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رياضة

رياضة

لقطات

فيتشر

¶ ّ
سجل جمهور نادي اإلخاء األهلي عاليه أعلى حضور له في مباراة
لفريقه خارج ملعبه حيث حضر ما يقارب  600مشجع إلى ملعب
املدينة الرياضية في بيروت لدعم فريقهم في سعيه نحو إحراز لقب
كأس النخبة للمرة األولى في تاريخه .ورغم عدم نجاح الفريق في
ّ
يشجع فريقه معظم
الفوز باللقب إال أن الجمهور خرج راضيًا وكان
أوقات املباراة وحتى الدقيقة األخيرة .فالوصول إلى نهائي كأس
النخبة يعتبر إنجازًا كبيرًا بالنسبة إلى الجمهور الجبلي الذي اطمأن
لوضع فريقه قبل انطالق البطولة بعد ثالثة أسابيع.

ً
«فرخ البط ّ
عوام»ُ .يستخدم هذا المثل الشعبي عادة للداللة على توارث األبناء لمهن آبائهم،
ّ
الرياضية .ينقسم المجال الرياضي في لبنان بين فئتين،
أو في اتباع خطواتهم نحو المالعب
العبون ّ
شجعوا ّأوالدهم على إكمال مسيرة العائلة الكروية ،وآخرون سعوا جاهدين إلبعاد
أوالدهم عن سكة المالعب خوفًا ّ عليهم من ضياع مستقبلهم .وما بين التشجيع والمنع،
الكثير من الدوافع واألسباب ،لكن اإلجماع يبقى حول ضرورة توعية األبناء ّمن عواقب
االنغماس في اللعبة على حساب العلم ،والذي يعتبر السالح األهم لمواجهة تقلبات المستقبل

¶ لم يكن الحضور الجماهيري على مستوى نهائي كأس نخبة
خصوصًا من جانب جمهور النجمة الذي تراجع عدد حضوره عن
العدد الذي حضر في نصف النهائي أمام العهد ،إذ لم يصل الحضور
«النجماوي» الى خمسة آالف مشجع جلس معظمهم إلى يمني املنصة
بعكس اللقاء املاضي حني شغلوا املدرجات املواجهة للمنصة.

ّ آباء وأبناء في المالعب
«لقحوا أوالدكم ضد كرة القدم»

¶ كان الفتًا خالل املباراة النهائية حضور «ألتراس سوبر نوفا»
على املدرجات املخصصة لجمهور لنجمة خلف املرمى الجنوبي.
إذ إنه للمباراة الثانية بعد لقاء العهد يوجد ما يقارب املئة وخمسني
شخصًا في مكانهم ،مشجعني النجمة بطريقة خاصة بعيدة عن
املشاكل.
¶ رغم عدم وجود نادي العهد كطرف في املباراة النهائية ،إال أنه
حضر على مدرجات فريق النجمة ،حيث هتف الجمهور مرات عدة
ضد العهداويني .أما على صعيد منصة الشرف فلم تشهد في هذه
املباراة أي إشكال رغم العدد الكبير املوجود فيها بغض النظر عن
عدد البطاقات املباعة .ونظرًا لغياب الحساسية بني الناديني كانت
األجواء هادئة في املنصة.
¶ بعكس املباراة املاضية مع العهد ،غابت عن منصة الشرف
صناديق جمع التبرعات لالعب السابق محمد الفاعور رغم إطالق
حملة ملساعدته على غرار املبادرة التي أطلقت األسبوع املاضي لدعم
الطفل محمد العوطة.

حاول العبو االخاء إغالق مناطقهم ّ
للحد من خطورة النجمة (عدنان الحاج علي)

كأس النخبة

سباق مع الوقت
النجمة في
ٍ

االمتحان الحقيقي أمام العهد في «السوبر»
للمرة الـ  11في تاريخه
(رقم قياسي) والثالثة
على التوالي ّ
يتوج نادي
النجمة بكأس النخبة .فرحة
بحث عنها النجماويون منذ
فترة ولو أنها تأتي من
بوابة مسابقة تنشيطية،
لكن البحث األهم هو عن
الخروج بتشكيلة قوية
يمكنها المنافسة على
األلقاب األهم خالل الموسم
المقبل.

شربل ّ
كريم
ّ
تـ ـخ ــط ــى املـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـص ــرب ــي ب ــوري ــس
بونياك املباريات الثالث األصعب في
بداية مشواره مع النجمة ،لكن شيئًا
ل ــم يـنـتــهِ بـحـســب م ــا قــالــه ف ــور نهاية
املـبــاراة ،بحيث أن الفريق يحتاج إلى
الـكـثـيــر م ــن ال ـع ـمــل .املـ ـب ــاراة النهائية
ل ـك ــأس ال ـن ـخ ـبــة أم ـ ــام االخ ـ ـ ــاء األه ـل ــي
عاليه ( ،)0-1بعد ظهر السبت ،لم تكن
كسابقتها في نصف نهائي املسابقة
أم ـ ــام ال ـع ـه ــد .األداء كـ ــان ع ــادي ــا ج ـدًا
على الصعيدين الـفــردي والجماعي،
ل ـكــن ال ـن ـج ـمــة خ ــرج ب ــال ـف ــوز بــالـهــدف
العكسي الذي سجله املدافع البرازيلي
– اإليطالي كريستيان لوكا في مرماه
خ ــال ال ـشــوط األول .بـعــد الـلـقــاء كــان
الـســؤال املشترك املـطــروح لــدى محبي
ال ـن ـج ـمــة ،ه ــل فــريـقـنــا ج ــاه ــز ملـقــارعــة
العهد في الكأس السوبر؟
سؤال يأتي إلدراك الجميع بأن الفريق
األصفر الذي واجه النجمة في نصف
ن ـه ــائ ــي ال ـن ـخ ـب ــة س ـي ـك ــون غـ ـي ــره فــي
السوبر ،ما يعني أن املـبــاراة ستكون
وقت مضى ،وخصوصًا
أصعب من أي ٍ
أن األجــواء العهداوية تشير بوضوح
إل ــى أن م ــوس ــم ب ـطــل ل ـب ـنــان وم ـش ــوار

حـصــد األل ـقــاب يـبــدأ مــن ال ـكــأس التي
تفتتح رسميًا املوسم الجديد.
رأي فني يقول إن صعوبة الفوز الذي
حققه النجمة فــي الـلـقــاء أم ــام االخــاء
ليست باملؤشر السلبي ،ولو أن االداء
بدا باهتًا إلى ٍّ
حد كبير ،إذ إن الفريق
ال ـج ـب ـل ــي أيـ ـض ــا ي ـت ـح ـم ــل م ـس ــؤول ـي ــة
ـان م ــا ل ـظ ـهــور ال ـن ـج ـمــة بـهــذه
ف ــي مـ ـك ـ ٍ
الـ ـص ــورة .ه ــذا ال ـ ــرأي يــرمــي إل ــى عــدم
فتح الفريق الجبلي للملعب واملبادرة
إلــى مهاجمة النجمة رغــم استحواذه
فترات غير قصيرة في
على الكرة في
ٍ
املـبــاراة ،وهو إذا لعب بخمسة العبي
وس ــط ك ــان بــإم ـكــانــه ف ــرض سيطرته
واملبادرة أكثر إلى األمام بحكم الزيادة
ال ـعــدديــة ال ـتــي امتلكها فــي منتصف
امللعب ،حيث كانت الغلبة في الشوط
ال ـث ــان ــي ت ـح ــدي ـدًا ل ـل ـن ـج ـمــاويــن رغ ــم
وج ـ ـ ــود ث ــاث ــة العـ ـب ــن فـ ــي م ــواج ـه ــة
خـمــاســي االخـ ــاء هــم عـلــي ب ــزي ،نــادر
مطر وحسن معتوق.
ل ـك ــن ال ــواق ــع أن ال ـن ـج ـمــة غ ـيــر جــاهــز
بنسبة مئة في املئة للقول بأنه سيكرر
ال ـفــوز عـلــى فــريـ ٍـق مـثــل الـعـهــد بنفس
السهولة التي عرفها في نصف نهائي
وقت يمكن القول فيه بأن
النخبة .ففي ٍ
بطل ال ــدوري فــي املوسمني األخيرين

ً
أصـبــح مكتمل الـصـفــوف ،وهــو أصــا
ي ـم ـل ــك ال ـ ـبـ ــدالء ح ـت ــى لـ ــو لـ ــم ي ـك ــن قــد
أنـ ـه ــى م ـل ــف الع ـب ـي ــه األجـ ــانـ ــب (ضـ ـ ّـم
اسمًا جديدًا إليه بتعاقده مع املدافع
الـســوري أحمد الصالح) فــإن النجمة
منقوص بشكل كبير.
وهــذه املشكلة ٍبــا شــك هــي الـتــي ّ
تعد
املعضلة بالنسبة إلى بونياك ،والتي
ظـ ـه ــرت ب ـش ـك ـ ٍـل واضـ ـ ــح ف ــي مــواج ـهــة
االخ ـ ــاء .ال ـصــربــي ال يـمـلــك ال ـخ ـيــارات
ال ـك ـث ـي ــرة ولـ ـي ــس ل ــدي ــه م ـق ـع ــد بـ ــدالء
ف ـيــه العـ ـب ــون ك ـثــر يـمـكـنـهــم تـعــويــض
األس ــاسـ ـي ــن فـ ــي ح ـ ــال غ ـ ــاب أح ــده ــم
بسبب اإلصــابــة أو تــراجــع مستواهم،

ينته ملف
لم ِ
األجانب في النجمة
فهناك كالم عن
االستغناءعن نيانغ!

وهو ما يحتم إعالن حالة الطوارئ من
ِقبل إدارة النادي إلبرام أكثر من صفقة
محلية من أجل تعزيز صفوف الفريق،
وخ ـصــوصــا أن ــه مــدعــو ل ـخــوض أربــع
بـطــوالت فــي املــوســم الجديد (ال ــدوري
والكأس املحليان وكأس العرب ألندية
األبطال وكأس االتحاد اآلسيوي) ،ما
يعني أن بــونـيــاك بحاجة إلــى العمق
في تشكيلته.
وي ـم ـك ــن أخـ ــذ إص ــاب ـت ــي م ــاه ــر ص ـبــرا
وحسن العنان كدليل على هذا الكالم،
إذ تــرك األول فراغًا كبيرًا على الجهة
الـ ـيـ ـس ــرى م ـ ــن املـ ـلـ ـع ــب ،فـ ـه ــي لـيـســت
املفضلة للمدافع البديل حسني شرف
الــديــن ال ــذي يشغل مــركــز قلب الــدفــاع
بشكل أفضل ،بينما بدا أمير الحصري
ٍ
اآلن إلظهار إمكاناته
غير جاهز حتى ً
الـحـقـيـقـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى ظ ـه ــوره غير
متأقلم مع املجموعة وهو أمر طبيعي
كونه وصل حديثًا إلى الفريق.
وإذا كــانــت املـشـكـلــة الــدفــاعـيــة ليست
باألساسية حاليًا مع العودة املرتقبة
للسوري أحمد ديب وبروز السنغالي
ادريـ ـس ــا ن ـيــانــغ ك ـق ـلــب دف ـ ــاع رغـ ــم أن
الـفــريــق خ ـســره فــي خــط ال ــوس ــط ،فــإن
ال ـخــط األخ ـي ــر ه ــو الـ ــذي ي ـح ـتــاج إلــى
م ــروح ــة خـ ـي ــارات أكـ ـب ــر .وه ـن ــا يـعــود
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¶ كان الحضور النجماوي الرسمي على أعلى مستوى بعكس
املباراة املاضية مع العهد .ففي نصف النهائي اقتصر الحضور
على عضوي اإلدارة خليل الغول وسامي الوزان ،لكن في نهائي
النخبة حضر إلى جانب الوزان والغول كل من الرئيس أسعد صقال
ونائبه األول صالح عسيران وأمني السر سعد الدين عيتاني .وبدا
مشهد الحضور كسعي لتلميع صورة اإلدارة بعد الكالم الكثير عن
ً
خالفات عميقة بني أعضائها .وبعد املباراة احتفل الثالثي طويال مع
الجمور رافعني الكأس ومحمولني على األكتاف وخصوصًا الصقال
وعسيران.
¶ بعد انتهاء املباراة وخسارة فريقه ،خرج حارس مرمى اإلخاء
األهلي عاليه شاكر وهبي وهو يبكي بحرقة ويرافقه مدير النادي
ّ
ّ
محمد الرفاعي .وبدا التأثر واضحًا على وهبي الذي كان يمني
النفس بتحقيق أول لقب له.

إعداد عبد القادر سعد

الـحــديــث لـلـكــام عــن سـيــاســة التعاقد
الالعبني ،إذ إن النجمة وحتى هذه
مع
ّ
وقع مع َ
العبني ال يبدو أنهما
اللحظة
ضمن خـيــارات امل ــدرب الحالي ،أمثال
(امل ــوه ــوب) عـلــي املــوســوي ال ـقــادم من
البقاع الرياضي (النبي شيت سابقًا)،
ومحمود كعور الذي انضم أيضًا إلى
الفريق قبل وصــول بونياك قادمًا من
اإلصالح البرج الشمالي.
إذًا مشكلة الـعـمــق فــي التشكيلة هي
امل ـش ـك ـلــة األبـ ـ ــرز ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي،
وخ ـصــوصــا وس ــط ض ـيــق ال ـخ ـيــارات
املحلية امل ــوج ــودة فــي ال ـســوق ،وذلــك
في ظل ندرة الالعبني املتاحني الذين
يـمـكـنـهــم ال ـل ـعــب م ــع فــريــق بمستوى
النجمة أو حتى فــي الــدرجــة األول ــى،
وهـ ـ ــي أيـ ـض ــا م ـش ـك ـل ــة يـ ـع ــان ــي مـنـهــا
االخ ـ ـ ــاء ك ـم ــا ب ـ ــدا واضـ ـح ــا م ــن خ ــال
مقعد بدالئه وخيارات املدرب العراقي
عبد الوهاب ابو الهيل .ولهذا السبب
علمت «األخ ـب ــار» أن ال ـنــادي الجبلي
فــي طريقه لضم العـ َـبــن َ
مميزين إلى
صفوفه خــال األسـبــوع الحالي هما
الع ـ ــب ال ـن ـج ـم ــة واألن ـ ـص ـ ــار ال ـس ــاب ــق
خالد تكه جي ونجم اإلصالح حبيب
شــويــخ .وإذ إن مهمة االخ ــاء ال تبدو
صعبة إلن ـهــاء ه ــذا امل ـلــف ،ف ــإن وضــع

الـنـجـمــة أص ـعــب ألن الــوقــت يــداهـمــه،
وتـ ـب ــدو دائ ـ ـ ــرة ال ـع ـم ــل امل ـط ـل ــوب مـنــه
واس ـ ـعـ ــة جـ ـ ـ ـدًا ،إذ إن ـ ــه لـ ــم يـ ـن ــهِ حـتــى
م ـلــف األج ــان ــب .وه ـنــا تـكـمــن النقطة
املفصلية ،ففي ظل عدم دخول الفريق
س ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت امل ـح ـل ـيــة بــالــزخــم
امل ـط ـل ــوب ،ف ــإن ــه ي ـف ـتــرض أن ي ـعـ ّـوض
هــذه املسألة فــي ملف األجــانــب ،ليس
ـداف ق ــوي ف ـقــط ،بل
م ــن خ ــال ض ــم هـ ـ ٍ
بحسم مسألة بـقــاء نيانغ مــن عدمه.
وف ــي ه ــذا ال ـك ــام م ـفــاجــأة ك ـب ـيــرة ،إذ
وب ـح ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات خ ــاص ــةُ ،ح ـكــي
ف ــي دائ ـ ــرة ضـيـقــة ع ــن إمـكــانـيــة فسخ
عقد «الجوكر» السنغالي الــذي أثبت
ح ـضــوره فــي الــوســط ّ وال ــدف ــاع ،لعدم
ً
اقتناع بونياك به ،مفضال التعاقد مع
العب عربي عرفه في املالعب الكويتية
ٍ
العب اجنبي
حيث حاز جائزة أفضل
ٍ
في الدوري مرتني!
سباق
تتسارع األحــداث والنجمة في
ٍ
مع الوقت الــذي ّ
يمر بسرعة ،إذ بقدر
شؤم
نذير
إنها
يقال
فرحة حمل كأس
ٍ
على الفريق في ٍكل ّ
مرة يفوز بها ،فإن
مـصـيــر وص ـيــف الـ ـ ــدوري ف ــي املــوســم
املاضي بني يديه ،لكن كل هذا يتوقف
ع ـلــى م ــدى ن ـشــاطــه ف ــي امل ـك ــات ــب قبل
املالعب خالل األيام القليلة املقبلة.

إبراهيم وزنة
كثيرون مــن العـبــي كــرة الـقــدم شجعوا أوالده ــم للنزول إلى
املستطيل األخ ـضــر بـهــدف إكـســابـهــم الـشـهــرة والـنـجــومـيــة.
ّ
سلموهم الرايةّ ،ثم راحوا يواكبونهم من املدرجات ،تشجيعًا
وإرشـ ـ ــادًا .ع ـبــاس رحـ ــال ،الع ــب فــريــق الـشـبـيـبــة امل ــزرع ــة في
الستينيات ،مــن أبــرز ه ــؤالء .دفــع رحــال ب ــأوالده األربـعــة إلى
املــاعــب مــع فــريــق ال ـبــرج ،ومـثـلــه فـعــل الــراحــل ال ـيــاس ج ــورج،
نـجــم ن ــادي الــراسـيـنــغ واملـنـتـخــب الــوطـنــي فــي الخمسينيات
والستينيات ،الــذي ّ
شجع ولديه لالنضمام إلى فريق السالم
زغرتا .وإلــى جانب هــؤالء ،سهر قائد فريق الراسينغ ونجم
منتخب لبنان الـســابــق فــي السبعينيات طــونــي جــريــج ،على
صقل موهبة ابنه فــادي حتى صار اليوم من أبــرز مهاجمي
لبنان .الراحل جوزيف أبو مــراد ،قائد
لعبة كرة الصاالت في
ّ
الراسينغ ومنتخب لبنان سلم قميصه البنه جورج ليواصل
اللعب ّ
لعدة سنوات ضمن صفوف القلعة البيضاء .أنطوان
فنيانوس ،عمدة نــادي الـســام زغــرتــا واملنتخب الوطني في
الستينيات ،شـ ّـجــع أيـضــا ول ــده انطونيو ملــواصـلــة ال ــدرب في
نفس مركزه في قلب الدفاع ،وكذلك فعل أميل رستم مواكبًا
مسيرة ابنه الكروية بني الحكمة والراسينغ واألنصار .الالئحة
تطول باألمثلة األخرى التي تعكس تشجيع اآلباء ألبنائهم في
املالعب من جهة ،ويمهدون لهم الطريق العملي واملهني في
جهة أخرى.
حياتهم من ٍ

ليتنا أبعدناهم عن المالعب

يـتـحـ ّـســر أك ـثــر مــن الع ـ ٍـب ســابـ ٍـق لتشجيع اب ـنــه عـلــى مـمــارســة
كــرة الـقــدم ،فاللعبة الشعبية ّ
ضيعت بوصلتهم وأبعدتهم عن
تحصيلهم العلمي .محمود الخنسا ،العب التضامن بيروت في
الثمانينيات ،يبدي إعجابه بأداء ولديه ،حسن قائد فريق الحكمة
ّ
يخف
الحالي وحسني العب خط الوسط في نادي املبرةّ ،لكنه ال
ِ
«ندمه على تشجيعه لهما منذ البداية» .الــولــدان الــلــذان أصبحا
في السادسة والعشرين من العمر« ،ال يــزاالن من دون وظيفة
ً
ّ
تعينهما على مواجهة الحياة ومتطلباتها مستقبال» ،مؤكدًا
ّأن «كرة القدم في بالدنا ما بتطعمي خبز» .في ّ
السياق نفسه،
ّ
يتحسر العب نادي شباب الساحل محمود عالمة لدفعه بولديه
علي وحسن إلى املالعب حيث «األفق ضبابي بامتياز».
فــي التسعينيات ،كتب الــاعــب الـســابــق فــي صـفــوف األنـصــار

ً
هاني وزنــه ،مقاال بعنوان
ّ
والتضامن بيروت وشباب الساحل ّ
«لقحوا أوالدكــم ضد كــرة القدم» في ظــل ما يعانيه العبو كرة
الـقــدم فــي لبنان مــن معامل ٍة «سـيـئــة» فــي األنــديــة أو مستقبل
مجهول .حينها ،منع وزنــه ابنه املوهوب من االنضمام إلى أي
ّ
فتخرج فــي مــا بعد مهندسًا وأسـتــاذًا جامعيًا ،مشيرًا
فــريــق،
ّ
إلى أنه «لو وافقت على انضمامه إلى أي فريق ملا أكمل علومه
كـمــا ي ـج ــب» .وع ـلــى خـطــى وزنـ ــه س ــار حـســن ف ــرح ــات ،العــب
ّ
يشجع
األنصار والبرج ،الذي فاز بوظيفة بعد جهد جهيد ،فلم
ابنه املوهوب عادل لالنضمام إلى أي فريق سوى إلى منتخب
ّ
ليتخرج مهندسًا ميكانيكيًا .حــول هــذا الــواقــع ،لفت
الجامعة
ّ
املــدرب الوطني سمير سعد االنتباه إلــى تخوف معظم العبي
كــرة الـقــدم مــن دفــع أوالده ــم إلــى مـمــارســة اللعبة ،موضحًا ّأن
«األكــاديـمـيــات بــاتــت تفقد معظم ّرواد ّه ــا عند وص ــول طالبها
الكرويني إلى املرحلة الثانوية ،وهذا يدل صراحة على أن األهل
باتوا يدركون املخاطر املنتظرة فيما لو أمعن أوالدهــم بالبقاء
داخل املستطيل األخضر» ،ويضيف «هناك العديد من الالعبني
القدامى الذين منعوا أوالدهم من اللعب مع األندية وكثيرون منهم
ّ
وجهوا أوالدهم إلى رياضات أخرى» .يتساءل سعد عن األسماء
ُ
الكبيرة التي وجدت في مالعبنا ولم يكمل أوالدهــم من بعدهم
املسيرة ،كعدنان الشرقي ،سميح شاتيال ،أحمد عالمة ،يوسف
ّ
الغول ،محمود برجاوي وغيرهم الكثير .كما يشير سعد إلى أنه
«لطاملا سعى الالعبون لنيل وظيفة موازية ملسيرتهم الكروية ،إذ
توزع كثيرون منهم على املصارف وشركة امليدل ايست وبعض
الشركات الخاصة أو وظائف في سلك الدولة ،قبل أن يخرجوا
من املالعب بحنني».

جمال الحاج وولداه ..حالة خاصة
بــرز الــاعـبــان ال ــواع ــدان ،يــوســف وعـلــي الـحــاج ( 18و 17سنة)،
نجال الكابنت وامل ــدرب جمال الـحــاج ،في صفوف فريق النجمة
مؤخرًا .قضية علي ويوسف شغلت الشارع الكروي بعد اتخاذ
الحاج قرارًا جريئًا بدفع ولديه إلى املالعب .الحاج ليس نادمًا على
خطوته هذه ،ويقول« :أدرك تمامًا أن معظم الالعبني ال ّ
يحبذون
دفع أوالدهــم إلى املالعب ألنهم األكثر خبرة بما سيالقونه من
ّ
خيبات ونكسات وأجــواء غير سليمة ،لكنني تركتهما يلعبان
ال ـك ــرة ألنـهـمــا وج ــدا نفسيهما ف ــي ســاحــات ـهــا» ،متمنيًا لهما
االحـتــراف في الخارج «ففي لبنان ما زالــت اللعبة تــدور بعبثية
ُ
وتدار بارتجالية».

