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رياضة

رياضة
فيتشر

شاطئية آسيا
تنطلق اليوم بطولة آسيا لكرة القدم الشاطئية ،والتي تستضيفها تايالند في نسختها التاسعة .البطولة الحالية
يشارك بها  15منتخبًا من جميع القارات .وتعتبر هذه المشاركة الرابعة للمنتخب اللبناني للكرة الشاطئية ،مع
ّ
إيجابية ،والذهاب بعيدًا نحو المونديال
حظوظ كبيرة بتحقيق نتائج

حلم كأس العالم ينطلق اليوم
لبنان يواجه الصين في أولى مبارياته اآلسيوية

والدة في األطراف ثم نزوح نحو العاصمة

الجنوب قلب الكرة النابض بالمواهب
ٍّ
زيارة جنوبية لكل من
النجمة والعهد ،ووجوه
ّ
جنوبية كثيرة حضرت مع
أبرز فريقين في الدوري
اللبناني في المواسم
ّ
األخيرة .المواهب الجنوبية
لم تعد للجنوب وأنديته منذ
سنوات طويلة بل إن نزوحها
إلى بيروت مستمر ،وذلك
ألسباب ترتبط بالوضعين
االجتماعي والكروي خارج
العاصمة ّ
اللبنانية

شربل ّ
كريم

يعتبر منتخب لبنان منافسًا ّ
جديًا على البطولة

علي زين الدين
يستهل منتخب لـبـنــان ل ـكــرة الـقــدم
الشاطئية مـشــواره في بطولة كأس
آس ـيــا «تــاي ـل ـنــد  »2019املــؤه ـلــة إلــى
نهائيات كــأس الـعــالــم «ال ـبــاراغــواي
 ،»2019بـ ـم ــواجـ ـه ــةٍ م ـ ــع امل ـن ـت ـخــب
ال ـص ـي ـنــي ،ال ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس (11:00
بتوقيت بـيــروت) فــي مدينة باتايا،
ضمن املجموعة الثانية التي تضم
من
إضــافــة إل ــى لـبـنــان وال ـص ــن ،كــل ٌ
اإلم ـ ـ ـ ــارات وق ـي ــرغ ـي ــزس ـت ــان .ب ـطــولــة
ّ
يسعى املنتخب اللبناني إلى التأهل
م ــن خ ــال ـه ــا إل ـ ــى امل ــون ــدي ــال لـلـمــرة
األولى ،بعدما كان قريبًا من تحقيق
ذلــك في النسختني األخيرتني ،حني
ّ
حل في املركز الرابع.
املنتخب اسـتـعــد للبطولة بخوض
 17مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارا ٍة ودي ـ ـ ـ ــة مـ ـن ــذ الـ ـع ــاش ــر
مـ ــن تـ ـش ــري ــن األول  ،2018ف ــواج ــه
امل ـن ـت ـخ ــب امل ـ ـصـ ــري ث ـم ــان ــي م ـ ــرات،
أربـ ـ ٌـع مـنـهــا فــي ش ــرم ال ـش ـيــخ ،حيث
أقيمت بطولة كأس األمــم األفريقية
ل ـل ـك ــرة ال ـش ــاط ـئ ـي ــة الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
ـات مـ ـ ــع الـ ـبـ ـح ــري ــن
وث ـ ـ ـ ــاث م ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ـ ٍ
ومـثـلـهــا م ــع الـ ـع ــراق ،م ـب ــارات ــان مع
عمان ومواجهة مع الكويت ،ضمن
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ـرات خ ــارجـ ـي ــة .أرب ـ ـ ٌـع
أرب ـ ـ ــع مـ ـعـ ـسـ ـك ـ ٍ
مــن املـنـتـخـبــات الـخـمـســة الـتــي لعب
ال ـفــريــق ال ـل ـب ـنــانــي مـعـهــا ل ــم يسبق
ّ
أن تأهلت إلى املونديال ،باستثناء
املنتخب العماني ،بطل كــأس آسيا
عام  2015واملنتخب البحريني.
واستدعى مدرب املنتخب ،البرتغالي
أل ـي ـكــس ب ــراغ ــا 12 ،الع ـب ــا لـلـبـطــولــة
اآلسيوية ،هم الحارسان محمد شكر
وحـســن ســامــة ،والــاع ـبــون محمد
مــرعــي ،محمد ح ــاوي ،كريم مقداد،
عـ ـب ــاس زي ـ ــن الـ ــديـ ــن ،س ــام ــح ج ــال،
محمد مشلب مطر ،حسن القاضي،
ّ
مـحـمــد ح ـي ــدر ،هـيـثــم ف ــت ــال وحـســن
ّ
عبد الله ،في حني تألفت البعثة من
عضو االتـحــاد اللبناني لكرة القدم
واه ــرام بارسوميان (رئـيـســا) ،خالد
بـ ــرجـ ــاوي (م ـ ــدي ـ ـرًا) ،أل ـي ـك ــس ب ــراغ ــا
(م ــديـ ـرًا ف ـن ـيــا) ،ب ــال ه ــاش ــم (م ــدرب ــا
ل ـل ـحــراس) ،حـســن عــز الــديــن (مــدربــا
ل ـل ـيــاقــة ال ـب ــدن ـي ــة) ،م ـ ــازن األح ـمــديــة
ً
(طبيبًا) وجــوزيــف كنعان (مسؤوال
عن التجهيزات).
ّ
نظام البطولة يؤهل املنتخبات التي
تحتل املراكز الثالثة األولى إلى كأس
الـعــالــم ،وهــو مــا عجز عنه املنتخب
الـلـبـنــانــي فــي آخ ــر مـشــاركـتــن ،حني

ّ
حل رابعًا ،بعدما خسر أمام اإلمارات
ّ
ب ــرك ــات ال ـتــرج ـيــح ،وودع الـبـطــولــة
أم ـ ـ ـ ــام ع ـ ـمـ ــان بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ال ــوق ــت
األصلي.

ٌ
«منتخب مظلوم»

يـعـتـبــر مـتــابـعــو مـنـتـخــب ك ــرة الـقــدم
ال ـش ــاط ـئ ـي ــة والـ ـن ــاشـ ـط ــون فـ ـي ــه ،أن
ٌ
مظلوم من ناحية املتابعة
املنتخب
ّ
ال ـج ـم ــاه ـي ـ ّ
ـري ــة واإلعـ ــامـ ــيـ ــة ،إذ إن ــه
الوحيد الذي حقق ميدالية (برونزية
األل ـ ـعـ ــاب اآلسـ ـي ــوي ــة ع ـ ــام  2016فــي
فيتنام) ،على عكس نظيريه في كرة
الصاالت وكرة القدم .العبو املنتخب،
نشط بعضهم في بطولة كرة القدم،
ك ــال ـق ــائ ــد م ـح ـمــد م ــرع ــي ال ـ ــذي لـعــب
لفرق عدة بينها النجمة والراسينغ
ٍ
وشـبــاب الـســاحــل ،وال ـحــارس محمد
شـكــر الع ــب الـنـبــي شـيــت واألن ـص ــار
واملبرة واإلخاء األهلي عاليه السابق،
وم ـح ـمــد حـ ــاوي أح ــد ن ـج ــوم ن ــادي
الـنـجـمــة ،وه ــو لـعـ ّـب للعهد وشـبــاب
الساحل أيضًا ومثل منتخب لبنان
لكرة القدم ،إلى جانب حسن القاضي
الذي ترك الراسينغ منتصف املوسم
الـجــاري ،بعدما لعب للسالم زغرتا
والنجمة أيضًا ،ومعهم هيثم فتال،

الـ ـ ـ ــذي لـ ـع ــب ب ـق ـم ـي ــص «الـ ـنـ ـبـ ـي ــذي»
أيضًا .هــؤالء ،سبقهم العبون أمثال
ّ
الهداف علي ناصر الدين الذي لعب
لفرق عدة بينها النجمة واألنصار،
وأحمد جــرادي العب الحكمة أخيرًا،
وم ــداف ــع األن ـص ــار أن ــس أب ــو صــالــح،
ومـ ــدافـ ــع الـ ـصـ ـف ــاء أحـ ـم ــد ال ـخ ـط ـيــب
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم .وغ ــالـ ـب ــا ت ـت ـح ـ ّـم ــل إدارة
املنتخب واتحاد اللعبة الجزء األكبر
من مسؤولية عــدم شهرة كــرة القدم
ال ـشــاط ـئ ـيــة ،ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـ ــدوري
املحلي أو املنتخب .فنسبة قليلة ّ
جدًا
مــن اللبنانيني تـعــرف أن هـنــاك كــرة
قدم شاطئية في لبنان.
مـنــذ مـشــاركـتــه األولـ ــى فــي البطولة
ّ
اآلسيوية عام  ،2013وصل املنتخب
ّ
اللبناني إلى نصف النهائي مرتني
بعدما خرج من دور املجموعات في
مـشــاركـتــه األولـ ـ ــى .خ ــال الـبـطــوالت
الـ ـث ــاث ،ف ــاز املـنـتـخــب ع ـلــى تــايـلـنــد
(شـ ــاركـ ــت ف ــي ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم مــرتــن
ّ
وح ـ ــل ـ ــت ف ـ ــي امل ـ ــرك ـ ــز الـ ـ ــرابـ ـ ــع م ـ ـ ــرة)،
والبحرين (خاض املونديال مرتني)،
وع ـ ـمـ ــان (ظ ـ ـ ـهـ ـ ــوران م ــون ــدي ــالـ ـي ــان)
وأوزبـكـسـتــان ،وتـعــادل مــع اإلم ــارات
الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـ ــاركـ ـ ــت فـ ـ ــي كـ ـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم
خـمــس م ــرات ،كـمــا لــه م ـشــاركـ ٌ
ـات في
ب ـط ــول ـت ــي «كـ ــوبـ ــا الغـ ـ ـ ــوس» وغـ ــرب
ّ
آسيا والبطولة العربية ،متغلبًا على
مـنـتـخـبــات ع ــدة أب ــرزه ــا األرج ـن ـتــن
والبرتغال.
عـ ـل ــى عـ ـك ــس م ـن ـت ـخ ــب كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
وصل منتخب الشاطئية إلى مراكز
م ـت ـقـ ّـدمــة ف ــي تـصـنـيــف املـنـتـخـبــات،
ّ
وه ـ ـ ـ ــو ي ـ ـح ـ ــل حـ ــال ـ ـيـ ــا ف ـ ـ ــي امل ــرتـ ـب ــة
الثالثني عامليًا والـخــامــس آسيويًا،
ّ
متفوقًا على بـيــرو الـتــي لها خمس
مشاركات في كأس العالم ،أملانيا (4
مشاركات) وغيرهما.
مـ ــا ي ـم ـ ّـي ــز امل ـن ـت ـخ ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي هــو
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ع ـل ــى ص ـع ـيــد الــاع ـبــن
والجهاز الفني ،فاملدرب والالعبون

يحتل منتخب لبنان
للكرة الشاطئية
المرتبة الثالثين عالميًا
والخامسة آسيويًا

يـعـمـلــون مــع بعضهم مـنــذ سـنــوات،
في حني احترف ٌ
عدد منهم ،كالقائد
محمد مرعي ،خارج لبنان ،فلعب في
ُالكويت ،وإيران ،حيث لعب الحارس
شـكــر ،فيما لعب فتال فــي اإلم ــارات،
ومـصـطـفــى ال ــزي ــن (ل ــم ُي ـس ـت ـ َ
ـدع إلــى
البطولة) في الدوري التركي .وسبق
لـلـمــدرب اإليــرانــي كــريــم مـقــدام الــذي
ّ
درب منتخب بــاده خمس مــرات أن
قاد املنتخب اللبناني مرتني.
وع ـ ـل ـ ــى رغ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـن ـ ـج ـ ــاح ـ ــات ،ت ـب ـق ــى
امل ـ ـش ـ ـكـ ــات حـ ـ ــاضـ ـ ــرة ك ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي كــل
لعبة ،إذ قبل عــامــن ،أوقــف االتحاد
اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم  7الع ـب ــن
وم ـس ــؤول ــن ،ع ــن أي ن ـشــاط متعلق
شهر
بــالـلـعـبــة ل ـف ـتــرات ت ـت ــراوح بــن
ٍ
إشكال
واحد وثالث سنوات ،بسبب
ٍ
ٍ
خـ ــال امل ـ ـبـ ــاراة م ــع اإلمـ ـ ـ ــارات ضمن
بطولة كأس آسيا.

«لعبة مظلومة»
ك ـح ــال كـ ــرة الـ ـق ــدم وك ـ ــرة الـ ـص ــاالت،
ّ
الشاطئية مشكالت
تواجه كرة القدم
عـ ّـدة ،أبرزها في عدم وجود مالعب
ون ـ ـق ـ ــص ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل وعـ ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـفـ ـ ّـرغ
الــاع ـبــن لـلـعـبــة ،وه ــي أمـ ـ ٌ
ـور تـعـ ّـود
عليها الجمهور اللبناني في اللعبة
الشعبية األكبر ،لكن ما ُيضاف إلى
ال ـش ــاط ـئ ـي ـ ٌـة ،ه ــو ٌ الـ ـ ـ ــدوري الـقـصـيــر
ُ
األمد .أندية قليلة تشارك في اللعبة،
واليوم ،باتت أندية كرة القدم تمنع
الع ـب ـي ـهــا م ــن امل ـش ــارك ــة ف ــي الـلـعـبــة
ال ـشــاط ـئ ـيــة ب ـعــد ان ـت ـهــاء ال ـب ـطــوالت
ّ
ّ
التخوف من إصابة
املحلية ،بسبب ّ
الــاعـبــن ،وتــأخــرهــم فــي التحضير
م ــع ف ــرق ـه ــم ،األمـ ــر الـ ــذي س ــاه ــم في
تراجع املستوى والشعبية.
الـ ـ ــدوري أق ـي ــم م ــؤخ ـرًا ع ـلــى شــاطــئ
ال ــرمـ ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء .ش ـك ــل ال ـ ـ ــدوري،
كـ ــان ك ـم ـســاب ـقــةٍ ش ـع ـب ـيــة ،بـحـضــور
ب ـع ــض امل ـش ـج ـعــن ع ـل ــى ال ــرص ـي ــف،
وع ــدم وج ــود مــدرجــات ،وال تغطية
إعــامـيــة ،فــي ظــل عــدم نقل البطولة
ع ـبــر ال ـت ـل ـفــزيــون ك ـمــا كـ ــان يـحـصــل
سابقًا ،ومــن دون رع ــا ٍة أو إعالنات
يمكن أن تعود باألموال على اللعبة
أو األندية.
قـ ـص ــر م ـ ـ ــدة الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري تـ ـلـ ـع ــب دورًا
سلبيًا في تطوير الالعبني ،إذ إنهم
ً
املباريات
يخوضون عددًا قليال من
ّ
فــي السنة الــواحــدة ،وهــو أمـ ٌـر يؤثر
أيـ ـض ــا فـ ــي اكـ ـتـ ـش ــاف املـ ـ ــواهـ ـ ــب ،إذ
ّ
إن مـعـظــم الع ـبــي املـنـتـخــب تـخــطــوا
ال ـ ـثـ ــاثـ ــن م ـ ــن ع ـ ـمـ ــرهـ ــم ،ب ـ ــل وص ــل
بعضهم إلى األربعني.

ف ــي صـبـيـحــة ي ــوم بـ ــارد خ ــال نهاية
األسبوع املاضي ،يشكو العب ناشئ
ل ـعـ ّـمــه ع ــدم تــأمــن ال ـفــريــق الـجـنــوبــي
الـ ـ ــذي ي ــداف ــع ع ــن ألـ ــوانـ ــه ف ــي إح ــدى
ـريــة ،حـ ـ ً
ب ـط ــوالت ال ـف ـئــات ال ـع ـمـ ّ
ـذاء لــه.
كـ ـم ــا يـ ـخـ ـب ــره وهـ ـ ــو ي ـس ـت ـعــد ل ـب ــداي ــة
ّ
امل ـبــاراة بــأنــه فــي حــال تـمــزق قميصه
أو سرواله خالل اللعب عليه أن يدفع
ثمن الضرر.
ل ــم ي ـعــد ال ــرج ــل الـخـمـسـيـنــي امل ـتــابــع
لـلـكــرة الـلـبـنــانـيــة ع ــن كـثــب مـنــذ أكـثــر
ّ
كيفية إيـجــاد
مــن  30سـنــة ،يفكر فــي
مـتـجـ ٍـر لـلـتـجـهـيــزات الــريــاضـيــة يفتح
أبوابه ّأيام اآلحاد من أجل شراء حذاء
ّ
البن شقيقه املوهوب ،بل جل تفكيره
ان ـص ــب ع ـلــى كـيـفـيــة ح ـم ـلــه إلـ ــى أحــد
ّ
البيروتية ،قبل أن ّ
يدب اليأس
األندية
ّ
نفسه ،وهــو الــذي لن يتقبل فكرة
في ّ
أن يتوقف عن اللعب بسبب الظروف
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ،فـ ـم ــن ي ـع ـش ــق امل ـس ـت ــدي ــرة
سيصعب عليه الطلب من أحد ،إدارة
ظهره لها ،خصوصًا إذا ما كان يرى
في الفتى ،نفسه قبل  40عامًا.
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ـ ّـصـ ــة هـ ـ ــي عـ ـ ّـي ـ ـنـ ــة ب ـس ـي ـطــة
ـص ك ـث ـي ــرة ج ـع ـلــت الـ ـخ ــزان
م ــن قـ ـص ـ ٍ
األساسي للكرة اللبنانية يكاد يفرغ
من مواهبه .وهنا الكالم عن الجنوب
ُ
ال ــذي لـطــاملــا اعــتـبــر ال ــراف ــد األســاســي
ل ــاعـ ـب ــن املـ ـمـ ـي ــزي ــن ،الـ ــذيـ ــن ح ـم ـلــوا
األنـ ــديـ ــة ال ـج ـن ــوب ـ ّـيــة إلـ ــى اإلن ـ ـجـ ــازات
ث ــم رف ـع ــوا نـظـيــرتـهــا ال ـب ـيــروت ـيــة إلــى
املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــات ،وت ـ ـح ـ ـ ّـول ـ ــوا إل ـ ـ ــى ن ـج ــوم
للمنتخبات الوطنية.
األمثلة كثيرة واألسـمــاء عديدة حول
ُ
م ــا ذك ـ ــر س ـل ـفــا ،إذ إن ال ـش ــيء املـتـفــق
ّ
عليه أساسًا هو أن أرض الجنوب هي
األرض الخصبة ،التي تعطي نجومًا
وب ـش ـكـ ٍـل أك ـبــر م ــن ال ـعــاص ـمــة ب ـيــروت
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـظ ــى ب ـح ـص ــة األسـ ـ ـ ــد ع ـلــى
ّ
صعيد ع ــدد األن ــدي ــة ،أقــلــه فــي دوري
الدرجة األولى.
ولـهــذه املـ ّســألــة أسـبــاب رئيسية عــدة،
ّأولـ ـه ــا ت ــوف ــر األراض ـ ـ ــي ف ــي الـجـنــوب
ال ـل ـب ـنــانــي ،والـ ـت ــي خ ـل ـقــت م ـســاحــات
لـلـمــاعــب امل ـشـ ّـيــدة أو ال ـتــي فرضتها
الـ ـ ـظ ـ ــروف ال ـط ـب ـي ـع ـ ّـي ــة فـ ــي ال ـ ـحـ ــارات
وال ـ ـ ـقـ ـ ــرى .وهـ ـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ــرى ن ـف ـس ـه ــا أو
معظمها تتمتع بوجود أندية فيها،
ـوالت اتحادية
غالبيتها يخوض بـطـ ٍ
ب ــن ب ـطــولــة امل ـح ــاف ـظ ــات وال ــدرج ــات
املختلفة.
م ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة خ ـ ـ ــرج ال ــاعـ ـب ــون
ال ـج ـن ــوب ـ ّـي ــون وق ـ ـ ّـدم ـ ــوا أن ـف ـس ـهــم فــي
امل ــاع ــب ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ن ـج ــوم ــا تـسـعــى
األنــديــة البيروتية الكبرى للحصول
ع ـل ــى خ ــدم ــاتـ ـه ــم ،وه ـ ــي الـ ـت ــي بــاتــت

ت ـع ـ ّـج ب ـه ــم وي ـل ـع ـب ــون أدوارًا م ــؤث ــرة
فــي نتائجها .ففي الجنوب ال حاجة
ل ــأه ــال ــي ل ـل ـب ـح ــث عـ ــن أك ــاديـ ـمـ ـي ــات
خاصة لتعليم أوالده ــم أصــول الكرة
أو رسـ ــم الـ ـخـ ـط ــوات األول ـ ـ ــى ل ـه ــم فــي
مــاعــب الـلـعـبــة ،بــل إن األط ـفــال هناك
وال ــذي ــن يـصـلــون إل ــى أع ـلــى مستوى
ّ
اللبنانية هم نتيجة إنتاج
في الكرة
ذاتـ ــي يـعـتـمــد ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى على
الحب الفطري للمستديرة التي ّ
تعد
ّ
امل ـت ـنــفــس األب ـ ــرز أو وس ـي ـلــة الـتــرفـيــه
األولــى للصغار .هــذا املشهد ال يشبه
أبـدًا املشهد البيروتي حيث للصغار
ّ
ترفيهية أوس ــع وخ ـيــارات
مـســاحــات
ـت مـمـتــع وح ـيــث ال
كـثـيــرة لـقـضــاء وق ـ ٍ
الرياضة أحيانًا في حساباتهم.
تدخل
ّ
ال ـ ـيـ ــوم ي ـت ـم ــث ــل الـ ـجـ ـن ــوب فـ ــي دوري
الدرجة األولى بناديي التضامن صور
وال ـش ـبــاب ال ـغ ـ ّ
ـازي ــة .األول ك ــان دائـمــا
قـبـلــة الــاع ـبــن ال ـج ـنــوب ـيــن ،واألبـ ــرز
على صعيد تخريج املواهب ،من رضا
ً
وفيصل عنتر وهيثم زيــن ،ووصــوال
إلـ ـ ــى م ـح ـم ــد حـ ـي ــدر ون ـ ـصـ ــار ن ـص ــار
وربـيــع عـطــايــا ،والـقــائـمــة تـطــول .لكن
التضامن
الـتـضــامــن ال ـي ــوم ،هــو غـيــر ّ
ال ــذي ُع ــرف ســابـقــا ،وه ــو أم ــر أث ــر بال
شك على عملية «احتكاره» للمواهب
ّ
الجنوبية التي لم تعد تجد فيه املالذ

الــوحـيــد ،وذلــك بفعل تــراجــع النتائج
الفنية وصعوبة األوضاع املالية التي
عانى منها «سفير الجنوب».
مــن هـنــا ،بــاتــت امل ــواه ــب الـتــي كانت
تذهب تلقائيًا إلى التضامن ،ترحل
نحو بيروت بحثًا عن املــال وفرصة
أف ـضــل ،وه ــي مـســألــة ال تــرتـبــط فقط
بالالعبني الذين وصلوا إلى مرحلة
ال ـن ـض ــج ال ـ ـكـ ــروي أو أول ـ ـئـ ــك ال ــذي ــن
ّ
قدموا أنفسهم في دوري الكبار ،بل
ح ـتــى ال ـنــاش ـئــن أي ـض ــا الـ ــذي بــاتــوا
يــرون في األنــديــة البيروتية الخيار
األنـ ـس ــب ل ـه ــم ،وع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـث ــال
ال الـ ـحـ ـص ــر م ـ ـهـ ــدي زيـ ـ ـ ــن ،الـ ـ ـ ــذي لــم
يـســر عـلــى خـطــى وال ــده وس ــام العــب
اإلص ـ ــاح الـ ـب ــرج ال ـش ـمــالــي ســاب ـقــا،
أو أعـمــامــه هيثم (لـعــب ألنــديــة عــدة
أبرزها التضامن والنجمة) ،وفادي
(الـ ـتـ ـض ــام ــن والـ ـحـ ـكـ ـم ــة) ون ــاص ـي ــف
(الـتـضــامــن) ،بــل كــانــت انطالقته من
بيروت مع نــادي النجمة .وكــذا فعل
محمود كعور بعد هبوط اإلصــاح
فـ ــي ن ـه ــاي ــة املـ ــوسـ ــم املـ ــاضـ ــي حـيــث
انـضــم للنجمة أيـضــا ،بينما اختار
حبيب شــويــخ اإلخ ــاء األهـلــي عاليه
ً
ب ــدال مــن الـبـقــاء فــي منطقة صــور أو
الجنوب.
ّ
قضية واضحة ،حيث البحث
إذًا هي

عن املجد وتأمني مستلزمات الحياة
األمـ ـ ـث ـ ــل ،ف ـل ــم ي ـع ــد أب ـ ـنـ ــاء ال ـج ـن ــوب
يستخدمون أنديته كمنصة للذهاب
ّ
يتحول
إلــى ب ـيــروت ،وهــو أمــر يـكــاد
إلــى قــاعــدة ،إذ حتى أبناء املغتربني
الـعــائــديــن إلــى لـبـنــان ،والــذيــن كانوا

المواهب الجنوبية باتت
ترحل تلقائيًا إلى بيروت
بحثًا عن المال وفرصة أفضل
ف ــي امل ــاض ــي الـبـعـيــد لــديـهــم ارت ـبــاط
عاطفي بمناطقهم جعلهم يدافعون
ع ــن أل ـ ــوان أنــدي ـت ـهــا (رضـ ــا وفـيـصــل
ً
عنتر مثال) ،باتوا يأخذون الطريق
األس ـ ــرع إل ــى ب ـي ــروت ،عـلــى غـ ــرار ما
ف ـعــل الـ ـح ــارس ال ــرق ــم  1ف ــي الـ ــدوري
حاليًا مهدي خليل ،والذي ما لبث أن
لحق به شقيقه هادي إلى الراسينغ
بعد موسمني قضاهما فــي الــدرجــة
األولى مع التضامن.
بـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو الـ ــاعـ ــب
الـجـنــوبــي مطلبًا لــأنــديــة املــرتــاحــة
م ــادي ــا ،فـهــو يـتـمـتــع ب ـق ــدرات بــدنـيــة
ت ـمـ ّـيــزه ع ــن غ ـيــره ف ــي م ـج ــاالت ع ــدة،

وذلك على غرار الطبيعة الجسمانية
التي تولد لديه جراء ممارسته للعبة
ً
على رمال شاطئ البحر مثال أو في
املــاعــب الــرمـلـيــة الـتــي تعطيه قــدرة
ً
تحمل استثنائية .وهذه النقاط مثال
يالحظها الفنيونّ ،
فقدمت إداراتهم
األموال الوفيرة لالعبني الجنوبيني،
م ــا حـ ـ ّـد م ــن ن ـج ــاح أن ــدي ــة ال ـج ـنــوب
ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى م ــواه ـب ـه ــا ،وهــي
التي ال تــزال تعتمد بمعظمها على
جـيــل م ــن اإلداريـ ـ ــن ال ـقــدمــاء ال على
ـار تطويرية
فـئــة شــابــة تتمتع بــأفـكـ ٍ
واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ل ـت ـطــويــر األن ــدي ــة
وخـ ـل ــق نـ ـظ ــرة ب ـع ـي ــدة املـ ـ ــدى تـعـنــى
بقطاع الناشئني خصيصًا.
ك ـم ــا أن ه ـ ــذه املـ ــواهـ ــب ت ـج ــد ال ـي ــوم
ّ
إضافية في ارتباطها
نقطة إيجابية
ً
بــاألنــديــة البيروتية مـثــا ،وتحديدًا
عقود بمدة
في مسألة التوقيع على
ٍ
ً
ّ
بناد
زمنية محددة بدال من االرتباط ٍ
مــدى الحياة .ويضاف لهذه النقطة
مسألة عــدم تــوافــر عنصر امل ــال كما
هي الحال في بيروت ،بحكم ابتعاد
املـسـتـثـمــريــن ال ـق ــادري ــن ع ـلــى تــأمــن
ت ـم ــوي ــل ج ـ ّـي ــد ل ــأن ــدي ــة ال ـج ـنــوبـ ّـيــة،
ي ـس ــاع ــده ــا ع ـل ــى ت ـح ـصــن العـبـيـهــا
واالح ـت ـف ــاظ ب ـن ـجــوم ـهــا ،وامل ـنــاف ـســة
على األلقاب.

سجل محمود كعور هدف النجمة في مرمى نادي منطقته التضامن صور (عدنان الحاج علي)

العهد يواجه
الغازية والنجمة
يغلب التضامن
ّ
ت ـ ـ ـغـ ـ ــلـ ـ ــب الـ ـ ـنـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــة عـ ـل ــى
ـدف
ال ـت ـض ــام ــن ص ـ ــور ب ـه ـ ٍ
من دون رد ،أمس األربعاء،
عـلــى ملعب ص ــور الـبـلــدي،
فــي افـتـتــاح األس ـب ــوع ال ــ18
م ــن ب ـطــولــة ل ـب ـنــان لـلــدرجـ ٌـة
ٌ
األول ــى .م ـبــاراة جماهيرية
شـهــدت إضــافــة  12دقيقة
ً
مــن الــوقــت املـحـتـســب بــدال
ّ
مــن الضائع ،بعدما توقف
اللقاء في الدقائق األخيرة،
ع ـقــب اع ـت ــراض الـتـضــامــن
صـ ــور ع ـل ــى الـ ـه ــدف ال ــذي
س ـ ّـجـ ـل ــه الـ ـ ـش ـ ــاب م ـح ـمــود
ك ـع ــور ف ــي ش ـب ــاك الـفــريــق
ٌ
ٌ
صحيح
املستضيف .هدف
احتسبه الحكم ماهر العلي،
بعدما أشهر مساعده راية
بقرار خاطئ ،وهو
التسلل
ٍ
مــا أوقــف العبي التضامن
ف ـ ــي ح ـ ــن أك ـ ـمـ ــل م ـه ــاج ــم
النجمة طريقه نحو املرمى.
ويـلـعــب الـعـهــد مــع الشباب
الـ ـغ ــازي ــة ال ـ ـيـ ــوم ()14:15
على ملعب صـيــدا البلدي،
فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــارا ٍة ي ـغ ـي ــب عـنـهــا
العـ ـب ــا الـ ـف ــري ــق ال ـج ـن ــوب ــي
األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــن إسـ ـم ــاعـ ـي ــا
أنتيري وفرانسيس ماولي،
والبلغاري مارتن توشيف
م ــن ج ــان ــب ال ـع ـهــد ،بسبب
اإليقاف االتحادي.

