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ٌ
ٌ
جولة كاملة خارج بيروت

ُ
مواجهة صعبة للنجمة وفرصة أخيرة لفاليريو

تنطلق اليوم مباريات األسبوع الثالث من بطولة لبنان الـ 59لكرة القدم
للدرجة األولى ،بلقائي األنصار والصفاء على ملعب صيدا البلدي والراسينغ
والشباب الغازية على ملعب ّ
مجمع فؤاد شهاب في جونية ،قبل
مواجهة اإلخاء األهلي عاليه مع ُالنجمة بعد غد السبت على ملعب
أمين عبد النور في بحمدون ،فيما تلعب ثالث مباريات يوم األحد ،حيث
يجمع ملعب النبي شيت فريقي البقاع والعهد ،ويلعب السالم زغرتا
على ملعبه مع ٌ شباب الساحل ،في حين ُ يستضيف التضامن صور طرابلس
مبارياتها في
على أرضه .جولة هي الوحيدة التي لن تلعب أي من ّ
فترة التوقف الدولية
العاصمة بيروت خالل مرحلة الذهاب ،وتسبق ٓ
الثانية التي يستعد فيها منتخب لبنان لبطولة كأس اسيا «اإلمارات »2019
بلقاء المنتخب الكويتي الخميس المقبل
علي زين الدين
الصفاء  -األنصار

الكرة اللبنانية

«الفيفا» يصدر قراره

العهد يفوز ويخسر في دعوى دينيس
انتهت فصول الدعوى
ّ
القضائية التي رفعها نادي
العهد على العبه السابق
األوغندي دينيس إيغوما،
ففاز بطل لبنان وخسر في
ٍآن معًا ،وذلك استنادًا إلى
سياق القضية التي بدأت
فصولها في شباط/فبراير
من العام الماضي
شربل ّ
كريم
فجأة ومن دون ّ
مقدمات اختفى العب
الوسط األوغندي دينيس إيغوما من
مشهد كرة القدم اللبنانية في املوسم
قبل املاضي ،بعدما ترك بصمة الفتة
عند وصوله إلى نادي العهد.
ُ
تفسيرات واجـتـهــادات كثيرة طرحت
ملا حصل بني العهد والعبه ،وجميع
محاوالت رأب الصدع لم تنجح .بقي
دينيس خ ــارج املشهد حتى أطــل من
وبشكل مفاجئ أيضًا العبًا مع
جديد
ٍ
ّ
حاليًا).
النبي شيت (البقاع الرياضي
ُ
مـســألــة لــم تـعـجــب بـطــل ل ـب ـنــان ،فـقــرر
ّ
الدولي لكرة القدم
التوجه إلى االتحاد ّ
لتحصيل حقه بعدما خالف
«الفيفا»
ّ
الالعب العقد املوقع بني الطرفني.
ال شك في أن دينيس ّأخطأ في تصرفه
مكان ّما
وقتذاك ،وهي مسألة أثرت في
ٍ
على مشواره االحترافي ،والدليل أنه
بعد تألقه فــي تصفيات كــأس العرب
لــأنــديــة األب ـط ــال م ــع فــريــق الـنـجـمــة،
ذه ــب األخ ـيــر إل ــى خـيــار ع ــدم تجديد
االرتباط معه بسبب خوفه من صدور
قرار من «الفيفا» يقضي بإيقافه على
ٍ
خلفية الــدعــوى العهداوية ،وهــو أمر
نقلته مصادر عهداوية إلى نظيرتها
الـنـجـمــاويــة ،م ـحــذرة مــن الـتـعــاقــد مع
الالعب األوغندي إثر انتهاء عقده مع
النبي شيت.
وب ــال ـف ـع ــل ق ـ ــرر ن ـ ـ ــادي ال ـن ـج ـم ــة ض ـ ّـم
ً
الـسـنـغــالــي إدري ـس ــا نـيـنــانــغ ب ــدال من

دي ـن ـيــس ،الـ ــذي رب ـم ــا ك ــان مـحـظــوظــا
ج ـ ّـراء ه ّــذه الـخـطــوة ،إذ بـعــد أسابيع
عقد مع نــادي كاظمة
قليلة وقــع على ٍ
الـكــويـتــي مـقــابــل  140أل ــف دوالر في
ســم الــواحــد ومل ــدة  3مــواســم (كــان
املــو ّ
سيوقع للنجمة مقابل  60ألف دوالر،
بعدما لعب مع النبي شيت مقابل 35
ألف دوالر في املوسم املاضي).
ه ــذه الـخـطــوة كــانــت بــا شــك مــؤشـرًا
بــأن مطلب العهد بإيقاف الــاعــب لن
ّ
يقره االتحاد الدولي ،وهو ما حصل
بالفعل مع صدور قرار «الفيفا» الذي
استمع إلــى الطرفني عبر وكيليهما،
أي ال ـع ـهــد (وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي ج ــوزف
ـي
ي ــزب ــك) وديـ ـنـ ـي ــس (وكـ ـيـ ـل ــه امل ـحــامـ ً
البلجيكي مينو تونيسون) ،إضافة
إل ـ ــى اعـ ـتـ ـب ــار ال ـن ـب ــي ش ـي ــت (ال ـب ـق ــاع
الــريــاضــي) طــرفــا ثــالـثــا فــي القضية،
بحسب مستند ال ـقــرار ال ــذي حصلت
األخبار حصرًا على نسخة منه.

طلب العهد تعويضًا
بقيمة  350ألف دوالر
وبإيقاف الالعب

وإذا كـ ــان ال ـع ـه ــد ق ــد فـ ــاز بــالـقـضـيــة
بعدما أقر له «الفيفا» تعويضًا ً قدره
 35.937.50أل ــف دوالر (إض ــاف ــة إلــى
 %5مــن الفوائد املتراكمة على املبلغ
م ـن ــذ  22ش ـب ــاط  ،)2017فـ ــإن ال ـق ــرار
يعتبر خسارة بالنسبة إليه .وبحسب
معلومات «األخ ـب ــار» فــإن العهد كان
تعويضًا بقيمة
قد طلب عبر محاميه ً
 350أل ــف دوالر ،إض ــاف ــة إل ــى إيـقــاف

راض ومحاميه يوضح
العهد غير ٍ

ّ
الصادر
عبر رئيس نادي العهد تميم سليمان عن عدم رضاه عن القرار ّ
يعط النادي حقه ألن
في قضية الالعب األوغندي دينيس إيغوما كونه لم ِ
الالعب ألحق ضــررًا كبيرًا بالنادي .وقــال سليمان« :لــم نستطع استيفاء
حقنا من القرار الصادر عن الفيفا .وقد طلبنا من املحامي جوزف يزبك
استئناف القرار لكننا لم نتابع املوضوع .فمسألة دينيس أصبحت خلف
ظهرنا واملــوضــوع بالنسبة لنا كــان معنويًا وليس مــاديــا .وعلى الصعيد
املعنوي أعتبر أننا قد فزنا ،أما املوضوع املادي فهو ثانوي» .وعن إمكانية
الذهاب أبعد باملوضوع أشار سليمان إلى عدم وجود النية ألي خطوة طاملا
أن النادي نــال حقه املعنوي .من جهته ،أوضــح املحامي يزبك لـ«األخبار»
القضية معتبرًا أن دينيس غادر إلى بالده للمشاركة مع املنتخب
حيثيات ّ
ً
الوطني وتخلف عن العودة محاوال التنصل ّمن العقد .وعليه ،قام النادي
الحكم.
باإلجراءات القانونية وكذلك مارس دينيس حقه بالدفاع ،ثم صدر ّ
أما بالنسبة إلى أسباب الحكم فقد أشار يزبك إلى أن النادي والالعب ُيبلغان
بالحكم فقط ،أي إن الفيفا يعطيك الفقرة ُ
الحكمية ،وهذا ما حصل مع العهد
الذي فاز ماديًا ومعنويًا ،أما تعليل الحكم أي ال ــ« »Grounesفيجب تقديم
طلب ملعرفة تفاصيله .ولفت يزبك إلى أنه في صدد تقديم طلب للحصول
على تعليل الحكم التخاذ القرار باالستئناف أو عدمه .ذلك أن االستئناف
ال يتم في الفيفا بل في محكمة التحكيم للرياضة « »CASولديه إجراءات
معقدة ورسوم عالية.

ال ــاع ــب ب ـس ـبــب الـ ـض ــرر ال ـف ـنــي ال ــذي
ألحقه بالفريق.
لكن مصدرًا ّ
مقربًا من القضية ،شرح
ب ــأن «الـفـيـفــا» وج ــد أن الـحـجــج التي
قـ ّـدم ـهــا مـحــامــي ال ــاع ــب املـتـخـ ّـصــص
ف ــي ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـق ـضــايــا ،وبـعــد
اطالعه على دعوى العهد ،رمت جزءًا
من املسؤولية عن دينيس ،الذي واجه
ال ــدع ــوى بـشـكــوى ت ـم ـحــورت بحسب
ق ــول ــه حـ ــول عـ ــدم الـ ـت ــزام ال ـع ـهــد معه
ُ
بالبنود املالية املتفق عليها بينهما،
وبطريقة التعامل معه.
ّ
أمــا الـخـطــوة املقبلة فهي تحتم على
الالعب دفــع املبلغ خــال  30يومًا من
تاريخ تبلغه بالقرار ،وهو أمر يطال
الـنـبــي شـيــت (ال ـب ـقــاع حــال ـيــا) أيـضــا،
ضمن القضية بسبب
فاألخير أصبح
ّ
ّ
ناد يوقع له العب فسخ
اعتبار أن أول ٍ
عقده مع ناديه األول ،يصبح النادي
الـجــديــد طــرفــا فــي أي قضية مرفوعة
إل ــى «الـفـيـفــا» ،وبــالـتــالــي يلحظ قــرار
االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي اسـ ــم ال ـن ـب ــي شـيــت
معتبرًا أنــه جــزء من مسؤولية تنفيذ
ق ـ ــراره بــالــدفــع لـلـعـهــد ،م ــا يـعـنــي أنــه
سـيـكــون عليه تـحـ ّـمــل ج ــزء مــن املبلغ
امل ـط ـل ــوب ف ــي حـ ــال قـ ــال دي ـن ـيــس إنــه
ً
ال ي ـم ـلــك امل ـب ـلــغ ك ــام ــا .أمـ ــا ف ــي حــال
ع ــدم االلـ ـت ــزام ب ــامل ــدة امل ـح ــددة لـلــدفــع،
ف ــإن ــه يـمـكــن لـلـعـهــد رف ــع ش ـك ــوى إلــى
لجنة االنضباط في «الفيفا» التخاذ
املقتضى بحق الالعب.
وبحسب املعطيات أيضًا فإن القضية
قــد ال تغلق نهائيًا ،إذ يمكن ملحامي
ّ
التقدم بطلب استئناف ،وهو
دينيس
أمـ ــر ال بـ ـ ّـد أال ي ـك ــون ض ـم ــن أم ـن ـيــات
ّ
العهد ألنه سيكلفه املزيد من األموال،
وبالتالي فــإن الدفعة التي سيحصل
عـلـيـهــا ب ـعــد ف ـتـ ًـرة أطـ ــول س ـي ـكــون قد
خسر منها نسبة كبيرة.
إذًا القضية قد تطوى قريبًا جدًا ،لكن
ال ي ـب ــدو أن دي ـن ـي ــس ي ــري ــد ال ـخ ــروج
مــن املـحــاكــم ،إذ علمت «األخ ـب ــار» أنه
يـسـتـعـ ّـد لــرفــع دع ــوى قـضــائـيــة بحق
نادي النجمة على خلفية فسخ عقده
بعدما وجد محاميه ثغرة قانونية قد
ّ
بالقضية!
تمنحه الفوز

أقر الفيفا تعويضًا ّ
ماديًا لنادي العهد

ٌ
ٌ
خ ـســارة ثــالـثــة للصفاء تعني غالبًا
الروماني تيتا فاليريو.
إقالة املدرب
ُ
ال يـ ـب ــدو األخ ـ ـيـ ــر امل ـ ــذن ـ ــب ال ــوح ـي ــد
ف ــي ال ـس ـقــوط أم ــام الـعـهــد والـشـبــاب
ال ـغـ ّ
ـازيــة ،بــل بـعــض الــاعـبــن أيـضــا،
ُ
وم ـع ـه ــم اإلدارة ربـ ـ ـم ـ ــا .فـ ــي ال ـل ـق ــاء
ّ
م ــع األنـ ـص ــار س ـي ـكــون مـحــتـمــا على
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي وال ــاع ـب ــن تحقيق
ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ،لـ ـك ــن «األخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر» بـ ـقـ ـي ــادة
مدربه األردنــي عبد الله أبو زمع لن
يسمحوا بــابـتـعـ ّـاد املـنــافـســن عنهم
أكثر .أكثر ما يؤثر في تشكيلة تيتا
هـمــا خـطــا الــدفــاع والــوســط ومعهم
حــراســة املــرمــى .هــدفــان مــن ركنيتني
وثـ ــالـ ــث مـ ــن ه ـج ـم ــةٍ مـ ــرتـ ــدة دخ ـل ــوا
شباك الحارس عمر إدلبي بعد ستة
أه ــداف أخ ــرى فــي مــرمــى محمد طه،
الــذي استبعد عن اللقاء األخير ،مع
املدافعني علي السعدي ومحمد زين
طحان .في املقابلّ ،
يقدم األنصار ً
أداء
عاليًا في جميع خطوطه ،وتسجيل
الهدف الخامس في البطولة ال يبدو
ب ـع ـي ـدًا .ال ـت ــون ـس ــي حـ ـس ــام ال ـل ــوات ــي
س ـي ـم ـنــع ع ـل ــي ك ــرك ــي مـ ــن م ـس ــان ــدة
م ـهــاج ـمــي ف ــري ـق ــه ،م ــا ي ـج ـبــر حـســن
هزيمة على الـتــراجــع أيـضــا ،واألمــر

عـيـنــه يـنـطـبــق عـلــى زي ــن ط ـحــان في
حال مشاركته ،بمواجهته مع حسن
شعيتو «مــونــي» ،أمــا الــدفــاع فعليه
التعامل مع هداف الدوري في املوسم
املاضي ،السنغالي الحاج مالك تال.

اإلخاء  -النجمة
لــم يغب النجمة كثيرًا عــن الـصــدارة
ل ـي ـع ــود إلـ ـيـ ـه ــا ،إذ ك ـ ــان ف ـق ــده ــا فــي
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـعـ ـش ــري ــن م ـ ــن امل ــوس ــم
امل ــاض ــي ب ـعــد ت ـعــادلــه م ــع األن ـص ــار،
ل ـي ــرت ـق ــي م ـ ـجـ ــددًا إل ـ ــى املـ ــركـ ــز األول
عقب تحقيقه فوزين ّمع انطالق هذا
ً
امل ــوس ــم م ـس ـت ـغــا ت ـعــثــر امل ـنــاف ـســن.
ٌ
صدارة سيكون صعبًا الحفاظ عليها
حني يلتقي «النبيذي» اإلخاء األهلي
عــالـيــه عـلــى مـلـعــب أم ــن عـبــد الـنــور
في بحمدون ،هناك حيث لم يخسر
الفريق الجبلي في مبارياته العشر
األخـيــرة فــي ال ــدوري .للمفارقة ،فإن
الالعب الذي ألحق الخسارة األخيرة
باإلخاء على ملعبه كان العب النجمة
ال ـح ــال ــي أبـ ــو ب ـك ــر امل ـ ــل ،ح ــن سـ ّـجــل
هـ ــدف فـ ــوز ط ــراب ـل ــس ف ــي األس ـب ــوع
 21مــن املــوســم مــا قبل املــاضــي .أداء
النجمة املـخـ ّـيــب وف ــوزه الـبــاهــت في
امل ـب ــاراة املــاضـيــة قـســم الـجـمـهــور ما
ُ
حجيج
بــن مطالب بتعيني مــوســى ً
على رأس الجهاز الفني ،خاصة بعد
قبول اإلدارة استقالة نائب الرئيس

ص ــاح ع ـس ـيــران وأمـ ــن ال ـســر سعد
الدين عيتاني ،اللذين لم يوافقا على
التعاقد مع نجم النادي السابق قبل
ناشد بتجديد
انطالق املوسم ،وبني ُم
ٍ
ال ـث ـقــة بــال ـصــربــي ب ــوري ــس بــون ـيــاك،
األمــر الــذي أقــدم عليه رئيس النادي
أس ـع ــد صـ ـق ــال .األكـ ـي ــد أن ال تغيير
كبيرًا سيطرأ على تشكيلة املدرب مع
استمرار غياب حسن معتوق بداعي
اإلصابة ،فيما قد يلعب محمد جعفر
ً
بـ ـ ــدال م ــن ع ـل ــي ًالـ ـح ــاج ع ـل ــى الـجـهــة
اليسرى ،خاصة مع عدم تقديم األول
املطلوب منه في املباريات األخيرة،
ومشاركة الثاني األولى خالل اللقاء
امل ــاض ــي .اإلخـ ــاء مــن جــانـبــه ُمـطــالــب
بتقديم أداء مختلف عن الــذي ّ
قدمه
ٍ
ٍ
ٌ
صحيح أن الفريق
في أول مباراتني.
ّ
سجل هدفني ،إال أن كليهما جاءا من
هجمةٍ مــرتــدة وركـلــة ثــابـتــة ،وغالبًا
سـيـكــونــان ســاحــي امل ــدرب الـعــراقــي
عـبــد ال ــوه ــاب أب ــو الـهـيــل فــي م ـبــاراة
ال ـ ـغـ ــد .املـ ــواج ـ ـهـ ــة سـ ـتـ ـك ــون خ ـ ّ
ـاص ــة
لــأخ ـيــر ول ــاع ــب فــري ـقــه خ ــال ــد تكه

يطالب بعض جمهور
النجمة بالتعاقد مع
المدرب موسى حجيج
ج ــي ،ف ــاألول خـســر أم ــام «الـنـبـيــذي»
ف ــي ل ـقــاءاتــه األرب ـع ــة م ـعــه ،والـثــانــي
ع ــائ ـ ٌـد ملــواج ـهــة فــريـقــه األس ـب ــق بعد
مروره على األنصار وتسجيله هدفًا
في الـ«دربي».

البقاع  -العهد

تسبق الجولة
الثالثة فترة
التوقف الدولية
التي يستعد
فيها المنتخب
لبطولة آسيا
(عدنان الحاج
علي)

ل ــم ي ـكــن أش ــد املـ ّتـفــائـلــن ف ــي الـبـقــاع
الــريــاضــي لـيـتــوقــع أن يـكــون الفريق
ف ــي امل ــرك ــز ال ـث ــال ــث ب ـعــد أس ـبــوعــن،
مـحـقـقــا ان ـت ـص ــارًا ع ـلــى أرض ـ ــه أم ــام
ً
الراسينغ ومتعادال مع السالم زغرتا
في الشمال ،من دون أن يدخل شباكه
أي هــدف .إال أن هــذه االنطالقة شبه
املـثــالـيــة لـيـســت غــريـبــة عـلــى الـفــريــق
الــذي هــرب من الهبوط في األسبوع
األخ ـي ــر م ــن امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،إذ إنــه

ّ
ح ــق ــق ال ـن ـتــائــج ع ـي ـن ـهــا ،ب ــل فـ ــاز في
األسبوع الثالث أيضًا ،جامعًا سبع
نـ ـق ــاط ق ـب ــل ت ــده ــور وض ـ ــع ال ـف ــري ــق.
ل ــم يـتـغـ ّـيــر الـكـثـيــر عـلـيــه بــاسـتـثـنــاء
ّ
استبدال األجانب الثالثة ،حتى أنه
العبيه ،حسني رزق
فقد اثنني من أبرز
ّ
وابــراه ـيــم ب ـح ـســون ،لـكــنــه نـجــح في
أول اختبارين مع املــدرب الفنزويلي
إن ــري ـك ــي غ ــارس ـي ــا ال ـس ــاع ــي إلث ـبــات
نفسه على الساحة اللبنانيةٌ .
أمر قد
ال يسمح ّبه مدرب العهد باسم مرمر
بعد التعثر األخـيــر أم ــام الراسينغ،
ّ
خاصة بعدما استعاد خدمات أحمد
زريق الذي لم يكن جاهزًا في املباراة
املاضية .تشكيلته من املفترض أنها
ستعود إلــى ما كانت عليه ،معتمدًا
عـ ـل ــى الـ ـبـ ـلـ ـغ ــاري م ـ ــارت ـ ــن ت ــوش ـي ــف
وزري ــق ومحمد حـيــدر فــي الهجوم،
وم ــن خلفهم حـســن مـنــذر والـغــانــي
عيسى يعقوبو وهيثم فاعور ،فيما
قــد ُي ـش ــارك ال ـس ــوري أحـمــد الصالح
أساسيًا للمرة األولــى في خط دفاع
حامل اللقب ،إلى جانب نور منصور
وحسني دقيق وحسني زيــن ومعهم
الحارس مهدي خليل.

الراسينغ  -الشباب الغازية
بعد تحقيقه فــوزه األول فــي الدرجة
األولــى بعد  23مباراة ،يبدو الشباب
ـوز
ال ـغــازيــة طــامـعــا أك ـثــر بـتـحـقـيــق ف ـ ٍ
ـان ع ـنــدمــا يـلـتـقــي ال ــراس ـي ـن ــغ على
ثــ ٍ
ملعب ّ
مجمع فؤاد شهاب في جونية.
فريق املــدرب فــؤاد ليال قـ ّـدم مباراتني
هجوميتني في مباراتيه مع التضامن
ّ
ص ــور وال ـص ـفــاء تـمــكــن خــالـهـمــا من
تسجيل ثــاثــة أه ــداف عبر أجنبييه
ك ـي ـكــي ج ـي ــان كــري ـس ـت ـيــان وأن ـت ـي ــري
مالك ،اللذين سيواجهان دفاعًا ّ
تكبد
ـداف أم ــام الـبـقــاع الرياضي
أربـعــة أه ـ ّ ٍ
والـعـهــد ،لـكــنــه اسـتـطــاع الـتـعــادل مع
حــامــل ال ـل ـقــب .امل ـ ــدرب رض ــا عـنـتــر ال
يـ ـ ــزال ي ـب ـحــث ع ــن فـ ـ ــوزه الـ ـث ــام ــن فــي
البطولة ،ويبدو أنه بدأ يجد التوليفة
األفـ ـض ــل لـ ـخ ــوض امل ــوس ــم الـ ـج ــاري،
ب ـع ــدم ــا غ ـ ّـي ــر اسـ ـم ــن فـ ــي تـشـكـيـلـتــه
ّ
وعدل في بعض املراكز ،معتمدًا على
الـثـنــائــي خـضــر ســامــي وايـمــانــويــل

اونـيـكــا فــي الـهـجــوم ،ومعهم يوسف
الحاج وسيرج سعيد.

السالم زغرتا  -شباب الساحل

سـبـ ُـع مـبــاريــات قــادهــا م ــدرب السالم
زغ ــرت ــا ،ال ـتــون ـســي ط ـ ــارق ث ــاب ــت في
ك ــأس النخبة والـ ــدوري وك ــأس زايــد
ّ
ل ــأن ــدي ــة األب ـ ـطـ ــال ،ل ــم ي ـت ـمــكــن فيها
الفريق من تحقيق أي فوز .هو اليوم
ُ
ـت مـضــى
مـ ـط ــال ــب أكـ ـث ــر مـ ــن أي وق ـ ـ ـ ٍ
بتحقيق النقاط الـثــاث أمــام شباب
وأداء مـخـ ّـيــب
ـادل
ٍ
ال ـســاحــل ب ـعــد تـ ـع ـ ٍ
على أرضــه مع البقاع الرياضي .في
املقابل ،يعتمد املدرب محمود حمود
ع ـلــى م ـج ـمــوعــة م ــن الع ـب ــي الـشـبــاب
وال ـخ ـبــرة ف ــي تشكيلته ل ـل ـعــودة من
زغــرتــا ول ــو بنقطة ،بـعــدمــا ف ــاز على
طرابلس بثالثة أهــداف وخسر أمام
ـدف وحـيــد .ع ــودة املهاجم
اإلخ ــاء بـهـ ٍ
ال ـس ـن ـغــالــي ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ن ـ ــداي بعد
ّ
غيابه عن أول مباراتني ستشكل دعمًا
للفريق الــذي افتقد لالعب رقــم  9في
صفوفه ،فيما يستمر غـيــاب املــدافــع
البوسني ماركو ميهايلوفيتش عن
الـ ـس ــام ب ـعــد إص ــاب ـت ــه أم ـ ــام ال ــرج ــاء
البيضاوي.

التضامن صور  -طرابلس
ع ـل ــى أرضـ ـ ــه يـسـتـضـيــف ال ـت ـضــامــن
صـ ـ ـ ــور ف ـ ــري ـ ــق طـ ــراب ـ ـلـ ــس م ــدع ــوم ــا
بجمهوره الذي حضر بأعداد ّ
جيدة
في اللقاء األخير مع األنصار .العبو
امل ـ ـ ـ ــدرب م ـح ـم ــد زه ـ ـيـ ــر لـ ــم يـ ـق ـ ّـدم ــوا
ك ــرة هجومية فــي امل ـب ــاراة املــاضـيــة،
وأن ـقــذهــم ال ـح ــارس هـ ــادي مرتضى
م ــن ف ــرص عـ ـ ّـدة ب ـمــواج ـهــة ال ـغــازيــة،
وم ـب ــارات ـه ــم م ًــع ط ــراب ـل ــس سـتـكــون
أصعب ،خاصة بعد خسارة الفريق
الشمالي ِكال مباراتيه .مدرب األخير
فادي ّ
عياد يعتمد على الثنائي أندو
وي ـل ـس ــون وم ـ ـ ــارك ديـ ـ ــون م ــع أح ـم ّــد
دياب ووليد فتوح في الهجوم ،لكنه
يفتقد لصانع األلعاب .فيما يعتمد
أصحاب الضيافة على خبرة محمد
ف ــاع ــور وم ــوس ــى ال ــزي ــات ف ــي وســط
امل ـل ـعــب وف ـض ــل ع ـن ـتــر وج ـ ــاد الــزيــن
وستيفان سارفو في الهجوم.

