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الرياضة اللبنانية

افتتاح ّصعب للمرحلة
قبل توقف الدوري
قد يكون األسبوع الخامس عشر من الدوري اللبناني
لكرة القدم ،الذي ينطلق اليوم ،بلقاء قوي بني التضامن
صور وضيفه الساحل ،األخير ،قبل فترة راحة ستطول
حتى  22آذار املقبل ،حيث من املتوقع أن َّ
تؤجل
املرحلة املقبلة بسبب استحقاق املنتخب الوطني
عبد القادر سعد
ي�ف�ت�ت��ح األس� �ب ��وع ال �خ��ام��س ع�ش��ر
من الدوري اللبناني بمباراة قوية
بني التضامن صور صاحب املركز
ال�ح��ادي عشر بـ  10نقاط ،وضيفه
الساحل الخامس بـ  24نقطة على
م�ل�ع��ب ص��ور ع�ن��د ال�س��اع��ة ،15.00
ح�ي��ث سيستعيد ال �س��اح��ل ق��ائ��ده
ح �س��ن ض ��اه ��ر ب �ع��د ان �ت �ه ��اء ف �ت��رة
ال� �ع� �ق ��وب ��ة ،ل �ك �ن��ه س �ي �ف �ت �ق��د الع �ب��ه
السوري علي غليوم املوقوف لنيله
اإلنذار الثالث املتراكم.
وس� �ت� �ك ��ون م � �ب � ��اراة ص � ��ور ص�ع�ب��ة
على الضيوف ،الذين سيواجهون
خصمًا «ظ �ه��ره ال��ى ال �ح��ائ��ط» ،وال
ي �ح �ت �م��ل خ� �س ��ائ ��ر ج � ��دي � ��دة ب��رغ��م
ال�ب��داي��ة القوية ف��ي مرحلة اإلي��اب،
ح �ي��ن ف � � ��از ع� �ل ��ى ال � �ص � �ف� ��اء .0 - 2
الفريقان تواجها ذهابًا وكان الفوز
من نصيب الساحل .0 - 2
م �ع��رك��ة ال � �ص� ��دارة س�ت�ن�ط�ل��ق غ� �دًا،
ح �ي��ث س�ي�ل�ع��ب ال �ع �ه��د م ��ع ضيفه
ال�س�لام زغ��رت��ا عند ال�س��اع��ة 15.30
على ملعب املدينة الرياضية ،في
فرصة لتعزيز الصدارة العهداوية
( 28نقطة) ،مقابل طموح زغرتاوي
إلى تحصيل ولو نقطة على األقل،
ت�ق� ّ�رب��ه م��ن امل��رك��ز ال �ث��ام��ن ،إذ يحل
السالم تاسعًا بـ  11نقطة ،ومقابل
س �ع��ي أي �ض��ًا إل ��ى ال �ث��أر ل�ل�خ�س��ارة
ذهابًا .3 - 2
يسبق املباراة حضور أنصاري في
عاصمة الشمال ،حني يحل األخضر
صاحب املركز السادس بـ  21نقطة،
ضيفًا على فريق طرابلس الثامن بـ
 15نقطة عند الساعة  .14.15وكان
ال�ف��ري�ق��ان ق��د ت �ع��ادال ذه��اب��ًا سلبًا،
وب��ال�ت��ال��ي ف��إن امل��واج �ه��ة ق��د تكون
م�ت�ك��اف�ئ��ة ،ن�ظ �رًا إل��ى ق��وة أص�ح��اب
األرض على ملعبهم ،لكن طرابلس
سيفتقد قوة هجومية ضاربة في
ص �ف��وف��ه ،م ��ع غ �ي��اب امل �ه��اج��م عبد
الرحمن عكاري املوقوف اتحاديًا،
فيما سيغيب محمد السباعي عن

ص �ف ��وف األن � �ص ��ار ل �ل �س �ب��ب ع�ي�ن��ه.
وسيختتم األسبوع الخامس عشر
ب �ع��د غ ��د األح� � ��د ب� �ث�ل�اث م� �ب ��اري ��ات،
أب� � ��رزه� � ��ا ب �ي��ن ال� ��راس � �ي � �ن� ��غ ،ش ��ري ��ك
ال�ص��دارة برصيد  28نقطة ،وخلف
ال�ع�ه��د ب �ه��دف وح �ي��د ،وب�ي�ن اإلخ ��اء
األهلي عاليه السابع بـ  16نقطة عند
ال�س��اع��ة  15.30ع�ل��ى ملعب ب�ي��روت
ال �ب �ل��دي .وك ��ان ال��راس�ي�ن��غ ق��د سجل
ف ��وزًا ك�ب�ي�رًا ذه��اب��ًا بثالثية نظيفة،
وي�س�ع��ى ال��ى ت �ك��رار ال�ن�ت�ي�ج��ة ،لكنه
سيفتقد م��داف�ع��ه النيجيري أدي�ي��ل
ب��ري�ش��وس امل��وق��وف ،فيما سيفتقد
اإلخاء مهاجمه ألكس خزاقة وزميله
حسن مالح للسبب ذاته.
وس �ي �ح��اول ال �ص �ف��اء ال �ث��ال��ث ب �ـ 27
نقطة العودة الى سكة االنتصارات،
ب �ع��دم��ا ف �ق��ده��ا األس � �ب� ��وع امل��اض��ي
ب��ال�ت�ع��ادل م��ع ط��راب�ل��س ال��ري��اض��ي.
وس �ي �ك��ون ح��ام��ل ال �ل �ق��ب ف��ي زي ��ارة
ثانية لألسبوع الثاني على التوالي
ال� � ��ى ع ��اص� �م ��ة ال � �ش � �م� ��ال ،مل��واج �ه��ة
االج �ت �م��اع��ي ال �ع ��اش ��ر ب� �ـ  10ن �ق��اط
األح� ��د أي �ض��ًا ع �ن��د ال �س��اع��ة .14.15
وك � ��ان ال �ف��ري �ق��ان ق ��د ت� �ع ��ادال 2 - 2
ذهابًا ،لكن سيفتقد الصفاء مسجل
أح � ��د األه � � � ��داف ف� ��ي امل � � �ب � ��اراة وه ��و
م�ه��اج�م��ه ال �ع��اج��ي اب��راه �ي��م ت��وري��ه
املصاب بمرض عضال ،الذي انتهى
م� �ش ��واره م ��ع ال �ص �ف ��اء ،ك �م��ا يغيب
السوري تامر حاج املحمد اتحاديًا.
أم� ��ا االج �ت �م��اع��ي ،ف�س�ي�ف�ت�ق��د الع��ب
وس� �ط ��ه ال� �غ ��ان ��ي ف� ��ران� ��ك ب��وات �ي �ن��غ
املوقوف.
وسيتطلع النجمة الرابع بـ  26نقطة
ال ��ى م��واص �ل��ة ان �ت �ص��ارات��ه ب�ق�ي��ادة
م��درب��ه االمل��ان��ي ثيو بوكير ،عندما
ي �ح��ل ض�ي�ف��ًا ع �ل��ى امل �ب��رة األخ �ي��ر بـ
 10ن�ق��اط األح ��د ع�ل��ى ملعب صيدا
ع� �ن ��د ال � �س ��اع ��ة  .14.15وس �ي �ع ��ود
ال��ى النجمة م��داف�ع��ه ال �س��وري عبد
الناصر حسن ،وزميله علي حمام.
بينما يغيب عن املبرة مدافعه رامي
عمار املوقوف اتحاديًا .النجمة فاز
ذهابًا .2 - 4

مهمة صعبة ملدرب الساحل جمال طه في صور (هيثم املوسوي)

كرة الصاالت

الصداقة مع  AUSTوالجيش مع الغبيري في نصف نهائي كأس الفوتسال
عرفت صورة
الدور نصف النهائي
ملسابقة كأس لبنان
للفوتسال مع اكتمال
تأهل أربعة فرق،
هي :الجيش اللبناني
حامل اللقب ،الصداقة
وصيفه ،بلدية
الغبيري وAUST
عانى الغبيري للفوز على ( USJأرشيف)

أك� �م ��ل ب �ل��دي��ة ال �غ �ب �ي��ري وال �ج��ام �ع��ة
األم �ي��رك �ي��ة ل�ل�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ع �ق ��د امل �ت ��أه �ل�ي�ن ال � ��ى ال� � � ��دور ن�ص��ف
ال�ن�ه��ائ��ي مل�س��اب�ق��ة ك��أس ل�ب�ن��ان لكرة
القدم للصاالت ،وذلك بعد فوز األول
ع �ل��ى ج��ام�ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف ،3-4
والثاني على طرابلس الفيحاء ،0-3
ف ��ي امل� �ب ��ارات�ي�ن ال �ل �ت�ين أق �ي �م �ت��ا على
م�ل�ع��ب م�ج�م��ع ال��رئ �ي��س إم �ي��ل ل�ح��ود
ال� ��ري� ��اض� ��ي ،ف� ��ي خ � �ت ��ام ال� � � ��دور رب ��ع
النهائي.
في اللقاء األول ،لم تكن األمور سهلة
على الغبيري ال��ذي ك��ان ق��د ق� ّ�دم ً
أداء
الف� �ت ��ًا ف� ��ي «ف ��اي � �ن ��ال ف � � ��ور» ال � � ��دوري
ال �ل �ب �ن��ان��ي ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة ال� �ص ��داق ��ة،
إذ ح�م�ل��ه ف ��ارق ال �ه��دف ال��واح��د أم��ام

ّ
القديس يوسف الى نصف النهائي،
ح�ي��ث س�ج��ل ل��ه ح�س��ن ت��وب��ة ومحمد
ع �ل�ام� ��ة وإب � ��راه � �ي � ��م ح � �م� ��ود وح �س��ن
ب��اج��وق ،بينما س�ج��ل للخاسر ج��اد
عبد الله وجاد خير الله وعلي ضاهر.
إال أن الفائز يفترض أن يكون حذرًا في
املباراة املقبلة ،إذ يتعينّ على بعض
العبيه االنتباه الى عدم نيلهم إنذارًا
ّ
ثانيًا في املسابقة سيكلفهم الغياب
عن املباراة النهائية في حال تأهلهم
إل �ي �ه��ا .وع �ل��ى رأس ه � ��ؤالء ،ال�ث�ن��ائ��ي
ال ��ذي ي��ؤم��ن ال�ض�م��ان��ة ال��دف��اع �ي��ة أي
حسن ت��وب��ة وإب��راه�ي��م ح�م��ود ال�ل��ذان
تألقا أمام جامعة القديس يوسف.
قاد املباراة الحكمان :فادي كاالجيان
وإي � � �ل� � ��ي م � �ت � �ن� ��ي ،وم � � ��اري � � ��و ص� � ��ادر

(ث ��ال� �ث ��ًا) ،وإي� �ل ��ي ح �ك �ي��م (م �ي �ق��ات �ي��ًا).
أم ��ا ال �ل �ق��اء ال �ث��ان��ي ،ف �ق��د ش �ه��د ف��وزًا
ً
س �ه�لا ل�ل�ج��ام�ع��ة األم �ي��رك �ي��ة للعلوم
والتكنولوجيا على طرابلس الفيحاء
بثالثة أه��داف نظيفة ،سجلها :علي
رميتي ( )2وعلي طفيلي.
ق��اد امل�ب��اراة الحكمان عبد الله غيث
وفادي القارح ،ونبيل ضاهر (ثالثًا)،
ومازن علوش (ميقاتيًا).
َ
وف � � ��ي م� � �ب � ��ارات � ��ي ن � �ص ��ف ال� �ن� �ه ��ائ ��ي
ال�ل�ت�ين ت�ق��ام��ان ع�ل��ى ملعب الرئيس
لحود ،يلتقي الصداقة مع الجامعة
األم �ي��رك �ي��ة ل�ل�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ال �ي��وم ال�س��اع��ة  ،20.30بينما يلعب
ال�ج�ي��ش ح��ام��ل ال�ل�ق��ب م��ع ال�غ�ب�ي��ري،
السبت الساعة .21.00

