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رياضة

كأس السوبر

رياضة
ينطلق غدًا (األحد) الموسم الكروي اللبناني  2018ــ  ،2019بلقاء العهد والنجمة في
ّ
والتفوق
كأس السوبر الـ  .18هي المباراة الثالثة التي تجمع الناديين في المسابقة،
«نبيذي» بفوزين .على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية ،ينتظر المتابعون حشدًا

ّ
النجمة لتأكيد التفوق والعهد لمعادلة ألقاب منافسه

11

جماهيريًا أكبر من الذي سبقه في مباراة نصف النهائي بكأس النخبة ،في حين سيشهد
اللقاء الظهور األول لثالث ألتراس لبناني ،عقب اإلعالن عن تشكيل مجموعة من مشجعي
العهد ألتراس ِ«يلو إنفرنو» ،بعد «سوبرنوفا» النجماوي و«تيفوزي» األنصاري

الموسم الكروي ينطلق غدًا بـ«السوبر»
(أرشيف ــ مروان طحطح)

نزاالت خاصة ومعركة «ألتراس»
شربل ّ
كريم

(أرشيف ــ مروان بوحيدر)

علي زين الدين
عناوين ّ
عدة يحملها لقاء «السوبر»
غ ـ ـدًا األحـ ـ ـ ــد .إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـح ـض ــور
الـجـمــاهـيــري ،سـتـكــون ه ــذه امل ـبــاراة
األولى للدولي ربيع عطايا بقميص
العهد .كابنت منتخب سوريا أحمد
الـصــالــح سـيـكــون حــاض ـرًا أيـضــا مع
«األص ـفــر» ،بمواجهة مواطنه أحمد
ديــب من جانب النجمة ،وهــو يلعب
م ـبــاراتــه املـحـلـ ّـيــة األول ـ ــى .ل ــن تغيب
ح ـمــات ال ـت ـبـ ّـرعــات ال ـتــي ب ــدأت منذ
أســاب ـيــع أي ـض ــا .ه ــذه املـ ــرة سيجمع
ج ـ ـم ـ ـهـ ــور الـ ـنـ ـجـ ـم ــة مـ ـبـ ـلـ ـغ ــا مـ ــاديـ ــا
ّ
للمشجع محمد العتريس الذي دخل
ف ــي غـيـبــوبــة م ـنــذ أش ـهــر إث ــر ح ــادث
سير.
اختلف الكثير منذ اللقاء األخير في
ك ــأس ال ـن ـخ ـبــة .ال ـع ـهــد دع ــم صـفــوفــه
ب ــاع ـب ــن ُجـ ـ ــدد واسـ ـتـ ـع ــاد خ ــدم ــات
العبيه املصابني ،والنجمة َ
بقي على
ّ
حــال ــه .كــفــة ال ـف ــوز ال ـتــي كــانــت تميل
ل ــ«ال ـن ـب ـيــذي» ســابـقــا ل ــم تـعــد كــذلــك،
بل عادت إلى بطل لبنان الذي خسر
أمام منافسه للمرة األولى منذ أربع
سـ ـن ــوات ،وال ـخ ـس ــارة م ـج ــددًا تعني
ٓ
السقوط الــرابــع لــ«األصـفــر» في اخر
ست مباريات ،وهــو لم يحقق الفوز
سـ ــوى مـ ــرة ع ـلــى ح ـس ــاب األنـ ـص ــار،
بعدما كــان قــد وصــل إلــى  47مباراة
متتالية من دون خسارة.
عـ ـش ــرة العـ ـب ــن دولـ ـي ــن س ـي ـت ـبــارون
عـلــى أرض املـلـعــب .ه ــؤالء هــم الــذيــن
استدعاهم أخيرًا مدرب منتخب لبنان
املونتنيغري مـيــودراغ رادولوفيتش
إل ــى امل ـب ــارات ــن الــودي ـتــن م ــع األردن
ٓ
ُ
وعـمــان .غيرهم ثالثة العبني اخرين
ُ
لعبوا للمنتخب ولــم يستدعوا ،إلى
جانب الـســوري أحمد الصالح ،الذي
تنتظره مباراة مع منتخب بالده أمام
أوزبكستان الخميس املقبل.

ٌ
ظهور أول لعطايا والصالح

خـمـ ُـس مــرات فــاز فيها العهد بلقب
كأس السوبر .تنقصه بطولة واحدة
حتى يعادل رقم النجمة ،األول على
الئ ـح ــة ال ـف ــائ ــزي ــن .خـ ــاض ال ـب ـطــولــة
سبع مــرات وخسر مرتني ،كلتاهما
كانتا أ ًمــام النجمة ،األول ــى فــي أول
مشاركة له عام  ،2004والثانية قبل
ت ـســع سـ ـن ــوات .ه ــو ي ـس ـعــى لـتــأكـيــد
عـ ـب ــارة «ال ـت ــال ـت ــة ث ــاب ـت ــة» وال ـت ـف ـ ّـوق
عـلــى خـصـمــه لـلـمــرة األولـ ــى .أسـمــاء
ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن مـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن أن
ُيـشــاركــوا فــي التشكيلة األســاسـيــة،
بــإم ـكــان ـهــم ال ـظ ـف ــر بـ ـك ــأس االتـ ـح ــاد
ٓ
االس ـي ــوي قـبــل ال ـفــوز عـلــى النجمة.
ه ــو ه ــدف ال ـع ـهــد األس ـم ــى أس ــاس ــا.
كان كذلك قبل ثالث سنوات ،وتجدد
ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،وال ي ـ ــزال هــو
الـحـلــم ال ــذي يـسـعــى رئ ـيــس ال ـنــادي
ت ـم ـيــم س ـل ـي ـمــان إلـ ــى ت ـح ـق ـي ـقــه .لـكــن
كــأس الـســوبــر مــا هــي إال االنـطــاقــة
املـثــالـيــة ال ـتــي يـسـعــى إلـيـهــا امل ــدرب
ب ــاس ــم م ــرم ــر .رسـ ــم ( )3-1-2-4هــو
األقــرب لخوض اللقاء أمــام خصمه.
م ـه ــدي خ ـل ـيــل ف ــي ح ــراس ــة امل ــرم ــى،
حسني الزين ونــور منصور وأحمد
ال ـصــالــح وع ـلــي حــديــد ف ــي ال ــدف ــاع،
عـيـســى يـعـقــوبــو وهـيـثــم فــاعــور في
ال ــوس ــط ،ي ـت ـقـ ّـدم ـهــم م ـح ـمــد ح ـي ــدر،
والثالثي ربيع عطايا وأحمد زريق
ومارتن توشيف في الهجوم .مرمر
ً
قــد يـعـتـمــد عـلــى مـحـمــد ق ــدوح بــدال
من عطايا الوافد الجديد ،إذ إنه لم
يلعب سوى مباراة ودية واحدة مع
ٌ
الـفــريــق ،ول ــو أن ــه جــاهــز بــدنـيــا بعد
م ـش ــارك ـت ــه مـ ــع األن ـ ـصـ ــار فـ ــي ك ــأس
ال ـن ـخ ـبــة .غ ــال ـب ــا ،ل ــن ُيـ ـش ــرك املـ ــدرب
حـ ـس ــن دقـ ـي ــق أسـ ــاس ـ ـيـ ــا .أخـ ـط ــاؤه
كــانــت سـبـبــا رئـيـسـيــا فــي الـخـســارة
أمام النجمة سابقًا.

مقعد احتياط بطل لبنان بات مغايرًا
مل ــا ك ـ ــان ع ـل ـيــه ف ــي ال ـن ـخ ـب ــة .إذا ك ــان
عطايا من بني األساسيني ،فسيكون
فــي يــد مــرمــر أوراق عــدة ليلعبها في
الشوط الثاني ،أو إذا احتكم الفريقان
إلــى شــوطــن إضــافـيــن .فيمكن ملرمر
االس ـت ـع ــان ــة ب ـكــل مـ ــن :م ـح ـمــد قـ ــدوح،
حـســن م ـنــذر ،خـلـيــل خـمـيــس ،سمير
أياس وغيرهم ممن ينتظرون الفرصة
للمواجهة أيضًا ،وخاصة من جانب
األخير ،الذي استبعده مدرب املنتخب
للمرة األولى منذ أول استدعاء.

بونياك إلثبات نفسه
ـادل مـ ــع األه ـ ـلـ ــي املـ ـص ــري
بـ ـع ــد تـ ـ ـع ـ ـ ٍ
فــي ذه ــاب دور ال ـ ـ  32ب ـكــأس الـعــرب
لــأنــديــة األب ـطــال ،وفــوزيــن فــي كأس
ال ـن ـخ ـبــة ولـ ـق ـ ٌـب أول ،ي ـس ـعــى م ــدرب
الـنـجـمــة ال ـجــديــد ،الـصــربــي بــوريــس
ـأس ثــان ـيــة
بـ ــون ـ ـيـ ــاك ،إلـ ـ ــى حـ ـم ــل كـ ـ ـ ـ ٍ
م ــع ف ــري ـق ــه ،وإثـ ـب ــات نـفـســه م ـج ــددًا،
وخاصة أن املباريات السابقة حملت
م ـع ـه ــا ب ـص ـم ــات لـ ـلـ ـم ــدرب امل ـس ــاع ــد
حـ ـس ــن ح ـ ـمـ ــدان واملـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـس ــاب ــق
التونسي طــارق جرايا .تشكيلته لم
تـتـغـ ّـيــر كـثـيـرًا عــن الـلـقــاء األخ ـيــر مع
الـعـهــد .النقطة اإليـجــابـيــة الــوحـيــدة
ه ــي اسـ ـتـ ـع ــادة خ ــدم ــات الـسـنـغــالــي

فاز العهد بلقب كأس
السوبر  5مرات وتنقصه
بطولة واحدة حتى
يعادل رقم النجمة

إدري ـ ـ ـسـ ـ ــا نـ ـي ــان ــغ ف ـ ــي خ ـ ــط ال ــوس ــط
بسبب مشاركة السوري أحمد ديب
في الدفاع برفقة قاسم الزين وعلي
حـمــام وأم ـيــر الـحـصــري ،األم ــر الــذي
س ـي ـحــرر ن ـ ــادر م ـطــر م ــن ال ــواج ـب ــات
الــدفــاعـيــة ،فــي حــن يلعب علي بزي
ٓ
هذا الــدور .معتوق الــذي خاض اخر
م ـب ــارات ــن خ ـلــف امل ـه ــاج ــم ق ــد يـعــود
إلـ ــى م ــرك ــزه ع ـل ــى ال ـج ـن ــاح األي ـس ــر.
علي الحاج لم ّ
يقدم اإلضافة للفريق
أم ــام اإلخ ــاء اإله ـلــي عــالـيــه والـعـهــد،
واضـطــر امل ــدرب إلــى استبداله حتى
بـعــد إشــراكــه مــرة فــي الـشــوط األول.
صــاحــب ال ــرق ــم  10س ـي ـكــون مطالبًا
ب ـق ـيــادة ه ـج ــوم الـنـجـمــة إل ــى مــرمــى
ـت
الـ ـح ــارس خ ـل ـيــل أك ـث ــر م ــن أي وق ـ ٍ
مضى ،وخاصة بعدما كان قريبًا من
تــرك فريقه ،وبعد تجديد الجمهور
الـثـقــة ب ــه .وهـنــا ي ـحـ ّـدث الـبـعــض عن
أن جــاهــزيــة مـعـتــوق عـلــى املـسـتــوى
الــذه ـنــي لـيـســت ف ــي أع ـلــى مـسـتــوى،
ب ـع ــد امل ـش ــاك ــل ال ـت ــي ش ـه ــده ــا ن ــادي
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة عـ ـل ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد اإلداري
أخـ ـيـ ـرًا .ع ـلــى جـهـتــه امل ـقــاب ـلــة ،يلعب
حسن املحمد ،وأمــامــه املهاجم علي
ع ــاء ال ــدي ــن ،إذ ل ــم يـتـعــاقــد ال ـن ــادي
مــع الـســوري عــاء الــدالــي ،ولــم يضم
املـ ـه ــاج ــم األجـ ـنـ ـب ــي امل ـن ـت ـظ ــر ب ـع ــد.
م ـق ـع ــد احـ ـتـ ـي ــاط «الـ ـنـ ـبـ ـي ــذي» لـيــس
كمنافسه ،لكنه ال ي ــزال يملك ثالثة
الع ـب ــن ف ــي الـ ـهـ ـج ــوم .ع ـل ــي ال ـح ــاج،
م ـح ـمــود سـبـلـيـنــي وك ــري ــم درويـ ــش
هم الالعبون الذين قد يعتمد مدرب
النجمة عليهم خالل املباراة.
ظهور النجمة املتواضع في مباراة
نهائي النخبة أمام اإلخاء سببه أداء
الفريق املنافس فــي الــدرجــة األولــى،
وامل ــواج ـه ــة م ــع الـعـهــد تـخـتـلــفِ .كــا
الفريقان يملكان األوراق الهجومية،
ولو أن العهد يبدو «األثقل» من هذه
الناحية.

تحمل مواجهة النجمة والعهد سلسلة مواجهات خاصة ،فلقاء
الفريقني بات قمة تقليدية فرضت نفسها على شاكلة مباراة
«دربــي» النجمة واألنصار الشهير بحكم ّ
الحدة التي تحملها،
لكنها بدأت تختلف عن تلك األخيرة من حيث املضمون الدسم
بشكل أكـبــر ،وذلــك مــن خــال األسـمــاء املــوجــودة فــي صفوف
ٍ
الفريقني .يكفي أن يـقــول م ــدرب منتخب لبنان املونتينغري
ميودراغ رادولوفيتش في إحدى الجلسات الخاصة بأنه ليس
لــديــه خـيــار مـحـســوم عـلــى صعيد حــراســة املــرمــى لتطل أول
مواجهة خاصة في السوبر .وبحسب رادولوفيتش عاد حارس
الـنـجـمــة ع ـبــاس حـســن إل ــى مـسـتــواه الـســابــق ال بــل إن ــه أبـهــره
بطريقة تعامله مع الكرات الهوائية ،وبالتالي فقد عاد وفرض
ُ
نفسه منافسًا لحارس العهد مهدي خليل الــذي اعتبر دائمًا
الخيار الرقم واحد على صعيد املنتخب الوطني.
وهــذه النقطة التي ّ
تحدث عنها املدير الفني للمنتخب سيبدأ
تظهيرها ابـتـ ً
ـداء من املباراتني اللتني سيخوضهما لبنان في
األردن ،حـيــث ُيـنـتـظــر أن ي ـت ـنــاوب ال ـحــارســان مـنــاصـفــة على
الــوقــوف بــن الـخـشـبــات الـثــاث بـمـعــدل  45دقـيـقــة فــي املـبــاراة
ّ
ٍّ
الواحدة لكل منهما .كل هذا يتوقف حول مدى جهوزية حسن
إصابة في الفخذ
تحديدًا ،وهو الذي عانى في بحر األسبوع من
ٍ
تركت شكوكًا حول مشاركته أساسيًا في السوبر.
ولـيــس بعيدًا مــن حــراســة املــرمــى ،تـبــرز مــواجـهـتــان محليتان
وأخـ ــرى أجـنـبـيــة ف ــي خ ــط ال ــدف ــاع .أولـ ــى امل ــواج ـه ــات عـلــى هــذا
الصعيد تتمحور حول مركز الظهير األيسر ،الذي يشغله في
ُ
العهد ً حسني زين ،وفي النجمة علي حمام .األول اعتبر دائمًا
خليفة للثاني ،لكنه اليوم بعيد عن حسابات املنتخب الوطني
ألسباب تتعلق بحادثة مسلكية سابقة ،لكن ّ
مقربني من «رادو»
يحاولون إقناعه بإعطاء الظهير املميز فرصة جــديــدة ،وذلــك
بـهــدف خلق منافسة داخـلـيــة مــع حـمــام ،ال ــذي يـقــدم مستوى
مميزًا مؤخرًا.
ّ
وانطالقًا من املنافسة على املراكز املطلوبة في املنتخب ،يطل اسما
قلبي الــدفــاع نــور منصور مــن العهد وقــاســم الــزيــن مــن النجمة.
صحيح أن منصور هو من الخيارات األساسيةإالى جانب جوان
العمري بالنسبة إلى رادولوفيتش ،لكن األخير يتحدث بإعجاب
أيضًا عن الزين الذي برأيه ّ
تطور كثيرًا ويمكن أن يستعني به في
أكـثــر مــن مــركـ ٍـز فــي خــط الظهر ،وهــو مــا سيعطيه أفضلية على

غيره من املدافعني الدوليني اآلخرين عندما سيذيع املونتينغري
تشكيلته ال ـتــي سـتـشــارك فــي ك ــأس آس ـيــا  ،2019وس ــط ترقب
«عجقة» العبني في مركز قلب الدفاع مع انتظار التحاق األخوين
املغتربني الكسندر وفيليكس ميشال بالتشكيلة التي سيحتاج
فيها املدرب إلى  4العبني في هذا املركز ال أكثر.
أم ــا أجـنـبـيــا ،فيترقب الـفــريـقــان الـظـهــور األول محليًا للمدافعني
الدوليني السوريني أحمد الصالح (العهد) وأحمد ديب (النجمة)،
اللذين سيقفان وجهًا لوجه بعدما دافعا عن ألوان منتخب بالدهما.
واألنظار بال شك ستكون على هذين الالعبني أكثر من غيرهما.
وباالنتقال إلى خط الوسط ،ال شك في أن املواجهة على النجومية
املطلقة تنحصر دائمًا بني الالعبني اللذين يحمالن الرقم  10في
كل فريق :محمد حيدر من العهد ،وحسن معتوق من النجمة .األول
قاد فريقه إلى اللقب في املوسم املاضي ،والثاني كان حاسمًا في
املواجهة األخـيــرة بــن الفريقني فــي النخبة .واللقاء مــع العهد هو
مواجهة خاصة ّ
بحد ذاتها بالنسبة إلى معتوق الذي أطلق مسيرته
مــع هــذا الفريق ،وافتتح سجله التهديفي مــع النجمة فــي الــدوري
بشباكه عندما التقيا في املرحلة األولى من بطولة املوسم املاضي.
وبالحديث عن النجومية حيث يوجد أحمد زريق (العهد) ضمن
هذه الدائرة ّ
الضيقة أيضًا ،يدخل العب آخر على الخط ،وهو ربيع
عطايا الذي لم يظهر بعد بألوان العهد ،لكنه سيحمل «أنصاريته»
معه في ّكل ّ
مرة يرى فيها اللون النبيذي أمامه .هو غاب عن أحلى
انتصارات األنصار في املوسم املاضي في أول «دربي» جمعه مع
النجمة ( ،)1-5لكن مستوى ّ
الندية مع الجمهور النجماوي ارتفع
بعد انتقاله إلى العهد ،وخصوصًا إثر املشكلة األخيرة التي عرفها
مع بعض املشجعني النجماويني في املدينة الرياضية.
ّ
كما قد تطل مواجهة أفريقية بحت في حال إشراك العهد للغاني
ً
عيسى يعقوبو أساسيًا ،ما سيفرز نــزاال مع السنغالي إدريسا
ً
أصال مهمتني شخصيتني ،ما قد يزيد ّ
حدة
نيانغ .هما يحمالن
التنافس بينهما ،فــاألول بــدأ مشوار املوسم الجديد أمــام النجمة
بصورة سيئة جدًا إثر عودته متأخرًا لاللتحاق بالتمارين ،بينما
قيل إن بونياك غير مقتنع بالثاني ،الذي أثبت حضوره املميز في
قلب الدفاع وسيعمل جاهدًا لنقل نفس الصورة إلى خط الوسط مع
مشاركة ديب مكانه في خط الظهر.
وفــي «أم امل ـع ــارك» ،سيكون هـنــاك مــواجـهــة بــن الـجـمـهــوريــن ،مع
إع ــان مشجعي العهد عــن إط ــاق «»Ultras Yellow Inferno
لــدخــول «حــرب» التشجيع مــع « »Ultras Supernovaالتي ولــدت
نجماوية في املوسم املاضي.
(هيثم الموسوي)

