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رياضة

رياضة

ً
ّ
دوري أبطال أوروبا يحل نادي ليفربول اإلنكليزي ضيفًا ثقيال على برشلونة اإلسبانيي
في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الليلة الساعة 22:00
بتوقيت بيروت) .مباراة بعناوين كثيرة ،ولكن يبقى شعار المواجهة بين الهولندي
فيرجيل فان دايك واألرجنتيني ليونيل ميسي هو األقوى

السلة اللبنانية
يستقبل نادي بيروت لكرة السلة نادي الرياضي ـ ـ بيروت في
المباراة الثالثة من سلسلة نهائي بطولة لبنان (الساعة 18:00
بتوقيت بيروت) على ملعب الشياح .النتيجة متعادلة بمباراة
لمثلها ،ويفوز بلقب البطولة من يحقق  4انتصارات من
أصل  .7المعركة بين الناديين مستمرة ،ويبرز فيها الصراع
التكتيكي بين المدربين ميودراغ بيريسيتش وأحمد فران

ميسي  Xفان دايك
ٌ

ّ
معركة فردية قد تقرر مصير الحرب!

سلسلة النهائي...

مواجهة تكتيكية
بين فران وبيريسيتش
حسين سمور
في املوسم الثاني له بدوري األضواء،
فـ ــرض ن ـ ــادي بـ ـي ــروت ن ـف ـســه مـنــافـســا
ش ــرس ــا ع ـل ــى ل ـق ــب ال ـب ـط ــول ــة .الـ ـن ــادي
ال ـب ـيــروتــي ال ـجــديــد وص ــل ف ــي املــوســم
املــاضــي إلــى نصف النهائي ،كما قدم
بطولة عربية أكـثــر مــن ّ
مميزة أخـيـرًا،
وها هو اليوم ينافس الرياضي بيروت
صاحب الخبرة الطويلة في النهائيات
على لقب بطولة لبنان بعدما نافس
على جميع األلقاب املحلية.
حقق بـيــروت الـفــوز األول فــي سلسلة
النهائي على أرضية ملعبه في الشياح
( 86ـ  ،)72ثــم عــاد وخـســر فــي امل ـبــاراة

سيلجأ المدربان إلى تغيير
الخطط في المباراة الثالثة
ال ـثــان ـيــة ع ـلــى أرضـ ـي ــة م ـل ـعــب صــائــب
ســام في املـنــارة بنتيجة قاسية ( 95ـ
 .)75في املـبــاراة األولــى ،تفوق بيروت
دفاعًا وهجومًا ،وخاصة مع تألق علي
ح ـيــدر وال ــاع ــب ال ـجــورجــي املـخـضــرم
ن ـي ـك ــول ــوس .اع ـت ـمــد املـ ـ ــدرب ال ـصــربــي
مـ ـي ــودراغ بـيــريـسـيـتــش عـلــى تشكيلة
م ـت ـج ــان ـس ــة ،ل ـع ــب ع ـل ــي حـ ـي ــدر تـحــت
الـسـلــة ،واسـتـفــاد مــن ق ــدرة نيكولوس
ع ـل ــى ال ـت ـس ــدي ــد مـ ــن خ ـ ـ ــارج الـ ـق ــوس،
واالخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق مـ ــن ال ـ ـخ ـ ــارج لـتـسـجـيــل
النقاط السهلة .في املـبــاراة األولــى ،لم
يعتمد بيريسيتش كثيرًا على جاسنت
دانـتـمــون ف ـشــارك نـيـكــولــوس وكــريــس
كــراوفــورد ،مع علي حيدر ورالــف عقل

ونجحوا فــي تحقيق املـطـلــوب .خطط
امل ـ ـ ـ ــدرب ب ـي ــري ـس ـي ـت ــش ع ـط ـل ــت خـطــط
مدرب الرياضي أحمد فران على ملعب
ال ـش ـي ــاح ،ف ـلــم ي ـق ــدم اس ـمــاع ـيــل أحـمــد
امل ـس ـتــوى امل ـط ـل ــوب ،ك ـمــا ُوضـ ــع وائ ــل
ع ــرق ـج ــي ت ـح ــت ال ـض ـغ ــط ،وظ ـه ــر هــذا
األمـ ــر بــاع ـتــدائــه عـلــى رالـ ــف عـقــل قبل
نهاية اللقاء بعدما تمكن األخـيــر من
إيقافه ،والحد من خطورته في معظم
فترات اللقاء.
ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،ت ـبــدلــت األمـ ــور،
ن ـج ــح مـ ـ ــدرب ال ــري ــاض ــي أحـ ـم ــد ف ــران
ف ــي إيـ ـج ــاد ال ـح ـل ــول ل ـت ـع ـط ـيــل خـطــط
امل ــدرب الـصــربــي بيريسيتس .اعتمد
فــران على نظام امل ــداورة بني الالعبني
بصورة كبيرة ،وهو األمر الذي ساهم
ف ــي إب ـع ــاد اإلرهـ ـ ــاق ع ــن الع ـب ــي ن ــادي
الرياضي ،مقابل تعب العبي بيروت.
وم ـن ــذ الـ ـب ــداي ــة ،بـ ــدا ف ــري ــق الــريــاضــي
بـكــامــل تــركـيــزه تـحــت أن ـظــار جمهوره
الــذي وضــع ضغطًا كبيرًا على العبي
نـ ـ ــادي ب ـ ـيـ ــروت .رد فـ ـ ــران ع ـل ــى خـطــط
بـيــريـسـيـتــش ،فــأب ـعــد ع ـلــي ح ـي ــدر من
ت ـح ــت الـ ـسـ ـل ــة ،وه ـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي أث ــر
سلبًا على معدل تسجيل العب ارتكاز
بيروت .ابتعاد علي حيدر عن املنطقة
الـ ـت ــي ي ـح ـب ـه ــا ،ل ــم ي ـج ـعــل زم ـي ـل ــه فــي
الفريق نيكولوس يستفيد من املساحة
الـتــي يصنعها لــه ح ـيــدر ،فـلــم يتمكن
مــن االخ ـتــراق كـثـيـرًا ،كما أن التسديد
مــن خ ــارج الـقــوس لــم يـكــن نــاجـحــا في
مباراة املنارة .وفي هذا اللقاء بدا رالف
عقل بعيدًا عن مستواه ،كذلك جاسنت
دانتمون.
نجحت خطة بيريسيتش في املباراة
األول ـ ــى ،ف ــرد عـلـيــه ف ــران فــي الـثــانـيــة.

حسين فحص

الصراع قوي بين الالعبين (سركيس يرتسيان)

املـ ـب ــاراة ال ـثــال ـثــة س ـت ـكــون مـهـمــة ج ـدًا
ل ـل ـفــري ـقــن .وضـ ــع ف ـ ــران ل ـع ـلــي حـيــدر
ونيكولوس تحت الضغط ،ربما يجبر
بـيــريـسـتــش ع ـلــى إع ـط ــاء ض ــوء أكـبــر
لجاسنت دانتمون ،وبالتالي ستكون
طــري ـقــة ل ـعــب ب ـي ــروت ســري ـعــة ،وه ــذه
مـخــاطــرة حقيقية ،ألن هــذا األسـلــوب
يحبه الرياضي ،كون تشكيلته سريعة
ه ــي األخـ ــرى ويـمـكـنــه االس ـت ـف ــادة من
الـهـجـمــات امل ــرت ــدة ،ول ـكــن هـنــا تلعب
األمـ ـ ــور ع ـلــى ال ـج ــزئ ـي ــات ،وإذا نجح
دان ـت ـمــون ف ــي الـتـسـجـيــل م ــن ال ـخــارج

واالختراق ،فسيشكل خطرًا على دفاع
الــريــاضــي ،ويـفـتــح امل ـجــال واملـســاحــة
أمام زمالئه .من الخطط األخرى التي
رب ـم ــا ي ـل ـجــأ إل ـي ـهــا بـيــريـسـيـتــش هي
إعطاء دور كبير لكريس كراوفورد مع
علي حيدر ونيكولوس ،ومعهم رالف
عقل ،كما في املباراة األولى .كراوفورد
قادر على التسديد من خارج القوس،
ون ـي ـكــولــوس وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن كــونــه
الع ــب ارتـ ـك ــاز يـمـكــن أن يـسـتـفـيــد من
الـلـعــب مــن ال ـخ ــارج ،عـلــى أن يسحبا
دف ــاع الــريــاضــي إلــى الـخــارج ليتمكن

عـلــي حـيــدر مــن الـتـحــرر تـحــت السلة،
وب ــال ـت ــال ــي أخ ـ ــذ دوره .ع ـل ــى الـجـهــة
امل ـق ــاب ـل ــة ،ال ش ــك أن فـ ـ ــران سـيـعـتـمــد
على دفاعه القوي ،على قاعدة أن من
ي ــداف ــع ج ـي ـدًا ي ـهــاجــم ج ـي ـدًا .سيلعب
بإسماعيل أحـمــد وج ــان عـبــد الـنــور،
وم ـع ـه ـمــا وائ ـ ــل عــرق ـجــي ودوم ـي ـن ـيــك
جــون ـســون وج ــاس ــن ب ــراون ـل ــي .على
الورق ،تبدو تشكيلة مدرب الرياضي
أح ـم ــد فـ ــران أف ـض ــل ،وخ ـي ــارات ــه على
م ـقــاعــد الـ ـب ــدالء أف ـض ــل ه ــي األخ ـ ــرى.
وكما في املباراة األخيرة التي جمعت

ال ـفــريـقــن ،سـيـكــون لـلـمـعـنــويــات دور
كـبـيــر ف ــي املـ ـب ــاراة ،فــالــريــاضــي دخــل
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة وال ــرغـ ـب ــة ظ ــاه ــرة
على العبيه بتحقيق الـفــوز ،وهــو ما
حصل .الرياضي يمتلك الحافز اليوم،
وخاصة أنه إذا فاز على أرض الشياح
فسيكون قد خطا خطوة كبيرة نحو
ال ـل ـق ــب ،ومـ ــن ج ـه ـتــه ي ـم ـت ـلــك ب ـي ــروت
الرغبة كونه يريد الحفاظ على عامل
األرض ،م ــن أج ــل ج ــر الــريــاضــي إلــى
مـبــاراة رابـعــة فــي امل ـنــارة ،يكون فيها
صاحب األرض تحت الضغط.

كأس االتحاد اآلسيوي

خيبات النجمة تتوالى بسقوطه اآلسيوي
علي زين الدين

الجهاز الفني مطالب بعمل كبير (عدنان الحاج علي)

ّ
انـ ـتـ ـه ــت آمـ ـ ـ ــال ال ـن ـج ـم ــة ب ــال ـت ــأه ــل
إل ــى ن ـصــف ن ـهــائــي ٌك ــأس االت ـحــاد
اآلس ـ ـي ـ ــوي .خـ ـ ـس ـ ــارة هـ ــي ال ـثــال ـثــة
ت ــوالـ ـي ــا ل ـل ـف ــري ــق أمـ ـ ـ ــام الـ ــوحـ ــدات
األردني بهدفني دون رد على ملعب
مــديـنــة كميل شـمـعــون الــريــاضـيــة،
ض ـم ــن الـ ـج ــول ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،أب ـقــت
«الـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــذي» فـ ـ ــي أسـ ـ ـف ـ ــل ت ــرت ـي ــب
املجموعة األولى من دون أي نقطة،
وال أي هدف .هي املرة األولى التي
هدف
يفشل فيها النجمة بتسجيل
ٍ
مباريات
واحد على األقل بعد ثالث
ٍ
ٍ
ّ
آس ـيــويــة ،فـحــتــى فــي نـسـخــة 2015
ال ـتــي خ ــرج مـنـهــا الـنـجـمــة بـنـقـطــةٍ
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ّ
واح ــدة ،تمكن مــن تسجيل هدفني
ٌ
موسم
املباريات الثالث األولى.
في َ
ل ــم ي ـبــق مـنــه س ــوى املـنــافـســة على
ّ
املحلية
لقب كأس لبنان ،واملواجهة
املقبلة ستكون أمام األنصار.
مـ ـ ــن أول رك ـ ـن ـ ـيـ ــةٍ ح ـ ـصـ ــل ع ـل ـي ـهــا
ال ــوح ــدات ،سـ ّـجــل ال ـض ـيــوف هــدف
ّ
التقدم في الدقيقة الخامسة ٌ برأسيةٍ
عبر سعيد املــرجــان .ركنية جــاءت
أمير
بعد خطأ من الظهير األيسر ٌ
ال ـح ـصــري بـتـمــريــر ال ـك ــرة ،وه ــدف
ّ
تكبده الفريق بتغطيةٍ ضعيفة من
الظهير األيمن علي حمام .األخير
حــاول تسجيل التعادل بتصويبة
قوية ارتدت من القائم األيسر ملرمى
ال ـ ــوح ـ ــدات ،وزم ـي ـل ــه ق ــاس ــم ال ــزي ــن

ـان بعد
أن ـق ــذ ال ـف ــري ــق م ــن ه ـ ـ ٍ
ـدف ث ـ ـ ٍ
ـئ م ــن ال ـح ــارس علي
ـروج خ ــاط ـ ٍ
خــ ٍ
السبع .ال محاوالت حسن معتوق
عـلــى الـجـهــة الـيـســرى نـجـحــت ،وال
تسديدات نــادر مطر وأبــو بكر املل
أص ــاب ــت املـ ــرمـ ــى .ال ـن ـج ـمــة سـيـطــر
على أغلب مجريات الشوط األول،
لـكــن العـبـيــه ل ــم يـسـتـغـلــوا الـفــرص
التي حصلوا عليها .مقابل ركنية
الــوحــدات ،كــان للنجمة  12مثلها،
والـتـســديــدات ال ــ 16لــم تصل سوى
اثنتني منها إلى الحارس عبد الله
الفاخوري.
امل ـ ـ ـ ـ ــدرب مـ ــوسـ ــى حـ ـجـ ـي ــج تـ ـس ـ ّـرع
بإشراك املهاجم حسن املحمد على
ح ـســاب امل ــداف ــع األوس ـت ــرال ــي أنتي

بكماز مطلع الشوط الثاني .خسر
ال ـفــريــق إدري ـس ــا ن ـيــانــغ ف ــي وســط
امل ـل ـعــب ب ـعــد ع ــودت ــه إلـ ــى ال ــدف ــاع،
ّ
ول ــم تـفـلــح خــطــة املـ ــدرب بمشاركة
أب ــو بـكــر امل ــل خـلــف املـهــاجـمــن ،بل
ّ
تـمــكــن الـضـيــوف مــن الــوصــول إلــى
مناسبات
منطقة النجماويني في
ٍ
عدة قبل تسجيل صالح راتب هدفًا
ثــانـيــا فــي الــدقـيـقــة  .66الـفــريــق بــدا
مــرهـقــا ف ــي رب ــع ال ـســاعــة األخ ـي ــرة،
ومشكالته أصبحت أكثر وضوحًا.
ٌ
ع ـمــل كـبـيـ ٌـر يـنـتـظــر ال ـج ـهــاز الفني
فـ ــي املـ ــوسـ ــم املـ ـقـ ـب ــل عـ ـل ــى صـعـيــد
ّ
ال ـت ـعــاقــدات واالس ـت ـغ ـن ــاءات ،حتى
ّ
يتمكن النجمة من املنافسة فعليًا
للصعود إلى منصات التتويج.

خـســر الـنـجـمــة م ــرت ــن .بالنتيجة،
ُ
وبالعقوبات التي ستفرض عليه
مــن ِقـبــل االت ـحــاد اآلس ـيــوي .بعض
املـشـجـعــن ح ــاول ــوا ال ــوص ــول إلــى
ـدات ورمـ ــوا
مـ ـ ــدرج ج ـم ـه ــور الـ ــوحـ ـ ّ
عليهم املـقــاعــد قـبــل تــدخــل الـقــوى
األمنية« .الشماريخ» أشعلت مدرج
األلـ ـت ــراس ،وع ـب ــوات امل ـيــاه وصلت
إلى أرض امللعب بعد نهاية املباراة.
ُب ـق ـ َـي ل ـل ـفــريــق ثـ ــاث مـ ـب ــاري ــات لــن
ت ّ
غير من واقع أن موسمه اآلسيوي
انتهى ،واملواجهتان املقبلتان مع
هـ ــال الـ ـق ــدس الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي 3
بتحضير
و 6أيار ستكونان أشبه
ٍ
للمواجهة مع األنصار في العاشر
من الشهر عينه.

ّ
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ثـ ــاثـ ــة مـ ـ ــواسـ ـ ــم ،ت ـم ــك ــن
املـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب األمل ـ ــان ـ ــي يـ ــورغـ ــن كـ ـل ــوب مــن
بلوغ الــدور نصف النهائي من دوري
أب ـط ــال أوروب ـ ــا ف ــي مـنــاسـبـتــن .كــانــت
األولـ ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي ،ح ـي ــث أطـ ــاح
روما في مبارا ٍة «تراجيدية» مع ذئاب
العاصمة ،ليخسر بعدها النهائي أمام
ّ
ريال مدريد بفعل سوء الخط الخلفي
(الدفاع وحارس املرمى) .اليوم ،يطمح
ً
كـلــوب لبلوغ النهائي م ـ ّـرة أخ ــرى من
ّ
برشلونة ،في االختبار األصعب
بوابة
ً
الــذي يقف عقبة أمــام الــريــدز لتحقيق
اللقب األوروبي.
ٌ
ّ
مـ ـ ـب ـ ــاراة ع ــاط ـف ـي ــة ي ـع ـي ـش ـه ــا ك ـ ــل مــن
فـيـلـيـبــي كــوتـيـنـيــو ول ــوي ــس س ــواري ــز
عند مواجهتهم للمرة األولــى فريقهم
الـســابــق ليفربول فــي م ـبــارا ٍة رسمية.
بعد رحـيــل ســواريــز ،دخــل ال ـنــادي في
أزم ـ ــةٍ حـقـيـقـيــة ب ـعــدمــا خ ـلــف املـهــاجــم
األورغ ــوي ــان ــي ال ـعــديــد م ــن املـهــاجـمــن
ال ــذي ــن ل ــم ي ــرق ــوا ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى إرث
«ال ـب ـي ـس ـتــول ـيــرو» .م ــع ك ـل ــوب ،تــاشــت
آث ــار س ــوء سـيــاســة ال ـش ــراء ،حـيــث كــان
ل ـ ـل ـ ـمـ ـ ّ
ـدرب األمل ـ ــان ـ ــي نـ ـظ ــرة ث ــاقـ ـب ــة فــي
ّ
ال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن ج ـل ـب ـهــم ،إذ اس ـت ـغــل
األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال املـ ـت ــرتـ ـب ــة م ـ ــن ع ـم ـل ـي ــة ب ـيــع
كوتينيو إلى برشلونة إلبرام صفقات
ن ـق ـل ــت الـ ـف ــري ــق إل ـ ــى م ـس ـت ــوى م ـغــايــر
تمامًا .العبون كالبرازيليني فابينيو
مـ ــن م ــون ــاك ــو وأل ـ ـي ـ ـسـ ــون ب ـي ـك ـي ــر مــن
روما ،ساهما في تقديم إضافة كبيرة
ّ
لعمق الفريق ،غير أن األثر األكبر كان
للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك،
صاحب الفضل األكبر في تعاظم قوة
ليفربول هذا املوسم.

ٌ
م ـب ــاراة صعبة تنتظر الـفــريـقــن .رغــم
إعـ ـ ـط ـ ــاء تـ ـك ــام ــل م ـن ـظ ــوم ــة ل ـي ـف ــرب ــول
تـ ـف ـ ّـوق ــا ط ـف ـي ـفــا ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــورق ،يـكـتـفــي
ب ــرش ـل ــون ــة بـ ــوجـ ــود ل ـي ــون ـي ــل مـيـســي
ٌ
ّ
سيحدد
مليل الكفة ملصلحته .م ـبــاراة
مـصـيــرهــا أس ـل ــوب امل ــدرب ــن بــالــدرجــة
الدنيا ،ونتيجة املعركة التي ستسفر
عنها املواجهة املرتقبة بــن فــان دايــك
ومـيـســي .فـهــل يستطيع فيرجيل فــان
دايك إيقاف ليونيل ميسي؟
ً
ال ش ــك ب ــأن ــه ال ـ ـسـ ــؤال األكـ ـث ــر تـ ـ ــداوال
حول القمة املرتقبة .املدافع الهولندي
يـحـظــى بــاهـتـمــام كـبـيــر مــن الصحافة
األداء الـعــالــي
الـعــاملـيــة أخ ـي ـرًا فــي ظــل ّ
الذي يقدمه ،ما يجعله يصنف كأفضل
مــدافــع فــي الـعــالــم فــي نظر الـعــديــد من
النقاد.
رغ ــم أدائـ ــه الـعــالــي أخ ـي ـرًا ،يمتلك فــان
داي ــك ذك ــري ــات سـ ّـيـئــة فــي ال ـكــامــب نــو،
وذلــك بعدما مني بخسارة مدوية في
مــوســم  ،2014-2013عندما كــان العبًا
ضـمــن ص ـفــوف سـيـلـتــك االسـكـتـلـنــدي.
تـفــوق برشلونة حينها بستة أهــداف
مـقــابــل ه ــدف واح ــد ،سـجــل الـبــرازيـلــي
نيمار دا سيلفا منها الهاتريك األول
ً
ف ــي مـسـيــرتــه م ــع بــرش ـلــونــة ،مستغال
غ ـ ـيـ ــاب لـ ـي ــونـ ـي ــل مـ ـيـ ـس ــي ع ـ ــن الـ ـلـ ـق ــاء
ب ــداع ــي اإلصـ ــابـ ــة .ب ـع ــده ــا ،ل ــم ينتظر
ال ـهــول ـنــدي ك ـث ـي ـرًا لــان ـت ـقــال إل ــى أحــد
الفرق الكبرى في أوروب ــا ،فبعد تألقه
م ــع ســاوث ـهــام ـب ـتــون ،حـ ــاول لـيـفــربــول
التعاقد معه صيف  2017دون جدوى،
غ ـي ــر أن ـ ــه اسـ ـتـ ـط ــاع ع ـ ــام  2018حـســم
ال ـص ـف ـق ــة مـ ـق ــاب ــل  85مـ ـلـ ـي ــون يـ ـ ــورو،
ل ـي ـص ـبــح فـ ــان داي ـ ــك أغ ـل ــى م ــداف ــع فــي
تاريخ كرة القدم.
فـ ــرض فـ ــان دايـ ـ ــك ن ـف ـســه هـ ــذا امل ــوس ــم

فاز فان دايك بجائزة أفضل العب في إنكلترا (بول إيليس ــــ أ ف ب)

ك ــأح ــد أف ـض ــل مــداف ـعــي ال ـع ــال ــم ،بفعل
األداء ال ـثــابــت الـ ــذي ظـهــر عـلـيــه طيلة
ٌ
ـال نــال
امل ــوس ــم م ــع ل ـي ـف ــرب ــول .أداء ع ـ ـ ٍ
ع ـل ـيــه املـ ــدافـ ــع ال ـه ــول ـن ــدي ف ــي ن ـهــايــة
املطاف جائزة أفضل العب في الدوري
ّ
متفوقًا على كل من زميله
اإلنكليزي،
ال ـس ـن ـغ ــال ــي سـ ــاديـ ــو مـ ــانـ ــي ،وث ــاث ــي
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي رحـ ـي ــم سـتــرلـيـنــغ
وبيرناردو سيلفا وسيرجيو أغويرو،
والع ـ ــب تـشـيـلـســي الـبـلـجـيـكــي إيــديــن
ه ــازارد .صالبة فــان دايــك الدفاعية لم
ّ
تتجل أوروبيًا فقط ،إذ ساعد ليفربول
لـلـمـنــافـســة ع ـلــى الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي،
بعدما ساهم في الحفاظ على نظافة
شباك فريقه في  19مباراة في الدوري
ٌ
شباك نظيفة في الكامب
هــذا املــوســم.
نــو ،قد تعطي األفضلية لرجال كلوب
في مباراة اإلياب للتأهل إلى النهائي.
تراجع برشلونة في السنوات القليلة
امل ــاضـ ـي ــة ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد األوروبـ ـ ـ ـ ــي.
مشاكل فنية كثيرة عصفت بالفريق،
ك ــان ــت ن ـت ـي ـجــة لـ ـس ــوء إدارة الـ ـن ــادي

ساهم فان دايك في
الحفاظ على نظافة
شباك فريقه في 19
مباراة في الدوري
هذا الموسم

ألسـ ـ ـ ــواق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ،ف ـت ــم اس ـت ـق ــدام
العبني مقابل أسعار باهظة على غرار
الفرنسي عثمان ديمبيلي ،والبرازيلي
فيليبي كوتينيو ،من دون نجاح يذكر
لــاع ـبــن .م ــدرب ــون كـثــر ت ــوات ــروا على
ال ـك ــام ــب ن ــو م ــن دون وجـ ـ ــود فـلـسـفــة
الـ«تيكي تاكا» لديهم ،كل هذا أدى إلى
فـقــدان الفريق بعضًا مــن وهـجــه الــذي
كــان عليه فــي الـسـنــوات املــاضـيــة .رغم
ذل ــك ،ك ــان ال ـن ــادي اإلس ـبــانــي منافسًا
دائ ـم ــا ع ـلــى األلـ ـق ــاب امل ـح ـل ـيــة ،بفضل
مــا صنعته أقـ ــدام الع ـبــه األرجـنـتـيـنــي
لـيــونـيــل مـيـســي م ــن س ـح ـ ٍـر ف ــي الـعـقــد
الثالث من عمره.
ّ
قبل كل مـبــاراة ،يشكل ميسي الخوف
األك ـب ــر لـلـمـنــافـســن ،وذل ــك مل ــا يمتلكه
ـات
الـ ــاعـ ــب األرج ـن ـت ـي ـن ــي مـ ــن إمـ ّـك ــان ـ ٍ
هجومية كبيرة .العبون كثر قللوا من
إمكانات الالعب األرجنتيني على غرار
ج ـيــروم بــواتـيـنــغ وكــريــس سمولينغ،
ّ
متوعدين بإيقافه ،فكان الـ ّ
ـرد حاضرًا
ٌ
ف ــي امل ـل ـعــب .أمـ ــر حـ ــاول تـحــاشـيــه فــان
داي ـ ــك ع ـنــد س ــؤال ــه ع ــن كـيـفـيــة إي ـقــاف
مـ ـيـ ـس ــي ،حـ ـي ــث كـ ـ ــان جـ ــوابـ ــه بـسـيـطــا
للغاية .ال أعرف.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،كـ ـس ــر ب ــرشـ ـل ــون ــة ل ـع ـن ــة دور
ـوات مــن
الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة بـ ـع ــد ٍّث ـ ـ ــاث س ـ ـ ـنـ ـ ـ ٍ
ٌ
إقصاء لكل من ليون الفرنسي
املعاناة.
ومانشستر يونايتد اإلنكليزي وصل
بــالـفــريــق إل ــى الـ ــدور نـصــف الـنـهــائــي،
ل ـي ــواج ــه م ـنــاف ـســا «ج ـ ـ ّـدي ـ ــا» أكـ ـث ــر مــن
سابقيه .نهائي مبكر يعيشه برشلونة
ّ
سيمهد بدرجة كبيرة إلى التتويج في
ّ
نهاية املطاف إذا ما تمكن من تجاوز
الـلـيـفــر ،ال ــذي سيسعى ب ــدوره جــاهـدًا
ل ـت ـح ـق ـيــق مـ ــا ع ـج ــز ع ـن ــه فـ ــي امل ــوس ــم
السابق.

