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ال��ت��اس��ع��ة م��ن ب��ط��ول��ة لبنان  ال��ي��وم امل��رح��ل��ة  تفتتح 
ل���ل���درج���ة ال���ث���ان���ي���ة ل���ك���رة ال����ق����دم ب���ل���ق���اء ق�����وي ي��ج��م��ع 
األهلي صيدا، الثالث، وضيفه اإلرشاد، الرابع، على 
ملعب ص��ي��دا ال��ب��ل��دي. ويلعب ط��راب��ل��س ال��ري��اض��ي، 

الشباب طرابلس في  الثاني، وضيفه 
املدينة  في  البلدي  امللعب  على  درب��ي 
الشمالية. ويبحث الحكمة عن فرصة 
ملغادرة القاع عندما يستضيف ناصر 
بر الياس في برج حمود غدًا السبت. 
بأربع  األح��د،  املرحلة، يوم  وُتستكمل 
مباريات حيث يحل الخيول املتصدر 
ض���ي���ف���ًا ع���ل���ى ن����اص����ر ب�����ر ال�����ي�����اس ف��ي 
البرتقالي  ال��ف��ري��ق  ويتطلع  ال��خ��ي��ارة، 

الى مواصلة انتصاراته بقيادة املدرب جمال الحاج، 
حجيج  موسى  أم��ث��ال  املخضرمني  الفريق  ون��ج��وم 
)ال��ص��ورة( وال��واع��دي��ن ومنهم ه��داف الفريق فضل 
السيد. ويلتقي السالم زغرتا وضيفه االجتماعي في 
»الزغرتاوي«  يطمح  املرداشية، حيث 
ال���������ى م������واص������ل������ة ن����ت����ائ����ج����ه ال����ج����ي����دة 
واالق��ت��راب م��ن ال��ص��دارة بعد التغيير 
ال�����ذي ط�����اول ال��ج��ه��از ال��ف��ن��ي وم��ج��يء 
اي���ف���ان. ويستضيف  ال��ص��رب��ي  امل����درب 
ح���رك���ة ال���ش���ب���اب امل������ودة ط���راب���ل���س في 
ب��رج ح��م��ود، وينتقل األه��ل��ي النبطية 
الى طرابلس ملواجهة مضيفه املحبة. 

)تنطلق املباريات الساعة 14:15(.

األهلي ـ اإلرشاد في واجهة املرحلة التاسعة

•  الدرجة الثانية  •

الحكمة في أزمة... فمن املسؤول؟

مواجهات صعبة للجيش والكرامة في سوريا
ت��ف��ت��ت��ح ال���ي���وم امل��رح��ل��ة ال���س���ادس���ة من 
ال��دوري السوري لكرة القدم على وقع 
والسخونة  ب��اإلث��ارة  مليئة  م��ب��اري��ات 
وستشهد مواجهات صعبة يتصّدرها 
والوثبة،  الجيش  ب��ني  العاصمة  ل��ق��اء 

ولقاء حمص بني الكرامة والوحدة. 
ويلتقي في حلب االتحاد مع الجزيرة، 
وف���ي دم��ش��ق ال��ش��رط��ة م���ع أم���ي���ة، وف��ي 
دير الزور الفتوة مع املجد، وفي حماة 
ال��ط��ل��ي��ع��ة م���ع ح���ط���ني، وف����ي ال��الذق��ي��ة 

تشرين مع النواعير. 
وي��ت��ط��ّل��ع ال��ج��ي��ش، امل���ت���ص���ّدر وح��ام��ل 
اللقب، إلى نسيان خسارته في املرحلة 
املاضية وتعزيز صدارته على حساب 
ض��ي��ف��ه ال���وث���ب���ة ال���ث���ال���ث ف���ي م��واج��ه��ة 
ص��ع��ب��ة وم��ت��ك��اف��ئ��ة ل���ت���ق���ارب م��س��ت��وى 
ال���ج���ي���ش س��ي��ج��د  ك�����ان  ال���ط���رف���ني وإن 
ن��ف��س��ه ف����ي م���وق���ف ح�����رج إذا اس��ت��م��ر 
غ���ي���اب م��ه��اج��م��ي��ه امل����ص����اب����ني، م��اج��د 

الحاج واألردني أحمد هايل. 

ويبدو لقاء حمص بني الكرامة السادس 
وض���ي���ف���ه ال������وح������دة ال����ث����ان����ي م��ف��ت��وح��ًا 
على ك��ل االح��ت��م��االت نظرًا إل��ى تقارب 
ك���ان املضيف  ال��ط��رف��ني، وإن  م��س��ت��وى 
إرض���اء جمهوره ونسيان  إل��ى  يتطّلع 
خسارته في املرحلة املاضية، وبالتالي 
تخفيف الضغوط عن جهازه التدريبي. 
الرابع وبطل كأس  االتحاد،  ويخوض 
االت��ح��اد اآلس��ي��وي، مباراته م��ع ضيفه 
ال����ج����زي����رة ال����خ����ام����س، ب���ق���ي���ادة امل�����درب 
املؤقت عبد اللطيف مقرش الذي خلف 
املدرب الروماني املستقيل تيتا فاليرو 
في مباراة متكافئة. وفي دمشق، يدرك 
محمد ختام مدرب الشرطة السابع أن 
أي نتيجة غير الفوز على ضيفه أمية 
التاسع تعني حزم حقائبه واالبتعاد 
ع���ن امل��ن��اف��س��ة م���ب���ك���رًا، وخ���ص���وص���ًا أن 
فريقه يضّم نخبة من أبرز نجوم اللعبة 
املحليني، غير أن عروضه ونتائجه لم 

تكن مرضية. 

الدوري األردني 
ستكون القمة التقليدية بني الوحدات، 
امل��ت��ص��در ووص���ي���ف ال��ب��ط��ل، وغ��ري��م��ه 
الفيصلي، الثاني وحامل اللقب، ضمن 
املرحلة ال�11من الدوري األردني، محّط 
ال��ي��وم، إذ إنها تمّثل منعطفًا  األن��ظ��ار 
حاسمًا في شكل الصراع الثنائي على 

الفرصة  املوسم، ومواجهة  ألقاب  أهم 
 23( الفيصلي  إل��ى  بالنسبة  األخ��ي��رة 
ن��ق��ط��ة( ال����ذي ي��ت��خ��ّل��ف ب��ف��ارق 5 نقاط 
ع��ن م��ن��اف��س��ه، وال ينفعه س���وى ال��ف��وز 
لالقتراب منه، وأي نتيجة أخرى تعني 
أن ط���ري���ق ال�����وح�����دات أص���ب���ح���ت ش��ب��ه 
ممهدة الستعادة اللقب في وقت مبكر 
أكثر  القطبان  اإلي���اب. ويملك  دور  من 
م���ن ن��ص��ف الع���ب���ي امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 
آخر  املقبل  ال��ذي يبدأ مطلع األسبوع 
م���راح���ل االس���ت���ع���داد ل���ك���أس آس���ي���ا في 
الرقم  الغد  مواجهة  وتحمل  ال��دوح��ة. 
68 ف����ي إط�������ار ل�����ق�����اءات ال���ق���ط���ب���ني ف��ي 
ال���دوري، ف��از الفيصلي 25 م��رة مقابل 

22 خسارة و20 تعاداًل. 
وي��ل��ع��ب ال��ي��وم أي��ض��ًا ال��ب��ق��ع��ة وضيفه 
ال��رم��ث��ا، وال��ح��س��ني وم��ض��ي��ف��ه منشية 
ب��ن��ي ح��س��ن، وغ����دًا ش��ب��اب األردن مع 
مع ضيفه  واليرموك  األهلي،  مضيفه 

الجزيرة، وكفرسوم مع العربي.

الكرة العربية

ألقاب  الجمهور معظم  ن��ادي  حصد 
م���س���اب���ق���ات ال���ل���ق���اء امل���ح���ل���ي ال���ث���ال���ث 
ال����ذي   ،2010 ل���ع���ام  ال����ق����وى  ألل����ع����اب 
ن����ظ����م����ه ع����ل����ى م�����ض�����م�����اره ب�����إش�����راف 
العام  ب��األم��ني  ممثاًل  اللعبة،  ات��ح��اد 
الصندوق  الله بجاني، وأم��ني  نعمة 
ف���ادي س��الم��ة. وش���ارك ف��ي اللقاء 99 
ع����داًء وع�����داءة ي��ن��ت��م��ون ال���ى ن����وادي: 
األنطوني  ليبانون،  انتر  الشانفيل، 
بعبدا، العّدائني القدامى والجمهور. 
امل��س��اب��ق��ة أليس  أش���رف ع��ل��ى تنظيم 
العمرية  الفئات  أوائ��ل  وهنا  كيروز. 

في مختلف املسابقات: 
فئة الصغيرات � 60 مترًا: كريستينا 
 8،93 )ال��������ج��������م��������ه��������ور(  م������ع������ل������ول������ي 
ب���وش���ك���ج���ي���ان  ك���ري���س���ت���ني   �2 ث���������وان، 

)الجمهور(9،12 ثوان. 
فئة الصيصان إناث �60 مترًا: ماريا 
ال��ج��م��ي��ل )ال���ج���م���ه���ور( 10،2ث���������وان. 2� 
)ال���ج���م���ه���ور( 10،02  ري��ب��ي��ك��ا ك���س���اب 

ثوان. 
ف��ئ��ة ال���رج���ال: ال��وث��ب ال��ط��وي��ل: م��ارك 
2� علي  م��ت��رًا.  )ال��ج��م��ه��ور( 6،06  ورد 

صالح )انتر ليبانون( 5،95 أمتار. 
ص��ي��ص��ان � 60 م��ت��رًا: س��ي��ري��ل ك��ي��روز 
)ال��ج��م��ه��ور( 9،48ث�����وان. 2� كميل أبو 

فرحات )الجمهور( 9،55ثوان. 
ج���ح���ا  ج��������������ورج  م:   60� ص�������غ�������ار 
الفريد   �2 ث����وان.   8،26 )ال��ج��م��ه��ور( 

بالدو )الجمهور( 8،51 ثوان. 
ك��ري��س��ت��ال رح��م��ة  م:   80� ال��ح��دي��ث��ات 
2� جويل  ث��ان��ي��ة.   11،08 )ال��ش��ان��ف��ي��ل( 

فغالي )الجمهور( 11،23ثانية. 
ك��ون��ت  ت����رس����ت����ان  م:   80  � األح����������داث 
فيليب   �2 ث������وان.   9،62 )ال���ج���م���ه���ور( 

باولي )الشانفيل( 9، 74 ثانية. 
ب���س���وس  دان������ي������ال  100م:   � ال������رج������ال 
)الجمهور( 12،10ثانية. 2� علي ضيا 

)األنطونية( 12،22ثانية. 
ك��ري��س��ت��ال ص��ان��ع  � 100م:  ال��س��ي��دات 
)ال���ش���ان���ف���ي���ل( 13،50ث����ان����ي����ة. 2� أل��س��ا 

خوري )الجمهور( 14،25ثانية. 
السيدات � 1000م: سارة جو قرطباوي 
)الشانفيل( 3،17،67د. 2� أسيل بسمة 

)األنطوني( 3،24،43 دقائق. 
الرجال � 1000م: محمد حنوف )عبر 
ك���رم  س��ع��ي��د   �2 د.   2،44،13 ل���ب���ن���ان( 

)الجمهور( 2،53،19د. 
كريستال  الطويل:  الوثب   � السيدات 
م��اري��ا  )ال��ش��ان��ف��ي��ل( 5،11م. 2�  ص��ان��ع 

بيا رحمة )الجمهور( 9 4،45م. 
دان����ي����ال  ×400م:   4 ب������دل   � ال�����رج�����ال 
ب���س���وس وس��ي��ري��ل ن��ص��ر وان��ط��ون��ي 
مخايل ورافاييل سماحة )الجمهور 

أ( 3،45،18د. 
ام����ي����ل ح����وي����ل وس������ي������زار ب��ط��ي��ش   �2
وم�����اي�����ك�����ل ب������س������وس وس�����ع�����ي�����د ك�����رم 

)الجمهور ب( 4،10،91 د. 

الجمهور يكتسح ألقاب اللقاء الثالث

لقاء اليوم هو
 الـ68 بين قطبي األردن، 

وفاز الفيصلي 25 
مقابل 22 للوحدات 

ال��ن��ادي  ال��ك��الم يستغربه رئ��ي��س  ه���ذا 
إي��ل��ي ف���رح���ات ال����ذي أّك����د أن ج��م��ه��وره 
كان منضبطًا، بل إنه صّفق لجمهور 
الحكمة حني كانوا يطلقون الهتافات 
ض������ده������م. وع��������ن ال�������ح�������وار ب������ني ق���ائ���د 
ال��ج��م��ه��ور »ب���اش���و« وم��ق��دس��ي وع���دم 
ال��ج��م��ه��ور  ت���ه���دئ���ة  ع���ل���ى  األول  ق������درة 
امُل���س���ت���ف���ز م����ن ال���ج���م���ه���ور اآلخ�������ر، ورد 
م��ق��دس��ي ب���أن »ه����ؤالء ض��ي��وف��ن��ا«، رأى 
فرحات أنه محاولة من باشو لتبرير 
نفسه أمام مقدسي الذي كان منزعجًا 

من هتافات جمهوره. 

رئيس االتحاد 
عبد الله شهاب

 الشانفيل يتفوق 
في جري السيدات 

وعبر لبنان في ألفية 
الرجال 

ألعاب القوى

جبيلي ورزق الله بطال »القدامى« 

أحرز عز الدين جبيلي وميشال رزق الله 
لقبي بطولة لبنان لقدامى كرة الطاولة، التي 
نظمها االتحاد اللبناني على طاوالت مون 

السال. 
فئة 40 ـ 50 سنة: فاز جبيلي )نادي مجمع 

الحريري صيدا( في النهائي على فادي 
قسيس )الرياضي بيروت( 1/3 وعلى 

مروان الراسي )الفوار زغرتا( 2/3، وحل 
قسيس ثانيًا بفوزه على الراسي الثالث. 

فئة 51 وما فوق: فاز ميشال ميشال رزق 
الله )مون السال( في النهائي على عميد 

الالعبني سمير مرشي )هومنتمن بيروت( 
0/3، وحل ثالثًا كل من نديم رعد )الشبيبة 
العاملة( وبهجت جعجع )الشباب بيروت(. 

ام: الدولي مصطفى 
ّ
قاد املباريات الحك

الدقدوقي، واالتحاديون موريس الياس، 
ربيع جرجس، عفيف شرارة، كميل رحيم 
واندره نعمة. والحكم العام للبطولة الدولي 
علي حيدر أحمد. وختامًا وّزعت الكؤوس 
على الفائزين وامليداليات على املشاركني. 

قرعة كأس لبنان للصاالت 

أجرى االتحاد اللبناني لكرة القدم، أمس 
الخميس، سحب قرعة مباريات بطولة 

كأس لبنان في كرة القدم للصاالت 
للموسم الجديد بإشراف رئيس لجنة 
»الصاالت« سمعان الدويهي، على أن 

تنطلق البطولة بدءًا من االثنني 21 شباط 
د الحقًا مالعب املباريات  2011، وستحدَّ

ومواعيدها. 
وجاءت مباريات الدور التمهيدي كاآلتي: 
الجامعة األميركية × الجمهور. الجامعة 

العاملية × الرسل جونية. عمشيت × 
أنفستا. القلمون × الهدف. الشويفات × 

مؤسسة الربيع. خريجو املؤسسة الحديثة 
× جامعة القديس يوسف. 

رعاية شؤون الرماة 

ق خليل والحاج بطولة املباراة الودية في 
ّ
حق

لعبة األطباق املزدوجة من الحفرة األوملبية 
)دوبل تراب( على حقل ليبانون كونتري 

كلوب ـــــ عيتات، بمشاركة رماة هواة 
ومحترفني. وجاءت النتائج: 

الفئة a محترفني: 1ـ وسام رشاد خليل 
)150/141(، 2ـ سليمان سارة )150/135(، 

3ـ الياس كعدي )130/ 1509(. 
الفئة b هواة: 1ـ هشام الحاج )99/ 150(،2ـ 

إيلي أبي نادر )90/ 150(، 3ـ إيلي لطفي 
 .)150/66(

املرصد الرياضي 

* تسود أجواء نادي النجمة موجات من 
الصراعات بشأن واقع الفريق ورؤية 
املدرب الجزائري الخبير قندوز، الذي 

قّدم بيانًا واضحًا بضرورة العمل على 
تأسيس فريق متجّدد متكامل قادر على 

املنافسة باسم النجمة، لكنه يصطدم 
بعناصر غير منضبطة متنّوعة تحاول 
عرقلة ذلك ملصالح مختلفة، فيما تقف 

اإلدارة عاجزة عن حسم األمور! 
* صارح أحد أعضاء اللجنة العليا في 

االتحاد اللبناني لكرة القدم بأنه ال يستبعد 
تفّرغ عدد كبير من الالعبني لكرة الصاالت 

إذا جرى الفصل بني اللعبتني في املوسم 
املقبل، مشيرًا الى أّن فريقه قد يخسر 

العبًا أساسيًا مهّمًا وجد نفسه كثيرًا في 
اللعبة املتفّرعة وبات نجمًا كبيرًا فيها. 

لبنان الرياضي


