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رياضة

رياضة
الكرة اللبنانية

التشكيلة المثالية في الدوري

سيطرة محلية بألوان «الثالثة الكبار»
بعد إسدال الستار على
موسم الدوري اللبناني
لكرة القدم ،كان باإلمكان
ّ
التوقف عند العديد
من األسماء التي فرضت
حضورها في غالبية
المباريات ،ولعبت دورًا
مؤثرًا ومباش ُرًا في نتائج
فرقها ،فاعتبرت األفضل
واستحقت اإلشادة« .األخبار»
تستعرض التشكيلة المثالية
لالعبين الـ  11األفضل
والمدرب الذي ّ
تفوق على
كل المدربين اآلخرين
شربل ّ
كريم
 11العبًا كانوا األفضل بنظر غالبية
الـ ـخـ ـب ــراء ح ـت ــى ل ــو اخ ـت ـل ـفــت اآلراء.
هـ ــؤالء ك ـ ّـرس ــوا أنـفـسـهــم نـجــومــا في
م ـع ـظــم مـ ـب ــاري ــات ف ــرقـ ـه ــم ،وج ـ ــاءت
أرقــام ـهــم لـتـتـحــدث عـنـهــم .مـنـهــم من
اسـ ـتـ ـف ــاد مـ ــن ن ـج ــوم ـي ـت ــه الـ ـف ــردي ــة،
ومـ ـنـ ـه ــم مـ ــن ملـ ــع فـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ت ــأل ــق
املـجـمــوعــة الـتــي لعبت مـعــه ،ومنهم
مــن اع ـتــاد عـلــى ال ـبــروز واسـتـمــر في
النسج على املنوال عينه.
حـ ــارس مــرمــى ال ـع ـهــد م ـهــدي خليل
ك ــان أح ــد ه ــؤالء الــاع ـبــن ،فـهــو بال
ش ــك ح ـم ــى ن ـف ـســه ب ـخ ــط دفـ ـ ــاع ك ــان
األفضل في الــدوري ،لكنه في الوقت
ذاتــه أظهر إمكاناته في االختبارات
ال ـص ـع ـب ــة ،وذلـ ـ ــك ب ـت ـص ــدي ــات ــه ال ـتــي
كانت
أنقذت بطل لبنان من مواقف ّ
س ـت ـض ـعــه ف ــي وضـ ـ ـ ٍـع ح ـ ــرج وت ـعــقــد
عليه األمــور .حــارس مرمى املنتخب
ال ــوطـ ـن ــي خ ـ ــاض  21م ـ ـبـ ــاراة وتـ ــرك

ال ـخ ـش ـبــات ال ـث ــاث ف ـقــط ف ــي م ـب ــاراة
واحــدة ،محافظًا على نظافة شباكه
فـ ــي  16م ـن ــاس ـب ــة ،وه ـ ــو رق ـ ـ ـ ٌـم كـبـيــر
ي ـع ـك ــس أحـ ـ ــد األسـ ـ ـب ـ ــاب الــرئ ـي ـس ـيــة
وراء فوز العهد باللقب الثالث على
التوالي والسابع في تاريخه .في ظل
تراجع األداء املمتع للفريق األصفر
ه ـجــوم ـيــا ،كـ ــان ال ــدف ــاع ومـ ــن خلفه
خليل الحجر األســاس وراء اإلنجاز
الجديد.
وإذا م ـ ــا ت ـ ــم اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض أفـ ـض ــل
ـط م ــؤل ــف مـ ــن ثــاثــة
امل ــدافـ ـع ــن لـ ـخ ـ ٍ
العـ ـب ــن ،ي ـم ـكــن ذك ـ ــر ث ـن ــائ ــي الـعـهــد
حسني دقـيــق وخليل خميس .األول
قسم ال بــأس بــه مــن املتابعني
بنظر
ٍ
ه ـ ــو أف ـ ـضـ ــل العـ ـ ــب ف ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ه ــذا
املــوســم ،وكذلك أفضل العــب لبناني
ف ــي الـ ـ ــدوري .وهـ ــذا األمـ ــر م ـ ـ ّ
ـرده الــى
املستوى الثابت الــذي ّ
قدمه الظهير
األي ـســر ،وال ــذي تـحـ ّـول الــى «جــوكــر»
ف ــي خ ـ ـيـ ــارات امل ـ ـ ــدرب ب ــاس ــم م ــرم ــر،
حيث شغل أحيانًا مركز قلب الدفاع،
وأخيرًا مركز العب الوسط ـ ـ املدافع
(االرتكاز) ،في املباراة أمام طرابلس
ضمن ربع نهائي كأس لبنان.
وخ ــاض دقـيــق  21م ـبــاراة مــع العهد
ً
في الــدوري ،مسجال هدفني ،وممررًا
آخرين ،وهو كان املدافع املزعج لكل
مــن واج ـهــه ،واملـهــاجــم املقلق فــي كل
ّ
مرة انطلق فيها على الــرواق األيسر
ّ
لــزيــادة الـكـثــافــة الـهـجــومـيــة ،متميزًا
بكراته العرضية الخطرة.
ال ـ ــى ج ــانـ ـب ــه ،ي ـم ـكــن ت ـس ـم ـيــة خـلـيــل
خميس .الشاب الذي عانى من إصابة
قوية في الكتف مطلع املوسم خالل
املباراة أمام البقاعّ ،
تفوق على نفسه
بـش ـكـ ٍـل ك ـب ـيــر .ف ـفــي امل ـب ــاري ــات ال ـ ـ 16
الـتــي خاضها ق ـ ّـدم خميس مستوى
ثابتًا في قلب الدفاع وبدا قادرًا على
مهاجم محلي أو أجنبي.
إيقاف أي
ٍ
ه ــو كـســب ت ـحـ ّـديــا شـخـصـيــا عندما
تمكن مــن ف ــرض نفسه أســاسـيــا في
ظل وجود أحد أفضل مدافعي القارة
اآلسيوية السوري ًأحمد الصالح في
الـتـشـكـيـلــة ،إض ــاف ــة ال ــى أح ــد أفـضــل
الــاع ـبــن املـحـلـيــن ال ــذي ــن يشغلون
م ــرك ــزه أي ن ــور م ـن ـصــورٌ .
أداء دفــع
مــرمــر ال ــى اإلشـ ــادة بـمــدافـعــه الـشــاب
ف ــي م ـن ــاس ـب ــات عـ ـ ــدة ،وذلـ ـ ــك بـعــدمــا
أظـهــر نـضــوجــا استثنائيًا وتــركـيـزًا
ّ
متميزًا فــي ال ـكــرات الهوائية
عــالـيــا،
وفي املواجهات الثنائية من دون أن
ّ
يتسبب بمشاكل حقيقية لفريقه في
خط الظهر.
امـ ـ ــا امل ـ ــداف ـ ــع اآلخ ـ ـ ــر فـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــة
املثالية فهو قــاســم الــزيــن ال ــذي كان
أحد أكثر العبي النجمة مشاركة في
املباريات بمجموع  21مباراة ،سجل

خاللها هدفًا واحدًا.
الزين كان الثابت الوحيد في الخط
الخلفي النجماوي إن كان مع املدرب
الـصــربــي بــوريــس بــونـيــاك ،وبعدها
مـ ــع م ــوس ــى ح ـج ـي ــج .وال ـ ــاف ـ ــت أن ــه
اس ـت ـط ــاع ا ًل ـت ــأق ـل ــم م ــع ك ــل م ــن لـعــب
حوله بداية مع السوري أحمد ديب،
والحـقــا مــع البنيني محمد شــاونــا.
ـت عانى فيه النجمة دفاعيًا
وفي وقـ ٍ
ب ـش ـكـ ٍـل ك ـب ـيــر خـ ــال م ـب ــاري ــات ع ــدة،
ك ــان الــزيــن األف ـضــل ب ــدوره الـقـيــادي
واسـ ـتـ ـبـ ـس ــال ــه عـ ـل ــى أرض امل ـل ـع ــب
وتغطيته للكثير من املساحات التي
تركها زمالؤه خلفهم.
بــاالن ـت ـقــال ال ــى خ ــط ال ــوس ــط ،يظهر
اسم آخر من النجمة ،وهو السنغالي
إدريـســا نيانغ الــذي لعب  21مباراة
ايـضــا فــي مــوسـمــه االول فــي لبنان.
وال ش ــك ان ن ـيــانــغ ه ــو احـ ــد افـضــل
الصفقات االجنبية في الدوري ،وذلك
مجهوده البدني وحركته
من خــال ّ
املتواصلة ودقته في التمرير ولو ان
فعاليته الهجومية غابت ،اذ اكتفى
بتمريرة حاسمة واح ــدة ،لكنه كان
الــاعــب ال ــذي ُيعتمد عليه لتكسير
ه ـج ـمــات ال ـخ ـص ــوم وك ـس ــب م ـعــارك
خط الوسط.
العــب ارتـكــاز آخــر بــرز خــال املوسم،
ل ـك ـنــه كـ ــان اك ـث ــر ف ـعــال ـيــة هـجــومـيــة،
وهــو العــب االن ـصــار الــدولــي عدنان
ح ـي ــدر ،ال ــذي سـجــل  3اهـ ــداف وم ــرر
آخـ ــر ف ــي  16مـ ـب ــاراة خ ــاض ـه ــا .دور
حيدر كــان مفصليًا فــي عملية ربط
خ ـ ـطـ ــوط ال ـ ـفـ ــريـ ــق االخ ـ ـ ـض ـ ــر ،وه ــو
مـثــال الع ــب االرت ـك ــاز «الـنـظـيــف» في
املــواجـهــات وفــي الـفـكــر ،حيث يجيد
صناعة األلـعــاب مــن دون تعقيدات،
وه ــي مـســألــة تجعله العـبــا ال يمكن
االستغناء عنه في الخطة األنصارية
املستقبلية.
ّ
وبالحديث عن املستقبل ،يطل اسم
ح ـس ــن مـ ـن ــذر بـ ــن العـ ـب ــي ال ــوس ــط
(عدنان الحاج علي)

وحده أحمد حجازي
كسر احتكار «الثالثة
الكبار» للتشكيلة
المثالية

املـ ـمـ ـي ــزي ــن .نـ ـج ــم الـ ـعـ ـه ــد ال ـص ــاع ــد
خـ ــاض ك ــل مـ ـب ــاري ــات ف ــري ـق ــه الـ ـ ـ 22
ً
مسجال هدفني وممررًا مثلهما .هو
الــاعــب ال ــذي يمكنه تغطية غياب
اي عنصر أساسي في خط الوسط،
وخ ـص ــوص ــا ان ـ ــه ي ـم ـك ـنــه ل ـع ــب دور
مزدوج بمجهوده الدفاعي وقدراته
الـهـجــومـيــة ،واأله ـ ــم ث ـبــات مـسـتــواه
ّ
حيث شكل عالمة فارقة في مباريات
ّ
حساسة خالل املوسم الصعب.
أم ــا ع ـلــى ط ــرف ــي امل ـل ـعــب ،ف ــا يمكن
ألحـ ــد ان ي ـك ــون اف ـض ــل م ــن نـجـ َـمــي
األنـ ـص ــار وال ـن ـج ـمــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي:
ال ـت ــون ـس ــي حـ ـس ــام الـ ـل ــوات ــي وق ــائ ــد
املنتخب الوطني حسن معتوق.
األول ن ـ ّـص ــب ن ـف ـس ــه افـ ـض ــل م ـمــرر
لـلـكــرات الحاسمة فــي ال ــدوري ب ـ 11
ـرة فـ ــي  21م ـ ـبـ ــاراة خــاض ـهــا،
تـ ـم ــري ـ ً
اض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ــى ت ـس ـج ـي ـلــه  5اهـ ـ ـ ــداف.
ال ـلــواتــي ك ــاد ان ي ـخــرج مــن املــاعــب
بقرار
اللبنانية قبل ان يبدأ املوسم
ٍ
م ــن املـ ـ ــدرب االردن ـ ـ ــي ع ـبــد ال ـل ــه ابــو
زمع ،لكن ما ان ّ
تعرف عليه اإلخير،
وجــد متابعو ال ــدوري العـبــا ممتعًا
بـســرعـتــه وف ـكــره الـعــالــي وم ـهــاراتــه،
التي دفعت االنصار سريعًا القناعه
بتمديد عقده ،وهو ما حصل.
اما معتوق ورغم انه لم يخض افضل
ً
م ــواسـ ـم ــه م ـس ـج ــا  7اهـ ـ ـ ــداف (كـ ــان

ثــانــي ال ـهــدافــن فــي املــوســم املــاضــي
بـ ـ  13ه ــدف ــا) ،وم ـم ــررًا مثلها فــي 19
مباراة ،فإنه بقي النجم االول للفريق
«النبيذي» حيث انقذه في مباريات
عــدة ،لكنه لم يتمكن من قيادته الى
الـلـقــب بــالـنـظــر ال ــى تــراجــع مستوى
بـ ـع ــض زمـ ــائـ ــه وال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ـف ـن ـيــة
االخ ـ ـ ــرى ال ـت ــي ت ـخ ـ ّـب ــط ب ـه ــا ال ـفــريــق
وجعلته يتقهقر ال ــى املــركــز الثالث
في نهاية املطاف.
واذا كان هناك من يفترض ان يشكر
اللواتي على تمريراته الحاسمة فهو
السنغالي ال ـحــاج مــالــك ،ال ــذي ابقى
لـقــب ال ـه ــداف فــي حــوزتــه بتسجيله
 19هــدفــا فــي  20مـبــاراة (م ــرر كرتني
حاسمتني ايـضــا) .الـحــاج مــالــك كان
«البعبع» الــذي هابه الـحــراس ،وهو
ب ــدا ه ــذا امل ــوس ــم اف ـضــل م ــن املــوســم
املاضي مع اعتياده اكثر على اجواء
ال ـكــرة الـلـبـنــانـيــة .لـكــن املـطـلــوب منه
اك ـثــر ف ــي امل ــوس ــم املـقـبــل اذا م ــا اراد
قيادة االنصار الستعادة اللقب ولو
ان ال ــرق ــم الـ ــذي وص ــل ال ـيــه اك ـثــر من
ممتاز.
وف ــي ظــل ن ــدرة املـهــاجـمــن املحليني
وس ـ ـي ـ ـطـ ــرة االج ـ ـ ــان ـ ـ ــب عـ ـل ــى الئ ـح ــة
ت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـهـ ــدافـ ــن ،فـ ـ ــرض م ـهــاجــم
االخ ــاء االهـلــي عاليه احمد حجازي
نـفـســه بـحـلــولــه ثــان ـيــا خ ـلــف ال ـحــاج
ً
م ـ ــال ـ ــك ،مـ ـسـ ـج ـ ًـا  11هـ ــدفـ ــا ف ـ ــي 19
مـ ـب ــاراة ،اض ــاف ــة ال ــى ت ـمــريــره كــرتــن
حــاسـمـتــن .تـمـ ّـيــز ح ـجــازي كــالـعــادة
ّ
وحسه التهديفي العالي ،ما
بسرعته
منحه االفضلية على املدافعني الذين
ح ــاول ــوا مــراق ـب ـتــه ،فــوجــد ال ـحــل في
اصـعــب ال ـظــروف على ارض امللعب،
وك ـ ــان ال ــاع ــب االفـ ـض ــل ف ــي ال ـفــريــق
الجبلي ،وهو الذي سيقف امام ٍّ
تحد
اقوى في حال عودته الى العهد بعد
انتهاء اعارته ،حيث سيكون مطالبًا
بـ ـف ــرض ن ـف ـســه ف ــي ت ـش ـك ـي ـلــة مـلـيـئــة
بالنجوم.
ال ت ـك ـت ـم ــل ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة امل ـث ــال ـي ــة اال
ب ــوج ــود امل ـ ــدرب األف ـض ــل اي بــاســم
مرمر ،الذي يحسب له قيادته العهد
الـ ـ ــى ّالـ ـلـ ـق ــب رغـ ـ ُــم صـ ـع ــوب ــة امل ـه ـم ــة
املـ ـع ــق ــدة ح ـي ــث أجـ ـب ــر ع ـل ــى ت ـبــديــل
ح ـس ــاب ــات ــه ب ـش ـك ـ ٍـل ش ـب ــه اس ـب ــوع ــي
ب ـس ـب ــب االص ـ ــاب ـ ــات ال ـك ـث ـي ــرة ال ـتــي
ع ـص ـفــت ب ـن ـجــومــه .ك ـمــا ي ـح ـســب لــه
كيفية اي ـجــاد ال ـت ــوازن فــي تشكيلة
مليئة بــاألسـمــاء الكبيرة ،وتعامله
مــع كــل مــرحـلــة مــن مــراحــل املــوســم،
فكان عليه التوفيق بــن املشوارين
امل ـح ـل ــي واآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي ،ب ــان ـت ـظ ــار ان
يقود بطل لبنان الى اإلنجاز القاري
ليكون اول مدرب لبناني يحقق هذا
اإلنجاز.
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حول العالم

بايل out

كشف تقرير صحافي إسباني عن حسم
الفرنسي زين الدين زيدان ،مدرب ريال
مدريد ،مصير الويلزي غاريث بايل ،قبل
جولتني من نهاية املوسم الجاري .وبحسب
صحيفة «ماركا» اإلسبانية ،فإن زيدان بدأ
بالفعل بإخبار العبيه بمستقبلهم ،وأن أول
من علم كان بايل .وأضافت «زيدان التقى
بيل وأبلغه بأنه ليس ضمن مشروعه الجديد،
لكي يبدأ الويلزي بالبحث عن فريق آخر».
وأشار التقرير أيضًا إلى َّأن زيدان «أبلغ
الثنائي ماركوس يورينتي ،وداني سيبايوس
برحيلهما نهاية املوسم».

صراع على دي ماريا

يدرس نادي باريس سان جيرمان التخلي
عن خدمات العبه األرجنتيني أنخيل دي
ماريا ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية،
فإن إدارة باريس سان جيرمان تفكر في
التخلص من دي ماريا ،في إطار إعادة هيكلة
الفريق ،لاللتزام بقواعد اللعب املالي النظيف.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حال التأكد من
رغبة إدارة النادي ،سيشتعل الصراع على
ضم دي ماريا ،وال سيما ّأن األرجنتيني
يجذب اهتمام برشلونة وأتلتيكو مدريد
وإنتر ميالن للحصول على خدماته.

نجما أياكس صائمان

أفادت صحيفة «ميرور» اإلنكليزية ّ
بأن
النجمني املغربيني حكيم زياش ونصير
مزراوي أخبرا النادي أنهما سيصومان

دوري أبطال أوروبا

أياكس  Xتوتنهام خطوتان أمام تحقيق الحلم الهولندي
بفوزه األخير على فيليم
تيلبورغّ ،توج فريق أياكس
أمستردام بكأس هولندا،
كلقب أول ٌمنذ خمس
ٍ
سنوات .مباراة مصيرية أخرى
تنتظر «الحصان األسود»
لدوري األبطال ،وذلك عندما
يواجه نادي توتنهام اليوم
على ملعب يوهان كرويف
في إياب دور نصف النهائي،
( 22:00بتوقيت بيروت).
ٌ
تأهل على حساب الضيف
اللندني من شأنه المحافظة
على حظوظ أياكس في
حصد ثالثية تاريخية هذا
الموسم

حسين فحص
ّأي ـ ـ ـ ٌ
ـام ذه ـب ـيــة يـعـيـشـهــا ن ـ ــادي أيــاكــس
ّ
أم ـس ـتــردام الـهــولـنــدي ،تكللت بــإعــادة
إرث املـ ـ ــدرب ال ــراح ــل ي ــوه ــان كــرويــف
إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا م ــن ج ــدي ــد .انـ ـتـ ـص ـ ٌ
ـارات
متتالية ّ
غيرت معادالت دوري أبطال
أوروبـ ـ ــا ،ب ـعــد أن أظ ـه ــر أب ـن ــاء امل ــدرب
ّ
إيريك تن هــاغ أن املــال والخبرة ليسا
العاملني الحاسمني للتألق أوروبـيــا.
لــم يـكــن طــريــق أيــاكــس إل ــى ه ــذا ال ــدور
ً
سهال أب ـدًا ،إذ ظهر الفريق ًالهولندي
في أصعب املواجهات مقارنة بالفرق
ال ـث ــاث ــة األخـ ـ ــرى املـ ـت ــواج ــدة ف ــي دور
نصف النهائي .رغم ذلك ،وضع أياكس
قــدمــا فــي نـهــائــي األب ـط ــال بـعــد أن فــاز
بهدف نظيف أمام توتنهام في لندن.
ٍ
ب ــدأت أول ــى خـطــوات الحلم الهولندي
ّ
التأهيلية لدوري أبطال
في التصفيات
أوروبـ ـ ــا .ت ـ ّ
ـوج ــب ع ـلــى الع ـب ــي أيــاكــس
ّ
آن ـ ــذاك ت ـخــطــي ثــاثــة أدوار لـلــوصــول
إلــى دور املجموعات .فــي أولــى املهام،
تـجــاوز أيــاكــس ن ــادي شـتــورم غرانس
النمساوي ذهابًا وإيــابــا .فـ ّـرط بعدها

بانتصار أم ــام سـتــانــدار دو لييج في
ٍ
بلجيكا بـعــد أن انـتـ ّهــى ل ـقــاء الــذهــاب
بــالـتـعــادل ( ،)2-2لكنه «انـفـجــر» إيابًا
ّ
ّ
البلجيكية بثالثة أهداف
ودك الشباك
ّ
نظيفة .تمكن بعدها الهولنديون من
ّ
ال ـتــأهــل إل ــى دوري مـجـمــوعــات دوري
األبطال بعد أن تجاوزوا عقبة دينامو
ـوز كبير بثالثة
كييف األوك ــران ــي ،ب ـفـ ٍ
مواجهة الذهابّ ،
ثم
أهداف لواحد في
أنهوا ّ
املهمة بنجاح في كييف بعدما
انتهت املـبــاراة بالتعادل .هكذا ،تأهل
املجموعات من
الهولنديون إلــى دور
ّ
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،غ ـيــر أنـ ـه ــم لم
ي ــدرك ــوا حينها أن ذل ــك م ـجـ ّـرد بــدايــة،
كبير غاب منذ عام .1995
لحلم
بداية
ٍ
ٍ
ب ـ ــدأ ع ـ ــرض أي ــاك ــس ال ـك ـب ـي ــر ف ــي دور
ّ
ٌ
ـال تــأهــل على إثــره
املجموعات .أداء عـ ٍ
ال ـ ـنـ ــادي ال ـه ــول ـن ــدي إلـ ــى دور الـسـتــة
ـف ل ـبــايــرن م ـيــونــخ دون
ع ـشــر كــوص ـيـ ٍ
أي هزيمة ،بعد أن ّ
تفوق على بنفيكا
وآيـ ـ ـ ــك أثـ ـيـ ـن ــا وت ـ ـع ـ ــادل مـ ــع ال ـع ـم ــاق
ال ـبــافــاري ذهــابــا وإي ــاب ــاُ .مـنــي بعدها
النادي الهولندي بخسارته الوحيدة
في ميدانه أمام ريال مدريد في ذهاب

دور ال ـ ــ ،16غـيــر أن ــه تـمـكــن مــن إقـصــاء
ح ــام ــل ال ـل ـق ــب فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـث ــاث
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ب ــرب ــاعـ ـي ــة ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ع ـلــى
ملعب السانتياغو بـيــرنــابـيــو .التقى
ب ـعــدهــا ب ـيــوف ـن ـتــوس اإليـ ـط ــال ــي ،أحــد
أبـ ــرز املــرش ـحــن لـلـتـتــويــج بــالـبـطــولــة،
ّ
في الدور ربع النهائي ،غير أن أياكس
ّ
تـمــكــن مــن ب ـلــوغ نـصــف الـنـهــائــي بعد
أن ألـ ـح ــق ال ـه ــزي ـم ــة بـ ــرجـ ــال أل ـي ـغــري

يبتعد أياكس بفوزين
فقط عن تحقيق
لقب دوري أبطال أوروبا
للمرة األولى منذ
عام 1995

ّ
فــي تــوري ـنــو ،مـحــقـقــن فــوزهــم الثالث
على الـتــوالــي خ ــارج امل ـيــدان فــي أمجد
ّ
األوروبية.
البطوالت
ـات هي
بـعــدهــا كــان هـنــاك أرب ــع مـبــاريـ ٍ
التي تفصل أياكس عن تحقيق موسم
ت ــاريـ ـخ ــي .م ـح ـل ـي ــا ،ي ـت ـص ــدر أي ــاك ــس
الـ ـ ـ ــدوري ال ـه ــول ـن ــدي م ـت ـق ـ ّـدم ــا ب ـف ــارق
األهــداف على أيندهوفن قبل جولتني
م ــن الـنـهــايــة وي ــأم ــل ف ــي حـصــد اللقب
للمرة األولــى منذ  .2014على الجانب
اآلخر ،يبتعد أياكس بفوزين فقط عن
تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة
األولى منذ عام .1995
رغــم الخسارة على أرض ــه ،تبقى آمــال
تــوتـنـهــام قــائـمــة لـبـلــوغ نـهــائــي دوري
ٌ
األبـ ـط ــال .تـ ـع ــادل ل ـن ــادي آرسـ ـن ــال في
نـهــايــة األس ـبــوع املــاضــي عـلــى صعيد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،أع ـ ـطـ ــى ت ــوتـ ـنـ ـه ــام الـ ــورقـ ــة
ّ
األخ ـ ـيـ ــرة ل ـل ـت ــأه ــل إلـ ــى دوري أب ـط ــال
أوروبـ ــا ،مــا قـلــل الـضـغــوط عـلــى رجــال
امل ــدرب األرجـنـتـيـنــي بوكيتينو ،أمــام
احـتـمــالـيــة ض ـ ــرورة ال ـت ـتــويــج باللقب
األوروب ــي بغية املـشــاركــة فــي النسخة
املقبلة.

ّ
تخلى توتنهام مطلع املوسم الحالي
عن العبه البلجيكي موسى ديمبيلي،
كما أنه لم يبرم أي صفقة طيلة فترتي
االنـ ـتـ ـق ــاالت امل ــاض ـي ـت ــن ،وذل ـ ــك ل ـعــدم
ّ
تجاوز لوائح الفيفا املتعلقة باللعب
املــالــي الـنـظـيــف عـلــى إث ــر ب ـنــاء امللعب
ّ
ال ـج ــدي ــد ل ـل ـف ــري ــق .رغـ ــم ذل ـ ــك ،ات ـ ًص ــف
مــوســم توتنهام بالناجح مـقــارنــة مع
أن ــدي ــة إن ـك ـل ـيــزيــة أخ ـ ــرى كـمــانـشـسـتــر
ي ــون ــاي ـت ــد وآرس ـ ـ ـنـ ـ ــال ،الـ ـل ــذي ــن شـغــا
مركزين أدنى من توتنهام في الدوري.
ٌ
فوز أمام أياكس ،سيضع النادي على
بعد خطوة من التتويج بدوري أبطال
أوروبا للمرة األولى في تاريخه.
ّ ٌ
مهمة صعبة تنتظر بوكيتينيو على
أرضـيــة ملعب يــوهــان كــرويــف ،املـ ّ
ـدرب
ال ــذي أط ــاح بــدورت ـمــونــد ومانشستر
سـيـتــي ف ــي ال ــدوري ــن ال ـســاب ـقــن .على
ضــوء اإلصــابــات الكثيرة فــي صفوف
ّ
ال ـف ــري ــق ،ق ــد ت ـشــكــل ال ــرك ــات الـثــابـتــة
الكلمة املـفـتــاح لـلـمــدرب األرجنتيني،
غ ـيــر أن ذلـ ــك ق ــد ال ي ـك ــون كــاف ـيــا عند
ً
مواجهة أحــد أكثر املنظومات تكامال
في البطولة.

مشوار أوروبا بدأ من ألمانيا
لــم يكن مـشــوار الـكــوري الجنوبي ســون هيونغ-مني نحو النجومية
ً
مماثال لزمالئه أو خريجي أكاديمية أيــاكــس الهولندي .تولى الوالد
سون وونغ-جونغ مهمة تدريب ولديه هيونغ-مني وهيونغ-يون ،هادفًا
ّ
إلى حملهما إلى القمة من خالل النظام الصارم واملنضبط الذي اتبعه
ّ
الالعب املحترف السابق .ســون هيونغ-مني تمكن من الــذهــاب بعيدًا
بعكس شقيقه الذي لم يصل إلى النجومية.
انتقال سون إلى أوروبا مر عبر أكاديمية الشباب في نادي هامبورغ
األملاني التي التحق بها حني كان في السادسة عشرة من عمره ،تاركًا
املدرسة للقيام بذلك في قرار غير مألوف وبدعم من والده.
لكن البداية كانت صعبة للغاية ،فبعد وقــت قصير مــن وصــولــه إلى
أملــانـيــا ،اتـصــل هـيــونــغ-مــن بــأســرتــه لـيـقــول إن ــه اش ـتــاق إلـيـهــم وحتى
إنــه اشـتــاق للكيمتشي ،وهــو طبق الكرنب املخمر ال ــذي يعد الوجبة
األساسية على طاولة الطعام لدى الكوريني .وكشف شقيقه هيونغ-
يون« ،لم يكن حتى يحب الكيمتشي لكنه كان يبكي ويقول إنه يريد
أن يأكل الكيمتشي ويفتقد عائلتنا» ،مشيرًا إلى أنه كان على شقيقه
أيضًا مواجهة حاجز اللغة والعنصرية.
وأخـ ـب ــر ه ـي ــون ــغ-م ــن شـقـيـقــه األكـ ـب ــر أنـ ــه ت ـع ـ ّـن ع ـل ـيــه ال ـت ـغ ـلــب عـلــى
الصعوبات ،ما دفع بجميع أفراد األسرة لالنتقال إلى هامبورغ من
أجل دعم االبن األصغر.

خالل ثالث أيام رمضان ،الذي يصادف موعد
مواجهة أياكس أمام توتنهام في أمستردام
اليوم .وسينتظر الالعبان  17دقيقة خالل
املباراة قبل أن يستطيعا اإلفطار ،بحسب
موعد أذان املغرب بتوقيت العاصمة
الهولندية .وقال خبير التغذية واللياقة
الهولندي رايموند فيرهاين ،للصحيفة ،إن
ّ
تصرف الالعبني «غير مسؤول» ،ألنهما
سيمتنعان عن األكل والشرب طوال يوم
املباراة الحاسمة أمام توتنهام.

باكايوكو يدافع عن نفسه

دافع الفرنسي تيموييه باكايوكو ،العب
وسط ميالن ،عن نفسه ،بعد املشادة الكالمية
مع مدربه جينارو غاتوزو ،اإلثنني ،خالل
الفوز على بولونيا في الدوري اإليطالي .وكان
غاتوزو قد طلب من باكايوكو اإلحماء من
ّ
متحمس
أجل دخول امللعب ،لكنه بدا غير
للفكرة .ودخل غاتوزو وباكايوكو في
مشادة ،وبان الفرنسي كأنه يقول ملدربه
«ارحل عني يا رجل!» ُ .وقال الالعب على
صفحته على تويتر «طلب مني االستعداد
في حال اضطر الفريق إلى إجراء تغيير.
ُفورًا بدأت االستعداد وذهبت لإلحماء ،ثم
ّ
وتوجه
طلب مني العودة إلى املقعد .جلست
ّ
إلي بعبارات غير متوقعة ،ولم أقم سوى
بتكرار كلماته .ال شيء أكثر من ذلك».

