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رياضة

رياضة
يوروباليغ

الكرة اللبنانية

ّ
قمة مرتقبة بين آرسنال ونابولي
مباراة دوري أبطال في الدوري األوروبي

خ ــدم ــت ق ــرع ــة ال ـ ـ ــدور رب ـ ــع ال ـن ـهــائــي
م ـ ـ ــن بـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
«ي ـ ــوروب ـ ــالـ ـ ـي ـ ــغ» ن ـ ـ ـ ـ ــادي ت ـش ـي ـل ـســي
اإلن ـك ـل ـيــزي ك ـث ـي ـرًا .ول ـك ــن ،ف ــي الــوقــت
عينه ،وضعت القرعة فريقني من بني
أبـ ــرز ثــاثــة مــرش ـحــن لـلـظـفــر بـكــأس
الـ ـبـ ـط ــول ــة ،وجـ ـه ــا ل ــوج ــه فـ ــي ال ـ ــدور
ربــع النهائي .آرسـنــال اإلنكليزي في
م ــوا ّج ـه ــة م ــع ن ــاب ــول ــي اإليـ ـط ــال ــي .ال
يـتـمــنــى أح ــد مــن مـتــابـعــي ك ــرة الـقــدم
مشاهدة أحــد هذين الفريقني يخرج
م ــن ال ـ ــدور ربـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي لـلـبـطــولــة،
وذل ـ ــك لـ ــزيـ ــادة ال ـح ـم ــاس وامل ـنــاف ـســة
ّ
فــي األدوار املـتـقــدمــة ،إل أن هــذه هي
عــواقــب الـقــرعــة ،التي وضعت كــل من
آرسـ ـن ــال وم ــدرب ــه أون ـ ــاي إي ـم ــري في
مــواج ـهــة ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــونــي وفــريــق
الـجـنــوب اإلي ـطــالــي .املـفــارقــة هـنــا ،أن
املدر َبني ،كانا قد ّ
ّ
دربا نادي العاصمة
الـفــرنـسـيــة ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان في
فـتــرة مــن ال ـف ـتــرات ،واالث ـن ــان مـعــا ،لم
ّ
يتمكنا مــن ال ــوص ــول بــرفـقــة الـنــادي

ّ
الئحة «المهمشين» تطول وتطول
شربل ّ
كريم
ال ـن ـظ ــر إل ـ ــى وج ـ ــوه ب ـع ــض الــاع ـبــن
أحـيــانــا يـمـكــن أن يـعـكــس حقيقية ما
يشعرون أو مــا يـمــرون بــه مــع فرقهم.
ه ــي ت ـعــاب ـيــر ال ــوج ــه نـفـسـهــا ال ـت ــي ال
ً
ت ـتــرك م ـج ــاال لـلـشــك ف ــي حـ ــاالت ع ــدة،
ً
عندما يكون أحدهم مستاء من دوره
راض ع ـنــه .ه ــذه امل ـســألــة كــان
أو غـيــر
ٍ
ب ــاإلم ـك ــان مل ـس ـهــا ف ــي ج ــول ــةٍ بــات ـجــاه
مـقــاعــد احـتـيــاط ال ـفــرق أو حـتــى على
امل ـن ـصــات الــرس ـم ـيــة ل ـل ـمــاعــب ،حيث
استقر العبون ملتابعة مباريات فرقهم
بعد استبعادهم.
ُ
يمكن الـقــول إن هـنــاك العـبــن ظلموا،
ألنهم استحقوا دورًا أكبر مع فرقهم،
فرق أخرى لكانوا
وربما لو وجدوا مع ٍ
قد خاضوا كل املباريات كأساسيني،
ّ
لكن تبقى ظــروف كــل فريق وخيارات
ّ
امل ــدرب ــن ه ــي ال ـح ــاك ـم ــة .أم ـ ــا الـنـقـطــة

إميري لم يحقق نصف اإلنجازات
التي حققها كارلو أنشيلوتي
هي مباراة دوري أبطال بالنسبة إلى أنشيلوتي ( كارلو هيرمان  -أ ف ب)

أنشيلوتي رئيسًا لعارضتها الفنية.
ُ
أه ــم إنـ ـج ــازات إيـ ـم ــري ،تـخـتـصــر في
مـ ـسـ ـي ــرت ــه «االس ـ ـت ـ ـث ـ ـن ــائ ـ ـي ــة» ب ــرف ـق ــة
ال ـ ـن ـ ــادي األنـ ــدل ـ ـسـ ــي إش ـب ـي ـل ـي ــة .فــي
الـبــاد «اإليـبـيــريــة» كما كانت تعرف
ّ
س ــاب ـق ــا ،ت ـم ــك ــن إيـ ـم ــري م ــن تـحـقـيــق
ث ـ ــاث ـ ــة أل ـ ـ ـقـ ـ ــاب مـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة لـ ـ ـل ـ ــدوري
األوروب ـ ــي «يــوروبــال ـيــغ» ،وه ــو بحد
ذات ـ ــه إن ـج ــاز ت ــاري ـخ ــي حـقـقــه وكـتـبــه
ّ
إيمري بنفسه .حتى أن األمــر أصبح
ّ
يتصف بــالــ«شـعــوذة» ،وذل ــك بسبب
أن ه ـنــاك لـقـبــا م ــن ب ــن ه ــذه األل ـقــاب
الثالثة ،حققها إيمري بعد أن احتل

املركز الثالث في مجموعته في دوري
األبطال ،وعاد من جديد إلى بطولته
املحببة ،وحقق اللقب .إذًا هي بطولة
ّ
الخاصة ،ويعرف
مدرب نادي آرسنال
خفاياها تمامًا ،لكن في الوقت عينه،
هناك إضافة أخرى ستساعد إيمري
ّ
على تخطي عقبة نــابــولــي ،وهــي أن
فريقًا كــآرسـنــال ،بأسمائه والعبيه،
سيكون أفضل ّ
مما كــان عليه فريقه
السابق إشبيلية ،وهذا األمر سيعطي
امل ـ ـ ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي دف ـ ـعـ ــة م ـع ـنــويــة
كـ ـبـ ـي ــرة .اسـ ـتـ ـط ــاع آرس ـ ـنـ ــال تـحـقـيــق
«ريمونتادا» في جولتني ماضيتني،

األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى أم ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ــاتـ ـ ــي بـ ــوري ـ ـسـ ــوف
ال ـب ــاروس ــي ،وال ـثــان ـيــة عـلــى حـســاب
رين الفرنسي أيضًا .صورة تدل على
أن آرسنال ال يستسلم حتى لو كانت
النتيجة مريحة للفريق الخصم في
مباراة الذهاب .على الضفة األخــرى،
فإن املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي
غـيــر متخصص فــي بـطــولــة ال ــدوري
األوروبي« .كارليتو» ،من بني املدربني
الــذيــن تــركــوا بصمتهم فــي البطولة
األعــرق ،وهي دوري األبطال مع ريال
مدريد ومع ناديه املحبب ميالن .لذا،
فإن تجربة الدوري األوروبي ستكون

غريبة على أنشيلوتي ،ولــو أن هذه
الليلة تحديدًا ،ستكون ليلة من ليالي
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،ول ـك ــن يلتف
حولها غطاء «الدوري األوروبي».
ّ
التكهن بنتيجة هذه
من الصعب جدًا
املباراة (اليوم الساعة  22:00بتوقيت
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت) .الـ ـف ــريـ ـق ــان يـ ـل ـع ـب ــان ك ــرة
هجومية ،وفــي الوقت ذاتــه ،املدربان
ل ــدي ـه ـم ــا الـ ـخـ ـص ــائ ــص ال ـت ـك ـت ـي ـك ـيــة،
وأسـ ـ ـل ـ ــوب ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن أن ي ـك ــون ــا
َ
ـطــن وحـ ـ َ
ـذريـ ــن ع ـل ــى ح ـســاب
م ـن ـض ـبـ
ال ـكــرة الجميلة ال ـتــي يـقــدمـهــا العبو
الفريقني.

والعودة الى السكة الصحيحة...
تشيلسي ّ

ساري يتخلى عن «عناده»
حسين فحص

تشكل
اليوروبا ليغ
الفرصة
األخيرة
لساري
(غلين كيرك
ــ أ ف ب)

بأدوار ضائعة أو غائبة
العبون
ٍ

ّ
تقلص دور عدد كبير من األسماء المعروفة أو تلك التي
القدم .ما بين
كانت منتظرة في الــدوري اللبناني لكرة
ّ
الموسم الماضي والحالي ّ
تبدلت أدوار البعض وتبخرت أدوار
البعض اآلخر ،ما يطرح عالمات استفهام حول مستقبل
بعض الالعبين مع فرقهم في الموسم المقبل

حسن رمضان

ال ـب ــاري ـس ــي إلـ ــى أدوار م ـت ـقــدمــة فــي
بطولة دوري األب ـطــال .واالث ـنــان معًا
أيـ ـض ــا ،ح ـق ـقــا أل ـق ــاب ــا مـحـلـيــة كـثـيــرة
لـ ـلـ ــ«ب ــي أس ج ـ ـ ــي» .ل ـك ــن هـ ــل يـمـكــن
اعـتـبــار ،محطتي آرس ـنــال ونــابــولــي،
بمثابة خطوة إلى الــوراء في مسيرة
كارلو وأوناي؟
م ـم ــا ال ش ــك فـ ـي ــه ،أن املـ ـق ــارن ــة بـحــد
ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا بـ ـ ــن إي ـ ـ ـمـ ـ ــري وأنـ ـشـ ـيـ ـل ــوت ــي
ليست عــادلــة أب ـدًا .ف ــاألول ،لــم يحقق
ن ـ ـصـ ــف اإلنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــازات الـ ـ ـت ـ ــي ح ـق ـق ـهــا
امل ـ ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي ال ـك ـب ـي ــر ،صــاحــب
ال ـت ــاري ــخ م ــع فـ ــرق ع ـ ـ ّـدة أش ـ ــرف على
تــدري ـب ـهــا أب ــرزه ــا م ـي ــان اإلي ـط ــال ــي.
ن ـق ـطــة أخـ ـ ــرى ،وهـ ــي أن الـ ـف ــرق كبير
أيضًا بــن نوعية وقيمة الـفــرق التي
دربـهــا إيـمــري ،وبــن التي كــان كارلو
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ّ
يـ ـح ــل نـ ـ ــادي ت ـش ـي ـل ـســي اإلن ـك ـل ـي ــزي
ً
ض ـي ـف ــا ثـ ـقـ ـي ــا عـ ـل ــى س ــافـ ـي ــا بـ ــراغ
التشيكي ،في ذهاب ربع النهائي من
الـ ــدوري األوروب ـ ــي ( 22:00بتوقيت
ب ـيــروت) .م ـبــاراة سهلة على ال ــورق،
وتــأتــي بعد تـجــاوز الـنــادي اللندني
ل ـس ـل ـس ـل ــة م ـ ــن الـ ـنـ ـت ــائ ــج امل ـخ ـي ـب ــة،
والعودة
إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــة ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـحـ ــة .ح ـق ــق
تشيلسي ثالثة انتصارات متتالية
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري أن ـع ـش ــت ح ـظ ــوظ ــه فــي
التأهل إلــى دوري أبطال أوروبــا من
الـ ـب ــاب الـ ــواسـ ــع .ب ـ ـ ٌ
ـاب آخـ ــر سيفتح
ب ــوج ــه رجـ ـ ــال سـ ـ ــاري إذا م ــا تـمـكــن
ال ـف ــري ــق م ــن ال ـت ـت ــوي ــج ف ــي الـ ـ ــدوري
األوروبي.
ّ
ف ــور مـجـيـئــه إل ــى تـشـيـلـســي ،تـمــكــن
ســاري مــن تغيير أسـلــوب اللعب ،إذ
جعل الفريق الــذي طاملا اعـتــاد على
الــدفــاع ،يـقــدم كــرة هجومية جميلة.
رغ ــم الـنـجــاح «الـشـكـلــي» ،ك ــان النقد

مـ ــوجـ ــودًا ف ــي ب ـع ــض املـ ـب ــاري ــات ،إذ
أظـهــرت بعض املــواجـهــات ضــد فرق
وسط الجدول وما دون ،جزءًا مظلمًا
ف ـ ــي ش ـخ ـص ـي ــة املـ ـ ـ ـ ــدرب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي،
قوامه التعصب ألفكاره دون التحلي
بسالسة التغيير عند الضرورة.
م ـ ـنـ ــذ مـ ـنـ ـتـ ـص ــف املـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــم ،اعـ ـتـ ـم ــد
الخصوم أسلوبًا واح ـدًا للفوز على
ت ـش ـي ـل ـســي ،ي ـق ـضــي بــال ـض ـغــط على
ج ــورج ـي ـن ـي ــو  -م ــرك ــز ث ـق ــل ال ـفــريــق
فــي الــوســط  -واس ـت ـغــال املـســاحــات
املـ ـ ـت ـ ــروك ـ ــة وراء الـ ـظـ ـهـ ـي ــر األي ـ ـسـ ــر
مــاركــوس ألــونـســو .ثـبـ ٌ
ـات غير مبرر
ع ـل ــى الـ ـجـ ـن ــاح األي ـ ـمـ ــن ،بــامل ـفــاض ـلــة
ّ
بــن بـيــدرو وويـلـيــان ،ول ــد شيئًا من
الحساسية لــدى بعض الالعبني ،إذ
ظ ـهــرت جـلـيــا رغ ـبــة مــوه ـبــة الـفــريــق
الشابة كــالــوم هــودســون أودوي في
م ـغــادرة ال ـنــادي إلــى بــايــرن ً ميونخ،
ً
ال ـ ـ ــذي أب ـ ـ ــدى ب ـ ـ ـ ــدوره رغ ـ ـبـ ــة ك ـب ـي ــرة
ب ـضــم ال ـش ــاب اإلن ـك ـل ـيــزي ف ــي ســوق
االنتقاالت الشتوي املاضي.
أخيرًا ،بعد دخول الفريق في املنعطف

ال ـض ـب ــاب ــي ل ـل ـم ــوس ــم ،رضـ ـ ــخ سـ ــاري
ملـطــالــب اإلع ـ ــام وال ـج ـم ـهــور ،فــأعـطــى
ٍّ
ال ـفــرصــة ل ـكــل مــن ال ـج ـنــاح اإلنـكـلـيــزي
الـ ـش ــاب ه ــودس ــون أودوي ،وامل ـح ــور
اإلن ـك ـل ـيــزي لــوف ـتــس تـشـيــك والـظـهـيــر
األيسر اإليطالي إيميرسون بامليري.
تغييرات في الصفوف الثالثة أنعشت
ال ـف ــري ــق م ــن ج ــدي ــد ل ـي ـعــود إلـ ــى سكة
االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات .ل ــم ت ـس ـهــم ال ـت ـغ ـي ـيــرات
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ف ـ ــي ت ـغ ـط ـي ــة ن ـ ـقـ ــاط ض ـعــف
الفريق فحسب ،بل ساهمت في إعادة
ال ـعــديــد م ــن الــاع ـبــن إل ــى مـسـتــواهــم
امل ـع ـه ــود .س ــاه ــم إشـ ـ ــراك إي ـم ـيــرســون
فــي مـســانــدة ديفيد لــويــز فــي الجانب
الدفاعي ،كما ساهم إشراك العب قوي
الـبـنـيــة كـلــوفـتــس تـشـيــك بــال ـقــرب من
جورجينيو ،بإزالة الضغط عنه ،غير
أن املستفيد األكبر من هذه التغييرات،
كـ ــان الـبـلـجـيـكــي إي ــدي ــن ه ـ ـ ــازار ،نجم
الفريق األول .فــي التشكيلة القديمة،
كان هازار يعنى بكل وظائف الهجوم،
مـ ــن مـ ـ ــراوغـ ـ ــةٍ وص ـ ـنـ ــاعـ ــةٍ وت ـس ـج ـي ــل،
دون تلقي الــدعــم الكافي مــن ألونسو

ّ
وجورجينيو في ظل املراقبة اللصيقة
املفروضة عليهما .اليوم ،ظهر هــازار
بـ ـص ــورة ج ــدي ــدة ب ـع ــد أن تـ ـح ــرر مــن
بعض املهام التي كــان يعنى بها .مع
دخــول هــودســون إلــى التشكيلة ،بات
تشيلسي يمتلك جبهتني للهجوم بعد
أن كان الثقل األول واألخير منحصرًا
ف ــي ال ـج ـب ـهــة ال ـي ـس ــرى .تـ ـح ـ ُّـرر هـ ــازار
م ــن ال ــواج ـب ــات الــدفــاع ـيــة م ـنــذ بــدايــة
املوسم لم يكن كافيًا ،إذ ساهم التنوع
الـهـجــومــي ال ـيــوم فــي تسجيل أفضل
تشيلسي،
موسم لهازار في تاريخه مع
ً
ح ـي ــث أن ـ ــه ال ــاع ــب األكـ ـث ــر م ـســاه ـمــة
بــاألهــداف فــي ال ــدوري اإلنكليزي هذا
ً
املوسم برصيد  28هدفًا ،مسجال ()16
وصانعًا ( 12هدفًا).
مع الخروج من دائــرة املنافسة على
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،وخ ـ ـس ـ ــارة نـ ـه ــائ ــي ك ــأس
الــرابـطــة اإلنكليزية أم ــام مانشستر
س ـي ـت ــي بـ ــركـ ــات الـ ـت ــرجـ ـي ــح ،تـبـقــى
بطولة الــدوري األوروبــي بابًا أخيرًا
يمكن أن يشفع لـســاري فــي موسمه
األول في إنكلترا.

األس ــاسـ ـي ــة ال ـس ـل ـب ـيــة ف ـه ــي مـسـتـقـبــل
ّ
«املهمشني» أو الذين
هــؤالء الالعبني
ّ
ٍّ
تـقــلـصــت أدوارهـ ـ ــم إل ــى ح ــد كـبـيــر مع
فرقهم ،أو تلك التي انتقلوا إليها في
ال ـص ـيــف امل ــاض ــي ،إذ ال ُيـسـتـبـعــد أن
يسلكوا االتجاه املعاكس في الصيف
املقبل ،وذلك في إطار البحث عن فريق
جديد.

ال مكان للشبان

ّ
ربـمــا تبرز هــذه القضية فــي النجمة
أك ـثــر م ــن بــاقــي الـ ـف ــرق ،وذلـ ــك بحكم
وج ــود كــوكـبــة مــن امل ــواه ــب الــواعــدة
الـ ـت ــي ت ـت ـم ـنــى ف ـ ــرق ك ـث ـي ــرة ل ــو أن ـهــا
تــدافــع عــن ألــوان ـهــا .مــواهــب يمكنها
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ت ـغ ـي ـي ــر م ـ ـسـ ــار ال ـف ــري ــق
ً
حــاضـرًا ومستقبال ،وقــد أثبتت هذا
األمر في محطات عدة ،لكن في نهاية
امل ـط ــاف ك ــان دوره ـ ــا مـ ـح ــدودًا .على
رأس هذه املواهب يأتي هداف دوري
الشباب مهدي زين ( 26هدفًا) ،الذي
س ــرع ــان م ــا نـ ّـص ـبــه ك ـث ـيــرون خليفة
لـلـقــائــد الـســابــق لـلـفــريــق «الـنـبـيــذي»
ع ـبــاس ع ـط ــوي .ه ــو بــالـتــأكـيــد يملك
مــزايــا الع ــب الــوســط الـعـصــري الــذي
يجمع بني االجتهاد واالبـتـكــار .لكن
امل ـيــزات الـتــي يتمتع بها ابــن شقيق
ال ـهــداف الـســابــق هيثم زي ــن ،لــم تكن
كــافـيــة لـيـخــوض أك ـثــر م ــن مـبــاراتــن
ب ـش ـكـ ٍـل أس ــاس ــي م ـقــابــل  4م ـبــاريــات
كــاحـتـيــاطــي .وف ــي نـظــر النجماويني
املـ ـت ــابـ ـع ــن عـ ــن كـ ـث ــب لـ ـه ــذا ال ــاع ــب
الـ ـ ـش ـ ــاب ،ف ـه ــو ي ـس ـت ـحــق دورًا أك ـبــر
ّ
استنادًا إلى إمكاناته ،علمًا أن تقلص
مشاركاته لم تكن أسبابها فنية فقط،
بل أخرى ترتبط بمسألة تمديد عقده
بحسب معلومات لـ«األخبار».
االسـ ــم اآلخـ ــر الـ ــذي ك ــان م ـن ـت ـظ ـرًا هو
م ـح ـمــود ك ـع ــور الـ ـق ــادم م ــن اإلصـ ــاح
ال ـبــرج الـشـمــالــي .موهبته الهجومية
ترجمها في دوري الشباب بتسجيله
 25هدفًا .لكن هذا الرقم لم يكن كافيًا
ليحجز مكانًا في التشكيلة األساسية
َ
املدربني الصربي بوريس بونياك
مع
وامل ـح ـلــي م ــوس ــى ح ـج ـيــج ،الـ ــذي عــاد
وأعـطــاه فرصته رغــم أنــه شــارك فــي 5
ً
م ـبــاريــات كــاحـتـيــاطــي ،مـسـجــا هدفًا
وحـ ـيـ ـدًا «م ـث ـي ـرًا ل ـل ـج ــدل» ف ــي مــرمــى

ً
التضامن صــور ،وحــاصــا على ركلة
ال ـج ــزاء غـيــر الصحيحة الـتــي منحت
النجمة الفوز على األنصار.
صـحـيــح أن الـثـنــائــي امل ــذك ــور انـتـظــره
الجمهور كثيرًا ،لكن هناك العب شاب
بشكل أكبر وهو علي
آخر كان منتظرًا
ٍ
الحاج الذي برزت موهبته في املوسم
املاضي وبــات أمــل املستقبل بالنسبة
إل ــى ال ـن ـج ـمــاويــن .ل ـكــن ف ـجــأة أصـبــح
ال ـ ـحـ ــاج اح ـت ـي ــاط ـي ــا وأحـ ـي ــان ــا خـ ــارج
تشكيلة الـ 18فخاض  5مباريات فقط،
كان أساسيًا في مناسبتني منها .األمر
الالفت أنه رغم الــدور املحدود لهؤالء
ال ــاع ـب ــن ،فـ ــإن إدارة ال ـن ـج ـمــة سعت
بـقــوة لتمديد عقد زيــن وال ـحــاج ،لكن
املفاوضات لم تكن سهلة أبدًا بالنظر
َ
إلى توقف ّ
الالعبني عند
القيمني على
نقطة دورهما املستقبلي مع الفريق،
و ّهـ ــي م ـس ــأل ــة أس ــاس ـي ــة ل ــاع ـب ــن فــي
سنهما كونهما يحتاجان إلى دقائق
لعب أكثر لتطوير مستواهما.

أن تأتيه النهاية املأساوية بتعرضه
إلصابة قوية قضت على موسمه.
في األنصار أيضًا خاض بالل نجدي
 9مـ ـب ــاري ــات ك ــأس ــاس ــي ف ــي امل ــوس ــم
املاضي ،لكن دوره تراجع هذا املوسم
فخاض  8مباريات كــان في نصفها
أساسيًا ،حيث بدا واضحًا أن املدرب
األردن ــي عبدالله أبــو زمــع لــم يضعه
فــي حساباته األول ـيــة ،بغض النظر
إذا مــا ابـتـعــد بسبب اإلصــابــة أم ال.
األمر نفسه ينطبق على زميله عالء
البابا الذي خاض  18مباراة املوسم

رغم دورهما المحدود
فإن إدارة النجمة ضغطت
للتمديد لزين والحاج

ّ
بين الدكة والميدان

عندما انتقل حمزة علي من طرابلس
إلى األنصار لم يكن يعلم أن موسمه
سيتحول إلــى كــابــوس .الــاعــب كان
أســاسـ ّـيــا مــع الـفــريــق الـشـمــالــي ،لكن
مع وصوله إلى بيروت لم يتمكن من
إزاحــة حسن شعيتو «شبريكو» من
مركز الظهير األيسر ،فأصبح أسيرًا
يوسف الحاج
لــدكــة ال ـبــدالء .ش ــارك مــرة واح ــدة في
َ
ب ـطــولــة ال ـ ـ ــدوري ع ـنــدمــا دخـ ــل أم ــام لم يحظ
بدور كبير
النجمة ذهــابــا فــي الدقيقة  ،88قبل مع الراسينغ
(عدنان الحاج
علي)

املــاضــي ك ــان فــي  13منها أســاسـيــا،
مـ ـق ــاب ــل  6م ـ ـبـ ــاريـ ــات م ـ ــن أصـ ـ ــل 15
كأساسي هذا املوسم.
ُ
عند أبو زمع يمكن التوقف ،إذ انتقد
األخير لعدم إعطائه الفرصة لالعبني
الصغار ،أمثال موسى الطويل الذي لم
يخض أي مباراة في الــدوري بل لعب
م ــرة واحـ ــدة فــي ال ـكــأس ضــد الـشـبــاب

ال ـع ــرب ــي .اسـ ــم هـ ــذا ال ــاع ــب عـ ــاد إلــى
التداول بعدما قـ ّـدم نفسه بشكل ّ
جيد
ٍ
مع املنتخب األوملبي بعيدًا عن مركزه
الطبيعي ،علمًا أنه كان من الخيارات
األساسية غالبًا أيام كان املدرب جمال
طه على رأس الجهاز الفني.
ب ــال ـح ــدي ــث عـ ــن األس ــاسـ ـي ــن ال ــذي ــن
تـحــولــوا إلــى احتياطيني يمكن ذكر
اس ـ ــم زاه ـ ـ ــر ح ـس ــن ال ـ ـ ــذي خ ـ ــاض 19
مـ ـب ــاراة كـ ــان ف ــي  14م ـن ـهــا أســاس ـيــا
م ــع ال ـش ـب ــاب ال ـع ــرب ــي ق ـب ــل ان ـت ـقــالــه
إل ــى الـصـفــاء حـيــث لـعــب  8مـبــاريــات
فقط ،بدأ  4منها ،قبل أن يختفي مع
وص ــول امل ــدرب الـســابــق إمـيــل رستم
ل ــإش ــراف عـلــى ال ـفــريــق .زمـيـلــه علي
كــركــي بــدأ نصف مبارياته ال ــ 16في
امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي ،م ـق ــاب ــل م ـب ــارات ــن
فقط من أصــل  4خاضها في املوسم
ُ
الحالي ،وهــو الــذي اعتبر يومًا أبرز
موهبة صفاوية صاعدة.
فــي الراسينغ أخــذ الالعبون الشبان
فــرصـتـهــم بـشـكـ ٍـل واض ــح ف ــي املــوســم
امل ــاض ــي ،ول ــو أن امل ــداف ــع م ــارك مهنا
لـعــب  4مـبــاريــات لــم يستبدل فــي أي
مـنـهــا حـيـنـهــا .لـكــن ك ــان م ــن املنتظر
أن يـلـعــب قـلــب ال ــدف ــاع األس ــاس ــي في

العهد يواجه األنصار
تنطلق اليوم ( 16:00عصرًا) مباريات األسبوع ما قبل األخير من
بطولة لبنان لكرة القدم ،بمواجه ٍة بني العهد واألنصار على ملعب مدينة
كميل شمعون الرياضية .العهد الذي حسم اللقب للمرة الثالثة تواليًا،
يخوض اللقاء قبل السفر ملواجهة السويق العماني الثالثاء املقبل ضمن
ٓ
الجولة الرابعة من دور املجموعات بكأس االتحاد االسيوي .وغالبًا لن
ُيشرك املدرب باسم مرمر جميع العبيه األساسيني إلراحتهم ،ما قد
ُيعطي ً األنصار أفضلية على أرض امللعب ،إذ ال يزال «األخضر» يملك
فرصة في الحصول على وصافة الدوري في حال فوزه في املباراتني
األخيرتني ،فال يفصل بينه وبني النجمة سوى أربع نقاط.

امل ـن ـت ـخ ــب األومل ـ ـبـ ــي دورًا أكـ ـب ــر ه ــذا
املوسم ،لكنه خاض  3مباريات سجل
خــال ـهــا م ـشــارك ـتــن ك ــأس ــاس ــي .إلــى
الراسينغ كان قد انتقل يوسف الحاج
ّ
ه ــرب ــا م ــن دك ـ ــة الـ ـب ــدالء ف ــي الـنـجـمــة.
صحيح أنه لعب  10مباريات بينها 6
كأساسي ،أي أكثر من املوسم املاضي
( 6مباريات كان في  2منها أساسيًا)،
لكن غالبًا عند قبول أي العب االنتقال
ـق آخ ــر ع ـلــى سـبـيــل اإلعـ ــارة
إل ــى ف ــري ـ ٍ
ـت أكبر
ـ
ق
و
ـن
ـ
ع
ـث
ـ
ح
ـ
ب
ـ
ل
ا
ـرر
ـ
ق
يـكــون قــد
ٍ
على أرض امللعب ،من ذاك الذي حصل
عليه نجل نجم النجمة السابق جمال
الـ ـح ــاج .ك ــذل ــك ،ه ـن ــاك ظـ ــروف أخ ــرى
دفـ ـع ــت ب ـع ــض ال ــاعـ ـب ــن ب ـع ـي ـدًا عــن
امللعب على غرار ما حصل مع مهاجم
ال ـســام زغــرتــا ألـيـكــس ب ـطــرس الــذي
لـعــب  19م ـب ــاراة فــي املــوســم املــاضــي
ُ
ك ــان أســاسـيــا فــي 18مـنـهــا (اســتـبــدل
مــرة واح ــدة) ،لكن مشكلة بقيت طي
الكتمان مع إدارة فريقه أبعدته عنه،
ليعود ويخوض  9مباريات أساسيًا
ً
من أصل  11لعبها ،مسجال  5أهداف
(مـقــابــل هــدفــن فــي كــل مــن املوسمني
السابقني) .العب اإلخاء األهلي عاليه
خ ــال ــد ت ـكــه ج ــي ب ــدأ امل ــوس ــم الـحــالــي
أســاس ـيــا ،لـكــن عـ ـ ّـداد امل ـبــاريــات الـتــي
بدأها توقف عند الرقم  9من أصل 17
مباراة مع ّ
توجه املدرب عبد الوهاب
أبــو الهيل لتدوير تشكيلته ،فسجل
هدفني ومـ ّـرر آخرين مقابل  5أهــداف
و 4تمريرات حاسمة عندما دافع عن
ألوان األنصار في املوسم املاضي.
ب ــا ش ــك ،ف ــإن أك ـث ــر الــاع ـبــن الــذيــن
كــانــوا سـيـحـجــزون مـكــانــا دائ ـمــا في
ال ـت ـش ـك ـي ــات األس ــاسـ ـي ــة هـ ــو الع ــب
ال ـع ـهــد ع ـلــي ح ــدي ــد الـ ــذي خ ــاض 13
م ـبــاراة منها  12أســاسـيــا ،لـكــن وفــق
الظروف الطارئة التي عرفها الفريق
على صعيد اإلصــابــات وتحديدًا مع
غـيــاب زمـيـلــه حـســن زي ــن حـيــث أخــذ
م ـكــانــه وقـ ـ ـ ّـدم نـفـســه الع ـب ــا يستحق
أكثر مما حصل عليه.

