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سبوت اليت

ثيو بوكير ما زال «ألمانيًا»

ً
الالعبون الشباب أوال

شكلت البطولة ساحة للتالعب بالنتائج والمراهنات

غرب القارة أيضًا ،حيث كان استقالل
الطاجيكي هو الطرف اآلخر فيه.
وان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ـ ـكـ ـ ــام ،ت ـب ــدو
االستفادة الفنية محدودة بالنسبة
إلى الفرق املشاركة في كأس االتحاد
اآلسـيــوي ،حيث تتأثر محليًا بحكم
مـشــاركـتـهــا ال ـخــارج ـيــة .ف ـهــذه الـفــرق
ليست كـفــرق دوري أبـطــال آسـيــا ،إذ
بحكم إمـكــانــاتـهــا وم ــوارده ــا املــاديــة
املحدودة ،ال تملك غالبيتها مجموعة
كبيرة مــن الالعبني املميزين بحيث
يـ ـمـ ـكـ ـنـ ـه ــا تـ ـقـ ـسـ ـي ــم جـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــا ب ــن
الـســاحـتــن املحلية والـخــارجـيــة .لــذا
يمكن اعتبار أن الفائدة الفنية األكبر
ـدان شبيهة بلبنان،
بالنسبة إلــى بـلـ ٍ
وحيث مستوى املنافسة في البطولة
املحلية ال يخرج عن فريقني أو ثالثة،
هــي فــي منح الالعبني خبرة خوض
امل ـب ــاري ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ،م ــع مـسـتــوى
أعلى من التحدي ،ما ينعكس إيجابًا
على أدائهم مع منتخباتهم الوطنية.
وه ــذه املـســاحــة للعب فــي ال ـخــارج ال
ً
تملكها ه ــذه ال ـفــرق أص ــا بحكم ما
ذكر حول اإلمكانات املادية املحدودة
الـ ـت ــي ال ت ـع ـط ـي ـهــا الـ ـف ــرص ــة إلق ــام ــة
امل ـع ـس ـك ــرات ال ـخ ــارج ـي ــة واالح ـت ـك ــاك
بفرق من خارج الحدود.
ٍ
ن ـق ـطــة سـلـبـيــة أخ ـ ــرى ي ـم ـكــن ربـطـهــا
بـ ـك ــأس االت ـ ـحـ ــاد اآلسـ ـ ـي ـ ــوي .لـيـســت
بـقــريـبــة أبـ ـدًا مــن تـلــك املـســابـقــة التي
تكبرها سمعة :دوري أبـطــال آسيا،
ال مــن حـيــث الـشـكــل أو امل ـض ـمــون أو
امل ــاع ــب أو ح ـت ــى الـ ـف ــوائ ــد امل ــادي ــة.

وب ـح ـســب م ــا ي ــذك ــره م ــوق ــع االت ـح ــاد
اآلس ـيــوي ،فــإن كــل فــريــق مـشــارك في
كأس االتحاد منذ األدوار التمهيدية
وم ــرورًا بــدور املجموعات ال يحصل
على أي مكافأة مالية جــراء فــوزه أو
تعادله في أي مـبــاراة ،بل إن املــردود
امل ــادي الــوحـيــد هــو مبلغ الـ ـ  20ألــف
كبدل ملصاريف السفر.
دوالر املمنوح
ٍ
أم ـ ــا الـ ـج ــائ ــزة امل ــالـ ـي ــة األولـ ـ ـ ــى ال ـتــي
يحصل عليها أي فــريــق فهي تصل
إلى  100ألف دوالر وتكون من نصيب
بطل املنطقة ،على أن يحصل الفائز
باللقب على مبلغ  1.5مليون دوالر
مقابل  750ألف دوالر للوصيف.
وب ــالـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن املـ ـ ـ ـ ــال ،ف ـ ـ ــإن ك ــأس
االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ُرسـ ـم ــت حــولـهــا
ص ـ ـ ـ ــورة س ـ ـ ـ ـ ــوداء غ ــالـ ـب ــا ف ـ ــي الـ ـك ــرة
اآلسيوية .لقد شكلت البطولة ساحة
للتالعب بالنتائج واملراهنات ،األمر
ال ــذي أرب ــك االت ـحــاد اآلس ـيــوي م ــرارًا،
م ــع أنـ ـب ــاء ع ــن ت ــوق ـي ـف ــات وف ـضــائــح
هـنــا وه ـنــاك .ولــأســف ،ك ــان العـبــون
ل ـب ـنــان ـيــون م ــن أب ـطــال ـهــا أي ـض ــا قبل
ـوام قليلة ،في أكبر خضة عرفتها
أعـ ٍ
اللعبة منذ مطلع األلفية الجديدة.
إذًا ،وب ـ ـعـ ــد م ـ ـ ـ ــرور  14عـ ــامـ ــا ع ـلــى
إب ـصــارهــا ال ـن ــور ،أص ـبــح لــزامــا على
االتحاد اآلسيوي التفكير في كيفية
ت ـطــويــر «ب ـطــول ـتــه ال ــردي ـف ــة» لـتـكــون
نشاط سنوي روتيني ،من
أكثر من
ٍ
دون أي فــائــدة فنية أو مــاديــة ،حيث
يبدو الوضع اآلن وكأن تنظيمها هو
واجب مفروض ،ال أكثر وال أقل.

إنجازًا تاريخيًا بالوصول إلى الدور
حينها حقق
علي زين الدين
ّ
النهائي ،بعدما تغلب على كوريا الجنوبية ،الكويت،
ش ـهــد مـلـعــب مــدي ـنــة كـمـيــل ش ـم ـعــون الــريــاض ـيــة ،واإلمــارات .في ذلك الوقت ،على الرغم من صعوبة
الـسـبــت قـبــل املــاضــي ،املـشــاركــة الــرسـمـيــة األول ــى ،امل ـب ــاري ــات ،إال أن الع ـبــن ع ــدة ب ـ ــدؤوا مسيرتهم
لالعبي النجمة ،الـشــابــن مـهــدي زيــن ( 18عامًا) الدولية تحت قـيــادة «الثعلب األملــانــي» .فــي مباراة
وأن ــدرو صــوايــا ( 17عــامــا) ،فــي امل ـبــاراة الـتــي فاز لبنان وكوريا الجنوبية الشهيرة على ملعب مدينة
فيها النجمة على الصفاء  ،1-3ضمن الجولة الـ 19كميل شمعون ،غاب النجم حسن معتوق .حينها،
من دوري الدرجة األولى .املباراة عينها شارك فيها أشرك بوكير حسن شعيتو «موني» ،الشاب القادم
علي الحاج ( 17عامًا) ،نجل نجم النجمة السابق ،من دوري كرة الصاالت ،في التشكيلة األساسية.
جمال الحاج ،في التشكيلة األساسية ،للمرة األولى .كانت مباراته الدولية األولــى .وهي مباراة ستبقى
نتحدث عــن ثالثة العـبــن ،دفعة واح ــدة ،جميعهم في ذاكرة كل لبناني.
َ
تـحــت ال ـ ــ 19ع ــام ــا .بــالـنـسـبــة ل ـل ـحــاج ،ل ــم تـكــن هــذه قبل شعيتو ،ن ّجم كابنت فريق العهد ،هيثم فاعور،
مباراته األولى مع فريقه ،فوالده ،كان قد أشركه مع ش ـ ــارك ف ــي الـتـشـكـيـلــة األس ــاس ـي ــة ل ـل ـمــرة األولـ ــى
الفريق األول سابقًا ،حني كــان في منصب ّ املدير في الساحة الدولية .كــان ذلــك خــال مـبــاراة لبنان
الفني في مرحلة الذهاب .لكن السبت ،سجل أول وســوريــا الــوديــة ،قبل أن يلعب برفقة رضــا عنتر
أهــدافــه فــي «دوري األض ــواء»،
وعـ ـ ـب ـ ــاس ع ـ ـطـ ــوي ب ـم ــواج ـه ــة
بـ ـع ــد  65دقـ ـيـ ـق ــة فـ ـق ــط ع ـلــى
اإلمارات ،في اللقاء الذي سقط
مشاركاته ،في جميع املباريات
فـيــه ٓاإلم ــارات ـي ــون فــي ب ـيــروت.
الخمس.
ل ـق ــد ام ـ ـ ــن ب ــوك ـي ــر بــالــاع ـبــن
دافع بوكير عن نادر
ب ـعــد امل ـ ـبـ ــاراة ،ل ــم ي ـكــن حــديــث
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،ربـ ـم ــا أكـ ـث ــر مـمــا
ال ـ ـش ـ ــارع ال ـ ـك ـ ــروي فـ ـق ــط عــن مطر الذي جاء من أوروبا
ي ــؤم ـن ــون بــأن ـف ـس ـهــم .وأع ـطــى
ال ـح ــاج ،بــل عــن م ــدرب الفريق
فرصة املشاركة الدولية األولى
ووصفه بـ«رضا عنتر
أيضًا ،األملاني ثيو بوكير ،الذي
للعديد منهم .فيليب باولي لعب
الجديد»
ك ـع ــادت ــه وضـ ــع ال ـث ـقــة بــاعـ ٍـب
مــع منتخب لبنان بعمر ال ــ،17
شــاب ،في مباراة أقــل ما ُيقال
وأليكسي خــزاقــة بعمر ال ــ،18
عنها أنـهــا ُمـتـلـفــة لــأعـصــاب،
وفــايــز شمسني فــي العشرين
خاصة أن الفريق املنافس على
مـ ـ ــن ع ـ ـ ـمـ ـ ــره .عـ ـ ــدنـ ـ ــان حـ ـي ــدر
اللقب ،كــان قد خسر في الجولة ما قبل املاضية .والحارس مهدي خليل أيضًا .أما أهم اكتشافاته،
بوكير يغامر .وإن أردنا أن نكون أكثر حدة ،يمكن نــادر مطر ،الــذي جــاء بــه مــن أوروب ــا ،وأشــركــه مع
أن نقول« ...يقامر».
املنتخب الوطني ،وهــو في ال ــ 19من العمر .يومها
زيـ ـ ــن وصـ ـ ــوايـ ـ ــا ،ل ـي ـس ــا أول العـ ـب ــن ي ـس ـت ـهــان تـلـقــى ال ـشــاب ان ـت ـقــادات كـثـيــرة .داف ــع عـنــه مــدربــه
مسيرتهما في الدرجة األولــى تحت قيادة بوكير .واصفًا إياه بـ«رضا عنتر الجديد».
فزميلهما في الفريق ،ماهر صبرا ،هو أيضًا لعب هذا املوسم ،شارك العديد من الالعبني الشباب للمرة
مـبــاراتــه األول ــى مــع النجمة بــإشــراف األملــانــي ،عام األولى مع فرقهم ،فيما ُ
مقاعد
«حبس» غيرهم على
ٌ
 .2014كحال محمود السبليني ،العب التضامن االحـتـيــاط ،أو خ ــارج املـلـعــب .هــي رســالــة مفتوحة
صور حاليًا ،ومحمد فواز ،الذي انتقل إلى شباب للمدربني اللبنانيني ،يقدمها عن قصد ،أو من غير
الـســاحــل ،وجــوزيــف لـحــود ،العــب الـســام زغــرتــا ،قصد ،صاحب «العقلية األملانية» ،رغم طول إقامته
وكـ ــاوديـ ــو م ـع ـل ــوف ،العـ ــب ط ــراب ـل ــس .ك ـل ـهــم من في لبنان .يتوجب على املدربني اإليمان بالالعبني
الــاعـبــن ال ـش ـبــاب ،الــذيــن فـتــح بــوكـيــر ال ـبــاب لهم ،الـنــاشـئــن وال ـش ـبــاب ومـنـحـهــم ال ـفــرصــة .الفرصة
لينطلقوا بمسيرتهم.
تمنح فــي كـثـيـ ٍـر مــن األح ـيــان ألجــانـ ٍـب لــم يـقـ ّـدمــوا
لكن بوكير ليس مقامرًا .صاحب النظرة البعيدة ،شيئًا ُيذكر للفرق التي لعبوا معهاَ ،
ومضوا .هناك
ت ــول ــى ت ــدري ــب مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ف ــي  ،2011خــال من ينتظر من ُيؤمن به وبموهبته ،وكم من موهبة
التصفيات املؤهلة إلى كأس العالم البرازيل  .2014فقدناها من دون أن نشعر.
ّ
سجل علي الحاج بعد  65دقيقة على مشاركاته في جميع المباريات (عدنان الحاج علي)

