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اللبنانية
استضافت مالعب كرة القدم ً
في السنوات األخيرة عددًا مهوال من
األجانب ،الذين ال ُيكمل معظمهم
الالعبين
ً
ُ
قبل أن يفسخ
الموسم ُ كامال مع فريقهٌ ،
بالعب جديد .أزمة في تمرير
عقده ويبدل
ٍ
الصفقات الفاشلة والتعاقد مع العبين
ُي ّ
قدمون على أنهم الحل األمثل لمشاكل
الفرق ،قبل أن ُيفضح مستواهم الحقيقي
بعد ضمهم بمبالغ ضخمة
علي زين الدين
قـ ـب ــل انـ ـ ـط ـ ــاق م ــرحـ ـل ــة اإليـ ـ ـ ـ ــاب مــن
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،تـ ـع ــاق ــد ن ـ ــادي
األنصار مع العب الوسط الليبيري
ثـيــو ويـكــس وامل ــداف ــع ال ـســوري ثائر
ً
كــرومــا ،ب ــدال مــن املـهــاجــم السنغالي
تــاال ن ــداي واملــدافــع الغيني أبــو بكر
ك ـمــارا .األخ ـيــر ك ــان ي ـقـ ّـدم ً
أداء جيدًا
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ه ـش ــاش ــة الـتـكـتـيــك
الدفاعي الذي يعتمده الفريق ،إال أن
تغييره كان ضرورة ّ
ملحة ،إلدار ٍة ال
تعرف كيف تصرف أموالها.
ال ـس ـي ــرة ال ــذاتـ ـي ــة ،أو الـ ــ«س ــي ف ــي»،
التي يملكها ويكسُ ،ت ّ
قدمه على أنه
سـيـكــون أفـضــل الع ــب وس ــط أجنبي
ف ــي ل ـب ـن ــان ف ــي ّالـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـي ــرة.
العـ ٌـب دولــي ،تنقل بني أندية أوروبــا

ِلم سيأتي الالعب
األجنبي «السوبر» إلى
لبنان؟
يبحثون عن المال
بعدما رفضتهم أندية
أوروبا في الدوريات
الكبيرة
بات واضحًا أن التعاقد
مع ويكس واالستغناء
البطولة
عن كمارا في ً
المحلية كان خطأ من
أخطاء إدارة األنصار
ول ـعــب م ــع «مــاريـتـيـمــو» الـبــرتـغــالــي
و«أنقرة سبور» في الــدوري التركي،
قبل أن ينتقل إلى قبرص ومنها إلى
أذربيجان ،واآلن ،لسبب ما ،يريد أن
يخوض تجربة في الدوري اللبناني،
وهو في الـ 28من عمره!
ك ــأن الـقـيـمــن عـلــى ال ـن ــادي األخـضــر
لــم ّ
يمر عليهم مثل هــؤالء الالعبني،
الـ ــذيـ ــن ي ـب ـح ـث ــون عـ ــن امل ـ ـ ــال ب ـعــدمــا
رفضتهم أندية أوروبا في الدوريات
الـ ـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة النـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدار م ـ ـس ـ ـتـ ــواهـ ــم.
الـبــرازيـلــي فينيسيوس ريتشي هو
م ــن ب ــن ه ـ ــؤالء ،ال ــذي ــن ان ـت ـق ـلــوا إلــى
األن ـص ــار فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة .العــب
ال ــوس ــط ال ــذي ت ـعــاقــدت مـعــه اإلدارة
ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ب ـم ـب ـلـ ٍـغ ضخم
لعب أيضًا في البرتغال وقبلها في
فرنسا ،قبل انتقاله للسعودية حيث
خ ــاض ثــاثــة م ــواس ــم م ــع «ال ـن ـصــر»
و«الــوحــدة» و«التعاون» ،ومن هناك

عـ ــاد إلـ ــى ب ـ ـ ــاده ،ق ـب ــل أن ي ـح ــط فــي
األنـصــار .والـيــوم ،ريتشي يلعب في
دوري الــدرجــة الرابعة فــي البرازيل!
«متله ومـتــايــل» م ـ ّـروا على األنصار
فـ ــي آخ ـ ــر خ ـم ــس سـ ـ ـن ـ ــوات ،دون أن
يـقـ ّـدمــوا أي إضــافــة للفريق ال ــذي لم
عقد
يفز بلقب البطولة املحلية منذ ٍ
من الزمن.
بــات واضـحــا أن التعاقد مــع ويكس
واالسـتـغـنــاء عــن ًكـمــارا فــي البطولة
املحلية ك ــان خـطــأ مــن أخ ـطــاء إدارة
األن ـ ـ ـصـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــديـ ــدة ه ـ ـ ــذا املـ ــوسـ ــم.
الليبيري لعب  8مباريات
فالدولي
ّ
مـ ــع ف ــريـ ـق ــه وتـ ـل ــق ــى ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات مــن
املـتــابـعــن بـســرعــة قـيــاسـيــة ،وه ــو لم
يــواجــه الـفــرق الـتــي تعتلي الترتيب
ّ
يتكيف العــب الوسط
بـعــد .ربـمــا لــم
مع حالة املالعب في لبنان ،أو الجو
غير االحترافي الذي لم يعشه سابقًا،
وربما سيرحل إلى دوري آخر حيث
ّ
ُي ـ ـبـ ــدع ،ل ـك ــن م ــن املـ ــؤكـ ــد أن وي ـكــس
وأمثاله ليسوا الحل األمثل ملشاكل
ال ـف ــرق الـلـبـنــانـيــة ،وأن ال ـت ـعــاقــد مع
الع ــب بـعــد مـشــاهــدة فـيــديـ ٌـو لــه على
«يوتيوب» هــو ،ربما ،خطأ ال يجب
الوقوع فيه.
ال وج ـ ــود لــأج ـن ـبــي «الـ ـس ــوب ــر» في
دورينا .علينا أن نعترف .ومن هنا،
س ـ ــؤال ت ـق ـل ـيــدي ي ـس ــأل ك ــل م ـ ــرةِ .ل ــم
سيأتي الــاعــب األجـنـبــي «الـســوبــر»
إل ــى ل ـب ـنــان؟ سـ ــؤال بــدي ـهــي يـطــرحــه
ج ـم ـيــع امل ـت ــاب ـع ــن ،واإلجـ ــابـ ــة عـلـيــه
واضـحــة :إمــا أنــه يعاني من إصابة،
ّ
مادي مقبول
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أو أنه يبحث عن
ٍ
ب ـع ــدم ــا ان ـت ـه ــت م ـس ـيــرتــه ال ـعــامل ـيــة.
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى أس ـ ـمـ ــاء ال ــاع ـب ــن
الـ ـقـ ـل ــة أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـس ـ ـيـ ــرة ال ــذاتـ ـي ــة
ال ـج ـي ــدة ،الـ ــذي ت ــواف ــدوا إل ــى لـبـنــان
في السنوات األخيرة ،يمكن اختيار
ال ـتــون ـســي رضـ ـ ــوان ال ـفــال ـحــي ال ــذي
ل ـعــب م ــع ال ـن ـج ـمــة ،وهـ ــو كـ ــان العـبــا
فــي «البونسديلغا» .على الــرغــم من
أنــه قـ ّـدم موسمًا جيدًا ،إال أن املدافع
التونسي اعترف أنه كان يعاني من
إصابة ّ
تعرض لها في الكويت وأنه
ج ــاء إل ــى لـبـنــان لـلـعــب مــوسـ ٍـم سهل
حتى يستعيد عافيته ،قبل أن يعتزل
ال ـل ـع ــب فـ ــي ال ـس ـن ــة الـ ـت ــي اس ـت ـغ ـنــى
فيها الـنــادي عن خدماته .ومواطنه
يــوســف املويهبي ال ــذي لعب للعهد
مل ــوس ـم ــن هـ ــو أيـ ـض ــا مـ ــن بـ ــن أبـ ــرز
األم ـ ـث ـ ـل ـ ــة ،كـ ـ ـح ـ ــال العـ ـ ـ ــب األنـ ـ ـص ـ ــار
البرازيلي ّبرونو سميث ،وهانسون
بــواكـيــه املـلــقــب بــ«مـســي كـنــدا» الــذي
خ ــاض الـتـمــاريــن مــع الـنـجـمــة وكــان
ق ــاب ق ــوس ــن أو أدنـ ــى م ــن الـتــوقـيــع
عـلــى ك ـشــوفــاتــه ،انـتـقــل إل ــى الــدرجــة
الثالثة في تشيكيا .حتى التونسي
إي ـهــاب املـســاكـنــي ال ــذي ت ـ ّـوج أفضل
الع ــب أج ـن ـبــي ف ــي ل ـب ـنــان م ـنــذ ثــاث
سنوات ،هرب من مشاكله مع ناديه
فــي بــاده ليلعب موسمًا واح ـدًا في
ال ــدوري اللبناني ،قبل أن يعود إلى
ت ــون ــس .ثـيــو وي ـك ــس ،عـلــى األرجـ ــح،
ليس سوى واحدًا من هؤالء.
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