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امل ـبــاراة أم ــام «امل ــارد األص ـفــر» حملت
م ـع ـهــا ن ـت ـي ـجــة ث ـق ـي ـلــة بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
موناكو ومدربه البرتغالي ليوناردو
جــارديــم .ثــاثــة أه ــداف تلقتها شباك
الفريق الفرنسي على أرضـيــة ملعب
«سيغنال إيــدونــا ب ــارك» ،من دون ّ
أي
ردة فعل من موناكو ،لتنتهي املباراة
بثالثية بيضاء لصالح ماركو رويس
وزمالئه .انقصم ظهر البعير .كل هذه
الـنـتــائــج الـسـلـبـيــة أوروب ـي ــا ومحليًا،
ال بـ ّـد مــن وضــع حـ ّـد لنهايتها .نهاية
هذه النتائج غير املبررة ،بالنسبة ّإلى
إدارة نادي اإلمــارة الفرنسية ،تمثلت
بــإقــالــة امل ـ ــدرب ج ــاردي ــم م ــن منصبه
كمدرب للفريق .فجأة ،تصرف موناكو
كما لو أنه ريال مدريد ،أو يوفنتوس،
ونسي أنه فريق أراد لنفسه أن يكون
تجاريًا.
كرة القدم رياضة تقوم على الحصاد.
ففي حال استمرار النتائج اإليجابية،
وم ــواصـ ـل ــة ت ـح ـق ـيــق االنـ ـتـ ـص ــار تـلــو
اآلخر ،حينها ،لن يقترب شبح اإلقالة
م ــن أي م ـ ــدرب ّ
ألي ف ــري ــق يـ ـق ـ ّـدم أداء
ّ
بالنسبة
مـمـيـزًا .إل أن بــدايــة املــوســم
ّ
إلى جارديم ،كانت أسوأ من أي توقع
ألكـثــر الجماهير تـشــاؤمــا مــن موسم
سـيـهـبــط فـيــه مـسـتــوى ال ـفــريــق .أقـيــل
ً
ج ـ ــاردي ـ ــم ،ولـ ـك ــن الـ ـ ـس ـ ــؤال ،ه ــل ف ـعــا
الحل يكمن في إقالة مـ ّ
ـدرب قـ ّـدم أربع
سـنــوات «خيالية» فــي فـتــرة تدريبه؟
واق ـع ـيــا ،أي م ـ ـ ّ
ـدرب ال ي ـق ـ ّـدم الـنـتــائــج
املـ ـ ــرجـ ـ ـ ّـوة ،بـ ــل ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ت ـم ــام ــا،
يـقـ ّـدم نتائج «كــارثـيــة» ،مــن الطبيعي
ّ
أن تــتـجــه حينها إدارة الـفــريــق لـقــرار
ً
اإلقـ ــالـ ــة ،إال أن األم ـ ــر يـخـتـلــف قـلـيــا
مع جــارديــم .كيف؟ املــدرب البرتغالي
الذي بدأ مسيرته التدريبية مع فريق
كاماتشا البرتغالي ،أعاد إلى موناكو
ال ـ ـ ّـروح ال ـت ــي اف ـت ـقــدهــا ف ــي ال ـس ـنــوات
امل ــاض ـي ــة .يـعـتـبــر امل ـ ــدرب الـبــرتـغــالــي
بأن تجربته التي تخطت  15عامًا من
الخبرة بني ّ
عدة أندية قبل أن يصبح
املدير الفني لنادي موناكو في .2014
لكنها خبرة وال شيء أكثر من الخبرة.
وج ــاردي ــم نـفـســه دائ ـمــا مــا يـمـ ّـيــز بني
املعرفة ومــا بني الخبرة ،منحازًا إلى
الـخـيــار الـثــانــي ألنــه يــوفــر الكثير من

ّ
السلة ّ
مساء) ينطلق ّ
يوم غد األحد (ً 21:30
اللبنانية ،عبر مباراة كأس السوبر التي تجمع نادي
رسميًا موسم  2018ـ  2019في كرة
ّ
المميز خالل المباراة سيكون
ّالرياضي ـ بيروت بنادي هومنتمن ـ بيروت ،على أرضية مجمع نهاد نوفل الرياضي في ذوق مكايل.
أنها ستشهد حضور الجمهورين ،في تكرار لما حصل في نهائي كأس لبنان بين الناديين أيضًا وعلى ذات الملعب الموسم الماضي.
مباراة تعد بالكثير ّ
ّ
وجماهيريًا
فنيًا

جمهوران في كأس السوبر

ثمة احترام متبادل بينه وبين ادغار موران (أرشيف)
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االنضباط في اختياره لقراراته وفي
وق ــوع ــه ف ــي أق ـ ــل ع ـ ــدد م ــن األخـ ـط ــاء.
ج ــاردي ــم ،مـ ـ ّ
ـدرب ،يـضــع نـصــب عينيه
النجاح .يستحق القليل من العدالة،
بعد كــل مــا فعله مــونــاكــو .لطاملا قال
ّ
التحسن
جارديم إنه ال يمكن تحقيق
إال بالتحليل ،وأن يكون املدرب قريبًا
من الالعبني ،وأن تكون ثقته عالية في
إمكانياتهم .هذا األمر اعتبره جارديم
السر وراء نجاحاته في السنوات التي
ق ـضــاهــا ف ــي م ــون ــاك ــو .اإلدارة فـجــأة
نسيت كل شيء.
فــي الــواقــع ،كــان جــارديــم قــد بلغ الــ27
م ــن ع ـمــره عـنــدمــا شـغــل ّأول منصب
ف ـ ــي عـ ــالـ ــم الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ،حـ ـي ــث أص ـب ــح
م ـ ـسـ ــاع ـ ـدًا مل ـ ـ ـ ــدرب ف ـ ــري ـ ــق ك ــام ـت ـش ـك ــا
البرتغالي .ولــد جــارديــم فــي فنزويال
مــن أبــويــن بــرتـغــالـيــن ،قـبــل أن تعود
عائلته إلى منطقة ماديرا البرتغالية
والـتــي تنحدر منها العائلة .ولــد في
جــزيــرة كريستيانو رون ــال ــدو ،وهــذه
م ـفــارقــة .درس جــارديــم الــريــاضــة في
ّ
يتغير طبع
الجامعة ،وحتى اليوم ،لم
املــدرب البرتغالي .ما زال «أكاديميًا»
ي ـحــب االب ـت ـع ــاد ع ــن أضـ ـ ــواء اإلعـ ــان
والصحافيني .ال يحب أن يكون قريبًا
منهم .ينظر إلى كرة القدم كلعبة قبل
أي ش ــيء آخ ــر .يـحــب عـلــم االجـتـمــاع،
بل إنه يعتبر نفسه تأثر كثيرًا بعالم
االج ـت ـم ــاع ال ـفــرن ـســي إدغـ ـ ــار م ـ ــوران.
ف ـفــي مـقــابـلــة م ــع صـحـيـفــة «لـيـكـيــب»
ال ـفــرن ـس ـيــة ،ك ـشــف ج ــاردي ــم ع ــن مــدى
تــأثــره بالفيلسوف وعــالــم االجـتـمــاع
الفرنسي م ــوران ،حيث قــال« :عشقت
م ـقــاربــة إدغ ـ ــار مـ ـ ــوران ،وعــاق ـتــه مع
تعقيدات العالم .في مواجهة الفشل،
ال يبحث عن تبسيط األمور وتوجيه
أصــابــع االت ـه ــام إل ــى نـقــص فــي مكان
ما .لديه نظرة متناغمة للحياة» .كان
هـنــاك الكثير مــن ردود الفعل بسبب
مــا قــالــه ج ــاردي ــم عــن عــالــم االجـتـمــاع
ّ
م ــوران ،حــتــى وصــل األم ــر إلــى مــوران
نفسه الــذي قــال ب ــدوره« :عملي يثير
االهتمام العام لدى الناس في مجال
التعليم ،الشركات ،الطب ...لكنها املرة
األولــى التي يذكرني كمدرب كرة قدم
ّ
كبير ،أنــا هــاو لكرة القدم وأفــكــر بفن
هذه الرياضة واستراتيجيتها .تبادل
وجهات نظرنا أمر يثير اهتمامي».

بـ ــرأي ل ـي ــون ــاردو ،ال ـش ــيء األهـ ــم لكي
تصبح مــدربــا كبيرًا ،هــو امـتــاك هذا
املدرب لصفات القيادة .فمن دون هذه
الصفات ال يمكن أن يصل املدرب إلى
مبتغاه ،ويحقق النتائج التي طلبتها
مـنــه إدارة ال ـن ــادي .الـقـيــادة هــي التي
تـحـبــب الــاع ـبــن ب ــامل ــدرب ،وه ــذا أمــر
منطقي بالنسبة إلى أي فريق يمتلك
مدربًا ناجحًا .مـ ّـر جارديم على كثير
م ــن الـ ـف ــرق ف ــي م ـس ـيــرتــه ال ـتــدري ـب ـيــة
(والـتــي لم يسبقها فترة كالعب ،فقد

حقق «المعجزة» التي لم
تستطع الفرق الفرنسية
األخرى تحقيقها
ب ــدأ ج ــاري ــدم مـسـيــرتــه الـتــدريـبـيــة في
عمر ال ــ 19سنة ،وقــاد حينها فــرق ما
دون  13سـنــة) ،لعل أبــرز هــذه الـفــرق،
س ـب ــورت ـي ـن ــغ ل ـش ـب ــون ــة ال ـب ــرت ـغ ــال ــي،
أومل ـب ـي ــاك ــوس ال ـي ــون ــان ــي (أت ـ ــى خلفًا
مل ـ ــدرب ب ــرش ـل ــون ــة الـ ـح ــال ــي ارن ـس ـتــو
ّ
ف ــالـ ـفـ ـي ــردي) .إل أن جـ ــارديـ ــم يـصــف
تجربته فــي مــونــاكــو فــي تصريحات
بــاملـخـتـلـفــة ت ـمــامــا ،ن ـظ ـرًا إل ــى أه ــداف
الفريق املختلفة عن بقية الفرق التي
مـ ـ ّـر ع ـل ـي ـهــا .ب ـح ـســب جـ ــارديـ ــم ،يجب
دراس ـ ــة ال ـب ــاد ال ـتــي يــريــد أي م ـ ّ
ـدرب

أن يـخــوض تجربة فــي تــدريــب فريق
منها .معرفة ت ــراث وع ــادات وتقاليد
هذه املنطقة أو غيرها ،باإلضافة إلى
دراس ــة اللغة ،للتعامل مــع الصحافة
وم ـ ــع أب ـ ـ ــرز العـ ـب ــي الـ ـف ــري ــق ،هـ ــو مــن
أساسيات نجاح املــدرب في مسيرته.
لم يحقق جارديم اإلنـجــازات الكبيرة
فــي مسيرته (لـقــب ال ــدوري اليوناني
م ــع أومل ـب ـي ــاك ــس ك ــأب ــرز لـ ـق ــب) ،إال أن
تجربة البرتغالي مــع موناكو كانت
األهم واألكبر في مسيرته.
مــونــاكــو أو غـيــره .وفــي حقبة املــدرب
جارديم ،وتحديدًا قبل سنتني من اآلن،
ّ
قدم ليوناردو ،فريقًا فرنسيًا استطاع
امل ـنــاف ـســة ف ــي دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا،
األمــر الــذي عجزت عنه أمــوال الفريق
ال ـب ــاري ـس ــي ب ــاري ــس سـ ــان ج ـي ــرم ــان.
وص ــل أب ـن ــاء امل ـ ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي قبل
مــوسـمــن مــن اآلن إل ــى نـصــف نهائي
دوري األب ـطــال ،بعد أن أقـصــى فريق
مانشستر سيتي اإلنـكـلـيــزي بقيادة
مدربه اإلسباني بيب غوارديوال .أمر
ُ
لـيــس بــالـسـهــل ،أن ت ـخــرج غــوارديــوال
من دوري األبطال .وأن تواصل املسير
فــي البطولة .خــرج جــارديــم مــن أعــرق
الـبـطــوالت األوروب ـيــة على يــد الفريق
اإليطالي يوفنتوس .محليًا ،األداء لم
يختلف كـثـيـرًا ،بــل إن ج ــاردي ــم حقق
«املـ ـعـ ـج ــزة» ال ـت ــي ل ــم تـسـتـطــع ال ـفــرق
ّ
الفرنسية األخ ــرى تحقيقها ،التمكن

تيري هنري «راجع»
بعد إقالة املدرب البرتغالي لنادي موناكو الفرنسي ،ليوناردو جاريدم من منصبه كمدرب
للفريق ،تناقلت الصحف الفرنسية اسم العب برشلونة اإلسباني السابق وأرسنال
اإلنكليزي السابق الفرنسي تيري هنري كخليفة للمدرب جارديم .يشغل اليوم تيري
هنري مهام مساعد مدرب املنتخب البلجيكي اإلسباني روبيرتو مارتينيز ،وكان من
ضمن الطاقم التدريبي الذي خاض غمار بطولة كأس العالم األخير في روسيا .قال نجم
تشيلسي اإلنكليزي والعب املنتخب البلجيكي إيدن هازار إن مساعد مدرب منتخب
تخوله ليكون مدربًا لفريق ّ
بالده ،ال يزال يفتقد للخبر التي ّ
معي ،حيث أضاف« :تيري كان
العبًا كبيرًا ،ونحن نكتسب منه الكثير ّ من الخبرة في التدريبات ،وبرأيي أنه سيكون له
شأن كبير في مهام التدريب» .من املتوقع أن يكون تيري هنري هو املدرب الجديد لنادي
اإلمارة الفرنسية ،وبحسب تجربته مع منتخب بلجيكا ،وآراء بعض الالعبني ،من املمكن
أن يكون هنري البديل املناسب ،وينتشل الفريق من بئر النتائج السيئة مع بداية املوسم.

من الفوز بلقب الدوري في ظل وجود
«ح ـ ـ ــوت املـ ـ ـ ــال» ف ــري ــق بـ ــاريـ ــس س ــان
جيرمان.
رغ ـ ـ ــم ك ـ ــل شـ ـ ـ ــيء ،ك ـ ـ ــان ب ـ ــن م ــون ــاك ــو
وجارديم عالقة ّ
مميزة .فقد جاء املدرب
البرتغالي في  ،2014ليكون املؤسس
ملشروع فريق فرنسي ،فريق كرة قدم
فرنسي ،أو لنكن واضحني ،فريق كرة
قدم «تجاري» فرنسي .جارديم ،عمل
بــأهــداف إدارة الـنــادي ،وأســس فريقًا
ّ
تمكن من إبهار أوروبا بزاده البشري
وال ـ ــذي يـعـتـمــد ف ــي امل ـق ــام األول على
امل ــواه ــب ال ـشــابــة .ه ــذه امل ــواه ــب ،كــان
مصيرها ال ـخــروج مــن أس ــوار ملعب
لويس الثاني .القائمة طويلة ،ولكن
ل ـعــل أب ـ ــرز ه ـ ــؤالء ال ــاع ـب ــن :أن ـتــونــي
مارسيال ( 80مليون يورو) ،بيرناردو
سيلفا ( 70مليون يورو) ،فابينو (50
مـلـيــون يـ ــورو) ،كـيـلـيــان مـبــابــي (180
م ـل ـيــون ي ـ ـ ــورو) ،ت ــوم ــاس ل ـي ـمــار (60
مليون ي ــورو) ،باكايوكو ( 40مليون
يــورو) وبنجامان ميندي (ّ 50مليون
ّ
يــورو) .كلها أسماء صنعها ودشنها
املــدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.
أمـ ـ ـ ــوال ك ـث ـي ــرة ام ـ ـتـ ــأت ب ـه ــا خــزي ـنــة
نـ ــادي مــون ــاك ــو ،وك ــل ذل ــك ك ــان ج ـ ّـراء
االتفاق الذي كان بني جارديم وإدارة
البرتغالي،
نــادي اإلمــارة .لكن املــدرب
ّ
أعطى النادي أكثر ّ
مما كــان متوقعًا،
أعطى اإلدارة كأس الدوري الفرنسي،
إض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــائـ ــدات الـ ــوصـ ــول إل ــى
ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي دوري األب ـ ـطـ ــال مـنــذ
مــوسـمــن ،ورب ــع النهائي فــي املوسم
املاضي .ما حدث مع جارديم وإقالته
مــن منصبه ،يعطينا فـكــرة عــن مــدى
تـغـ ّـيــر عـقـلـيــة ف ــري ــق ،يـعـتـمــد سياسة
تجارية ،كــان يديرها جــارديــم ،إال أن
ّ
يستمر بهذه
األخ ـيــر ،لــم يستطع أن
ال ـس ـي ــاس ــة ل ـخ ــام ــس م ــوس ــم ت ــوال ـي ــا.
ّ
تحول جــارديــم بنظر إدارت ــه من بطل
ال ـت ـعــاقــدات ،الـبـطــل ال ــذي مــأ خزينة
الـنــادي باملاليني ،إلــى مــدرب منكسر،
لــم يـعــد يملك ّأي ــا مــن العـبـيــه ،محاط
ب ـس ـي ــوف إدارة ،ل ــم تـعـجـبـهــا ب ــداي ــة
موسم فريقها ،من دون معرفتها ،بأن
هـنــاك ج ــزءًا كبيرًا مــن املـســؤولــن عن
ً
ّ
هذه النتائج السيئة ،يتعلق مباشرة
ب ـهــا وب ـس ـيــاس ـت ـهــا .ج ــاردي ــم ضحية
وليس جالدًا.

ف ـ ــي امل ـ ــوس ـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي نـ ـج ــح ن ـ ــادي
هومنتمن بـيــروت فــي تجريد نــادي
ّ
املحلية.
الــريــاضــي مــن جميع ألقابه
ف ــاز هــومـنـتـمــن بـبـطــولــة لـبـنــان على
ح ـس ــاب ن ـ ــادي املـ ـن ــارة ب ـعــد سلسلة
ن ـه ــائ ـي ــة «ن ـ ـ ـ ّ
ـاري ـ ـ ــة» ل ـ ــم ت ـن ـت ــه س ــوى
بمباراتها السابعة والفاصلة ،حيث
لــم يخسر ّ
أي نــاد على أرض ــه .كذلك
فــاز هومنتمن على الــريــاضــي أيضًا
فــي نـهــائــي ك ــأس لـبـنــان بـعــد مـبــاراة
حماسية جماهيريًا ،وكـبـيــرة ّ
ّ
فنيًا.
اليوم يلتقي الفريقان مجددًا ،ولكن
الـظــروف مختلفة هــذه امل ـ ّـرة ألسباب
ّ
عدة.
يدخل نــادي الرياضي ـ بـيــروت بعد
«نـكـســة» بطولة آسـيــا األخ ـيــرة التي
ُ
لعبت في تايالند ،حيث فشل النادي
الـبـيــروتــي بــالـحـفــاظ عـلــى لـقــب بطل
آسـ ـي ــا ل ــأن ــدي ــة الـ ـ ــذي أح ـ ـ ــرزه ال ـع ــام
املــاضــي ( )2017بـعــد ت ـجــاوزه نــادي
ك ــاشـ ـغ ــار ال ـص ـي ـن ــي .وخـ ـس ــر أب ـن ــاء
املـنــارة فــي مـبــاراتــن مــن أصــل ثــاث،
ليودعوا البطولة من الدور ّ
األول.
ومـ ــن الـ ــواضـ ــح أن اإلصـ ــابـ ــات ال ـتــي
ت ـع ـ ّـرض لـهــا الع ـ ّبــو الــريــاضــي خــال
الفترة املاضية أث ــرت على املستوى
ف ــي آس ـي ــا ،خــاصــة ف ــي ظ ــل اسـتـمــرار
إصابة صانع األلعاب وائل عرقجي،
وتعرض املدافع القوي وقائد الفريق
ج ــان عـبــد ال ـنــور لـكـســر فــي إصـبـعــه،
حيث لم يشارك لوقت طويل ،إضافة
إلى تعرض اسماعيل أحمد إلصابة
في املباراة األولى للبطولة اآلسيوية.
هــذه الـعــوامــل مجتمعة ،إضــافــة إلى
عدم ّحضور العب االرتكاز األجنبي
(املجنس) كرسيتوفر أوبيكبا ّ
أثرت
سـلـبــا ع ـلــى ال ـ ـنـ ــادي .ب ـعــد ال ـخ ـســارة
اآلس ـي ــوي ــة ع ـمــل امل ـ ــدرب أح ـمــد ف ـ ّـران
على ترتيب أوراقه قبل كأس السوبر،
وقـ ـ ـب ـ ــل أن ي ـس ـت ـض ـي ــف الـ ــريـ ــاضـ ــي
بـطــولــة حـســام الــديــن الـحــريــري على
أرضية ملعبه في قاعة صائب سالم
ف ــي املـ ـن ــارة ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ي ــوم االث ـنــن
ّ
ّ
املـقـبــل ،بمشاركة أنــديــة عــربــيــة عــدة.
وت ـح ـض ـي ـرًا لـ ـك ــأس الـ ـس ــوب ــر خ ــاض
الرياضي مباراة ودية يوم الخميس
مــع ن ــادي أطـلــس (الـ ـف ــرزل) ،وانتهت
ل ـص ــال ــح رجـ ـ ــال امل ـ ـ ــدرب أحـ ـم ــد ف ــران
ب ـن ـت ـي ـجــة ( .)69 - 85ولـ ـ ــم يـ ـش ــارك
ال ــاع ــب ا ّس ـمــاع ـيــل أح ـمــد ف ــي الـلـقــاء
بعد أن فضل الفريق الطبي للنادي
الـ ــريـ ــاضـ ــي إراحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،قـ ـب ــل املـ ـ ـب ـ ــاراة
املـنـتـظــرة لـلـفــريــق األص ـفــر مــع نــادي
هومنتمن.
وب ـح ـســب املـ ـ ــدرب فـ ـ ـ ّـران فـ ــإن ص ــورة
الــريــاضــي ستكون مختلفة عــن تلك
التي ظهرت في تايالند خالل بطولة
آسـ ـي ــا ،ح ـيــث س ـي ـش ــارك م ــع ال ـفــريــق
العــب االرتـكــاز النيجيري كرستوفر
أوبيكبا ،إلــى جانب صانع األلعاب
الجديد مــارك اليونز ،كذلك سيكون
مـ ــوجـ ــودًا مـ ــع الـ ـف ــري ــق الع ـ ــب نـ ــادي
هــومـنـتـمــن امل ــو ّس ــم امل ــاض ــي ،كيفني
غ ــال ــوي الـ ـ ــذي وقـ ـ ــع ق ـب ــل أيـ ـ ــام عـلــى
كـشــوفــات ن ــادي الــريــاضــي كأجنبي
ثالث .وخــال كــأس السوبر سيكون
جـ ــان ع ـبــد الـ ـن ــور ق ــد ت ـعــافــى تـمــامــا

م ــن اإلصـ ــابـ ــة ،ل ـي ـش ــارك إلـ ــى جــانــب
أمـيــر سـعــود وبــاســل بــوجــي وهــايــك
غيوقوجيان .وقالت مصادر متابعة
ل ـل ـن ــادي إن اإلدارة ق ــد تـلـجــأ خــال
الـفـتــرة املقبلة ،وتـحــديـدًا بعد عــودة
وائـ ــل عــرق ـجــي إل ــى ال ـفــريــق لتغيير
ب ـعــض ال ــاع ـب ــن األجـ ــانـ ــب ،بحسب
امل ـس ـت ــوى الـ ـ ــذي س ـي ـقــدمــونــه خ ــال
الـفـتــرة املـقـبـلــة فــي الـ ــدوري وبطولة
الـ ـح ــري ــري .ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـكــون
الـ ـت ــركـ ـي ــز ف ـ ــي ت ـش ـك ـي ـل ــة ال ــري ــاض ــي
ع ـل ــى ال ـن ـي ـج ـي ــري أوب ـي ـك ـب ــا خــاصــة

عـلــى املـسـتــوى الــدفــاعــي ،ك ــون العــب
ارت ـ ـك ـ ــاز م ـن ـت ـخ ــب ن ـي ـج ـي ــري ــا يـ ـق ـ ّـدم
مستوى ّ
مميزًا دفاعيًا ،كما أنه العب
غ ـيــر مـتـطـلــب ه ـجــوم ـيــا ،وال يسعى
لتسجيل النقاط ،وهــذه نقطة مهمة
بعد أن عانى النادي البيروتي خالل
املــوســم املــاضــي مــع العـبــه األجـنـبــي
ّ
«املتطلب» كريس دانييلز .تشكيلة
ّ
مميزة يملكها الرياضي هذا املوسم،
س ـي ـبــدأ ال ـح ـكــم عـلـيـهــا م ـنــذ م ـب ــاراة
ال ـســوبــر ،مـ ــرورًا بـبـطــولــة الـحــريــري،
قبل أن يبدأ الدوري في العشرين من

سيحضر جمهورا الفريقين في مجمع نهاد نوفل

الشهر الجاري.
وكما الحال في الرياضي ،يدخل نادي
هومنتمن إلى مباراة كأس السوبر،
بعد خسارة لقبه العربي .بطل العرب
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ع ـلــى ح ـســاب ســام
املغربي ،خسر قبل أمــس في املباراة
ّ
العربية
نصف النهائية من البطولة
التي تستضيفها بيروت على ملعب
الـ ـشـ ـي ــاح ،أم ـ ــام ن ـ ــادي ب ـ ـيـ ــروت بـعــد
مباراة كبيرة ّ
قدمها الفريقان .وكان
ّ
هومنتمن مـتـقــدمــا بالنتيجة حتى
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سعى كل من هومنتمن
والرياضي لتصحيح المسار بعد
خسارتي آسيا والعرب
ّ
ّ
نقاط ،إل أن نادي بيروت عاد وسكر
ال ـ ـفـ ــارق ،ق ـبــل أن ي ـف ــوز ف ــي املـ ـب ــاراة.
وت ـبــدو تشكيلة هومنتمن مختلفة
ع ـ ــن الـ ـسـ ـن ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،بـ ـع ــد رح ـي ــل
أجنبيي الفريق األميركي سام يونغ،
والـتــونـســي مـكــرم بــن رم ـضــان ،فيما
تم اإلبقاء على صانع األلعاب ّ
املميز
والتر هــودج .هــذا واستغنى النادي
ه ــذا املــوســم عــن هــايــك غيوقوجيان
لـصــالــح ن ــادي الــريــاضــي ،وق ــد رحــل
إيـ ـل ــي ش ـم ـع ــون إلـ ــى نـ ـ ــادي بـ ـي ــروت،
وك ــان األبـ ــرز ع ــودة اسـمــاعـيــل أحمد
إلـ ــى ف ــري ـق ــه األول وهـ ــو ال ــري ــاض ــي،
بـعــد مــوســم واح ــد ق ـضــاه فــي ملعب
مزهر .وبحسب العديد من املراقبني،
يظهر أن نــادي هومنتمن أســس ناد
ق ــوي وم ـنــافــس ف ــي امل ــوس ــم املــاضــي
ف ـق ــط ل ـي ـح ـقــق األل ـ ـقـ ــاب ف ــي ال ــذك ــرى
املـئــويــة لتأسيسه وه ــو مــا نـجــح به
عبر الـفــوز ببطولة الـعــرب وال ــدوري
والـ ـك ــأس امل ـح ـل ـيــن .ول ـك ــن ي ـب ــدو أن
هذه السنة لن يكون هومنتمن قادرًا
على الــذهــاب بعيدًا بعد خــروج أبرز
األسماء من الفريق ،خاصة اسماعيل
أحمد ومكرم بن رمضان وسام يونغ
الذين ساعدوه على تحقيق األلقاب.
وضــم هومنتنمن جـيــرارد حديديان
ليساعد كالعب ارتـكــاز .وظهر خالل
البطولة العربية أن الالعبني األجانب
بــاسـتـثـنــاء وال ـتــر ه ــودج هــم أق ــل من
ال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا م ــع ال ـن ــادي
خالل املوسم املاضي.
مـ ـ ـب ـ ــاراة مـ ـهـ ـم ــة تـ ـجـ ـم ــع الـ ـف ــريـ ـق ــن،
سـ ـيـ ـك ــون ال ـ ـفـ ــوز ف ـي ـه ــا م ـه ـم ــا جـ ـ ـ ّـدًا،
لتصحيح املسار لكال الفريقني ولكال
املدربني .فمدرب الرياضي أحمد ّ
فران
يقبع تحت ضغط كبير بعد خسارته
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ب ـطــول ـتــي الـ ـ ــدوري
والـ ـك ــأس ،وب ـطــولــة غ ــرب آس ـيــا على
أرض ــه أم ــام بـيـتــروشـيـمــي اإلي ــران ــي،
ومن ثم بطولة آسيا هذه السنة .أما
مدرب هومنتمن جو مجاعص ،فهو
مطالب بتصحيح الـصــورة الباهتة
التي ظهر عليها الفريق في البطولة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ح ـ ـيـ ــث خ ـ ـسـ ــر أمـ ـ ـ ـ ــام ســا
املغربي ،وخرج أمام نادي بيروت.
كـ ــأس ال ـس ــوب ــر سـيـشـكــل االن ـط ــاق ــة،
ومــن ثــم سيشارك الـنــاديــان ببطولة
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ل ـ ـت ـ ـكـ ــون ب ـ ــذل ـ ــك م ــرح ـل ــة
تحضيرية مهمة النطالق الدوري.
كـ ـ ــأس الـ ـس ــوب ــر س ـي ـق ــام فـ ــي مـجـمــع
ن ـهــاد نــوفــل ب ـح ـضــور الـجـمـهــوريــن،
وه ــو م ــا م ــن شــأنــه أي ـضــا أن يعطي
دفـعــا معنويًا كبيرًا لـلـنــاديــن ،نظرًا
إلـ ــى ال ـح ـض ــور ال ـج ـمــاه ـيــري ال ـقــوي
الـ ــذي تـشـهــده امل ــاع ــب عـنــد أي لـقــاء
لـ ـل ــري ــاض ــي ب ـ ـيـ ــروت أو هــوم ـن ـت ـمــن
بيروت .وكان الفتًا اإلجراءات األمنية
ال ـك ـب ـي ــرة الـ ـت ــي ات ـ ـخـ ــذت فـ ــي مـجـمــع
نوفل ،إضافة إلى القوانني الصارمة
التي اتخذها االتحاد اللبناني للعبة
بـهــدف وضــع حـ ٍّـد للمشاكل الـتــي قد
تحدث بني الجماهير في املالعب.

