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رياضة

رياضة
قضية

المنتخب ينتظر المدرب والتالعب
بالنتائج «عالمكشوف»

يوروبا ليغ

متى ينتهي «الزعل االتحادي»؟

ٌ
ٌ
أجل
ملفات عدة على طاولة االتحاد اللبناني لكرة
جديد ،إال ّأن هذه الملفات يبدو أنها متروكة إلى ٍ
لمدة
القدم ،منها الروتينية ،ومنها التي تحتاج إلى حلول غير مسمى ،بسبب عدم اجتماع أعضاء االتحاد
ٍ
ٌ
ٌ
جديد من
إضراب
شخصية.
خالفات
سريعة ،كالذي يحصل في المباريات وما يرافقها من تزيد ٓعن شهر إثر
ٍ
ٍ
نوع اخر
لمدرب
مراهنات وتالعب ،وحاجة منتخب لبنان األول
ٍ
ٍ

ٌ
اللعبة عالقة
في النفق
المظلم (مروان
طحطح)

علي زين الدين
ف ــي ّ
األول م ــن نـيـســان امل ــاض ــي عـقــدت
اللجنة التنفيذية لــاتـحــاد اللبناني
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم جـلـسـتـهــا ُاألخ ـ ـيـ ــرة قـبــل
ّ
«الزعل» بني أعضائها .شكلت حينها
بعثة منتخب لبنان للشابات ّ
وتمت
املوافقة على خوض منتخب الشباب
مـبــاراتــن ّ
ودي ـتــن ومـشــاركــة منتخب
الناشئني في دورة دولية ،إلى جانب
ـرارات أخ ــرى .بعدها ،لــم يعد للجنة
قـ
ٍ
ٌ
َ
وبقي عمل
التنفيذية عمل في االتحاد،
ً
لجنة املسابقات وحــده فاعال .تثبيت
ن ـتــائــج وم ـتــاب ـعــة م ـب ــاري ــات وإي ـق ــاف
الع ـب ــن وت ـس ـج ـيــل ب ـط ــاق ــات ص ـف ــراء.
ه ــذا ه ــو عـمــل االت ـح ــاد ال ـي ــوم ،ومـلــف
املعلومات
املراهنات الــذي فتحه فــرع ُ َ
ٌ
في قــوى األمــن الداخلي لم تلق نظرة
ً ُ
ـات جــديــدة تكتب
عـلـيــه ،بــل إن صـفـحـ ٍ
ف ـيــه «ع ـل ــى ع ـي ـنــك ي ــا ت ــاج ــر» .ن ـتــائــجُ
ـات فــي الــدرجــة الرابعة ال تبدو
مـبــاريـ ٍ
معقولة بالنسبة إلــى املتابعني ،لكن
تثبيتها عادي طاملا أن أعضاء االتحاد
ال يجتمعون للتحقيق فيها ،بل ربما
تـجــربــة الـتـحـقـيــق فــي نـتــائــج الــدرجــة
الثالثة لــم يعد يــريــد أحــد أن يكررها
طــاملــا أن املـتــاعـبــن بالنتائج أفلتوا
م ــن ال ـع ـقــاب .األن ــدي ــة ل ــم تـعــد تحسب
ح ـس ــاب ــا ل ـس ـل ـط ــةٍ ُع ـل ـي ــا هـ ــي نـفـسـهــا
غ ـي ــر ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى م ـعــال ـجــة مـشـكــات
ـس واألم ــن
لـجـنــةٍ ال تـضــم س ــوى رئ ـيـ ٍ
ال ـع ــام و ًع ـش ــرة أعـ ـض ــاء ،فـكـيــف تــديــر
ً
مجموعة كبيرة من األندية والالعبني
واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وال ـ ـج ـ ـم ـ ـه ـ ــور .نـ ـت ــائ ــج
ٌ
املـ ـب ــاري ــات ه ــي واحـ ـ ـ ــدة م ــن مـسـلـســل
املوسم الذي لم ينتهِ  ،فمباريات الدور
نصف النهائي بكأس لبنان لم ُيحدد
موعدها بعد ولــو أن النجمة والعهد
ّ
تــأخــرا في لعب ربــع النهائي ،واألهــم،
كبير
استحقاق
أن املنتخب بانتظار
ٍ
ٍ
هــو التصفيات املــزدوجــة املؤهلة إلى
كأس العالم  2022وكــأس آسيا ،2023
فــاملـنـتـخــب يـلـعــب أول ــى مـبــاريــاتــه في
الـخــامــس مــن أيلول/سبتمبر املقبل،
بـعــد م ـشــاركــةٍ ف ــي بـطــولــة غ ــرب آسـيــا
ب ـك ــرة ال ـق ــدم ف ــي آب/أغـ ـسـ ـط ــس ،وهــو
ٌ
ال ي ــزال مــن دون مـ ــدرب! امل ـلــف جــاهــز

واألس ـمــاء لــن تنتظر كـثـيـرًا ،لكن عدم
اج ـت ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ي ـ ّ
ـؤج ــل
أم ـ ـرًا ك ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن ي ـك ــون قد
ُح ـســم قـبــل نـحــو ش ـهــر ،بـعــد التأخير
وانـتـظــار انـتـهــاء عقد امل ــدرب السابق
املونتنيغري مـيــودراغ رادولوفيتش.
ّ
ً
ح ــتــى ه ــو وج ــد ع ـم ــا لـنـفـســه لـيـقــود
منتخب مـيــا ٌنـمــار ،ومـصـيــر املنتخب
ّ
راض ومستاء.
اللبناني معلق بني
ٍ
ت ـ ـصـ ــريـ ـ ٌـح لـ ـعـ ـض ــو االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد م ــوس ــى
مكي يدعو فيه إلــى استقالةٍ جماعيةٍ
لزمالئه بسبب الـخــاف بــن بعضهم،
ً
ّ
شــكــل م ـفــاجــأة بالنسبة إل ــى متابعي
ال ـل ـع ـبــة ،ل ـيــس ل ـع ــدم عـلـمـهــم بــوجــود
ال ـخ ــاف ،بــل لـلــدعــوة إل ــى ات ـخــاذ مثل
ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار ب ـش ـك ـ ٍـل ص ــري ـ ٍـح وع ـل ـنــي.
ال ــرج ــل ال ـ ــذي ح ـ ــاول ت ـقــريــب وج ـهــات
النظر وعقد ُصلح بني أعضاء االتحاد
َّ
يبدو أنه مل أخيرًا ،فهذا «الزعل» ليس

مصير المنتخب
يبقى
ّ
اللبناني معلقًا بانتظار
تصالح «المتزاعلين»
جـ ــدي ـ ـدًا ،وهـ ــو ي ـت ـك ــرر م ــع ك ــل م ــوس ـ ٍـم
ت ـق ــري ـب ــا ،وامل ـش ـك ـل ــة أنـ ــه ل ـي ــس بـسـبــب
ـور لها عالقة مباشرة
ٍ
خالفات على أمـ ٍ
بحسابات شخصية
باللعبة ،بل أشبه
ٍ
أعضاء متخالفني ملا
تكون أحيانًا بني
ٍ ّ
هو ال يرتبط باالتحاد حتى.
حـ ـس ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،ف ــإن
ال ـخ ــاف ب ــن ب ـعــض أع ـض ــاء االت ـح ــاد
حـ ـص ــل خـ ـ ـ ــارج لـ ـبـ ـن ــان ،عـ ـل ــى خـلـفـيــة
م ــوض ــوع داخ ـل ــي ل ـب ـنــانــي ،وانـسـحــب
ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األم ـ ـ ـ ــور .وج ـ ــاء مــا
حصل بعدها خــال مشاركة منتخب
لبنان في بطولة كأس العالم املدرسية
بصربيا ،ومقاطع الفيديو التي ّ
سربت
ـاع غير الئقة ،لتثير
لالعبني في أوض ـ ٍ
االنتقادات من أكثر من جهةٍ  .كما كانت

ه ـن ــاك دعـ ــوة إل ــى امل ـس ــؤول ــن لـتـحـ ّـمــل
املسؤولية ،لكن األمور ّ
تطورت إلى حد
أطراف اتحادية والتهديد
املواجهة بني
ٍ
بنشر وثائق لها عالقة بـ«هدر مالي».
كــل ه ــذه التفاصيل حصلت فــي إطــار
تصفية الـحـســابــات بحسب املـصــادر،
وأدت إلى حصول هذا التوتر.
ّ
مطلب مــكــي يــوافــق عليه زمـيـلــه وائــل
ّ
شهيب .هو اآلخــر يــرى أنــه إذا لم يكن
هـ ـن ــاك ت ــواف ــق ب ــن أعـ ـض ــاء االتـ ـح ــاد،
فــاالس ـت ـقــالــة ال ـج ـمــاع ـيــة ه ــي األن ـســب
ملــا هــو فــي مصلحة الـلـعـبــة .بالنسبة
ّ
إليه ،حتى تجديد الدماء داخل اللجنة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة م ـط ـل ــوب« .ال ـن ـت ــائ ــج الـتــي
ٌ
ُس ّجلت في الدرجة الرابعة دليل على
أن ليس هـنــاك مــن حسيب وأن الفرق
تفعل ما تريد .نحن أمام ُاستحقاقات
مهمة في الفترة املقبلة ولم ن ّ
ّ
عي مدربًا
للمنتخب بعد ّ في حني أن املنتخبات
األخـ ــرى تـتـحــضــر» ،ي ـقــول شـ ّـهـيــب في
حــديــث مــع «األخ ـب ــار» .يـتـ ّ
ـوســع عضو
االت ـحــاد فــي حــديـثــه عــن ع ــدم اجتماع
األعضاء إلــى ما ّ
بشكل
تمر به اللعبة
ٍ
عام .يوافق على أن املوسم الذي انتهى
ه ــو األس ـ ـ ـ ــوأُ ،
ويـ ـشـ ـي ــر إل ـ ــى أن بـعــض
األنــديــة مــديــونــة وال ـحــال االقـتـصــاديــة
ال ـتــي يعيشها الـبـلــد ستنعكس على
كرة القدم ما لم يتحرك االتحاد إليجاد
الحلول .يسأل عن ملف املراهنات ومن
مستقبل يبدو
ُيـتــابـعــه ،مـتـخـ ّـوفــا مــن
ٍ
ّ
طمئن .يقول شهيب إن الجميع
غير ُم
ٍ
ّ
يتحمل املـســؤولـيــة ،متأسفًا أن تكون
ع ــرق ـل ــة اجـ ـتـ ـم ــاع ــات االت ـ ـحـ ــاد بـسـبــب
خالفات شخصية.
ٍ
عمومًا ،يبقى مصير املنتخب اللبناني
ّ
بانتظار تصالح «املتزاعلني».
معلقًا
ّ
ال ــوق ــت ت ــأخ ــر ،وي ـب ــدو أن كـثـيــريــن لم
ّ
ي ـت ـعــل ـمــوا م ــن ت ـجــربــة رادول ــوف ـي ـت ــش،
الـ ـ ـ ــذي ُعـ ـ ـ ـ ّـن قـ ـب ــل ف ـ ـتـ ــر ٍة قـ ـصـ ـي ــر ٍة مــن
التصفيات املزدوجة املؤهلة إلى كأس
ٓ
العالم  2018وكأس اسيا  ،2019فأخفق
بــال ـتــأهــل إل ــى ال ـ ــدور ال ـثــانــي ّألس ـبــاب
عــدة أبــرزهــا التحضير ا ّملـتــأخــر .ملف
امل ــراهـ ـن ــات سـ ُـي ـغ ـلــق ك ــأن ــه ل ــم ُي ـف ـتــح،
طاملًا أن
والتالعب بالنتائج سيستمر ٌ
االتـحــاد ال ُيحاسب .اللعبة عالقة في
النفق املظلم.

سبوت اليت

ُ
أبناء النجوم على خطى آبائهم

ّ
«فرخ البط عوام»!
زهراء ّرمال
ّ ّ
شك أن الوصول إلى مرحلة االعتزال
ال
ّ
قد يشكل املحطة األصعب في مسيرة
ّ
أي العب كرة قدم .لكن إذا كان الالعب
ّ
مـحـظــوظــا بـمــا يـكـفــي ،فـسـيـتـمــكــن من
إكـ ـم ــال ح ـل ـمــه ع ـب ــر ت ــوري ــث مــوهـبـتــه
ألحــد أبنائه .يتمنى ّ
أي نجم كــرة قدم
أن ي ـس ـيــر أب ـ ـنـ ــاؤه ع ـل ــى ن ـف ــس الـ ــدرب
ال ـ ــذي سـ ــار ع ـل ـي ــه ،وأن ي ـت ـم ـك ـنــوا مــن
م ـح ــاك ــاة إنـ ـج ــازات ــه ومـ ـه ــارات ــه داخ ــل
ّ
امل ـس ـت ـط ـي ــل األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر .إال أن األم ـ ــر
لـيــس ب ـهــذه الـسـهــولــة .فـغــالـبــا مــا يتم
ت ـس ـل ـيــط األضـ ـ ـ ــواء ع ـل ــى أبـ ـن ــاء ن ـجــوم
ك ــرة ال ـق ــدم م ــن الـلـحـظــة ال ـتــي ي ـبــدأون
ف ـي ـهــا ش ــق طــري ـق ـهــم ف ــي ع ــال ــم ال ـك ــرة،
ـال وتــوقـعــات كـبـيــرة بنجاحهم
مــع آم ـ ٍ
ّ
فــي السير على خطى اآلب ــاء .لكن هذا
األمر يضعهم تحت ضغط ومسؤولية

كبيرين ،وغالبًا ما ُيثقل كاهلهم عبء
عال من األداء ،مشابه ملا
تقديم مستوى ٍ
قدمه أهلهم سابقًا .يستسلم بعضهم
ل ــوط ــأة الـضـغــط ويـفـشـلــون ف ــي تـكــرار
م ــا قــدمــه آب ــاؤه ــم ف ــي عــالــم ال ـســاحــرة
املـسـتــديــرة ،مثل ج ــوردي كــرويــف ابن
األسـطــورة الهولندية يوهان كرويف،
وري ـفــالــدي ـن ـيــو اب ــن ال ـن ـجــم ال ـبــرازي ـلــي
ّ
الـســابــق ري ـفــالــدو .إال أن ه ــذا األم ــر ال
ينسحب على الجميع .فهناك العديد
مــن الــاعـبــن الناشئني فــي الــدوريــات
األوروب ـي ــة الـكـبــرى نـجـحــوا حـتــى اآلن
في إثبات أنهم ورثوا البراعة واملوهبة
من آبائهم ،وهــا هم في طريقهم نحو
ّ
االح ـت ــراف ،رغ ــم أن مـشــوارهــم ال يــزال
ً
طويال .واألمثلة على ذلك كثيرة.

جاستن كلويفرت
لعب النجم الهولندي باتريك كلويفرت

مع أهم األندية األوروبية مثل أياكس
ً
أمستردام ،ميالن وبرشلونة ،مسجال
 200هدف خالل مسيرته الكروية .فاز
فــي الـ ــدوري الـهــولـنــدي مــرتــن ،دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،والـ ـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي
أيضًا .كما سجل  40هدفًا في  79مباراة
مــع املنتخب الــوطـنــي ،وســاعــدهــم في
ال ــوص ــول إل ــى ال ـ ــدور ن ـصــف الـنـهــائــي
ابنه جاسنت
لكأس العالم عــام ًّ .1998
البالغ  19عامًا ال يقل موهبة عن أبيه.
ه ــو ي ـل ـعــب حــال ـيــا ف ــي ص ـف ــوف ن ــادي
روم ــا واملـنـتـخــب ال ـهــول ـنــديُ ،
ويعتبر
أحــد أفـضــل الالعبني الصاعدين على
مستوى العالم ،مع توقعات كبيرة له
بمسيرة مهنية مميزة .وانتقل جاسنت
إل ـ ــى ال ـ ـنـ ــادي اإليـ ـط ــال ــي ب ـع ــدم ــا قـ ـ ّـدم
مــوسـمــا استثنائيًا مــع ن ــادي أيــاكــس
أم ـس ـتــردام الـهــولـنــدي ،وال ــذي ن ــال في
خ ـتــامــه ج ــائ ــزة مــوه ـبــة املـسـتـقـبــل في
ال ـنــادي األب ــرز أوروب ـي ــا عـلــى مستوى
تخريج املواهب.

تيموثي ّ
ويا

أن يـ ـك ــون وال ـ ـ ـ ــدك الـ ــاعـ ــب األف ــري ـق ــي
الوحيد ّ
املتوج بجائزة الكرة الذهبية،
ورئيسًا للبالد أيـضــا ،فـهــذا بالتأكيد
ً
ً
سـيـشـكــل ح ـم ــا ث ـق ـيــا ع ـل ـيــك كــاعـ ٍـب
ّ
ّ
ناشئ .إال أن تيموثي ويــا ابن الالعب
األسطوري ورئيس جمهورية ليبيريا
جـ ـ ــورج ّ
ويـ ـ ــا ال ي ـج ــد أن ح ـم ـلــه اس ـمــا

أبناء زيدان

اختار نجل زين الدين
زيدان إنزو االرتباط باسم
والدته حتى يبتعد عن
شبح المقارنات بينه
وبين أبيه

م ـش ـهــورًا ع ـلــى قـمـيـصــه يـشـكــل عــائـقــا
أمـ ــامـ ــه .أبـ ـه ــر ّ
وي ـ ــا األب م ــاع ــب ك ــرة
الـقــدم األوروب ـيــة فــي العقد األخـيــر من
ال ـقــرن املــاضــي حــن ك ــان العـبــا سابقًا
ألندية موناكو وباريس ســان جرمان
الفرنسيني ومـيــان اإليـطــالــي ،ليكمل
ابنه مسيرته بعد توقيعه مع الفريق
األول ل ـن ــادي ب ــاري ــس سـ ــان جـيــرمــان
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،ب ـع ــد ت ـ ـ ّ
ـدرج ـ ــه فـ ــي ف ـئــاتــه
العمرية وتألقه في سن مبكرة .وعلى
يرتد تيموثي قميص
عكس والــده ،لم ِ
منتخب ليبيريا ،ولكنه دافع عن ألوان
قـمـيــص املـنـتـخــب األم ـي ــرك ــي ،وسـجــل
هدفًا له في أول مباراة له مع املنتخب،
ل ـي ـص ـبــح راب ـ ــع أصـ ـغ ــر الع ـ ــب يـسـجــل
لصالح الفريق.

ل ــم ت ـن ـت ــهِ م ــوه ـب ــة مـ ـ ــدرب نـ ـ ــادي ري ــال
م ــدري ــد ال ـفــرن ـســي زيـ ــن ال ــدي ــن زيـ ــدان
مع اعتزاله ،فهو أنجب  4أبناء لعبوا
جـمـيـعــا ف ــي ال ـف ـئــات الـعـمــريــة لـلـنــادي
اإلسباني الــذي تألق فيه .االبــن األكبر
إن ــزو فرنانديز الـبــالــغ  24عــامــا يلعب
حــالـيــا فــي ن ــادي راي ــو مــاجــاداهــونــدا،
على سبيل اإلعــارة من لــوزان سبورت
السويسري ،وهــو قــد اخـتــار االرتـبــاط
بــاســم وال ــدت ــه حـتــى يـبـتـعــد عــن شبح
امل ـقــارنــات بـيـنــه وب ــن أب ـيــه .وه ــو كــان
قــد بــرز مــع فريق ريــال مــدريــد الرديف
ّ
(الكاستيا) ،ويتفق الكثيرون على أنه
ورث بعض مهارات أبيه .أما لوكا (20
عــامــا) فقد اخـتــار اتجاهًا مختلفًا ،إذ
يلعب في مركز حارس مرمى ،وحصل
على أول مشاركة له مع الفريق األول
لــريــال مــدريــد الشهر الـفــائــت .فــي حني
اخـتــار األخ ــوان ثـيــو ( 16ع ــام) وإلـيــاذ
( 12عام) اللعب في نفس مركز أبيهما،
وهما يتطلعان لتطوير مهاراتهما في
أكاديمية الفريق.

جيوفاني سيميوني
في الوقت الذي اختار فيه الفرنسي
زيــن الــديــن زي ــدان تنشئة أبنائه في
ناديه السابق ريال مدريد ،لم يشاركه
دييغو سيميوني هذه الرغبة حيال

ابنه جيوفاني ،إذ قال إن« ،جيوفاني
لديه صفات تعجبني كثيرًا ،وبجهد
وعـ ـمـ ــل شـ ـ ــاق س ـي ـص ـب ــح بــال ـتــأك ـيــد
العبًا كبيرًا ،ولكن ليس مع فريقي».
ُ
تـ ـ ّـوج سـيـمـيــونــي االب ــن م ــع منتخب
األرج ـن ـت ــن ت ـحــت  20س ـنــة بـبـطــولــة
ك ــوب ــا أم ـي ــرك ــا ،ك ـمــا أن ـه ــى الـبـطــولــة
ال يقل جاستن كلويفرت موهبة عن أبيه

كهداف لها ،ما ساعد األرجنتني في
الفوز بلقبها الخامس في املسابقة
(م ـع ــروف ع ــن ه ــذه الـبـطــولــة قوتها
الـبــدنـيــة) .وأث ــار ابــن م ــدرب أتلتيكو
م ــدري ــد ون ـج ــم الـ ـك ــرة األرجـنـتـيـنـيــة
ديـ ـيـ ـغ ــو س ـي ـم ـي ــون ــي اإلعـ ـ ـج ـ ــاب فــي
أول مــواسـمــه فــي الـ ــدوري اإليـطــالــي
رفض دييغو سيميوني أن يلعب
ابنه تحت قيادته
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م ــع نـ ــادي ج ـنــوى ع ــام  .2016تمكن
الـشــاب الـبــالــغ  23عــامــا مــن تسجيل
 13هــدفــا فــي  36م ـبــاراة فــي موسمه
األول فــي إيطاليا ،بعد االنتقال من
ريفر باليت األرجنتيني .وهو يلعب
اآلن ف ــي ص ـفــوف نـ ــادي فـيــورنـتـيـنــا
ُاإلي ـطــالــي أي ـضــا ،مــؤك ـدًا سـيــره على
خطى أبيه.

فيديريكو كييزا
ي ـع ـت ـبــر ن ـج ــل العـ ــب ب ــارم ــا والت ـس ـيــو
السابق إنريكو كييزا من أهم املواهب
الـصــاعــدة فــي الـ ــدوري اإلي ـطــالــي ،كما
ُيعد من العناصر األساسية لإليطالي
روبرتو مانشيني في منتخب إيطاليا.
بـ ـ ــدأ ف ــري ــدريـ ـك ــو مـ ـ ـش ـ ــواره مـ ــع ف ــريــق
الـنــاشـئــن ف ــي فـيــورنـتـيـنــا ال ــذي لعب
والده في صفوفه سابقًا ،وظهر كالعب
م ـح ـت ــرف ألول مـ ــرة أم ـ ــام يــوف ـن ـتــوس
في أول مـبــاراة بموسم (.)2017-2016
وبالرغم من أنه لم يحصل على دقائق
كثيرة كأساسي في ذلك املوسم إال أنه
نجح فــي تسجيل  5أه ــداف وصناعة
 4أه ــداف فــي  35م ـبــاراة لعب نصفها
كـبــديــل ،وف ــي مــراكــز مختلفة .ويــدخــل
الالعب البالغ  22عامًا قائمة اهتمامات
العديد من األندية األوروبـيــة البارزة،
ملا لديه من مـهــارات الفتة وقــدرة على
اللعب في عدة مراكز مختلفة كجناح
ومهاجم صريح ،أو العب خط وسط.

آرسنال
ّ
يعول على
الكازيت
وأوباميانغ

لكرة القدم بمتابعة
يبحث آرسنال عن تعويض انهياره في الدوري اإلنكليزي ّ
مساره الناجح في الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» ،عندما يحل اليوم ضيفًا
على فالنسيا اإلسباني في إياب نصف النهائي بعد فوزه املريح ذهابًا (.)1-3
وينتقل املدرب اإلسباني أوناي إيمري إلى أرض فريقه السابق بعدما منحه
الثنائي الهجومي الفرنسي ألكسندر الكازيت والغابوني بيار-إيميريك
أوباميانغ فوزًا مطمئنًا األسبوع املاضي على استاد اإلمارات في لندن.
ً
لكن نتائج آرسنال املخيبة خارج أرضه هذا املوسم قد تمنح فالنسيا أمال
ّبقلب فارق الهدفني .وتلقت شباك النادي اللندني ثالثة أهداف خالل زيارة
كل من ولفرهامبتون وليستر في الدوري املحلي ،كما خسر على أرض باتي
بوريسوف البيالروسي ورين الفرنسي قبل أن يقلب تأخره في لندنّ .
ّ
ويعول «املدفعجية» بشكل كبير على الثنائي الكازيت وأوباميانغ في ظل
فقال مدرب فالنسيا مارسيلينو تروال« :لعبنا ضد
هشاشة دفاعه أخيرًاّ ،
مهاجمني جيدين جدًا كلفا املاليني .يعاقبانك على أقل خطأ» .وحصد
آرسنال نقطة واحدة في آخر أربع مباريات في «البريمير ليغ» ،ليضع بنفسه
حدًا منطقيًا لحلوله بني األربعة األوائل وحجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال
أوروبا التي سيشارك فيها بحال ّتوج بلقب املسابقة القارية الرديفة .وكاد
يكون مصيره مشابهًا في مباراة الذهاب ضد فالنسيا الذي تقدم باكرًا عبر
املدافع مختار دياخابي قبل أن يرد الكازيت بثنائية في غضون ثماني دقائق
ً
ويضيف أوباميانغ هدفًا قاتال في الثواني األخيرة.
ّ
وخيم على املوسم األول آلرسنال دون مدربه السابق أرسن فينغر ،مشكالت
دفاعية عانى منها الفرنسي في أواخر عهده الذي امتد  22عامًا .لكن
صفقتي انتقال الكازيت في صيف  2017وأوباميانغ في شتاء  2018أفادتا
الفريق كثيرًا من الناحية الهجومية برغم البداية الصعبة ويشكالن راهنًا
ثنائيًا ضاربًا .وحده املصري محمد صالح مهاجم ليفربول سجل أهدافًا
أكثر من أوباميانغ ( )20في الدوري اإلنكليزي ،لكن الكازيت نال لقب أفضل
العب في النادي لهذا املوسم ملساهمته بـ 18هدفًا و 12تمريرة حاسمة .لكن
وجودهما سويًا لم يكن دائمًا ،وقد ّ
عبر كالهما عن انزعاجه من ممانعة
ايمري لبعض الفترات بالدفع بمهاجمني صريحني .أقر أوباميانغ «تعرفون
َ
بمهاجمني لكني ال أريد قول ذلك» ،فيما أشار الكازيت
أنني أحب اللعب
إلى أنه سيكون «أكثر سعادة» إذا شارك أساسيًا بنسبة أكبر .ونظرًا إلى
املشكالت التي يواجهها على الطرف الدفاعي ،قد يكون إيمري بحاجة لجهود
الثنائي كي يتابع املشوار نحو نهائي باكو ،للقاء الفائز من مواجهة تشلسي
اإلنكليزي واينتراخت فرانكفورت األملاني (.)1-1
من جهته ،يستقبل نادي تشيلسي اإلنكليزي نادي فرانكفورت األملاني في
إياب نصف النهائي للدوري األوروبي .ستقام املباراة على ملعب ستامفورد
بريدج 22:00( ،بتوقيت بيروت).
في مباراة الذهاب ،تمكن العبو املدرب اإليطالي ماوريسيو ساري من تحقيق
نتيجة إيجابية خارج الديار ،بعد أن انتهت املباراة بتعادل إيجابي (ٌ .)1-1
فوز
ٍ
ٍ
ّ
سيؤهل النادي اللندني إلى نهائي البطولة
اليوم على ملعب ستامفورد بريدج
املتأهل من آرسنال وفالنسيا .مع ضمان ّ
ّ
التأهل إلى دوري أبطال
ليقابل
أوروبا في األسبوع املاضي ،سيضع ساري تركيزه الكامل على البطولة
األوروبية ،ليرفع لقبه ّ
األول في إنكلترا.

