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رياضة

رياضة
يسعى تشيوبوتاريو
إلى تحقيق الفوز
على كوريا الشمالية
(عدنان الحاج علي)

9
عاد عباس حسن
إلى النجمة بعد
إصابة الحارس
األول (عدنان
الحاج علي)

تغادر بعثة منتخب لبنان
لكرة القدم إلى كوريا
الشمالية عصر االثنين
لمواجهة صاحب األرض
يوم الخميس في 5
أيلول/سبتمبر المقبل
في افتتاح تصفيات
كأسي العالم  2022وآسيا
 .2023وقبل أيام على
الرحلة التي ستدوم 26
ساعة ،عقد المدير الفني
لمنتخب لبنان الروماني
ليفيو تشيوبوتاريو
مؤتمرًا صحافيًا تحدث
فيه عن منتخبه
وتحضيراته للمباراة

الكرة اللبنانية

اإلصابات و«الظروف الخاصة» تخلط أوراق تشيوبوتاريو
عبد القادر سعد
يـ ـب ــدأ م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
مشوار تكرار إنجاز تصفيات كأس
ّ
ال ـع ــال ــم  ،2014وال ـت ــأه ــل إل ــى ال ــدور
الـنـهــائــي مــن تصفيات ك ــأس العالم
 2022وك ــذل ــك إلـ ــى ن ـه ــائ ـي ــات ك ــأس
آسيا  2023مباشرة من دون خوض
تصفيات أخــرى .مشوار لبنان يبدأ
ف ــي م ـح ـط ـتــه األول ـ ـ ــى م ــن ال ـعــاص ـمــة
الكورية الشمالية بيونغ يانغ ضمن
ّ
تضم أيضًا
املجموعة الثامنة التي
منتخبات تركمنستان وسيريلنكا.
 23العبًا سيحملون أحالم اللبنانيني
ب ـت ـكــرار اإلنـ ـج ــاز ،وال ـب ــداي ــة ستكون
مماثلة آلخر مباراة خاضها منتخب
ل ـب ـن ــان رس ـم ـي ــا وكـ ــانـ ــت مـ ــع ك ــوري ــا
الشمالية تـحــديـدًا فــي نـهــايــة ال ــدور
األول من كأس األمم اآلسيوية في 17
كانون الثاني املاضي باإلمارات.
ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـس ـ ـفـ ــر إلـ ـ ـ ــى ب ـ ـيـ ــونـ ــغ يـ ــانـ ــغ،
ت ـ ـحـ ــدث امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
ليفيو تشيوبوتاريو خــال مؤتمر

صحافي عقده في االتحاد اللبناني
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،بـحـضــور رئ ـيــس لجنة
املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات م ـ ـ ـ ــازن قـ ـبـ ـيـ ـس ــي .ق ـ ـ ّـدم
تـ ـشـ ـي ــوب ــوت ــاري ــو ع ــرض ــا ل ـل ـمــرح ـلــة
املــاضـيــة واملقبلة معتبرًا أن بطولة
ـرب آسـيــا ّ كــانــت تحضيرية بشكل
غـ ّ
مـكــثــف وب ــن ــاء ،واملــرح ـلــة املـقـبـلــة لن
تكون سهلة .فالطموح كبير والسعي
سيكون لتسجيل نتيجة إيجابية في
كوريا الشمالية «أي الفوز وتحقيق
النقاط الثالث» كما قال املدرب ليفيو
خالل املؤتمر الصحافي.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ــرومـ ـ ــانـ ـ ــي عــن
اسـ ـت ــدع ــاءات ــه ل ـل ـم ـب ــاراة والـ ـت ــي قــد
ت ـش ـهــد ت ـع ــدي ــات ن ـت ـي ـجــة إص ــاب ــات
أو ظـ ــروف ط ــارئ ــة لــاع ـبــن .فــاعــب
فـ ــريـ ــق األنـ ـ ـصـ ـ ــار سـ ــونـ ــي سـ ـع ــد لــن
يكون حاضرًا رغم استدعائه بسبب
إصابة تعرض لها أخيرًا ،أما مدافع
نادي العهد خليل خميس ،فسيكون
في الواليات املتحدة لظروف تتعلق
ّ
بـ ــدراس ـ ـتـ ــه .وسـ ـيـ ـت ــم اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ك ــل
م ــن أح ـم ــد ح ـ ـجـ ــازي ،وم ـع ـت ــز بــالـلــه

ً
الجنيدي بدال منهما.
لـكــن الــافــت ك ــان غـيــاب العـبــن اثنني
مـحـتــرفــن ف ــي الـ ـخ ــارج وه ـم ــا بــاســل
ج ـ ـ ـ ــرادي وج ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـع ـ ـمـ ــري .األخـ ـي ــر
س ـي ـغ ـي ــب ل ـ ــوج ـ ــود مـ ـش ــاك ــل ت ـت ـع ـلــق
بفريقه ،أما جرادي فهو ال يرغب بأن
يـكــون مــع املـنـتـخــب فــي ه ــذه امل ـبــاراة.
«تحدثت معه وأبلغني أنه غير جاهز

أبلغ باسل جرادي المسؤولين
والمدرب عدم رغبته
بالحضور مع المنتخب
بدنيًا وفنيًا كي يكون حاضرًا معنا.
بالنسبة لــي ال ـبــاب دائ ـمــا مـفـتــوح له
ول ـغ ـيــره ،لـكــن بــرأيــي األس ـم ــاء ليست
مهمة .ما يهم هو الشغف والحماسة
للعب مع املنتخب وارتــداء القميص»
يــوضــح ليفيو ح ــول مــوضــوع غياب
جرادي.
بدوره أشار رئيس لجنة املنتخبات

مـ ـ ـ ـ ــازن قـ ـبـ ـيـ ـس ــي أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــواصـ ـ ــل مــع
ّ
ال ــاع ــب ووال ـ ـ ــده ح ـيــث أك ـ ــد جـ ــرادي
عـ ــدم ج ـه ــوزي ـت ــه .ل ـكــن قـبـيـســي لفت
إ ُلـ ـ ــى أم ـ ـ ـ ٍـر م ـه ــم وهـ ـ ــو أن ال ـس ـيــاســة
ّ
امل ــت ـب ـع ــة ف ــي امل ـن ـت ـخــب ه ــي تــوسـيــع
م ــروح ــة ال ـخ ـي ــارات وعـ ــدم االع ـت ـمــاد
فــي املنتخب على العــب أو اثنني بل
على  23العبًا مع عمل على تخفيض
م ـعـ ّـدل األع ـمــار وه ــو مــا ب ــدأ تنفيذه
في بطولة غرب آسيا« .املنتخب هو
جميع الالعبني وال يوجد اسم كبير
وآخـ ــر صـغـيــر» ي ـقــول قـبـيـســي حــول
موضوع الالعبني.
ك ـم ــا تـ ـح ــدث ق ـب ـي ـســي عـ ــن م ــوض ــوع
امل ـكــافــآت مـشـيـرًا إل ــى أن االت ـح ــاد قد
قــرر تخصيص مـكــافــآت للمنتخبات
وس ـ ـي ـ ـقـ ــوم رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ه ــاش ــم
حـ ـي ــدر بـ ــإبـ ــاغ ال ــاعـ ـب ــن ب ـه ــا خ ــال
اللقاء معهم عشية السفر إلــى كوريا
الشمالية« .وحتى منتخبات الفئات
ال ـع ـمــريــة سـيـتــم تـخـصـيــص مـكــافــآت
ل ـهــا» يـضـيــف قـبـيـســي خ ــال املــؤتـمــر
الصحافي.

وك ـ ـ ــان هـ ـن ــاك ع ـ ــدة أس ـئ ـل ــة ل ـل ـم ــدرب
الروماني حــول الفترة التي قضاها
مـ ــع امل ـن ـت ـخ ــب وكـ ـي ــف وجـ ـ ــد عـقـلـيــة
الالعب اللبناني ،إضافة إلى متابعته
مـبــاريــات النخبة وإذا مــا كــان هناك
الع ـ ـبـ ــون ل ـف ـت ــوا ن ـ ـظـ ــره ،إل ـ ــى جــانــب
ّ
مــا سـيـقــوم بــه ل ـحــل مشكلة الظهير
األيسر« .من خالل بطولة غرب آسيا
ّ
وجــدت أن العقلية جيدة وأنــا ممنت
ل ـت ـجــاوب الــاع ـبــن وت ـعــاون ـهــم .وقــد
الح ـظــت وجـ ــود ل ــذة واس ـت ـم ـتــاع في
ال ـل ـع ــب ،وت ـف ـ ّـهــم ال ــاع ـب ــون أسـلــو ّبــي
ّ
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ب ــال ـت ـخ ــل ــي ع ـ ــن ال ـت ـح ــف ــظ
لصالح اللعب املفتوح وعــدم تغليب
الـ ـن ــزع ــة ال ــدف ــاعـ ـي ــة والـ ـت ــركـ ـي ــز عـلــى
املـ ـ ــرتـ ـ ــدات .وع ـ ــن م ـتــاب ـع ـتــه ل ـك ـ َ
ـأس ــي
الـنـخـبــة وال ـت ـحــدي األخ ـيــرتــن أشــار
تشيوبوتاريو إلى أن بعض الالعبني
لفتوا نظره وتحديدًا في فريق شباب
الـ ـس ــاح ــل ،ك ـم ــا أنـ ــه ي ـع ـمــل ع ـل ــى حــل
مـشـكـلــة الـظـهـيــر األي ـس ــر عـبــر بعض
الخيارات املحلية ،إضافة إلــى العب
لبناني محترف في الخارج.

أخبار محلية
النادي أرقامه القياسية على الشكل التالي ،سباق  200متر فراشة ،رجب
بيضون (رجال) .سباق  100متر حرة ،ليا اسطنبولي (فتيات) .سباق 100
متر صدر ،ليا اسطنبولي (فتيات) .واعتبر النادي أن هذه النتائج منقوصة
نظرًا لوجود عدد من سباحي النخبة خارج البالد للمشاركة في لقاءات دولية.

دورة «إستراتيجيات القتال وتكتيكاته»

الجزيرة الرياضي بطل لبنان في السباحة

أحرز نادي الجزيرة الرياضي بطولة لبنان العامة في السباحة« ،حوض 50
مترًا» ،بعد حصده  103ميداليات في  174سباقًا .وحطم الجزيرة  4أرقام
قياسية للفئات العمرية ،كما جمع  73254نقطة .وتــوزعــت امليداليات على
الشكل التالي 43 ،ميدالة ذهبية 33 ،ميدالية فضية و 27ميدالية برونزية .وعزز

انطلقت في ّ
مجمع الرئيس إميل لحود الرياضي العسكري فعاليات دورة
إعــداد ملدربي الكاراتيه تشمل «إستراتيجيات القتال وتكتيكاته» ،وينظمها
اتحاد اللعبة حتى الجمعة  30آب الجاري بدعم من اللجنة األوملبية اللبنانية
التي ّتقررت عبرها هذه الدورة في إطار برنامج صندوق التضامن األوملبي.
وسيطلع املشاركون على تقنيات وتعديالت استنادًا إلى األنظمة الجديدة التي
ّ
أقرها االتحاد الدولي بعد إدراج اللعبة في برنامج «طوكيو .»2020
وإضافة إلى برنامج الدورة ،أعدت للخبير الدولي زيارات ألندية اللعبة ولقاءات
مع العبيها لالطالع على مجريات الحصص التدريبية والتحضيرات اليومية،
ً
فـضــا عــن جـلـســات عـمــل مــع أعـضــاء االت ـحــاد ومعنيني سعيًا إلــى تطوير
املستوى إداريًا وفنيًا.

المون السال بطل لبنان في المبارزة
ّ
استكمل االتحاد اللبناني للمبارزة روزنامة بطوالته لعام  ،2019فنظم بطولة
لـبـنــان لـفــرق ال ـس ـيــدات فــي س ــاح الـشـيــش عـلــى مــاعــب ن ــادي امل ــون الســال

بمشاركة أندية املــون الســال والتعاضد والـبــرج عينطورة .وفــي التفاصيل،
سيطر نادي املون السال على البطولة ففاز ّ فريق املون السال «أ» على فريق
املون السال «ب» في املباراة النهائية .هذا وحل فريق البرج عينطورة في املركز
الثالث ،وفريق التعاضد رابـعــا .وأشــرف على تنظيم املباريات نائب رئيس
االتـحــاد ورئيس اللجنة الفنية زيــاد أبــو عــراج ،وطاقم حكام برئاسة رئيس
لجنة الحكام الحكم الدولي العميد املتقاعد الدكتور ميشال يوسف والحكم
االتحادي أنطوان العنيسي.

سبوت اليت

ّ
مشكالت ّ ٌرافقتها في
موسم رياضي ،تعمل األندية على انتداب العبين لتعزيز صفوفها ،وحل
بعد انتهاء كل
ٍ
ٍ
عدد من الالعبين ،فيما قلة من األندية
الموسم المنتهي .معظم األندية في لبنان تبحث عن التعاقد مع أكبر ٍ
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ّ
ُ
النتائج .الواقع يشير إلى ُ أنه كلما
وتصل إلى إمكانيات هؤالء ،قبل أن تنتهي في غياب االستقرار في الفريق ،وتراجع ُ
ارتفعت الميزانية ،ازداد عدد الالعبين ،لكن الحقيقة ،أنه ليس مهمًا حجم األموال التي تصرف ،بل على من تصرف

ُ
ّ ُ
ّ
ّ
األندية «تكدس» الالعبين وتغيب االستقرار
علي زين الدين
 28العبًا تعاقدت معهم إدارة نادي
ال ـن ـج ـمــة ف ــي ع ـهــدهــا ال ـج ــدي ــد ال ــذي
بدأ عام  ،2017إلى حني إغالق سوق
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت الـ ـشـ ـت ــوي ف ـ ــي امل ــوس ــم
امل ــاض ــي .ال ــرق ــم يـ ـ ّـدل ،حـتـمــا ،إل ــى أن
ـق
ال ـن ــادي يـعـمــل عـلــى تــأسـيــس فــريـ ً ٍ
ج ــدي ــد ،ل ـكــن ذلـ ــك ل ــم ي ـح ـصــل ف ـعــا.
ـؤالء الـ ــاع ـ ـبـ ــن ،غـ ـ ـ ــادروا
 23مـ ــن هـ ـ ـ ـ ٌ
النادي .خمسة فقط ال يزالوان ضمن
صفوف الفريق ،علمًا أن واحدًا منهم
ُ
است َ
غني
«ال ـحــارس عـبــاس حـســن»،
عـنــه ،قبل تجديد عـقــده مــؤخـرًا بعد
إصابة الـحــارس ّ
األول .األسـمــاء هي
التالية :حمزة عبود ،حسن العمري،
ح ـ ـسـ ــن م ـ ـع ـ ـت ـ ــوق ،أح ـ ـ ـمـ ـ ــد يـ ــونـ ــس،
أح ـم ــد ج ـل ــول ،ك ــري ــم ّدرويـ ـ ــش ،أمـيــر
الـ ـحـ ـص ــري ،ع ـل ــي م ــوف ــق امل ــوس ــوي،
محمد جعفر ،عمر زيــن الــديــن ،عبد
الفتاح عاشور ويحيى الهندي ،رفقة
علي بزي (انتقل باإلعارة إلى شباب
ال ـب ــرج) ،وم ــن األج ــان ــب :عـبــد ال ــرزاق
الـحـســن ،مـحـمــود فـتــح ال ـلــه ،كبيرو
مــوســى ،دارك ــو ميسيفكي ،ياسمني
ميسينوفيتش ،أحمد ديــب ،فيليبي
دوس ســانـتــوس ،ســايــدريــل لــويــس،
محمد شـمــس الــديــن شــاونــا وأنـتــي
بكماز .القائمة طويلة؟ لم تنتهِ بعد.
ُيضاف إلى هــؤالء ،آخــرون كانوا مع
الـفــريــق خــال عهد اإلدارة السابقة،
وه ــم ال ـي ــوم خ ــارج ــه .ال ـقــائ ـمــة تـكـ ُـبــر
ٌ
واحد
لتشمل  15العبًا أيضًا ،بينهم
فقط اعـتــزل ،وهــو بــال نجارينّ ،أما
اآلخ ــرون ،فـهــم :حسن محمد ،حسن
مـ ـهـ ـن ــا ،يـ ــوسـ ــف الـ ـ ـح ـ ــاج ،مـصـطـفــى
كـ ـ ـس ـ ــاب ،مـ ـحـ ـم ــد ش ـ ـم ـ ــص ،عـ ـب ــاس
عطوي ،أكرم مغربي ،خالد تكه جي،
محمد مرقباوي ،مــازن جمال ،ربيع
الكاخي ،حمزة سالمة ،محمد حمود

وبشار املقداد.
ّ
ثمة مشكلتان هنا ،األولى ،أن معظم
ه ــؤالء الــاعـبــن ،لــم يستفد النجمة
مـنـهــم م ــادي ــا ل ــدى مـ ـغ ــادرة ال ـن ــادي،
إذ ّإم ــا انتهت عـقــودهــم ،أو حصلوا
عـلــى اس ـت ـغ ـنــاءاتّ .أم ــا الـثــانـيــة ،هي
في عدم التخطيط الصحيح لكيفية
التعاقد مــع الــاعـبــن ،وم ــدى حاجة
ال ـفــريــق ل ـهــم ،أو م ــدى قــدرت ـهــم على
منافس للحصول على
فريق
خدمة
ٍ
ٍ
ألقاب جميع املنافسات التي يشارك
فيها .لكن النجمة ،ال يختلف فعليًا
عن األندية األخرى في لبنان ،ولو أن
عدد تعاقداته هي األكبر (وصل إلى
 34العبًا في ثالث سنوات).
«تـكــديــس» الــاعـبــن فــي الـفــرق ،يتم
ً
ـادة ألسـبــاب عـ ّـدةّ ،
أهمها التغيير
عـ
ٍ
ّ
ّ
الــدائــم فــي األجـهــزة الفنية ،إذ قلما
ٌ
مدرب على رأس الجهاز الفني
يبقى
لفريقه ملوسمني متتاليني ،هــذا إذا
ل ــم ي ـت ـغـ ّـيــر املـ ـ ــدرب أك ـث ــر م ــن مــرتــن
في املوسم الــواحــد .أضــف إلــى ذلك،
عــدم وج ــود لجنة فـنـ ّـيــة فــي العديد
مــن األنــديــة ،أو مدير كــرة .ذلــك ،إلى
ج ــان ــب أهـ ـ ـ ــواء رؤسـ ـ ـ ــاء األنـ ــديـ ــة أو
اإلداريـ ــن ،فــي التعاقد مــع الع ـ ٍـب أو
أكـثــر ،وبطبيعة الـحــال ،قــد ال يكون
ه ـ ـ ـ ــؤالء ضـ ـم ــن ح ـ ـسـ ــابـ ــات امل ـ ـ ـ ــدرب،
واألمثلة على هذا األمر كثيرة ،وما
ـات بــن اإلدارات
يــرافـقـهــا مــن مـشـكـ ٍ
واملدربني أكثر.
م ـمــا ال ش ــك ف ـيــه أن م ــن غ ـيــر املـمـكــن
ـاد.
أن تـنـجــح جـمـيــع ص ـف ـقــات أي ن ـ ٍ
ب ـع ــض ال ــاع ـب ــن ق ــد ي ـن ـج ـحــون مــع
ـرق وي ـف ـش ـل ــون مـ ــع أخـ ـ ـ ــرى ،وهـ ــذا
فـ ـ ـ ٍ
األم ـ ـ ــر ،ق ــد ال يـ ـك ــون ب ــالـ ـض ــرورة لــه
ـار خ ــاط ــئ م ــن املـ ـ ــدرب،
ع ــاق ــة ًّ ب ـخ ـي ـ ٍ
ـأي مـمــن يطلب ال ـت ـعــاقــدات ،بل
أو بـ ـ
ربما لعدم ّ
تكيف الالعب مع الفريق،
أو بـسـبــب اإلص ــاب ــات أو غـيــرهــا من

ّ
تغييرات متأخرة في األجهزة الفنية
ّ
ثالثة مدربني ُجدد تركوا مناصبهم بعد تعاقد األندية معهم ،حتى قبل
انطالق بطولة الدوري ،على الرغم من أنهم لم يستمروا مع فرقهم ألكثر
من شهرين .الفراق األخير تم بني السالم زغرتا واملحاضر األردني نهاد
صوقار ،الذي ُع ّي على رأس الجهاز الفني للفريق .صوقار قاد الفريق
ّ
التحدي ،لكنه لم يستمر بعمله ،بسبب انشغاله
الشمالي إلى نهائي كأس
مع االتحادين اآلسيوي والدولي .سبقه التونسي طارق جرايا في النجمة،
الذي أقيل من منصبه ،وقبله العراقي مالك فيوري في شباب البرج.
في الوقت الذي من املفترض أن تستعد الفرق خالله لبطولة الدوري،
شهر على انطالق البطولة .غياب
يستبدل بعضها مدربيها قبل أقل من ٍ
التخطيط الفعلي ،يسري أيضًا على األجهزة الفنية ،وليس التعاقدات مع
الالعبني فحسب ،دون توسعة الدائرة لتشمل فرق الفئات العمرية.

األس ـب ــاب الـفـنـ ّـيــة وغـيــر الـفـنـ ّـيــة .لكن
ـاد مع أكثر
األكيد أيضًا ،أن تعاقد نـ ٍ
مـ ــن  10العـ ـب ــن كـ ــل مـ ــوسـ ـ ٍـم واح ـ ــد،
يعني أن عــددًا مــن هــؤالء لــن يحظى
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بفرصة اللعب غالبًا ،ويعني أيضًا،
ً
أن الفريق الــذي يضم عــادة نحو 20
العـبــا ،صــار أكـبــر ،وأن بعض هــؤالء
الالعبني ،لن يكونوا ضمن حسابات
امل ـ ــدرب ،وغــال ـبــا ،سـ ُـيـسـتـغـنــى عنهم
ّ
الحقًا ،واملؤكد أكثر ،أن االستقرار في

الـفــريــق لــن يحصل إذا مــا استمرت
ٍّ
دوري،
بشكل
عملية ً «ضخ» الالعبني
ٍ
خاصة مع التغيير املستمر للجهاز
الفني.
ما يفعله العهد في سوق االنتقاالت،
ّأدى إل ــى ظـفــره بلقب بـطــولــة لبنان
لثالثة مــواســم متتالية .هــو الـنــادي
الالعبني منذ ثالث
األقــل تعاقدًا مع
ّ
ـوات إل ــى ال ـي ــوم ،لـكــنــه أي ـض ــا ،ال
س ـن ـ ٍ
يختلف عن غيره من األنــديــة ،إال أن
ال ـفــارق هــو فــي احتفاظه بالالعبني
الـشـبــاب الــذيــن ص ـعــدوا إل ــى الفريق
ّ
األول .فـ ــإذا م ــا قـ ــورن بــالـنـجـمــة ،أي
في فترة فتح ســوق االنتقاالت أربع
م ــرات (صيفًا وش ـتــاء) ،فهو ضــم 15
َ
وبقي من
العبًا فقط ،بينهم  5أجانب،
ّ
هؤالء خمسة العبني فقط .قبل تسلم
املـ ــدرب بــاســم مــرمــر ال ـفــريــق أخ ـي ـرًا،

كــان الـنــادي تعاقد مــع ستة العبني،
َ
ـاد ،ال
بقي اثنان منهم .كما في أي نـ ٍ
ي ـك ــون خ ـي ــار ال ـت ـع ــاق ــدات مـحـصــورًا
باملدرب (وهو ٌ
أمر طبيعي ،في لبنان
وخ ــارج ــه) ،وب ـعــض الــاع ـبــن ق ــد ال
يتناسبون مع رؤية الجهاز الفني.
بـ ـشـ ـك ـ ٍـل عـ ـ ـ ــام ،أثـ ـبـ ـت ــت الـ ـتـ ـج ــرب ــة أن
االس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـفــريــق ه ــو الـطــريــق
إلى البطوالت .األنصار اعتمد أخيرًا
على هذا األمر ،ولو أن النادي ال يزال
موسم على انتداب العديد
يعمل كل
ٍ
مــن الالعبني ،الــذيــن غالبًا ،ال حاجة
ٌ
مستقر
له بهم .اإلخــاء األهلي عاليه
ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ــاعـ ـب ــن ،كــذلــك
األمــر بالنسبة إلــى شباب الساحل،
وكالهما يحققان نتائج ّ
جيدةّ ،أدت
أخيرًا إلى ظفر الفريق األخير بلقب
ك ـ ــأس ال ـن ـخ ـب ــة ،وم ـن ــاف ـس ــة ال ـف ــري ــق
الجبليّ .أم ــا األنــديــة الـتــي انتهجت
بشكل
فكرة التغيير املستمر ،عانت
ٍ
ّ
مـلـحــوظ ،حــتــى هـبــوط بعضها إلــى
الــدرجــة الثانية ،كالبقاع الرياضي،
ّ
الــذي تخلى عن العديد من نجومه،
ّ
والراسينغ ،الــذي ضــم عــددًًا ال بأس
به من الوجوه الشابة دفعة واحــدة،
الشباب العربي.
وسبقهما أيضًا ٌ
ٌ
ٌ
ت ـب ـق ــى هـ ـن ــاك حـ ــالـ ــة واح ـ ـ ـ ــدة ش ـ ــاذة
ع ــن ال ـق ــاع ــدة ،وه ــي ف ــي ال ـف ــرق الـتــي
تصعد إلى الدرجة األولــى .املستوى
بشكل ملحوظ بــن الدرجة
يختلف
ٍ
ّ
الـثــانـيــة واألع ـل ــى مـنـهــا ،م ــا يتطلب
تعاقد الـنــادي مع العبني ُجــدد ،ولو
أن االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن جـمـيــع الــاعـبــن
الصاعدين مع الفريق قد يـ ّ
ـؤدي إلى
ً
نـتــائــج سـلـبـيــة .ال ـب ــرج م ـث ــا ،اعتمد
بشكل شبه كامل ،لكن
تغيير فريقه
ٍ
االختيارات الدقيقة من ِقبل الجهاز
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ،والـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر الـ ـصـ ـحـ ـي ــح،
أوص ــل إل ــى ف ــوز الـفــريــق بلقب كــأس
ّ
التحدي.

