنــارة ،ليثأر صاحب األرض من
ضـيـفــه ال ــذي ف ــاز فــي م ـب ــاراة الــذهــاب
 71-77في قاعة املركزية .وكان أفضل
مسجل في املباراة العب الفائز االدي
امينو برصيد  23نقطة و 6متابعات،
وأضـ ـ ـ ــاف ع ـل ــي حـ ـي ــدر  19ن ـق ـط ــة و7
متابعات.
وم ـ ــن الـ ـخ ــاس ــر ،ك ـ ــان ويـ ـن ــدل لــويــس
وت ــراف ـي ــس األف ـض ــل ب ـ ـ  18نـقـطــة لكل

م ـن ـه ـمــا مـ ــع  5م ـت ــاب ـع ــات ل ـ ـ ــأول و6
للثاني.
ومع إقامة مباراتني من هذه املرحلة،
ما زال هومنتمن يتصدر برصيد 31
نـقـطــة م ــن  10ان ـت ـص ــارات وخ ـس ــارة،
يليه الرياضي مؤقتًا بـ  30نقطة من
ت ـس ــع انـ ـتـ ـص ــارات وث ـ ــاث خـ ـس ــارات،
ث ــم بـيـبـلــوس ال ـثــالــث بـ ـ  29نـقـطــة من
تـسـعــة ان ـت ـص ــارات وخ ـس ــارت ــن ،لكن
ب ـم ـبــاراة أق ــل م ــن ال ــري ــاض ــي .ويـحـتــل
الـلــويــزة املــركــز الــرابــع ب ـ  24نقطة من
سـتــة ان ـت ـص ــارات وس ــت ه ــزائ ــم ،يليه
املتحد بـ  23نقطة من ست انتصارات
وس ــت ه ــزائ ــم ،ل ـكــن ب ـم ـب ــاراة أق ــل عن
ال ـل ــوي ــزة .وي ـقــع الـتـضــامــن ف ــي املــركــز
الـ ـس ــادس ب ــرص ـي ــد 21نـقـطــة (خـمـســة
انتصارات وست خسائر) ،ثم الحكمة
ب ـع ـشــريــن ن ـق ـطــة ف ــي امل ــرك ــز ال ـســابــع
بخمسة ان ـت ـصــارات وس ـبــع خـســائــر،
ثــم الـشــانـفـيــل ال ـثــامــن بـ ــ 17نـقـطــة من
ث ــاث ــة ان ـت ـص ــارات وث ـمــانــي خـســائــر،
أمــام ميروبا بفارق املــواجـهــات ،فيما
يحتل هــوبــس املــركــز األخـيــر برصيد
 16نقطة.

لقب الشباب للنجمة

ضمن شباب النجمة لقب بطولة لبنان لكرة
القدم لفئتهم بعد فوزهم الكبير على العهد
 1 - 4على ملعب بحمدون ضمن الجولة الثانية
ّ
من املربع النهائي للبطولة .وأكد شباب النجمة
إحرازهم اللقب بعد خسارة التضامن صور
أمام الشباب طرابلس  2 - 0ليصبح رصيد
النجمة ست نقاط وبالتالي يضمن اللقب بفارق
املواجهات عن الفرق األخرى حتى لو خسر في
اللقاء األخير أمام التضامن صور الذي لقي
خسارته الثانية في حني فاز النجمة في الجولة
األولى على الشباب طرابلس.

فوز مار الياس والصداقة

فاز فريق الشباب مار الياس على الجمهور 34
  25على ملعب الصداقة ضمن املرحلة الثانيةمن بطولة لبنان لكرة اليد .وكان أفضل مسجل
في املباراة العب الفائز فيليب تامر بـ  8أهداف،
فيما كان تيو كلترشيان األفضل من الجمهور
بـ 6أهداف.
وفاز الصداقة على هوليداي بيتش ،10 - 35
وكان أفضل مسجل العب الفائز عمر طرابلسي
بـ  6أهداف ،بينما كان جيمي طنوس األفضل
من الخاسر بـ 3أهداف.

