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النجمة السابعة للعهد

ً
شكال ومضمونًا يسيطر نادي العهد على كرة القدم اللبنانية7 .
بطوالت للدوري المحلي في  11موسمًا حققها النادي األصفر،
ليعادل رقم نادي هومنتمن ،ويصبح بعيدًا بلقب واحد عن نادي
النجمة صاحب األلقاب الثمانية ،فيما يبقى األنصار في الصدارة بـ13

لقبًا .المختلف أو االستثنائي أن العهد أحرز اللقب للموسم الثالث على
التوالي ،وهو يمتلك سلسلة من  46مباراة متتالية في الدوري دون
خسارة ،كذلك فإنه ّ
سجل في  20مباراة من أصل  21خاضها .أرقام
تأت من فراغ ،بل
تؤكد أن هذه السطوة على األندية المحلية لم ِ

ٌ
بطل لثالثة مواسم متتالية ...وأكثر
علي زين الدين
بـ ـ ــدءًا م ــن حـ ـض ــور ال ـت ــون ـس ــي إي ـه ــاب
املـ ـس ــاكـ ـن ــي فـ ــي املـ ــاعـ ــب ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة،
ووج ـ ــود م ـئــات املـشـجـعــن ف ــي ملعب
ّ
ص ـي ــدا ال ـب ـل ــدي ،ح ــت ــى ارت ـ ـ ــداء محمد
حيدر قميص العهد للمرة األولى ،وكل
ما ترافق مع صفقة انتقاله إلى النادي،
ً
وصــوال إلى بلوغ نصف نهائي كأس
االتحاد اآلسيوي ،والفوز على الزمالك
املصري في البطولة العربية ،ووضع
الـثـقــة بــاملــدرب بــاســم مــرمــر ،والـخـتــام
بالوصول إلــى  46مـبــاراة في الــدوري
م ــن دون خـ ـس ــارةُ .ك ـل ـهــا صـ ـ ٌ
ـور لبطل
لبنان في السنوات الخمس األخيرة،
ّ
ش ــكـ ـل ــت م ـ ــراح ـ ــل انـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ل ـل ـن ــادي
بالدرجة األولى ،ولكرة القدم اللبنانية
بالدرجة الثانية.
ال ـفــوز بـثــاثــة أل ـقــاب دوري متتالية
أم ـ ٌـر لــم يفعله ســوى األن ـصــار ،الــذي
فـ ـ ــاز ب ـ ـ ـ ــ 24ل ـق ـب ــا خـ ـ ــال  12مــوس ـمــا
متتاليًا .ومـنــذ الـظـفــر بـكــأس لبنان
ع ــام  ،2003أي قـبــل  16عــامــا ،وضــع
العهد  23كأسًا في خزائنه ،أكثر من
ناد ٓاخر .مراحل مفصلية عدة ّ
مر
أي ٍ
ُّ
بـهــا ال ـع ـهــد ،قــد ت ـكــون أهـمـهــا تسلم
تـمـيــم سـلـيـمــان رئ ــاس ــة ال ـن ــادي ومــا
تبعها مــن اسـتـقــرار مــالــي بــالــدرجــة
األول ـ ــى .جـمـهــور ال ـن ــادي ب ــات واثـقــا
من أن فريقه قادر على حصد األلقاب
ملواسم كثير ٍة مقبلة ،وجماهير الفرق
ّ
تتخوف من هذا الواقع.
األخرى

مدرب طوارئ وألقاب
ب ـعــد إق ــال ــة امل ـ ــدرب م ـح ـمــود ح ـمــود،
أشـ ـ ـ ــرف امل ـ ـ ـ ــدرب بـ ــاسـ ــم مـ ــرمـ ــر عـلــى

مقابلة

حاوره حسين سمور

تميم
سليمان
• ننافس على لقب أي بطولة
• إدارتنا متكاملة ونركز على الفئات العمرية
• اتحاد اللعبة ّ
مقصر وعليه بذل المزيد

تصميم
علي ّ
فران

المساكني وحيدر وما رافقهما
عبارة «الفوتبول اللبناني ما بطعمي
حيدر
خبز» انتهت مع انتقال محمد
ٌ
من الصفاء إلى العهد عام  .2016صفقة
كانت األكـبــر لــاعـ ٍـب محلي ينتقل من
ٓ
ناد إلى اخر في لبنان ،سبقها التعاقد
ٍ
مــع زميله نــور منصور فــي منتصف
امل ــوس ــم ،ب ـعــد ض ـ ّـم ال ـتــون ـســي إي ـهــاب
املساكني أيـضــا .األخـيــر ُيـعـ ّـد مــن بني
أهم الالعبني األجانب ،اسمًا وموهبة،
الــذيــن لـعـبــوا فــي الـبـطــولــة اللبنانية،
حـتــى ول ــو أن مـشــاركـتــه كــانــت ملــوسـ ٍـم
واحد ،لكن ما ُي ّ
ميزه عن غيره ،أنه كان
نـجـمــا حـتــى قـبــل تـعــاقــد الـعـهــد مـعــه،
على عكس الكثير من األجانب الذين
ملع نجمهم في الدوري اللبناني .ومثل
هـ ــؤالء ،ال ُيـمـكــن الـتـعــاقــد مـعـهــم دون
بــدل مـ ٍّ
ـادي كبير ،وهــو ما فعله العهد
ٍ
في الكثير من صفقاته التي أسهمت
بهيمنته عـلــى األل ـق ــاب فــي الـسـنــوات
الثالث األخيرة.
ص ـف ـقــة حـ ـي ــدر ،ب ــال ـت ـح ــدي ــد ،م ـ ّـه ــدت
ل ـت ـغ ـي ـي ــر شـ ـك ــل س ـ ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
اللبنانية ،فارتفعت أسهم الالعبني
اللبنانيني ،وبــدأت األنــديــة املنافسة
بــالـبـحــث ع ــن ال ـن ـجــوم داخـ ــل لـبـنــان
ّ
وخ ــارج ــه ،حــتــى تـعــاقــد الـنـجـمــة مع
حسن معتوق وعباس حسن ،وضمّ
األنصار عدنان ٌ حيدر وسوني سعد.
ٌ
ّ
املحلية،
مرحلة انتقالية لكرة القدم
ُ
ربـ ـم ــا ل ــم ت ـك ــن لــت ـب ـصــر الـ ـن ــور ل ــوال
دخـ ــول تـمـيــم سـلـيـمــان إل ــى الـلـعـبــة،
«السد»
بعدما سيطر ناديه السابق ُ ّ
على كرة اليد ،واألموال التي ضخت
دور ٌ
في النادي لها ٌ
كبير في ما حققه
من ألقاب.

أسهم فيها االستقرار اإلداري والفني ،والخطة الواضحة التي تسير
عليها إدارة النادي من أجل حصد األلقابّ .
فنيًا ،يستحق العهد هذا
التفوق ،وهو يضع نصب عينيه اآلن لقب الكأس ليحقق «الدوبليه».
أما الطموح الكبير ،فهو الفوز بلقب كأس االتحاد اآلسيوي .قطار

العهد مستمر وجمهوره الذي ازدادت أعداده كثيرًا مع حصد
البطوالت ،رفع شعار «نحو الثامنة» ،أي إن اللقب الثامن الموسم
المقبل لن يكون صعبًا إذا ما استمر العمل بهذه الطريقة االحترافية
التي ال تعرفها معظم األندية اللبنانية األخرى

ّ
الـ ـف ــري ــق األول ل ـل ـع ـه ــد قـ ـب ــل ت ـســلــم
األملـ ــانـ ــي روب ـ ـ ــرت ج ــاسـ ـب ــرت .خـســر
ال ـع ـه ــد ل ـق ـبــه فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة األخـ ـي ــرة
بمواجهة الصفاء ،وأخفق في الظفر
بكأس لبنان ،قبل أن يخرج من نصف
نهائي كأس االتحاد اآلسيويَ .
بقي
امل ـ ــدرب األمل ــان ــي ع ـلــى رأس الـجـهــاز

منذ الفوز بكأس لبنان
عام  ،2003أي قبل  16عامًا،
وضع العهد  23كأسًا في خزائنه

ـان قـ ـب ــل إق ــالـ ـت ــه،
الـ ـفـ ـن ـ ّـي مل ـ ــوس ـ ـ ٍـم ث ـ ـ ًـ ـ ٍ
ليتسلم مــرمــر م ــرة ج ــدي ــدة ،ويـقــود
ال ـع ـهــد إلـ ــى ال ـل ـق ــب .ان ـت ـهــى امل ــوس ــم،
ً
تجديد الثقة بمرمر ،عاد
وب ــدال مــن ُ ّ
إلــى حيث يفضل أن يـكــون ،فــي فرق
الفئات العمرية ،لتتعاقد اإلدارة مع
موسى حجيج .النتائج السلبية في
ال ــدوري ومــا رافـقـهــاّ ،أدت إلــى فسخ
الـتـعــاقــد مــع األخ ـي ــر ،وتـعـيــن مرمر
مرة جديدة ،ليقود فريقه إلى اللقب
السادس ،وبعده اللقب السابع ،إلى
ج ــان ــب ف ـ ــوزه ب ـك ــأس ل ـب ـن ــان وك ــأس
السوبر.

النتائج التي حققها مرمر في كفة،
وط ــري ـق ــة ق ـي ــادت ــه ل ـل ـفــريــق ف ــي ك ـفــةٍ
أخــرى .على الرغم من كثرة النجوم،
إال أنــه استطاع أن يوجد االستقرار
ف ــي ال ـف ــري ــق ،وأن ُي ـع ـطــي ل ـكــل الع ـ ٍـب
ح ـق ــه ف ــي ق ــائ ـم ـت ــه .ومـ ـب ــدأ امل ـ ـ ــداورة
ُ
ل ــدي ــه ل ــم ي ـك ــن ك ـم ــا غـ ـي ــره .كـ ـث ـ ٌـر فــي
الــداخــل الـعـهــداوي يــرون أن مرمر ال
يـعـمــل بــالـطــريـقــة ال ـتــي تـنــاسـبــه في
الكثير من األحـيــان .الشباب أولوية
بالنسبة إلى املدرب الصاعد من فرق
ال ـف ـئــات الـعـمــريــة الـ ــذي أس ـهــم بـفــوز
ال ـع ـهــد ب ــاألل ـق ــاب الع ـب ــا أي ـض ــا ،لكن
طــريـقــة إدارة ال ـن ــادي فــرضــت عليه
تـغـيـيــر أس ـل ــوب ال ـع ـم ــل .ح ـلــم ال ـفــوز
ٓ
بكأس االتحاد االسيوي يحتاج إلى
النجوم «الجاهزين» ،ولهذا اختلف
شـكــل الـعـهــد عــن ال ـس ـنــوات املــاضـيــة
على صعيد وجود الالعبني الشباب
في الفريق ،لكن مرمر ال يزال يحاول
أن ُي ـع ـطــي ال ـفــرصــة لــاع ـبــن الــذيــن
ُيشاركون بني مبارا ٍة وأخرى.

ٌ
مفتاح للنجاح
االستقرار

يمتلك
العهد
شخصية
البطل
والنجوم
(عدنان
الحاج علي)

قــد يكون هــذا املــوســم املـثــال األفضل
ملقارنة االستقرار داخل نادي العهد
واألنـ ــديـ ــة األخ ـ ـ ــرى .وال ـ ـنـ ــادي ،ليس
فــريـقــا ،وه ــو ال ينحصر بمجموعةٍ
ـاز فـنــي ،بــل يمتد
مــن الالعبني وجـهـ ٍ
إلــى اإلدارة والفئات العمرية وكيان
النادي عمومًا .النجمة عانى ّ
األمرين
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد اإلدارة ،وم ـش ـك ــات ــه
ُ
املــالـيــة كـشـفـ ّـت إل ــى الـعـلــن ،ووصـلــت
ً
إل ــى ح ــد ت ــدخ ــل ال ـج ـم ـهــور م ـبــاشــرة
ب ـق ـض ــاي ــا ال تـ ـخ ـ ّـصـ ــه ،األمـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي
أسهم في زعزعة االستقرار وكــاد أن
يـ ّ
ـؤدي إلى رحيل نجم الفريق حسن
مـعـتــوق قـبــل ان ـط ــاق امل ــوس ــم ،فيما
كان األنصار قريبًا من تغيير رئيسه
وبعض إدارييه .كل هذه املشكالت ال
تخرج مــن العهد ،ولــو أن االختالف

فــي وج ـهــات الـنـظــر ،وبـعــض األم ــور
املالية العالقة ،ال تغيب عن النادي،
لكنها تبقى داخل جدرانه.
رفض محمد حيدر لعرض االنتقال
إلـ ــى ب ـطــل كـ ــأس االتـ ـح ــاد اآلس ـي ــوي
ال ـق ــوة ال ـجــويــة ال ـع ــراق ــي ،وتـفـضـيــل
رب ـي ــع ع ـطــايــا ال ـع ـهــد ع ـلــى األن ـص ــار
وال ـن ـج ـمــة وال ـ ـعـ ــروض االح ـت ــراف ـي ــة،
وبقاء نجوم الفريق ضمن صفوفه،
أسبابها تعود إلى االستقرار املالي
فـ ــي الـ ـ ـن ـ ــادي ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـب ـحــث عـنــه
الــاعــب الـلـبـنــانــي بــالــدرجــة األول ــى.
فاالنتقال إلى االحتراف بالنسبة إلى
ّ
العـبــي الـ ــدوري امل ـحــلــي ،يــأتــي بغية
عقود ماليةٍ أكبر ،وإذا
الحصول على
ٍ
تــوافــر ه ــذا األم ــر فــي لـبـنــانُ ،يصبح
االحتراف الخارجي «وجهة نظر».

هادئًا يبدو رئيس نادي العهد تميم
س ـل ـي ـمــان ،ب ـعــد ح ـســم ل ـقــب ال ـ ــدوري
ال ـل ـب ـنــانــي ب ــاكـ ـرًا .ال ــرج ــل الـ ــذي جــاء
إل ــى عــالــم ك ــرة ال ـق ــدم ،بـعــد أن حقق
النجاحات مع نادي السد لكرة اليد
محليًا وقـ ّ
ـاريــا ،ووصــل إلــى العاملية،
«ال ي ـع ــرف أن ي ـخ ـس ــر» ،ب ـح ـســب ما
يــؤكــد العديد مــن عــارفـيــه 5 .مواسم
مـضــت عـلــى ت ــرؤس سليمان لـنــادي
العهد ،حقق خاللها النادي األصفر 4
بطوالت دوري ،بينها  3متتالية .في
حديث مع «األخبار» ،يؤكد سليمان
أن االستقرار اإلداري هو األساس في
ه ــذه الـنـجــاحــات ،ويـضـيــف« :العهد
يـمـتـلــك إدارة مـتـكــامـلــة ومـتـكــاتـفــة،
وهـ ــذا األس ـ ــاس ف ــي الـ ـن ــادي» .يـعــود
إل ــى الـ ــوراء وي ـقــول« :ف ــي ال ـبــدايــة ،لم
يكن العهد يبحث عن األلقاب ،وكان
الالعبون اللبنانيون كبارًا في السن،
ي ــأت ــون إل ـ ــى ال ـع ـه ــد ف ــي مــواس ـم ـهــم
األخ ـ ـيـ ــرة ،ح ـيــث ي ـن ـهــون مـسـيــرتـهــم
ه ـنــاك» .يتحدث عــن فـتــرة انتقالية،
ً
قــائــا« :قبل  2004ـ ـ  2005بقليل بدأ

شخصية بطل
بعد آخر خسارة للعهد أمام النجمة
ض ـمــن ب ـطــولــة ال ـ ـ ــدوري ع ـلــى ملعب
صـ ـيـ ــدا الـ ـبـ ـل ــدي عـ ـ ــام  ،2014أشـ ــار
املـهــاجــم التونسي إيـهــاب املساكني
إلى أن بعض زمالئه ُصدموا بحجم
جمهور الفريق املنافس ،األمــر الذي
أسـهــم فــي خ ـســارة الـفــريــق .بــن تلك
املـ ـب ــاراة والـ ـي ــوم ،ت ـغـ ّـيــرت شخصية
الـ ـعـ ـه ــد ،ال ـ ــذي ارتـ ـ ـ ــدى ث ـ ــوب ال ـب ـطــل
وت ـ ـصـ ـ ّـرف مـ ــع م ـن ــاف ـس ـي ــه ،مـحـلـيــن
كـ ـ ــانـ ـ ــوا أو أج ـ ـ ــان ـ ـ ــب ،ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ــاس
أن ـ ـ ــه ال ـ ـفـ ــريـ ــق األفـ ـ ـض ـ ــل عـ ـل ــى أرض
املـلـعــب .لــم تعد الجماهير املنافسة
ت ـفــرض الـضـغــط عـلــى الع ـبــي العهد
ك ـمــا ال ـس ــاب ــق ،غــال ـبــا ،ألن ـهــم عـ ـ ّـودوا
أن ـف ـس ـهــم هـ ــذا ال ـض ـغ ــط ،وت ـعــام ـلـ ًـوا
مــع الـجـمــاهـيــر ،الـنـجـمــاويــة خــاصــة،
على أســاس عــدم الرهبة ،إلــى جانب
ازدي ــاد عــدد جماهير الـنــادي أيضًا،
التي وصلت إلــى املرتبة الثالثة من
حيث عدد الحضور في املالعب ،بعد
النجمة واألنصار.

الالعب اللبناني مظلوم
تعليقًا على اتهامه بإفساد كرة
القدم اللبنانية بسبب األموال التي
يصرفها على اللعبة ،يقول رئيس
نادي العهد« :رأيت أن الالعب اللبناني
مظلوم ،وأردت أن أعطيه حقه.
الرياضة اليوم تعتمد كثيرًا على
األموال ،وهذا واقع ال يجب تجاهله،
وأي حديث بخالف ذلك غير واقعي.
المال جزء أساسي من اللعبة اليوم».

الـعـمــل جــديــا عـلــى الـفـئــات العمرية،
وأصـ ـب ــح ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ه ــو األس ــاس ــي
ف ــي الـ ـن ــادي ،ف ـبــات ه ـنــاك خـ ــزان من
ال ــاعـ ـب ــن فـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ،وت ـ ـخـ ــرج مــن
ال ـف ـئــات الـعـمــريــة الع ـب ــون م ـمـ ّـيــزون،
بـيـنـهــم هـيـثــم ف ــاع ــور وأح ـم ــد زري ــق
وح ـســن مـعـتــوق وال ـعــديــد غـيــرهــم».
يقول سليمان إن «إدارة العهد تهتم
بحصد األلـقــاب في الفئات العمرية
أكـثــر مــن الـفــريــق ّ
األول ،وع ــدد كبير
مــن العبي الفئات العمرية لهم دور
أس ــاس ــي ف ــي ال ـف ــري ــق األول حــال ـيــا،
ب ـي ـن ـهــم ح ـس ــن م ـن ــذر وح ـس ــن زي ــن
وم ـح ـمــد قـ ـ ــدوح ،وال ـقــائ ـمــة ت ـط ــول».
يعتمد العهد على مدرسته الكروية،
ف ـهــي ال ــراف ـع ــة .أم ــا ال ـت ـعــاقــدات فهي
ليست كثيرة ،ولكنها تحصل بذكاء،
بحسب رئيس النادي الذي يقول« :ال
نقوم بالكثير من الصفقات ،ولدينا
ربما أقل العبني مسجلني مع الفريق
األول في لبنان .ميزانية النادي أمر
مهم ،ولكن األهــم ليس كمية الدفع،
بل أن تدفع في الوقت املناسب» ،كل
هذه األسباب أسهمت بحصد اللقب
في املوسم الحالي واملواسم السابقة.
راض ع ــن ال ـج ـهــاز
رئـ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي
ٍ
الـ ـفـ ـن ــي ،ويـ ـ ـق ـ ــول« :نـ ـح ــن كـ ـ ـ ـ ــإدارة ال
نتدخل أبـدًا في عمل الجهاز الفني.
امل ـ ـ ـ ــدرب ب ــاس ــم م ــرم ــر أثـ ـب ــت نـفـســه
وحضوره من خالل النتائج .الوقت
أهم من عدد املبارياتّ ،فالنادي منذ
سنتني وشهرين لم يتلق أي هزيمة،
وهذا يدل على أن العمل ممتاز ،وأن
الجهاز الفني يعمل بإخالص».
فـ ــي ح ــديـ ـث ــه مـ ــع «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ي ــؤك ــد
سليمان أن النادي ينافس على لقب
أي بطولة يشارك فيها ،وأن «الخطوة
الثانية بعد الدوري تتركز على كأس
لبنان وكــأس االتحاد اآلسـيــوي ،ألن
املوسم لم ينتهِ بعد ،ويجب أن نقتنع
ك ــإدارة بــأن املــوســم لــم ينتهِ » .يشرح
ً
ق ــائ ــا إن «ال ـع ـمــل س ـي ـكــون م ــن أجــل
املحافظة على العناصر املوجودين
املفيدين للفريق ،على اعتبار أنه إذا
لم تحافظ على املفيد لديك تكون قد
خسرت» .يتحدث سليمان عن آسيا
وب ـط ــول ــة كـ ــأس االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي،
فـيـقــول« :فــي آسـيــا الــوضــع مختلف.
أن ــدي ــة الـ ـع ــراق وال ـك ــوي ــت أف ـضــل من
األندية اللبنانية ّ
فنيًا ،ولكن بالروح
والعزيمة والعطش للفوز باأللقاب

ّ
حقق سليمان  4ألقاب دوري في  5سنوات مع العهد (عدنان الحاج علي)

فإن األمر مختلف ،ونحن أفضل منهم
في هذا األمــر .العهد يصل في آسيا
أبعد من غيره من األندية اللبنانية».
الـحــديــث عــن آسـيــا ي ـطــول ،ربـمــا ألن
اللقب اآلس ـيــوي هــو مــا يتطلع إليه
رئيس نادي العهد ،فيعتبر أن «كرة
الـقــدم اللبنانية ال ترتفع أو تتطور
إذا فـ ــاز ال ـع ـهــد ب ـل ـقــب آسـ ـي ــوي ،ألن
الـعـقـلـيــة ي ـجــب أن تـتـغـيــر وت ـت ـطــور،
وحـ ـ ـت ـ ــى ع ـ ـمـ ــل االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد وإدارات
املنتخبات يجب أن يتطور أيـضــا».
يقول سليمان إن املنتخب ونتائجه
الخارجية يعكسان واقــع كــرة القدم
ف ــي ل ـب ـنــان ،فـ ــإذا كــانــت املـنـتـخـبــات ـ
على اختالف فئاتها ـ تحقق النتائج
يـكــون الــوضــع أف ـضــل ،ولـكــن الــواقــع
عكس ذلك تمامًا .يضيف سليمان أن
«للعب في دوري أبطال آسيا ،وحتى
فــي غ ــرب آسـيــا يـحـتــاج إل ــى منشآت
ريــاض ـيــة م ـجـ ّـهــزة ودعـ ــم كـبـيــر على
الـصـعـيــد ال ــرس ـم ــي ،ول ـكــن ه ــذا غير
موجود» .يتحدث عن اقتراح كان قد
تقدم به حول اعتماد ثالثة محترفني
على أرض امللعب ورابع على مقاعد
الـبــدالء لكي تقدر األنــديــة اللبنانية
على املنافسة ،ولكن لــم يؤخذ بهذا
االقتراح ،ويضيف« :في دوري أبطال
آس ـيــا ه ـنــاك  5م ـح ـتــرفــن ،واألن ــدي ــة

يعتمد العهد على
مدرسته الكروية
ويعتبرها الرافعة
األساسية للنادي

هـ ـن ــاك ت ــدف ــع  5و  6م ــاي ــن دوالر
لــاعــب ،ولـكــن فــي لبنان ليس هناك
اهتمام رسمي بهذا األمر».
خ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس املــاض ـيــة،
ِّ
دائ ـم ــا م ــا ك ــان سـلـيـمــان يـعــلــق على
عـمــل االت ـحــاد اللبناني لـكــرة الـقــدم،
ويـنـتـقــد طــريـقــة عـمـلــه ،وف ــي حديثه
م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ي ـق ــول رئ ـي ــس ن ــادي
العهد« :ليس لدي مشكلة شخصية
ـاد تــابــع لسلطة
مــع االت ـحــاد .نحن ن ـ ٍ
االت ـ ـح ـ ــاد ،ون ـت ـب ــع ق ــوانـ ـيـ ـن ــه ،ول ـكــن
نطالب بالعدل فــي تنفيذ القوانني،
ألن ـ ــه ب ـغ ـي ــر ال ـ ـعـ ــدل فـ ـ ــإن األمـ ـ ـ ــور لــن
تستقيم» .ويــرى سليمان أن «هناك
تقصيرًا بعمل االتـحــاد فــي مختلف

املجاالت ،وهناك عدم جدية وتقصير
عند أي حدث رياضي أو استحقاق،
كــذلــك ال تــوجــد خـطــة ل ـل ـخــروج بــأي
مـشــروع نــاجــح ،حتى على مستوى
املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة» .ال ي ـشــك
سليمان فــي أن االتـحــاد بــات يمتلك
ال ـخ ـبــرة ،ولـكــن مــن وجـهــة ن ـظــره ،إن
ه ــذا االت ـحــاد يفتقد الـحــافــز للعمل.
وج ــدد سليمان انـتـقــاده للتلفزيون
الـنــاقــل مل ـبــاريــات الـ ــدوري اللبناني،
معتبرًا أن «التلفزيون الناقل ِّ
مقصر
ب ـ ـحـ ــق ب ـ ـطـ ــل ل ـ ـب ـ ـنـ ـ َـان لـ ـن ــاحـ ـي ــة ن ـقــل
م ـبــاريــاتــه ،وال ُيـنــقــل ع ــدد مـبــاريــات
لناد هو بطل لبنان».
ٍ
كاف ٍ
وحـ ـ ـ ــول بـ ــاقـ ــي األنـ ـ ــديـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــرى
سـلـيـمــان أنـهــا قـ ــادرة عـلــى املنافسة
فــي املــوســم املـقـبــل ي ـقــول« :األن ـصــار
لديه االسـتـقــرار ،ويمكن أن ينافس.
وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،الـ ـنـ ـجـ ـم ــة مـ ـن ــاف ــس دائ ـ ـ ــم،
ويـتـلـقــى دع ـمــا كـبـيـرًا م ــن جـمـهــوره،
وسـيـكــون مـنــافـســا لــه إذا عـمــل على
تسوية بعض األمــور» .وعن العالقة
مـ ـ ــع األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة ي ـ ــؤك ـ ــد أن «ال ـ ـعـ ــاقـ ــة
م ـتــوازنــة مــع جميع األن ــدي ــة ،ونحن
موجودون في ذات السفينة ،ويجب
أن تكون لدينا رؤية واضحة لحماية
بعضنا» ،يختم رئيس نــادي العهد
حديثه مع «األخبار».

