
األسبوع  م��ن��اف��س��ات  ال��ي��وم  تستكمل 
ب��ل��ق��اء ف��رص��ة ل��أن��ص��ار أم����ام ضيفه 
اإلص����اح الس���ت���رداد ال���ص���دارة بفارق 
األه������داف ع���ن ال��ع��ه��د )م��ل��ع��ب بيروت 
بني  ن���ج���دة  ول���ق���اء   ،)17:00  � ال���ب���ل���دي 
نقاط(   6 ع�����ش�����ر  )ح�������������ادي  ال�������س�������ام 
ن����ق����اط( على  )س����اب����ع 10  وال����س����اح����ل 

ملعب صور )14:15(. 
النجمة × الصفاء )2ـ1( 

أنفاسه  ال���ن���ج���م���ة  اس���ت���ع���اد 
ب��ف��وز ن��وع��ي ع��ل��ى املتصدر 
تمنحه  ج������رع������ة  ل����ي����ك����س����ب 
ف��ي مربع  مواصلة م��ش��واره 
امل��ق��دم��ة، ف��ي��م��ا ف��ق��د الصفاء 

هويته فتراجع ثالثًا. 
متوازنًا،  أداًء  ال��ن��ج��م��ة  ق���دم 
أقفل منطقته بحاجز  حيث 
دف���اع���ي م��ت��ني ب��ق��ي��ادة بال 
هجمات  م�����ن�����ع  ن������ج������اري������ن 
الوصول  م��������ن  ال�������ص�������ف�������اء 
مواجهة  إل���������ى  ب����س����ه����ول����ة 
الحارس اليقظ نزيه أسعد. 
وت��أل��ق خ��ط ال��وس��ط بقيادة 
عطوي  ع������ب������اس  ال�����ك�����اب�����ن 
خطيرة  ف������رص������ًا  ل����ي����ص����ن����ع 
ب��ه��ا وت���ق���دم بهدفني  ت���ف���وق 
أربك بهما الصفاويني طوال 
يصحو  أن  ق��ب��ل  دق��ي��ق��ة   75

الصفاء. 
ال����ص����ف����اء ج�����ي�����دًا، لكن  ب�������دأ 
الع���ب���ي ق���ن���دوز ت��ق��دم��وا إثر 
ع��ب��اس عطوي  م��ن  تسديدة 
زياد  ال���������ح���������ارس  ص�������ده�������ا 
ليحولها  ب���ب���راع���ة  ال���ص���م���د 
أك������رم امل���غ���رب���ي إل�����ى عطوي 
إل�������ى علي  وم����ن����ه ع����رض����ي����ة 
في  ب��ث��ق��ة  فيتابعها  ع��ل��وي��ة 
فورة  وب���ع���د   .)10( ال��ش��ب��اك 
تحول  ق���ص���ي���رة  ص����ف����اوي����ة 
إل��ى حركة فارغة في  اللعب 
ال��وس��ط. ويمرر عطوي كرة 
مهندسة إلى علوية لينفرد 
الحارس)  ويسدد في صدر 
الصفاء  ويعجز العبو   ،)29
عن اختراق خطوط النجمة، 
وي����ب����رع ال�����ح�����ارس ال���ص���م���د ف����ي صد 

انفرادية لعلوية. 
وينعش امل��درب سمير سعد هجومه 
ب��زج محمد زي��ن طحان، فيرد قندوز 
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ب��م��ص��ط��ف��ى شاهني  ب����امل����ث����ل، وي�������زج 
)الصورة 2( الذي يبادر بكرة خطيرة 
وب�����ع�����د حركة  ال����ص����م����د.  ي���ض���ب���ط���ه���ا 
متبادلة يسدد عطوي ويصد الصمد، 
إل��ى شاهني فيكسرها  ك��ام��ارا  ويمرر 
ف��ي��ص��ده��ا الصمد  ب���ي���س���راه  وي���س���دد 
وبعد  العارضة.  في  كمارا  ويتابعها 
لحظات، يعوض النجمة عبر كرة من 
عطوي إلى شاهني فينفرد ويسددها 
ف��ي س��ق��ف ال��ش��ب��اك ه��دف��ًا ث��ان��ي��ًا )75(. 
وم����ن ه��ج��م��ة ص���ف���اوي���ة ي���رف���ع حمزة 
ع��ب��ود ك��رت��ه داخ����ل امل��ن��ط��ق��ة فيحاول 
حسني حمدان تجنبها فترتطم بيده 
وي��س��ج��ل ع��ب��ود ه���دف األم���ل للصفاء 
من ركلة جزاء )81(. ومن لعبة مرتدة 
ي��ت��ق��دم ش��م��ص وي���م���رر ع��رض��ي��ة إلى 
قرحاني  ف���ي���دف���ع���ه  امل���ن���دف���ع  ش���اه���ني 
 .)!( ق�����رار  امل���رم���ى دون  م���واج���ه���ة  ف���ي 
وي��ص��وب ع��ل��ي ال��س��ع��دي رأس��ي��ت��ه في 
ال���ذي يسقط فيعالج  ال��ح��ارس  ص��در 

تكتيكيًا، وسط احتجاج صفاوي. 
■ حكم اللقاء بشير أواسة مع محمد 

ضو وبال الزين. 
العهد × اإلخاء )1ـ0( 

خرج العهد بثاث نقاط غالية غطت 
على أداء متواضع أمام ضيفه اإلخاء 
ال���ذي أح��رج��ه 94 دق��ي��ق��ة، ع��ل��ى ملعب 

صيدا. 
بدأ اإلخاء بحركة جماعية نشطة، لكن 
من دون خطورة، إلى أن تفوقت خبرة 
الع���ب���ي ال���ح���اج ح���م���ود ف���ي ك����رة حرة 
س���دده���ا امل��ت��خ��ص��ص ع��ب��اس عطوي 
»أونيكا« حّولها رأس حسن معتوق 
)الصورة 2( إلى شباك ربيع الكاخي 
ف��ي الدقيقة ال����21 )ه��دف��ه ال��ت��اس��ع في 
ال��دوري(. وكاد محمود العلي يعززه 

بهدف ثاٍن لوال تألق الكاخي )32(. 
وواص�����ل اإلخ�����اء ن��ش��اط��ه ف���ي الشوط 
ال��ث��ان��ي م��ق��اب��ل س��ع��ي ع��ه��دي لفرض 
االطمئنان. وضاعف املعتوق جهوده 
وس���ج���ل م���ن ت��س��ل��ل، ورغ�����م تبديات 
ث����اث����ة م���ن���ع���ش���ة ل���ل���ع���ه���د )ع����ل����ي بزي 
وح���س���ن ش��ع��ي��ت��و وع��ي��س��ى رمضان( 
)بول  ل������إخ������اء  ه����ج����وم����ي  وت�����ع�����زي�����ز 
رستم(، بقي حارسا املرمى مرتاحني، 
ليختتم اللقاء بطرد سامر زين الدين 
بصفراء ثانية)92(. وهكذا فاز اإلخاء 
بنقاط التقدير والعهد بنقاط املباراة 

ليتصدر الترتيب مؤقتًا. 

قلبت عواصف األسبوع العاشر لوحة ترتيب الفرق، فرفعت
العهد إلى الصدارة والراسينغ إلى الوصافة، وأنعشت النجمة على 

 سلبيًا على التضامن والغازية، بانتظار 
ً
حساب الصفاء، وفرضت تعادال

مباراتي اليوم ليحدد األنصار موقعه 

كرة القدم

حد يتابع صعوده
ّ
فوز صعب للحكمة على أنيبال واملت

عبد القادر سعد 

كادت أن تتحول املباراة األولى ملدرب 
بالدوين  ال��ج��دي��د ط���وم���اس  ال��ح��ك��م��ة 
الى ذكرى سّيئة بعد أن اقترب أنيبال 
الضيف من إلحاق الخسارة الخامسة 
األخضر  »ي��زم��ط«  أن  ق��ب��ل  بالحكمة، 
بريشه ويفوز بفارق نقطة واحدة 62 
- 61 )18 - 9، 34 - 24، 51 - 42( على 

ملعب غزير. 
مباراة  أم��س هو  لقاء  اعتبار  ويمكن 
واتكينز  داري�������ل  األج���ن���ب���ي  ال���ث���ن���ائ���ي 
وغ���ارن���ي���ت ط���وم���س���ون، ف��س��ج��ل األول 
كرة  و11  ن��ق��ط��ة   15( دوب������ل«  »دوب������ل 
م��رت��دة و4 ب��ل��وك ش���وت( فيما سجل 
مرتدة  ك��رات  و9  نقطة   15 طومسون 

و5 ب���ل���وك ش�����وت. أم����ا ل��ب��ن��ان��ي��ًا، فقد 
سجل غالب رضا 12 نقطة. 

وم���ن ج��ان��ب ال��زح��اوي��ني، ف��ق��د سجل 
شانون تيرانس وألفا بانغورا »دوبل 
دوب��ل« لكل منهما، إذ حقق تيرانس 
13 نقطة و11 كرة مرتدة، فيما سجل 
بانغورا 17 نقطة و11 كرة مرتدة. أما 
نقطة   11 امل��ر  ج��ه��اد  فسجل  لبنانيًا، 

و5 كرات مرتدة. 
الى  املباراة  وانقسمت السيطرة على 
���ق ال��ح��ك��م��اوي��ني في 

ّ
ق��س��م��ني، م���ع ت���أل

زحاوية  وان��ت��ف��اض��ة  األول،  ال��ن��ص��ف 
ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، وخ��ص��وص��ًا مع 
نقطة   19 أن����ي����ب����ال  الع����ب����ي  ت��س��ج��ي��ل 
ال���رب���ع األخ���ي���ر م��ق��اب��ل 11 نقطة  ف���ي 

للحكمة. 

أنترانيك × املتحد 
فيما كان يعاني الحكمة للفوز، حقق 
ف������وزًا م���ري���ح���ًا ع���ل���ى مضيفه  امل���ت���ح���د 
أنترانيك 85 - 65 )23 - 22، 38 - 40، 58 

- 50( على ملعب سنتر ديمرجيان. 
وت��اب��ع ص��ان��ع أل��ع��اب امل��ت��ح��د أوسن 
 27 نقطة و6 

ً
قه مسجا

ّ
جونسون تأل

ت��م��ري��رات حاسمة،  م���رت���دة و6  ك����رات 
إي��ل��ي رس��ت��م نجم األمسية  ك��ان  فيما 
 »دوب����ل دوب����ل« )16 

ً
وال���دف���اع م��س��ج��ا

نقطة و13 كرة مرتدة(. 
أما من جانب أصحاب األرض، فكان 
املسجلني  أف����ض����ل  ب���ان���ي���س���ت���ر  وي����ل����ي 
تمريرات  و7  ن���ق���ط���ة   20 ب����رص����ي����د 
ح��اس��م��ة، ك��ذل��ك س��ج��ل م��ال��ك��وم باتلز 

13 نقطة. 

انطلقت أمس
مباريات املرحلة الخامسة 

إيابًا من بطولة »بنك 
ميد« لكرة السلة بفوزين 

للحكمة واملتحد، على 
أن تختتم املرحلة اليوم 

بلقاءي هوبس مع بيبلوس 
)19.00(، وحوش األمراء مع 

الشانفيل )19.30( 

كرة السلة

»فوزنا اليوم جاء
 في الوقت املناسب 

وعلى فريق قوي، 
وجعلنا قريبني أكثر من 
املنافسة، وكما يعرف 
الجميع أن فريق النجمة 

يمر بأصعب مراحله 
بعد ابتعاد معظم 

نجومه وكذلك لتأخره 
في عملية التحضير 

الالزمة، وقد وعدنا بأن 
نتحسن من مباراة الى 
أخرى وهذا ما يحدث«. 
هذا ما صّرح به مدرب 
النجمة محمود قندوز 

»األخبار«. لـ

قندوز: 
نتحسن كما 

وعدنا

رياضة

■ قاد املباراة الحكم محمد املولى مع 
علي عدي وأحمد قواص. 

الراسينغ × املبرة )2ـ1( 
خطف ال��راس��ي��ن��غ ف���وزًا م��ن ف��م ضيفه 
املبرة في آخر دقيقة من اللقاء املثير 
املنيع«.  »حصنه  جونية  ملعب  على 
وارتقى األبيض ليسقط القرار الظني 
ويرفع راية الحقيقة في املنافسة على 
ال��ل��ق��ب، ب��ق��ي��ادة م��درب��ه ال��ع��راق��ي مالك 

فيوري )الصورة 1(. 
قدم املبرة أداًء جيدًا، وبعد 20 دقيقة 

بعيدًا من الشباك، سدد سيرج سعيد 
ل����ي����رد الع����ب����و الصقر  ال����ق����ائ����م،  ق������رب 
ال��خ��ط��ر طارق  ثه 

ّ
م��ن مثل ب��م��ح��اوالت 

العلي وعلي األتات وجورجينيو الذي 
العلي  مرر كرة عرضية )31( تابعها 
في شباك الحارس وسام كنج )ليكسر 
وارتفعت  دقيقة(.   531 بعد  نظافتها 
حرارة اللعب، وبعد كرتني من العلي 
 الع��ب��و األب��ي��ض بحركة 

ّ
واألت�����ات، رد

الحارس  ح���ي���ال���ه���ا  ت����أل����ق  ه���ج���وم���ي���ة 
إثر  ج��زاء  ركلة  بيطار، وكسب  حسن 

شحود  ملحمود  يعقوب  علي  عرقلة 
س��ج��ل م��ن��ه��ا ال��ك��اب��ن ح��س��ن خاتون 
ون����زل محمود   .)73( ال��ت��ع��ادل  ه���دف 
ال���ه���ج���وم، فانتعش  ل��ت��ع��زي��ز  ش���ح���ود 
املبرة  دف��اع  الراسينغ وضغط وص��د 
السريع  ورد  سيرج،  للخطير  رأسية 
ط�����ارق ال��ع��ل��ي ب��ه��ج��م��ة ق��ط��ع��ه��ا وليد 
إس��م��اع��ي��ل. وص���د ال��ح��ارس ك��ن��ج كرة 
وبعد  بتسلل،  وانتهت  دفعتني  على 
املبرة جماعيًا  متبادلة ضغط  فرص 
لقطف كرة ركنية ردها الحارس كنج 

28

ل هدف النجمة الثاني في تسديدة على املرمى الصفاوي )مروان طحطح( 
ّ

مصطفى شاهني مسج

محاولة اختراق من باسم بلعة لدفاع أنترانيك )برو فوتو( 


