10

األربعاء  3تشرين األول  2018العدد 3579

األربعاء  3تشرين األول  2018العدد 3579

رياضة

رياضة
ّ
مرة جديدة
سيعتمد
فالفيردي على
ليونيل ميسي
إلنقاذ الفريق
(بول بارينا ـ أ ف ب)

دوري أبطال أوروبا

برشلونة في ويمبلي

ميسي ورفاقه يواجهون توتنهام بذكريات 2011
ثالثة تعثرات متتالية ألرنيستو فالفيردي وفريقه
برشلونة ،خسارة أمام أحد فرق المراتب األخيرة ليغانيس،
تعادل أمام جيرونا وآخر أمام أتليتيكو بلباو على
ملعب الكامب نو .مباريات للنسيان بالنسبة إلى الفريق
الكاتالوني ،والمباراة أمام نادي العاصمة اإلنكليزية
توتنهام اليوم ،تعتبر كالسيف ذي حدين ،فإما أن يفوز
بنجاح ،وإما
عملية إنقاذ المدرب
ّ
برشلونة وبالتالي تتم ّ
الخسارة والتي من المتوقع في حال حصولها أنها
ستأخذ فالفيردي باتجاه اإلقالة
ذكريات جميلة لبرشلونة
يعود نادي برشلونة اإلسباني إلى ملعب ويمبلي بذكريات جميلة ،حيث
أحرز لقب دوري أبطال أوروبا على هذا امللعب بالذات عام  ،2011وعلى
حساب مانشستر يونايتد اإلنكليزي .وكان برشلونة أحرز اللقب بفوزه
 1-3على اليونايتد.
حينها تقدم بطل إسبانيا بهدف عن طريق بيدرو رودريغيز في الدقيقة
 27لكن واين روني تعادل ليونايتد بعد سبع دقائق .وسيطر برشلونة
تمامًا على اللعب في الشوط الثاني وتقدم مجددًا بهدف لألرجنتيني
ليونيل ميسي من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة
 .54وحسم ديفيد فيا النتيجة ملصلحة برشلونة بهدف رائع في الدقيقة
 69ليقود الفريق الكاتالوني للفوز بلقبه الرابع في املسابقة القارية حينها.
ويعتبر ملعب ويمبلي فأل خير على
برشلونة ألنه توج فيه بلقبه األول في
املسابقة األوروبية العريقة عام 1992
(على حساب سمبدوريا اإليطالي) لكن
بحلته الجديدة ،فيما لم يبتسم امللعب
مجددًا ملانشستر يونايتد بعدما فعلها
عندما أحرز لقبه األول في املسابقة على
هذا امللعب أيضًا عام ( 1968على حساب
بنفيكا البرتغالي).

حسن رمضان
ـق الـلـنــدنــي توتنهام
يستقبل الـفــريـ ّ
على ملعبه املــؤقــت «ويمبلي» لهذا
املوسم فقط (بسبب اإلصالحات في
ملعبه وايت هارت الين) ،أسوأ نسخة
م ــن ال ـف ــري ــق ال ـك ــات ـل ــون ــي بــرش ـلــونــة
ف ــي امل ــواس ــم األخـ ـي ــرة .ال ـبــاوغــرانــا
يعاني من عدم ثبات في األداء ،حيث
ح ـصــد نـقـطـتــن م ــن أص ــل  9ممكنة
فـ ــي آخ ـ ــر ث ـ ــاث مـ ـب ــاري ــات خــاض ـهــا
ال ـفــريــق ف ــي ال ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي .من
جـهـتــه يـعـيــش فــريــق تــوتـنـهــام فترة
«صـحــوة» ،فبعد أن خسر أمــام إنتر
ميالنو في الجولة األولى من دوري
األبطال ،استطاع الفريق حصد ست
نقاط من املباراينت اللتني خاضهما
الـ ـف ــري ــق أم ـ ـ ــام كـ ــل مـ ــن ه ــادرس ـف ـل ــد
ت ــاون وك ــاردي ــف سيتي فــي ال ــدوري
اإلنكليزي املمتاز .عالمات استفهام
كـ ـبـ ـي ــرة حـ ـ ــول مـ ــا يـ ـش ــاه ــده ال ـع ــال ــم
ال ـي ــوم م ــن بــرش ـلــونــة ،ع ـلــى م ــن تقع
املسؤولية؟ ومــا سبب هــذا التراجع
الـغـيــر م ـب ــرر؟ ه ــل يـجــب االسـتـســام
لفكرة أن برشلونة هو فريق النجم
ّ
الواحد ليونيل ميسي؟ كلها أسئلة
ط ــرحـ ـتـ ـه ــا الـ ـصـ ـح ــاف ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
واإلس ـب ــان ـي ــة ت ـح ــدي ـدًا .ف ـقــد أشـ ــارت
صحيفة «مــاركــا» اإلسبانية إلــى أن
الفريق من دون مشاركة األرجنتيني
لـ ـي ــونـ ـي ــل م ـي ـس ــي كـ ــاعـ ــب أس ــاس ــي
فـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة ،ال ي ــوج ــد ب ــارس ــا.
وأوضحت الصحيفة ذاتها ،أن فريق
برشلونة تعثر للمرة الثالثة تواليًا
فــي ال ــدورى اإلسـبــانــي بعد التعادل
األخير أمام بلباو ،مؤكدة أن مشاركة
مـيـســي ف ــي الــدقـيـقــة  55م ــن امل ـب ــاراة
أنقذت املوقف ،وقلبت األمور لصالح
الفريق الكاتلوني حتى أحــرز منير
الـحــدادي هــدف التعادل في الدقيقة
 84بعد تمريرة من األرجنتيني.
ما يحدث في برشلونة ،ليس نتاج

موسم واحــد ،بل إن املوسم الحالي،
ه ــو بـمـثــابــة الـنـتـيـجــة ل ــ«ط ـب ـخــة» لم
تـنـضــج بــالـشـكــل ال ـ ــازم ف ــي الـثــاثــة
م ــواس ــم األخـ ـي ــرة .فـمـنــذ أن انـفـصــل
ثنائي خط الوسط تشافي هيرنانديز
وأندريس إنييستا ،والتراجع الكبير
ف ــي مـسـتــوى امل ــداف ــع ج ـي ــرار بيكيه،
ب ـ ـ ــدأت أزم ـ ـ ــة الـ ـ ـن ـ ــادي ت ـظ ـه ــر بـشـكــل
واض ـ ــح ،حـتــى أن اإلدارة ل ــم تـتـجـ ّـرأ
وت ـغـ ّـيــر الع ـبــا ك ــال ــ«م ـه ــزوز» بيكيه.
األمـ ــر عـيـنــه ي ـح ــدث اآلن م ــع لــويــس
سـ ــواريـ ــز امل ـه ــاج ــم األوروغـ ــوايـ ــانـ ــي
ال ـ ــذي ال ي ـق ــدم امل ـس ـت ــوى ال ـ ــذي ك ــان
عـلـيــه فــي املــوسـمــن املــاض ـيــن .نــوع
م ـ ــن اإله ـ ـ ـمـ ـ ــال ف ـ ــي واج ـ ـ ـبـ ـ ــات إدارة
الـ ـ ـن ـ ــاديّ ،أدى إل ـ ــى إنـ ـت ــاج ف ــري ــق ال
يستطيع ال ـفــوز عـلــى أتلتيك بلباو
من دون ليو ميسي .صفقات خيالية
ً
وبـ ــأرقـ ــام أك ـث ــر خـ ـي ــاال 100 ،مـلـيــون
ل ـل ـفــرن ـســي ع ـث ـم ــان دي ـم ـب ـي ـلــي160 ،
مليون للبرازيلي فيليبي كوتينيو.
 260م ـل ـي ــون ل ــاع ـب ــن اثـ ـن ــن .م ــاذا
يحدث في إدارة نادي برشلونة؟ أين
املــديــر الــريــاضــي؟ هــل تستحق هذه
األسماء هذه املبالغ إذا ما تم ربطها
ب ـمــا ي ـقــدمــه ال ــاع ـب ــان ع ـلــى أرض ـيــة
امللعب؟ في مباراة البارسا األخيرة
أمام الفريق الباسكي ،واملباراة التي
سبقتها أمام ليغانيس ،أين النتيجة

المتوقع
من
ّ
أن يتفوق العبو
توتنهام في
المواجهات المباشرة

التي كانت تنتظرها إدارة البارسا
من الـ 260مليون يورو التي أنفقتها؟
ثـ ــاث م ـب ــاري ــات م ـت ـتــال ـيــة ،ت ـع ــادالن
وخ ـ ـسـ ــارةّ ،
وربـ ـم ــا س ـت ـكــون م ـب ــاراة
ويبملي «ضربة قاضية» لفالفيردي
وإلدارة النادي الكاتلوني .ال يختلف
ّ
اثنان على املوهبة التي يتمتع بها
امل ـه ــاج ــم األرج ـن ـت ـي ـنــي ّ ل ـيــو مـيـســي،
إن هناك بعض النقاد واملحللني
بل ّ
ي ـص ــن ـف ــون ــه ح ــالـ ـي ــا ،ب ــأن ــه األف ـض ــل
ف ــي ّال ـع ــال ــم ،ول ـك ــن ال ـي ــد ال ــواح ــدة ال
تصفق .في املؤتمر الصحافي عشية
ال ـل ـق ــاء ،قـ ــال م ـ ــدرب ن ـ ــادي تــوتـنـهــام
األرجنتيني مــاورتـسـيــو بوكيتينو
بــأنــه يعتبر مواطنه ميسي الالعب
األفضل في العالم ،وأنه ال يوجد أي
العــب فــي الـعــالــم يـقــوم بما يـقــوم به
ميسي مع البارسا .تصريحات فيها
نوع من «الحرب الباردة» ّ
ربما ،أو أن
بوكيتينو يعني ما يقول بالحرف.
ّ
من جهته فريق توتنهام ،حتى اآلن،
ّ
ومــع مــرور أربــع سـنــوات على تسلم
األرجنتيني بوكيتينو اإلشراف على
ّ
الفنية للفريق ،لــم يحقق
الـعــارضــة
أي ل ـقــب .مـعـضـلــة تـجـعــل املـتــابـعــن
يطرحون األسئلة على إدارة فريق ،لم
ّ
يفز فريقها بأي لقب ،إل أن اإلصرار
ال يـ ـ ـ ــزال م ـس ـت ـم ـرًا والـ ـثـ ـق ــة ال تـ ــزال
مــوجــودة بــاملــدرب األرجـنـتـيـنــي .مع
بداية املوسم الحالي ،لم تقدم اإلدارة
على التعاقد مع أي العب جديد في
ّ
الصيفية األخـيــرة،
فـتــرة االنـتـقــاالت
ّ
إل أن تشكيلة الفريق اللندني على
الـ ـ ــورق تـعـتـبــر تـشـكـيـلــة ك ــام ـل ــة ،وال
ينقصها سوى بعض «الثقة» لتصل
بالفريق بـعـيـدًا .أسـمــاء مـمـ ّـيــزة على
غرار املهاجم اإلنكليزي هاري كاين،
صانع األلعاب الدنماركي كريستيان
إيــركـســن ،الـنـجــم الــدولــي اإلنكليزي
دي ـلــي آلـ ــي ،بـطــل أومل ـب ـيــاد «آس ـي ــاد»
الجنوبية
مــع منتخب بــاده كــوريــا
ً
ال ـج ـنــاح هـيــونــغ مــن س ــون ،إضــافــة
إلــى املتألق البرازيلي لوكاس مــورا.
أسـمــاء تجعل جمهور فريق «الحي
اليهودي» في العاصمة البريطانية
لندن يؤمن بأن الفوز على برشلونة
«ال ـجــريــح» لـيــس بــاألمــر املستحيل.
باستثناء ميسي ،كل فرد من العبي
«ال ـس ـب ـي ــرز» س ـي ـت ـفـ ّـوق بــاإلم ـكــانــات
ّ
واألهمية واملواجهات املباشرة على
أي العــب مــن برشلونة ،وهنا تكمن
امل ـش ـك ـلــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى فــال ـف ـيــردي
وبرشلونة .فريق يحتل املركز الرابع
فــي ال ــدوري اإلنكليزي ،ويمر بفترة
ّ
صعبة محليًا ،إل أن «الزاد البشري»
أف ـضــل بـكـثـيــر م ــن م ـت ـصــدر الـ ــدوري
اإلسـبــانــي .بالنسبة إلــى املواجهات
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،لـ ــم ي ـل ـت ــق الـ ـف ــريـ ـق ــان فــي
مباريات رسمية ،بل إن األمر اقتصر
على مباراتني وديتني .فاز برشلونة
بـمـبــاراة مـنـهــا ،وك ــان الـتـعــادل سيد
املوقف في الثانية.
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه املـ ـعـ ـطـ ـي ــات عـ ـ ـ ــززت ال ـث ـق ــة
بــاعـبــي فــريــق تــوتـنـهــام ،فـقــد صـ ّـرح
الظهير األيسر في الفريق داني روز
ً
قبيل املـبــاراة قــائــا« ،ننتظر مباراة
كبيرة للغاية ،يجب علينا أن نفوز
بـعــد ال ـخ ـســارة املــؤس ـفــة ف ــي مـيــان،
يـ ـج ــب أن ن ـح ـق ــق امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب م ـس ــاء
األربـ ـع ــاء» .تـصــريــح دان ــي يـعـ ّـبــر عن
أن أجــواء غرفة املالبس في ويمبلي
هي أجواء إيجابية ،وذات معنويات
عالية ج ـدًا ،والـثـقــة مــوجــودة فــي أن
يحقق الـفــريــق اللندني الـفــوز األول
ت ــاري ـخ ـي ــا ع ـل ــى حـ ـس ــاب بــرش ـلــونــة
والفوز األول في املواجهات الرسمية
بني الفريقني.
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ّ
اللبنانية
الكرة

أحمد الموسوي نائبًا للرئيس!

ّ
النجمة يتصدر الدوري ويستأنف جلساته اإلدارية
َ
خطف نادي ّ النجمة صدارة الدوري اللبناني لكرة القدم
بفوزه المتأخر على مضيفه طرابلس  ،1 - 2منتظرًا نتيجة
مباراة اليوم بين السالم زغرتا والبقاع الرياضي في ختام
األسبوع الثاني من الدوري ،في وقت أصبح فيه للنجمة
أمين ّ
سر جديد ،لكن من دون نائب رئيس أول في جلسة
توزيع مناصب ُعقدت في أحد المقاهي في بيروت
عبد القادر سعد

أداء نادي
النجمة لم يكن
مقنعًا خالل
مباراة طرابلس
(عدنان الحاج
علي)

لم ّ
يفوت النجمة فرصة تربعه على
صـ ـ ـ ــدارة الـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ف ـعــاد
م ــن ع ــاص ـم ــة ال ـش ـم ــال ب ـث ــاث ن ـقــاط
وصـ ـ ـ ــدارة ب ـع ــد فـ ـ ــوزه ع ـل ــى مـضـيـفــه
طــراب ـلــس  1 - 2ع ـلــى مـلـعــب املــديـنــة
البلدي .النجمة ّ
سجل ثالثة أهــداف
في اللقاء ،حيث ّ
تقدم عبر القائد علي
حمام في الدقيقة  6بعدما نجح في
تحويل ركنية أبو بكر املل إلى داخل
الـشـبــاك ،ثــم عــاد وسـ ّـجــل مــرة ثانية،
لكن هذه املرة في شباكه ،عبر املدافع
قاسم الزين ،الذي ّ
حول كرة العاجي
حارسه
مارك ديون إلى داخل مرمى
ّ
عباس حسن .الهدف الثالث واملتأخر

ج ــاء عـبــر ال ـبــديــل حـســن املـحـمــد في
الدقيقة  84ليتصدر النجمة الترتيب،
وينتظر نتيجة مباراة اليوم ملعرفة
ما إذا كان البقاع سيشاركه الصدارة
في حال فوزه على السالم.
م ـح ـظ ــوظ ك ـ ــان ال ـن ـج ـم ــة ب ــال ـخ ــروج
ُ
ف ــائـ ـزًا ،ول ــم ت ـن ـصــف الـنـتـيـجــة فــريــق
طرابلس الــذي استحق التعادل بعد
األداء الذي ّ
قدمه العبوه ،حيث كانوا
أف ـض ــل م ــن ال ـن ـج ـمــاويــن ف ــي معظم
فـ ـت ــرات املـ ـ ـب ـ ــاراة ،رغـ ــم ب ـع ــض ف ــرص
ال ـض ـي ــف ،وأبـ ــرزهـ ــا كـ ــرة «ال ـع ـلـ ّـيــن»
حمام وعــاء الدين في بداية الشوط
الـ ـث ــان ــي .ال ش ــك أن ظ ـ ــروف املـ ـب ــاراة
كانت صعبة على النجمة مع غياب
ثــاثــة العـبــن أســاسـيــن ،ه ــم :النجم

حـســن مـعـتــوق واملـهــاجـمــان محمود
سبليني والـبــرازيـلــي فيليبي دوس
ســانـتــوس .لكن هــذا ال يبرر العرض
«ال ـهــزيــل» ال ــذي قــدمــه الـنـجـمــاويــون،
واملستمر من لقاء األنصار في افتتاح
ال ـ ــدوري ،مـ ــرورًا ب ـم ـبــاراة األه ـلــي في
ً
انتهاء
كأس العرب لألندية األبطال،
بمباراة أمس ،وذلك بحسب ما يؤكد
العديد من املراقبني .لكن في النهاية،
مــا يحسب لــه هــو النتائج والنقاط.
النجمة أصبح الفريق الوحيد الذي
فاز مرتني في الدوري حتى اآلن ورفع
رصـ ـي ــده إلـ ــى س ــت نـ ـق ــاط ،م ـت ـصــدرًا
الـتــرتـيــب .بــاملـحـ ّـصـلــة ه ــذا هــو املـهــم،
وعلى املــدى القصير النجمة يحقق
املطلوب .لكن على املدى الطويل ،فإن
مـسـتــوى الـفــريــق مـقـلــق وال يطمئن،
هناك من تفكير أو تحضير
وإذا كان ّ
لـتـغـيـيــر فــنــي ف ـمــن األف ـض ــل إجـ ــراؤه
نزف
سريعًا وعدم االنتظار خوفًا من ٍ
ـف لـلـنـقــاط ،بـحـســب ال ـعــديــد من
مـكـلـ ٍ
ّ
الفنية املتابعة للنادي.
اآلراء
طرابلس مــن جهته ،فاجأ الكثيرين
بــأدائــه ،إذ لــم يكن متوقعًا أن يكون
الـفــريــق بـهــذا املـسـتــوى بـعــد انـطــاق
ال ـت ـح ـض ـيــر ب ـش ـكــل م ـت ــأخ ــر نـتـيـجــة
الـ ـظ ــروف امل ــال ـ ّـي ــة ال ـص ـع ـبــة ،إضــافــة
إلـ ــى خ ـس ــارت ــه ال ـث ـق ـي ـلــة ف ــي اف ـت ـتــاح
الـ ـ ــدوري أمـ ــام ش ـبــاب ال ـســاحــل على

أرضه ( 0ـ  .)3لكن العبي املدرب فادي
عياد أحــرجــوا ضيوفهم وجــاروهــم،
وت ـف ـ ّـوق ــوا عـلـيـهــم وكـ ــان يستحقون
الخروج ولو بنقطة من لقاء أمس.

جلسة إدارية للنجمة
فوز النجمة جاء عقب جلسة إدارية
م ـه ـم ــة ع ـق ــدت ـه ــا ال ـل ـج ـن ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
للنادي مساء االثنني في أحد مقاهي
ب ـيــروت (رغ ــم أن بـيــان ال ـنــادي أشــار
الـ ــى أن ال ـج ـل ـســة ُعـ ـق ــدت ف ــي مـكـتــب
الــرئـيــس أسـعــد ص ـقــال) ،حيث جرى
قبول استقالة نائب الرئيس صالح
ع ـس ـي ــران ،وأمـ ــن ال ـســر سـعــد الــديــن
عيتاني .كما أعيد تــوزيــع املناصب

طرابلس فاجأ الكثيرين
بأدائه ،رغم انطالقه
بالتحضير نتيجة
المتأخر
ّ
الظروف المالية الصعبة

داخ ــل الـلـجـنــة اإلداريـ ـ ــة ،حـيــث جــرى
تـعـيــن أس ـعــد سبليني أمـيـنــا للسر
وخليل الغول أمينًا للسر بالوكالة،
ً
ومازن الزعني أمينًا للصندوق بدال
مــن ســامــي الـ ــوزان (ات ـخــذ ال ـقــرار في
جلسة سابقة ولم يعلن عنه) ،وباسم
بواب محاسبًا.
لكن بقي مــركــز نــائــب الرئيس األول
ً
ش ــاغ ـرًا ،حـيــث ل ــم يـتــم تـعـيــن بــديــا
لـعـسـيــران فــي ظــل الـحــديــث عــن عــدد
مـ ــن األسـ ـ ـم ـ ــاء ك ـش ـخ ـص ـي ــات مـ ــن آل
حـجـيــج و ض ــرغ ــام .ل ـكــن ال ــاف ــت ما
عـلـمــت بــه «األخـ ـب ــار» عــن ع ـ ُـرض من
قبل املـســؤولــن فــي الـنــادي ق ـ ّـدم إلى
الرئيس السابق لنادي النبي شيت
(البقاع حاليًا) أحمد املوسوي لشغل
مـنـصــب نــائــب الــرئ ـيــس فــي وق ــت لم
يكن فيه عسيران قد استقال بعد.
«األخبار» سألت املوسوي عن صحة
ّ
امل ــوض ــوع ،فــأكــد أن ــه تـمــت مفاتحته
بــاملــوضــوع مــن قـبــل الــرئـيــس أسعد
صقال ،لكنه اعتذر عن قبول العرض
لـسـبـبــن .األول ،أن ــه مــرتـبــط بـنــادي
الـبـقــاع ال ــذي ك ــان رئـيـســه ورخصته
باسمه ويملك امللعب العائد للنادي
وال يستطيع أن يكون نائبًا للرئيس
في النجمة .أما السبب الثاني ،فهو
احـ ـت ــرام ــا ل ـن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
صـ ــاح ع ـس ـي ــران ال ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم الـكـثـيــر
للنادي وال يقبل املــوســوي أن يأتي
ً
بــدال منه .ورأى املوسوي أن أسباب
ّ
ع ــرض الـنـجـمــة عليه تـســلــم منصب
نـ ــائـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس خ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ـ ــارة ق ــام
ب ـهــا ص ـق ــال ملـكـتــب امل ــوس ــوي يـعــود
إل ــى تـصــريـحــات ســابـقــة أع ـلــن فيها
امل ــوس ــوي أنـ ــه أحـ ــب كـ ــرة الـ ـق ــدم من
خــال النجمة قبل أن يؤسس نــادي
النبي شيت ،كما أنه في فتر ٍة ما ،كان
قد أعلن استقالته من رئاسة ناديه.
لكن في الوقت عينه ،شكر املوسوي
النجماويني على التفكير به ،متمنيًا
ل ـه ــم ال ـت ــوف ـي ــق .ب ـح ـســب م ــا ت ـح ـ ّـدث
لألخبار.

البقاع في ضيافة زغرتا

ُيختتم األسبوع الثاني من الــدوري
ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم ال ـي ــوم بـلـقــاء
وح ـ ـيـ ــد ي ـج ـم ــع ال ـ ـسـ ــام زغـ ــرتـ ــا مــع
ضيفه البقاع الرياضي عند الساعة
الثالثة والنصف عصرًا على ملعب
ّ
ويشد البقاعيون الرحال
املرداشية.
مـ ــن ال ـن ـب ــي ش ـي ــت إلـ ـ ــى املـ ــرداشـ ـيـ ــة،
واض ـ ـ ـعـ ـ ــن ن ـ ـصـ ــب أعـ ـيـ ـنـ ـه ــم ال ـ ـفـ ــوز
لرفع رصيدهم مــن النقاط الــى ست
بـعــد ال ـفــوز فــي األس ـبــوع األول على
الــراس ـي ـنــغ ( 2ـ  .)0ف ــوز سيمنحهم
ش ــراك ــة ال ـ ـصـ ــدارة م ــع ال ـن ـج ـم ــة ،فــي
م ـه ـمــة ص ـع ـبــة أمـ ـ ــام ص ــاح ــب أرض
الـعــائــد مــن امل ـغــرب بـعــرض ونتيجة
إيجابية أمــام الرجاء البيضاوي (1
ـ  )1فــي إي ــاب ال ــدور  32مــن مسابقة
كأس العرب لألندية األبطال .صحيح
أن ال ـســام خ ــرج مــن املـســابـقــة كونه
خ ـســر ذه ــاب ــا ( 1ـ  ،)2ل ـكــن ال ـصــورة
التي ظهر عليها الزغرتاويون تشير
الى أن املباراة اليوم لن تكون سهلة
على الـضـيــوف .فــالـســام يبحث عن
فوزه األول بعد تعادله في األسبوع
األول مــع اإلخـ ــاء األه ـلــي عــالـيــه ( 1ـ
ُ
 ،)1واملـبــاراة تقام على أرضــه وأمــام
جمهوره ،وبالتالي لن ّ
يفرط بفرصة
إحراز النقاط الثالث.
البقاع من جهته ،يدخل اللقاء بروح
م ـع ـنــويــة عــال ـيــة ب ـعــد األداء الـجـيــد
ف ــي األس ـب ــوع األول ،ف ــي ظ ــل وج ــود
عـنـصــر إي ـجــابــي مـمـيــز م ــع ال ـفــريــق،
هو النيجيري إيمانويل بيللو الذي
سجل الهدفني في املباراة األولى.

