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رياضة

الكرة اللبنانية

أسبوع حاسم للنجمة واألنصار يعمل بصمت
هــي عـ ــودة الـ ــروح واس ـت ـعــادة الـحـيــاة
للكثيرين مــن الـعــامـلـيــن فــي الــوســط
الـ ـك ــروي ،مــع ت ـحــرك األن ــدي ــة واإلدارات
مفاوضات
وحـتــى األق ــام على وقــع
ّ
وم ـبــاح ـثــات وص ـف ـحــات جــديــدة تحضر
لمرحلة قد تكون ُذهبية لكثيرين ،وقد
تكون مدمرة إذا لم تحسب األمور بدقة

كان االجتماع بين مدرب
األنصار جمال طه والعبه
ربيع عطايا إيجابيًا (عدنان
الحاج علي)

عبد القادر سعد
س ـت ـكــون عـطـلــة ع ـيــد ال ـف ـطــر الـسـعـيــد
الـ ـح ــد الـ ـف ــاص ــل بـ ــن إعـ ـ ـ ــادة تـشـغـيــل
ماكينات فرق الــدوري اللبناني وبني
انـ ـط ــاق مــرح ـلــة ال ـج ــد ورف ـ ــع وت ـيــرة
االسـ ـتـ ـع ــدادات .ع ــدد كـبـيــر م ــن الـفــرق
يـتـحــرك عـلــى أكـثــر مــن صعيد إداري ــا
وف ـن ـيــا وتـنـظـيـمـيــا ،ومـ ــن ت ـلــك ال ـفــرق
األنصار الذي ُيتوقع أن ّ
يقدم موسمًا
الفتًا في ظل التحضيرات واالستفادة
من أخطاء املوسم املاضي .فاملجموعة
الـعــامـلــة فــي األن ـص ــار ،وع ـلــى رأسـهــا
الرئيس نبيل ب ــدر ،تسير وفــق خطة
مرسومة بدقة ،وما يساعد على ذلك
طريقة تعاطي بدر مع األمــور بخبرة
وواقعية وهدوء أكثر.
األنصار ،وفي ظل تحركه على صعيد
الــاع ـبــن واملـحـلـيــن واألج ــان ــب ،كــان
ال بــد مــن أن ي ـكــون م ــادة لــإعــام في
ظ ــل ت ـن ــاق ــل األخ ـ ـبـ ــار حـ ــول ت ـحــركــات
األخضر .هــذا األمــر استوجب ردًا من
إدارة النادي التي أصــدرت بيانًا جاء
فـيــه «تـتـنــاقــل بـعــض وس ــائــل اإلع ــام
ومواقع التواصل اﻻجتماعي أخبارًا
عــن ان ـت ـقــاﻻت واس ـت ـغ ـنــاءات وم ــا إلــى
هنالك تتعلق بالنادي ،لذا ومنعًا ألي
التباس ّ
يهم اإلدارة توضيح ما يأتي:
 ت ــم اﻻس ـت ـغ ـنــاء ع ــن الــاع ـبــن نبيلبعلبكي وع ـمــاد املـيــري رسـمـيــا بـنـ ً
ـاء
على طلبهما.
 تم التعاقد رسميًا مع األرجنتينيلـ ــوكـ ــاس غـ ـ ـ ــاﻻن ،والـ ـبـ ـح ــث ج ـ ــار عــن
ﻻع ـبــن أج ــان ــب ل ــن يـتــم اخ ـت ـيــار أحــد
منهم قبل البدء بالتمارين الرسمية
بعد عيد الفطر السعيد ،على أن يعلن
الـنــادي فــي بيان رسمي عــن ذلــك فور
اﻻنتهاء من اﻻختيار.
 كـلـفــت اإلدارة امل ــدي ــر ال ـف ـنــي جـمــالطــه اﻻج ـت ـمــاع بــالــاعــب ربـيــع عطايا
ون ـق ــل األج ـ ـ ــواء إل ــى ال ـه ـي ـئــة اإلداريـ ـ ــة
ﻻتخاذ القرار املناسب بعد عيد الفطر
السعيد.
 -ي ـهــم اإلدارة ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ال ـســادة

اإلعــام ـيــن اس ـت ـقــاء اأخ ـب ــار املتعلقة
ب ــال ـن ــادي م ــن م ـص ــادره ــا الـحـقـيـقـيــة
منعًا أي التباس».
ويأتي البيان بعد الحديث عن اقتراب
العـ ــب ال ـن ـج ـمــة ال ـس ــاب ــق س ــي الـشـيــخ
من التوقيع مع األنـصــار ،اضافة الى
حسم الـقــرار باالستغناء عــن الالعب
رب ـيــع ع ـطــايــا ب ـعــد األجـ ـ ــواء السلبية
التي ترافق املفاوضات معه.
لـ ـك ــن فـ ــي ح ـق ـي ـق ــة األمـ ـ ـ ــر أن ع ـطــايــا

ّ
لم يوقع بوكير مع دبا
الفجيرة بعد وهو على
تواصل مع النجمة

اجـتـمــع ب ــامل ــدرب ج ـمــال ط ــه ،وكــانــت
أجـ ــواء االج ـت ـمــاعــات إي ـجــاب ـيــة ،على
أن ي ـتــم ن ـقــل الـ ـص ــورة لـ ـ ـ ــإدارة بـعــد
عـ ـ ــودة ط ــه م ــن ال ـ ـخـ ــارج ل ـك ــي تـتـخــذ
ال ـق ــرار امل ـنــاســب .وال شــك أن ــه صعب
عـلــى أي ادارة االسـتـغـنــاء عــن العــب
بــوزن عطايا ومـسـتــواه ،وخصوصًا
فـ ــي ظـ ــل نـ ـ ـ ــدرة ال ــاعـ ـب ــن امل ـم ـي ــزي ــن
فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا قـ ـ ــد تـ ــأخـ ــذه
اإلدارة ف ـ ــي ع ـ ــن االعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار ول ـك ــن

ضـمــن ضــوابــط وض ـمــانــات م ـشــددة.
ّ
أمــا فــي مــا يتعلق بـســي الـشـيــخ ،فقد
ك ــان ــت هـ ـن ــاك مـ ـف ــاوض ــات مـ ــع وك ـيــل
أعـمــالــه وج ــرى تقديم عــرض رسمي،
ل ـك ــن ل ــم ي ـت ــم ت ــوق ـي ــع ال ـع ـق ــد م ــن قـبــل
ســي الـشـيــخ .فــاألخـيــر ي ــدرس عرضًا
آخر من ناد كويتي ّ
قدم له عرضًا كي
يشارك معه كأجنبي رابع في املسابقة
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة .وفـ ـ ــي حـ ـ ــال صـ ـ ــرف ســي
الـشـيــخ الـنـظــر عــن ال ـعــرض الكويتي،
حينها يمكن الحديث بجدية أكثر عن
اقترابه من األنصار.
فــي هــذا الــوقــت ،تعمل إدارة األنصار
على استصدار تأشيرات دخول لعدد
من الالعبني؛ بينهم العبان من غانا:
األول يلعب في مركز االرتكاز ويتمتع
بمستوى مـمـتــاز ،أمــا الـثــانــي فيلعب
في املركز الذي يلعب فيه سي الشيخ.
فــي الـنـجـمــة ،سـيـكــون األس ـبــوع الــذي
يـلــي عـطـلــة عـيــد الـفـطــر حــاسـمــا على
ال ـص ـع ـي ــد اإلداري فـ ــي ظـ ــل األج ـ ــواء
اإليجابية والجدية العالية التي تدور
ف ــي إطـ ــارهـ ــا املـ ـف ــاوض ــات ،ح ـي ــث مــن
املفترض أن يظهر الدخان األبيض أو
األسود في نهاية األسبوع املقبل.
هذا األمر وعدم وضوح االستراتيجية
املالية للنادي يجعالن األمور مجمدة،
وخصوصًا على صعيد املدير الفني
زال خـيــارًا
ال ـجــديــد .فـثـيــو بــوكـيــر مــا ّ
قائمًا ،وخصوصًا أنــه لــم يــوقــع عقدًا
مــع فــريــق دب ــا الـفـجـيــرة رغ ــم الـعــرض
الذي تلقاه ،حيث ال يزال هناك تواصل
مــع امل ـســؤولــن فــي الـنـجـمــة وه ــو في
انتظار وضوح الصورة.
ف ــال ـق ـي ـم ــون ع ـل ــى ال ـ ـنـ ــادي يــرف ـضــون
الـ ــدخـ ــول ف ــي أي الـ ـت ــزام ــات إال بـعــد
وضــوح صــورة الوضع املالي للنادي
وشكل اإلدارة فيه .وتشير املعلومات
الى أن املسؤولني حاسمون في قضية
امل ـ ـ ــدرب وي ـع ـت ـب ــرون أن ع ـل ــى الع ـبــي
الفريق أن يلتزموا بقرار اإلدارة مهما
كانت هوية املدرب وإال سيكون هناك
إجراءات قاسية بحق املتخلفني.

سوق االنتقاالت

ّ
ريال مدريد يتجه لتغيير خطته للحصول على دي خيا

إنتقل دوس سانتوس إلى الدوري األميركي للمحترفين (أ ف ب)

ال ي ــزال الـتـعــاقــد مــع خليفة لـلـحــارس
التاريخي إيكر كاسياس الــذي انتقل
إلى بورتو البرتغالي ،الشغل الشاغل
في ريال مدريد اإلسباني ،وخصوصًا
أن ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـح ــال ـي ــة تـ ـح ــوي فـقــط
الـ ـح ــارس ــن ال ـك ــوس ـت ــاري ـك ــي ك ــاي ـل ــور
نافاس والشاب فرناندو باشيكو.
وارتبط النادي امللكي حتى قبل رحيل
ك ــاس ـي ــاس ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى خ ــدم ــات
مــواط ـنــه ديـفـيــد دي خـيــا م ــن صـفــوف
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي ،لكن
إزاء ّ
تمسك األخير بحارسه إال في حال
حـصــولــه عـلــى مبلغ  35مـلـيــون جنيه
استرليني وهو ما يجده ريال مرتفعًا،
فإن األخير بدأ التفكير بخطة جديدة
للتعاقد معه مجانًا بعد انتهاء عقده

الحالي في الصيف املقبل مقابل راتب
سـنــوي يبلغ  5مــايــن ي ــورو ،بحسب
صحيفة «م ــارك ــا» .ووف ـقــا للصحيفة،
فــإن الـنــادي امللكي يــدرس التعاقد مع
ب ــدائ ــل أخ ــرى لـتــدعـيــم حــراس ـتــه حتى
قـ ــدوم دي خ ـيــا ح ـيــث يـ ــدور ف ــي فلكه
تـحــديـدًا كــل مــن كـيـكــو كــاسـيــا حــارس
إسبانيول وسيرجيو روميرو حارس
منتخب األرجنتني الــذي انتهى عقده
مع سمبدوريا اإليطالي.
في موازاة ذلك ،ال يزال يونايتد مهتمًا
بالحصول على خــدمــات مــدافــع ريــال،
سيرجيو راموس.
وبـحـســب صحيفة «أس» اإلسـبــانـيــة،
فـ ــإن ال ـ ـنـ ــادي اإلن ـك ـل ـي ــزي ق ـ ـ ّـدم عــرضــا
ج ــديـ ـدًا ي ـب ـلــغ  45م ـل ـيــون ي ـ ــورو لضم

املدافع البالغ  29عامًا.
وفـ ــي إس ـبــان ـيــا أي ـض ــا ،عـ ــزز فــالـنـسـيــا
خط وسطه بتعاقده مع قائد منتخب
ال ـبــرازيــل لـلـشـبــاب ،دانـيـلــو بــاربــوســا،
ملـ ــدة م ــوس ــم ع ـلــى س ـب ـيــل اإلع ـ ـ ــارة من
براغا البرتغالي.
وتـضـمـنــت الـصـفـقــة شـ ــراء ع ـقــد العــب
الــوســط الــدفــاعــي الـبــالــغ  19عــامــا في
نـهــايــة إع ــارت ــه مـقــابــل نـحــو  7مــايــن
يورو ،بحسب ما ذكرت التقارير.
ّ
من جهته ،يتجه أتلتيك بلباو للتعاقد
م ــع مــواط ـنــه نــات ـشــو م ــون ــري ــال ظهير
أيسر ارسنال اإلنكليزي لثالثة أعوام،
بحسب ما ذكرت صحيفة «أس».
وأش ـ ــارت الـصـحـيـفــة إل ــى أن أرس ـن ــال
يستعد في املقابل الستبدال مونريال

بــال ـجــزائــري فـ ــوزي غ ــام م ــن نــابــولــي
اإليطالي.
وفي البرتغال ،أعلن بورتو تعاقده مع
مدافع غريمه التقليدي بنفيكا ،الدولي
األوروغــويــانــي ماكسي بيريرا ،ملــدة 3
أعوام.
وبعيدًا عن مالعب أوروبا ،تعاقد لوس
انجلس غاالكسي األميركي مــع العب
الــوســط املكسيكي الــدولــي جيوفاني
دوس سانتوس ألربع سنوات ونصف
من فياريال اإلسباني.
وب ـح ـس ــب ص ـح ـي ـفــة «ل ـ ـ ــوس أن ـج ـلــس
تايمز» فإن دوس سانتوس سينال أقل
من راتــب زميله الــوافــد الجديد أيضًا،
اإلنكليزي ستيفن جـيــرارد ،والبالغ 6
ماليني دوالر سنويًا.

