
وال��ع��ه��د منتعشني،  ال��ص��ف��اء  ي��ل��ع��ب 
إلى  والنجمة  االن��ص��ار  يتطلع  فيما 
تضميد الجراح، إثر خسارتني أمام 

الراسينغ واملبرة. 
اليوم: النجمة × الصفاء )املدينة 

الرياضية ـ17:00( 
ل���ق���اء ك����اس����ر، إلق������اع ال���ن���ج���م���ة بعد 
خ��س��ارت��ني وم��اح��ق��ة م��رب��ع املقدمة 
لتثبيت  أو  ن����ق����ط����ة(،   14 )س���������ادس 
ال��ص��ف��اء أس��ب��وع��ًا آخ���ر ف��ي الصدارة 

)21 نقطة(. 
ورغ����م ت��ك��اف��ؤ امل��س��ت��وى ل��ع��ب��ًا، تبقى 
األف���ض���ل���ي���ة ل���ل���ص���ف���اء ه���ج���وم���ًا )20 
هدفًا( مقابل )9 فقط للنجمة(. يغيب 
الصفاوي طارق العمراتي املوقوف، 
ترجمة  ف��ي  النجمة  مشكلة  وت��ب��ق��ى 

الفرص. )منقولة تلفزيونيًا(. 
التضامن × الغازية )صور ـ 14:15( 

»للفوز  س�����اخ�����ن  ج����ن����وب����ي  درب����������ي 
 7 )ت��اس��ع  املتجّمد  التضامن  ف��ق��ط«. 
متتالية،  أرب��ع خسارات  بعد  نقاط( 
م�����ن ضيفه  ل���ل���ت���ع���وي���ض  ي����ت����رب����ص 
العهد االسبوع املاضي  الذي أحرج 
بأداء ممتاز وخطورة عالية )عاشر 
7 ن����ق����اط(. وال����ف����وز ي���رف���ع اك���ث���ر من 

درجة. 
األحد: العهد × االخاء )صيدا ـ 14:15( 

ال���وص���ي���ف لضمان  ل��ل��ع��ه��د  ف���رص���ة 
الصدارة  على  القبض  أو  ال��وص��اف��ة 
أمام  ول��ك��ن ال ض��م��ان��ة  ن��ق��ط��ة(،   20(
)ثامن  وخ��ط��ورة  لعبًا  يتطور  فريق 
9 نقاط(. سباق محموم بني هجوم 
عهداوي متفّوق )له 23 هدفًا وعليه 
9( مقابل دف��اع أضعف )له 9 وعليه 
ال��ع��ه��د ح��س��ن مزهر  ع��ن  14(. يغيب 

املوقوف. 
الراسينغ × املبرة )جونية ـ 14:15( 

هل يواصل األبيض الصاعد مساره 
ن��ح��و ال��ق��م��ة )راب������ع 18 ن��ق��ط��ة( على 
بفوزين  امل���ن���ت���ش���ي  امل�����ب�����رة  ح����س����اب 
والنجمة  ال��ت��ض��ام��ن  ع��ل��ى  متتاليني 

)خامس 16نقطة(. 
للراسينغ  ودف��اع��ي  هجومي  تمايز 
م��ع غياب  ع��ل��ى ملعبه، وخ��ص��وص��ًا 

القّمة بني الصفاء والعهد 
واألنصار والراسينغ

الع���ب���ي امل����ب����رة رام������ي ع���م���ار وسعد 
الدين بهلوان املوقوفني مقابل غياب 

عماد امليري، والكلمة للملعب. 
األنصار × اإلصالح )بيروت البلدي ـ 17:00( 
أمام  األن��ص��ار  إليها  يحتاج  ف��رص��ة 
االخيرة  سقطته  ليصلح  اإلص����اح 
الصدارة  ويستعيد  الراسينغ  أم��ام 
)ثالث 20 نقطة(، ومحاولة إصاحية 
ف�����ي غ�����ي�����اب نجمي  ل���خ���ط���ف ش�������يء 
البرازيلي راموس واملدافع  األخضر 
نقاطه  وتعزيز  يونس،  باقر  محمد 
)ن���ق���ط���ت���ان(، وخصوصًا  ال���ق���اع  ف���ي 
بعدما لعب بخطورة هجومية أمام 

الساحل )2�3(. 
ويغيب عنه الحارس بال كساب. 

السالم × الساحل )صور ـ 14:15( 
ل��ق��اء س��اخ��ن وم��ف��ت��وح ع��ل��ى ساحة 
األمان. السام )حادي عشر 6 نقاط( 
كسر ال��ح��واج��ز أخ��ي��رًا ب��ف��وزي��ن على 
ال��غ��ازي��ة واإلخ�����اء والثالث  ض��ي��ف��ي��ه 
أكثر من مرتبة، فيما يسعى  يرفعه 
الساحل )سابع 10 نقاط( للتمترس 

في الوسط. 

الدرجة الثانية 
ص��ع��د ف��ري��ق ط��راب��ل��س إل����ى صدارة 
بطولة الدرجة الثانية مؤقتًا بفوزه 
على ضيفه وجاره الشباب طرابلس 
البلدي،  ط��راب��ل��س  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى   0-2
في افتتاح املرحلة التاسعة. وسجل 
 )34( ال��ل��ون  الستار  عبد  اإلصابتني 

وأحمد املصري )79(. 
قاد املباراة الحكم جميل رمضان مع 
ربيع عميرات وعلي حمدان ومحمد 

الخالد. 
ماحقته  ص���ي���دا  األه����ل����ي  وواص��������ل 
ال���ص���دارة ب��ف��وزه ع��ل��ى اإلرش�����اد 0-2 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب ص���ي���دا ال���ب���ل���دي. سجل 
أحمد  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي  اإلص�����اب�����ت�����ني 

اليمني )69( وأنور جواد )86(. 
ق����اد امل����ب����اراة ال��ح��ك��م ح��س��ن سلمان 
رمال،  وم��ح��م��د  ب����واب  م��ع مصطفى 

وحسان زهري رابعًا.
)األخبار(

يحفل األسبوع العاشر من بطولة لبنان بمباريات تقلب ترتيب فرق املربع األول، 
الصفاء والعهد واألنصار والراسينغ، ويواجه النجمة واملبرة سباقًا لالقتراب 

منها، وتخوض فرق املربع األدنى مواجهات قاسية، وعلى األخص فريقا القاع 
السالم والغازية 

كرة القدم

بالدوين يقود الحكمة ونايت جونسون يعود إلى الرياضي 
ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم، ع��ن��د ال��س��اع��ة 16.00، 
املرحلة الرابعة إيابًا من بطولة »بنك 
ي���ن، األول  م���ي���د« ل���ك���رة ال���س���ل���ة ب���ل���ق���اء
ط����راب����ل����س، صاحب  امل���ت���ح���د  ي���ج���م���ع 
نقطة،   25 ب���رص���ي���د  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز 
األمراء  ال���ش���ب���اب ح�����وش  م����ع ض��ي��ف��ه 
ويدخل  ن��ق��ط��ة.   14 ب��رص��ي��د  ال���ث���ام���ن 
بمعنويات  امل����ب����اراة  ال��ط��راب��ل��س��ي��ون 
الوصافة  مركز  تعزيز  بعد  مرتفعة، 
ال��ث��ان��ي��ة ال���ت���ي اح��ت��ل��ه��ا امل��ت��ح��د بعد 
أبرزها  م��ت��ت��ال��ي��ة  ان���ت���ص���ارات  أرب���ع���ة 

على الحكمة. 
مهمتهم  ف��ت��ب��دو  ال����زح����اوي����ون،  أم����ا 
صعبة ملغادرة املركز الثامن وتحقيق 
ال��ف��وز ال��ث��ال��ث ه��ذا امل��وس��م مقابل 10 
خ��س��ارات ن��ظ��رًا ل��ل��ف��ارق ال��ف��ن��ي، علمًا 

ك��ان��ت متقاربة  ال���ذه���اب  م���ب���اراة  ب���أن 
 �  92 بفارق نقطتني  املتحد  فاز  حيث 
90، لكن مستوى سفير الشمال ارتفع 

بنحو ملحوظ في مرحلة اإلياب. 
ال���ت���وق���ي���ت ع���ي���ن���ه فريق  ف����ي  وي���ل���ع���ب 
أن���ي���ب���ال زح���ل���ة )خ���ام���س���ًا ب��رص��ي��د 21 
نقطة( مع ضيفه الرياضي الوصيف 
القلبني  م���ل���ع���ب  ع����ل����ى  ن���ق���ط���ة   29 ب������ 
املباراة  ه�����ذه  وس���ت���ك���ون  األق�����دس�����ني. 
األبرز في املرحلة الرابعة؛ فالرياضي 
الثاني  م����رك����زه  ت���ع���زي���ز  إل�����ى  ي��س��ع��ى 
وت��رس��ي��خ ح��ال��ة االس��ت��ق��رار ال��ت��ي بدأ 
يمر فيها الفريق بعد األزمة األخيرة. 
ومن املحتمل أن يشارك مع الرياضي 
العب القديم �� الجديد نايت جونسون 
 إل���ى بيروت. 

ً
ال����ذي وص���ل أم���س ل��ي��ا

ين،  بلقاء األحد  غدًا  املرحلة  وتختتم 
 13 ب���  )األخ��ي��ر  بيبلوس  األول  يجمع 
ال��ح��ك��م��ة الجريح  ن��ق��ط��ة( م���ع ض��ي��ف��ه 
صاحب املركز الرابع ب� 22 نقطة على 
 .18.00 ال��س��اع��ة  عند  عمشيت  ملعب 
ف���رص���ة لألخضر  امل����ب����اراة  وس���ت���ك���ون 
مر  التي  األزم��ة  بعد  الثقة  الستعادة 
ب���ه���ا، وخ���ص���وص���ًا ب��ع��د ال��ت��ع��اق��د مع 
ال���وط���ن���ي طوماس  امل��ن��ت��خ��ب  م������درب 
بأن  أب��از، علمًا  آالن  بالدوين لخافة 

بالدوين دّرب الفريق أمس. 
الشانفيل  أخ��رى  م��ب��اراة  ف��ي  ويلتقي 
املتصدر برصيد 33 نقطة مع ضيفه 
ب���� 16 ن��ق��ط��ة( على  ه���وب���س )س���اب���ع���ًا 
ملعب مدرسة املريميني عند الساعة 

 .18.00

كرة السلة

توجه املراقب الدولي 
مازن رمضان إلى 

العاصمة املاليزية 
كواالملبور للمشاركة في 
ندوة للمراقبني الدوليني 

بدعوة من االتحاد 
اآلسيوي. وتستمر الندوة 

ثالثة أيام تتخللها 
محاضرات ثانوية 

ملراقبي النخبة تتضمن 
مواضيع عدة أبرزها 
االطالع على أنظمة 

البطوالت وروزنامتها. 
غ 

ّ
ومن جهة أخرى، تبل

رمضان تكليف االتحاد 
اآلسيوي له مراقبة 

مباريات كأس آسيا 2011 
في قطر. 

رمضان إلى 
كوااللمبور 

رياضة

قائد اإلرشاد فؤاد حجازي يتخطى 
العبًا صيداويًا )حسن بحسون( 
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العب أنيبال شانون تيرانس يسجل في سلة الرياضي ذهابًا )أرشيف ـ بالل جاويش( 
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