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رياضة

رياضة

كأس االتحاد

دوري أبطال أوروبا
ّ
أوروبية أخرى لنادي يوفنتوس
ال جديد يذكر وال قديم يعاد .انتكاسة
اإليطالي تضعه من جديد تحت المهجر وسهام النقد ،لتتكرر خيبات
السنوات الماضية .مع مجيء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من
ريــال مدريد ،قيل إن نــادي مدينة تورينو وجد أخيرًا قطعة الــ« بازل»
التي كانت تنقصه في سبيل تحقيق اللقب األوروبي األغلى ،مع ذلك،
أمام أتليتيكو بهدفين
مني فريق ّالسيدة العجوز
ٍ
بخسارة موجعة ُ
نظيفين ،قلصت حظوظه في التأهل .اليوم تلعب مباراة اإليــاب،
وهي االمتحان األهم هذا الموسم ربما

أمام ُالجيش السوري...
يسقط
النجمة
ً
بك»
«مستوى م ٍ
بعد الخسارة األولى أمام الوحدات
األردني على أرض األخير في
المرحلة األولى من كأس االتحاد
اآلسيوي لكرة القدمّ ،
تعرض نادي
النجمة اللبناني لخسارة جديدة أمام
ضيفه الجيش السوري بهدف
دون رد ،على ملعب مدينة كميل
شمعون الرياضية في بيروت.
الخسارة الثانية وضعت الفريق
اللبناني في موقف محرج ،ودخل
مرحلة الحسابات الضيقة بعد
ّ
المتصدر
ابتعاده بـ 6نقاط عن

االمتحان األخير لماسيميليانو أليغري

غوارديوال يراقب
من بعيد
حسين فحص
ّ
املميزة محليًا ،لم
على عكس أرقامه
ي ـق ـ ّـدم كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو الكثير
على الصعيد األوروبــي ،إذ اقتصرت
ـدف واحـ ـ ــد ف ــي ســت
أرقـ ــامـ ــه ع ـل ــى هـ ـ ـ ٍ
م ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ،ج ـ ـ ــاء أم ـ ـ ـ ــام م ــان ـش ـس ـت ــر
ي ــون ــاي ـت ــد ف ــي دور امل ـج ـم ــوع ــات مــن
دوري أبطال أوروبا ،مع بطاقةٍ حمراء
أمام فالينسيا في الدور ّ
األول أيضًا،
ليضع العديد من عالمات االستفهام
ح ــول أدائـ ــه األوروبـ ـ ــي .فــي الـسـنــوات

الشكل الباهت الذي ّيظهر ّعليه
هجوم اليوفي أوروبيًا يتحمل
مسؤوليته ماسيميليانو أليغري
الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ،وص ــل يــوفـنـتــوس
إل ـ ــى ن ـه ــائ ــي دوري أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ــا
مــرتــن .ك ــان ذل ــك تـحــت ق ـيــادة مــدربــه
الـحــالــي ماسيميليانو أل ـي ـغــري ،في
ـق يـعـتـمــد ع ـلــى ال ــدف ــاع الـصـلــب.
ف ــري ـ ٍ
رأت اإلدارة ف ـ ــي خ ـ ـبـ ــرة رون ـ ــال ـ ــدو
وشـخـصـيـتــه ال ـق ـيــاديــة ،طــري ـقــا لحل
ّ
لغز دوري األبطال ،لكن الخطة باءت
بالفشل (على األقــل حتى اآلن) .قد ال

يكون الـخــروج من دور ال ــ 16مقياسًا
لفشل صفقة رونالدو كونه إذا خرج
سيكون أمــام أتليتيكو مــدريــد ،لكنه
في النهاية ،يبقى خروجًا من األدوار
األول ــى .مــع رونــالــدو فقد يوفنتوس
ال ـن ـجــاعــة ال ـه ـجــوم ـيــة .ال ـتــرك ـيــز على
تـسـجـيــل رون ــال ــدو وتــوظ ـيــف مــاريــو
مــانــدزوك ـي ـتــش لـفـتــح امل ـس ــاح ــات من
أجل الالعب البرتغاليّ ،
غير من شكل
هجوم يوفنتوس إلى األسوأ .العبون،
كباولو ديباال وبيرنارديسكي ،باتوا
ُ
ـداء لــاعــب الـبــرتـغــالــي .تـبــرز
كـبــش فـ ـ ٍ
األرقـ ــام نـجــاح رون ــال ــدو فــي الـيــوفــي،
لكن على صعيد املنظومة ،يظهر أن
مـجــيء ال ــدون ضــر الـفــريــق أكـثــر مما
س ــاع ــده .كـمــا ت ـضــررت املـنـظــومــة من
رونالدو ،تضرر رونالدو من أليغري
أيضًا .اعتاد كريستيانو على اللعب
الهجومي في الريال ،وإمداده بالكثير
من الفرص املتاحة للتسجيلٌ .
أمر لم
ي ـج ــده ف ــي يــوف ـن ـتــوس الـ ــذي ينتهج
أسـ ـ ـل ـ ــوب الـ ـ ــدفـ ـ ــاع امل ـ ـ ـفـ ـ ــرط .أل ـي ـغ ــري
ويــوف ـن ـتــوس تـ ـع ـ ّـودا ع ـلــى األس ـل ــوب
الــدفــاعــي ،ولـيــس مــن السهل التحول
إلى الهجوم ،بني ليلة وضحاها.
ال ـش ـك ــل الـ ـب ــاه ــت الـ ـ ــذي ي ـظ ـهــر عـلـيــه
هجوم اليوفي ال يتحمل مسؤوليته
رون ــال ــدو ،امل ـس ــؤول األول هــو مــدرب

ال ـف ــري ــق مــاسـيـمـيـلـيــانــو أل ـي ـغ ــري .ال
ت ـخ ـف ــى عـ ـل ــى أح ـ ـ ــد هـ ـ ـف ـ ــوات امل ـ ـ ــدرب
اإليطالي في االستحقاقات األوروبية
ال ـك ـبــرى .رغ ــم وص ــول ــه إل ــى نهائيني
ف ــي وق ــت س ــاب ــق ،ل ــم يـتـمـكــن ألـيـغــري
مــن رف ــع ال ـكــأس ب ــأي مـنـهـمــا ،بــل إنــه
ٍّ
خسر بنتيجتني فاضحتني أمــام كل
مــن بــرشـلــونــة وريـ ــال م ــدري ــد .الفشل
األوروب ـ ـ ــي اس ـت ـمـ ّـر ه ــذا امل ــوس ــم رغــم
اسـتـقـطــاب كريستيانو رون ــال ــدو ،إذ
ظهر جليًا ضعف أليغري التكتيكي
ف ــي م ـب ــاراة ال ــذه ــاب أمـ ــام أتليتيكو.
ّ
التكتل الدفاعي غير املبرر والتباطؤ
ملدرب دفاعي
في بناء الهجمات سمح
ٍ
كدييغو سيميوني بــالـهـجــوم أغلب
فترات اللقاء ،ليفوز في نهاية املطاف
بنتيجة (.)0-2
أم ـ ـ ـ ــام ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــع ،وع ـ ـ ــد رون ـ ــال ـ ــدو
جـ ـم ــاهـ ـي ــر الـ ـ ـي ـ ــوف ـ ــي ب ـ ــال ـ ـع ـ ــودة فــي

غ ـي ـل ـس ـن ـك ـي ــرش ــن أم ـ ـ ـ ــام فـ ــريـ ــق ك ــان
يحتل املركز الرابع عشر في الدوري
ً
األمل ــان ــي «بــونــدسـلـيـغــا» ،ق ــائ ــا« :مــا
زلنا غير مستعدين للقتال من أجل
املراحل املتقدمة» .وأضاف أيضًا في
إشارة منه إلى تقدم «الرويال بلوز»
بـهــدفــن للنجم ال ـجــزائــري نبيل بن
طالب من ركلتي جزاء ،وطرد مدافعه
األرجـنـتـيـنــي ن ـيـكــوالس أوتــام ـنــدي،
«م ـن ـح ـن ــاه ــم ركـ ـل ــة ال ـ ـجـ ــزاء األولـ ـ ــى،
وركـ ـل ــة ال ـ ـجـ ــزاء ال ـث ــان ـي ــة وال ـب ـطــاقــة
الحمراء ،في هذه املسابقة ما يحصل
غير جيد ،حصل العديد من األمــور،
لو حصل ذلك في مراحل أخرى ،لكان
انتهى األمر».
ف ــي مـ ـب ــاراة ال ــذه ــاب ،ي ــدي ــن ال ـن ــادي
الثاني فــي مدينة مانشستر بفوزه
للمهارات الفردية لالعبيه ،على غرار
األملاني صاحب األصول السينغالية
لـ ـ ـ ــوروا س ــانـ ـي ــه ،الـ ـ ــذي س ـج ــل ه ــدف
التعادل من ركلة حــرة مباشرة بعد
ً
 7دقــائــق مــن دخــولــه بــديــا ،ورحـيــم
سـتــرلـيـنــغ ال ــذي خـطــف ه ــدف الـفــوز
ف ـ ــي ال ـ ــدق ـ ــائ ـ ــق األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة .وي ـس ـع ــى

ّ
األوروبية
الجماهير تطالب بالبطولة
(بول إيلس  -أ ف ب)

علي زين الدين

الفرصة األخيرة للمدرب اإليطالي (ميغيل ميدينا)

ال ـن ـت ـي ـجــة أم ـ ـ ــام أت ـل ـي ـت ـي ـك ــو ،واص ـف ــا
مــوسـمــه األول فــي إيـطــالـيــا بالجيد،
ن ـظ ـرًا إل ــى ابـتـعــاد يــوفـنـتــوس بـفــارق
مريح عن أقــرب مالحقيه نابولي في
ال ــدوري اإليـطــالــي .ال ــدوري اإليطالي
ً
ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ب ـ ــات س ـهــا
لنادي يوفنتوس ،يحرزه لعدم وجود
م ـنــافــس ج ـ ــدي .رب ـم ــا خـ ــال املــوســم
املقبل ،قــد يتصف موسم يوفنتوس
بالناجح إذا تمكن مــن الحفاظ على
لـقـبــه ن ـظ ـرًا ل ـص ـحــوة إي س ــي مـيــان
أخ ـي ـرًا وب ـعــض ال ـف ــرق األخـ ـ ــرى ،غير
أن املـقـيــاس الــوحـيــد لـنـجــاح أليغري
هذا املوسم ،هو تحقيق دوري أبطال
أوروبا .الخروج املبكر سيعكس فشل
املدرب نظرًا للتنوع والكمال في كافة
صفوف الفريق.
بـعــد خ ـس ــارة ال ــذه ــاب ،كـثــر الـحــديــث
عــن نهاية حقبة أليغري مــع السيدة

ال ـع ـجــوز ،فــي ظــل حــديــث عــن اقـتــراب
م ـج ــيء ال ـف ـي ـل ـســوف اإلس ـب ــان ــي بيب
غ ــواردي ــوال عـلــى رأس اإلدارة الفنية
ل ـل ـن ــادي اإلي ـط ــال ــي ب ـ ــدءًا م ــن املــوســم
املـ ـقـ ـب ــل .تـ ـح ـ ٍّـد ك ـب ـيــر ي ـن ـت ـظــر امل ـ ــدرب
اإلس ـب ــان ــي إذا م ــا ج ــاء إل ــى إيـطــالـيــا
ن ـظ ـرًا ل ـك ــون ي ــوف ـن ـت ــوس ت ـح ــدي ــا مــن
نوع خاص .في برشلونة ومانشستر
سـيـتــي ،وج ــد بـيــب بيئتني تـخــدمــان
أفـكــاره .في أملانيا ،كــان األمــر أصعب
رغـ ـ ــم وج ـ ـ ــود ن ـ ـ ــواة ق ــابـ ـل ــة ل ـل ـت ـط ــور،
ً
وهــو ما حــدث فعال بــدءًا من موسمه
الثاني .في يوفنتوس األمر مختلف.
بشكل كبير
تتعارض عقلية الفريق
ٍ
م ـ ــع أسـ ـ ـل ـ ــوب امل ـ ـ ـ ـ ــدرب .رغ ـ ـ ــم امـ ـت ــاك
يوفنتوس العديد من الالعبني الذين
يناسبون طريقة التيكي تــاكــا ،على
غرار باولو ديباال ،ميراليم بيانيتش،
ب ـيــرنــاردي ـس ـكــي وغ ـي ــره ــم ،سـيــواجــه

بيب تحديًا ّ
جديًا يكمن بالتوازي بني
وتحقيق األلقاب على
جمالية اللعب ً
حـ ٍّـد س ــواء ،خــاصــة لقب دوري أبطال
أوروبــا الــذي بــات عصيًا على املــدرب
اإلسـبــانــي مـنــذ تــركــه بــرشـلــونــة .رغــم
كثرة املصادر ،نفى غوارديوال صحة
ذلكٌ .
نفي قد يكون احترامًا ملانشستر
سـيـتــي ال أك ـث ــر ،الـ ـن ــادي الـ ــذي يـبــدو
األقرب هذه السنة إلى معانقة دوري
األبطال ،ما سيجعل بيب يذهب إلى
إيطاليا بغية تـحـ ٍّـد جــديــد ،كما فعل
في أنديته السابقة كافة.
ُ
ســتـلـعــب م ـب ــاراة اإلي ـ ــاب ع ـلــى ملعب
آليانز الخاص بيوفنتوس( ،الساعة
 22:00بتوقيت ّبيروت) .صالبة دفاع
أتليتيكو ستعقد املـهـمــة عـلــى رفــاق
رونالدو ،الذي سيبذل جهدًا مضاعفًا
ملساعدة فريقه للتأهل .ورقــة التأهل
لم تحسم بعد.

ال ــ«س ـي ـتــي» ه ــذا ال ـع ــام إل ــى تحقيق
رباعية تاريخية (لــم يحققها سوى
بــرش ـلــونــة وإن ـت ــر م ـي ــان ــو) .وكــانــت
الـ ـب ــداي ــة م ــن إحـ ـ ـ ــرازه ل ـك ــأس راب ـط ــة
األن ــدي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة امل ـح ـتــرفــة على
حساب تشيلسي .وينحصر الصراع
ب ــن فــريــق «ال ـب ـلــو م ــون» ولـيـفــربــول
ف ــي ال ـ ـ ــدوري امل ـح ـلــي ح ـيــث يـتـصــدر
ال ـس ـي ـتــي بـ ـف ــارق ن ـق ـطــة واحـ ـ ــدة (74
مـقــابــل  ،)73ووص ــل إل ــى الـ ــدور ربــع
ال ـن ـهــائــي م ــن كـ ــأس إن ـك ـل ـت ــرا ،ولـكــن
تبقى البطولة الـقـ ّ
ـاريــة ،األكثر رغبة
ألب ـنــاء غ ــواردي ــوال .وي ـطــالــب عشاق
الـ«سيتيزنس» ،بعد تحقيق فريقهم
ل ـثــاثــة أل ـق ــاب مـحـلـيــة ف ــي ال ـ ــدوري،
ب ــامل ــزي ــد م ــن الـ ـت ــأل ــق ع ـل ــى ال ـســاحــة
األوروبية بانتظار التتويج األول في
تاريخ النادي.
يـ ــدرك مــانـشـسـتــر سـيـتــي ج ـي ـدًا ،أن
الـفــرصــة مـتــاحــة أمــامــه ه ــذا املــوســم
ف ــي دوري األبـ ـط ــال ،خ ـصــوصــا في
ظل خــروج معظم األسـمــاء الكبيرة.
إذ حجز حتى اآلن كل من مانشستر
يــونــاي ـتــد وتــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزيــان،

بـ ـ ـ ــورتـ ـ ـ ــو ال ـ ـب ـ ــرت ـ ـغ ـ ــال ـ ــي وأي ـ ـ ــاك ـ ـ ــس
أم ـ ـس ـ ـت ـ ــردام ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي بـ ـط ــاق ــات
ال ـتــأهــل ل ـلــدور رب ــع الـنـهــائــي ،وهــي
أندية لم تصل إلى هذا الدور املوسم
املــاضــي .وفــي مــواسـمــه السبعة مع
برشلونة وبايرن ميونيخ األملاني،
ن ـج ــح غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ب ــال ــوص ــول إل ــى
ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي ،فــي حــن أن
الـسـيـتــي تــأهــل إل ــى امل ــرب ــع الــذهـبــي
لـلـبـطــولــة م ــرة واح ـ ــدة ف ــي تــاريـخــه
وت ـح ــدي ـدًا ف ــي  ،2016ع ـنــدمــا خسر
أم ــام ري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي حامل
اللقب فــي األع ــوام الـثــاثــة األخـيــرة.
ً
وص ـ ـ ـ ّـرح امل ـ ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي ق ــائ ــا:
«م ـ ـ ـقـ ـ ــارنـ ـ ــة م ـ ـ ــع ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة ،ري ـ ـ ــال
مــدريــد ،بــايــرن ميونيخ وهــي أندية
تملك تــاريـخــا مــن النتائج الــرائـعــة،
ال مـ ـج ــال ل ـل ـم ـق ــارن ــة مـ ــع ف ــريـ ـق ــي».
ُ
ويعتبر غــوارديــوال مطالبًا بالفوز
أمـ ــام شــال ـكــه ،ال ـفــريــق الـ ــذي يعيش
ف ـت ــرة م ـل ـي ـئــة ب ـ ــاألزم ـ ــات ،وت ـح ــدي ـدًا
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى م ــدرب ــه دوم ـي ـن ـي ـكــو
تيديسكو ( 33عامًا) ،والذي يرتبط
مصيره بإمكانية إقصاء الـ «سيتي»

والتأهل للدور ربع النهائي ،بعدما
م ـن ـح ــه املـ ــديـ ــر الـ ــريـ ــاضـ ــي ال ـج ــدي ــد
ي ــوخ ــن ش ـن ــاي ــدر م ـب ــارات ــن إلث ـبــات
نـفـســه وط ــرد «ش ـبــح اإلق ــال ــة» (أم ــام
ال ـس ـي ـت ــي ال ـ ـيـ ــوم ( 22:00ب ـتــوق ـيــت
بيروت) وأمام ثالث ترتيب الدوري
اليبزيغ السبت املقبل).
ويـ ـ ـخ ـ ــوض ش ــالـ ـك ــه م ـ ـبـ ــاراتـ ــه أم ـ ــام
السيتي بمعنويات ضعيفة ،وذلــك
بـ ـع ــد خ ـ ـسـ ــارتـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوري أم ـ ــام
فـيــردر بــريـمــن بنتيجة ( ،)4-2وهــي
ّ
خسارته الثالثة تواليًا .وأكد املهاجم
السويسري بريل إيمبولو ،صاحب
هــدفــي فــريـقــه ضــد بــريـمــن ،صعوبة
ً
امل ــوق ــف ،ق ــائ ــا« :ال ن ـقــاط ،ال تحسن
ك ـب ـي ـرًا ،أوقـ ـ ــات ص ـع ـبــة بــان ـت ـظــارنــا،
األمــور لن تصبح أسهل ،وعلينا أن
نتحضر لذلك» .ويأمل العبو شالكه
إنقاذ رأس مدربهم من اإلقالة ،وذلك
من خالل إسقاط السيتي على أرضه،
لكن املهمة لن تكون سهلة أمام فريق
ف ــاز بـمـبــاريــاتــه الـتـســع األخ ـي ــرة في
ملعبه االتحاد.
(األخبار)

ّ
الـ«سيتي» لعدم تكرار أخطاء الذهاب
يستقبل مانشستر سيتي اإلنكليزي
فــي معقله «االت ـحــاد» ضيفه شالكه
األملــانــي فــي إيــاب دور الثمن نهائي
م ــن دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،واض ـعــا
ن ـص ــب ع ـي ـنــه ع ـ ــدم ت ـ ـكـ ــرار األخـ ـط ــاء
الـتــي وقــع فيها فــي م ـبــاراة الــذهــاب.
ّ
وق ـت ـهــا ،قـلــب «ال ـس ـي ـتــزنــس» تخلفه
وبـعـشــرة العـبــن مــن ( )2-1إلــى فوز
بنتيجة ( )2-3في اللحظات األخيرة.

ّ
المدرب دومينيكو
سيكون
تيديسكو أمام الفرصة األخيرة
إلنقاذ نفسه من اإلقالة

ّأم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى املـ ـ ــدرب األمل ــان ــي
دومينيكو تيديسكو ،فسيكون أمام
ال ـفــرصــة األخ ـي ــرة إلن ـق ــاذ نـفـســه من
اإلقالة.
ّ
مــن جهته ،لــخــص امل ــدرب اإلسباني
بـيــب غ ــواردي ــوال م ـعــانــاة فــريـقــه في
مـ ـب ــاراة ال ــذه ــاب والـ ـت ــي احـتـضـنـهــا
م ـ ـل ـ ـعـ ــب «ف ـ ـي ـ ـل ـ ـت ـ ـنـ ــس أريـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا» ف ــي

11

بعد مباراة اإلخاء األهلي عاليه واألنصار ضمن
األسبوع الــ 18من بطولة الــدوري اللبناني ،أشاد
املـتــابـعــون بـمـسـتــوى «األخ ـض ــر» فــي مـبــاريــاتــه،
ُ
أداء ممتع ،لتجمع
عقب فــوز
جديد برباعية ،مع ٍ
ٍ
جماهير ٍاللعبة على أن صاحب املركز الثالث ّ
يقدم
األداء األجمل في البطولة منذ انطالقها .العهد،
من جهته ،وعلى ّالرغم من أنه ال يقدم املستوى
ّ
املميز أو املمتع ،إل أنه يحافظ على وتيرة ثابتة
ّ
في الدوري املحلي ،وفي كل مرة يكون قادرًا على
ّ
تـجــنــب ال ـخ ـســارة ،ويبتعد بــال ـصــدارة عــن أقــرب
منافسيه ،ولــو ّأن تسعًا مــن مبارياته التي فاز
بهدف واحد .بني األنصار والعهد،
فيها حسمها
ٍ
يقف النجمة ّ
متفرجًا ،ال هو ُيشبه األنصار وال
يحقق نتائج إيجابية كالعهد .حلوله ثانيًا بني
الفريقني ُي ّ
عبر عنه .يبتعد بفارق ثماني نقاط عن
ّ
ّ
العهد ،الذي ال يتفوق عليه باألداء كثيرًا ،ويتقدم
ّ
عـلــى األن ـصــار بــأربــع ن ـقــاط ،لـكــن حــتــى نتائجه
أداء ممتع.
اإليجابية ال تأتي غالبًا بعد ٍ
ت ـقـ ّـلـصــت ح ـظ ــوظ ال ـن ـج ـمــة بــال ـتـ ّ
ـأهــل إل ــى ال ــدور
نصف النهائي عن منطقة غرب آسيا في كأس
االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ،بـعــدمــا خـســر أم ــام الجيش
بهدف دون رد ،على ملعب مدينة كميل
السوري
ٍ
شمعون أمس االثنني .هكذا ابتعد «النبيذي» عن
الــوحــدات األردن ــي املـتـصـ ّـدر بست نـقــاط ،ونظام
الـبـطــولــة ُي ـ ّ
ـؤه ــل أول املـجـمــوعــات ال ـث ــاث ،برفقة
ـان .أمـ ٌـر يعني أن النجمة
أفضل صاحب
مركز ثـ ٍ
ٍ
ـاث من مبارياته على
بــات ُمطالبًا بالفوز في ثـ ٍ
ُ
عزز
األقل (يلعب ّاثنني منها على أرضه) ،حتى ي ٌ
حظوظه بالتأهل ،لكنه ال يضمن ذلــك .خسارة
لــم ي ـ َ
ـرض بـهــا الـجـمـهـ ّـور الـغــائــب عــن امل ــدرج ــات،
ً
ال نتيجة وال ً
أداء ،فعلقت صفحة ال ـنــادي غير
ال ــرس ـم ـي ــة ،وهـ ــي األكـ ـب ــر ع ـلــى م ــوق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي «ف ــاي ـس ـب ــوك» ب ـعــد ان ـت ـهــاء ال ـشــوط
ّ
األول بـتـقــدم الـفــريــق الـضـيــف...« :ت ـق ـ ّـدم الجيش
الـســوري بهدف مقابل ال شــيء وســط مستوى
م ـبـ ٍـك لـفــريـقـنــا» ،وع ـ ّـب ــر بـعــض ال ـن ـقــاد عـلــى أداء
النجمة بوصفه كارثيًا على جميع املستويات.
اعتمد نادي النجمة على الكرات الطويلة ،التي لم
تكن مؤثرة ،ورغم ذلك لم ّ
تتغير الخطة إلى لعب
الكرات القصيرة ،أو بناء الهجمات وفق الخطط،
فكان اللعب عشوائيًا في مختلف الفترات .الفريق
السوري كان له العديد من الهجمات املرتدة ،لكن
العبيه لم يتمكنوا من تحويل هــذه الفرص إلى
أهداف ،وإال كانت النتيجة أعلى.
ّ
ّ
وقاريًا
محليًا
أداء سلبي
صعب للفريق على
فوز
ٍ
هذه الخسارة جاءت بعد ٍ
ّ
بهدف متأخر ،في
ـدوري
التضامن صــور في الـ
ٍ

ٌ
اعتراضات على التحكيم ،بسبب
مبارا ٍة رافقتها
للتسلل،
ـه
ـ
ت
ـ
ي
را
ـع
ـ
ف
ر
ـي
ـ
ف
ـد
ـ
ع
ـا
ـ
س
ـ
مل
خـطــأ الـحـكــم ا
ّ
األساسي للعب ،في ظل توقف
الحكم
واستكمال
ّ
العبي التضامن .قبلها تغلب النجمة على البقاع
ـداف ّ
سجلها الـبــديــل علي عــاء الدين
بثالثة أه ـ ٍ
ّ
بعدما كان الفريق متأخرًا في النتيجة ّ ،في حني
أن الخسارة األولى في البطولة منذ تسلم املدرب
موسى حجيج جــاءت أمــام الـســام زغــرتــا ،وقد
ّ
املتصدر ،نادي العهد .هذه
أبعدت «النبيذي» عن
النتائج ،وبعدها الخسارة األخيرة أمــام الجيش
أداء م ـتــواضـ ٍـع لصاحب
ق ــاري ــا ،ج ــاءت ف ــي ظ ــل ٍ
الوصافة .حتى السقوط أمــام الــوحــدات األردنــي
بهدف وحيد ،كان ُيمكن أن يكون بنتيج ٍة أكبر،
ٍ
ولو أن النجمة لم يستحق الخسارة أيضًا ،إال أن
عدم توفيق العبي منافسه أمام املرمى أبقت آماله
بالعودة بالنتيجة حتى الدقيقة األخيرة.
فعليًا ،مستوى معظم فــرق ال ــدوري ضعيف،
وحتى اإلخاء األهلي عاليه صاحب املركز الرابع،
خسر ست ًمرات وتعادل في ثالث مباريات ،وله
هدفان زي ــادة عن األه ــداف التي دخلت مرماه،
في حني أن جميع الفرق التي تأتي بعده ،فارق
األهداف لديها سلبي .ما يعني أن النجمة واجه
فعليًا فريقني منافسني له ،هما األنصار ،الذي
ّ
ـدف مـتــأخــر ل ـنــادر مـطــر ،في
ف ــاز عليه بـعــد ه ـ ٍ
األول ــى للمدرب األردن ــي عبد
مـبــارا ٍة كانت هــي ّ
الله أبو زمع بعد تسلمه التدريب بأيام ،وخسر
أم ــام الـعـهــد بـثــاثـيــة ،وحـ ّـتــى فــي الـلـقــاء ّ
األول،
تختلف وجهات النظر في ما إذا كان هو الطرف
األفضل.

ّ
تقلصت ّحظوظ النجمة
في التأهل إلى الدور نصف
النهائي عن منطقة غرب آسيا

نتائج تفتح بــاب األسئلة عــن السبب الــذي أبعد
النجمة عن منافسه على اللقب ،وهــو الــذي كان
دائمًا قريبًا منه في املواسم املاضية .الفريق لم
يخسر نجومه ،على الرغم من عروض االحتراف
ُ
التي ق ّدمت إلى حسن معتوق ،والحديث الدائم عن
رحيل نادر مطر مع ختام املوسم ،بل عزز صفوفه
بعدد من الالعبني ،واستبدل جميع أجانبه ،ومع
ٍ
ّ
ذلــك ،لــم ُيـقـ ّـدم النجمة عــروضــا جـ ّـيــدة ،حــتــى في
فترة املدرب الصربي بوريس بونياك ،الذي أقيل
بعد أول خسارة ،والسبب كان في أسلوب اللعب
ال النتائج .وفي الواقع ،فإن اإلدارة ،ومعها اللجنة
الـفـنـيــة ،لــم تـخـتــارا الــاعـبــن املـنــاسـبــن للفريق،
بحسب العديد من املراقبني ،وخسرتا مرتني في
ســوق االن ـت ـقــاالت ،األول ــى عند فسخ عقد العب
الوسط عمر زين الدين بعد سفره ،والثانية بعد
االستغناء عن البرازيلي فيليبي دوس سانتوس
والتعاقد مع الغرينادي سيدريل لويس ،ثم فسخ
التعاقد معه .أما من َ
بقي ضمن صفوف الفريق،
َ
فلم يـلــق استحسان املشجعني ،كالظهير أمير
ّ
الحصري ،وحتى ابن النادي محمد جعفر الذي
عــاد ملــوسـ ٍـم واح ـ ٍـد بــاإلعــارة ،ومعهما املــدافـعــان:
ال ـس ــوري أح ـمــد دي ــب ،والـبـنـيـنــي مـحـمــد شمس
ّ
الــديــن شــاونــا .حــتــى أب ــو بـكــر امل ــل لــم يسلم من
َ
االنـتـقــادات .في حني أن منافسي النجمة ،العهد
واألنصار ،نجحا في سوق االنتقاالت ،إذ أسهم
ُ
املهاجم أكرم مغربي ،الذي لم تجدد ًإدارة النجمة
عقده ،بفوز فريقه بـ 12نقطة مباشرةّ ،وقد نجح
غيره أيضًا ،كمصطفى كساب ،الذي تخلت إدارة
النجمة عنه أيضًا .أما األنصار ،فكان له النجاح
األكبر ،إن كان على صعيد التعاقد مع األجانب
ّ
أو املحليني ،على الرغم من التأخر بالتعاقد مع
مدرب جديد أثبت نفسه.
ًٍ
فضال عن اإلخفاق في سوق االنتقاالت ،للنجمة
ٌ
مشكالت ّداخــل الـنــادي والـفــريــق ،أغلبها مالية،
أمر يؤثر في الالعبني بطبيعة الحال .موسمٌ
وهو ٌ
يـبــدو أنــه سيكون مخيبًا كــالــذي سبقه ،ولــو أن
امل ـنــاف ـســة ع ـلــى لـقـبــي ال ـ ــدوري وكـ ــأس االت ـح ــاد
اآلسـيــوي ال ت ــزال مـشــروعــة ،فيما يملك الفريق
فرصًا أكبر للفوز بكأس لبنان ،ولو أنه سيواجه
األنصار في الدور ربع النهائي.
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