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أربع مباريات نارية في األسبوع السادس من الدوري
تقام الجولة السادسة من الدوري اللبناني
لكرة القدم قبل دخول الفرق في فترة راحة
لعشرين يومًا بسبب استحقاقي منتخب
لبنان أمام الكويت وإيران .وقد تحتاج
األندية الى هذه الراحة اللتقاط أنفاسها
خصوصًا أن األسبوع السادس سيشهد أكثر
من «موقعة» مشتعلة
عبد القادر سعد
ت�ق��ام ض�م��ن األس �ب��وع ال �س��ادس من
ال ��دوري ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ك��رة ال �ق��دم ست
م�ب��اري��ات يمكن اع�ت�ب��ار أرب��ع منها
ن ��اري ��ة وإث �ن �ت�ي�ن ص �ع �ب �ت�ين .وت��أت��ي
أهمية املباريات نظرًا لتقارب الفرق
على صعيد الترتيب .املباراة األقوى
ستكون بني النجمة والصفاء التي
أصبحت على ملعب صيدا البلدي
يوم األحد عند الساعة  ،15.30بعد
نقلها م��ن ملعب املدينة الرياضية
بسبب عطل كهربائي في اإلنارة.
النجمة يتصدر التريب برصيد 11
نقطة وبفارق نقطتني عن الوصيف
ال� �ص� �ف ��اوي ،م ��ا ي �ع �ن��ي أن امل� �ب ��اراة
تحمل ع�ن��وان��ًا أول وه��و ال �ص��دارة.
ف� �ف ��وز ال� �ص� �ف ��اء س �ي �ع �ن��ي ان �ت ��زاع ��ه
ال �ص��دارة م��ن النجمة ،أم��ا التعادل
ف �س �ي �م��دد اإلق ��ام ��ة ال �ن �ج �م��اوي��ة ف��ي
رأس الترتيب .وتتفاوت معنويات
ال �ف��ري �ق�ي�ن ق �ب��ل دخ��ول �ه �م��ا ال �ل �ق��اء،
فالنجمة حصل على جرعة كبيرة
بفوزه العريض على العهد بثالثية
نظيفة ،ف��ي ح�ين أن الصفاء تعادل
ل�ل�اس� �ب ��وع ال� �ث ��ان ��ي ع� �ل ��ى ال �ت ��وال ��ي
م ��ا ي �ع �ن��ي أن� ��ه ت �ح��ت ض �غ��ط ك�ب�ي��ر
لتحقيق الفوز.
ل�ك��ن ال�ن�ج�م��ة ل��ن ي�ت�س�ل��ح ب��ال�ج��رع��ة
امل� �ع� �ن ��وي ��ة ف � �ق� ��ط ،ب� ��ل ه� ��و س �ي �م �ل��ك
س �ل��اح � ��ه األه � � � � ��م وه � � � ��و ج � �م � �ه� ��وره

ال� � ��ذي س �ي �ع ��ود ال � ��ى امل� � �ب � ��اراة ب�ع��د
انتهاء ف�ت��رة العقوبة .ودع��ا مكتب
ج �م �ه��ور ن � ��ادي ال �ن �ج �م��ة ف ��ي ب �ي��ان
ل��ه «ج�م��اه�ي��ره ال��وف�ي��ة إل��ى املواكبة
ال�ك�ث�ي�ف��ة مل �ب��اري��ات ف��ري�ق��ه تشجيعًا
لالعبني ودعمًا لهم ،تمامًا كما هي
عادة شعب النجمة املخلص ،وكما
ه ��و ت��اري �خ��ه ال �ح��اف��ل ف ��ي امل�ل�اع��ب.
وب�م�ن��اس�ب��ة ع ��ودة ج�م�ه��ور ال �ن��ادي
إلى املالعب ،دعا املكتب الجماهير
إل � � � ��ى ال � �ت � �ح � �ل� ��ي ب � ��أع � �ل � ��ى درج � � � ��ات
االن� �ض� �ب ��اط وم ��واص� �ل ��ة ال�ت�ش�ج�ي��ع
ال� �ح� �ض ��اري ط� � ��وال امل� � �ب � ��اراة م�ن�ع��ا
ل �ل �م �ص �ط��ادي��ن ف ��ي امل � ��اء ال �ع �ك��ر م��ن
النيل من النادي والفريق وتشويه
صورة الجمهور الوفي.
كما دع��ا إل��ى التشجيع البعيد عن
أي هتافات ال تليق بنادي النجمة
العريق ،بما يساعد العبي الفريق
ع�ل��ى تحقيق اإلن �ج��از ب��إح��راز لقب
ال � � ��دوري ه� ��ذا امل� ��وس� ��م ،وال ي�ش�ت��ت

تركيزهم ع��ن ه��ذا ال�ه��دف ،م��ن أجل
ي� �ق ��دم ��وا أف� �ض ��ل ه ��دي ��ة ل �ج �م��اه �ي��ر
النادي العظيمة في ختام املوسم».
وق� � ��د ت� �ت� �ص ��در م � � �ب� � ��اراة ال �ف ��ري �ق�ي�ن
واج �ه��ة األس �ب ��وع ال� �س ��ادس ،إال أن
افتتاح املرحلة يشهد مباراة هامة
ج � �دًا ع �ل��ى ص �ع �ي��د وس ��ط ال�ت��رت�ي��ب
وت � �ج � �م� ��ع ال� ��راس � �ي � �ن� ��غ م� � ��ع ض �ي �ف��ه
ال �س�ل�ام زغ��رت��ا ال �ي��وم ع�ن��د ال�س��اع��ة
 14.15على ملعب ب�ي��روت البلدي.
وس �ي �ف �ت �ق��د ال� �س�ل�ام ل�لاع �ب��ه ع�ب��اس
فضل الله بسبب اإلي�ق��اف .ويحتل
ال� ��راس � �ي � �ن� ��غ ،ال� � � ��ذي س �ي �غ �ي��ب ع �ن��ه
محمد مطر املوقوف ،املركز التاسع
برصيد س��ت ن�ق��اط ف��ي ح�ين يحتل
السالم املركز الحادي عشر بخمس
ن� �ق ��اط .وب��ال �ت��ال��ي ف� ��إن أي ن�ت�ي�ج��ة
ليست لصالح الراسينغ ستؤخره
في الترتيب لصالح السالم وحتى
ستريح طرابلس الذي يحتل املركز
الثامن برصيد  7ن�ق��اط وسيواجه

املبرة في التوقيت عينه على ملعب
ط ��راب� �ل ��س األومل� � �ب � ��ي ،ح �ي ��ث م � ��ازال
ض�ي�ف��ه ي�ب�ح��ث ع ��ن ال �ن �ق �ط��ة األول ��ى
في البطولة وهو في املركز األخير.
وي �غ �ي��ب ع��ن ط��راب �ل��س الع �ب��ه سعد
يوسف املوقوف ملباراتني.
وتختتم مباريات يوم السبت بلقاء
ال �ع �ه��د م��ع ض�ي�ف��ه ال �ت �ض��ام��ن ص��ور
ع� �ل ��ى م �ل �ع��ب ص � �ي ��دا ال� �ب� �ل ��دي ع�ن��د
الساعة  ،15.30حيث يسعى العهد

سيكون جمهور
النجمة حاضرًا للمرة
األولى هذا الموسم

سوني سعد مع المنتخب
تلقى الجمهور اللبناني خبرًا سارًا مع اإلعالن عن
وصول قضية الالعب سوني سعد (الصورة) الى
نهايتها السعيدة حيث أصبح بإمكان الالعب
املشاركة مع منتخب لبنان أمام الكويت في
 15الجاري .وقد ورد اسم سعد في التشكيلة
التي ستتوجه الى الكويت حيث يترأس البعثة
عضو االتحاد وائل شهيب .وكان رئيس االتحاد
هاشم حيدر قد أشاد بأداء املنتخب في جلسة
اللجنة التنفيذية أول من أمس وأعلن عن تأمني
مبلغ  75مليون ليرة من أجل دفع رواتب الجهاز
الفني وذلك ضمن سياسة دعم املنتخب التي تم
الحديث عنها سابقًا.

الى استعادة توازنه بمغادرة املركز
السابع الذي يقبع فيه برصيد سبع
ن� �ق ��اط ،ف ��ي ح�ي�ن ي �ح �ت��ل ال �ت �ض��ام��ن
املركز العاشر برصيد خمس نقاط.
وي� ��دخ� ��ل ال �ع �ه ��د ل �ن �س �ي��ان خ �س ��ارة
ال �ف��ري��ق أم ��ام ال�ن�ج�م��ة ف��ي األس �ب��وع
املاضي وتحقيق الفوز لالقتراب من
املراكز املتقدمة.
وت �س �ت �ك �م��ل امل� �ب ��اري ��ات غ � �دًا األح� ��د،
ف �ي �ل �ع��ب اإلخ� � ��اء األه� �ل ��ي ع��ال �ي��ه م��ع
شباب الساحل عند الساعة 14.15
ع� �ل ��ى م �ل �ع��ب ال� �ص� �ف ��اء ف� ��ي م � �ب ��اراة
بالغة األهمية على أكثر من صعيد.
ف ��اإلخ ��اء ي �ح �ت��ل ال� �س ��ادس ب��رص�ي��د
سبع نقاط وبفارق نقطة عن الساحل
صاحب املركز الثالث .وبالتالي فإن
ن�ت�ي�ج��ة امل �ب ��اراة س�ت��ؤث��ر ع�ل��ى شكل
ال�ت��رت�ي��ب .كما أن اإلخ ��اء سيلعبون
ب �ق �ي��ادة م��درب �ه��م ال �ج��دي��د م�ح�م��ود
حمود الذي سبق ودرب الساحل في
املواسم املاضية ،وبالتالي ستكون
للمواجهة نكهة خاصة.
ام��ا ال�س��اح��ل ف��إن م��درب��ه ج�م��ال طه
س �ي �س �ع��ى ل�ت�ث�ب �ي��ت ب �ص �م��ات��ه ع�ل��ى
ال �ف��ري��ق وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال�ن�ت��ائ��ج
اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي ي�ح�ق�ق�ه��ا .وي�غ�ي��ب
عن اإلخاء العباه البرازيلي دييغو
امل��وق��وف ل�ث�لاث م �ب��اري��ات ،وزم�ي�ل��ه
ق��اس��م م�ح�م��ود مل �ب��اراة واح ��دة .لكن
ال �ف ��ري ��ق س �ي �س �ت �ع �ي��د الع� �ب ��ه ط ��ارق
ال �ع �م��رات��ي ب�ع��د غ�ي��اب��ه ع��ن امل �ب��اراة
املاضية.
وي � � �ح� � ��ل األن� � � � �ص � � � ��ار ض � �ي � �ف� ��ًا ع �ل ��ى
االج �ت �م ��اع ��ي ع �ن��د ال �س ��اع ��ة 14.15
ع �ل ��ى م �ل �ع��ب ب �ل ��دي ��ة ط ��راب� �ل ��س ف��ي
لقاء جماهيري بامتياز .فاألنصار
يملك ق��اع��دة جماهيرية كبيرة في
ال �ش �م ��ال ،أم� ��ا م �ض �ي �ف��ه ف �ه��و س�ج��ل
اع� �ل ��ى ن �س �ب��ة ح� �ض ��ور ج �م��اه �ي��ري
هذا املوسم .ويحتل األنصار املركز
ال� �خ ��ام ��س ب��رص �ي��د  8ن� �ق ��اط خ�ل��ف
االج �ت �م ��اع ��ي ال� ��راب� ��ع ب� �ف ��ارق ه��دف
واح ��د .وي�غ�ي��ب ع��ن األن �ص��ار قاسم

