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رياضة

رياضة
الكرة المعولمة

ّ
«السيدة العجوز» ال تبذر األموال

يواجه عباس
عطوي فريقه
السابق (عدنان
الحاج علي)

ّ
اإلدارة تستقدم النجوم بـ«المجان»
مع التضخم الهائل الحاصل في عالم كرة القدم اليوم،
اتجهت األندية األوروبية الكبيرة لدفع الكثير من األموال
بين أندية الطليعة ،غير أن
بغية الحفاظ على مركزها ّ
ّ
نادي يوفنتوس اإليطالي تمكن بفعل إدارته القوية من
المحلية والتألق أوروبيًا دون المبالغة
السيطرة على األلقاب
ّ
ّ
في البذخ ،مستفيدًا من كشافيه المميزين ،الذين يلجؤون
انتقال حرة
بالدرجة األولى إلى استقدام الالعبين بصفقات
ٍ
حسين فحص
ناد في إيطاليا،
رغم تصنيفه كأغنى ٍ
يـ ـع ـ ّـد ي ــوف ـن ـت ــوس أح ـ ــد أق ـ ــل األن ــدي ــة
إن ـفــاقــا ف ــي أس ـ ــواق االنـ ـتـ ـق ــاالت .منذ
ب ــداي ــة ال ـع ـقــد ال ـج ــدي ــد ،ق ــام ــت إدارة
البيانكونيري باستقطاب  10العبني
فــي صفقات انـتـقــال مجانية .أسـمـ ٌ
ـاء
ك ـب ـيــرة ع ـلــى غـ ــرار فــاب ـيــو ك ــان ــاف ــارو،
أن ــدري ــا بـيــرلــو وب ــول بــوغ ـبــا ،شكلت
ال ـق ــوام األس ــاس ــي لـلـنــادي اإليـطــالــي،
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف س ـ ـي ـ ـطـ ــرتـ ــه ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإليـطــالــي .بعيدًا عــن الـجــانــب الفني،
س ــاه ـم ــت ه ـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــة فـ ــي جـلــب
مصدر جديد لـعــائــدات الـنــادي جــراء
بيع هــؤالء الالعبني بأسعار مرتفعة
بعد وقت ،كما الحال عند بيع بوغبا
إل ــى مانشستر يــونــايـتــد مـقــابــل مئة
مـ ـلـ ـي ــون ي ـ ـ ـ ــورو ،ك ــأغـ ـل ــى صـ ـفـ ـق ــةٍ فــي
الـتــاريــخ حينها .أخ ـي ـرًا ،قــامــت إدارة
اليوفي بالتوقيع مع الالعب الويلزي
آرون رامـ ـس ــي ب ـص ـف ـقــة ان ـت ـق ــال ح ــر،
لـتـسـتـكـمــل سـيــاسـتـهــا ال ـنــاج ـحــة في
الـ ـتـ ـع ــاق ــدات ،والـ ـت ــي أع ـ ـ ــادت ال ـن ــادي
إل ــى مـنـصــات الـتـتــويــج بـعــد املـعــانــاة
الكبيرة في األلفية الجديدة.
ت ـع ــد إدارة ي ــوف ـن ـت ــوس واحـ ـ ـ ــدة مــن
أفـضــل اإلدارات فــي ك ــرة ال ـقــدم ،نظرًا
لالستقرار الفني واإلداري واملالي في
ال ـنــادي مــع تــوالــي الـسـنــوات .غير أن
الوضع لم يكن كذلك مع بداية األلفية،

بمنعطفات سيئة
حيث مــرت اإلدارة
ٍ
على خلفية إدانتها بالفساد من ِقبل
االتحاد اإليطالي .بعد هبوط النادي
للدرجة الثانية إثــر أزمــة الكالتشيو
بــولــي وص ـع ــوده م ــرة أخ ــرى ل ــدوري
الدرجة األولى ،عجزت اإلدارة السابقة
لـنــادي يوفنتوس عــن إرجــاع الفريق
إلى مصاف الكبار من جديد ،فتمثل
الحل باستقدام رئيس النادي أندريا
َّ
اإلداريني
أنييلي لثنائي سامبدوريا،
م ــاروتــا وبــاراتـيـشــي بغية تصحيح
امل ـســار .تــولــى مــاروتــا منصب املــديــر

قاد باراتيشي بإشراف أنييلي ثورة التغيير في تورينو (أرشيف)

العام للنادي بحيث أوكلت إليه مهمة
الـتـخـطـيــط لـلـســوق ال ـكــرويــة بـحــدود
املـيــزانـ ّـيــة املـمـنــوحــة مــن قـبــل اإلدارة،
ف ـي ـمــا اق ـت ـصــر ّدور ب ــارات ـي ـش ــي على
التعامل مع الكشافني والتفاوض مع
وكالء الالعبني.
فـ ــي ظـ ـ ـ ّـل األوضـ ـ ـ ـ ــاع امل ـ ـتـ ـ ّ
ـرديـ ــة آنـ ـ ــذاك
وال ـه ـبــوط الـكـبـيــر ف ــي أس ـهــم ال ـن ــادي،
رأى الـ ـبـ ـع ــض ف ـ ــي ت ـش ـك ـي ــل اإلدارة
ال ـجــديــدة مـخــاطــرة كـبـيــرة ،بـحـيــث أن
أي فـشــل جــديــد قــد ي ـغــرق يوفنتوس
ً
أكـ ـث ــر ،غ ـيــر أن أن ـي ـي ـلــي ام ـت ـلــك ن ـظــرة
أخ ــرى .عـ ّـول مالك الـنــادي على نجاح
الثنائي اإلداري في قيادة سامبدوريا
لتحقيق الكثير من اإلنجازات والتأهل
ل ـل ـب ـط ــوالت األوروبـ ـ ـي ـ ــة رغـ ــم هـبــوطــه
للدرجة الثانية ،إذ كان لتشابه ظروف
ســام ـبــدوريــا بــال ـيــوفــي آن ـ ــذاك الكلمة
الفاصلة في اتخاذ قرار التعيني.
م ـ ــع ك ـ ـثـ ــرة الـ ـ ــديـ ـ ــون وس ـ ـ ـ ــوء ال ـح ــا ّل ــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة لـ ـي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ،ت ـم ــث ــل
هــدف مــاروتــا األول بتقليل الخسائر
املـ ّ
ـاديــة ،فقام بفسخ عقود العديد من
ال ــاع ـب ــن ال ـك ـب ــار ،ال ــذي ــن يـتـقــاضــون

مرتبات ضخمة على غــرار تريزيغيه
وكــامــوران ـيــزي ،ورك ــز فــي االنـتــدابــات
على ضم العبني موهوبني على سبيل
اإلعـ ـ ــارة ف ــي ظ ــل ق ـلــة املـ ـ ــوارد املـتــاحــة
ل ـل ـشــراء .ن ـظ ـرًا ل ـســوء ب ـنــاء املـنـظــومــة،
ف ـش ـلــت اإلدارة ف ــي مــوس ـم ـهــا األول
بـعــد أن احـتــل الـفــريــق املــركــز السابع
في ال ــدوري ،غير أن النجاح ظهر من

ناد
رغم تصنيفه كأغنى ٍ
في إيطاليا يعد يوفنتوس
أحد أقل األندية إنفاقًا
في أسواق االنتقاالت

نجحت اإلدارة
في استقطاب
النجوم (أ ف ب)

الناحية املالية بعد أن تمكنت اإلدارة
من تقليل الديون والتعافي اقتصاديًا
شيئًا فشيئًا .في الصيف التالي ،قامت
اإلدارة باتخاذ خطوة جديدة لتحسني
مـســار ال ـفــريــق ،فــاعـتـمــدت عـلــى أبـنــاء
النادي إلعادة ً اليوفي إلى أوروبا من
جديد ،واضعة أنطونيو كونتي على

رأس اإلدارة الفنية للفريق .رغم افتقار
سـجـلــه ال ـتــدري ـبــي ،تـمـكــن كــونـتــي من
إعــادة اليوفي إلــى منصات التتويج،
بـعــد أن لعبت شخصيته دورًا بــارزًا
فــي صـحــوة الـفــريــق .تـعــاونــت اإلدارة
حينها مع مدربها الجديد ،فاستغلت
أزمة أندريا بيرلو مع ميالن وضمته
م ـج ــان ــا فـ ــي ص ـف ـق ــة ت ــاريـ ـخ ـ ّـي ــة ،كـمــا
ن ـجــح ك ـشــافــو الـ ـن ــادي ب ـضــم الــاعــب
فيدال قادمًا من باير
التشيلي أرتورو ً
لـيـفــركــوزن ،إضــافــة السـتـقــدام الالعب
ب ــول بــوغـبــا مــن مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
بصفقة انتقال حر .مع افتتاح ملعب
الفريق الجديد في موسم  ،2011بدأت
االنـ ـط ــاق ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ل ـيــوف ـن ـتــوس،
حـ ـي ــث حـ ـق ــق الـ ـف ــري ــق لـ ـق ــب الـ ـ ـ ــدوري
ـوات دون أي خـســارة،
بعد غـيــاب س ـنـ ٍ
تبعتها سلسلة من األرقــام القياسية
س ـط ــر ب ـه ــا ال ـي ــوف ــي ت ــاري ـخ ــا ج ــدي ـدًا
فــي الـكــرة اإليطالية ،لتستمر سطوة
ال ـب ـيــان ـكــون ـيــري ع ـلــى الـ ـك ــرة املـحـلـيــة
حتى اآلن.
ف ــي ظ ــل ال ـن ـج ــاح ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي عــرفــه
الـنــادي فــي العقد األخـيــرُ ،يـعــاب على
يوفنتوس عجزه عن التتويج بدوري
أبـ ـ ـط ـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا رغ ـ ـ ــم وص ـ ــول ـ ــه إل ــى
النهائي في مناسبتني .حاول النادي
اإلي ـطــالــي م ـج ــاراة مـتـطـلـبــات الـســوق
ففتح خزائنه من أجــل هــداف الــدوري
حينها غــونــزالــو هـيـغــوايــن لتحقيق
اللقب األوروبي األغلى ،غير أن ذلك لم
يحدث.
م ــع ت ــوت ــر ال ـع ــاق ــة ب ــن كــريـسـتـيــانــو
رونــالــدو ون ــادي ري ــال مــدريــد ،فتحت
إدارة ال ـيــوفــي خــزائـنـهــا إلبـ ـ ّـرام أغـلــى
ص ـف ـق ــة فـ ــي ت ــاريـ ـخـ ـه ــا ،ف ــوقـ ـع ــت مــع
املهاجم البرتغالي مقابل  100مليون
ي ــورو .رغــم أن السبب الرئيسي وراء
جلب رونالدو تمثل بشخصية الالعب
وخبرته الكبيرة فــي أوروب ــا ،تمحور
ج ــان ـ ٌـب ك ـب ـيــر م ــن ال ـص ـف ـق ــة ح ـ ــول مــا
سيدره املهاجم البرتغالي على خزينة
النادي من أموال نظرًا لثقل اسمه في
األوســاط الكروية ،فساهمت مبيعات
ق ـم ـصــان ال ــاع ــب وح ــده ــا ف ــي إرج ــاع
ـام مـعــدودة من
أم ــوال الصفقة بعد أي ـ ٍ
انتقاله.
املـ ـك ــاس ــب لـ ــم ت ـت ــوق ــف ع ـن ــد ذل ـ ـ ــك ،إذ
ساهم مجيء رونــالــدو أيضًا بتوقيع
الـ ـن ــادي ع ـلــى ع ـقــد رع ــاي ــة ج ــدي ــد من
شــركــة أدي ـ ــداس مل ــدة ثـمــانـيــة مــواســم،
يحصل ال ـنــادي خــال هــذه امل ــدة على
 408مــايــن ي ــورو بـمـعــدل  51مليون
يورو في السنة ،بعد أن كان متوسط
ال ــدخ ــل  23م ـل ـيــون يـ ــورو س ـنــويــا في
ٌ
العقد القديم .زي ــادة تــدل على ارتفاع
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي ب ـعــد
اإلنـ ـج ــازات الـكـبـيــرة ال ـتــي حققها في
السنوات املاضية ،والتي رفع أسهمها
كريستيانو في األشهر األخيرة بعد
زيادة نسب املشاهدة.
بـســن ال ـ ــ ،34يـتـصــدر رون ــال ــدو قائمة
ه ــداف ــي الـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي ،ك ـمــا أنــه
تـمـكــن م ــن ق ـي ــادة فــريـقــه ال ـجــديــد إلــى
دور الـ ـ ــ 16م ــن دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا.
م ــع الـ ـع ــروض ال ـج ـيــدة ال ـت ــي يـقــدمـهــا
إبــن مــاديــرا ،يعد يوفنتوس أحــد أبرز
امل ــرش ـح ــن ل ـل ـف ــوز بـ ـ ــدوري األبـ ـط ــال،
رغ ــم ص ـعــوبــة امل ـه ـمــة ب ـعــض ال ـش ــيء،
فـبــالــرغــم مــن اإلض ــاف ــة املـعـنــويــة التي
جلبها رون ــال ــدو إل ــى نــاديــه الـجــديــد،
ساهم أسلوب الالعب في قتل مواهب
أخرى كباولو ديباال ،دوغالس كوستا
وفيديريكو برنارديسكي ،ما يعكس
ً
ص ــورة أشـمــل عــن إدارة ال ـنــادي ،التي
ّ
تذرعت ربما برونالدو للفوز بدوري
األبطال ،مع علمها املسبق أنها حققت
األهم من ذلك بمجيئه ،وهو املال.
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تنطلق اليوم الجولة
الخامسة عشرة من
الدوري اللبناني لكرة
القدم .الجولة الماضية
امتدت إلى منتصف
األسبوع ،حيث لعبت مباراة
النجمة وطرابلس يوم
الثالثاء ،بعد تأجيلها بسبب
سوء األحوال الجوية
وعدم جاهزية الملعب.
مباريات ّ
قوية هذا
األسبوع ،ومعظمها ال
تقبل القسمة على اثنين

ّ
اللبنانية
الكرة

 22كأسًا في مواجهة «حجيج ـ ـ عطوي»

ّ
الطريق من جونية إلى زغرتا «ليست» معبدة
علي زين الدين
م ـنــذ ع ــام  ،1994ح ـقــق ال ـن ـج ـمــة 26
لقبًا مــن  31فــي خــزائـنــه .ذلــك الـعــام
ال ـ ـ ــذي بـ ـ ــدأ خ ــال ــه م ــوس ــى حـجـيــج
مسيرته مع الـنــادي ،ولحقه عباس
ع ـطــوي ب ـعــد ث ــاث س ـن ــوات ق ـبــل أن
يـلـعــب لًـلـفــريــق األول .ل ـعــب حجيج
 12س ـنــة مـتـتــالـيــة م ــع فــري ـقــه ،غــاب
ع ـن ــه فـ ـت ــرة وعـ ـ ــاد لـ ـي ـ ّ
ـدرب ــه وي ـل ـعــب
بقميصه موسمني ونـصــف موسم،
فـيـمــا ب ـق ـ َـي ع ـط ــوي ح ـتــى  2017في
املـ ـن ــارة 13 .كــأســا ّرف ـع ـهــا الــاع ـبــان
مـعــا ،فــي حــن يـتــأخــر «املــايـسـتــرو»
ـاب ع ــن زمـيـلــه الـســابــق.
بــأرب ـعــة أل ـق ـ ٍ
 22كأسًا باملجموع ُرفعت عبر يدي
ن ـجـ َـمــي «ال ـن ـب ـيــذي» ال ـســاب ـقــن .غ ـدًا
يلتقيان وجهًا لوجه .موسى مدربًا
وعّـبــاس العـبــا .ليست امل ــرة األول ــى،
لكنها سابقة في وجود حجيج في
النجمة وعطوي خارجه.
ُيــواجــه النجمة شـبــاب الـســاحــل غدًا
ال ـس ـب ــت ( 16:00ب ـتــوق ـيــت ب ـي ــروت)
عـلــى ملعب مـجـ ّـمــع ف ــؤاد شـهــاب في
جــون ـيــة ض ـمــن األسـ ـب ــوع الـ ـ ـ  15من
بطولة لبنان بكرة القدمٌ .
لقاء يسعى
م ــن خ ــال ــه ال ـن ـج ـمــة إلـ ــى ال ـب ـق ــاء في
سـبــاق املنافسة مــع املـتـصـ ّـدر العهد
الـ ـ ـ ــذي ي ـل ـع ــب فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ع ـي ـن ــه مــع
ـس ،فــي حــن أن على الساحل
طــرابـلـ ّ
ّ
أن يـتـجــنــب ال ـخ ـســارة حــتــى ال يفقد
مركزه بني أندية النخبة« .النبيذي»
الذي ّ
قدم عرضه األفضل هذا املوسم
ب ـم ــواج ـه ــة ط ــرابـ ـل ــس ف ــي األسـ ـب ــوع
املــاضــي وفــاز عليه بخمسة أهــداف،

كـ ـ ــان تـ ـح ــت م ــراقـ ـب ــة بـ ـع ــض الع ـب ــي
الساحل وإداري ـيــه فــي امللعب .فريق
املـ ــدرب مــوســى حـجـيــج تـغـ ّـيــر أداؤه
بـنـشــاط ن ــادر مـطــر وحـســن معتوق.
األخـ ـي ــر س ــاه ــم ف ــي تـسـجـيــل جميع
األه ــداف الخمسة ،فيما صنع مطر
ً
هدفًا وسجال آخر .الثنائي سينضم
إل ـي ـه ـم ــا ال ـظ ـه ـي ــر ع ـل ــي حـ ـم ــام بـعــد
عودته من اإلصــابــة ،وهــو ما يعطي
الفريق دفـعــا هجوميًا ح ــاول أنــدرو
صــوايــا تقديمه فــي مناسبات عـ ّـدة،
عـلــى الــرغــم مــن واج ـبــاتــه الــدفــاعـ ّـيــة.
حجيج قد يعتمد مجددًا على ّ
حرية
م ـع ـتــوق ف ــي ال ـت ـح ـ ّـرك ب ــن الـخـطــوط
بمواجهة الظهيرين الخبيرين زهير
عبد الله ومحمد حمود ،فيما ُيواجه
ال ـشــاب عـلــي ع ــاء الــديــن السنغالي
باكاري كوليبالي ،الذي يعتمد عليه
م ــدرب ال ـســاحــل مـحـمــود ح ـمــود في
ّ
الركنية التي أثمرت تسجيل
الركالت
أهداف للفريق.
ثمانية
ٍ
ال ـيــوم ،يستضيف األن ـصــار الـســام
زغ ــرت ــا عـلــى مـلـعــب ب ـي ــروت الـبـلــدي
( 16:00بتوقيت بيروت)ّ .
ألول مر ٍة،
ً
يـحـتـضــن املـلـعــب مـ ـب ــاراة مـنــذ أكـثــر
مـ ــن عـ ــامـ ــن ،والـ ـجـ ـمـ ـه ــور س ـي ـكــون
ُ
بـ ــان ـ ـت ـ ـظـ ــار مـ ـ ــا ان ـ ـ ـجـ ـ ــز فـ ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
املاضية ،على الــرغــم مــن أن الطقس
قد ال ُيساعد .لقاء الفريقني األخير
ع ـل ــى هـ ــذا امل ـل ـع ــب ال ي ـح ـمــل ذك ــرى
جميلة لألنصاريني الــذيــن خسروا
بهدف وحيد ،لكن
بمواجهة السالم
ٍ
ُم ـسـ ّـج ـلــه املــوري ـتــانــي أم ـ ــادو نـيــاس
سيغيب بسبب اإلصابة ،على عكس
امل ـ ـبـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة ال ـت ــي ق ـس ــا فـيـهــا

«األخـ ـ ـض ـ ــر» ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه حـيـنـهــا
ّ
بستة أه ــداف .الفريق الشمالي بدا
ضعيفًا على أرضــه فــي لقاء اإلخــاء
ّ
األهلي عاليه املاضي حتى الدقائق
ـان إدم ــون
األخـ ـي ــرة .نـجـمــه األول ك ـ ً
ش ـح ــادة ق ــد ي ـجــد م ـس ــاح ــة ل ــه على
ال ـج ـه ــة ال ـي ـم ـن ــى ل ــأن ـص ــار ب ـغ ـيــاب
نـصــار نـصــار ،ولــو أن وائ ــل يوسف
يـ ـ ـح ـ ــاول تـ ـع ــوي ــض غ ـ ـيـ ــاب زمـ ـيـ ـل ــه.
ّ
إغالق املنافذ أمام «إدي» يعني شل
ّ
الهجومية للسالم ،ما يدفع
الحركة
الــاعـبــن إل ــى لـعــب ال ـك ــرات العالية
لعدنان ملحم ،لكن األخير سيواجه
أيضًا الثنائي معتز الجنيدي وأبو
مشكالت
بكار كمارا ،في حني أن ال
ٍ
على الجهة اليسرى للفريق املضيف
بــوجــود حـســن شعيتو «شـبــريـكــو»
ال ـ ـ ــذي يـ ــواجـ ــه الـ ـغ ــان ــي ري ـش ـم ــون ــد
بواجبات دفاعية
المتي ،وهو التزم
ٍ
أكـ ـث ــر مـ ــن ه ـج ــوم ـي ــة أم ـ ـ ــام اإلخ ـ ـ ــاء.
ف ــي امل ـقــابــل ،يـغـيــب ال ـح ــارس حسن
مـغـنـيــة عــن ال ـل ـقــاء بــداعــي اإلي ـقــاف،
ّ
ويعوضه غالبًا ربيع الكاخي الذي
ً
ً
خاض مباراة واحدة هذا املوسم.
وعـلــى ملعب ال ـســام زغــرتــا ،يلتقي
طــرابـلــس مــع الـعـهــد (الـسـبــت 14:15
بـ ـت ــوقـ ـي ــت بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت) .امل ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدر لــن
ي ـتــوانــى ع ــن تـسـجـيــل ه ــدف الـسـبــق
ّ
س ــريـ ـ ّع ــا ،ك ـم ــا ف ـع ــل ال ـن ـج ـم ــة حــتــى
ي ـت ـجــنــب س ـي ـنــاريــو ُم ـشــاب ـهــا لـلـقــاء
ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـشـ ـم ــال ــي م ـ ــع ط ــرابـ ـل ــس،
العناصر املناسبة
و«األصفر» يملك
ّ
لتحقيق ما ُيــريــد ،ولــو أنــه عجز عن
ـدف فــي الـشــوط األول في
تسجيل هـ ٍ
خمس مـبــاريــات .ع ــودة أحـمــد زريــق

ُ
س ــت ـع ــزز الـ ـق ــوة ال ـه ـجــوم ـيــة لـلـفــريــق
برفقة محمد حيدر ومارتن توشيف،
وقــد تكون مهمتهم أسهل مع غياب
املــدافــع السنغالي مــامــادو سيال عن
بشكل
طرابلسُ .مشكلة األخير بانت
ٍ
ـح ع ـلــى ال ـج ـهــة ال ـي ـم ـنــى ،وهــو
واضـ ـ ـ ٍ
ما سيسعى املــدرب باسم مرمر الى
اس ـت ـغــالــه ،ف ــي ّح ــن أن ف ــادي عـيــاد
سـ ـيـ ـح ــاول ت ـج ــن ــب الـ ـخـ ـس ــارة حـتــى
يبقى بعيدًا عن املركزين األخيرين.
عمومًا ،لم يفز الفريق الشمالي على
العهد فــي بطولة ال ــدوري منذ أكثر
عشرة أعوام ،واملواجهة لن تكون
من ً
س ـه ـلــة ع ـلــى ال ـف ــري ــق ال ـ ــذي ُي ـص ــارع
للبقاء في الدرجة األولى.
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـغـ ــازيـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـل ـعــب
م ــع ال ـص ـف ــاء ع ـلــى مـلـعــب أمـ ــن عبد

ّ
ألول مرة منذ عامين،
يعود ملعب بيروت البلدي
الستقبال المباريات في الدوري
ال ـنــور فــي بـحـمــدون (الـسـبــت 14:15
بتوقيت ب ـيــروت) .الـفــريــق الشمالي
حـقــق ف ــوزه األول فــي الـبـطــولــة على
ح ـس ــاب خ ـص ـم ــه ،وهـ ــو ي ـس ـعــى ال ــى
ت ـكــرار ال ـفــوز عـلـيــه ،لـكــن الـصـفــاء لن
ّ
ُي ـفـ ّـرط أبـ ـدًا بــالـفــوز ،فـحــتــى الـتـعــادل
ل ــن ُي ـف ـيــد ال ـفــريــق الـ ــذي ت ــراج ــع إلــى
املركز ما قبل األخير ،ولو أن األداء لم
يرتق إلى املستوى املطلوب لتحقيق
ِ
االن ـت ـصــارات فــي امل ـبــاريــات األخـيــرة
م ـ ــع ثـ ــاثـ ــي الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدارة .هـ ـ ــذه املـ ـ ــرة،

سـيـتـحــرر الع ـبــو وس ــط الـصـفــاء من
الــواجـبــات الدفاعية مــع حــذرهــم من
الهجمات املرتدة بقيادة خليل بدر.
وع ـلــى املـلـعــب عـيـنــه ،يـلـتـقــي اإلخ ــاء
األه ـلــي عــالـيــه مــع الـبـقــاع الــريــاضــي
(األحـ ـ ـ ــد  13:30ب ـت ــوق ـي ــت ب ـ ـيـ ــروت).
ً
الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق الـ ـجـ ـبـ ـل ــي خ ـ ـسـ ــر م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
وت ـعــادل فــي الثانية فــي األسبوعني
األخيرين ،ودفاعه كان مهزوزًا ،لكنه
ـوم
سـيــواجــه ثــانــي أضـعــف خــط هـجـ ٍ
ف ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري .م ـه ــاج ـم ــه ال ـب ــرازي ـل ــي
كـ ــارلـ ــوس ألـ ـب ــرت ــو ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
تـسـجـيـلــه خـمـســة أه ـ ـ ــداف ،ل ــم ُي ـق ـ ّـدم
نفسه بعد ،وهو بحاجةٍ إلى تسجيل
امل ــزي ــد م ــن األه ـ ـ ــداف ل ـق ـي ــادة فــريـقــه
إلــى الـحـفــاظ على املــركــز الــرابــع .في
املـ ـق ــاب ــل ،اس ـت ـط ــاع امل ـ ـ ــدرب امل ـص ــري
أح ـمــد ال ـحــافــظ تـحـقـيــق ف ــوزه األول
مــع الـبـقــاعُ ،مـتـجــاوزًا أخـطــاء فريقه،
وهو كان ُيعاني على صعيد حراسة
املــرمــى ،لكن تـصـ ّـدي مصطفى بــواب
لــرك ـلــة ج ـ ــزاء أم ـ ــام ال ـت ـضــامــن صــور
يعطيه دفعًا معنويًا إضافيًا للذود
مرماه.
عن
ٌ
ٌ
مـ ــواج ـ ـهـ ــة صـ ـعـ ـب ــة أخـ ـ ـي ـ ــرة ت ـج ـمــع
الــراس ـي ـنــغ م ــع الـتـضــامــن ص ــور في
ج ــونـ ـي ــة (األحـ ـ ـ ـ ــد  16:00ب ـت ــوق ـي ــت
ٌ
ب ـي ــروت) .م ـب ــاراة ال تـحـمــل القسمة
عـلــى اث ـن ــن ،فــالـفــريــق الـجـنــوبــي لم
ي ـف ــز ب ـم ـب ــاري ــات ــه ال ـخ ـم ــس األخ ـي ــرة
ون ـ ـتـ ــائ ـ ـجـ ــه ه ـ ـ ـ ـ ــددت وج ـ ـ ـ ـ ـ ــوده ب ــن
النخبة ،أما الراسينغ املنتعش بعد
فــوزه األخـيــر فيسعى إلــى استغالل
ـث
ـوز ثــالـ ٍ
ع ــام ــل األرض لـتـحـقـيــق فـ ـ ٍ
ُيبعده أكثر عن مراكز الهبوط.

