8
مقابلة

السبت  10آب  2019العدد 3830

السبت  10آب  2019العدد 3830

رياضة

رياضة

الكرة اللبنانية

حاوره عبد القادر سعد

حصل الطالق بين نادي النجمة والمدير الفني التونسي طارق جراياٌ .
أمر من الممكن أن يحصل بين أي فريق ومدرب .وكان من
ّ
الممكن أن ّ
تمر األمور بهدوء ،لكن بيانًا من  18بندًا صدر عن النادي وتحديدًا اللجنة الفنية فيه ،أثار حفيظة جرايا الذي اعتبر أن هناك
ُ
جب َر على الكالم لكنه بقي محتفظًا بالكثير ،احترامًا لنفسه وللعالقة التي ربطته بالنادي ،وخصوصًا بالجمهور الكبير
أ
تعرض لهِ .
األحب إلى قلبه بحسب قوله .أبرز جراياخالل المقابلة معه العديدمن المستندات والوثائق والفيديوهات التي تدعم موقفه ،لكنه
رفض نشرها عبر اإلعالم حفاظًا على صورة النادي وشعاره بحسب تعبيره.

طارق جرايا

ّ
يمر نادي التضامن صور بفترة صعبة عشية انطالق الموسم الجديد في كرة القدم اللبنانية،
أروقة ّ«سفير الجنوب»،
إذ أن الوضع المالي الصعب الذي طارد العديد من األندية وصل إلى ّ
ما يترك قلقًا واضحًا حول مصير الفريق في الموسم المقبل في ظل توقع المتابعين أن
يقف في دائرة الخطر

طلب جرايا االحتفاظ
ببعض المعلومات
لنفسه (عدنان الحاج
علي)

• ّ
حملوني مسؤولية عدم التعاقد مع معتوق
• اإلدارة تراجعت عن بعض الصفقات ألسباب مالية
• محبة جمهور النجمة وسام على صدري
¶ انتهى مشوارك مع نادي النجمة بسرعة،
ما الذي حصل؟
ب ــداي ــة ّ
أود أن أع ـبــر ع ــن أس ـفــي لــذلــك.
ّ
ال ـك ــل ي ـع ـلــم مـ ــدى ت ـعــل ـقــي بــالــاعـبــن
ول ـع ــل األج ـ ـ ــواء ال ـت ــي راف ـق ــت زي ــارت ــي
الوداعية لهم ّ
تعبر عن حقيقة عالقتي
بـهــم .الـحــزن األكـبــر هــو البـتـعــادي عن
ال ـج ـم ـهــور ال ــرائ ــع الـ ــذي ل ــن أن ـســى ما
حييت استقباله لــي بعد عودتنا من
ال ـس ـعــوديــة ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي بعد
إنجاز التأهل في كأس األندية العربية.
حينها حققنا اإلنجاز بتكاتف اإلدارة
والـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي وال ــاعـ ـب ــن .مـحـبــة
ُ
الـجـمـهــور ال ت ـش ـتــرى ب ــامل ــال ،ومحبة
جـمـهــور النجمة وس ـ ٌ
ـام عـلــى صــدري.
ولذلك وإكرامًا لهذا النادي ّوجمهوره
الـ ــذي رف ـع ـنــي إل ــى فـ ــوق ،أف ــض ــل عــدم
الـحــديــث عــن األس ـب ــاب ،عـلـمــا أن لــدي
الـكـثـيــر م ــن ال ـح ـجــج وال ـب ــراه ــن الـتــي
توضح األم ــور التي ّ
تمس بسمعتي،
والـ ـت ــي يـم ـكــن أن أق ــدم ـه ــا مل ــن يـطـلــب.
ّ
قــدمــت كــل أم ـ ٍـر إيـجــابــي ووق ـعــت عقدًا
ّ
لــم أط ـلــع عـلـيــه ،رغ ــم اكـتـشــافــي الحقًا
أن ــه يـمـ ّـس فــي بـعــض ب ـنــوده بحياتي
ال ـش ـخ ـص ـيــة وه ـ ــذا م ـخ ــال ــف ل ـقــانــون
الـفـيـفــا .لـكــن قـمــت بــذلــك ألظـهــر ُحـ ُـســن
ّ
نيتي وتحديدًا للرئيس أسعد صقال.
ّ
¶ صدر بيان اتهمك بالعديد من التجاوزات
واألخطاء ومنها مسؤوليتك عن عدم تجديد
العقد مع حسن معتوق؟
تـحــدثــت الـلـجـنــة الـفـنـيــة عــن مــوضــوع
معتوق رغــم أنـهــا لــم تكن قــد تشكلت
بـعــد .حينها كــان املــوضــوع محصور
بــالــرئـيــس ص ـقــال ومــديــر ال ـكــرة مــازن
خالد ،وأنا .خالد كان ضد بقاء معتوق
ّ
ألسباب تتعلق به .الرئيس كان يريد
تخفيض امليزانية .في العلن كان يقول
إنــه مــع بقاء معتوق ،لكن الــواقــع كان
عـكــس ذل ــك .حـ ّـمـلــونــي مـســؤولـيــة عــدم
التعاقد مع معتوق .هل يوجد ّ
مدرب
عاقل في العالم يمكن أن يرفض وجود
معتوق في فريقه؟ العب يحتذى به.
ال ـث ــاب ــت ب ــرأي ــي كـ ــان أن ال ـن ـج ـمــة فــي
ال ــوض ــع الـ ــذي ك ــان عـلـيــه ف ــي املــوســم
امل ــاض ــي ال ي ـم ـكــن أن ُيـ ـح ــرز ال ـ ــدوري
فــي ظــل مــا يقوم بــه األنـصــار والعهد.
امل ـش ـك ـلــة ك ــان ــت ف ــي ض ـع ــف الــاع ـبــن
األجــانــب رغــم وج ــود معتوق حينها.
وعليه ،كان مهمًا أن نتعاقد مع أجانب
ســوبــر .الرئيس صـقــال أبلغني أنــه ال
يستطيع الـتـعــاقــد مــع أجــانــب سوبر
وف ــي الــوقــت عـيـنــه الـتـجــديــد ملـعـتــوق.
قلت له إن الفريق مع معتوق وأجانب
جيدين ٌ
قادر على إحراز الدوري .ومن
دون معتوق لكن مــع أجــانــب جيدين
سيكون الفريق سوبر ،أما مع معتوق
ف ـقــط وأج ــان ــب م ـتــوس ـطــي امل ـس ـتــوى،
فـ ـحـ ـيـ ـنـ ـه ــا س ـ ـن ـ ـح ـ ـتـ ــاج إل ـ ـ ـ ــى العـ ـب ــن
لبنانيني .السوق ّ
ضيق واللبنانيون
املميزون أسعارهم عالية ،لذا اخترت
الـتـعــاقــد مــع أجــانــب مـمـيــزيــن فــي ظل

س ـعــي ال ــرئ ـي ــس لـتـخـفـيــض امل ـيــزان ـيــة
بــدلـيــل االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن يـحــي الـهـنــدي
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس ع ـ ـبـ ــاس حـ ـس ــن الرت ـ ـفـ ــاع
سعريهما.

وهو مبلغ غير منطقي ،وحتى عضو
اللجنة الفنية حـســن دي ــب استغرب
أن يـكــون الــاعــب قــد قبل بـهــذا املبلغ،
وبالفعل لم يقبل به خليفة.

¶ ك ــان ه ـنــاك ك ــام عــن الــاعـبــن األجــانــب
ورفضك لتجربتهم وتقاضي عموالت ،ما
هي القصة؟
ت ـحــدثــوا ع ــن ر ّف ـضــي لـتـجــربــة العـبــن
أجـ ــانـ ــب لـ ــم أرش ـ ـح ـ ـهـ ــم ،فـ ــي حـ ــن أن
ال ـن ـي ـج ـي ــري ج ــوزي ــف الـ ـ ــذي أت ـ ــى عــن
طــريــق مـ ــازن خــالــد ووك ـي ــل الــاعـبــن
رام ـ ــي س ـ ـعـ ــود ،والـ ــاعـ ــب ال ـب ــرازي ـل ــي
الــذي أحضره علي هشام السبع تمت
تجربتهما ومن ثم رفضهما بإجماع
اللجنة الفنية والجهاز الفني.
أمــا الحديث عن عموالت وسمسرات،
ٍّ
ف ـه ــذا افـ ـت ــراء وتـ ـج ــن .ك ـيــف أت ـقــاضــى
عمولة مــن عقد سعيت إلــى تخفيض
قـيـمـتــه؟ كـمــا حـصــل مــع الــاعــب مــراد
ال ـه ــذل ــي ،الـ ــذي ق ـبــل ع ـقــد قـيـمـتــه مئة
ألـ ــف دوالر رغـ ــم وج ـ ــود ع ـ ــروض مــن
السعودية وتونس تصل إلى  140ألف
دوالر سنويًا .حتى أنني أقنعت وكيل
أع ـم ــال ــه ب ـع ــدم ت ـقــاضــي ع ـمــولــة حتى
أساعد في إتمام الصفقة.
والـ ـس ــؤال األهـ ــم ك ـيــف ي ـت ـحــدثــون عن
تضخيم عقود لصالح عموالت ،وفي
الــوقــت عينه يـتـعــاقــدون مــع الالعبني
وفق هذه العقود كما حصل مع مراد
الهذلي .واألغرب أن الرئيس تعاقد مع
يومني على
الالعب الغاني إيزاكا بعد ّ
رحيلي عن النادي ولــم يخفض قيمة
العقد.
تـ ـح ــدث ــوا أيـ ـض ــا عـ ــن الـ ــاعـ ــب صــابــر
خـلـيـفــة ودوري ف ــي ع ــدم مـجـيـئــه ،في
حني أن التواصل معه كان عبر الوكيل
أيـمــن خضر ال ــذي عــرض على خليفة
أن ي ـكــون وك ـي ـلــه ف ــي ل ـب ـنــان ،وم ــن ثم
ق ـ ــال ب ـ ــأن الـ ــاعـ ــب رض ـ ــي ب ـ ـ ـ ــ 150أل ــف
الكالم غير صحيح ولدي
دوالر وهذا ّ
محادثات موثقة بــذلــك .قيمة خليفة
ف ــي سـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت ه ــي  850أل ــف
دوالر وبالتالي من املستحيل أن يقبل
بهذا املبلغ .حتى أن خضر لم يرسل أي
عقد لالعب وبعد متابعة من الرئيس
صقال أرسلت أنا له العقد بقيمة 150

¶ مــا قصة الــاعــب نياس ودورك فــي عدم
مجيئه إلى لبنان؟
ع ـلــى صـعـيــد الــاع ـبــن األج ــان ــب ،أنــا
ال أت ــواص ــل مـعـهــم بـشـكــل ف ـ ــردي .إمــا
عبر اتصال مفتوح بحضور الرئيس
واللجنة الفنية أو بينهم وبني الالعب
مباشرة دون حـضــوري .مهمتي فقط
ت ــرشـ ـي ــح الـ ــاعـ ــب واملـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات مــع
الــرئ ـيــس وامل ـس ــؤول ــن .بــالـنـسـبــة إلــى
ن ـيــاس الــاعــب ك ــان يــريــد ع ـق ـدًا ب ــ120
أل ــف دوالر وأقـنـعـتــه بتخفيضه إلــى
م ـئــة ألـ ــف وب ـع ــد ذلـ ــك ت ـس ـلــم الــرئ ـيــس
والــوكـيــل خضر املـفــاوضــات ولــم أعلم
ماذا حصل بعد ذلك.

أبلغت الرئيس بأن
لدي ُ ُعرضًا من
وأبرزت
نادي أحد
ّ
له العرض الموقع
بتاريخ 2019/5/10

¶ ُحـ ـك ــي أيـ ـض ــا ع ــن دور س ـل ـبــي ل ــك فــي
موضوع عدد من الالعبني اللبنانيني وعرقلة
مجيئهم إلى النجمة كإدمون شحادة وعلي
حالل ومحمد زين طحان وإياد حمود ،ماذا
حصل؟
بالنسبة إل ــى إدم ــون ش ـحــادة ،أن ــا لم
أواف ـ ــق ع ـلــى مـجـيـئــه ن ـظ ـرًا إل ــى قيمة
العقد املرتفعة ،والتي تصل إلــى 220
أل ــف دوالر .إذا ل ــم نـسـتـطــع الـتـعــاقــد
م ــع م ـع ـتــوق ب ـ ــأقــل م ــن  300ألـ ــف ،هل
نـتـعــاقــد مــع ش ـحــادة ب ـ ــ 220أل ـفــا؟ كما
أن ـن ــي أم ـل ــك أك ـث ــر م ــن العـ ــب ف ــي ه ــذا
املــركــز وأري ــد منحهم فــرصــة ،إضــافــة
إلــى مـســاعــدة الــرئـيــس على تخفيض
امليزانية كما يــريــد .أمــا طـحــان ،فأنا
من طلبت ّ
ضمه إلى الفريق في املوسم
املـ ــاضـ ــي ب ــال ـب ـط ــول ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ن ـظ ـرًا
لقناعتي بقدراته .وهذه السنة لم تتم
صـفـقــة ت ـب ــادل ط ـحــان م ــع الع ـبــن من
الـنـجـمــة بـسـبــب تــراجــع اإلدارة عنها
ُ
بعد أن طــرحــت على مــواقــع التواصل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي وك ـ ـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك رفـ ــض
جماهيري لها ما دفــع املسؤولني في
النادي إلى إلغائها.
وبالنسبة إلى الحارس علي حالل ،فإن
ع ــودة الـحــديــث عــن التعاقد معه بعد
إصــابــة ال ـحــارس عـلــي الـسـبــع ،جــاءت
بعد مصالحته مــع نــاديــه ومشاركته
في املباراة الودية بني شباب الساحل
والنجمة .فكيف أكون أنا السبب بعدم
التعاقد معه؟
أم ــا ال ــاع ــب إي ــاد ح ـم ــود ،ف ــإن اإلدارة
تراجعت عن الصفقة نظرًا إلى قيمتها
العالية وال عالقة لي باملوضوع.
ُ
¶ م ــوض ــوع االتـ ـ ـص ـ ــاالت م ــع نـ ـ ــادي أ ُح ـ ــد
ال ـس ـع ــودي وال ـتــوق ـيــع م ـعــه ،وح ـتــى انـتـقــال
ال ـ ــاع ـ ــب ه ـ ـشـ ــام الـ ـسـ ـيـ ـف ــي إلـ ـ ــى ال ـ ـنـ ــادي
السعودي ،من االتهامات التي ُو ّجهت إليك
ومن ضمنها تقاضي عمولة .فماذا تقول؟
فــي أول ل ـقــاء لــي مــع ص ـقــال بحضور
مـ ـ ـ ــازن خـ ــالـ ــد عـ ـل ــى يـ ـخ ــت األول فــي

أبلغت الرئيس بأن
حــزيــران املــاضــي،
ُ
لــدي عــرض م ّــن نــادي أ ُحــد وأب ــرزت له
ال ـعــرض امل ــوق ــع بـتــاريــخ 2019/5/10
ب ـق ـي ـمــة  13ألـ ــف دوالر ،أي ق ـب ــل ب ــدء
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع ال ـن ـج ـم ــة .ورف ـض ــت
الـ ـ ـع ـ ــرض رغ ـ ــم أن ـ ــه أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن ع ــرض
النجمة رغبة فــي تــدريــب هــذا النادي
الــذي أحبه وأحــب جمهوره .ولو كنت
أري ــد ال ــذه ــاب إل ــى ال ـن ــادي الـسـعــودي
لقبلت ال ـعــرض مــن ال ـبــدايــة ،أو قبلت
العرض من الصفاقسي التونسي.
وح ـت ــى ح ــن وافـ ـق ــت ع ـلــى عـ ــرض من
وكـيــل وهـمــي ،فـكــان هــذا ألنـنــي عرفت
بــأنــه م ــن قـبــل ص ـق ــال .وأمـ ــا مــوضــوع
الـ ـ ــاعـ ـ ــب الـ ـسـ ـيـ ـف ــي ف ـ ـهـ ــو كـ ـ ـ ــان ع ـلــى
استعداد للمجيء إلــى النجمة إكرامًا
لي رغم أن العرض لم يكن مشجعًا .هو
قبل بمبلغ  150ألف دوالر من ضمنها
م ـقــدم ع ـقــد  60أل ـف ــا .ل ـكــن الــرئ ـيــس لم
ي ـك ــن ي ــري ــدّ أن ي ــدف ــع س ـ ــوى أرب ـع ــن
أل ـفــا ،لـيـتــدخــل عـضــو اللجنة اإلداري ــة
ابراهيم فنج عارضًا دفــع عشرة آالف
مــن جيبه الـخــاص مقابل دفــع صقال
خمسني أل ـفــا ،وت ـ ّـم االت ـفــاق عـلــى ذلــك.
لكن الرئيس عــاد وأرســل عقدًا لالعب
بـ 140ألف دوالر ومقدم عقد من ضمن
القيمة الكاملة بـ 40ألف دوالر ،بعكس
ما تم االتفاق عليه في االجتماع ،لذلك
فشلت الصفقة ،حيث رفــض السيفي
العرض .كل املفاوضات كانت تحصل
بـحـضــور الــرئـيــس واألعـ ـض ــاء ،فكيف
يمكن لي أن أتقاضى عمولة ولست أنا
من يفاوض؟
¶ مـ ــن م ــاحـ ـظ ــات ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة أي ـضــا
موضوع معارضة تأجيل مباراة الذهاب مع
الترجي في البطولة العربية حتى  30آب رغم
أن فيه مصلحة فنية للنجمة ،ما هو ّ
ردك؟
وجهة نظري كانت أن الترجي تعاقد
م ــع ث ـمــان ـيــة الع ـب ــن ج ـ ــدد ،معظمهم
ي ـل ـع ـبــون ف ــي امل ـن ـت ـخ ـب ــات كــال ـجــزائــر
وغــانــا وتــونــس .كـمــا أن نـجــم الفريق
كوليبالي مصاب ،والنجم اآلخر فرانك
كوم انتقل إلى قطر ،وبالتالي الفريق
لــم يتأقلم بـعــد .وف ــي ح ــال تــم تأجيل
امل ـ ـبـ ــاراة ل ـع ـشــرة أي ـ ــام ف ـس ـت ـكــون هــذه
فــرصــة لـلـفــريــق الـتــونـســي كــي يتأقلم
أك ـث ــر ،ول ــذل ــك كـنــت أعـ ــارض الـتــأجـيــل
وليس لي سبب آخر.
ّ
¶ كيف تعلق على كل ما حصل؟
أح ـت ــرم ال ـط ــاق الـ ــذي ح ـصــل وأش ـكــر
الـجـمـهــور ال ــذي احتضنني ورفـعـنــي
ع ــال ـي ــا ،ول ـع ــل ردة ال ـف ـعــل ع ـلــى بـيــان
اإلدارة امل ـلــيء بــاالف ـتــراءات وتضامن
ال ـج ـم ـهــور م ـع ــي ،ه ــو أف ـض ــل ش ـهــادة
عـ ـل ــى أنـ ـن ــي دخـ ـل ــت الـ ـ ـن ـ ــادي م ــرف ــوع
الـ ــرأس وخــرجــت مـنــه مــرفــوع ال ــرأس.
لــدي الكثير يمكن قــولــه عــن تجربتي
األخـ ـي ــرة م ــع امل ـس ــؤول ــن ف ــي ال ـن ــادي،
لكنها أمور يجب أن تبقى سرية داخل
البيت الواحد حفاظًا على النادي.

التضامن يبحث عن منقذ
األزمة المالية تصل إلى «سفير الجنوب»
ّ
شربل ّ
مصرًا على عدم استبعاد مديحلي من دائرة املهتمني
ويبدو بواب
كريم
بمساعدة النادي ،مؤكدًا أنه سيقوم بمساعدته كما فعل موسميًا
ً
لم يكن ّالتضامن صور يومًا ناديًا عاديًا في كرة القدم اللبنانية« ،إذ إنه غطى ربع امليزانية في املوسم املاضي مثال رغم ابتعاده عن
فهو املمثل التاريخي للجنوب ،وال ـنــادي الــذي شكل راف ـدًا ألهم النادي ،وهو مشكور طبعًا ألن مساهمته كانت فعالة ومساعدة
األنــديــة اللبنانية .أس ـمــاء كـثـيــرة م ـ ّـرت عـلــى الـتـضــامــن ووصـلــت إلــى حـ ٍّـد كبير» .ويتابع« :كما أنــه سيساعد فــي عملية استقدام
إلى أعلى مراتب االحـتــراف ،وأبرزها السيراليوني محمد كالون الالعبني األجانب حيث سيقع االختيار عليهم بالتشاور معه».
ً
والقائد السابق ملنتخب لبنان رضا عنتر .األمور لم تتوقف عند لـكــن املـ ــوارد األخ ــرى ال يـبــدو تأمينها س ـهــا ،إذ اع ـتــاد الـنــادي
ّ
محبني له ينظمون
قسم من ميزانيته عبر
هذين االسمني بل قدم التضامن مجموعة كبيرة من األسماء التي الجنوبي على تأمني ٍ
ً
أصبحت عماد الفرق القوية في الدوري ،وتاليًا املنتخب الوطني.
ح ـفــات وي ـعــود ريـعـهــا ل ـص ـنــدوق ال ـن ــادي ،إض ــاف ــة إل ــى الـعـشــاء
لكن موسمًا بعد آخــر ابتعد التضامن عن دائــرة الكبار ،ووجد السنوي الــذي يقيمه في بيروت ،وبعض التبرعات البسيطة من
نفسه مكتفيًا بمراكز في وسط الترتيب أو ما دون .وهذه املسألة أصدقاء النادي تحت شعار «حجر بيسند خابية» بحسب قول
أسباب عدة حول ما آلت إليه األمور.
أعــادهــا الـقـ ّـيـمــون دائـمــا إلــى الـصـعــوبــات املــالـيــة ،إذ لــم يعد هناك بواب ،الذي يلقي اللوم على
ٍ
أشخاص أو رجال أعمال يقومون برعاية النادي ويغذون
خزينته أول هذه األسباب هي عامة وترتبط بالوضع االقتصادي املوجود
ّ
على غــرار ما حصل في املاضي البعيد ،وتحديدًا عندما تمكن فــي الـبــادّ ،وال ــذي يؤثر على اسـتـعــداد بعض الــداعـمــن ملساعدة
ً
«سفير الجنوب» من إحراز اللقب الوحيد في تاريخه مطلع األلفية الـنــادي .ويعقب «أبــو راغــب» قائال« :كما أن رفــع أسعار الالعبني
ّ
الجديدة قبل أن يتم إلـغــاؤه .أكثر من نقطة
يضر اللعبة ،وقد تأثرت أندية عدة بهذا األمر
تـحـ ّـول غـ ّـيــرت مسار التضامن فــي املواسم
وتحديدًا األندية غير امليسورة».
األخـ ـي ــرة ،فـكــانــت املـشـكـلــة املــال ـيــة حــاضــرة
وبــال ّـحــديــث ع ــن ال ــاع ـب ــن ال يـمـكــن ســوى
دائمًا في أحاديث إداريي النادي الذي نشط
التوقف عند ال ــدور املـعــروف للتضامن في
بما ّ
تيسر وتمكن مــن الحفاظ على مكانه
ه ــذا اإلطـ ــار ،حـيــث تشير املـعـلــومــات والـتــي
تقارب ميزانية
فــي دوري األضـ ــواء .لـكــن وبـعــد مــا اضطر
أكــدهــا ب ــواب فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار» إلى
التضامن الـ 400
عدد ال بأس به من العبيه
أن ال ـنــادي لــم يهتم ط ــوال  4أع ــوام بالفئات
التضامن إلى بيع ٍ
إلن ـعــاش خــزيـنـتــه ،وف ــي ظ ـ ّـل تـفــاقــم األزم ــة ألف ّدوالر وهي غير
الـعـمــريــة ،لـكـنــه ع ــاد فــي الـعــامــن األخـيــريــن
املالية ،يبدو الـنــادي في طريقه إلــى مشكلة
لـلـسـيــر عـلــى درب الـتـقـلـيــد ال ـقــديــم لناحية
مؤمنة حتى اآلن
غير بسيطة مع انطالق املوسم الجديد.
صقل املــواهــب ،وهـنــاك عــدد ال يستهان به
منها يبدو واعدًا بحسب أمني ّ
هو أمر يؤكده أمني السر سمير بواب الذي
السر.
ٌ
ـص فــي الـسـيــولــة ال في
كالم صحيح بالنسبة إلى املتابعني عن كثب
ال يخفي وج ــود نـقـ ٍ
الديون «إذ أننا سددنا مستحقات الجميع
لكن أيـضــا ال يمكن االنـتـظــار كثيرًا لتزهر
عن املوسم املاضي وامتدادًا إلى املوسم الحالي» .لكن طبعًا هذا هــذه املــواهــب وتحمي الفريق في الــدرجــة األول ــى ،وخصوصًا أنه
يكفي ولــو أن ميزانية التضامن أيضًا ليست بالكبيرة ،خسر نجمًا آخــر هــذا الصيف مــع انـتـقــال العــب الــوســط محمد
األمــر ال َّ
إذ لــم تتخط فــي املــواســم األخـيــرة ال ـ  400ألــف دوالر ،وهــو مبلغ الفاعور إلى البرج .لكن تأكيدات بــواب تشير إلى أنه ال ّنية لبيع
يبدو صعبًا تأمينه هذه ّ
املرة في ظل عدم وجود
رئيس للنادي مع املزيد من الالعبني لتحصيل األموال «ويمكن أن نستثني حارس
ٍ
ّ
االستقالة التي سبق أن تقدم بها الرئيس محمد مديحلي.
املرمى هادي مرتضى من هذه املعادلة رغم أنه لم يتكلم معنا أي
أعقاب
في
استقالة ال تزال إدارة التضامن ترفضها ،وقد جاءت
ويضيف« :يتبقى سنة
صفوفه».
إلى
لضمه
رسمي
بشكل
ـاد
ـ
ن
ٍ
ٍ
ّ
ّ
عدم دخول الفريق دائرة النخبة مع نهاية املوسم قبل املاضي (حل واحدة من عقده ،لكننا نسعى إلى تمديده مهما كلف األمر ،وهناك
سابعًا بـ  8انتصارات 5 ،تعادالت ،و 9هزائم) ،ومن ثم بيع املدافع اتفاق مبدئي معه بخصوص هذه الخطوة».
ً
حسن بيطار إلــى العهد ،وال ــذي انتقل منه إلــى االنـصــار الحقًا .ورغــم كل هــذه األجــواء امللبدة يبدو بــواب متفائال ،إذ أنــه ال يرى
هناك حضر خالف في وجهات النظر حول التأسيس للمرحلة فريقه في الدرجة الثانية في نهاية املوسم املقبل ،بل إن بارقة أمل
ّ
املقبلة ،فتقدم مديحلي باستقالته .صحيح أن الرئيس الشاب قد تطل مع االنتخابات اإلداريــة املزمع إقامتها في تشرين األول
لم يوقف دعمه النهائي بعد رفض استقالته ،لكنه بدا بعيدًا عن املقبل حيث يأمل محبو النادي أن تحمل بعض الوجوه واألسماء
القرارات ،وتابع الدعم بنسب أقل بعدما كان قد غطى حوالى  80الجديدة التي يمكنها أن تساهم في عملية إنقاذ مبكرة وتبقي
في املئة من امليزانية في أول سنتني من واليته.
أوراق اعتماد «سفير الجنوب» في ساحة الكبار.
خسر التضامن صور عددًا من نجومه في الموسم الماضي (عدنان الحاج علي)

9

