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رياضة

مقابلة

بطل القارات في لبنان

أمين يونس :المونديال ينتظرني
استقبل ملعب العهد
زائرًا استثنائيًا ،أمس ،مع وصول
العب منتخب ألمانيا اللبناني األصل
أمين يونس الذي يزور لبنان لحوالى
أسبوعين ،وهو يحضر هذه المرة
كبطل لكأس القارات التي أحرزها
قبل أيام.
مع المنتخب األلماني ً
تجربة يتحدث عنها طويال الالعب
اللبناني ـ األلماني والتي قد تؤسس
لظهور جديد في مونديال
روسيا 2018
عبد القادر سعد
هي ليست الزيارة األولى مللعب العهد .قليلون
يعرفون أن النجم اللبناني ـ األملاني أمني يونس
سبق أن ّ
تدرب مع فريق العهد .عالقته بالنادي
تأتي امـتــدادًا لعالقة عمه رئيس نــادي املحبة
عباس يونس ووال ــده ذو الفقار يونس بأمني
سر نــادي العهد محمد عاصي الــذي ال يزال
يحتفظ بصورة ليونس في مكتبه ،موقعة منه

ّ
يتمسك يونس بلبنانيته
ومدينته طرابلس التي يحرص
على زيارتها مرارًا
قبل سنوات ،حني لم يكن أحد قد سمع باسم
هذا الالعب بعد.
حضور يونس الــى ملعب العهد ومصافحته
العبي الفريق ،اضافة الى العبي فريق الشباب
العربي الذين كانوا موجودين في امللعب كان
الحدث أمــس .كثيرون يريدون التقاط صورة
معه وهــو يـ ّ
ـرحــب بــذلــك بكل تــواضــع ورحــابــة
ص ــدر .ال تشعر ب ــأن الـشـهــرة خطفت عقله،
فتراه يتحدث بنفحة إيمانية عما وصل اليه.
أحــد الحاضرين مــن الجمهور يقول لزميله:
ه ــذا أم ــن يــونــس بـطــل ك ــأس الـ ـق ــارات .عـبــارة

ت ـمـ ّـهــد ل ـل ـس ــؤال األول لـ ــ»األخـ ـب ــار»م ــع الـنـجــم
الشاب :هل كنت تتوقع أن تصل الى ما وصلت
اليه حتى اآلن؟
«لم أكن أتوقع يومًا أن أحقق ما حققته حتى
اآلن ،لـكــن ه ــذه هــي ك ــرة ال ـق ــدم .فـحــن تعمل
بـجـهــد وت ـك ــون مــؤم ـنــا بــال ـلــه ،ف ــا ش ــك بــأنــك
ستصل .وهــذا ما أعمل عليه يومًا .ولعائلتي
ٌ
فضل كبير أيضًا ،فنحن عائلة مؤمنة بالله
وهم يدعمونني كثيرًا ،ونعلم أن هناك صعودًا
وهبوطًا في أي حياة ،وبالتالي الحمد لله على
كل شيء».
 12يــومــا سيقضيها يــونــس فــي لـبـنــان وهــو
يشدد على أنــه يحب بلده األصـلــي ،وتحديدًا
مدينته طرابلس ويحرص على الحضور كلما
سنحت له الفرصة ،حتى ولو كانت أليام قليلة،
«لــرؤيــة عائلتي الــذيــن يحتلون مكانة كبيرة
في قلبي ،وأنــا سعيد لتمكني من إسعادهم
ّ
ورد الجميل لهم عبر نجاحي فــي مسيرتي
الكروية».
ال يـمـكــن ل ـقــاء يــونــس م ــن دون ال ـحــديــث عن
االسـتـحـقــاق األه ــم ،وه ــو ك ــأس ال ـق ــارات التي
ّ
أح ــرز لقبها قـبــل أي ــام وال ــذي شــكــل مفاجأة
لكثيرين فــي ظــل مـشــاركــة أملــانـيــا باملنتخب
ال ـ ــردي ـ ــف« .كـ ـن ــت ل ـف ـت ــرة أربـ ـع ــة أس ــاب ـي ــع مــع
ّ
وصدقني أن الالعبني الشباب كانوا
املنتخب،
كذلك على الــورق أو في جــوازات السفر فقط.
لكن في التدريبات وعلى أرض امللعب ،كانوا
ً
رج ــاال بكل معنى الكلمة ،فقد عملنا بجهد
يوميًا وبطريقة احترافية ،وهذا ما أوصلنا الى
احراز الكأس».
وال شك في أن كأس القارات ستكون املحطة
األولى ليونس مع املنتخب األملاني ،وخصوصًا
بعد بــروزه بشكل الفت وتسجيله هدفًا أمام
املـكـسـيــك فــي نـصــف الـنـهــائــي ،بـعــدمــا سبقه
ال ـه ــدف األول ل ـيــونــس م ــع «امل ــان ـش ــاف ــت» في
تصفيات كأس العالم ضد سان مارينو ،فهل
سيكون ضمن حسابات املــدرب يواكيم لوف
في مونديال 2018؟
«ال أعلم بالنسبة الى كأس العالم ولم أتحدث
بــاملــوضــوع مــع مــدربــي ل ــوف ،لـكــن مــا أعلمه
أن لــوف كــان سعيدًا جـدًا بأدائي وأعــرب عن
فـخــره بــي وس ـعــادتــه بــوجــودي مــع املنتخب

نظرًا إلــى حاجته لالعب يمكنه اللعب واحد
على واح ــد ،وه ــذا مهم لــه فــي املنتخب لعدم
وج ــود العـبــن يتمتعون بـهــذه املـيــزة بكثرة.
فبالنسبة إليه يعلم أن مشاركتي في اللقاء
ولو لفترة وجيزة سيكون لها تأثير إيجابي
وأن دخ ــول ــي ال ــى املـلـعــب سـيـغـ ّـيــر شـيـئــا في
مكان ما».
وعن املرحلة املقبلة ،وتحديدًا كأس العالم في
روس ـيــا ،يـقــول يــونــس« :ال أفـكــر بــذلــك حاليًا.
عليك ان تكون جاهزًا بدنيًا وفي صحة جيدة
ّ
وتقدم ً
أداء جيدًا مع فريقك لكي تحجز مكانًا
فــي املـنـتـخــب .ول ــوال أدائـ ــي الـجـيــد مــع أيــاكــس
أمستردام ملا كنت قد استدعيت الى منتخب
أملانيا .وعليه ،فإن تركيزي سيكون على فريق
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أياكس وتقديم موسم جيد ومباريات جيدة،
وكل ما يأتي الحقًا سيكون نتاج هذا الجهد».
خ ـتــام ال ـحــديــث ي ـكــون ف ــي وق ـفــة م ــع منتخب
لـبـنــان ،واالح ـت ـم ــاالت ال ـتــي كــانــت بانضمامه
اليه قبل أن يلتحق باملنتخب األملــانــي« .أفهم
أن يـكــون بعض الجمهور حزينًا أو غاضبًا
لعدم انضمامي الــى منتخب لبنان ،لكن هذا
ك ــان قـ ــراري ،علمًا بــأنـنــي فتحت ال ـبــاب أمــام
املـســؤولــن فــي املنتخب وتحدثت مــع يوسف
محمد ،لكن كنت مؤمنًا بأنني سألعب ملنتخب
أملانيا ،رغم أن كثيرين لم يصدقوني .وأتمنى
أن ينظر الجمهور اللبناني الى املوضوع على
أنه فخر للبنان أن يلعب شخص من طرابلس
مع منتخب أملانيا ،فهذا أمر جيد».

