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بطولة لبنان بكرة ال�س ّلة (فاينال فور)

الحكمة ّ
يتقدم على المتحد ( 3ـ  )1في غزير
ع��ل��ى ملعبه ف��ي غ��زي��ر ،وأم���ام
غصت به
جمهوره الحاشد ال��ذي
ّ
ال��م��درج��ات ،حسم ف��ري��ق الحكمة
م��وق��ع��ت��ه ال���راب���ع���ة م���ع ال��م��ت��ح��د
الطرابلسي بفارق نقطة واحدة (83
ـ  ،)82لتصبح النتيجة ( 3ـ )1
من أص��ل سبع مباريات ،وتهيئته
لمواجهة الرياضي ،حيث سيلعب
األخ��ي��ر م��ع هومنتمن غ���دا ً وعينه
على إنهاء السلسلة باكرا ً ليستعد
ب�����دوره ل�لأخ��ض��ر ،وب���ذل���ك ت��ع��ود
للسلة اللبنانية نكهتها مع وصول
«ال��ل��دودي��ن» إل��ى مشهد البطولة
النهائي.
جاءت المباراة مثيرة وحماسية
بكا ّفة تفاصيلها ومجرياتها ،فمنذ
البداية بقيت األرقام متقاربة ،فبعد
تقدّم أصحاب األرض بفارق خمس
نقاط ( 7ـ  )2قلب الشماليون الصورة
ليتقدّموا بفارق الخمسة لمصلحتهم
( 12ـ  ،)7ث ّم تبادل الفريقان التقدّم
ليستقر الوضع على التعادل (19
  .)19وعلى نفس اإليقاع سارتمجريات الربع الثاني ليقفل سكور
الشوط األول على نتيجة ( 41ـ )38
ألصحاب األرض .وجاء الربع الثالث
«ش��م��ال��ي» ال��س��ي��ط��رة والتسجيل
لينتهي بفارق سلّة واح��دة للمتحد
( 61ـ  .)59ث ّم عاد الحكمة مستدركا ً
الفوز عن طريق نجمه ديماريوس
لينتهي اللقاء ب��ف��ارق نقطة ( 83ـ

مسجل في اللقاء
 .)82وكان أفضل
ّ
العب الخاسر األميركي راميل كوري
برصيد  28نقطة منها  6ثالثيات و6
متابعات ،كما أضاف مواطنه مايكل
تايلور  25نقطة و 6متابعات و4
تمريرات حاسمة ،والميزانا  19نقطة
و 5متابعات ومثلها «بلوك شوت»،
وشارل تابت  6نقاط مع  9متابعات.
أ ّما من جهة الحكمة ،فكان األميركي
دي��م��اري��وس األف��ض��ل بـ 27نقطة

سجل
و 10م��ت��اب��ع��ات ،ف��ي ح��ي��ن ّ
ستوغلين  26نقطة و 6متابعات،
والنيجيري إيكينيشوكوو براين
إيبيكوي  13نقطة و 11متابعة.
ق��اد ال��م��ب��اراة الحكام رب���اح نجيم
وب����ول س��ق��ي��م ،وع�����ادل خ��وي��ري.
وك��ان «األخ��ض��ر» ف��از ف��ي المباراة
األول��ى  70-82في مجمع الصفدي
شماالً ،ث ّم جدّد تف ّوقه في غزير -76
 ،68قبل أن يقلّص المتحد السلسلة

الى  2-1بفوزه في قاعته .76-78
ويلعب غ���دا ً عند الساعة 22:30
هومنتمن مع الرياضي بيروت حامل
اللقب في قاعة مزهر في أنطلياس،
ضمن سلسلة نصف النهائي الثاني،
ح��ي��ث ي��ت��ق �دّم ب��ط��ل ل��ب��ن��ان .1-2
على أن يلتقي عند الساعة 17:30
من بعد ظهر الخميس المقبل المتحد
والحكمة ف��ي مجمع الصفدي في
مواجهتهما الخامسة.

استعدادات المنتخب السلّوي
أطلق منتخب لبنان استعداداته
لبطولة غرب آسيا المؤهلة إلى كأس
التحدّي اآلسيوي «ستانكوفيتش
س���اب���ق���اً» ،وال���ت���ي ستستضيفها
العاصمة األردنية عمان ما بين 30
أي��ار الحالي وال��راب��ع م��ن حزيران
المقبل بقيادة المدرب الجديد باتريك
سابا ،وبمشاركة تسعة العبين فقط
من النوادي التي لم تتأهّ ل إلى دور
األربعة للبطولة المحلّية «فاينال
 ،»4على أن يُكمل سابا التشكيلة
م��ن الالعبين المنتمين للفريقين
الخارجين من الدور نصف النهائي،
إضافة إلى األجنبي المجنس الذي
حسم هويّته لغاية اليوم ،فيما
لم ُت َ
يغيب عن التشكيلة العبو الفريقان
المتأهّ الن للدور النهائي .وأُجريت
التمارين في قاعتي جامعة القديس
ي��وس��ف وم���درس���ة ال��م��رك��زي��ة في
جونية.
وك��ش��ف��ت ت��ق��اري��ر إي��ران��ي��ة أنّ
توصال
االتحادين اإليراني واآلسيوي ّ
إلى ح ّل لتثبيت إقامة كأس التحدّي
اآلس��ي��وي في العاصمة طهران في
أيلول المقبل .وسيرتفع عدد بطاقات
غ��رب آسيا إل��ى ث�لاث ،منها واح��دة
محسومة إليران كبلد مضيف ،فيما
ستتبارى المنتخبات األربعة الباقية
لبنان واألردن وسورية والعراق على
بطاقتين.

عقدت لجنة خبراء مهرجان كرة المنار اجتماعا ً حدّدت
خالله األسماء التي ستتنافس في المهرجان الذي يحمل
الرقم  20وبلغ عددها . 44
ت��رأّس االجتماع رئيس القسم الرياضي في القناة
مرحبا ً وشاكرا ً بأعضاء اللجنة على
يوسف يونس ،فبدأ ّ
دورهم في إنجاح المهرجان ،مؤ ّكدا ً أنّ عمل الجميع في
هذا الحفل الختامي يجب أن يكون مبن ّيا ً على الشفافية
وإعطاء كل ذي حق ح ّقه ،ليبدأ المجتمعون باختيار
األسماء التي ستتنافس في كل المراكز وصوال ً إلى تسمية
أفضل العب لبناني وأفضل العب أجنبي.
وخ�ل�ال اخ��ت��ي��ار األس��م��اء ،ج��رت بعض النقاشات
حول طريقة توزيع التشكيلة المثالية ليصار بعدها
إل���ى االت��ف��اق بشكل ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى األس��م��اء التالية:
حراسة المرمى (مركز واحد) :مهدي خليل ،محمد حمود،
علي حالّل ،ربيع الكاخي.
قلبا ال��دف��اع (م���رك���زان) :علي ال��س��ع��دي ،رض��وان
الفالحي ،معتز بالله الجنيدي ،خليل خميس ،عمر
عويضه ،أنس أبو صالح ،عباس كنعان ،عبد الله طالب.
الظهيران (مركزان ) :محمد زين طحان ،حسين دقيق،
زهير عبد الله ،حسين زين ،حمزه عبود ،نصار نصار،
حسن أومري ،سعد يوسف.
الجناحان (مركزان) :سي شيخ ،ربيع عطايا ،أحمد
زريق ،حسن شعيتو ،عمر الكردي ،علي بزي ،خالد تكه
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جي ،سيرج سعيد.
االرتكاز (مركز واحد) :هيثم فاعور ،أحمد جلول ،محمد
شمص ،يعقوبو عيسى.
وسط  +صانع األلعاب (مركزان) :محمد حيدر ،عباس
عطوي (العهد) ،عباس عطوي ( النجمة) ،خالد الصالح،
نيكوالس كوفي ،محمد جعفر ،عبد الرزاق الحسين ،عبد
العزيز يوسف.
مهاجم صريح (مركز واحد) :كبيرو موسى ،لوكاس
غاالن ،محمدو درامي ،عالء البابا.
ورف��ع الخبراء توصية إلى مجلس أمناء المهرجان
المؤلف من إدارة التلفزيون ورئيس االتحاد واألمين
ال��ع��ام ورؤس���اء أن��دي��ة ال��درج��ة األول��ى وأم��ن��اء س ّرها،
تقضي بإدراج اسم مدرب فريق العهد روبرت جاسبرت
ضمن الئحة المرشحين لجائزة أفضل م��درب للموسم
الحالي بصورة استثنائية ،نظرا ً لتأثيره اإليجابي على
أداء فريق العهد في الدوري وفي كأس االتحاد اآلسيوي
منذ استالمه للجهاز الفني في األسبوع الثالث من إياب
البطولة.
وتأ ّلفت لجنة الخبراء من :حسن أيوب ،سمير سعد،
أسامة الصقر ،ناصر بختي ،محمود دهيني ،جمال الحاج،
حسن خاسكيه ،أحمد نعماني ،معروف النعماني ،دوري
زخور ،حسين عفش ،يوسف يونس ،حسين حجازي،
علي فواز ،إسماعيل الموسوي وكريم سعد.

جزائريان و�أربعة مغاربة ُت ّوجوا مع فرقهم الأوروبية

المرحلة الأخيرة من الدوري اللبناني لكرة القدم

لقاء ال�صفاء والعهد في �صيدا « ...م�سك الختام»
وموقعة الأن�صار والنجمة  ...ال تحظى باهتمام
حدّد االتحاد اللبناني لكرة القدم في جلسته العادية أمس
االثنين مواعيد مباريات المرحلة  22واألخ��ي��رة من بطولة
الدوري ،وفق اآلتي:
ـ األرب��ع��اء  18أي��ار الحالي :النبي شيت ـ شباب الساحل
(ملعب النبي شيت)
واألنصار ـ النجمة (بلدية طرابلس).
الخميس  19منه :طرابلس ـ الراسينغ (بلدية طرابلس)
والصفاء ـ العهد (بلدية صيدا) والشباب الغازية ـ االجتماعي
(كفرجوز) والسالم زغرتا ـ الحكمة (السالم زغرتا).
ووحدها مباراة العهد والصفاء تكتسي األهميّة الزائدة
باعتبار أنّ أح��د الفريقين سيتم تتويجه بطالً للموسم مع
نهايتها .والالفت أنّ الق ّمة التقليدية البيروتيّة بين األنصار

والنجمة س ُتقام في طرابلس ،ما يعني بأ ّنها ستفقد الكثير من
رونقها كونها ستجري في منتصف األسبوع وبعيدا ً عن قواعد
الفريقين باإلضافة إلى أنّ نتيجتها ال تقدّم وال ّ
تؤخر.
مع اإلشارة إلى أنّ توقيت المباريات (.)15،17
وتبدو حظوظ العهد أكثر وضوحا ً للفوز باللقب ،باعتبار أنّ
نتيجة التعادل ستكون لصالحه ،في ضوء الخدمة الكبيرة التي
قدّمها له شباب الساحل في المرحلة السابقة حيث فاز على
الصفاء بنتيجة ( 3ـ  .)1وفي المعلومات أنّ فريق النبي شيت
سيخوض مباراته الوداعية في الموسم ،حيث من المتوقع
أن يعقد رئيس النادي البقاعي مؤتمرا ً صحافيا ً لإلعالن عن
انسحابه من عالم الكرة اللبنانية لما يحمل في تفاصيله من
هفوات وتعدّيات وانعدام الروح الرياضية.

وبنا ًء عليه ،ستكون مباريات األسبوع مج ّرد مباريات ودّية،
ومن باب تأدية الواجب ،ووحده ملعب صيدا سيكون حاشدا ً
بالجماهير في ختام الموسم .علما ً بأنّ المباريات المتب ّقية
من ال��دور نصف النهائي لمسابقة كأس لبنان س ُتقام خالل
األسبوع األخير من شهر أيار الحالي ،وهي ستجمع في الك ّفة
األولى النجمة مع االجتماعي ،وفي الك ّفة الثانية األنصار مع
العهد.
وفي تعميم االتحاد ،ت ّم ترفيع فريقي ناصر برالياس والشباب
العربي إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بعد تصدّرهما لمربّع
أوائل الدرجة الثالثة ،برالياس ( 11نقطة) والشباب العربي
( 10نقاط) .أ ّما مشهد السقوط إلى الدرجة الثانية فقد تحدّدت
معالمه تماما ً مع الشباب الغازية والحكمة.

خ�صم  6نقاط من ر�صيد فريق النبي �شيت
عاقب االتحاد اللبناني لكرة القدم نادي النبي
شيت بخصم  6نقاط من رصيده ،بعد انسحابه
من مباراته مع النجمة ،السبت الماضي ،ضمن
الجولة الحادية والعشرين من الدوري اللبناني

لكرة القدم .وأصبح رصيد الفريق البقاعي 20
نقطة ليتراجع إلى المركز التاسع بعدما كان
سابعاً ،واعتبره االتحاد خاسرا ً  2 – 0أمام
النجمة .وكانت مباراة النجمة والنبي شيت

الجمعة انتهت بطريقة دراماتيكية ،إثر انسحاب
الفريق البقاعي منها لفقدانه النصاب القانوني،
بعد ادّع���اء ع��دد م��ن العبيه اإلص��اب��ة ،وذل��ك
إث��ر توجيه جمهور النجمة ض� ّد رئيس نادي

النبي شيت أحمد الموسوي جملة من الشتائم
واإلس���اءات .في المقابل ،غ � ّرم االتحاد نادي
النجمة مبلغ  500ألف ليرة ،بسبب هتافات
جمهوره بحق الموسوي.

بطولة �ألعاب القوى لفئة الذكور في المهنيات
ّ
المنظمة العليا
واصلت اللجنة
للدورة العامة لأللعاب الرياضية
في التعليم المهني والتقني تنفيذ
م��ا تب ّقى م��ن روزن��ام��ت��ه��ا ،فأقامت
بطولة ألعاب القوى للذكور على
مضمار المدينة الرياضية ،بمشاركة
أكثر من  200طالب من المدارس
وال��م��ع��اه��د ال��رس��م� ّي��ة وال��خ��اص��ة،
وبحضورالمنسق العام علي علوية
ّ
وأمين سر االتحاد اللبناني نعمة
الله بجاني وجان غاوي ومندوبي
المحافظات وأساتذة الرياضة ،وح ّل
في المراكز األولى في المسابقات كل
من:
ـ مواليد  95ـ 96
ـ  100م1 :ـ غالب الطفيلي (معهد
بعلبك الفني).
ـ  400م1 :ـ مصطفى حرب
(المدرسة الجعفرية – صور).
ـ  1000م1 :ـ مصطفى حرب
(المدرسة الجعفرية – صور).
ـ الوثب طويل1 :ـ سرجون سنان
(معهد حاصبيا الفني).
رمي الكرة الحديدية1:ـ
ج����ورج س��ل��ي��م (م��ع��ه��د ال��ب��ت��رون

الفني).
ـ مواليد : 98/97
ـ  100م1 :ـ ستيفن نهرا
(معهد البترون الفني).

ـ  400م1 :ـ ج��واد بلوق (معهد
بعلبك الفني).
ـ  1000م1 :ـ تيمور فياض (معهد
حاصبيا الفني).

التوحد
�سباق «نرك�ض �سوا» لدعم حاالت
ّ
ّ 4
عداءات انطلقن من الناقورة �إلى طرابل�س
انطلق صباح اليوم سباق «نركض سوا» الذي ّ
تنظمه جمعية بيروت ماراثون بالتعاون
للتوحد ،وذلك من أمام مركز اليونيفيل في منطقة الناقورة جنوب
مع الجمعية اللبنانيّة
ّ
لبنان وبحضور شخصيات عسكرية وقوات اليونيفيل وقوى األمن الداخلي ورئيسة الجمعية
للتوحد السيدة أروى األمين ومدير السباقات في جمعية بيروت ماراثون السيد
اللبنانية
ّ
وسام ت ّرو.
وكانت السيدة األمين أعطت شارة االنطالق للعدّاءات األربعة المشاركات في السباق،
وهنّ ساندرا غرغور وغريس ماضي ونادين كالوت وهوري سفيان ،وسوف يقطعن مسافة
 250كلم بين الناقورة وبيروت وطرابلس ،والعودة إلى بيروت خالل الفترة من  22 – 16أيار
الحالي .وأنهت العدّاءات المشاركات المرحلة األولى من السباق ،حيث وصلن إلى صور وأُع ّد
لهنّ استقبال أمام استراحة صور شارك فيه رئيس بلدية صور السيد حسن دبوق وأعضاء
في المجلس البلدي ووفود طالبية ورياضية ،وأُلقيت كلمات في المناسبة لكل من دبوق
واألمين والعدّاءة ساندرا غرغور.
وكانت واكبت العدّاءات وحدات من اليونيفيل والجيش واألمن الداخلي والصليب األحمر
اللبناني .هذا ،وتنام العدّاءات ليلتهنّ في صور اليوم على أن ينطلقن في المرحلة الثانية غدا ً
من أمام استراحة صور باتجاه صيدا ،حيث ُحدّدت نقطة الوصول عند قلعة صيدا البحرية.

ـ الوثب الطويل1 :ـ ستيفن نهرا
(معهد البترون الفني.)9
ـ رم��ي الكرة الحديدية1 :ـ علي
(م�����درس�����ة
صفي الدين

الشهيد محمد سعد الفنية).
ـ مواليد :2000/99
ـ  80م1 :ـ مصطفى بلوق (معهد
بعلبك الفني).
ـ  300م1 :ـ زين فران
(معهد الشهيد هشام فحص الفني).
ـ  1000م1 :ـ زي��ن ف��ران (معهد
الشهيد هشام فحص الفني).
ـ الوثب الطويل1 :ـ إيلي حنا
(معهد البترون الفني).
ـ رمي الكرة الحديدية1 :ـ كمال
الحسنية (معهد راشيا الفني).
ـ :2002/2001
ـ  80م1 :ـ محمد سكيكي (مدرسة
الشهيد محمد سعد الفنية).
ـ  300م1 :ـ محمد سكيكي (مدرسة
الشهيد محمد سعد الفنية).
ـ رمي الكرة الحديدية1 :ـ محمد
القرى (مدرسة الصنايع ـ العلوم
السياحية والتجارية).
وقد أشرف على البطولة كل من
أمين سر االتحاد نعمة الله يجاني
والسيد جان غاوي ،والدكتور صالح
فران.

انتهت أغلب الدوريّات األوروبية
واحتفلت الفرق المت ّوجة والعبوها
باأللقاب في انتظار موسم جديد،
وكان نصيب الالعبين العرب في هذا
الموسم جيدا ً لكون ستة منهم تم ّكنوا
من حصد اللقب برفقة فرقهم ،وهم:
الجزائري رياض محرز (ليستر
سيتي)
ما زال تتويج الفريق اإلنجليزي
المفاجأة يُثير مزيدا ً من اإلعجاب،
ّ
مرشحا ً الموسم
لكون الفريق كان
الماضي لمغادرة الدوري اإلنكليزي
الممتاز ،وتم ّكن ه��ذا الموسم من
الفوز باللقب وسط تأ ّلق كبير لنجمه
الجزائري رياض محرز.
المغربي المهدي بن عطية (بايرن
ميونخ)
رغ���م اإلص���اب���ات ال��ت��ي عرفها
ه��ذا الموسم ش��ارك قائد المنتخب
المغربي في إنجاز فريقه األلماني،
ال��ذي ُت���وِّج باللقب للمرة الرابعة

على التوالي وهو إنجاز تاريخي في
ألمانيا ،ويُعتبر اللقب الثاني للدولي
المغربي برفقة فريقه األلماني.
الجزائري العربي هالل سوداني
(دينامو زغرب)
للموسم الثالث على التوالي يُت َّوج
المهاجم ال��ج��زائ��ري بلقب ال��دوري
ال��ك��روات��ي برفقة ف��ري��ق��ه ،ويُعتبر
سوداني من الالعبين األساسيّين في
فريقه ال��ذي يسيطر على كرة القدم
الكرواتية في آخر عشر سنوات.
ال��م��غ��رب��ي ال��م��ه��دي ك��ارس��ي�لا
(بنفيكا)
رغ��م ك��ون بنفيكا يضم العبَين
مغربيَّين ف��ي صفوفه ،هما ع��ادل
ت��اع��راب��ت وال��م��ه��دي ك��ارس��ي�لا ،لكن
األخ��ي��ر وح���ده يملك ح��ق التتويج
باللقب ،لكونه لعب ه��ذا الموسم
وش��ارك في أكثر من  26لقاء ،وكان
دائما ً ضمن الئحة األساسيّين في كل
لقاءات الفريق حتى األوروبية.

المغربي يونس بلهندة (دينامو
كييف)
انتقل ال��دول��ي المغربي لفريق
(ش��ال��ك��ة  )04األل��م��ان��ي ف��ي فترة
االنتقاالت الشتوية الماضية ،لكنه
حسب القوانين الدولية يملك الحق
ف��ي ميدالية تتويج فريقه دينامو
كييف بلقب ال����دوري األوك���ران���ي،
لكونه شارك في نصف موسم ولعب
 10لقاءات ،وهو اللقب الثاني له
برفقة الفريق األوكراني والثالث في
مسيرته بعد لقب ال��دوري الفرنسي
برفقة مونبلييه.
المغربي مانويل مروان داكوستا
(أولمبياكوس اليوناني)
يُعتبر المدافع الدولي المغربي
من الالعبين األساسيّين في فريق
أولمبياكوس اليوناني منذ التحاقه
بصفوفه في صيف ال��ع��ام ،2015
وتم ّكن في موسمه األول من التتويج
بلقب الدوري اليوناني الممتاز.

عبوة تدريب ّية ت�س ّببت ب�إخالء ملعب مان�ش�ستر يونايتد
تسبّب إهمال شركة أمنيّة خاصة بتعكير نهاية الموسم
في ال��دوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم وإخ�لاء ملعب
«أولد ترافورد» ،وبالتالي تأجيل مباراة مانشستر يونايتد
مع ضيفه بورنموث في المرحلة األخيرة من الـ«بريميير
ليغ».
للمشجعين
«هذا الفشل الذريع تسبّب بإزعاج كبير
ّ
الذين جاؤوا من كل حدب وصوب لمشاهدة المباراة ،وأهدر
وقت عدد كبير من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات في
داع ،ألن
الجيش ،وع ّرض حياة الناس للخطر من دون أيّ ٍ
إجالء عشرات آالالف من الناس من ملعب كرة القدم أمر
ال يخلو من المخاطر» ،هذا ما قاله عمدة بلدية مانشستر
الكبرى توني لويد بعدما اكتشفت الشرطة ب��أنّ الطرد
وفجره خبراء
المشبوه ال��ذي عُ ثر عليه في المدرجات
ّ
نزع األلغام بعد إخالء الملعب هو في الواقع عبوة وهميّة

نسيتها شركة أمنيّة خاصة إثر تدريب أمني».
وكشفت الشرطة أنّ الطرد «نسيته شركة خاصة إثر
تدريب أمني» أجرته في الملعب قبل أربعة أيام ،من دون
مزيد من اإليضاحات ،علما ً بأ ّنها كانت أوردت في وقت
سابق أنّ الطرد «يشبه إلى ح ّد بعيد عبوة ناسفة» لك ّنه
«ال يعمل».
والحقا ً حدّد االتحاد الكروي اإلنكليزي ،يوم الثالثاء في
 17أيار ،موعدا ً إلجراء المباراة.
مشجعو بورنموث العودة مجدّدا ً إلى
وفي حال ق ّرر
ّ
مانشستر ،فسيكون بإمكانهم مشاهدة المباراة من دون أن
يدفعوا ثمن التذاكر مجدّداً.
وكان يونايتد الذي عاش أسبوعا ً «أمنياً» عصيبا ً بعد
مشجعي وست
أن تع ّرضت حافلته العتداء أيضا ً من ِقبَل
ّ
هام    .

الجزائري �سليماني و�صيف ًا ّ
لهداف الدوري البرتغالي
ح� ّل المهاجم الدولي الجزائري
إس�لام سليماني ،العب سبورتينغ
ل���ش���ب���ون���ة ،وص���ي���ف���ا ً ل���ه���دّاف���ي
ال������دوري ال��ب��رت��غ��ال��ي ل��ل��م��وس��م
الحالي.
وتم ّكن ال��ي��وم سليماني م��ن ه ّز
شباك سبورتينغ براغا في الدقيقة

 32ليرفع رصيده إلى  27هدفاً.
وق���دّم سليماني موسما ً مميّزا ً
م���ع س��ب��ورت��ي��ن��غ ل��ش��ب��ون��ة ،لكن
الفريق فشل في إحراز لقب الدوري
باحتالله المركز الثاني برصيد 86
نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدّر
وصاحب اللقب بنفيكا.

وأشارت بعض التقارير اإلعالمية
أنّ ن��ادي ليسيتر سيتي اإلنكليزي
يرغب ف��ي ض � ّم ال��دول��ي الجزائري
سليماني إلى صفوفه.
وأكمل المهاجم البرازيلي جوناس
ف��ي ال��م��رك��ز األول لالئحة ه �دّاف��ي
الدوري برصيد  32هدفاً.

لخويا والجي�ش ...
معركة كرويّة قطريّة خارج الجزيرة!
تنتقل المعركة بين فريق لخويا والجيش القطريّين من
الساحة المحليّة إلى المسرح القاري وذلك عندما يتواجهان
اليوم في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال آسيا
لكرة القدم.
ويستضيف لخويا ،الطامح ببلوغ الدور ربع النهائي للمرة
الثالثة في تاريخه ،المواجهة األولى مع مواطنه على ملعبه
قبل أن ينتقل إلى ملعب األخير في  25الحالي من أجل لقاء
اإلياب.
وستكون مواجهة الثالثاء الخامسة بين الفريقين هذا
الموسم بعد أن تبادال الفوز في ال��دوري ( 2-صفر للجيش
و 3-صفر للخويا) ،ث ّم في مسابقة كأس قطر حين فاز الجيش
باللقب بعد فوزه على منافسه في النهائي  ،1-2ونصف

نهائي كأس األمير حيث فاز لخويا  1-2وتأهّ ل إلى النهائي
حيث سيلتقي مع الس ّد الجمعة المقبل.
وسيسعى لخويا جاهدا ً الستغالل عاملَي األرض والجمهور
من أجل الخروج فائزا ً بنتيجة ُتريح أعصاب جمهوره قبل لقاء
اإلياب ،مع ّوال ً على خبرته في المسابقة القاريّة األم ،إذ سبق
له أن تأهّ ل إلى ربع النهائي عامي  2013و ،2015في حين لم
يسبق للجيش أن تأهّ ل إلى ربع النهائي وهو يخوض غمار
الدور الثاني للمرة الثانية بعد العام .2003
ومن المؤ ّكد أنّ طموح الفريقين يتجاوز الدور ربع النهائي،
بل يريد كل منهما تعويض إخفاق الدوري المحلّي الذي ذهب
لقبه للريّان ،وتكرار إنجاز الس ّد الذي ُت ّوج باللقب القاري
العام .2011

