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رياضة
الكرة اللبنانية

أصداء عالمية

لغز هروب عالء البابا من األنصار
عبد القادر سعد
يخوض نــادي األنصار اليوم تمرينه
األول بعد لقائه األخير ضمن املرحلة
الـ  12من الــدوري اللبناني لكرة القدم
التي فاز فيها على النبي شيت .2 - 4
ه ــذا ال ـت ـمــريــن سـيـفـتـقــد الع ـبــا اعـتـمــد
عليه األنصار كثيرًا ،هو املهاجم عالء
البابا ،الذي استقدمه بعقد كبير ناهز
 100ألف دوالر ويمتد لخمس سنوات.
لكن الالعب فجأة أدار ظهره للنادي،
ً
مفضال عرضًا احترافيًا بقيمة ثالثة
آالف دوالر شهريًا وملــدة أربعة أشهر
مع فريق النهضة العماني.
وفي آخر املعلومات عن هروب البابا،
أن نـ ـ ــادي ال ـن ـه ـض ــة ال ـع ـم ــان ــي ح ــاول
الحصول على بطاقة االنتقال الدولية
ل ــاع ــب م ــن االتـ ـح ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ،ال ــذي
أجاب أمس ِب َر ّد الطلب ورفضه ،لكون
الالعب مرتبطًا بعقد مع نادي األنصار
ح ـت ــى ع ـ ــام ٌّ .2022
رد ط ـب ـي ـعــي عـلــى
َ
مستغرب ،إذ إن نــادي األنصار
ســؤال
سـ ّـجــل عقد الــاعــب هــذا املــوســم ،وهو
يـمـتــد لـخـمــس سـ ـن ــوات ،وبــال ـتــالــي ال
يمكن إرســال بطاقته الدولية .وتشير
خ ـط ــوة الـ ـن ــادي ال ـع ـمــانــي إل ــى أن في
َّ
مسجل
ظن املسؤولني فيه أن الالعب
هــاويــا فــي ل ـب ـنــان ،وبــالـتــالــي يحصل
الـنــادي على بطاقته الدولية بعد 15
يــومــا مــن تــاريــخ الـطـلــب ،إذا لــم ُيجب
االتحاد.
وال ش ـ ــك ف ـ ــي أن األنـ ـ ـص ـ ــار م ــرت ــاح

21

سيحصل البابا على مبلغ مالي زهيد وألربعة أشهر فقط (أرشيف)

قــانــون ـيــا ،لـكـنــه لـيــس كــذلــك مـعـنــويــا،
فــالـنــادي خـســر الــاعــب حـتــى لــو عــاد
إلى لبنان ،نظرًا للطريقة التي تعامل
بها البابا مع األنصار ،رغم أن النادي
ّ
وقع عقدًا معه والتزم واجباته املادية
تجاهه.
قصة غريبة تشير إلــى وج ــود قطبة
ّ
خفية في املوضوع ،وأمر غير نظيف
يـتـعـلــق بـمـسـتـقـبــل ال ــاع ــب ح ـتــى في
لـ ـبـ ـن ــان ،ف ـ ــأي احـ ـ ـت ـ ــراف فـ ــي الـ ـخ ــارج

يـكــون لسببني :املــال أو الــوصــول إلى
مكان أبعد في اللعبة ،والظهور على
الساحة اآلسيوية.
وفي حالة البابا مع النهضة العماني،
فإن السببني غير موجودين .فمن غير
الطبيعي أن يترك البابا فريقه مقابل
 3آالف دوالر شهريًا وألربـعــة أشهر،
أي ما يوازي  12ألف دوالر ،في حني أن
باستطاعته تحصيل ثلثي املبلغ بني
رواتــب ومكافآت فــي بلده ومــع ناديه

يدرب «اآلزوري»...
مانشيني قد ّ

الذي يرتبط معه بعقد.
أمــا السبب الـثــانــي ،أي التوقعات من
النادي الجديد بالنسبة إلى املستقبل،
فهو أيضًا غــائــب .فالنهضة العماني
فريق متوسط يحتل املركز الخامس
فــي تــرتـيــب ال ــدوري الـعـمــانــي بـعــد 13
مرحلة على انطالقه برصيد  19نقطة،
وه ـ ــو ب ـع ـي ــد  15ن ـق ـط ــة عـ ــن ال ـس ــوي ــق
املتصدر بـ  34نقطة .أضف إلى ذلك أن
النهضة لن يشارك في كــأس االتحاد
اآلسيوي ،وبالتالي سيغيب البابا عن
ال ـســاحــة اآلس ـيــويــة ،بـعـكــس األن ـصــار
الذي سيشارك آسيويًا.
وال ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت أن ال ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــب ،بـ ـحـ ـس ــب
األن ـ ـصـ ــاريـ ــن ،لـ ــم ي ـك ــن مـ ــوجـ ــودًا فــي
ُعـمــان حـتــى يــوم أم ــس ،وهــو مــوجــود
في تركيا ،ما ّ
يرجح فرضية أن هناك
أح ــد األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ي ـس ـعــون إلــى
«تبييض» توقيع البابا َعبر تمريره
في النادي العماني ،ومن ث ّم الحصول
عليه نظيفًا ،واالسـتـفــادة أكـثــر ماديًا
م ــن ق ـبــل ال ــاع ــب وال ــوكـ ـي ــل ،م ــن دون
ح ـصــول األن ـص ــار عـلــى أي حـصــة من
الصفقة.
وت ــأت ــي قـضـيــة ال ـبــابــا ب ـعــد أيـ ــام على
ف ـشــل ان ـت ـقــال الع ــب الــراس ـي ـنــغ غ ــازي
حـنـيـنــة إل ــى ُع ـم ــان أي ـضــا بـعــد عــرض
ج ــاء ف ــي مـنـتـصــف امل ــوس ــم ،م ــا يشير
إل ــى وجـ ــود ل ـغــز م ــا وت ـح ــرك ــات يـقــوم
بها أشخاص معينون ألهداف مبيتة
بعيدة كل البعد عن مصلحة الالعبني
واألندية.

أبدى اإليطالي روبرتو مانشيني ،الذي
يتولى حاليًا تدريب زينيت سان بطرسبرغ
الروسي ،انفتاحه على إمكان تولي املركز
الشاغر لتدريب املنتخب اإليطالي لكرة القدم.
وقال مانشيني في حديث إلى برنامج "تيكي
تاكا" اإليطالي" :قبل اختيار مدرب جديد ،من
البديهي بالنسبة ّ
إلي اختيار رئيس جديد
لالتحاد" .وأضاف" :لكنني ،بكل تأكيد ،ال
أستبعد تدريب إيطاليا ،شأني في ذلك شأن
املدربني اآلخرين على ما أظن .عندما تكون
مدربًا ال يمكن استبعاد أي شيء".
وتردد اسم مانشيني ( 53عامًا) ،إلى جانب
املدرب الحالي لتشلسي اإلنكليزي أنطونيو
كونتي واملدرب السابق لبايرن ميونيخ األملاني
كارلو أنشيلوتي ،لتولي اإلشراف على املنتخب
اإليطالي خلفًا لجانبييرو فينتورا الذي أقيل
من منصبه إثر فشل "اآلزوري" في التأهل إلى
نهائيات كأس العالم  2018في روسيا ،للمرة
األولى منذ  60عامًا.

 ...ومدرب كولومبي لتشيلي

ّقدم الكولومبي رينالدو رويدا مدرب فالمنغو
استقالته من منصبه ليشرف على منتخب
تشيلي ،بحسب ما ذكر االتحاد التشيلي لكرة
القدم وفريقه البرازيلي .وأخفقت تشيلي ،بطلة
كوبا أميركا عامي  2015و ،2016بالتأهل
إلى مونديال روسيا .وأشرف رويدا سابقًا
على منتخبات :كولومبيا ( 2004و،)2006
هندوراس ( )2010-2007واإلكوادور (-2010
.)2014

األلعاب األولمبية

«فُرِجت» أولمبيًا بين الكوريتين
س ـت ـكــون ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة م ــوج ــودة
فــي األل ـعــاب األوملـبـيــة الشتوية 2018
على أرض جارتها الجنوبية بعد أن
أعـلـنــت ال ـكــوري ـتــان ف ــي أع ـق ــاب الـلـقــاء
األول بينهما منذ عامني أن رياضيني
ومسؤولني من الشمال سيشاركون في
األوملبياد الشتوي الذي ستستضيفه
مدينة بيونغ تشانغ في شباط.
وج ــاء فــي بـيــان مـشـتــرك أن «الـجــانــب
ال ـك ــوري الـشـمــالــي سـيــرســل وفـ ـدًا من
اللجنة األوملبية الوطنية مع رياضيني
ومشجعني وفنانني ومراقبني وفريق
استعراضي للتايكواندو وصحافيني،
ِّ
على أن توفر كوريا الجنوبية املرافق
والتسهيالت الضرورية».

واتـ ـف ــق ال ـج ــان ـب ــان ع ـل ــى «نـ ـ ــزع فـتـيــل
ال ـت ــوت ــر ال ـع ـس ـكــري ال ـح ــال ــي ،وإج ـ ــراء
مـحــادثــات عسكرية فــي املـســألــة» ،من
دون أن يتضح موعد هــذه املحادثات
الـتــي ستكون األول ــى مــن نوعها منذ
عام .2014
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــادثـ ـ ـ ـ ــات أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ف ــي
بانمونجوم ،البلدة الحدودية ،حيث
ِّ
ُوقـ ـ ـ ــع اتـ ـف ــاق وق ـ ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار فــي
املنطقة املنزوعة السالح التي تفصل
بني الكوريتني .وتصافح وزير الوحدة
الكوري الجنوبي شون ميونغ غيون
ال ــذي ي ــرأس وف ــد بـ ــاده ،مــع مـســؤول
وفد الشمال ري سون غوون.
وقال وفد الشمال« :لنقدم إلى الشعب

هدية ثمينة بمناسبة العام الجديد».
ّ
ورد الوفد الجنوبي بأن «الشعب يأمل
ً
فعال رؤيــة الشمال والجنوب يسيران
نحو السالم واملصالحة».
وك ــان الــزع ـيــم ال ـ ّك ــوري الـشـمــالــي كيم
ج ــون ــغ أون ق ــد ملـ ــح ف ــي رس ــال ــة رأس
السنة الجديدة إلى شعبه ،إلى إمكان
مشاركة بالده في األلعاب األوملبية.
ول ـ ــم يـ ـع ــرف ب ـع ــد م ــا إذا ك ـ ــان مـمـثــا
البلدين سيدخالن معًا خــال مراسم
الـ ـحـ ـفـ ـل ــن االف ـ ـت ـ ـتـ ــاحـ ــي والـ ـخـ ـت ــام ــي
ل ــألـ ـع ــاب ،ع ـل ــى غـ ـ ــرار م ــا ح ـص ــل فــي
أوملبيادي سيدني  2000وأثينا 2004
وخــال األلعاب األوملبية الشتوية في
تــوريـنــو فــي  .2006وم ــن املـفـتــرض أن

أخبار رياضية

يـتــم االت ـف ــاق عـلــى حـجــم وف ــد الشمال
ومـ ـك ــان إق ــام ـت ــه ال ـت ــي ت ـتــولــى سـيــول
تمويلها.
وتأهل رياضيان فقط من الشمال إلى
األلـعــاب األوملبية الشتوية ،ما يحمل
امل ـح ـل ـلــن ع ـلــى االع ـت ـق ــاد بـ ــأن بـيــونــغ
يــانــغ سترسل معهما وف ـدًا كبيرًا من
املشجعات على غــرار أحــداث رياضية
سابقة في الجنوب.
وكــانــت الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة الــدول ـيــة قد
أعـلـنــت االث ـنــن تـمــديــد مهلة تسجيل
الــريــاضـيــن الـشـمــالـيــن .وف ــي تعليق
أم ــس ،اعـتـبــر رئ ـيــس الـلـجـنــة األملــانــي
توماس باخ أن قرار املشاركة الشمالية
«خطوة كبيرة إلى األمام».

الدوري األميركي للمحترفين

جيمس يسجل  10نقاط وكليفالند يخسر بـ 28
ع ــاش كـلـيـفــانــد كــافــالـيـيــرز ونجمه
لـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــرون جـ ـيـ ـم ــس أم ـ ـس ـ ـيـ ــة س ـي ـئــة
بخسارة جديدة قاسية جــاءت أمام
م ـض ـي ـف ــه م ـي ـن ـي ـس ــوت ــا ت ـم ـب ــروول ـف ــز
بفارق  28نقطة ،127-99 :حيث اكتفى
"امل ـلــك" بتسجيل  10نـقــاط فـقــط ،في
دوري كرة السلة األميركي الشمالي
للمحترفني.
وحـســم صــاحــب األرض ف ــوزه الـ ـ 26
ف ــي األرب ـ ـ ــاع ال ـث ــاث ــة األول ـ ـ ــى ،حيث
ّ
تقدم بفارق  35نقطة ،وقد كان جيف
غرين أفضل مسجلي كليفالند بـ 22
نقطة ،بينما سجل ستة العـبــن ما
يزيد على  10نقاط عند مينيسوتا؛
أبرزهم أندرو ويغينز بـ  25نقطة.
وت ـغ ـل ــب ت ــورونـ ـت ــو رابـ ـ ـت ـ ــورز ثــانــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه
بروكلني نتس  113-114بعد التمديد.
ورغ ــم صـعــوبـتــه ،يـعـتـبــر ه ــذا الـفــوز
مهمًا جدًا بالنسبة إلى تورونتو في
حـســابــات الـ ــدوري املنتظم والـتــأهــل

خسر كليفالند أمام مينيسوتا (أ ف ب)

إل ــى األدوار الـنـهــائـيــة (بـ ــاي أوف)
كــونــه الـخــامــس تــوالـيــا وال ـثــامــن في
آخر  10مباريات.
واسـتـعــاد هيوسنت روكـتــس بعضًا

من هيبته بفوزه الثالث في آخر 10
مباريات والـ ( 28مقابل  11خسارة)
م ـن ــذ ب ــداي ــة امل ــوس ــم ،ع ـل ــى مـضـيـفــه
شيكاغو بولز .107-116

وواص ـ ـ ــل غ ــول ــدن س ـت ــاي ــت ووري ـ ــرز
ب ـط ــل امل ــوس ــم امل ــاض ــي ان ـت ـص ــارات ــه
وحقق فــوزه الــرابــع تواليًا والثامن
في آخر  10مباريات والـ ( 32مقابل
 8ه ـ ــزائ ـ ــم) مـ ـن ــذ ان ـ ـطـ ــاق ال ـن ـس ـخــة
الحالية ،على ضيفه دنـفــر ناغتس
.114-124
وفـ ـ ــي ب ــاق ــي املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ،فـ ـ ــاز س ــان
أن ـطــون ـيــو س ـبــرز ع ـلــى ســاكــرامـنـتــو
 ،100-107ول ــوس أنجلس كليبيرز
عـ ـل ــى أت ــانـ ـت ــا هـ ــوكـ ــس ،107-108
وإن ــدي ــان ــا بــاي ـســرز ع ـلــى مـيـلــووكــي
ب ــاك ــس  ،96-109ونـ ـي ــو أورلـ ـي ــان ــز
بيليكانز على ديترويت بيستونز
.109-112
وه ـ ـنـ ــا ب ــرن ــام ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
تــورون ـتــو راب ـت ــورز  -مـيــامــي هـيــت،
أوكالهوما سيتي ثاندر  -بورتالند
ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز ،داالس مــافــريـكــس
 أورالن ـ ــدو مــاج ـيــك ،ل ــوس أنجلساليكرز  -ساكرامنتو كينغز.

توقيف حكم ومدرب
في الفوتسال
حددت لجنة املسابقات في االتحاد
اللبناني لكرة القدم برنامج مباريات
األسبوع الـ  13من الدوري اللبناني
لكرة القدم ،إذ ينطلق يوم الجمعة بلقاء
العهد والشباب العربي على ملعب األول
عند الساعة  .14.15ويلعب السبت
في التوقيت عينه ،التضامن صور مع
الصفاء على ملعب صور ،والراسينغ مع
السالم زغرتا على ملعب بحمدون ،فيما
يلعب األنصار مع طرابلس على ملعب
صيدا عند الساعة .16.00
ويختتم األسبوع يوم األحد بلقاءي
اإلصالح البرج الشمالي مع اإلخاء
األهلي عاليه على ملعب صور عند
الساعة  ،14.15والنجمة مع النبي شيت
عند الساعة  16.00في صيدا.
وأوقفت لجنة االنضباط ثالثة العبني
من الشباب العربي ،هم مامادو سيال،
أحمد الخطيب ومحمد أيوب مباراة
وحيدة ،وكذلك العب التضامن صور
محمد الفاعور ،وأحمد املصري
(السالم زغرتا) ،وبالل مطر (طرابلس)،
ونيكوالس كوفي (الراسينغ) .وغرمت
اللجنة أندية اإلصالح البرج الشمالي
والتضامن صور وطرابلس مبلغ 500
ألف ليرة.
وقررت اللجنة التنفيذية التي اجتمعت
أول من أمس بكامل أعضائها،
باستثناء محمود الربعة بداعي املرض،
إيقاف حكم كرة الصاالت ماريو صادر
بعد أخطاء تحكيمية في لقاء اللويزة
والشويفات ،وقد ّبينت لجنة التحقيق
عدم وجود تالعب في املباراة من قبل
الناديني .كذلك أوقفت اللجنة التنفيذية
ّ
مدرب فريق الشويفات حسني غنام
شهرين.

