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مهمة ع�سيرة لأتلتيكو في مواجهة �إ�شبيلية ...ودورتموند في قمة مفتوحة
«�أمراء باري�س» يواجه �أنجيه «المفاج�أة» ...وقمة نارية بين �آر�سنال وت�شيل�سي

المدرب المحلي يوا�صل ح�ضوره القوي
في الدوري اللبناني

يأمل أتلتيكو مدريد في الفوز على ضيفه
إشبيلية بهدف ص��ون ال��ري��ادة من تهديدات
المالحقين برشلونة وري��ال م��دري��د .وتنتظر
أتلتيكو م��دري��د المتصدر مهمة صعبة في
المرحلة ال��ح��ادي��ة وال��ع��ش��ري��ن م��ن ال���دوري
اإلسباني لكرة القدم ،عندما يستقبل إشبيلية
السابع ،فيما يزور برشلونة وصيفه وحامل
اللقب ملقة ،ويأمل المدرب الفرنسي زين الدين
زيدان في تحقيق فوزه الثالث على التوالي مع
ريال مدريد.
في المباراة األول��ى على ملعب «فيسنتي
كالديرون» في العاصمة ،يستقبل أتلتيكو مدريد
الفائز تسع مرات في مبارياته العشر األخيرة،
إشبيلية الذي يمر بفترة جيدة بعد فوزه  3مرات
في آخر أربع مباريات ،أمالً في تكرار فوزه الكبير
ذهابا ً (3-صفر).
واستعد أتلتيكو للمواجهة بتعادله سلبا ً على
أرض سلتا فيغو األربعاء في ذهاب ربع نهائي
الكأس عندما عجز مهاجمه الفرنسي المتألق
أنطوان غريزمان عن ه ّز الشباك ،فيما التقى
إشبيلية مع ميرانديس من الدرجة الثانية.
ويأمل برشلونة بطل أوروبا والعالم أن تكون
مواجهته الثانية مع ملقة هذا الموسم أسهل
من األول��ى في المرحلة الثانية عندما احتاج
إلى هدف متأخر من مدافعه البلجيكي توماس
فرمايلن لحسم المباراة.
ويتخلف برشلونة حامل اللقب عن أتلتيكو
بفارق نقطتين ،لكنه يملك مباراة مؤجلة ضد
سبورتينغ خيخون ستقام ف��ي  17شباط
المقبل ،وهو يخوض اللقاء بعد تجديد فوزه
على أتلتيك بلباو  1-2في ذه��اب ربع نهائي
الكأس األرب��ع��اء ،بعدما اكتسحه بسداسية
نظيفة األسبوع الماضي في الدوري.
ويعول برشلونة على الثالثي الضارب،
ميسي أفضل الع��ب ف��ي العالم لخامس مرة
وسواريز متصدر ترتيب الهدافين ( )18ونيمار
(.)16
وقدم ملقة الثاني عشر في الترتيب سلسلة
رائعة فاز خاللها في أربع مباريات على التوالي
واحدة منها على أتلتيكو مدريد المتصدر ،قبل
تعادله مع الس بالماس  1-1وسقوطه على
أرض جاره اشبيلية .1-2
ومن بين المتصدرين ،ستكون مواجهة ريال
مدريد الثالث ،بفارق أرب��ع نقاط عن أتلتيكو
ونقطتين عن برشلونة ،األسهل عندما يح ّل
ضيفا ً على ريال بيتيس الخامس عشر والذي لم
يذق طعم الفوز في مبارياته السبع األخيرة.
وي��أم��ل م���درب ري���ال ال��ج��دي��د زي����دان ،في
تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري
بعد مواجهتي ديبورتيفو ال كورونيا ()0-5
وسبورتينغ خيخون ( )1-5على أرضه.
وي��ع� ّول زي���دان ،على غ��رار لويس إنريكي
م��درب برشلونة ،على ثالثي ض��ارب يتألف
من البرتغالي كريستيانو رونالدو والوايلزي
غاريث بايل والفرنسي كريم بنزيمة ،لكنه تلقى
ضربة إلصابة بايل في ربلة الساق وابتعاده
عن المالعب  3أسابيع.
وسيغيب بايل عن المباريات ضد بيتيس
واسبانيول وغرناطة في الدوري المحلي ،بيد
أنه سيكون جاهزا ً لمباراة أتلتيك بلباو في 13
شباط المقبل ،وضد روما اإليطالي في  17منه
في ذهاب ال��دور ثمن النهائي لمسابقة دوري
أبطال أوروبا.
وسجل كل من رونالدو وبنزيمة حتى اآلن 16
هدفا ً في الدوري مقابل  13لبايل.
ويخوض ريال اللقاء بعد اإلعالن عن تصدره
الئحة األندية األكثر حصوال ً على إي��رادات في
عام  2015مع  577مليون يورو ،وذلك للعام
الحادي عشر على التوالي.
ويبحث فياريال الرابع بفارق  7نقاط عن
أتلتيكو عن استعادة الفوز عندما يح ّل على
اسبانيول الرابع عشر ،وذلك بعد فوزه  6مرات
على التوالي قبل تعادله مع بيتيس.
وف���ي ب��اق��ي ال��م��ب��اري��ات ،يلعب الجمعة
سبورتينغ خيخون م��ع ري���ال سوسييداد،
والسبت غرناطة مع خيتافي ،وراي��و فايكانو
مع سلتا فيغو ،واألحد أتلتيك بلباو مع ايبار،
وديبورتيفو الكورونيا مع فالنسيا ،واالثنين
ليفانتي مع الس بالماس.

فرض المدرب المحلي حضوره في
ال��دوري اللبناني لكرة القدم لموسم
جديد ،بعدما أكد في السنوات األخيرة،
أن��ه الخيار األفضل للفرق اللبنانية
حالياً.
وك��ان الموسم الماضي برهن عن
تف ّوق المدرب المحلي ،من خالل فوز
العهد بلقب ال���دوري ،بقيادة محمود
حمود ،وطرابلس ال��ذي يشرف عليه
المدرب الفلسطيني المقيم في لبنان
منذ سنوات اسماعيل قرطام ،بكأس
لبنان.
وستخوض سبعة فرق منافسات
إي��اب ال���دوري ،بقيادة م��درب محلي،
فيما تلعب خمسة أخ���رى ،بإشراف
مدربين أجانب (رومانيان وسوريان
وسوداني).
ويسير الصفاء المتصدر ،بقيادة
المدرب الوطني إميل رستم ،بخطى
ثابتة نحو إح��راز لقب ال��دوري للمرة
الثالثة في تاريخه .وق��د ش ّكل قبول
رستم بمهمة اإلشراف على الصفاء في
ظروف صعبة يعانيها الفريق ،تحدّيا ً
ل��م��درب الحكمة والنجمة السابق،
بعد سنوات عدّة غاب فيها عن مقاعد
البدالء ،ألسباب شخصية.
ونجح رستم حتى اآلن ،في تحفيز
الالعبين ،بعدما أرخت األزمة المالية
بظاللها ع��ل��ى اس��ت��ع��دادات الفريق
للموسم الحالي ،فتأخر انطالقها ،حتى
أن اإلدارة ل��م تعط ال��ض��وء األخضر
لبدئها س��وى قبل أسابيع قليلة من
انطالق الدوري.
ونجح رستم في تشكيل نواة فريق
صلب ومقاتل ،معتمدا ً على العنصر
المحلي في المقام األول ،واأله��م أنه
اشتغل ببراعة على العامل النفسي،
فتجاوز مع العبيه آث��ار األزم��ة التي
تعصف بنادي الصفاء ،منذ أكثر من
عام.
وي���ط���ارد ف��ري��ق ال��ص��ف��اء منافس
شرس هو العهد ،الذي يقوده محمود
حمود ،الذي يعتبر من ألمع المدربين
المحليين ح��ال��ي�اً ،خصوصا ً بعدما

الدوري األلماني

تعود عجلة الدوري األلماني لكرة القدم إلى
الدوران بعد توقفها لمدة أربعة أسابيع بسبب
عطلة الشتاء ويأمل دورتموند الوصيف أن يبقي
على فارق النقاط مع بايرن ميونيخ وذلك عندما
يلتقي بوروسيا مونشنغالدباخ على أرضه في
مباراة بالغة الصعوبة اليوم السبت.
ويأمل مونشنغالدباخ رابع الترتيب تفادي
خ��س��ارت��ه الساحقة ذه��اب �ا ً أم���ام دورت��م��ون��د
(4-صفر) عندما يستضيفه باحثا ً عن فوزه
الثالث في آخر أربع مباريات.
ولم يخسر مونشنغالدباخ ،تحت إشراف
مدربه الجديد أندريه شوبرت ،في آخر سبع
مباريات على أرضه في ال��دوري ،بينها فوزه
الكبير على بايرن ميونيخ  1-3الشهر الماضي.
وق���ال الغيني إب��راه��ي��م��ا ت����راوري جناح
مونشنغالدباخ« :نحن جاهزون ومصممون
على الفوز في المباراة .ن��درك تماما ً نوعية
دورتموند ،لكننا نلعب في بوروسيا بارك ونريد
إظهار أحقية تواجدنا بين المتصدرين».
وستتركز األنظار على هرتا برلين الثالث
وال��ذي يخوض أحد أفضل مواسمه ،بتسلقه
الترتيب حتى المركز الثالث بفارق  6نقاط عن
دورتموند ،وذلك بعد فوزه  5مرات في مبارياته
الست األخيرة.
ويستقبل فريق العاصمة أوغسبورغ الثاني
عشر المنتشي من فوزه  3مرات على التوالي.
ويمتلك هرتا الذي يشرف عليه العبه السابق
المجري بال دارداي  32نقطة ،أي أقل بثالث
نقاط من كامل رصيده الموسم الماضي عندما
احتل المركز الخامس عشر.
وفي باقي المباريات ،يلعب السبت هانوفر
م��ع دارم��ش��ت��ات ،وك��ول��ن م��ع ش��ت��وت��غ��ارت،
وهوفنهايم مع باير ليفركوزن ،وإنغولشتات
مع ماينتس ،واألحد أينتراخت فرانكفورت مع
فولفسبورغ ،وشالكه مع فيردر بريمن.

الدوري الفرنسي

يسعى باريس سان جيرمان إلى مواصلة
زحفه نحو االحتفاظ باللقب ومواصلة مسلسل
انتصاراته عندما يستضيف السبت مفاجأة
الموسم أنجيه الثالث ،وذلك في المرحلة الثانية

والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويحلق فريق المدرب لوران بالن في سمائه
الخاصة هذا الموسم إذ يتربع على الصدارة
بفارق  21نقطة عن موناكو الثاني بعدما حقق
 5انتصارات متتالية و 14في مبارياته الـ15
األخ��ي��رة ول��م ي��ه��در س��وى  6ن��ق��اط فقط بعد
تعادله ثالث مرات ودون أي هزيمة.
وخرج النادي الباريسي فائزا ً من  27مباراة
في جميع المسابقات هذا الموسم وهو أمر لم
يحققه أي فريق في البطوالت الخمس الكبرى.
وم��ن ال��م��رج��ح أن ي��واص��ل س��ان جيرمان
انتصاراته من خالل تخطي أنجيه الذي خرج
خاسرا ً مرتين في المراحل الثالث السابقة لكنه
ال يتخلف س��وى بفارق نقطتين عن موناكو
الثاني.
ويدخل فريق بالن إلى لقاء أنجيه بمعنويات
مرتفعة بعدما واصل حملة الدفاع عن لقبه بطالً
لمسابقة الكأس المحلية ببلوغه ال��دور ثمن
النهائي على حساب تولوز بالفوز عليه 1-2
الثالثاء ،مجددا ً التفوق على األخير بعد أن تغلب
عليه 1-صفر في الدوري قبلها بثالثة أيام.
ويأمل سان جيرمان أن يقدم تولوز نفس
المستوى عندما يحل ضيفا ً على موناكو الثاني
يوم األحد في مباراة يسعى خاللها فريق اإلمارة
إلى مواصلة نتائجه الجيدة.
ويدخل موناكو إلى اللقاء بمعنويات مرتفعة
بعد تأهله أيضا ً إلى ثمن نهائي الكأس بفوزه
على مضيفه إيفيان  1-3األربعاء المنقضي.
وفي المباريات األخرى ،يلعب السبت نيس
مع ضيفه لوريان في مباراة مطالب بنقاطها
الثالث ألن سانت إتيان الذي يحل األحد ضيفا ً
على رينس ،ورين الذي افتتح المرحلة أمس أمام
ضيفه غازيليك أجاكسيو ،متربّصان له ألنهما
ال يتخلفان عنه سوى بفارق نقطة ونقطتين
على التوالي كما أن كان الذي يحل ضيفا ً على
مونبلييه يبتعد عنه بفارق ثالث نقاط فقط ما
يجعل الصراع على بطاقتي المركزين الثاني
والثالث إلى دوري أبطال أوروبا مشتعالً.
وسيحاول مرسيليا الثامن ( 29نقطة) وليون
التاسع ( 29نقطة أيضاً) البقاء في هذا الصراع
عندما يتواجهان األح��د ف��ي أق��وى مباريات
المرحلة ،فيما يلعب السبت غانغان مع باستيا،
وليل مع تروا ،ونانت مع بوردو.

الدوري اإلنكليزي

يلعب آرسنال قمة المرحلة الثالثة والعشرين
من ال��دوري اإلنكليزي لكرة القدم ضد جاره
تشيلسي وهو يبتعد عنه بفارق  13مركزا ً و19
نقطة في الترتيب .لكن مدربه الفرنسي آرسين
فينغر حذر من التقليل من أهمية حامل اللقب
الذي شكل عقدة آلرسنال في السنوات األخيرة.
وكان فوز آرسنال على تشيلسي 1-صفر في
درع المجتمع في آب الماضي األول للمدفعجية
في  14محاولة.
لكن تتويج ويمبلي لم يكن سوى محطة يتيمة
في مشوار آرسنال ضد جاره في العاصمة ،إذ
ضرب تشيلسي بقوة في ذهاب ال��دوري وفاز
2صفر في مباراة مشحونة طرد فيها العباأرسنال البرازيلي غابريال باوليستا واإلسباني
سانتي كازورال في أيلول الماضي.
ف��وز تشيلسي في المرحلة السادسة كان
إحدى اللحظات اإليجابية النادرة للبلوز الذي
خسر تسع مرات حتى اآلن وافترق عن مدربه
البرتغالي جوزيه مورينيو ،ليحمل الهولندي
غ��وس هيدينك الشعلة مؤقتا ً حتى نهاية
الموسم.
وق��ال فينغر« :ليسوا ضمن السباق على
اللقب لكني أعرف نوعية فريقهم ،كانت ظروفهم
استثنائية هذا الموسم وسيعودون ،اعتبرهم
منافسين مباشرين».
وفي وق��تٍ يخوض آرسنال المواجهة على

ملعبه «اإلم���ارات» األح��د في ختام المرحلة،
ستكون صدارته مهددة بالفقدان من ليستر
سيتي الذي يتساوى معه بعدد النقاط ()44
ومانشستر سيتي الثالث (.)43
ويستقبل ليستر سيتي ،المتصدر السابق،
ستوك سيتي سابع الترتيب بعد تحقيقه فوزا ً
يتيما ً في آخر خمس مباريات في الدوري وسبع
مباريات في مختلف المسابقات.
لكن م��درب «الثعالب» اإليطالي كالوديو
رانييري يصر أ ّن��ه غير قلق لفقدان المهاجم
الدولي جيمي ف��اردي شهيته أمام المرمى ،إذ
لم يسجل في آخر  6مباريات ،باإلضافة إلى
الجزائري ال��دول��ي ري��اض محرز الغائب عن
الشباك في آخر  5مباريات.
وقال رانييري« :جيمي ليس في لياقة بدنية
كاملة اآلن أل ّنه خاض الكثير من المباريات التي
سجل فيها من دون تمارين».
وتابع« :أحيانا ً يسجالن الكثير من األهداف،
رياض يلعب جيدا ً وهو مرتاح كثيراً».
أما مانشستر سيتي فيتوقع امتحانا صعبا ً
عندما يح ّل على وست هام السادس الذي سقط
أمام نيوكاسل في الجولة الماضية بعد سلسلة
من  8مباريات من دون خسارة.
ويخوض سيتي اللقاء بعد تحقيقه ف��وزا ً
صريحا ً على ضيفه كريستال باالس 4-صفر
مع نجمه األرجنتيني سيرخيو أغويرو.
لكن يتعيّن على فريق ال��م��درب التشيلي
مانويل بيليغريني االنتباه جيدا ً خصوصا ً أل ّنه
خسر ذهابا ً أمام وست هام .1-2
وق��ال بيليغيريني« :إذا كنت تملك العبين
جيدين وت��أدي��ة جماعية ج��ي��دة ،أعتقد أ ّن��ه
بمقدورك الفوز على أيّ فريق».
وتابع« :الفوارق بسيطة بين األندية ،وهذه
أهمية البريمير ليغ».
ويح ّل توتنهام الرابع بفارق خمس نقاط عن
آرسنال على كريستال باالس الثامن والجريح
من  3خسارات متتالية.
أما مانشستر يونايتد الخامس والمنتعش
من فوز على ليفربول خ ّفف الضغط على مدربه
الهولندي لويس فان غال فيستقبل ساوثهامتون
العاشر والفائز في آخر مباراتين.
وم��ن��ذ ص��ع��ود ساوثهامتون إل��ى ال��درج��ة
الممتازة في  ،2012لم ينجح يونايتد بالفوز
عليه على ملعب «أول��د ت��راف��ورد» س��وى مرة
واحدة في ثالث محاوالت.
من جهته ،يبحث ليفربول التاسع مع مدربه
األلماني يورغن كلوب عن تحقيق أول فوز له
في أربع مباريات عندما يفتتح المرحلة السبت
على أرض نوريتش السادس عشر.
وفي باقي المباريات ،يلعب السبت سندرالند
مع بورنموث ،ووس��ت بروميتش ألبيون مع
أستون فيال ،وواتفورد مع نيوكاسل ،واألحد
إيفرتون مع سوانسي.

يوفنتوس لر ّد الدين ونابولي
لتجاوز انتكاسة إنتر

ستكون مباراة يوفنتوس وروما ذات أهمية
بالغة في تحديد أط��راف الصراع على اللقب،
في الوقت الذي يسعى به نابولي إلى نسيان
هزيمة إنتر األخيرة .ويسعى يوفنتوس حامل
اللقب إلى االستفادة من معاناة غريمه وضيفه
روم��ا من أجل المحافظة على ف��ارق النقطتين
على األقل الذي يفصله عن نابولي المتصدر،
فيما يأمل األخ��ي��ر مواصلة نتائجه الجيدة
والمحافظة على صدارته عندما يح ّل ضيفا ً على
سمبدوريا األحد في المرحلة الحادية والعشرين
من الدوري اإليطالي.
ويع ّول المضيف يوفنتوس على معنوياته
المرتفعة جدا ً لكي يتخطى عقبة غريمه الجريح
روم��ا في م��ب��اراة نارية كالعادة ،يسعى من
خاللها فريق المدرب ماسيميليانو أليغري إلى

مواصلة انتفاضته وتحقيق فوزه الحادي عشر
على التوالي.
ومن المؤكد أنّ يوفنتوس وضع خلفه بدايته
الكارثية وه��و يبدو الفريق األكثر استعدادا ً
لمقارعة نابولي على اللقب نظرا ً إلى النتائج
التي يسجلها وآخرها ف��وزه على التسيو في
معقل األخير 1-صفر األربعاء في ال��دور ربع
النهائي من مسابقة الكأس المحلية التي يحمل
لقبها أيضاً.
ويدخل يوفنتوس ال��ذي تنتظره مواجهة
صعبة للغاية في ال��دور الثاني من مسابقة
دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ األلماني
( 23شباط ذهابا ً في تورينو و 16آذار إياباً)
لكن عليه أن يقلق قبلها من اختبار الدور نصف
النهائي لمسابقة الكأس المحلية ضد إنتر (27
الشهر الحالي ذهابا ً والثاني من آذار إياباً) ،إلى
موقعته مع روما وهو يدرك بأنّ األخير بأمس
الحاجة للفوز في مباراته الثانية مع مدربه
الجديد-القديم سباليتي الذي استهل عودته
إلى فريق العاصمة بالتعادل مع ضيفه فيرونا
(.)1-1
وق��ال أليغري« :ستكون م��ب��اراة صعبة»
مضيفاً« :لكننا نمر في مرحلة إيجابية ونريد
مواصلتها» .ويقبع روما في المركز الخامس
وبفارق  9نقاط عن نابولي المتصدر بعدما
اكتفى بفوز واحد في المراحل الثماني األخيرة
مقابل  6تعادالت وهو يبدو بعيدا ً ك ّل البعد عن
الفريق الذي أسقط يوفنتوس ذهابا ً  1-2على
الملعب األولمبي ،أو باألحرى فإنّ األخير يبدو
بعيدا ً ك ّل البعد في المرحلة الحالية عن الفريق
الذي كان عليه في بداية الموسم.
ويتطلع يوفنتوس ال��ذي يختتم المرحلة
األح��د مساءً ،إلى ملعب «لويجي فيراريس»
الذي يستضيف نابولي في فترة بعد الظهر على
أمل أن يتمكن سمبدوريا من تحقيق المفاجأة
وإسقاط ضيفه نابولي القادم من خروج مخيب
في مسابقة الكأس حيث سقط على أرضه وبين
جماهيره أمام إنتر صفر -2في مباراة مثيرة
للجدل أوق��ف على إثرها مدربه ماوريتسيو
ساري لمباراتين مقبلتين في مسابقة الكأس
وغ��رم بمبلغ  20ألف ي��ورو لنعته م��درب إنتر
روبرتو مانشيني.
واعتذر ساري من مانشيني بعد اللقاء ،وقال:
«توتر األعصاب على أرضية الملعب يمكن أن
يدفع إلى نكات سيئة ،ولكن المشاجرات يجب
أن تنتهي بانتهاء الـ 90دقيقة .لقد اعتذرت
لمانشيني ،بالنسبة ل��ي ،ك � ّل ش��يء على ما
ي��رام» .ومن المتوقع أن ال تؤثر هذه العقوبة
على معنويات العبي الفريق الجنوبي لكنها لم
تعجب رئيس سمبدوريا ماسيمو فيريرو الذي
رأى أنّ االتحاد المحلي للعبة يتعامل مع األندية
بمعايير مزدوجة ألن عقوبته كانت أكبر بكثير
عندما أهان في  2014رئيس إنتر األندونيسي
إيريك توهير بعدما اشار إليه بـ»الفيليبيني» في
تصريح اعتبر عنصرياً.
ومن جهته ،يسعى انتر الذي أصبح متخلفا ً
بفارق  4نقاط عن نابولي بعد خسارته على
أرضه أمام ساسوولو (صفر )-1وتعادله مع
أتاالنتا ( ،)1-1إلى التعويض عندما يستضيف
كاربي قبل أن يخوض الموقعة المرتقبة مع
ج��اره ميالن الباحث عن تأكيد النتيجة التي
حققها في المرحلة الماضية أم��ام فيورنتينا
ال��ق��وي (2-صفر) وتأهله إل��ى ال���دور نصف
النهائي من مسابقة الكأس على حساب كاربي
( ،)1-2وذل��ك من خ�لال الفوز على مضيفه
إمبولي غدا ً السبت.
وتفتتح المرحلة بلقاء فروزينوني وأتاالنتا،
على أن تستكمل األح��د بمباريات فيورنتينا
مع تورينو ،وفيرونا مع جنوى ،والتسيو مع
كييفو ،وباليرمو مع أودينيزي ،وساسوولو مع
بولونيا.

تمكن من قيادة «األصفر» إلى ثالث من
بطوالته األربع بالدوري اللبناني ،في
السنوات األخيرة.
وح��اف��ظ ح��م��ود على عناصر قوة
فريقه ،الذي انتزع لقب الدوري العام
الماضي ،للمرة الرابعة في تاريخه.
وتشكل كيفية إف���ادة ح��م��ود من
العناصر المميزة لفريقه ،تحديا ً
للمدرب المحنك ،خصوصا ً أن العهد
يملك أفضل الالعبين في لبنان على
الصعيد الفردي ،بوجود عباس عطوي
(أونيكا) وأحمد زريق وحسن شعيتو
(م��ون��ي) وهيثم ف��اع��ور وغيرهم من
األسماء الالمعة.
ونجح مدرب شباب الساحل الشاب
موسى حجيج في بناء فريق قوي تمكن
من إثبات حضوره بين الكبار ،مستثمرا ً
مق ّومات عدة يملكها الفريق ك��اإلدارة
النشيطة ،واألج��ان��ب األكفياء ،فضالً
عن العبين يملكون روحا ً عالية ،وقدرة
على تقديم أداء جماعي مميز.
وي��أت��ي م���درب النجمة ال��روم��ان��ي
تيتا فاليريو ،على رأس المدربين
األجانب إذ يحتل فريقه المركز الرابع،
متأخرا ً بفارق سبع نقاط عن الصفاء
المتصدر.
ويسجل لفاليريو نجاحه في قيادة
النجمة بجدارة نحو تح ّول الفت ،من
بداية بطيئة ومتعثرة ،إلى نهاية قوية
في اإلي��اب ،حصد فيها النجمة أربعة
ان��ت��ص��ارات وتعادلين ف��ي آخ��ر ست
مباريات خاضها بالدور األول.
وت��ج��اوز فاليريو ظ��روف �ا ً قاسية
يعيشها النجمة ،أهمها اإلصابات التي
عصفت بأبرز نجوم الفريق ،وأبعدت
عددا ً منهم عن مباريات حاسمة ،كخالد
تكه جي وحسن المحمد ومحمد قاسم
ومازن جمال والمدافع السوري صالح
شحرور.
وتحير نتائج األن��ص��ار السادس،
بقيادة جمال طه المراقبين ،ف��إدارة
«األخضر» أ ّمنت كافة مقومات النجاح
للمدرب ،لكن األنصار ما زال ي��رواح
مكانه في دائ��رة العروض المهزوزة

والنتائج المتواضعة ،لدرجة أن الفريق
أخفق في الفوز بأي من مبارياته أمام
«الكبار» ،فسقط أمام النجمة (صفر ـ
 )1والعهد (صفر ـ  )1والصفاء ( 1ـ )3
وتعادل مع شباب الساحل وطرابلس
بنفس النتيجة (.)1 – 1
وذلك على رغم امتالك الفريق ألسماء
رنانة ،في مقدمها المهاجم األرجنتيني
لوكاس غاالن متصدر ترتيب الهدافين
بعشرة أهداف ،والجناح السنغالي سي
الشيخ ،والع��ب الوسط ربيع عطايا،
وقلب الدفاع معتز بالله الجنيدي.
وترفع القبعة لمدرب االجتماعي
فادي العمري ألنه نجح في صنع فريق
مقاتل وقادر على الصمود أمام الكبار
حيث أح��رج أكثر من فريق كاألنصار
الذي تعادل معه  2 – 2وطرابلس (– 1
 )1والنجمة (صفر – صفر) والراسينغ
( .)2 – 3
وتميز الفريق بأداء جماعي جذاب،
ساهم فيه بفعالية ثالث الفريق األجنبي
الغاني آدم ماسيالتشي ونيكوالس
كوفي وأوبوكو دايفيد أوسي.
وخلفت القنبلة المدوية التي فجرها
م���درب ط��راب��ل��س اس��م��اع��ي��ل ق��رط��ام
تساؤالت عن مصير الفريق ومستقبله،
بعد استقالة المدرب المخضرم ،الذي
تخطى دوره مع الفريق الشق المهني
ليتحول أب �ا ً روحيا ً بالنسبة لالعبي
طرابلس الشباب.
ويستعد الفريق الشمالي لعهد
جديد مع المدرب السوري المعروف
ن��زار محروس ،لكن المؤكد أن حقبة
ما بعد ق��رط��ام ،لن تكون كما قبلها،
وال سيما أن تحديات كثيرة تنتظر
حامل كأس لبنان ،أهمها التخلص من
مركزه المتأخر في الدوري (السابع)،
واستعادة تألقه في الموسم الماضي
حين حل رابعاً ،وهو أفضل مركز له في
الدوري.
وقدم الراسينغ مع المدرب الروماني
يوغين مالدوفان عروضا ً جيدة ،ولكن
الحظ ل��م يحالف الفريق ف��ي بعض
ال��م��ب��اري��ات ،خصوصا ً أم��ام النجمة
حين تقدم  – 2صفر ،وأضاع سيالً من
الفرص ،قبل أن يخسر  ،3 – 2وأمام
األنصار (صفر ـــ .)2
وي��أم��ل الراسينغ التقدم ف��ي سلم
الترتيب إياباً ،وهذا ما يتحقق من خالل
تزامن ال��ع��روض الجيدة مع فاعلية
األداء وتسجيل األهداف ،وهو ما ينقص
الراسينغ حالياً.
وطرأ تحسن نوعي على أداء السالم
زغرتا ،بقيادة مدربه السوري أنس
م��خ��ل��وف ،وال���ذي تسلم مهمته ب��دال ً
من مواطنه لؤي ص�لاح ،لكن الفريق
الشمالي واجه نفس ظروف الراسينغ،
في غياب الفاعلية عن هجومه ،وهو ما
يسعى لمعالجته ،في فترة االستراحة
الفاصلة ما بين الذهاب واإلياب.
وي��واج��ه م��درب الشباب الغازية
السوداني أسامة الصقر ،تحديا ً يتمثل
في إخ��راج فريقه من محنته الحالية
حيث يحتل مركزا ً يهدده بخطر الهبوط
إلى القسم الثاني.
وربما ليس بإمكان م��درب الحكمة
األخير فؤاد حجازي أفضل مما كان فهو
يعمل في ظروف دراماتيكية ،بغياب
الدعم المالي للفريق ،وحاجته إلى
ملعب للتدريب ،فضالً عن حالة عدم
التوازن ،التي يعيشها نادي الحكمة
عموماً ،بعد استقالته لجنته اإلدارية.
المدربون الــ:12
الصفاء :إميل رستم
العهد :محمود حمود.
شباب الساحل :موسى حجيج.
النجمة :الروماني تيتا فاليريو.
النبي شيت :محمد الدقة.
األنصار :جمال طه.
طرابلس :السوري نزار محروس.
ال��راس��ي��ن��غ :ال���روم���ان���ي يوغين
مالدوفان.
االجتماعي :فادي العمري
السالم :السوري أنس مخلوف
الشباب الغازية :السوداني أسامة
الصقر
الحكمة :فؤاد حجازي.

الريا�ضي ي�سعى لموا�صلة انت�صاراته
بدوري ال�سلة على ح�ساب المتحد
يسعى الرياضي بيروت حامل اللقب ،للمحافظة على
سجله خاليا ً من الهزائم ،عندما يلتقي ضيفه المتحد في
افتتاح المرحلة السادسة للدوري اللبناني لكرة السلة
اليوم.
ويدخل الرياضي الفريق الوحيد الذي لم يخسر هذا
الموسم المباراة بمعنويات عالية بعد ان حقق أربعة
انتصارات متتالية توجها بفوزه بصعوبة على مضيفه
التضامن الزوق بعد مباراة مثيرة في الجولة الماضية
ليحتل المركز الثاني برصيد  12نقطة.
ويعول المدرب السلوفيني سلوبودان سوبوتيتش في
مواصلة انتصارات الفريق على تألق جان عبد النور قائد
الرياضي وعلي محمود وعلي حيدر وأمير سعود ووائل
عرقجي باإلضافة لألميركيين آرون هاربر وجاسمون
يونغبلود وكريس دانيلز والمصري المخضرم إسماعيل
احمد.
وف���ي ال��م��ق��اب��ل ي��س��ع��ى ال��م��ت��ح��د الس��ت��ع��ادة نغمة
االنتصارات ومصالحة جماهيره لتعويض الخسارة
األخيرة التي مني بها أمام الهومنتمن.
ويمر المتحد ال��ذي يحتل المركز الرابع برصيد 11
نقطة بمرحلة انعدام ت��وازن وعدم ثبات في المستوى
بسبب تأخره في االستعداد للموسم الجديد.
ويعتمد البوسني آالن أباز مدرب المتحد على طارق
العموري ورال��ف عقل وش��ارل تابت وعمر الترك وعمر
االيوبي باإلضافة إلى األميركيين مايكل تايلور العب
كليبرز السابق وريشون تيري.
وسيفتقد المتحد لخدمات العبه األميركي راميل كوري

بسبب سفره إلى بالده ألسباب عائلية.
وتنتظر الحكمة مباراة صعبة يوم غ ٍد األحد عندما
يلتقي م��ع ضيفه الهومنتمن ف��ي أب��رز مباريات هذه
المرحلة.
وكان الهومنتمن قد وجه رسالة قوية لجميع منافسيه
بشأن رغبته في المنافسة على اللقب بعد العروض
القوية ال��ت��ي قدمها وس��اع��دت��ه على ت��ص��در الترتيب
برصيد  13نقطة بفارق نقطتين الحكمة ال��ذي يأمل
ان ينزل بضيفه الخسارة الثانية هذا الموسم لينتزع
الصدارة.
ويعول فؤاد أبو شقرا مدرب الحكمة للفوز في هذه
المباراة على الثنائي األميركي المؤلف من جاريد فايموس
وديون ديكسون إضافة للنيجيري مايكل إيفيبيرا.
وسيعتمد ج��و مجاعص م���درب الهومنتمن على
األميركيين جاستن تابس ودواي��ن جاكسون ونورفيل
بيلي.
وتستكمل مباريات المرحلة االثنين المقبل بلقاء
سيجمع التضامن الذي يحتل المركز السادس مع ضيفه
الشانفيل صحب المركز السابع برصيد ست نقاط.
وسيسعى بيبلوس بطل ك��أس لبنان والمبتلي
باإلصابات لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم يوم الثالثاء
المقبل عندما يستضيف هوبس مفاجأة الموسم الذي
يتطلع لتحقيق فوزه الثالث.
وسيفتقد هوبس لالعب الصاعد عزت القيسي الموقوف
لتسببه بإطالق شرارة أعمال الشغب في أعقاب مباراة
فريقه األخيرة أمام الشانفيل.

