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رياضة

رياضة

ّ
اللبنانية
الكرة

أخبار ّ
محلية

صفقة « 3بـ  »1بين العهد واألنصار

ّ
النجمة ُيجدد االتصال بحيدر

هل ينتظم عطايا في «جيش» العهد؟
ال يختلف اثنان
على أن «صفقة»
تبادل أربعة العبين
بين ناديي العهد
واألنصار تعتبر
صفقة الموسم
في الدوري اللبناني
لكرة القدم .اسمان
كبيران في كرة
القدم اللبنانية هما
ربيع عطايا وحسن
شعيتو «موني»،
واسمان واعدان
هما غازي حنينة
ّ
وحسن بيطار ،األول
انتقل إلى من
األنصار إلى العهد،
مقابل انتقال الثالثة
اآلخرين إلى األنصار

عبد القادر سعد
ـاد الـتـخـلــي
م ــن ال ـص ـعــب ع ـلــى أي ن ـ ـ ٍ
عــن العــب كعطايا أو شعيتو .فهما
م ــن أهـ ــم الع ـب ــي الـ ـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي
وم ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان ،ويـ ـحـ ـت ــاج قـ ــرار
ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن أح ــدهـ ـم ــا إل ـ ــى تـفـكـيــر
طويل وجرأة.
ال شـ ــك أنـ ـه ــا ص ـف ـق ــة امل ـ ــوس ـ ــم ،لـكــن
لصالح من األنصار أم العهد؟
يــوجــد ال ـنــاديــان عـلــى طــريــق املـطــار.
ال يـكــاد يفصل بينهما كيلومتران،
ـاد كان هناك نقاش طويل
وفي كل نـ ٍ
حول الصفقة .إلى الجهة اليمنى من
ً
املطار حيث مقر األنصار متصال مع

حصل األنصار على  3العبين
يمكنه االستفادة منهم
لخمسة مواسم
مطعم «مانهاتن» املقر املفضل ملالكه
رئيس النادي نبيل بدر ،كان التخلي
عــن رب ـيــع عـطــايــا صـعـبــا جـ ـدًا .حتى
الـلـحـظــة األخ ـي ــرة ك ــان ب ــدر متمكسًا
ّ
بالعبه .في عز أزمته مع آل الحريري
واقـ ـت ــراب خ ــروج ــه م ــن األنـ ـص ــار ،رن
هاتف بدر ،واملتصل هو رئيس نادي
ال ـع ـهــد تـمـيــم س ـل ـي ـمــان .األخ ـي ــر ق ـ ّـدم
عرضًا للحصول على خدمات عطايا
ل ـكــن بـ ــدر رفـ ــض ح ـي ـن ـهــا .ل ــم يـيــأس
سليمان فهو وضــع الـحـصــول على
الالعب في رأس أولوياته ،وبالتالي
طريق آخر.
ال بد من سلوك
ٍ
مع مــرور الوقت بــدأت فكرة التخلي
عن عطايا ممكنة .أما املساعد األكبر
لهذه الفكرة فهو عطايا نفسهّ .
تغير
الـ ــاعـ ــب .أص ـب ــح غ ـي ــر م ـل ـت ــزم ،وه ــو
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ّ
تجددت االتصاالت بني إدارة نادي النجمة والعب الوسط
ٓ
الدولي عدنان حيدر بعدما كانت قد انقطعت في االونــة
ّ
األخيرة ،عقب اتجاه إدارة األنصار إلى عدم تجديد عقد
ّ
متوسط
الــاعــب ال ــذي انتهى مــع خـتــام املــوســم املــاضــي.
امليدان الذي لعب مع األنصار في املوسم املاضي ،قادمًا
مــن الـنــرويــج ،كــان قــد رفــض تجديد عـقــده مــع نــاديــه من
دون زيـ ــادة مــاديــة عـلـيــه .إدارة «األخ ـض ــر» تـعــاقــدت مع
الع ـبــي ال ــوس ــط ،الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــد قــاســم والـتــونـســي
حسام اللواتي ،اللذين يلعبان في املركز عينه الذي يشغله
حـيــدر .املـفــاوضــات بــن إدارة النجمة والــاعــب قــد تصل
إلى خواتيمها السعيدة في حال اتفاقهما على املبلغ الذي
يطلبه حيدر ،وخاصة أن األخير أبدى رغبته باللعب في
صفوف «النبيذي».

ك ــأس ال ـعــالــم امل ـق ــررة ف ــي ال ـصــن ال ـع ــام امل ـق ـبــل ،سيكون
ال ـس ــودان ــي آت ــر م ــاج ــوك ،الع ــب نـ ــادي الـحـكـمــة الـســابــق
والشانفيل الحالي .وسيتم العودة إلى ماجوك ليكون في
ّ
مركز العب االرتكاز على اعتبار أن هذا املركز شكل نقطة
ضعف في مباراة لبنان مع األردن ضمن الدور الثاني من
التصفيات .وفي تلك الفترة ،كان املــدرب الوطني باتريك
سابا قد اعتمد على األميركي سام يونغ كالعب مجنس
بهدف رفــع مستوى التهديف للمنتخب ،إال أن األمــر لم
ينجح ،ولــم يـقــدم يــونــغ املستوى املـطـلــوب .وب ــدأ املنتخب
اللبناني تحضيراته تحت قيادة املدرب الجديد السلوفيني
ـ ـ اليوناني سلوبودان سوبوتيتش ،الذي تم تعيينه أخيرًا
ً
على راس الجهاز الفني ب ــدال مــن امل ــدرب باتريك سابا.
وم ـعــروف عــن سوبوتيتش خبرته الكبيرة فــي ال ــدوري
اللبناني ،بعدما اشرف على تدريب نادي الرياضي بيروت
خالل السنوات املاضية ،وأحرز معه العديد من البطوالت.

مرحلة حاسمة في الحكمة

أياس عهداوي حتى 2021

عطايا مطالب
بتقديم مستوى
ّ
مميز إلسكات
المشككين
(عدنان
الحاج علي)

ً
أص ـ ــا ل ــه ط ـب ـعــه الـ ـخ ــاص .بـ ــدا غير
ّ
ٌ
متحمس للعب والتمرين .يوم يأتي
م ـت ــأخ ـرًا ،وآخ ـ ــر يـ ـغ ــادر ب ـعــد مضي
وق ــت قـلـيــل .أداؤه فــي ك ــأس النخبة
لم يكن كما هو متوقع منه .عالقته
بـ ــاملـ ــدرب ال ـت ـش ـي ـكــي ف ــران ــز س ـتــراكــا
متوترة .جمهور األنصار يالحظ أن
نجم الفريق لم يعد هو .كلها رسائل
ت ـل ـق ــاه ــا امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون فـ ــي األنـ ـص ــار
مفاداها :أريد الرحيل.
ان ـت ـق ـل ــت األم ـ ـ ـ ــور فـ ــي األنـ ـ ـص ـ ــار مــن

مرحلة الــرفــض الــى مرحلة التفكير
فــي الـصـفـقــة .ال شــك أن ب ــدر ال يريد
ً
مــاال مقابل عطايا .فهو دفــع الكثير
كـ ــي ي ـع ـي ــد الـ ــاعـ ــب مـ ــن إي ـ ـ ـ ــران إل ــى
األنـ ـ ـص ـ ــار .األن ـ ـصـ ــار وبـ ـ ــدر ي ــري ــدان
ً
العـبــن فــي املـقــابــل .أم ـ ٌـر يـبــدو سهال
تأمينه مــن قبل رئـيــس ن ــادي العهد
ّ
ت ـم ـيــم س ـل ـي ـم ــان .ف ـه ــو ي ـم ـلــك خ ـ ــزان
الع ـب ــن وقـ ـ ــادر ع ـلــى م ـنــح األن ـص ــار
أكثر من العب .لكن هل يمكن التفكير
بحسن شعيتو «موني».

وصلت األمــور إلــى مرحلة األسماء،
ورسـ ـ ـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى «م ـ ـ ــون ـ ـ ــي» وح ـن ـي ـن ــة
وبـيـطــار .أس ـمــاء تـبــدو صــادمــة لــدى
امل ـتــاب ـعــن خ ـصــوصــا بــالـتـخـلــي عن
«موني» وبيطار ٌ
(أمر سيتم الحديث
عنه الحقًا في شق العهد).
بالنسبة إلى األنصاريني بدت كأنها
صفقة العمر ألسباب عديدة.
ً
أوال الحصول على ثالثة العبني في
ثالثة مراكز هم بحاجة إليها :الدفاع
مع حسن بيطار .ارتكاز الوسط مع

غـ ـ ــازي ح ـن ـي ـنــة .ال ـه ـج ــوم م ــع حـســن
شعتيو ال ــذي كــان ه ــداف العهد في
املوسم املاضي مع  13هدفًا.
ّ
ثــانـيــا« ،الـتـخــلــص» مــن ربـيــع عطايا
ومزاجيته على أرض امللعب التي ال
تتناسب مع فكرة أنه العب محترف.
أضـ ــف إلـ ــى ذلـ ــك راح ـ ــة الـ ـب ــال وع ــدم
اضطرار املسؤولني األنصاريني إلى
وضـ ــع ال ـي ــد ع ـلــى ال ـق ـلــب ف ــي بعض
امل ـب ــاري ــات ح ــن ي ـكــون أداء الـكــابــن
ربيع «غير مفهوم» فنيًا.

الالعب الموهوب والمشاكس
قد يتساءل كثيرون عن سبب اعتراض إداريني في العهد على صفقة
التبادل ومجيء ربيع عطايا إلى النادي .لكن قلة تعلم أن الكابنت ربيع
لطاملا كان العبًا «مثيرًا للجدل».
في حزيران من عام  2012كان منتخب لبنان لكرة القدم سيشارك
في كأس العرب في السعودية .وكان املدرب األملاني ثيو بوكير يقود
ّ
الذهبية .حينها كان التمرين األخير على ملعب
املنتخب في فترته
ّ
بيروت البلدي قبل السفر إلى السعودية صباحيًا .توجهت «األخبار»
إلى امللعب إلجراء مقابلة مع بوكير قبل السفر إلى السعودية .كان
التمرين قائمًا وربيع عطايا أحد املستدعني إلى املنتخب يجلس خارجًا.
سألنا مدير املنتخب فؤاد بلهوان حينها عن سبب جلوس عطايا
خارجًا فأجاب :بوكير منعه من ّ
التدرب لوصوله متأخرًا .فالتمرين كان
ساعة على بدايته.
عند الساعة التاسعة وربيع وصل بعد ربع ّ
ّ
يظن البعض أن املوضوع بسيط وسيتم حله بعد التمرين .تنتهي
ً
الحصة التدريبية ويأتي ربيع معتذرًا معلال تأخره بأنه صحا من
النوم الساعة التاسعة اال ربعًا .يرفض بوكير تبريره ويطلب من بلهوان
عدم استدعاء عطايا إلى السفر عصرًا مع املنتخب .نسأل عن السبب
خصوصًا أن القرار قاس وسيحرم الالعب من فرصة املشاركة في
البطولة وفي الوقت عينه سيخسر املنتخب جهوده.

يجيب بوكير« :عطايا يعيش قريبًا من امللعب ويقول إنه نام حتى
الساعة التاسعة إال ربعًا ما يعني أنه لم يخلد إلى الفراش قبل الساعة
الثانية صباحًا .ال أحتاج مثل هكذا العب في املنتخب» .حادثة حصلت
قبل ست سنوات .كبر عطايا ونضج واحترف في الخارج لكن بقيت
األقاويل تدور حوله .تلتقي بالكابنت ربيع على ملعب األنصار في آخر
تمرين لالعب قبل انتقاله إلى العهد .تسأله حول رغبته في ترك نادي
األنصار ،فيجيب أنه مستاء من ّعدم االلتزام بالوعود التي قدموها،
مقابل العودة إلى األنصار« .هذا أثر ّ
علي نفسيًا وانعكس ذلك على
أرض امللعب .ليس هناك مشكلة مع املدرب ستراكا وأنا أحبه .قد يكون
لديه مالحظات على أدائي وطريقة لعبي وهذا واجهته أيضًا في إيران
حيث قمت بتغيير طريقة لعبي».
وهل ستفعل ذلك في لبنان؟
ً
يضحك عطايا قائال« :أنت في لبنان والالعبون الجيدون قالئل».
ّتمت الصفقة وعطايا اآلن في نادي العهد ،النادي املعروف بانضباطيته
الشديدة ،مع وجود كوكبة من النجوم ،وبالتالي هو أمام امتحان جديد
سيكون مطالبًا خالله بتقديم كل ما يملك إلثبات نفسه رقمًا صعبًا في
اللبنانية ،ووضع ّ
ّ
حد لكل ما أشيع حوله في الفترة السابقة.
كرة القدم
فلننتظر ونرى.

ثــال ـثــا ،راتـ ــب ع ـطــايــا الـكـبـيــر وال ــذي
ي ـم ـك ــن اس ـت ـغ ــال ــه فـ ــي دف ـ ــع روات ـ ــب
أكـثــر مــن الع ــب فــي ال ـن ــادي .صحيح
أن شـعـيـتــو ك ــان ل ــه بـعــض ال ـشــروط
م ــن إدارة األنـ ـص ــار ،لـكــن مـهـمــا كــان
الـثـمــن فــالــاعــب يستحق عـلــى أكثر
من صعيد.
راب ـعــا ،حـصــول األن ـصــار على ثالثة
العـ ـب ــن مـ ـع ــدل أع ـ ـمـ ــارهـ ــم  25سـنــة
(م ــون ــي الــوح ـيــد امل ـت ـقــدم ف ــي الـســن)
أي إنهم ق ــادرون على خدمة النادي
لخمس سنوات مقابل خسارة العب
واحد ناهز الثالثني.
ٍ
كــل ه ــذه األم ــور جعلت األنـصــاريــن
ي ـح ـس ـمــون ال ـص ـف ـقــة ل ـي ــل الـخـمـيــس
ـ ال ـج ـم ـعــة وي ــواف ـق ــون ع ـلــى «صـفـقــة
ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل» مـ ــع الـ ـعـ ـه ــد .االت ـ ـفـ ــاق مــع
رئ ـيــس ن ــادي الـعـهــد تـمـيــم سليمان
كـ ــان بـعـمـلـيــة ت ـب ــادل «راس بـ ــراس»
وكل طرف يرضي العبيه ماديًا .في
املقلب اآلخــر مــن طريق املـطــار حيث
مقر نادي العهد ،كان نقاش من نوع
آخــر يجري هناك .مــاذا يفعل تميم؟
هل يريد تكرار تجربة علي السعدي؟
كيف يتخلى عن ثالثة العبني بينهم
حسن شعيتو «موني» ويتعاقد مع
رب ـي ــع ع ـطــايــا امل ـث ـيــر ل ـل ـجــدل وال ــذي
ٌ
همس كبير حوله؟
يدور
ال ي ـب ــدو أحـ ــد ف ــي إدارة ال ـع ـه ــد مــع
ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة س ـ ـ ـ ــوى ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ت ـم ـي ــم
صاحب الفكرة وعراب
سليمان .هو
ّ
مـفــاوضــاتـهــا وامل ــوق ــع فــي نهايتها.
ال أحــد قــادر على قبول الفكرة ،وفي
ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ال أحـ ــد ي ــري ــد «ك ـســر»
رغبة سليمان بالتعاقد مع الالعب.
ن ـس ــأل أك ـث ــر م ــن مـ ـس ــؤول ع ـه ــداوي
عــن إيجابيات الصفقة على صعيد
ال ـع ـهــد ف ـي ـكــون الـ ـج ــواب م ــوحـ ـدًا :ال
شيء.

نـ ـ ـس ـ ــأل ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس سـ ـلـ ـيـ ـم ــان خـ ــال
مـ ـب ــاراة ف ــي فــري ـقــه م ــع ال ـن ـج ـمــة في
نصف نهائي كــأس النخبة عــن تلك
اإليـجــابـيــات وطــريـقــة تـفـكـيــره حتى
وصـ ــل إلـ ــى هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة فـيـجـيــب:
ال أسـتـطـيــع ال ـك ــام .كــل واحـ ـ ٍـد أدرى
بمنزله.
نحاول أن نضع أنفسنا مكان تميم
بمساعدة مقربني منه والدخول إلى
ّ
عقله ملعرفة كيف فكر إلتمام الصفقة.
ن ـس ـت ـعــرض األسـ ـم ــاء امل ـش ـمــولــة في
الصفقة.
غــازي حنينة :عالقته سيئة بناديه
العهد ولـطــاملــا كــان الــاعــب مهاجرًا
عـ ـب ــر س ـل ـس ـل ــة إعـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وكـ ـثـ ـي ــرون
يعلمون أنه ال يحب اللعب مع العهد.
حـســن بـيـطــار :مــدافــع مـمـتــاز لـكــن ال
م ـك ــان ل ــه ف ــي ال ـفــريــق وال ــدل ـي ــل عــدم
االسـتـعــانــة بــه إال بما نــدر فــي كأس
النخبة.
ب ـق ــي «م ـ ــون ـ ــي» :هـ ـ ـ ـ ّـداف وان ـض ـب ــاط
عالية .ولـكــن على الصعيد
وأخ ــاق
َّ
اآلخر لم يتبق من عقد الالعب سوى
موسم واحد وبالتالي سيكون العبًا
ح ـرًا وال يستطيع العهد االستفادة
من انتقاله في حال قرر الرحيل.
قــد تـكــون ه ــذه األس ـبــاب لعبت دورًا
أســاسـيــا عند رئـيــس ال ـنــادي إلتمام
الـصـفـقــة ،دون نـسـيــان رغـبــة عطايا
ف ــي ال ـ ـخـ ــروج م ــن األن ـ ـصـ ــار ،ل ـك ــن ال
شك أن رئيس النادي سيكون تحت
ضغط كبير إداري ــا وجماهيريًا في
ح ــال ل ــم ي ـكــن ع ـطــايــا ع ـلــى مـسـتــوى
اآلمال املعقودة عليه ،أو ربما يكسب
الـ ــرهـ ــان خ ــاص ــة وأن ع ـط ــاي ــا يــريــد
إثـ ـب ــات ن ـف ـســه م ــن ج ــدي ــد وتــوج ـيــه
رسالة للجميع ،مفادها بأنه ال زال
يمتلك الكثير ليقدمه ،وذل ــك ممكن
ناد منظم كالعهد.
في ٍ

ّ
جددت إدارة العهد عقد العب الوسط الدولي سمير أياس
ملوسمني إضافيني ،ليبقى مــع الـنــادي حتى عــام .2021
أياس الذي انضم إلى بطل لبنان في املوسم املاضي ،قادمًا
من الدوري البلغاري املمتاز ،كان قد استدعي إلى املنتخب
اللبناني وشارك معه في مباراتني وديتني قبل أن تتعاقد
إدارة العهد معه ،ليساهم في تحقيق فريقه لقب الدوري،
إلى جانب كأس السوبر وكأس النخبة .وكان الالعب قد
شارك في صفقة تعاقد ناديه مع املهاجم البلغاري مارتن
تــوشـيــف ،بـعــدمــا اصطحبه مـعــه إل ــى لـبـنــان عـقــب نهاية
املوسم املاضي.

ّ
ماجوك مجنس المنتخب

ّ
ّ
أكدت مصادر متابعة ملنتخب لبنان لكرة السلة ـ ـ رجال أن
مجنس املنتخب للمرحلة الثالثة والحاسمة من تصفيات

تـحـ ّّـدثــت مـصــادر مقربة مــن ن ــادي الحكمة بـيــروت لكرة
السلة أن النادي دخل مرحلة حساسة ،كون اإلدارة دخلت
بـمـفــاوضــات مــع أكـثــر مــن جـهــة لـتــوقـيــع عـقــد رعــايــة مع
النادي .وقالت املصادر إن املفاوضات باتت في مراحلها
النهائية ،وإن األجــواء إيجابية جدًا .وتأتي هذه التطورات
في وقت تتواصل فيه معاناة نادي الحكمة على املستويني
اإلداري واملالي ،وتعجز اإلدارة عن دفع مستحقات عدد
من العبيها املحليني واألجــانــب ،وهــو ما أدى إلــى رحيل
أسماء كبيرة أخيرًا إلى نادي الشانفيل ،أبرزهم األجنبيان
دواين جاكسني وآتر ماجوك ،إضافة إلى صانع األلعاب
املميز علي مزهر ،والكابنت نديم سعيد .وسيعتمد املدرب
ً
الجديد للحكمة غسان سركيس ،الذي جاء بديال للمدرب
فؤاد أبو شقرا ،على تشكيلة عمادها الالعبون املحليون
وصغار السن ،أبرزهم عزيز عبد املسيح ،مع العب الخبرة
صباح خوري.

ثالث ميداليات للبنان
في دورة األلعاب اآلسيوية

ارتفعت حصيلة لبنان في دورة األلعاب اآلسيوية الـ 18املقامة
في إندونيسيا إلى ثالث ميداليات بعدما حصلت راي باسيل
وليتيسيا عون على برونزيتني اليوم االثنني .ففي مسابقة
الرماية من الحفرة األوملبية «ت ــراب» حلت باسيل ثالثة في
الترتيب العام النهائي بعدما كانت ثانية في التصفيات ،وذلك
بعدما حصلت على  34نقطة ،بينما نالت الصينية تشينكيو
زهانغ امليدالية الذهبية بــ 45نقطة ،فعادلت الرقم اآلسيوي
للمسابقة وتـقـ ّـدمــت بنقطة واح ــدة على الـكــوريــة الجنوبية
غيوين كانغ التي حازت على الفضية .بدورها ،أحرزت عون
ميدالية ثالثة للبنان ،وذلك بنيلها برونزية وزن دون  53كلغ
في التايكواندو لدى السيدات .وكــان دومينيك أبي نــادر قد
ت ـ ّـوج األح ــد ب ــأول ميدالية عربية فــي ال ــدورة بحصوله على
امليدالية الفضية في املصارعة الحرة لوزن  86كلغ ،وهو فاز
بثالث مواجهات قبل أن يسقط فــي النهائي أمــام اإليــرانــي
حـســن يــزدان ـي ـشــاراتــي .وبـمـيــدالـيـتــي بــاسـيــل وع ــون يكون
لبنان قد رفع رصيده من امليداليات إلى  17ميدالية (بينها
 4ذهبيات) في تاريخ مشاركاته في دورة األلعاب اآلسيوية.

