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ّ
ّ
ة
اللبناني
الكرة
يعود نادي الشباب الغازية إلى دوري األضواء بعد غياب .عودة يأمل القيمون على النادي أن تطول وال
تقتصر على موسم واحد .المهمة صعبة في ظل اإلمكانيات المادية المحدودة التي يعيشها النادي خالل هذه
الفترة ،مقارنة بباقي أندية الدرجة األولى .فما هي األسباب وما هي طموحات الفريق في الموسم الجديد؟

فراغ إداري ونقص في التمويل

ّ
«الخالفات» العائلية «تحاصر» الشباب الغازية!
عبد القادر سعد
أول ما يتبادر إلــى ذهــن كثيرين لدى
سماع اسم نادي الشباب الغازية هو:
الـصـعــود وال ـه ـبــوط .أم ـ ٌـر الزم مسيرة
النادي الكروية في السنوات املاضية.
ال ي ـك ــاد يـصـعــد ال ـفــريــق إل ــى مـصــاف
أنـ ــديـ ــة الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ــى ح ـت ــى ي ـعــود
وي ـس ـقــط م ـج ــددًا ب ـعــد ف ـت ــرة قـصـيــرة.
قــد ي ـكــون ضـعــف اإلم ـكــانـ ّـيــات املــاديــة
سببًا ،لكن في الوقت عينه هناك فراغ
إداري كـبـيــر .ارت ـبــط اس ــم ال ـن ــادي في
السنوات املاضية بشخص أمني السر
علي حسون .ال تكاد تسمع باسم آخر
حني تتحدث عن نادي الغازية ،كيف ال
والنادي ال يوجد له رئيس فعلي .على
الــورق هناك الدكتور حسن غــدار .هو
آخر الرؤساء الذي تعاقبوا على سدة

سيكون طموح النادي البقاء
في الدرجة األولى بموازنة
لن تتجاوز الـ 300ألف دوالر
الرئاسة في النادي .في وزارة الشباب
وال ــري ــاض ــة ولـ ــدى االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي
لكرة القدم هو ما زال رئيسًا .توقيعه
موجود على جميع مراسالت النادي
بـحـكــم ال ـقــان ــون الـ ــذي ي ـفــرض تــوقـيــع
الــرئـيــس وأم ــن ال ـســر ،لـكــن مـنــذ ثــاث
سنوات طلب غدار إعفاءه من مهامه،
ب ـعــد أن ق ـ ـ ّـدم ال ـك ـث ـيــر .ت ـعــب الــدك ـتــور
حسن من ّ
تحمل أعباء النادي وحيدًا،
فيما لــم يـبــادر أحــد إلــى املـســاعــدة في
الدعم املالي.
نسأل عــن األسـمــاء فيبرز اســم رئيس

ال ـب ـل ــدي ــة م ـح ـمــد س ـم ـيــح غ ـ ـ ـ ّـدار وال ــى
جانبه أحمد خليفة ومحمد الدنش.
يـ ــؤكـ ــد الـ ـبـ ـع ــض أنـ ـ ــه ف ـ ــي حـ ـ ــال ك ــان
ه ـن ــاك رغ ـب ــة وإرادة ف ـع ـلـ ّـيــة بــالــدعــم،
ف ــإن مـيــزانـ ّـيــة الـشـبــاب ال ـغـ ّ
ـازيــة يمكن
أن ت ـع ــادل م ــوازن ــة الـعـهــد أو النجمة
أو األنـ ـص ــار ،ورغـ ــم ذل ــك ل ــن تـتـجــاوز
م ــوازن ــة ه ــذا امل ــوس ــم ال ـثــاث ـم ـئــة ألــف
دوالر كما يفيد أمني السر علي حسون
لـ«األخبار».
حــالـيــا ي ــرأس الـبـلــديــة مـحـمــد سميح
غــدار وبعد عام ستنتقل الرئاسة الى
أحمد خليفة الــذي هو نائب الرئيس
ح ــالـ ـي ــا ،وفـ ـ ــق ات ـ ـفـ ــاق حـ ـص ــل ســاب ـقــا
ب ـت ـق ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة بـ ــن ال ـع ــائ ـل ـت ــن.
وي ـت ـس ــاءل ال ـب ـعــض ،م ــا دام ال ـطــرفــان
قــادريــن على االتـفــاق على إدارة أمــور
الـبـلــدة فـلـمــاذا ال يستطيعان االتـفــاق
على إدارة أمــور النادي بطريقة أبعد
مـ ــن ت ـق ــدي ــم رات ـ ـ ــب شـ ـه ــري م ـت ــواض ــع
للخزينة؟
تضم بلدة الغازية العديد من العائالت
لـكــن تبقى عائلتا غ ــدار وخليفة هما
األكبر .تنافس تقليدي بني العائلتني
يبدو أن النادي يدفع ثمنه .هناك أيضًا
آل حـســون والــدنــش وكــاعــن وفــرحــات
وحـجــازي وغيرها ،لكن تبقى عائلتا
غدار وخليفة األكبر حيث يشكالن ثلث
ع ــدد الـنــاخـبــن فــي الـبـلــدة الساحلية.
ه ــذا الـتـنــافــس الـعــائـلــي وض ــع الـنــادي
واملـســؤولــن عنه فــي مــوقــف ح ــرج .قد
يكون أسهل عليهم وضــع الـنــادي في
حضن إحدى العائلتني وحينها يمكن
ال ـح ـصــول ع ـلــى ك ــل م ــا ي ــري ــدون ،لكن
لـيــس ه ــذا مــا ي ـهــدف إل ـيــه املـســؤولــون
فــي ال ـن ــادي وت ـحــدي ـدًا أم ــن ال ـســر كما
يقول .فبقاء النادي على مسافة واحدة
مــن جميع أبـنــاء البلدة يعتبر أولوية

يعتبر الشباب الغازية الفريق الثاني في الجنوب في الدرجة األولى بعد التضامن صور (عدنان الحاج علي)

ّ
الغازية أنصاري!
جمهور
ّ
الغازية بأعداد كبيرة مباريات النادي ّ
خاصة
تحضر جماهير نادي الشباب
على ملعب كفرجوز .لكن حب الجمهور ليس محصورًا بالنادي ،فالبلدة تعتبر
ً
معقال لجمهور األنصار مع حضور نجماوي كبير .تشجيع الشباب الغازية
ٌ
أنصاري .لعالقة الغازية
يأتي باالنتماء ،أما هوى عدد كبير من الجمهور فهو
باألنصار قصة قديمة بدأت عام  1970حني انتقل الالعب السابق واملدرب
الحالي فؤاد ليال من الشباب الغازية الذي تأسس عام  1961الى نادي األنصار.
ً
يتحدث أمني سر النادي علي حسون عن تلك الفترة قائال« :انتقل ليال إلى
األنصار ونقل معه الضيعة .بعد ذلك انتقلت أنا من الغازية عام 1986ولعبت مع
األنصار ستة مواسم من  1986وحتى عام  1992حني انتقلت الى اإلخاء حيث
ّ
لعبت لثمانية مواسم شهدت انضمامي الى منتخب لبنان» ،يتذكر حسون تلك
الفترة الذهبية .قدمت الغازية العديد من النجوم أبرزهم العب األنصار السابق
أحمد فرحات الذي لعب في الفترة الذهبية لألنصار في التسعينيات ،وكذلك
مالك حسون والحارس سليمان حرب وكذلك علي حسون وكل هؤالء لعبوا
لألنصار انطالقًا من العالقة املميزة بني البلدة والنادي .حتى أن أحمد الدنش
تبوأ منصب نائب الرئيس في نادي األنصار لفترة من الزمن قبل أن يترأس
حاليًا االتحاد اللبناني للميني فوتبول .العبون آخرون برزوا كالحارس علي
ليال وقاسم وأدهم غدار وحارس هومنتمن السابق أحمد خليفة وعماد غدار.

حتى ولو كان الثمن موازنة متواضعة
وط ـم ــوح ــا م ـ ـحـ ــدودًا وهـ ــو ال ـب ـق ــاء فــي
الدرجة األولى.
يـبــدأ حـســون بنقد ال ــذات قبل توجيه
النقد لآلخرين« ،قــد تكون إمكانياتي
وطاقتي املحدودة منعتني من تحويل
ال ـ ـن ـ ــادي إل ـ ــى م ــؤسـ ـس ــة قـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـلــى
اإلستمرار بغض النظر عن من يكون
رئ ـي ـســا .فــأنــا لـســت مـتـفــرغــا ب ــل أعـمــل
كـمـتـطــوع ان ـطــاقــا م ــن ح ـبــي لـبـلــدتــي
ولكرة القدم» يقول حسون.

مــركــزيــة ال ـقــرار فــي ال ـنــادي املحصورة
بيد حسون وقــد تكون سببًا فــي عدم
حـمــاســة املـتـمــولــن ال ــى االن ــدف ــاع أكثر
ن ـحــو ن ـ ــادي ال ـب ـل ــدة .أم ـ ـ ٌـر ي ـج ـيــب عنه
حـســون سريعًا «أن ــا مستعد للتنحي
وتـسـلـيــم ال ـن ــادي ألي شخصية تأتي
وتنهض بأعبائه املــاديــة .وكالمي من
القلب وليس للمناورة .أنا جاهز لدعم
ومـســاعــدة أي شخص يــرغــب بترؤس
ن ــادي ال ـش ـبــاب ال ـغ ــازي ــة ،وح ــن يـكــون
هناك رئيس قوي يقوم بتقديم األموال
كما يجب ،حينها تصبح الكلمة العليا

ل ـ ــه ،ويـ ـتـ ـح ـ ّـول أم ـ ــن الـ ـس ــر إل ـ ــى عـمـلــه
اإلداري».
ي ـت ـحــدث ح ـس ــون بــواق ـع ـيــة ع ــن وضــع
الـ ـن ــادي املـ ـ ــادي ،مـعـتــرفــا ب ــأن مــوازن ــة
ت ـ ـتـ ــراوح ب ــن  250و 300أل ـ ــف دوالر
لناد في الدرجة األولى،
تعتبر ضئيلة ٍ
«لكن أنا ال أستطيع إجبار الناس على
الدفع» يقول حسون.
رغ ـ ــم ذل ـ ــك ف ـ ــإن مـ ــوازنـ ــة ال ـ ـنـ ــادي يـتــم
تأمينها مــن أبـنــاء الـبـلــدة حيث يدفع
بـ ـع ــض األشـ ـ ـخ ـ ــاص م ـب ـل ـغ ــا ش ـه ــري ــا
ي ـتــراوح بــن  500و 2000دوالر ،وهي
م ـبــالــغ م ـتــواض ـعــة بــالـنـسـبــة إل ــى نــاد
م ـن ــاف ــس ف ــي الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ـ ــى .يـعـمــل
حسون على حصر مصاريفه الشهرية
ب ـح ـي ــث ت ـ ـقـ ــوم الـ ـ ـ ـ ــ 12ألـ ـ ــف دوالر مــن
ضمنها ألفا دوالر من البلدية شهريًا
(قـ ّـدمــت البلدية مبلغ  30مليون ليرة
للنادي في عام  )2018بأعباء النادي.
«ليس لدي رواتب عالية ،فهي تتراوح
بني  500و 800دوالر ٍّ
كحد أقصى .أقوم
ف ــي ب ــداي ــة ك ــل مــوســم ب ـتــأمــن دف ـعــات
ل ــاع ـب ــن ح ـت ــى ال تـ ـك ــون االلـ ـت ــزام ــات
ال ـش ـهــريــة ع ــال ـي ــة» ،ي ـق ــول أم ــن ال ـســر.
تـبــدو املـبــالــغ الـتــي يقدمها املتمولون
ضـئـيـلــة جـ ـدًا نـسـبــة لـقــدرتـهــم امل ــادي ــة.
يكشف حسون عن فكرة وردت سابقًا
بتقديم كشف بما يتم تقديمه من قبل
كــل شخص على صفحة ال ـنــادي على
فايسبوك لكن عاد وتراجع عن الفكرة
منعًا من إحراج األشخاص ومخافة أن
ال يصدقه الناس.
هناك أفكار كثيرة لدى املسؤولني عن
النادي ،لكن الحساسية بني العائالت
تحول دون تنفيذها« ،قدمنا مشروعًا
إلدارة مـسـبــح ال ـغــازيــة الـشـعـبــي قــادر
عـ ـل ــى ت ــأم ــن م ـب ـل ــغ  150ألـ ـ ــف دوالر
سـنــويــا ،مــا يــرفــع مــن مــوازنــة ال ـنــادي،
لكن املشروع بقي في األدراج .تجربتنا
بتحويل ملعب النادي الذي كان أشبه
بـمــرمــح خـيــل إل ــى مـلـعــب ،مـقـبــول جـدًا
على تقديم مشروع املسبح الشعبي»،
يقول حسون.
ال يخفي أمــن سر الـنــادي أن للرئيس
ن ـب ـيــه بـ ــري دورًا أس ــاس ـي ــا ف ــي إق ــام ــة
املـلـعــب «ل ـكــن نـحــن نـخـجــل أن نتوجه
الــى الرئيس فــي كــل مــرة نحتاج فيها
الى شيء .نحاول حل مشكالتنا ضمن
بلدتنا وعـبــر فاعلياتها قبل التوجه
الى اآلخرين».
طـمــوح الـنــادي هــذا املــوســم هــو البقاء
في الــدرجــة األول ــى .يقوده ابــن النادي
والغازية املــدرب فــؤاد ليال الــذي نجح
ب ــإع ــادت ــه إل ــى دوري األض ـ ـ ــواء .مهمة
ال ـب ـق ــاء اح ـت ــاج ــت ت ــدع ـي ـم ــات مـحـلـيــة
وأجـنـبـيــة فـكــان الـتـعــاقــد مــع الـحــارس
محمد سنتينا مــن الــراسـيـنــغ ،وعلي
بـيـطــار م ــن اإلصـ ــاح ال ـب ــرج الـشـمــالــي
بـ ـع ــد أن تـ ـم ـ ّـي ــز الـ ــاعـ ــب فـ ــي امل ــوس ــم
املــاضــي حـيــث خ ــاض  19م ـب ــاراة .كما
ت ـع ــاق ــد الـ ـ ـن ـ ــادي مـ ــع العـ ـ ــب اإلصـ ـ ــاح
والنبي شيت سابقًا حسني نصر الله،
والعب الراسينغ حمزة سالمة ّ ،وقاسم
ل ـي ــا م ــن ال ـص ـف ــاء وق ــاس ــم م ــن ــاع مــن
الـشـبــاب الـعــربــي .كــذلــك اسـتـعــار العب
النجمة خليل بــدر ،وضــم العــب العهد
عـلــي خـ ّـروبــي ال ــذي هــو قــائــد منتخب
لبنان للشباب في كــرة القدم .أجنبيًا،
ح ــاف ــظ الـ ـن ــادي ع ـلــى م ـهــاج ـمــه املـمـيــز
الـعــاجــي ج ــان كيكي ال ــذي ك ــان هــداف
الفريق في كأس التحدي مع تسجيله
أربـعــة أه ــداف .لكن حتى هــذه اللحظة
لــم يحسم هــويــة العـ َـبــي الــدفــاع وخــط
الوسط.

ّ
عاش الصفاء فترة ّ
تخبط إداري أثرت على وضعه المالي (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

عافيته بعد
يستعد
لم
الصفاء
ُ

الظروف المالية تبعد الفريق عن أندية المقدمة
عرف الصفاء حضورًا قويًا
دائمًا في كرة ّالقدم
اللبنانية ،لكنه شق طريقه
إلى السجل الذهبي في
األلفية الجديدة بفوزه
بلقب الدوري ثالث مرات،
وها هو يبدأ مرحلة إعادة
البناء من جديد وسط
مقاربة مغايرة للعبة
والتي فرضتها الفرق
المنافسة األخرى في
األعوام األخيرة
شربل ّ
كريم
لطاملا ضـ ّـم الصفاء نجومًا محليني
ّ
وتسعينيات
وأجانب في ثمانينيات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،لـكـنــه ل ــم يـتـمـكــن من
إح ـ ــراز ل ـقــب ال ـ ـ ــدوري .ه ــذه ال ـص ــورة
ّ
تغيرت في موسم  ،2013-2012حني
أح ــرز فــريــق وط ــى املـصـيـطـبــة لقبني
متتاليني قبل أن يضيف لقبًا ثالثًا
فـ ــي مـ ــوسـ ــم  .2016-2015فـ ــي تـلــك
الفترة سلك الصفاء طريقًا جــديــدة،
مستقطبًا مــواهــب شــابــة ومستفيدًا
مــن تـطـ ّـورهــا الـســريــع ،وهــي ّ
تحولت
إلـ ــى األب ـ ـ ــرز ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة امل ـح ـل ـيــة،
فيكفي ذكــر أسـمــاء العـبــن مثل نور
م ـن ـص ــور وم ـح ـم ــد حـ ـي ــدر وم ـع ــرف ــة
أه ـم ـي ـت ـه ـم ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ال ـع ـهــد

وامل ـن ـت ـخــب ال ــوط ـن ــي ح ــال ـي ــا ،إلدراك
ّ
الذهبية التي عاشها الصفاء
الفترة
حينها.
األمــر الــذي كان صعبًا هو االحتفاظ
ب ـ ــاألسـ ـ ـم ـ ــاء املـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة ،ف ـ ـكـ ــان رح ـي ــل
م ـن ـصــور وح ـي ــدر والـ ـح ــارس مـهــدي
خ ـل ـيــل وغ ـي ــره ــم ن ـحــو ن ـ ــادي الـعـهــد
بطل لبنان وباقي األندية ،من دون أن
يتمكن الفريق من تعويضهم .وهذه
امل ـســألــة كــانــت طـبـيـعـ ّـيــة ،ف ـمــن خــال
بيع الالعبني املميزين تمكن الصفاء
املرحلة ،إذ
من االستمرار خــال تلك
ّ
ً
لــم يكن سـهــا مــا عــاشــه مــن خضات
انعكست سلبًا عـلــى الــوضــع
إداريـ ــة ّ
املالي ،ولكنه حاول عدم إخراج أزمته
إل ــى الـعـلــن ،لــإبـقــاء عـلــى االسـتـقــرار
الفني داخل الفريق.
ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة امل ـ ــوس ـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي ع ــاش
الـ ـصـ ـف ــاء ح ــال ــة «غـ ـي ــر ال ـط ـب ـي ـع ـيــة»،
لكن رغــم ذلــك فــرض حـضــوره القوي
كمنافس أساسي على اللقب .تفاءل
ٍ
ك ـث ـي ــرون م ــن م ـح ـب ـيــه ،ل ـكــن م ــن كــان
يعرف مــا يــدور فــي فلك الـنــادي َع ِلم
فــي ق ــرارة نفسه أن مــرحـلــة الـتــراجــع
ّ
آتية ال محالة .وفي ظل هذه األجواء،
ح ــاول املـ ــدرب مـحـمــد ال ــدق ــة وق ـتــذاك
إي ـج ــاد الـ ـت ــوازن ال ـف ـنــي ف ــي تشكيلة
«متواضعة» من حيث عدد الالعبني
امل ـ ـتـ ــاحـ ــن .ه ـ ــو تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث مـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ــأن
ضيقة ومــا ّ
الخيارات ّ
يقدمه العبوه
ّ
ّ
له حــدود .ولكنه في النهاية حــل في
املــركــز الـثــالــث ،رغــم تململ الالعبني
بسبب تأخر حصولهم على رواتبهم
أو على مكافآت ُوعدوا بها.
ارتـ ـفـ ـع ــت األصـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـغ ــاضـ ـب ــة مــن
وض ــع ال ـفــريــق ،كـمــا غ ــاب الـجـمـهــور
في تلك الفترة عن املــدرجــات بعدما

ض ـع ــف إي ـم ــان ــه ب ــإم ـك ــان ـي ــة تـحـقـيــق
اللقب .الوضع الصعب دفــع ببعض
األشخاص داخل اإلدارة إلى التفكير
بإقناع رئيس نادي الشباب العربي
ح ـي ـن ـه ــا غ ـ ـ ـ ــازي ال ـ ـش ـ ـعـ ــار بـ ـت ــرؤس
ن ــادي الـصـفــاء لتقديم الــدعــم املــادي
املطلوب والتعاقد مع العبني وإعادة

الصفاء متأخر بمسافة
كبيرة عن كبار الدوري من
حيث العمل على بناء الفريق
االستقرار الى النادي ،بعد أن كبرت
املشاكل في تلك املرحلة داخــل نادي
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وأراد ال ـش ـع ــار
ال ــرح ـي ــل .وه ـ ــذا م ــا ح ـص ــل ،فــانـتـقــل
ال ـش ـع ــار م ــن ال ـش ـب ــاب ال ـع ــرب ــي ال ــى
الصفاء.

األك ـيــد أن الـصـفــاء بـحــاجــةٍ ال ــى جـ ّـو
ج ــدي ــد ،ف ــالـ ـن ــادي م ـت ــأخ ــر بـمـســافــة
كبيرة عن كبار الدوري ،ولو أنه وقف
فريق مثل األنصار على الئحة
أمــام
ٍ
الـتــرتـيــب فــي املــوســم املــاضــي (حقق
 10انتصارات مقابل  6تـعــادالت و6
ـق يـصــرف
خ ـ ـسـ ــارات) ،أي امـ ــام ف ــري ـ ٍ
بقوة في سوق االنتقاالت.
الصفاء لم يتمكن من مجاراة بعض
ّ
املحلية مــن حيث امليزانية،
األنــديــة
ّ
أقــلــه فــي املــواســم الثالثة األخـيــرة ،ال
بل إنــه خسر جــراء هــذه املسألة أبرز
ن ـجــومــه ال ــدولـ ـي ــن ،وب ــال ـت ــال ــي بــات
ب ـح ــاج ــةٍ إلـ ــى إعـ ـ ــادة تــرت ـيــب أوراق ـ ــه
وت ـع ــدي ــل م ـيــزان ـي ـتــه ب ـش ـك ـ ٍـل يـسـمــح
أقـلــه بــاالحـتـفــاظ بــاعـبـيــه الجيدين
ق ـبــل أن يـفـكــر ف ــي اس ـت ـق ـطــاب نـجــوم
اللعبة ،وهو أمر مستبعد في الفترة
الـحــالـيــة ،حيث عملية الـبـنــاء تسير
بعيدًا عن املجازفة.

نسخة ّ
محدثة عن الشباب العربي!
لم تكد تنقضي أيام على بداية مشوار الصفاء في عهد الرئيس الجديد للنادي غازي الشعار
حتى انطلقت اإلدارة إلى سوق االنتقاالت .لكن غالبية تعاقدات الفريق األصفر كانت من
فريق الشباب العربي الذي ترأسه الشعار في املوسم املاضي ،إذ جلب الحارسان حسن
الحسني وعمر ادلبي وأحمد الخطيب وحسني العوطة وكريم ّبرو وحسن مهنا وحاتم عيد
وزاهر حسن ومحمد األمني ومحمد سليمان.
لكن األهم بالنسبة إلى الصفاء كان إعادته املدير الفني تيتا فاليريو الذي استقدم معه
ّ
إيجابية للنادي .والواضح أن الصفاء
مساعده السوري عمار حاوي ،وهي خطوة تعتبر
ّ
تعلم من تجارب املاضي ،ويعمل على املحافظة على العبيه وهو أمر بدا من خالل تجديده
للكاميروني إرنست أنانغ ،الذي ّقدم مستوى ّ
جيدًا خالل املسوم املاضي ،ولعب  22مباراة
ً
مسجال  7أهداف ومساهمًا في  5أخرى.

ّ
العملية اختار الصفاء واحدًا
ولهذه
م ــن امل ــدرب ــن األج ــان ــب ال ــذي ــن تــركــوا
بـصـمــة فــي مــواســم قليلة فــي الـكــرة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وه ـ ــو الـ ــرومـ ــانـ ــي تـيـتــا
ف ــال ـي ــري ــو ال ـ ـ ــذي ب ـ ــدأ م ـ ـشـ ــواره مـعــه
ب ــال ـف ــوز ب ـك ــأس ال ـس ــوب ــر عـ ــام 2013
(أح ــرز  3أل ـقــاب أخ ــرى مــع النجمة).
األخـيــر لــديــه استراتيجية واضـحــة،
وهــي العمل على تطوير املجموعة
ال ـت ــي ت ـل ـعــب م ـع ــه ،وبـ ـن ــاء الــاع ـبــن
صـغــار ال ـســن .وه ــذه املـهـمــة بــا شك
ستكون حــاضــرة بـقــوة فــي الصفاء،
إذ إن غالبية تشكيلته تضم العبني
ي ـح ـتــاجــون إل ــى ب ـعــض ال ـع ـمــل على
امل ـس ـتــوى الـتـكـتـيـكــي لــرفــع قــدراتـهــم
ال ـ ـفـ ــرديـ ــة .وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار يـعـيــب
عدد
البعض على الصفاء تعاقده مع ٍ
كبير من العبني لم يتمكنوا من إنقاذ
ن ــادي الـشـبــاب الـعــربــي ،مــن الهبوط
إلى دوري الدرجة الثانية في املوسم
املــاضــي ،رغ ــم أن كــل ال ـظــروف كانت
مـ ّ
ـؤم ـن ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـه ــم لـتـسـجـيــل
ّ
نتيجة إيجابية للفريق الجديد على
دوري األض ـ ــواء .وك ــانّ الفـتــا مــؤخـرًا
رفض فاليريو أن يتدخل أي أحد في
ّ
الفني مع الفريق ،حيث اعتكف
عمله
ع ــن ال ـتــدريــب قـبــل مـ ـ ّـدة بـسـبــب ضـ ّـم
الع ـ ٍـب لــم يطلب هــو بــالـتـعــاقــد معه،
فـقــامــت اإلدارة بــإخــراج الــاعــب إلــى
ً
إرضاء للمدرب وللمحافظة
ناد آخر

على االنسجام داخل الفريق.
قـبــل ان ـطــاق املــوســم الـجــديــد تــواصــل
اإلدارة والجهاز الفني محاوالت بناء
ف ــري ــق مـ ـت ــوازن ق ـ ــادر ع ـلــى امل ـنــاف ـســة،
ولـ ـك ــن ي ـب ـق ــى م ـ ـشـ ــروع الـ ـ ـن ـ ــادي غـيــر
واض ــح حـتــى اآلن ،وال يـمـكــن الــرهــان
بشكل سريع.
على نجاحه
ٍ

