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رياضة

رياضة
دوري أبطال أوروبا

11

ً
ّ
يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيال على توتنهام ،في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .سيحتضن استاد
توتنهام الجديد المباراة ،كأول مباراة أوروبية تقام عليه 22:00( .بتوقيت بيروت).

حلم الرباعية يبدأ من لندن

غوارديوال أمام ساعة الحقيقة
حسين فحص

األنصار ّ
تحسن عن الموسم الماضي (عدنان الحاج علي)

الكرة اللبنانية

الدوري اللبناني شارف على النهاية

ّ
ماذا تغير بين الموسمين الماضي والحالي؟

شارف الدوري اللبناني
لكرة القدم على االنتهاء،
الموسمين الحالي
وبين
ّ
والماضي تبدلت بعض
وبقيت أخرى على
األمور ً
حالها تاركة نقاطًا سلبية
يمكن التوقف عندها،
وقت تحتاج فيه
في ٍ
اللعبة إلى تضافر كل
الجهود لتلميع صورتها
قدر اإلمكان والبناء على
اإليجابيات فيها
شربل ّ
كريم
سـيـنـتـهــي امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي بـمـشـهـ ٍـد
كالسيكي عرفته كرة القدم اللبنانية
فــي املــوسـمــن األخ ـيــريــن مــع تتويج
العهد بلقب الـ ــدوري .مشهد توقعه
كـثـيــرون بـعــد انـقـضــاء مــراحــل قليلة
على انـطــاق البطولة .وه ــذا املشهد
الـ ــذي أص ـب ــح م ـع ـتــادًا قــاب ـل ـتــه أيـضــا
ّ
تتغير منذ املوسم
مشاهد أخــرى لم
ّ
املــاضــي ،وأخــرى استجدت وستترك
بــا شــك آثــارهــا عـلــى املــوســم املقبل،
فماذا ّ
تغير في موسمني؟
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة مـ ــن الـ ـنـ ـه ــاي ــة ومـ ـ ــن ال ـل ـقــب
العهداوي السابع ،وهو لقب مستحق
لبطل لبنان رغم عالمات االستفهام
ُ
ـان ك ـث ـيــرة
ال ـ ـتـ ــي وض ـ ـعـ ــت فـ ــي أح ـ ـي ـ ـ ٍ
ع ـلــى تــرســان ـتــه ال ـه ـجــوم ـيــة املــرع ـبــة

وخ ـص ــوص ــا م ــع ت ــراك ــم ان ـت ـصــاراتــه
ـدف واحـ ـ ـ ــد ،وق ـ ــد ب ـل ــغ عـ ــددهـ ــا 9
ب ـ ـهـ ـ ٍ
انتصارات.
امل ـهــم أن ــه ل ــم يـتـغـ ّـيــر ش ــيء بالنسبة
إل ــى الـعـهــد ،فـهــو حــافــظ عـلــى سجله
النظيف ال ــذي وصــل إلــى  46مـبــاراة
متتالية ،حتى بات البعض يرى فيه
«أنصار األلفية الجديدة» مع بسطه
لـسـيـطــرتــه ع ـلــى ال ـب ـط ــول ــة ،وم ـعــرفــة
الع ـب ـي ــه ك ـس ــب االمـ ـتـ ـح ــان ــات املـهـمــة
واالرتـ ـق ــاء إل ــى مـسـتــوى الـتـحــديــات،
وه ــو أم ــر ظـهــر مـنــذ املــرح ـلــة األول ــى
عـنــدمــا ف ــاز عـلــى الـصـفــاء بسداسية
ن ـظ ـي ـفــة ،وأيـ ـض ــا ف ــي امل ــرحـ ـل ــة ال ـتــي
شهدناها في نهاية األسبوع عندما
حـســم لـقـبــه بـســداسـيــة أخـ ــرى وه ــذه
امل ــرة كــانــت فــي شـبــاك االخ ــاء األهلي
عاليه .كــذلــك ،ال بـ ّـد مــن التوقف عند
م ـس ــأل ــة م ـه ـمــة وه ـ ــي ح ـس ــم ال ـفــريــق
األص ـف ــر لـلـمـبــاريــات املـفـصـلـ ّـيــة أم ــام
خصومه املـبــاشــريــن ،وهــو مــا جعله
يـبـتـعــد ع ـن ـهــم ف ــارت ــاح م ــن الـضـغــط
الــذي يمكن أن يتسبب بسقوطه في
فخ إهدار النقاطّ .
ورغــم الـكــام عــن تــأثــر العهد بغياب
امل ـنــاف ـســة الـحـقـيـقـيــة وت ــراج ــع أدائ ــه
فــي بعض املــراحــل محليًا وآسيويًا،
ف ــإن عملية بـنــاء الـفــريــق والعناصر
امل ــوج ــودة فـيــه يمكن أن تـفــرز فريقًا
أقوى في املوسم املقبلً ،خصوصًا أن
لقب
«األصفر» يــزداد شراسة مع كل ٍ
يحرزه فيسعى للحفاظ عليه بكل ما
له من قوة.
وم ـش ـهــد ال ـس ـبــاق إل ــى الـ ـص ــدارة هو
ال ــذي ح ــاز عـلــى ال ـكــام ال ــواس ــع منذ
ان ـطــاق الـبـطــولــة ،ل ــذا فــإنــه يفترض
التوقف عند النجمة الذي انكفأ مرة

جديدة أمام العهد وبات ّ
همه الوحيد
الـحـفــاظ عـلــى الــوصــافــة .صحيح أن
ال ـن ـج ـمــة تـلـقــى ح ـتــى اآلن ع ـ ــددًا أقــل
مــن الـهــزائــم مقارنة باملوسم األخير
( 5مـقــابــل  ،)3لـكـنــه حـتــى اآلن يقف
على مسافة أبعد من تلك التي أنهى
بها املوسم خلف املتصدر في العام
املــاضــي ،حـيــث يـتــأخــر اآلن ب ـفــارق 9
ن ـق ــاط (وقـ ــف ع ـلــى ُب ـع ــد  7ن ـق ــاط من
العهد في املوسم املاضي).
وي ـم ـكــن ال ـج ــزم ب ــأن الـنـجـمــة تــراجـ ًـع
فنيًا ،حيث عاش خضات إدارية بداية
ثم أخــرى فنية في مرحلة الحقة .لذا
يمكن القول إن املشهد النجماوي لم
ّ
يتغير إلــى األفضل ،وهــو ما يتطلب
عمل صيفية إلعادة االستقرار
ورشة
ٍ

تختف ال بل
مشكلة المالعب لم
ِ
أصبحت أسوأ هذا الموسم
إلى النادي وتاليًا إلى الفريق .وهذا
األم ــر مــن شــأنــه أن يعيد األم ــور إلى
نـصــابـهــا وي ـضــع الـفــريــق فــي موقف
امل ـنــافــس ال ـق ــوي ع ـلــى ال ـل ـقــب .وح ــده
ّ
يتغير في املشهد
«شعب النجمة» لم
العام الخاص بناديه ،فبقي عنوانًا
كـ ـبـ ـيـ ـرًا فـ ــي كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة،
وصاحب الكلمة األقوى في املدرجات
التي رفــض أن يتركها بعيدًا مــن أي
نتيجة سلبية حققها فريقه.
ويـ ـق ــاب ــل املـ ـشـ ـه ــد الـ ـنـ ـجـ ـم ــاوي آخ ــر
ً
أنصاري ،لكنه مختلف كونه مجبوال
ب ــاإليـ ـج ــابـ ـي ــات ،ف ــال ـف ــري ــق األخ ـض ــر
ح ـقــق ق ـبــل املــرح ـل ـتــن األخ ـي ــري ــن 10
نـقــاط أكـثــر مــن رصـيــده النهائي في
امل ــوس ــم امل ــاض ــي .ل ـكــن ه ــذا ل ـيــس كل

ش ـ ــيء ،ف ــاألن ـص ــار ق ـ ـ ّـدم كـ ــرة جميلة
وبــدا األفـضــل هجومًا بــاألرقــام ،ولو
بشكل أو بــآخــر عن
أنــه ابتعد بــاكـرًا
ٍ
لفريق
األساس
وضع
املنافسة ،لكنه
ٍ
ي ـت ـف ــق ال ـج ـم ـي ــع عـ ـل ــى أنـ ـ ــه س ـي ـكــون
الهدف لكل الفرق الطامحة إلى اللقب
فــي املــوســم املـقـبــل ،خـصــوصــا إذا ما
عــالــج ب ـعــض ال ـث ـغ ــرات ال ـتــي جعلته
يفقد نـقــاطــا فــي م ـبــاريــات كــانــت في
متناوله.
وإل ــى نــاحـيــة أخ ــرى ،يمكن الحديث
عــن الـحـضــور الجماهيري ال ــذي بدا
أفـ ـض ــل مـ ــن املـ ــوسـ ــم املـ ــاضـ ــي ،ف ـكــان
املـ ـشـ ـه ــد فـ ـ ــي صـ ـ ـ ــور خـ ـ ـ ــال مـ ـ ـب ـ ــاراة
ال ـت ـضــامــن وال ـع ـه ــد ال ــدل ـي ــل ال ـقــاطــع
على هذا الكالم ،وتحديدًا مع امتالء
امل ــدرج ــات امل ـخـ ّـص ـصــة لـبـطــل لـبـنــان
ال ـ ــذي بـ ــات ي ـم ـلــك ق ــاع ــدة شـعـبـيــة ال
ي ـم ـك ــن االسـ ـتـ ـه ــان ــة بـ ـه ــا ،وهـ ـ ــو أم ــر
طـبـيـعــي إذ يــرت ـفــع م ـن ـســوب خــزانــه
لقب يحققه.
الجماهيري مع كل ٍ
وحتى على الصعيد األنصاري كان
بــاإلمـكــان ملــس حجم ازدي ــاد جمهور
األن ـ ـصـ ــار امل ـس ـت ـم ـتــع ب ـف ــري ـق ــه ،ف ـعــاد
ل ـل ـم ــؤازرة بــال ـطــري ـقــة الـطـبـيـعـيــة أي
بغض النظر عــن نتائجه أو مركزه،
وقــد ظهر هــذا األمــر ّ
جليًا في مباراة
«الدربي» األخيرة .كما يمكن التوقف
ع ـن ــد امل ــواكـ ـب ــة ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة ال ـتــي
ّ
عــرف ـت ـهــا الـ ـف ــرق ك ــل ـه ــا هـ ــذا امل ــوس ــم،
ومنها كان نتيجة عمل إداراتها على
استقطاب مشجعيها من جديد إلى
املالعب على غرار ما فعله الراسينغ
على سبيل املثال ال الحصر.
وإذا كــانــت املــواكـبــة األمـنـيــة ّ
تغيرت
ل ــأفـ ـض ــل ،ف ـ ــإن م ـش ـك ـلــة املـ ــاعـ ــب لــم
ي ـت ـغـ ّـيــر ف ـي ـهــا ش ـ ــيء ه ـ ــذا امل ــوس ــم ال

ب ــل راح ـ ــت ن ـحــو األسـ ـ ــوأ رغـ ــم ع ــودة
ملعب بـيــروت البلدي (مـتــأخـرًا) إلى
الحياة .وهذه املشكلة أربكتّ االتحاد
اللبناني في محطات عدة وأثرت على
عملية تنظيم امل ـبــاريــات وتوقيتها
وحـضــورهــا الجماهيري وحـتــى في
بعض األحيان على نقلها تلفزيونيًا.
مالعب غير صالحة للعب ،أخرى غير
مضاءة ،وأيضًا مالعب مغلقة بوجه
الـفــرق .هي معضلة حقيقية ال يبدو
عالج
أنها ستنتهي سوى من خالل
ٍ
ّ
ش ــام ـ ٍـل وك ــام ــل ي ــري ــح رواد املــاعــب
ّ
وال ـع ــام ـل ــن ف ـي ـهــا وكـ ـ ــل م ــن يــرت ـبــط
باللعبة ّ
شكل من األشكال.
بأي
ٍ
وبالحديث عن املشاكل ،هناك مشهد
آخ ــر لــم ي ـت ـبـ ّـدل رب ـمــا بـسـبــب اعـتـيــاد
الـفــرق عليه ،وهــو مشهد االعـتــراض
عـلــى الـتـحـكـيــم ال ــذي بـلــغ ذروتـ ــه في
مراحل كثيرة وسط شكاوى كل الفرق
تـقــريـبــا وم ـنــادات ـهــا بــأنـهــا تـعـ ّـرضــت
لـ ـلـ ـظـ ـل ــم .لـ ـك ــن الـ ـ ــواقـ ـ ــع أن ال ـت ـع ـ ّـم ــق
ض ـ ــوع ال ـت ـح ـك ـي ـمــي يـعـكــس
فـ ــي امل ـ ــو ّ
نتيجة مبشرة كون األخطاء املؤثرة
للحكام أقل بكثير مما عرفه املوسم
املاضي ،وهي نقطة إيجابية إلى ٍّ
حد
كبير يمكنها أن تـغـ ّـيــر مــن الـصــورة
النمطية التي توتر الجمهور أحيانًا
قـبــل وص ــول ــه إل ــى امل ـب ــاري ــات وخ ــال
متابعته لها في امللعب.
إذًا هــو مــوسـ ٌـم فـيــه مـحـطــات صعود
وه ـ ـب ـ ــوط وف ـ ـيـ ــه تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ك ـث ـي ــرة
ونتائج يمكن أن تعطي صــورة ّ
عما
يمكن أن يحمله املوسم املقبل ،حيث
األمل يبقى قائمًا الرتقاء اللعبة إلى
م ـس ـتــوى أع ـل ــى م ــا يـنـعـكــس إيـجــابــا
على املشهد العام فتنتفي السلبيات
ملصلحة اإليجابيات.

مـ ــع مـ ـج ــيء املـ ـ ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي بـيــب
غواريوال ،تغيرت معايير النجاح في
مــانـشـسـتــر سـيـتــي ،حـتــى ب ــات الـفــوز
بـكــأس واح ــدة ال يكفي ،حتى لــو كان
الدوري املمتاز .بيب يريد أكثر ،حاله
ألهداف
كحال اإلدارة .جاء غوارديوال
ٍ
كبيرة ،بعيدة عــن الشق املحلي ،فلو
أرادت إدارة السيتي حصر نجاحها
فــي ال ــدوري اإلنكليزي ،ملــا تخلت عن
املدربني السابقني روبيرتو مانشيني
ومــانــويــل بيليغريني ،الـلــذيــن حققا
نتائج جـيــدة محليًا .الـهــدف واض ـ ٌـح،
وهو دوري أبطال أوروبا.
عــام  ،2012خــرج بيب غــوارديــوال من
ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ب ـع ــد خـ ـس ــارت ــه ع ـل ــى يــد
تـشـيـلـســي ف ــي ن ـصــف ن ـهــائــي دوري
األبـ ـط ــال .ب ــرر غـ ــوارديـ ــوال اسـتـقــالـتــه
حـيـنـهــا بــرغ ـب ـتــه ف ــي خـ ــوض تـجــربــة
ج ــدي ــدة ،ف ــذه ــب إل ــى ب ــاي ــرن مـيــونــخ.
مواسم غــوارديــوال في أملانيا ،تمثلت
بالسيطرة على األلـقــاب املحلية دون
ت ـتــوي ـجــه ب ـ ــدوري األب ـ ـطـ ــال .تـبــايـنــت
اآلراء ح ـ ــول نـ ـج ــاح غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال مــن
عــدمــه ،كــون الـهــدف األســاســي وقتها
كــان تتويج البايرن ب ــدوري األبـطــال،
غـيــر أن غ ــواردي ــوال بـحــث عــن تجربة
جديدة فذهب إلى مانشستر سيتي.
فـ ــي ف ـ ـتـ ــر ٍة وج ـ ـيـ ــزة ،ت ـم ـك ــن مـ ــن ب ـنــاء
منظومة شاملة في مانشستر ،تجمع
بني األداء والنتيجة ،بعد استقطابه
العديد من الالعبني الذين يتوافقون
م ــع أسـ ـل ــوب ــه .س ــاه ــم الع ـب ــو ال ـفــريــق

مسار ثابت طوال املوسم
بالسير في
ٍ
رغم ظهور العديد من العقبات .شكلت
إص ـ ــاب ـ ــة ك ـي ـف ــن دي ب ـ ــروي ـ ــن ض ــرب ــة
م ــوج ـع ــة ل ـل ــ«س ـي ـت ـي ــزن ــز» فـ ــي ب ــداي ــة
املوسم ،غير أن وجود العب من قيمة
بـ ـي ــرن ــاردو سـيـلـفــا س ــاع ــد ب ـيــب على
تجاوز هذه العقبة .اليوم ،وبعد مرور
 33ج ــول ــة ،يـحـتــل مــانـشـسـتــر سيتي
املــركــز الـثــانــي فــي ال ــدوري اإلنكليزي
املمتاز ،مبتعدًا بنقطتني عن املتصدر
ل ـي ـف ــرب ــول ،م ــع مـ ـب ــاراة أق ـ ــل .ال ـن ـجــاح
امل ـح ـل ــي لـ ــم ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى امل ـنــاف ـســة
الـ ـش ــرس ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،إذ تـمـكــن

ال ـف ــري ــق م ــن ال ـت ـتــويــج ب ـك ــأس راب ـطــة
امل ـح ـت ــرف ــن اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة م ـن ــذ أش ـه ــر،
وذلـ ــك ب ـعــد أن تـغـلــب عـلــى تشيلسي
ٌ
ب ــرك ــات ال ـت ــرج ـي ــح .ف ـ ــوز ص ـع ـ ٌـب فــي

الدفاع عن اللقب هو الحد األدنى
للمدرب اإلسباني وإدارة النادي
منتصف األسـبــوع أم ــام بــرايـتــون في
نصف نهائي كأس االتحاد ،أمن ورقة
العبور إلــى النهائي ،حيث سيواجه
فريق واتفورد .كل العوامل تصب في

مـصـلـحــة غ ــواردي ــوال ،فـهــل يستطيع
تحقيق الرباعية مع مانشستر سيتي
هذا املوسم؟
استبعد بـيــب احتمالية ح ــدوث ذلــك
ع ـن ــد س ــؤال ــه ع ــن هـ ــذا األم ـ ـ ــر ،مـشـيـرًا
إلــى أنــه بحاجة إلــى معجزة حقيقية،
غـ ـي ــر أن ذل ـ ــك م ـ ــا ه ـ ــو إال ل ـع ـب ــة مــن
أالعيب التصريحات إذ يــدرك املــدرب
اإلس ـب ــان ــي ج ـي ـدًا إم ـك ــان ـي ــات ال ـفــريــق
وتـطـلـعــات اإلدارة .مـنــذ مـجـيـئــه إلــى
إنكلتراُ ،منح بيب ميزانية ضخمة لم
تتح له في أي من تجاربه التدريبية
ال ـس ــاب ـق ــة .أس ـ ــس غ ـ ــواردي ـ ــوال فــري ـقــا

غوارديوال يريد
دوري األبطال
( ليندزي بارنابي
 -أف ب )

يكتف بتشكيلته املتكاملة
للفوز ،ولم
ِ
ف ــي الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،ب ــل ع ــززه ــا ه ــذا
الصيف باستقطاب أفضل العــب في
ال ــدوري اإلنكليزي عــام  2016ريــاض
مـ ـح ــرز .ل ـض ـمــان الـ ـف ــوز ،ت ـخ ـلــى بيب
عــن شــيء مــن شخصيته املــألــوفــة ،إذ
إن ــه لــم يـكــن مستعدًا للتضحية بــأي
مباراة ملنح العبي األكاديمية فرصة
حقيقية .الـتـخـلــي عــن الع ـبــن شباب
م ــن ط ـ ــراز ج ـي ــدن ســان ـشــو وبــراه ـيــم
دياز ،تعكس تفضيل بيب للتضحية
باملواهب على حساب النقاط .محرز
نفسه لم يجد فرصة كاملة ،إذ جلس
ع ـل ــى م ـق ــاع ــد الـ ـ ـب ـ ــدالء أغـ ـل ــب ف ـت ــرات
املوسم بعد تألق رحيم ستيرلينغ.
رغم الوفرة البشرية من الالعبني في
الـسـيـتــي ،ال ي ـعـ ّـد فــريــق بـيــب املــرشــح
األول للتتويج بالبطولة األوروب ـيــة
األسمى ،إذ إن معايير الفوز في دوري
األبـطــال ال تتوافق مــع معايير الفوز
ب ــأي بـطــولــة أخ ـ ــرى .خ ـيــر دل ـي ـ ٍـل على
ذلك ،فوز ريال مدريد بدوري األبطال
فــي آخ ــر ثــاثــة م ــواس ــم ،رغ ــم امـتــاكــه
منظومة أدنــى فنيًا مــن بــاريــس سان
ً
جيرمان مثال .خروج هذا األخير على
يد مانشستر يونايتد ،يؤكد صعوبة
املنافسة أيضًا .مستن ًدًا على الالعبني
وخبرة املدرب ،إضافة لطموح اإلدارة
الكبير في فرض الفريق كأحد أفضل
األن ــدي ــة األوروب ـ ـيـ ــة ،يـقــف مانشستر
سيتي أمام ساعة الحقيقةٍّ .
تحد كبير
أم ــام غ ــواردي ــوال والعـبـيــه فــي أوروب ــا
يبدأ برحلة توتنهام ،الــذي لن يكون
ً
لقمة سائغة للسيتيزنز.

محمد صالح «سقط ...لم يسقط»

امتحان أخير في مواجهة بورتو
حسن رمضان
طــريـقــة احـتـفــالــه ب ــاأله ــداف اختلفت،
رغ ــم أن ه ــذه األه ـ ــداف أصـبـحــت أقــل
ت ـم ـ ّـي ـزًا ع ــن امل ــوس ــم امل ــاض ــي .أرق ــام ــه
انـخـفـضــت مـقــارنــة بــالـسـنــة السابقة
أيـ ـض ــا .حـيـنـهــا فـ ــاز ال ـن ـجــم امل ـصــري
مـحـمــد ص ــاح بــالـكـثـيــر م ــن األل ـق ــاب
والـ ـج ــوائ ــز الـ ـف ــردي ــة .ل ـك ــن ،م ــا سبب
تــراجــع مستوى «الـفــرعــون املـصــري»
هذا املوسم؟ ّ
ربما لكلمة «تراجع» وقع
صعب على بعض محبي ال ــ«ريــدز»،
وذلك بسبب اقتناعهم أن نجم الفريق
األولّ ،
ّ
يقدم موسمًا استثنائيًا آخر.
مــن يتابع النجم املـصــري ،الــذي ترك
بصمته في الدوري اإلنكليزي املمتاز
ّ
وتلون بالذهب بعد
املوسم املاضي،
تحقيق لقب ه ــداف ال ــدوري برصيد
 32ه ــدف ــا خ ــال م ــوس ــم واح ـ ــد ،وهــو
ما عجز عنه أي العب آخر في تاريخ
ال ــدوري اإلنكليزي ،يعلم ،أن صــاح،
أصـيــب بنوبة «غ ــرور» ،غـ ّـيــرت كثيرًا
من أدائه ومن تصرفاته داخل وخارج
امللعب.
دائـمــا مــا كــان محبو الـنـجــم املـصــري
يبررون تصرفاته ،صحيحة كانت أم
خاطئة .ربما الجمهور العربي سعيد
ب ـن ـجــاح ص ــاح ف ــي اق ـت ـحــام الـ ــدوري
اإلنكليزي ،وتصدر ترتيب الهدافني،
خ ــاص ــة أن صـ ــاح ي ـت ـفــاعــل م ــع ه ــذا
ال ـج ـم ـه ــور ع ـل ــى وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل،
ويجيد الـعــربـيــة ،وبــالـتــالــي تواصله
ً
م ــع مـعـجـبـيــه ي ـكــون س ـه ــا ،ويضعه
ع ـلــى م ـســافــة قــري ـبــة م ـن ـهــم .الـعـكــس

حـصــل مــع ال ـجــزائــري ري ــاض مـحــرز،
فاألخير يتحدث الفرنسية وال يجيد
ال ـعــرب ـيــة ،ورغ ــم ف ــوزه بــأفـضــل العــب
ف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي وت ـتــوي ـجــه
بالدوري ،إال أنه لم يصبح «معشوق
الجماهير» كما صالح.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت م ـ ـ ــوج ـ ـ ــات م ـ ـ ــن الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــات
و«ال ـ ـتـ ــرنـ ــدات» ت ـن ـت ـشــر ع ـل ــى م ــواق ــع
التواصل االجتماعي على اختالفها،
ّ
لعل أشهرها الـ«هاشتاغ» الذي انتشر
على أغلبية الصفحات االجتماعية
منها والرياضية ،والحديث عن الشق
الـعــربــي مــن هــذه الـصـفـحــات#« ،لـلــه_
ع ـ ـلـ ــى_أخـ ــاقـ ــك_يـ ــا_ف ـ ـخـ ــر_ال ـ ـعـ ــرب».
هــاش ـتــاغ ،ب ــدأ الـجـمـيــع ي ـتــداولــه ،من
متابع لكرة القدم ،ومن مشاهد عادي
ّ
يتفرج على هذه الرياضة فقط لرؤية
ابــن بـلــده ،وهــي الجملة التي يحبها
جمهوره العربي كثيرًا أيضًا .األخير،
يـ ـك ــون سـ ـعـ ـيـ ـدًا ب ــاحـ ـتـ ـف ــاالت ص ــاح
بعد تسجيله لــأهــداف ،عندما يرفع
يــديــه نحو الـسـمــاء ،وعـنــدمــا يسجد.
ي ـت ـفــاعــل م ـعــه هـ ــذا ال ـج ـم ـهــور أي ـضــا
عندما يتبادل القمصان مع غيره من
الالعبني عند نهاية أي لقاء .تصرفات
صالح هي التي ساهمت في شهرته،
أكثر من نيله الحذاء الذهبي.
شهرة صالح الكبيرة ربما انعكست
عـلـيــه بـشـكــل سـلـبــي م ــؤخـ ـرًا ،صــاح
ن ـف ـســه ،بـ ــدأ ي ـت ـغـ ّـيــر ،ل ــم ي ـعــد صــاح
امل ــوس ــم امل ــاض ــي فـ ـن ـ ّـي ــا ،وشـخـصـيــا
م ــن خ ــال ت ـصــري ـحــاتــه .ب ــدأ الــاعــب
ّ
املـصــري يتكلم عــن نفسه .منذ متى
ّ
و«فخر العرب» يتكلم ويقارن نفسه

صالح مطالب
باستعادة
مستواه (غلين
كيرك ـ أ ف ب)

بــاع ـبــن آخ ــري ــن ،م ــن بـيـنـهــم زمـيـلــه
في الفريق السنغالي ساديو مانيه؟
تـ ـص ــري ــح ص ـ ـ ــاح ل ـش ـب ـك ــة «سـ ـك ــاي
س ـب ــورت ــس» ،الـ ــذي ق ــال ف ـيــه« :هـنــاك
العبون ّ
سجلوا عــدد األه ــداف نفسه

دائمًا ما كان محبو النجم
المصري يبررون تصرفاته،
صحيحة كانت أم خاطئة
ال ــذي سـ ّـجـلـتــه أن ــا ،وي ـقــولــون بأنهم
يـقــدمــون مــوســم حـيــاتـهــم ،وأن ــا أق ـ ّـدم
ّ
موسمًا سيئًا» .أكد «أبو صالح» من
خــال هــذا التصريح أنــه بالفعل ،لم
يعد صــاح املــوســم املــاضــي ،لــم يعد

صـ ــاح «املـ ـت ــواض ــع» ،ال ـ ــذي شــاهــده
وانبهر بــه الجميع .طريقة احتفاله
بالهدف أمــام ساوثهامبتون ،تؤكد
ذلــك ،احتفل أفضل العب في الــدوري
اإلنـكـلـيــزي املــوســم املــاضــي ،بطريقة
وك ــأن بــه ي ـقــول لـلـجـمــاهـيــر« :ه ــا أنــا
ّ
أسجل األهداف،
هنا ،لم أمت ،ما زلت
وســأب ـقــى ال ـن ـجــم األول ف ــي ال ـفــريــق،
وه ـ ـ ّـداف ال ـف ــري ــق» .االح ـت ـفــال انـتـقــده
كثيرون ،وبرره كثيرون أيضًا ،ولكن
األكيد أن تغييرًا قد حصل.
مـ ــا يـ ـح ــدث مـ ــع م ـح ـم ــد ص ـ ـ ــاح ،مــن
املـمـكــن أن يـحــدث مــع أي الع ــب آخــر،
عــاش الشهرة بكل تفاصيلها .لكن،
هناك فرق بني العب يستطيع الفصل
ب ــن ح ـي ــات ــه ال ـخ ــاص ــة وكـ ـ ــرة ال ـق ــدم.
صـ ــاح بـ ــات أكـ ـث ــر م ــن مـ ـج ــرد الع ــب

كـ ــرة ق ـ ــدم ،ت ـح ــول إلـ ــى وجـ ــه إعــانــي
ل ـل ـشــركــات ال ـع ــامل ـي ــة ،ال ـت ــي تستفيد
مــن صــورتــه وص ــورة غـيــره لتسويق
م ـن ـت ـجــات ـهــا .وربـ ـم ــا هـ ــذا األم ـ ــر بــات
يشعر الالعب املصري بأهمية زائدة.
وم ــن األم ـ ــور امل ـه ـمــة ال ـت ــي ت ــدل على
أن ص ــاح وق ــع فــي فــخ الـشـهــرة وفــي
ف ــخ وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ه ــو رده ق ـب ــل أشـ ـه ــر ع ـل ــى االتـ ـح ــاد
املصري لكرة القدم من خــال فيديو
على فــايـسـبــوك ،حينها غــرق صالح
فــي عــالــم الــ«ســوشــال مـيــديــا» ،ومنذ
ذلــك الوقت بــدا واضحًا أن أداءه بدأ
يتراجع ،ألن تفكيره لم يعد منصبًا
عـلــى أدائ ــه فــي املـلـعــب فـقــط ،بــل أخــذ
مـنــه الـعــالــم االف ـتــراضــي حـيـزًا مهمًا،
يمكن أن يــؤثــر عليه سلبًا أكـثــر إذا
ل ــم ي ـت ــدارك األمـ ــر ،ويـعـيــد رأس ــه إلــى
املستطيل األخضر فقط ،وبعيدًا عن
أضواء الخارج.
سـيــواجــه صــاح الـيــوم فــريــق بورتو
البرتغالي على ملعب أنفيلد ،ضمن
ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
(الـ ـس ــاع ــة  10:00ب ـتــوق ـيــت ب ـي ــروت)
وه ــو مـطــالــب بتقديم مـسـتــوى جيد
لـيـنـفــي ك ــل م ــا ي ـق ــال ع ــن ّشخصيته
وأدائـ ـ ــه .عـلــى ال ـ ــورق ،ال ـكــفــة ستميل
ّ
ألبناء مدينة «البيتلز» ليفربول ،إل
أن مــا ّ
قدمته «التنانني البرتغالية»
أمــام نــادي العاصمة اإليطالية روما
في دور الــ 16يجعل مــدرب ليفربول،
ّ
األملــانــي يــورغــن كـلــوب ،يفكر مرتني،
قبل اتخاذ قــراره ،وقبل أن يستسهل
املباراة ،ألن املفاجآت يمكن أن تحدث.

