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السبت  17شباط  2018العدد 3398

رياضة

الكرة اللبنانية

(هيثم الموسوي)

ّ
المتصدر مع الراسينغ في الرابعة
انطلقت أمس الجمعة ،مباريات األسبوع الـ 17من الدوري اللبناني الـ 58بكرة القدم .وكانت أهم المواجهات تلك التي جمعت العهد
عصرًا ،على ملعب مدينة كميل شمعون ،فيما يستضيف مالحقه النجمة اإلصالح البرج الشمالي القابع في المركز األخير .بدوره ،واجه األنصار ،المنتشي بفوزه األول في
المتأهالن إلى نصف نهائي كأس لبنان ،اإلخاء األهلي عاليه والتضامن صور مباراة مثيرة
( .)16:00ويلعب
مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي ،الشباب العربي عاى ماعب صيدا
ً
ّ
على ملعب أمين عبد النور في بحمدون ،ويحل الصفاء ضيفًا ثقيال على النبي شيت ،فيما يستضيف السالم زغرتا جاره طرابلس

عودة الدوري

األنصار والعهد وما بعد آسيا

إعداد علي زين الدين

«دربي «الشمال

النجمة يتربص بالعهد

سلسلة اإلخاء الطويلة

النبي شيت بال جمهور

في الشمال ،يستضيف السالم زغرتا ضيفه
طرابلس في املرداشية ( ،)14:15في مبارا ٍة ال تقبل
القسمة على اثنني .فأصحاب األرض يبحثون عن
فوز يبقيهم بني أندية النخبة ،والضيوف لم يظفروا
ٍ
بالنقاط الثالث في ٍّأي من مبارياتهم األربع األخيرة.
ويملك مدرب السالم ،التونسي ماهر سديري،
مفاتيح لعب عدة ،أبرزها املوريتاني مامادو نياس
وإدمون شحادة وجان جاك يمني .وتمكن العبو
السالم من الفوز ٓبست ركالت جزاء هذا املوسم،
أكثر من أي فريق اخر .من جهته ،يبحث طرابلس
عن فوزه األول في ملعب السالم بعد زيارات أربع
ّ
مخيبة ،خرج مهزومًا في ثالث منهاّ .
ويعول املدرب
موسى حجيج على عبد العزيز يوسف وأبو بكر
املل وحسن كوراني في الهجوم ،ومن خلفهم أحمد
مغربي ونيناد نوفاكوفيتش وعبدالله عيش.

يدخل النجمة املباراة على ملعب املدينة الرياضية
الديربي
(األحد  )16:00منتشيًا بفوزه األخير في
ّ
األنصار في مسابقة الكأس ،وهو يأمل تعثر
على
ّ
العهد وتخطي اإلصالح ليقبض على الصدارة للمرة
األولى منذ كانون األول  .2014ويعتمد املدرب األملاني
بوكير على الحارس عباس حسن ،الذي حافظ على
نظافة شباكه للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات،
بعدما كسب ثقة الجهاز الفني .ويأمل مهاجم الفريق
كبيرو موسى إعادة سيناريو مباراة الذهاب ،التي
سجل خاللها ثنائيته الثالثة في الدوري اللبناني،
بمساعدة من نجم الفريق حسن معتوق ،صاحب
التمريرات الثماني الحاسمة .ويسعى العبو النجمة
إلى تحقيق الفوز الـ 11على التوالي ،في محاول ٍة
للوصول إلى أفضل سلسلة انتصارات سابقة ،منذ
فوزهم في  15مباراة تواليًا عامي  2011و.2012

يستضيف اإلخاء التضامن صور على ملعب
بحمدون ( ،)14:15وهو يأمل الوصول إلى املباراة
الـ 17دون خسارة في جميع املسابقات .ثنائي
الفريق الجبلي ألكسي خزاقة وأحمد حجازي
ساهم بتسجيل  14هدفًا ،ويسانده الفلسطيني
محمد أبو عتيق وسعيد عواضة صاحبا
التمريرات ٓالست الحاسمة .اإلخاء لم يخسر على
أرضه في اخر سبع مباريات ،وهو يملك خط
دفاع مميز بقيادة أحمد عطوي واملغربي ربيع
ٍ
هوبري وإبراهيم خير الدين ونادر مروش .ويفتقد
الضيوف العب الوسط الغاني كوفي يبواه ،الذي
يغيب عن اللقاء بسبب نيله اإلنذار الثالث .ويعتمد
املدرب جمال طه على مهاجمه العاجي كريست
ريمي ،الذي ساهم بتسجيل أكثر من نصف
أهداف الفريق.

يحل الصفاء ضيفًا على النبي شيت (،)14:15
مدرب
الذي يقوده املدرب غسان األحمد ،رابع
ٍ
للفريق هذا املوسم .الفريق البقاعي فاز على
الصفاء مرتني خالل مواجهاتهما السبع في
الدوري ،واحدة منهما على أرضه .ويغيب عن
تشكيلة أصحاب األرض التوغولي غناما أكاتي
وإبراهيم أبو حمدان ،ما ّ
يحد من خيارات املدرب.
كذلك يغيب جمهور النادي أيضًا عن اللقاء
بسبب العقوبة االتحادية .أما الصفاء ،فقد يدخل
املباراة بحارسه االحتياطي الثالث ،بعد إصابة
محمد طه خالل مباراة ودية ،وقبله علي حالل.
وسيكون املدافع الكاميروني ستاندلي إيشابي
والفلسطيني محمد قاسم ومحمد جعفر
مهددين بالغياب عن مواجهة األنصار في حال
نيلهم اإلنذار الثالث املتراكم.

ٓ• ف ـ ــاز اإلص ـ ـ ــاح م ـ ــرة واح ـ ـ ــدة فــي
اخــر  39مباراة له في دوري الدرجة
األولى.
• ح ــاف ــظ حـ ـ ــارس ال ـن ـج ـمــة ع ـبــاس
حسن على نظافة شباكه فــي أربــع
مباريات متتالية.
• ح ـق ــق ال ـن ـج ـم ــة  10انـ ـتـ ـص ــارات
على الـتــوالــي فــي مسابقتي الــدوري
والكأس.
• فشل اإلصالح في التسجيل تسع
مرات هذا املوسم.

ٓ
• خ ـســر الــراس ـي ـنــغ ف ــي اخـ ــر سبع
مباريات في الدوري.
• وصل العهد إلى املباراة الـ 34بدون
خسارة في جميع املسابقات.
• سـجــل مـهــاجــم الــراسـيـنــغ عــدنــان
برأسه ،أكثر من
أربعة أهداف ً
ملحم ٓ
أي العــب اخ ــر ،مشاركة مــع مهاجم
التضامن صور كريست ريمي.
• سجل العبو العهد خمسة أهداف
من خارج منطقة الجزاء.

• ساهم مهاجم التضامن كريست
ريمي بتسجيل  10من أهداف فريقه
الـ.19
ٓ• لم يخسر االخاء االهلي عاليه في
اخر  17مباراة.
• نال العبو التضامن أكبر عدد من
البطاقات امللونة (.)41
• س ـجــل كــوفــي ي ـب ــواه ال ـغــائــب عن
املـ ـب ــاراة هــدفــا واحـ ـ ـدًا وص ـنــع ثــاثــة
أهداف.

• ل ــم ي ـخ ـســر الـ ـس ــام ع ٓـلــى ملعبه
ب ـمــواج ـهــة ط ــراب ـل ــس ف ــي اخ ـ ــر أرب ــع
مباريات.
ُ
• اح ــت ـس ــب ل ــاع ـب ــي الـ ـس ــام ٓســت
ركالت جزاء ،أكثر من أي فريق اخر.
• خ ـس ــر ط ــرابـ ـل ــس فـ ــي أرب ـ ـ ــع مــن
املباريات الخمس التي قادها موسى
حجيج.
• لــم يسجل أي العــب مــن طرابلس
واحد في الدوري.
أكثر من ٍ
هدف ٍ

• ف ـ ــاز ال ـن ـب ــي ش ـي ــت م ــرت ــن عـلــى
الصفاء في مواجهاتهما السبع في
الدوري.
• بـ ّـدل النبي شيت أربــع ٓ مدربني في
ناد اخر.
الدوري ،أكثر من أي ٍ
• صنع مهاجم الصفاء الكاميروني
أنانغ ستة أهــداف ،أكثر من
إرنست ٓ
أي أجنبي اخر.
• لـ ــم ي ـخ ـســر الـ ـصـ ـف ــاء س ـ ــوى فــي
مباراة واحــدة افتتح فيها التسجيل
هذا املوسم.

عطوي
• صنع العب األنصار عباس ٓ
تسعة أهداف ،أكثر من أي العب اخر.
• سجل العبو األنصار هدفًا واحدًا
م ــن خ ـ ــارج مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء ف ــي 16
مباراة في الدوري.
• ارتـ ـك ــب الع ـب ــو ال ـش ـب ــاب ال ـعــربــي
ث ـمــان ـيــة أخـ ـط ــاء أدت الـ ــى اح ـت ـســاب
ركالت جزاء.
• حصل الشباب العربي على ركلة
ج ــزاء واح ـ ــدة ،أه ــدره ــا األرجـنـتـيـنــي
لوكاس غاالن.

