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رياضة

رياضة

حاوره علي زين الدين

حركة كبيرة يقوم بها نادي األنصار .النادي منصات التتويج ،ومنافسة العهد والنجمة
على مختلف األلقاب المحلية .واحدة من
األخضر تعاقد مع حسن معتوق أخيرًا
التعاقدات المهمة والصادمة في الوقت
بعقد وصل إلى المليون دوالر أميركي،
عينه كانت توقيع األنصار مع الالعب
كما دعم صفوفه خالل الموسمين
األخيرين بالعبين قادرين على إعادته إلى الشاب إياد حمود .موهبة لبنانية كان لها

تجربة في المالعب األوروبية ،وأهمها
اإلنكليزية ،حيث كان يعيش حياة احترافية
بشكل كامل .حمود قادر على إعطاء
اإلضافة الفنية لألنصار ،الفريق الساعي
الستعادة أمجاد الماضي

الكرة اللبنانية
يخوض االخاء األهلي عاليه ثاني مباراتيه في كأس النخبة اليوم الساعة  17:00على
ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس .مباراة يحتاج فيها إلى التعادل أمام النجمة
لكي يضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي .األكيد أن بلوغ دور األربعة ال يشغل هذا
النادي بقدر ما يشغله مستقبله ،وهو الطامح دائمًا إلى ّ
التقدم

االخاء ...طموح خارجي
ومواجهة المشاكل بصمت

يؤكد حمود أن
األلولية تبقى
لالحتراف (عدنان
الحاج علي)

شربل ّ
كريم

إياد حمود
من بلغاريا ،حيث أصبح ثاني أصغر
العب يشارك في الدوري املمتاز برفقة
نــادي «لوكوموتيف بلوفديف» ّ ،إلى
مهد كرة القدم ،إنكلترا ،حيث صنفته
صـحـيـفــة «غـ ــارديـ ــان» ب ــن أف ـضــل 60
مــوه ـبــة ف ــي ال ـع ــال ــم م ــن م ــوال ـي ــد عــام
 ،2001حــن كــان يلعب لصالح نــادي
«ش ـي ـف ـي ـلــد ويـ ـ ـن ـ ــزداي» ل ـل ـش ـبــاب (18
ع ــام ــا) ،إل ــى ل ـب ـنــان ،ليلعب ٌمــع نــادي
ٌ
األنـ ـ ـص ـ ــار .خـ ـط ــوة م ـف ــاج ـئ ــة ل ـل ـشــاب
اللبناني إياد حمود ،أثارت استغراب
جـمـهــور ك ــرة ال ـق ــدم الـلـبـنــانـيــة ،ال ــذي
تـ ـع ـ ّـرف إلـ ــى ال ــاع ــب ف ــي األس ـبــوعــن
املاضيني.
اب ـ ــن بـ ـل ــدة «م ـ ـجـ ــدل عـ ـنـ ـج ــر» ،ي ـشــرح
بلهجته البقاعية ،أسباب عودته إلى
لبنان ،وانتقاله إلى األنصار تحديدًا،
بعدما كان أقرب إلى النجمة في فترة

مــن الـفـتــرات .يعلم أن الـفــارق بــن كرة
القدم اللبنانية ونظيرتها اإلنكليزية
ّ
ويتحدث عــن تجربته في
كبير ج ـدًا،
امل ــاع ــب األوروبـ ـ ـي ـ ــة .ط ـمــوحــه كـبـيــر،
ويأمل بــأن يساعد اللعبة في لبنان،
وأن يكتسب الخبرة من زمالئه.
ينتظر حمود الـســؤال األه ــم ،واألكثر
طــرحــا فــي الــوســط الـكــروي اللبناني،
منذ انتشار خبر مشاركته في تمارين
نادي النجمةَ .
ٌ
ٌ
شاب
العب
لم قد يترك
ّ
مصنف من بني أفضل مواهب العالم،
االستمرار في االحتراف داخل
فرصة
ّ
ناد لبناني؟
أوروبا ،ويوقع مع ٍ
الجميع أج ــاب عــن حـمــود ،واألجــوبــة
ان ـح ـصــرت بــن مــن اعـتـبــر أن الــاعــب
قد يكون يعاني من إصابة في الوقت
العب
الحالي ،وبني من رأى أنه كما أي
ٍ
ل ـب ـنــانــي ،يـبـحــث ع ــن ال ــرب ــح ال ـســريــع.

• إدارة النجمة لم تتعامل معي باحتراف
• أسعى إلعادة األنصار إلى ّ
منصات التتويج
ً
• سأكون سعيدا بأن ألعب للمنتخب الوطني

«بصراحة؟ أنا لبناني ،وأريد أن ّ
أقدم
ما َّ
لدي في ّخدمة كرة القدم اللبنانية،
كما أنني أفضل أن أكون بني عائلتي»،
ي ـقــول ال ـشــاب الـلـبـنــانــي امل ــوه ــوب في
حديث مع «األخبار».
يختصر حمود الجواب ،لكنه يضيف

سبق لحمود أن لعب مع الفئات
العمرية للمنتخب البلغاري
الح ـقــا أس ـبــابــا أخـ ــرى ،مــن بينها أنــه
يــريــد أن يلعب مــع فــريـ ٍـق فــي الــدرجـ ًـة
األولــى ،وهذا األمر ُي ُّ
عد أكثر صعوبة
ف ــي إن ـك ـل ـتــرا .ك ـمــا أي العـ ـ ٍـب مـغـتــرب،
ّ
عبور
يعتبر الدوري اللبناني محطة
ٍ

ـات أفـضــل ،لكن على عكس
إلــى دور ّيـ ـ ٍ
ً
غـيــره ،وق ــع عـقـدًا طــويــا ( 5سـنــوات)،
وهو ٌ
أمر استغربه الجمهور أكثر.
مــع األنـصــار ،وقــع عــدنــان حيدر عقدًا
مل ــوس ـ ٍـم واح ـ ـ ــد ،وج ـ ـ ــدده م ــرت ــن ،كـمــا
بعقد مع النادي
يرتبط سوني سعد
ٍ
ينتهي مع ختام املوسم املقبل ،وهكذا
ي ـف ـع ــل ب ــاق ــي ال ــاعـ ـب ــن فـ ــي األن ــدي ــة
العب
األخرى ،على الرغم من أن أصغر
ٍ
ـوات
بينهم يكبر حـمــود بخمس سـنـ ٍ
على األقل« .ربما أحترف مجددًا ُبعد
لي مع الفريق في حــال قـ ّـدم
أول سنةٍ ٌ
للنادي عرض يستفيد منه .خالل هذا
الوقت ،أكون قد استفدت من كرة القدم
اللبنانية ّ
وقدمت ما َّ
لدي لها أيضًا».
هكذا ،يبقى تفكير حمود باالحتراف
أول ــوي ــة ،وهـ ــذه م ـســألــة وقـ ــت .غــالـبــا،
ـوات م ــع ن ــادي
ل ــن ي ـب ـقــى خ ـمــس سـ ـن ـ ٍ

األنـصــار .هــو ،واإلدارة ،يعلمان أن له
ً
مستقبال في الخارج.
ّ
ٌ
سبب آخر يضيفه حمود بما يتعلق
ب ــارت ـب ــاط ــه ب ــاألنـ ـص ــار ،وهـ ــو تـقــريــب
املسافة مع املنتخب الوطني .سبق له
أن لعب مع الفئات العمرية ّللمنتخب
ّ
البلغاري ،لكنه يؤكد أنه يفضل اللعب
للبنان« .تــواصـلــوا معي مــن منتخب
الـ ـشـ ـب ــاب ق ـب ــل ن ـح ــو خ ـم ـس ــة أش ـه ــر،
لكنني كـنــت حينها فــي إنـكـلـتــرا .أنــا
اآلن هنا ،وبالطبع سأكون سعيدًا أن
ألعب للمنتخب الوطني .عمومًا ،حني
جـئــت إل ــى لـبـنــان فــي الـفـتــرة األخـيــرة
شــاركــت فــي ال ـت ـمــاريــن ،وحـيـنـهــا بــدأ
التواصل مع نادي النجمة».
املقابلة مع حمود ،كــان من املمكن أن
ُ
تجرى على ملعب النجمة في املنارة،
لكن رئيس النادي أسعد صقال أوقف

عملية انتقال الالعب إلى «النبيذي»،
ال ـت ــي كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن ت ـتــم في
الليلة عينها التي اتخذ فيها قــراره.
عدم التوقيع مع الالعب أثــار استياء
ً
الجمهور ،لكن ما أغضبهم فعال ،هو
توقيع األنصار عقدًا مع الالعب بعد
أيام قليلة.
ٍ
يشرح حمود ّ
القصة« ،في اليوم الثاني
لــي مــع املنتخب ،تــواصــل النجمة مع
عقد معي ،لكن الوالد
والــدي لتوقيع ٍ
طـلــب أن أشـ ــارك ف ــي ت ـمــاريــن الـفــريــق
ً
ّأوال .ه ـكــذا ،أت ـعـ ّـرف أنــا عـلــى األج ــواء
ّ
َّ
في النادي ،ويتعرف علي الفريق في
امل ـقــابــل» .ه ــذه الـنـقـطــة ،تـتـعــارض مع
ما برره صقال في عدم توقيع النادي
عقدًا مع الالعب .الرئيس قال إن أحد
أسباب إيقاف الصفقة ،هو أن الالعب
رفــض الـخـضــوع للتجربة ،ألكـثــر من

حصةٍ تدريبيةٍ واحــدة للوقوف على
مستواه.
ٌ
صحيح أن إياد خاض حصة تدريبية
واحــدة مع الفريق ،لكن اإلدارة طلبت
ّ
تــوقـيــع الـعـقــد مـعــه حــتــى مــن دون أن
يشارك في التمارين« .تعامل اإلدارة
مع املوضوع لم يتم بطريقةٍ محترفة.
تم االتفاق على توقيع العقد في اليوم
الثاني عند الثالثة عصرًا ُ ،وحني كنت
فــي طريقي إلــى ب ـيــروت ،أ ّج ــل املوعد
إل ــى الـســابـعــة م ـس ـ ً
ـاء .بـعــدهــا بنصف
ُ
س ـ ــاع ـ ــة ،ط ـ ـلـ ــب مـ ـن ــي الـ ـحـ ـض ــور إل ــى
التمارين عند الرابعة عصرًا .رفضت
ال ـح ـضــور ،كـمــا تــوقـيــع الـعـقــد أيـضــا،
ّ
بسبب طريقة التعاملُ .حــلــت األمــور
ٌ
الحقًا ،واتفقنا على أن يأتي أحــد من
طرف اإلدارة إلى البقاع لتوقيع العقد،
وفي طريقهم من بيروت أوقف صقال
ّ
يؤكد ّ
حمود أن املوضوع ال
الصفقة».
ّ
ّ
يتعلق بخوض حصةٍ تدريبية واحدة
أو عشر ،بل في التعامل ،والدليل ،أن
إدارة األن ـص ــار طـلـبــت مـشــاركـتــه في
أك ـثــر م ــن ح ـصــة تــدري ـب ـيــة ،وه ــو أم ـ ٌـر
ً
وافق عليه ،وهذا ما حصل فعال .يختم
حــدي ـثــه ح ــول ه ــذا امل ــوض ــوع بجملةٍ
واح ـ ـ ـ ــدة ،ق ــال ـه ــا فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـحــديــث
أي ـضــا« :م ــا ك ــان فــي نـصـيــب» .انتهى
املــوضــوع هنا ،أو هكذا بــدا بالنسبة
إلــى النجمة .حمود عــاد إلــى إنكلترا،
لـكـنــه ســرعــان مــا شــوهــد فــي تـمــاريــن
تواصلت معه ،وبعد
األنصار .اإلدارة
ّ
أول حـ ّـصــة تــدريـبـيــةُ ،وق ــع الـعـقــد بني
ال ـطــرفــن« .ع ـلــى عـكــس الـنـجـمــة ،كــان
تعامل األنصار محترفًا ،ودخلوا في
ً ُ
صلب املــوضــوع مـبــاشــرة .طـلــب مني
املـشــاركــة فــي أكـثــر مــن تمرين ،لكنهم
ق ـ ّـدم ــوا ل ــي ال ـع ـقــد ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــانــي.
ارت ـحــت هـنــا ،وق ــررت أن ألـعــب ضمن
صفوف الفريق» ،هكذا ،ارتدى حمود
ً
القميص األخضر بدال من النبيذي.
ُيدرك حمود أن فريقه يضم في صفوفه
عـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن الــاع ـبــن امل ـمـ ّـيــزيــن.
يصفهم بـ«سوبر ستارز» .هذا األمر،
يـعـنــي أن ــه سـيـنــافــس لـلـحـصــول على
فرصة املشاركة أساسيًا ،لكن قانون
ّ
االتـ ـح ــاد األخـ ـي ــر ،امل ـت ـعــلــق ب ـض ــرورة
م ـشــاركــة الــاع ـبــن دون  22عــا ًمــا في
مـبــاريــات ال ـفــرقُ ،يعطيه فــرصــة أكبر
تقديم كل
للعب ،وإبــراز
موهبته ،كما ٌ
مــا يملك .يعلم أن ّ
ٌ
كبير
ثمة اخـتــاف
ّ
بــن لـبـنــان وإنـكـلـتــرا ،لكنه يــؤكــد أنــه
ّ
سيستمر بـمــا تـعــلـمــه« .ف ــي السنتني
األخـيــرتــن تـفـ ّـرغــت لـكــرة ال ـقــدم ،إذ أن
بــرنــامــج أكــادي ـم ـيــة الـ ـن ــادي ي ـبــدأ من
ّ
التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا،
ويتخلله حصتان تدريبيتان ،الفطور،
والحضور في النادي الرياضي .هذه
ٌ
أمور ال بد أن ألتزم بها» يقول حمود
في حديث مع «األخبار».
ه ــدف ــه ،عـ ــودة األن ـص ــار إل ــى مـنـ ّـصــات
ّ
التتويج ،والتعلم مــن خـبــرة زمــائــه.
يـعـلــم أن ــه ق ــد ي ـكــون تــأســس بـطــريـقــةٍ
أف ـ ـضـ ــل مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن ال ــاعـ ـب ــن
ّ
اللبنانيني ،لكنه يؤكد أن خبرة الكثير
ُ
منهم تفيده أيضًا.
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور يـ ـنـ ـتـ ـظ ــر العـ ـ ـ ــب الـ ـف ــري ــق
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وي ـ ــأم ـ ــل ب ـ ـ ــأن ي ـ ـكـ ــون أح ــد
املـســاهـمــن ب ـعــودة لـقــب الـ ــدوري إلــى
ـاب طــويــل عن
خــزائــن ال ـنــادي بعد غـيـ ٍ
منصات التتويج.

ّ
قلة تعرف أن نــادي االخ ــاء األهـلــي عاليه يعيش فترة
صعبة كحال غالبية أندية كرة القدم اللبنانية .الصورة
ُ
العامة التي ّ
يتخيلها البعض عن النادي الجبلي تختصر
بحالة استقرار على مختلف األصعدة ،لكن هذه املسألة
ليست دقيقة إلى ٍّ
ملعب
حد كبير ،ولو أن النادي لديه
ً
تصرفهّ ،
ّ
ويؤمن املتطلبات املالية لالعبيه ،إضافة
في
ّ
إلى وقوفه غالبًا في املراكز املتقدمة على غرار ما فعل
ّ
في ختام املوسم املاضي عندما حل رابعًا على الئحة
الترتيب العام.
الواقع هو غير الفكرة العامة ،إذ أن االخاء ال يقف خارج
دائرة األندية التي تعاني من املشاكل ،وما الفارق سوى
أنه يبقي مشاكله داخل البيت من دون ضجيج يذكر،
ّ
إذ يفضل إداريــوه تسخير الوقت للعمل على محاولة
تذليل العوائق ،وهو أمر يعرفه املدركون لكواليس كرة
القدم اللبنانية أكثر من غيرهم.
ببساطة إن الضائقة املالية التي جعلت أكثر مــن نـ ٍـاد
يخرج طالبًا املـســاعــدة والـعــون قــد أصــابــت االخ ــاء في
املواسم القريبة املاضية ،وهو أمر يؤكده أمني السر وائل
شهيب من دون ّ
ّ
تردد ،فيقول« :نعم عانينا في محطات
ٌ
عدة ،لكن ربما لم يعرف أحد حجم معاناتنا ألننا أخذنا
على أنفسنا عهدًا بتنفيذ التزاماتنا تجاه الالعبني حتى
لــو اضطررنا إلــى االسـتــدانــة ،وهــي مسألة لــم تدفع أي
العب للخروج واتهام نادينا بأي تقصير على غرار ما
شهدنا في حاالت مختلفة أصابت أندية أخرى».
ُ
خطوة بال شك تحسب إلدارة االخاء ،إذ كما هو معلوم
فإن عامل االستقرار املــادي وإراحــة الالعبني نفسيًا
ينعكس إيجابًا على أداء الفريق .لكن راحة الالعبني
ليست مشابهة لتلك التي يشعر بها اإلداريون ولو أن
نتائج الفريق في بعض األحيان تركت راحــة لديهم،
فامليزانية في املوسم املاضي وصلت إلــى  800ألف
كاف لجلب أوجاع الرأس.
دوالر ،وهو رقم ٍ
لكن أيضًا ال ّبد من اإلشارة إلى أن هذا الرقم لم يلتق
مــع مــا وض ـعــه ال ـن ــادي الـجـبـلــي هــدفــا ل ــه ،إذ بحسب
ّ
شهيب لم يكن الوقوف في صف األربعة األوائل كافيًا
«فطموحنا كان التمثيل الخارجي ،وهي نقطة كانت
ّ
قسم من املصاعب املالية
ستساعدنا أيضًا في حل
ٍ
لـنــاحـيــة الـحـصــول عـلــى مـ ــردود ج ــراء امل ـشــاركــة في
بطولة عربية أو آسيوية».
أمــا إذا كــان الـهــدف نفسه هــو الـعـنــوان بالنسبة إلى
االخــاء فــي املــوســم الجديد ،فــإن األمــور تبدو أصعب
بالتأكيد بعد اتساع الهوة بني الثالثة األوائــل والفرق
ال ـتــي وق ـفــت خلفها عـلــى الئ ـحــة الـتــرتـيــب ،وه ــو أمــر
يعيده عضو اللجنة التنفيذية فــي االتـحــاد اللبناني
إلى «الفوارق املالية بني أندية الصدارة وغيرها ،وذلك
ّ
بعد تضخم أسـعــار الــاعـبــن» .ويتابع« :مــا يحصل
يضر بكل األندية األخرى ،إذ ال يمكن ّ
ّ
تخيل أن عقد
العــب مثل حسن معتوق يــوازي ميزانية ثالثة فرق
في الــدوري ،ولو أن الالعب يستحق ما يحصل عليه
وربما أكثر» .ويبدو جليًا أن ميزانية االخاء ستكون
أقل من املوسم املاضي ،وقد تصل إلى حوالى الـ600
ألف دوالر ٍّ
كحد أقصى ،وذلك مع حصوله على نصف
املبالغ التي كــان يحصل عليها مــن بعض الداعمني،
وذلــك لسبب يشبه األسباب التي شكت أندية أخرى
مـنـهــا وع ـلــى رأس ـهــا الــوضــع االق ـت ـصــادي ال ـعــام في
بشكل واضح في العشاء
البالد ،وقد ظهر هذا األمر
ٍ
السنوي الـخــاص بالنادي الجبلي حيث ّ
حصل ثلث
الرقم الذي خرج به في العام املاضي!
من هنا ،تتركز خطة عمل اللجنة اإلدارية على البحث
ّ
راع
راع أساسي ،إذ أن الفريق ال يحمل اسم أي ٍ
عن ٍ
عـلــى قميصه .وبــالـتــأكـيــد يمكن لــاخــاء االسـتـفــادة
من صورته ّ
الجيدة التي تركها في اللعبة في األعوام
األخيرة ،إن كان على صعيد فريق الرجال أو فريق

السيدات ،وحتى الفئات العمرية ،وذلك عبر خلق حالة
تجذب مجموعة من الداعمني إليه.
القلق موجود داخليًا ،وهو ما جعل الحسابات دقيقة
في عملية التعاقدات التي أبرمها النادي هذا الصيف،
والتي يرى املدير الفني العراقي عبد الوهاب ابو الهيل
أنها ستفيد الفريق كثيرًا ،إذ بــرأيــه تبدو تشكيلته
الحالية أفضل من تلك التي قادها في املوسم املاضي.
وكان االخاء قد ّ
جدد عقد صانع ألعابه محمد عطوي
وحصل على توقيع كريم درويش من النجمةً ،وضم
اسمًا بارزًا من األخير هو حسن املحمد ،إضافة إلى
استعارة بالل نجدي من األنصار مع إمكانية الشراء،
وت ـعــاقــد م ــع وجـ ــوه شــابــة مـثــل عـلــي ب ـي ـطــار ،حسن

يبدو الهدف األول لالخاء
في الموسمين الماضي
والمقبل هو التمثيل الخارجي

ديــب وعلي مرقباوي ،وترفيع عــدد من العبي فريق
الشباب.
وفي هذا اإلطار يقول ّ
شهيب« :لم تكن األمور صعبة
ألن الالعبني يرغبون في القدوم إلينا ،إذ أنهم يعلمون
أن نادينا بات يشكل مساحة لهم للتألق ،وهناك أمثلة
كثيرة حــول هــذه النقطة ،إضــافــة إلــى عــدم سماعهم
بـ ّ
ـأي مـعــانــاة عاشها العـبــون آخ ــرون سابقًا عندما
لـعـبــوا فــي صـفــوفـنــا» .ويـمـكــن إضــافــة نـقـطــة أخــرى
وهــي أن الالعبني يمكن أن يالحظوا دقــة الحسابات
الفنية ألبــو الهيل ،والتشكيلة «املـحــدودة» العدد التي
يـمـلـكـهــا ،م ــا يـعـنــي أن ـهــم سـيـحـصـلــون عـلــى فــرصــة
ال ـل ـعــب .وف ــي اإلطـ ــار الـفـنــي أي ـضــا ال ت ـبــدو ال ـصــورة
النهائية واضحة لالخاء ولو أنه شــارف االنتهاء من
التعاقدات ،إذ كــان قد أبقى على مهاجمه البرازيلي
كارلوس ألبرتو ،وكانت لديه النية لإلبقاء على املدافع
البرازيلي – اإليطالي كريستيان لــوكــا ،لكن إصابة
األخـيــر فــي الــربــاط الصليبي ،دفعته إلــى التعاقد مع
البرتغالي كــارلــوس لــومـبــا .لكن قــد ال يـكــون االخــاء
ّ
لضم مهاجم لبناني
مع ثالثة أجانب ،إذ هناك سعي
أجنبي آخر
سيجعله يستغني عن فكرة إضافة أي
ّ
للفريق ،ودائمًا وفق حسابات مادية دقيقة عله يجد
الـتــوازن لكي يصيب الهدف الــذي ّ وضعه في املوسم
املــاضــي ،فـبــرأي ّ
شهيب «مــن يقلص حجم مشاكله
ّ
املالية ستتقلص مشاكله الفنية».
حصل االخاء على توقيع كريم درويش
من النجمة (عدنان الحاج علي)
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