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النجمة ،الصفاء واألنصار ،كانوا األقوى ،إلى جانب السالم زغرتا .هذا الموسم ،يبدو أن
انحصرت المنافسة على لقبٌ الدوري في المواسم الماضية بين أربعة أندية .العهدّ ،
ّ
يضمها
الفرق األربعة سيزاحمها طرف خامس ،هو اإلخاء األهلي عاليه .رغم أن األضواء
ليست مسل ّطة على الفريق وهو ليس مطالبًا بتحقيق اللقب ،إال أن العناصر التي ّ
ّ
قادرة على صنع المفاجأة .هو األكثر استقرارًا إلى جانب العهد ،والوحيد الذي لم يغير مدربه منذ موسم ونصف ،وتشكيلته تعتمد على اللعب الجماعي دون االتكال
على النجم الواحد ،وفي الحقيقة ،هو على الطريق الصحيح

ُ
عشر صفقات جديدة أبرمتها إدارة النادي الجبلي

اإلخاء األهلي عاليه يقترب من الحقيقة!
علي زين الدين

(أرشيف)

«الحصان األسود» يعود إلى الدرجة األولى

الساحل ينتظر المطرانية واألرضية العشبية
عاد شباب الساحل إلى
دوري الدرجة األولى ،الذي
خسره ّندًا عنيدًا للفرق
القوية .نادي الضاحية
الجنوبية كان دائمًا في
ّ
صف المجتهدين رغم
كل الصعاب التي عاناها،
ومنها ال يزال كاألشواك
في طريقه ،لكن من
دون أن يمنعه من
مواصلة الطريق
شربل ّ
كريم
ال يمكن أن تـســأل أحــد إداري ــي شباب
الساحل عن أهدافهم عشية أي موسم
جديد ،فهذا النادي لعب غالبًا من دون
أي عقدة أمام أي فريق كبير ،كما كان
«الحصان األس ــود» في محطات عدة،
وال ـخ ـص ــم امل ــزع ــج ل ـل ـكــل ف ــي مـحـطــات
أخـ ــرى .فــي مــوســم  2016-2015عــرف
شباب الساحل مشوارًا جيدًا في دوري
األضواء ،إذ احتل املركز الخامس على
ٌ
الئحة الترتيب العام .مركز أراد البناء
بشكل أق ــوى ،لكن
عليه لتقديم نفسه
ٍ
املـفــاجــأة كــانــت فــي املــوســم ال ــذي تــاه،
حيث لم يكن حصانًا .هبط إلى مصاف
أندية الدرجة الثانية .ولكنه هبوط لم
يكن يستحقه في نظر الكثيرين ،الذين
اتفقوا على أن «الظروف» لعبت دورها
ضده ،والدليل أنه احتل املركز ما قبل
األخير بفارق نقطتني عن أول الناجني
مــن الهبوط أي الـصـفــاء ،وثــاث نقاط
عن طرابلس صاحب املركز التاسع.
إذًا لـعــب ش ـبــاب ال ـســاحــل ف ــي الــدرجــة
ال ـث ــان ـي ــة ف ــي امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي ،وإل ــى
ّ
جــانــب ال ـبــرج شــكــل حــالــة جماهيرية

مميزة فــي هــذه الـبـطــولــة ،انـطــاقــا من
ش ـعــور ج ـم ـهــوره الـ ـ َـذي واك ـب ــه ســابـقــا
بأعداد أكبر،
في الدرجة األولــى ،فق ِدم
ٍ
وكــانــت النتيجة الـعــودة إلــى األضــواء
الـتــي تنتظره فريقًا قــويــا ،بحسب ما
تشير التحليالت الناجمة عن حركته
ف ـ ــي س ـ ـ ــوق الـ ـ ـع ـ ــرض وال ـ ـط ـ ـلـ ــب خ ــال
الصيف.
وفي «رحلة العذاب» في الدرجة الثانية،
اكـتـشــف ش ـبــاب ال ـســاحــل مـشــاكــل عــدة
وث ـ ـغـ ــرات أيـ ـض ــا ،ف ـع ـمــل م ـن ــذ الـلـحـظــة
األول ــى لعودته إلــى دوري الكبار على
ّ
حــل ـهــا .وم ــن أب ــرز ه ــذه امل ـشــاكــل نقص
الخبرة فــي صـفــوف تشكيلته الشابة،
فهو كــان قــد قــام بخطوة ذكـيــة عندما
ـرق ف ــي ال ــدرج ــة
أعـ ــار أبـ ــرز ن ـجــومــه ل ـف ـ ٍ
األولــى ،إذ أبقاهم بجهوزية عالية عبر
منحهم فــرصــة اللعب أكـثــر على أعلى
مـسـتــوى ،وه ــو أم ــر يـفـتــرض أن يفيده
ف ــي امل ــوس ــم الـ ـج ــدي ــد .وه ـن ــا ال ـحــديــث
ع ــن الع ـبــن م ـثــل الـ ـح ــارس ع ـلــي حــال
الـ ــذي لـعــب م ـع ــارًا م ــع ال ـص ـفــاء (ح ــاول
األنصار التعاقد معه هذا الصيف قبل
أن تتوقف املفاوضات) ،والعب الوسط
حسن كوراني الذي برز مع طرابلس في
املوسم املاضي .وفي هذا اإلطــار أيضًا
جاء التعاقد مع قائد النجمة والشباب
العربي عـبــاس عـطــوي ثــم علي االتــات
م ــن األن ـ ـصـ ــار ،إض ــاف ــة إلـ ــى العـ ــب آخــر
قضى مواسم طويلة في الدرجة األولى
وهو محمود كجك القادم من األنصار
أيضًا على سبيل اإلعارة.
وي ـش ــرح مــديــر ال ـفــريــق حـســن فــاضــل
فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار» بــأن «األهــم
ك ـ ـ ــان مـ ـع ــالـ ـج ــة املـ ـشـ ـكـ ـل ــة األس ــاسـ ـي ــة
وهــي النقص فــي التشكيلة مــن حيث
ّ
إي ـجــاد ال ـب ــدالء فــي ك ــل مــركــز ،لـكــن من
دون استقدام العبني غير مفيدين بل
ال ـب ـحــث ع ــن ال ـع ـنــاصــر ال ـج ـ ّـي ــدة وس ـ ّـد
ال ـث ـغــرات ،عـلــى غ ــرار مــا فعلنا عندما
اسـتـقــدمـنــا مـحـمــد ح ـمــود م ــن االخ ــاء
األه ـل ــي عــالـيــه لـتـعــزيــز مــركــز الظهير
األيسر الذي يشغله محمد فواز».
وإل ـ ـ ــى ه ـ ــذه األس ـ ـم ـ ــاء ،ك ـ ــان ال ـس ــاح ــل

ق ــد ت ـعــاقــد م ــع أسـ ـم ــاء أخ ـ ــرى واع ـ ــدة،
أم ـثــال ال ـح ــارس ال ـشــاب ش ــادي رحـ ّـيــل
مــن األن ـص ــار ،ونـجــم فــريــق الـبـقــاع في
املوسم املاضي حسني رزق ،واستعار
حسني حيدر من العهد بعدما لعب مع
الواعد
الصفاء معارًا ،والظهير األيمن
ً
علي عبود من األنصار أيضًا ،إضافة
إل ــى املـغـتــرب عـلــي الـصــايــغ ال ــذي كــان

تحسين الملعب (الترابي)
في حارة حريك متوقف
بانتظار المطرانية
قــد خ ــاض تـجــربــة مــع النجمة بإيعاز
من النجم السابق للفريق «النبيذي»
حيدر حايك.
أما بالنسبة إلى األجانب ،فقد استقدم
ال ـســاحــل أي ـضــا أس ـم ــاء م ـعــروفــة على
الساحة املحلية ولــو أنها نشطت في
ب ـطــولــة ال ــدرج ــة ال ـث ــان ـي ــة ،أي امل ــداف ــع
السنغالي باكاري كوليبالي الذي لعب
مع العهد في كــأس النخبة ،ومواطنه
املـهــاجــم عـبــد الـعــزيــز ن ــداي ال ــذي بــرز
هدافًا مع التضامن صــور عندما كان
األخير في الــدرجــة الثانية .كذلك ضم

العب الوسط  -املدافع الغاني ساملون،
الذي يقال إنه سيكون تجربة أجنبية
جـ ــديـ ــدة ن ــاج ـح ــة ل ـل ـس ــاح ــل املـ ـع ــروف
باستقدامه لألجانب املميزين ،أمثال
املهاجم املالياني مامادو ديالو ،الذي
اح ـتــرف بـعــدهــا فــي املـجــر والـبــرتـغــال،
والع ـ َـب ــي ال ــوس ــط ال ـن ـي ـج ـيــري دان ـي ــال
أودافني والغاني عيسى يعقوبو.

مشكلة الملعب الرملي
إذا ك ــان الـســاحــل قــد عــانــى مــن اللعب
فـ ــي مـ ــاعـ ــب ال ـ ــدرج ـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ال ـت ــي
َ
ل ــم ي ـعــتــد ع ـل ـي ـهــا ،وهـ ــي ك ــان ــت إح ــدى
مشاكله فــي املــوســم املــاضــي ،فــإن أبــرز
م ـشــاك ـلــه تـبـقــى ع ــدم االس ـت ـق ــرار على
صـعـيــد مـلـعــب ال ـت ـمــاريــن ،بـحـســب ما
ي ـشــرح فــاضــل ،ال ــذي ي ـقــول« :نـخــوض
حـصـتــن أو ثـ ــاث ح ـصــص تــدريـبـيــة
عـلــى ملعبنا (ال ـتــرابــي) ،بينما تكون
البقية على ملعب بئر حسن» .ويأسف
ش ـ ــارح ـ ــا« :م ـش ـك ـل ــة املـ ـلـ ـع ــب وال ـب ـن ــى
الـتـحـتـيــة ه ــي مـشـكـلــة أســاس ـيــة تــؤثــر
على تطور النادي عامة ،فهي ال تسمح
ل ـن ــا بــال ـع ـمــل ع ـل ــى ال ـف ـئ ــات ال ـع ـمــريــة،
فالالعبون الصغار يذهبون إلى أندية
أخ ــرى مــاعـبـهــا اف ـضــل ،مــا ي ـطـ ّـور من
مستواهم ،لذا ال تستغرب ّ
الكم الكبير

إدارة جديدة وتومبوال
في ظل كل هذه األجواء ينتظر شباب الساحل انتخاب هيئة إدارية جديدة
بعد انتهاء والية اإلدارة الحالية برئاسة فادي عالمة ،حيث تشير املعطيات
بأنه في حال اعتذاره عن ترؤس النادي مجددًا ،وخصوصًا بعد «فوزه»
بمقعد نيابي ،فإن الرئاسة قد تذهب إلى رئيس مجلس األمناء سمير
ٍ
دبوق .إلى ذلك ،فالحالة الجماهيرية الساحلية ال تقتصر على التشجيع
بل على دعم الفريق أيضًا ماديًا ،على غرار ما ّقدمت رابطة الجمهور في
املوسم املاضي دعمًا لوجستيًا للفريق لناحية التجهيزات وغيرها ،وذلك
من خالل جمع تبرعات شهرية ،وتنظيم مناسبات تفرز بعض األرباح
ُ ّ
تنظيم رحالت
التي تقدم إلى النادي ،وهي تطرح اليوم أفكارًا جديدة مثل ً
سفر إلى الخارج للمشجعني لحضور مباريات أوروبية ،إضافة إلى إجراء
سحب على جوائز ّقيمة.

من الالعبني الذين تعاقدنا معهم هذا
املوسم ،إذ إن سياسة التنشئة بحسب
مـ ــا ن ــري ــده ــا غ ـي ــر حـ ــاضـ ــرة ألس ـب ــاب
قاهرة».
ّ
لـ ـك ــن م ـش ـك ـل ــة املـ ـلـ ـع ــب هـ ـ ــذه قـ ــد ت ـح ــل
ف ــي فـ ـت ــر ٍة ل ـي ـســت ب ـب ـع ـيــدة ،إذ عـلـمــت
«األخـبــار» إنه إلى جانب التحسينات
ال ـتــي أج ــري ــت عـلـيــه م ــن ح ـيــث دورات
امل ـيــاه وغـيــرهــا مــن الـجــوانــب األخ ــرى،
هناك كــام جــدي عن تحويل أرضيته
إلـ ــى م ـل ـعــب ع ـشــب اص ـط ـن ــاع ــي ،وهــي
ّ
تحول بالنسبة
خطوة ستكون نقطة ّ
إل ــى الـ ـن ــادي ،ح ـيــث ت ــوف ــر عـلـيــه كلفة
إي ـ ـجـ ــار م ــاع ــب أخ ـ ـ ـ ــرى ،وتـ ـسـ ـم ــح لــه
بإطالق مشاريعه واستضافة مبارياته
التحضيرية ،ولو أنه يبحث غالبًا عن
لعب ّ
وديات على أرضية طبيعية ،على
غـ ــرار م ـبــاراتــه األخ ـي ــرة أمـ ــام الـجـيــش
الـســوري في صيدا ،والتي حقق فيها
نتيجة الفتة بتعادله معه .2-2
املهم بالنسبة إلى امللعب الذي كان قد
ّ
كلف رئيس الساحل النائب (املنتخب
حديثًا) فادي عالمة مختصني إلجراء
دراس ــة ملعرفة تكلفة إتـمــام مشروعه،
هو الحصول على «موافقة» من الوقف
املاروني لعدة اعتبارات «على الطريقة
اللبنانية» .وهذه املسألة «معقدة» كون
املـلـعــب مــاصـقــا للكنيسة فــي منطقة
ّ
ـف
حـ ـ ــارة ح ــري ــك ،ويـ ـتـ ـح ــول إلـ ــى م ــوق ـ ٍ
للسيارات في املناسبات الدينية ،رغم
ـان في
ع ــدم ح ـضــور املـسـيـحـيــن ك ـس ـكـ ٍ
ـداد يمكن
املنطقة ،وعــدم قدومهم بــأعـ ٍ
الـقــول إنـهــا كبيرة إلــى الكنيسة حتى
في املناسبات .لكن وبانتظار الجواب
النهائي من املطرانية عبر وكيل امللعب
ميشال تحومي (رئـيــس ن ــادي االخــاء
حارة حريك) وبالتنسيق مع البلدية،
يقول الكرويون من أبناء املنطقة بأن
ً
ً
هـنــاك فـضــا لـلـســاحــل أص ــا فــي بقاء
هــذا امللعب كــون الـنــادي قــد استأجره
ملـ ــدة  100س ـن ــة ،ول ـ ــوال ع ـق ــد اإلي ـج ــار
لـتـحـ ّـول إل ــى مـســاحــة إلط ــاق مـشــروع
بـنــاء على غ ــرار مــا هــو عليه األم ــر في
املساحات األخرى في املنطقة.

ل ـطــاملــا ارتـ ـب ــط اسـ ــم اإلخـ ـ ــاء األه ـلــي
عاليه بمصطلح «الحصان األسود»،
ك ــون ــه ال ـف ــري ــق غ ـيــر امل ـن ــاف ــس ،ال ــذي
ُيعرقل الفرق الكبيرة ويحتل مركزًا
ضـمــن تــرتـيــب الـنـخـبــة .فـقــد الـفــريــق
ال ـج ـب ـل ــي هـ ـ ــذا الـ ـلـ ًـق ــب فـ ــي املـ ــواسـ ــم
ـن س ـق ــط إل ــى
امل ــاضـ ـي ــة ،خـ ــاصـ ــة حـ ـ ّ
الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة ،إال أنـ ـ ــه اس ـت ـعــاد
م ــوق ـع ــه ف ــي امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي .ألول
م ــر ٍة يـصــل اإلخ ــاء إل ــى نـهــائــي كــأس
ال ـن ـخ ـب ــة .ح ـق ــق انـ ـتـ ـص ــارًا تــاري ـخ ـيــا
على األنصار ( 1-5في كانون الثاني
 ،)2017فاز على العهد للمرة األولى
ّ
منذ أربع سنوات ،وتأهل إلى نصف
نهائي كــأس لبنان أيـضــا ألول مرة
منذ الـتــاريــخ األخـيــر عينه .كــل ذلــك،
قد يجعل اإلخاء «الحصان األبيض»
ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ،وي ـض ـع ــه ع ـل ــى رأس
ال ـت ــرت ـي ــب ألول مـ ـ ــرة ،وه ـ ــو ال ـفــريــق
املنافس غير املضغوط.
ال ـس ـب ــب ال ــرئ ـي ـس ــي األول ف ــي ن ـجــاح
الفريق يعود إلى املدرب العراقي عبد
ّ
الوهاب أبو الهيل ،الذي تولى منصب
املــديــر الفني فــي شتاء موسم -2016
 ،2017محققًا  45نقطة من  96متاحة.
احتضان اإلدارة له ولالعبني وتأمني

جـ ـ ٍّـو م ــن االسـ ـتـ ـق ــرار أوص ـ ــا ال ـفــريــق
إلى املركز الرابع في ترتيب الــدوري،
بفارق ثالث نقاط عن الصفاء الثالث.
ي ـ ـقـ ــول أبـ ـ ــو الـ ـهـ ـي ــل إن ف ــريـ ـق ــه لـيــس
مـنــافـســا ع ـلــى ال ـل ـقــب ،إال أن توليفة
ُ
العبيه تشير إلى العكس .استطاعت
اإلدارة الحفاظ على جميع الالعبني
ضـمــن خـطــط املـ ــدرب ،وضـ ّـمــت إليهم
عـشــرة العـبــن ج ــدد ،هــم البرازيليان
هـ ـيـ ـغ ــور غ ــون ـس ــال ـف ـي ــس وكـ ــارلـ ــوس
ألبرتو ،واإليـطــالــي كريستيان لوكا،
إلـ ــى ج ــان ــب م ـح ـمــد ع ـط ــوي ومـحـمــد
ال ـق ــرح ــان ــي وح ـس ــن ت ــرم ــس وحـســن
ماضي وشــادي سكاف ،حتى تعاقد
أخ ـي ـرًا مــع خــالــد تـكــه ج ــي ،واسـتـعــار
خ ـ ــدم ـ ــات م ـ ـهـ ــاجـ ــم الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ك ــري ــم
دروي ــش .هــؤالء ،إلــى جانب الحارس
الشاب شاكر وهبي واملدافعني أحمد
عـطــوي وإبــراهـيــم خـيــر الــديــن ونــادر
م ــروش ،ومـعـهــم الفلسطيني محمد
أبـ ـ ــو ع ـت ـي ــق فـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط ،وأم ــام ـه ــم
أح ـم ــد ح ـ ـجـ ــازي ،ف ــي ح ــن يـسـتـعـيــد
الفريق الحقًا خدمات سعيد عواضة
ٌ
مزيج من املخضرمني
وألكسي خزاقة.
والشباب ،مدعومني بعناصر أجنبية
ّ
جيدة .تشكيلة قــادرة على إحــراج أي
فــريــق ،وهــو مــا حصل مــع عـشــرة من
الفرق الــ 13التي واجهها اإلخــاء منذ

يعيش النادي الجبلي فترة استقرار مالي وإداري (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

الـتـعــاقــد م ــع أب ــو ال ـه ـيــل ،ف ــي ح ــن لم
يـنـجــح الـفــريــق بــالـفــوز عـلــى النجمة
والـتـضــامــن ص ــور والـشـبــاب العربي
(هبط إلى الدرجة الثانية).
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ـ
ـ
مل
ا
ـق
ـ
ي
ُي ـع ـي ــب ال ـب ـع ــض ع ـل ــى ف ــر
ّ
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي اع ـ ـت ـ ـمـ ــاده عـ ـل ــى ال ـت ـح ــف ــظ
الــدفــاعــي ،املـبــالــغ فـيــه أح ـيــانــا ،إال أن
ٓ
ّ
اخ ــري ــن يـ ــرون أن خ ــط ــة ال ـل ـعــب الـتــي
ّ
يعتمدها خــاصــة أم ــام ف ــرق املـقــدمــة،

ُيعيب البعض على فريق
العراقي اعتماده
المدرب ّ
على التحفظ الدفاعي
ّ
هي التي مكنته من الفوز على جميع
هـ ــؤالء ،بــاسـتـثـنــاء الـنـجـمــة ،ال ــذي لم
ي ـس ـت ـط ــع الع ـ ـبـ ــو اإلخ ـ ـ ـ ــاء ال ـت ـس ـج ـيــل
فــي مــرمــاه خ ــال أرب ــع مـنــاسـبــات مع
مــدربـهــم الـحــالــي .يـبــدو ن ــادي اإلخ ــاء
ج ـ ــاهـ ـ ـزًا اك ـ ـثـ ــر م ـ ــن أي وق ـ ــت م ـض ــى،
لتحقيق لقب مــا للفريق الـغــائــب عن
ّ
األلقاب .قد يكون كأس لبنان ضالته،
خاصة أن البطولة شهدت فوز العديد
من الفرق باللقب ،دون أن تحقق لقب
الـ ـ ــدوري ،كـطــرابـلــس وال ـس ــام زغــرتــا

ملعب بحمدون ..األرض الصعبة
خمس مباريات سيخوضها الفريق على ملعب أمني عبد النور في
بحمدون خالل مرحلة الذهاب .في املوسم املاضي ،لم يخسر اإلخاء ّأي
مباراة محسوبة على أرضه ،باستثناء تلك التي خاضها أمام النجمة ،إل
ُ
أنها لعبت في صيدا .أول الزائرين هذا املوسم سيكون السالم زغرتا ،الذي
بحمدون .النجمة والتضامن
أهداف في املوسم املاضي في
سقط بثالثة
ٍ
ّ
صور والراسينغ وطرابلس سيحاولون أيضًا التغلب على الفريق الجبلي
على أرضه ،فيما سيرحل األخير ملواجهة شباب الساحل والصفاء
والعهد والشباب الغازية واألنصار والبقاع الرياضي على خمسة مالعب.
ٌ
ٌ
وحيد ينقص اإلخاء ليكون منافسًا صعبًا ،هو الجمهور .كان الفتًا
أمر
عدم امتالء املدرج املخصص ملشجعي اإلخاء في معظم مباريات املوسم
املاضي ،رغم ضيق حجمه ،إال أن الحضور في نهائي كأس النخبة أمام
النجمة على ملعب مدينة كميل شمعون أظهر وجود فئة كبيرة متابعة
للفريق الجبلي.

واملـ ـب ــرة وشـ ـب ــاب ال ـس ــاح ــل .ف ــي حــال
ّ
تخلي أبو الهيل عن االلتزام الدفاعي
ٌ
فــي بـعــض امل ـبــاريــات ،وه ــو أم ــر لعب
دورًا إيجابيًا من جهة حفاظ الفريق
عـلــى نـظــافــة ال ـش ـبــاك عـ ّشــر م ــرات في
املوسم املاضي وعدم تلقيه سوى 19
ٓ
هــدفــا ،كثاني أق ــوى خــط دف ــاع ،واخــر

سلبيًا ،إذ اكتفى الالعبون بتسجيل
 23هدفًا في  22مـبــاراة ،وهــو خامس
ّ
أضعف خط هجوم ،قد يتمكن الفريق
م ــن مــامـســة رص ـيــد األرب ـع ــن نقطة،
الـ ـ ــذي ك ـ ــاد أن ي ـص ــل إلـ ـي ــه ق ـب ــل سـتــة
ّ
م ــواس ــم ( )39ح ــن حـ ــل رابـ ـع ــا خلف
الراسينغ بنقطة والنجمة بست نقاط.

