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رياضة

رياضة

أرشيف

الكرة اللبنانية

ّ
يوم غصت مالعبنا بالنجوم الفلسـطينيين

الكرة الفلسطينية في لبنان تعاني...

ال عفو عن طارق جرايا
هذه هي خيارات النجمة البديلة
علي زين الدين

في ضوء احتالل الصهاينة لمعظم
أراضي فلسطين في  ،1948اضطر
أكثر من نصف الشعب الفلسطيني
للجوء إلى البالد العربية المجاورة .كان
للبنان حصة كبيرة من ّالالجئين .آالف
رحالهم
من الشباب الوافدين حطوا ّ
مع أهاليهم في مخيمات موزعة
على جنبات عدد من المدن اللبنانية
على أمل العودة ،وبين هؤالء الشباب
المئات ممن تعلقوا بحبال كرة القدم
وبرزوا في ميادينها نتيجة تباريهم
واحتكاكهم اليومي مع الالعبين
المحتلين من اإلنكليز .إلى جانب
آمال العودة ،جاء هؤالء بشغفهم
معهم ،ومنه كرة القدم

المقاومة
الكرة
ِ
عرفت مرحلة ما بعد النكبة وجوهًا كروية الفتة ،أبرزها ابراهيم عبد الفتاح
«أبو هاني» ،املتزوج من شقيقة نجم منتخب لبنان في الخمسينيات أحمد
عالمة قبل وقوع النكبة بثالث سنوات .خالل مشاركته اللعب مع الضباط
االنكليز بحكم عمله معهم ضمن فرقة سالح اإلشارة (االتصاالت) كان
يعمد إلى تسريب ّ
تحركاتهم إلى املقاومني األوائل بقيادة عبد القادر
الحسيني .كان ابن طولكرم من املؤسسني األوائل لنادي شباب الساحل
اللبناني الذي ّ
دربه وجمع العبيه والحقًا برز في صفوفه أوالده الثالثة هاني
وجاد ومحمد .باإلضافة إلى «أبو هاني» ،هناك أسماء كثيرة ملعت في الكرة
اللبنانية ،من بينها جمال الخطيب ،سمير ّ
نصار ،حسني قاسم ،جميل
عباس ،رامي وعلي أسعد في النجمة ،وأحمد فستق ،يوسف السوداني،
صبحي أبو فروة ،محمد الشريفّ ،
حمادي ،عمر ومحمد أدلبي ،محمد
وأحمد ووليد يحيى ،حسني كيبا ،وأحمد الخضر في األنصار.

يتقاضى طاقم الحكام
الفلسطيني  50دوالرًا فيما
يتقاضى اللبناني  150و 200دوالر
اخ ـت ـي ــار األن ــدي ــة لــاع ـبــن «طــائ ـف ـيــا».
وهـ ــذه ال ـحــالــة الـلـبـنــانـيــة قــائ ـمــة «مــن
ّ
زمــان كتير» .األندية املسيحية فتشت
عـ ـ ــن ض ــالـ ـتـ ـه ــا بـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن
املسيحيني ومثلها األندية املسلمة .أما
ّ
من تجاوز هذا الفخ املقيت فكان يفتش
عن شعبية أو مصلحة مادية أو رفقة
حميمة مــع أصحابه مــن الــاعـبــن .لم
يـنـ َـس الفلسطينيون يــومــا جــذورهــم.
ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وم ـ ـنـ ــذ األشـ ـ ـه ـ ــر األول ـ ـ ــى
للنكبة عمد الشباب الفلسطيني إلى

ال عفو عن املدرب التونسي طارق جرايا .هكذا حسم االتحاد اللبناني لكرة القدم قراره
أمس الخميس في الجلسة التي حضرها الرئيس هاشم حيدر لربع ساعة قبل املغادرة.
ُ
جلسة «على السريع» لم تعرض خاللها االقتراحات التي كان يحملها عضو اللجنة
التنفيذية وائل ّ
شهيب ،للبحث في الوضع املــادي الذي تعيشه األندية الكروية«ِ .قمار»
ُ
إدارة النجمة أخرجها خاسرة من على الطاولة التي يديرها اتحاد الكرة .الجهاز الفني
ّ
يوم واحد على انطالق مسابقة كأس النخبة ،التي تسبق
بات بحاج ٍة ملدر ٍب جديد قبل ٍ
مواجهة الذهاب مع األهلي املصري في  13آب املقبل ضمن دور الـ  32من بطولة كأس
ُ
ملعطيات
العرب لألندية األبـطــال ،فيما تلعب املرحلة األولــى من الــدوري في  14أيلول.
ٍ
وأسباب ما ،راهنت إدارة النادي «النبيذي» على العفو عن املــدرب ،الذي لم يكن ضمن
ٍ
الحسابات لقيادة الفريق في املسابقات املحلية الرسمية ،إذ كان من املفترض أن تكون
ُ
مهمته محصورة بــالــدور التمهيدي للبطولة العربية الــذي لعب في مصر ،لكن إنهاء
التعاقد معه من جانب السالم زغرتا ،ونجاحه في ّ
التأهل إلى الدور الثاني ،جعاله الخيار
األول للموسم الجديد .ولكن إذا كان النجمة قد خسر هذا الرهان ،فعلى ماذا كانت إدارة
ُ
السالم زغرتا تراهن عندما اتفقت مع املدرب املوقوف حتى ختام موسم 2019-2018
ُ
لقيادة الفريق قبل انتقاله إلى النجمة؟ وهل كان من املمكن أن يعفى عن املدرب في حال
التزامه االتفاق مع النادي الشمالي ،الذي كان أحد إدارييه سببًا بمضاعفة العقوبة من
ُ
سنة إلى سنتني ،كما يزعم جرايا؟ املهم لدى االتحاد أن «شوكته» لم تكسر .واألكيد
ّ
ـدرب جديد
أن موسم النجمة سيتأثر ،إال إذا تداركت اإلدارة النتيجة سريعًا بضم مـ ٍ
يعرف الدوري ،نسبة إلى الفترة القصيرة قبل انطالق الدوري ،أو تسليم القيادة إلى أحد
املدربني في الجهاز الفني الحالي.

ماذا بعد جرايا؟

إبراهيم وزنة
ف ــي ل ـب ـن ــان ش ـه ــد م ـط ـلــع الـسـتـيـنـيــات
تـبـلــور نـجــومـيــة ال ـعــديــد م ــن الـشـبــاب
الـ ــذيـ ــن وص ـ ـلـ ــوا ص ـ ـغـ ــارًا مـ ــع آب ــائ ـه ــم
إل ــى املـخـيـمــات املستحدثة فــي لبنان.
ت ـس ــاب ـق ــت األن ـ ــدي ـ ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ل ـكـســب
جـ ـه ــوده ــم ض ـم ــن ص ـف ــوف ـه ــا .وخـ ــال
س ـب ــاق «ال ـت ــدع ـي ــم» الـ ـك ــروي ه ــذا كــان
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شارك في الدوري الفلسطيني  14فريقًا نصفها من مخيمات بيروت (مروان بو حيدر)

تشكيل فــرق شعبية داخــل املخيمات،
حـيــث أطـلـقــوا عليها أس ـمــاء بلداتهم
لـلـمـحــافـظــة ع ـلــى ال ـعــاقــة م ــع األرض
والـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ .وصـ ـ ــل عـ ـ ــدد ت ـل ــك ال ـف ــرق
م ـط ـلــع ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات إلـ ــى أك ـث ــر مــن
ّ
 60فريقًا مــوزعــة على مخيمات برج
البراجنة ،صبرا وشاتيال ،مار الياس،
تــل الزعتر (بـيــروت والضاحية) ،نهر
الـ ـ ـب ـ ــارد ...وغ ـي ــره ــا ال ـك ـث ـيــر .أك ـث ــر من
نـصــف ه ــذه ال ـف ــرق كــانــت ف ــي بـيــروت
وضواحيها .ومن ّ
أهمها على صعيد
الـنـتــائــج واإلنـ ـج ــازات واالس ـت ـمــراريــة،
ال ـك ــاب ــري (ت ــأس ــس ف ــي ع ــام  1951في
بـ ــرج الـ ـب ــراجـ ـن ــة) ،ال ـق ـس ـطــل (،)1955
البعث ( ،)1955الشعلة ( ،)1964نجوم
ف ـل ـس ـط ــن ( ،)1965ح ـي ـف ــا والـ ـق ــدس
(.)1970
بعد ان ــدالع الـحــرب األهلية فــي لبنان

ت ــواصـ ـل ــت ع ـم ـل ـي ــات ت ــأس ـي ــس ال ـف ــرق
ب ــإي ـع ــازات سـيــاسـيــة وح ــزب ـي ــة ،لتطل
علينا فرق جديدة .كمال ناصر وأريحا
والخالصة والطالئع والديموقراطية
ّ
(القسام) وتل الصافي ( ،)1976مجدو
وطـ ــوبـ ــاس ب ـل ــدن ــا والـ ـك ــرم ــل (،)1977
ط ـب ــري ــا وط ــولـ ـك ــرم ( ،)1978األق ـص ــى
( ،)1980وفـلـسـطــن وال ـكــرامــة وجنني
وامل ـج ــدل والـجـلـيــل وش ـه ــداء األقـصــى
وغـ ـي ــره ــا .م ــا ه ــو الفـ ـ ــت ،أن مـنـتـخــب
فلسطني فــي حقبة السبعينيات كان
يـتــم اخ ـت ـيــاره م ــن لـبـنــان وس ــوري ــا (9
العبني من كل بلد) ،أما اليوم فغالبيته
من فلسطني حيث يشرف على إدارتــه
جـبــريــل ال ــرج ــوب ،وي ـتـ ّـم التنسيق مع
ل ـب ـن ــان ع ـب ــر دي ـ ــاب ال ـخ ـط ـيــب (رئ ـي ــس
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان).
انتهت الحرب اللبنانية التي شاركت

فـيـهــا فـصــائــل مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر ،لكن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ب ـ ـقـ ــوا ،وبـ ـق ــي مـعـهــم
ش ـغ ـف ـهــم ب ــالـ ـك ــرة .ول ـت ـن ـظ ـيــم ال ـحــركــة
الـ ـك ــروي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فـ ــي ب ـي ــروت
الـكـبــرى تـ ّـم تأسيس «تجمع األنــديــة»
ّ
ف ــي ع ــام  ،1994إال أن ال ـخ ــاف ــات بني
أعـ ـض ــائ ــه ج ـ ّـم ــدت ن ـش ــاط ــه وح ــرك ـت ــه.
ولكن في الفترة التي سبقت االجتياح
اإلسرائيلي للبنان ( )1982ونظرًا إلى
ّ
ك ـث ــرة األن ــدي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ــوزع ــة
بـ ــوالءات ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــوى واألح ـ ـ ـ ــزاب
ّ
وال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل ،نـ ــظـ ــم ال ـ ـقـ ـ ّـي ـ ـمـ ــون ع ـلــى
الحركة الكروية الفلسطينية الــدوري
الـفـلـسـطـيـنــي .ش ـ ــارك ف ــي ال ـ ـ ــدوري 14
فــريـقــا نـصـفـهــا مــن مـخـيـمــات ب ـيــروت.
أقيمت املـبــاريــات على مــاعــب املدينة
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة وال ـ ـص ـ ـف ـ ــاء وال ـش ـب ـي ـب ــة
املــزرعــة ،وتمتع كل فريق بحق إشــراك

ّ
ثــاثــة العـبــن لـبـنــانـيــن .ســتــة مــواســم
فـقــط تـقــاســم ألـقــابـهــا حيفا والـطــائــع
والــدي ـمــوقــراط ـيــة .الع ـب ــون م ـعــروفــون
ارت ـ ــدوا قـمـصــان ال ـف ــرق الفلسطينية،
ن ــذك ــر م ـن ـهــم ح ـس ــن ش ــات ـي ــا ،شــاهــن
فـ ـ ــرزان ،ول ـيــد زي ــن ال ــدي ــن ،غ ـســان أبــو
ذي ـ ـ ــاب ،أس ـع ــد ق ـل ــوط (ف ــري ــق ح ـي ـفــا)،
عـ ـ ــدنـ ـ ــان ح ـ ـ ـمـ ـ ــود ،اس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل حـ ـي ــدر
وغيرهم.

ّ
الزقاّ :أيام العز

لـ ـ ـل ـ ــوق ـ ــوف ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـحــالــي ،تـ ّ
ـوجـهـنــا إلــى
املـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب وال ـح ـك ــم والـ ــاعـ ــب ،ال ـكــابــن
محمد الــزقــا ( 61عــامــا) املـشــرف على
نادي شهداء األقصى .في منزله عند
أط ـ ــراف مـخـيــم ب ــرج ال ـبــراج ـنــة رحـنــا
ن ـس ـت ــذك ــر امل ــاض ــي بـ ـش ــوق وح ـن ــن.

ع ـن ــد ال ـت ـط ــرق إلـ ــى ال ــوض ــع ال ـحــالــي
للكرة واألنــديــة الفلسطينية ،يسهب
«أبـ ـ ـ ــو ت ــوفـ ـي ــق» فـ ــي تـ ـش ــري ــح الـ ـك ــرة
الفلسطينية املتهالكة« .ل ــوال بعض
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـ ـه ــا بـعــض
األحـ ـ ـ ـ ــزاب واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات اإلن ـس ــان ـي ــة
وجمعيات أوروب ـيــة تـجــاه فرقنا في
ّ
امل ـخ ـي ـمــات لـتـعــطـلــت ال ـل ـغــة ال ـكــرويــة
وغابت مفرداتها بني أجيالنا» ،يقول
الزقا .أخبرنا عن املبادرة التي قام بها
فريق سلتيك االسكتلندي في سياق
ت ـضــام ـنــه م ــع ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي،
ح ـيــث ع ـمــد مـشـجـعــوه إل ــى رف ــع علم
فلسطني فــي املـ ّ
ـدرجــات .الحقًا حضر
وفـ ــد م ــن ال ـ ـنـ ــادي االس ـك ـت ـل ـن ــدي إل ــى
بـ ـي ــروت واج ـت ـم ــع م ــع ف ــري ــق ش ـهــداء
األقصى وتبادلوا القمصان ،وأخذوا
على عاتقهم تــزويــد الـفــريــق ببعض

ال ـت ـج ـه ـيــزات وامل ـ ـعـ ـ ّـدات .سـ ــارع الــزقــا
وأحضر الشهادات التي ّ
حصلها في
ميادين التدريب والتحكيم واإلدارة
ً
ق ــائ ــا« :مـ ــاذا أف ـعــل ب ـهــا ،ال أستطيع
أن أق ـ ــود م ـب ــاري ــات وال ي ـحــق لـلـفــرق
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إش ـ ـ ـ ــراك أكـ ـث ــر مـ ــن الع ــب
فلسطيني كالعب محلي .هــذا القرار
ي ـج ــب دراس ـ ـتـ ــه ب ـح ـك ـمــة وإن ـس ــان ـي ــة،
فهناك أجيال كروية ولدت في لبنان،
تـتـمــرن وت ـت ـطــور وتـحـتــك مــع ال ـفــرق.
يـتــم اخـتـيــار األك ـثــر تــألـقــا ونـقـلــه إلــى
إح ــدى األنــديــة ،أمــا الـبــاقــي فينتظره
البؤس والشقاء .الواقع أفضل بكثير
ف ــي األردن  ،ح ـيــث ي ـصــل راتـ ــب أحــد
ال ــاع ـب ــن الـ ــى  5آالف دوالر أي مــا
ي ــوازي مــوازنــة فــريــق فلسطيني في
لـبـنــان» .وعــن األنــديــة وتــوزيـعـهــا في
بـيــروت ،لديه الكثير أيضًا«...أنشأنا
أخيرًا اللجنة الرياضية الفلسطينية
لتنظيم ال ــدورات والـبـطــوالت بــن 17
ّ
نــاديــا مــوزعــن على مخيمات البرج
وص ـ ـبـ ــرا وش ــاتـ ـي ــا وم ـ ـ ــار ال ـ ـيـ ــاس».
ولـتـبـقــى األن ــدي ــة ف ــي ح ــرك ــة نشيطة
ومـسـتـمــرة ،يـصــار إل ــى تنظيم دورة
األض ـ ـ ـحـ ـ ــى ودورة ش ـ ـهـ ــر رم ـ ـضـ ــان
وكـ ــأس الـنـخـبــة ب ــن  6فـ ــرق ،ويـخـتــم
«املوسم الفلسطيني» بكأس السوبر.
م ـ ـعـ ــانـ ــاة ال ـ ـك ـ ــرة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة فــي
لبنان كـبـيــرة .زوال املــاعــب وارتـفــاع
ت ـك ـل ـفــة الـ ـتـ ـم ــاري ــن أدت إل ـ ــى ت ــراج ــع
ظهور الالعبني املــوهــوبــن وتــزايــدت

ّ
اإلص ــاب ــات ،ألن ال ـب ـعــض ي ـصـ ّـر على
ال ـل ـعــب ع ـلــى ال ـب ــاط ــون تــوف ـي ـرًا لــدفــع
املــال .يشرح الزقا« :يزيد في إعاقتنا
ع ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـشـ ــح امل ـ ـ ـ ــادي وض ـغ ــط
النازحني السوريني إلــى املخيمات».
فقراء يستقبلون فقراء .يختم املدرب
مـسـتـنـكـرًا« :يـتـقــاضــى طــاقــم الـحـكــام
الفلسطيني  50دوالرًا عـلــى امل ـبــاراة
ف ـي ـم ــا ي ـت ـق ــاض ــى الـ ـحـ ـك ــم ال ـل ـب ـن ــان ــي
 150و 200دوالر ع ــن ك ــل مـ ـب ــاراة»،
وواف .وال ــزق ــا
ـاف
ٍ
وهـ ــذا الـتـمـيـيــز كـ ـ ٍ
ل ـي ــس وح ـ ـي ـ ـدًا .ب ـع ــد ال ـن ـك ـب ــة ،غـ ّـصــت
مــاع ـب ـنــا ب ــال ـن ـج ــوم الـفـلـسـطـيـنـيــن.
بـ ــن ع ــام ــي  1975و 1982ت ـك ــاث ــرت
األن ــدي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،لـكـنـهــا كــانــت
مرآة للمجتمع الفلسطيني في لبنان
ّ
آن ـ ــذاك .لـقــد عـكـســت ص ــورة الـتـشــظــي
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـل ـف ـص ــائ ــل والـ ـح ــرك ــات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ف ـت ــراج ـع ــت ع ـم ـل ـيــات
تـفــريــخ الــاعـبــن عـلــى حـســاب إع ــداد
املقاتلني ،ليواصل جيل السبعينيات
فــي تلك املــرحـلــة وحـيـدًا فــي الساحة.
أما في التسعينيات ّ
فقيدت األنظمة
الـ ـك ــروي ــة امل ـح ـل ـيــة ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـمــدد
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي األنـ ــديـ ــة ،م ــا أجـبــر
اآلخ ــري ــن عـلــى االن ـك ـفــاء .مــن بـقــي في
الساحة في الوقت الراهن ال يتجاوز
عديده  20العبًا  ،يجتهدون ليواصلوا
م ـس ـي ــرت ـه ــم ب ـم ــواج ـه ــة ال ـص ـع ــوب ــات
والتمييزِ ،مــن آث ــار االح ـتــال ،وتعب
اللجوء.

أخبار محلية
شكوى ضد الحكمة

ت ـق ــدم الع ـب ــا ن ـ ــادي ال ـح ـك ـمــة ال ـســاب ـقــان علي
فخر الــديــن وغـســان نعمة بشكوى للمجلس
الـتـحـكـيـمــي ل ـكــرة الـسـلــة ف ــي االت ـح ــاد الــدولــي
للعبة ضــد ن ــادي الـحـكـمــة .ويـطــالــب الــاعـبــان
النادي بدفع مستحقاتهما املالية التي تصل
قيمتها مجتمعة إلى حوالى  100ألف دوالر.
ويبلغ عقد فخر الدين  60ألف دوالر تقاضى
منها  16.500دوالر ،بينما عقد نعمة هو 57
ألف دوالر تقاضى منها  13ألف دوالر .ومن
امل ـتــوقــع أن تـفــاقــم ه ــذه ال ــدع ــوى مــن مشاكل
ّ
ّ
ستعرضه
واملالية ،كما
نادي الحكمة اإلداريــة
لـعـقــوبــات مــن االت ـحــاديــن اآلس ـي ــوي والــدولــي
للعبة.

البقاع الرياضي ُيعير الموسوي

أعـلــن ن ــادي النجمة تعاقده مــع مهاجم نــادي
ّ
الـبـقــاع الــريــاضــي ،علي مــوفــق املــوســوي (20

عامًا) ،باإلعارة ملوسم واحد ،مع أحقية الشراء
في املوسم املقبل .الالعب الذي كان قد اختير
من بني أفضل الالعبني الناشئني في املوسم
مــا قبل املــاضــي ،لعب  21م ـبــاراة فــي املوسم
املــاضــي ،ســاهــم خــالـهــا بتسجيل  5أه ــداف
(سجل  3وصنع  ،)2مساهمًا ببقاء فريقه في
الدرجة األولــى .وبــات املوسوي ثالث صفقات
«النبيذي» الــذي يضم الالعبني الشباب ،بعد
مـحـمــود كـعــور ( 18عــامــا) وأم ـيــر الحصري
( 25عامًا).

انتقاالت كرة السلة

ّأكـ ــدت م ـصــادر س ـلـ ّ
ـويــة اق ـت ــراب الع ــب نــادي
ال ـت ـضــامــن ال ـ ــزوق ومـنـتـخــب ل ـب ـنــان ج ـيــرارد
حـ ــديـ ــديـ ــان م ـ ــن الـ ـت ــوقـ ـي ــع عـ ـل ــى ك ـش ــوف ــات
نـ ــادي أط ـل ــس الـ ـف ــرزل ال ـص ــاع ــد حــدي ـثــا إلــى
دوري الــدرجــة األول ــى لـكــرة السلة اللبنانية.
وسيستفيد أطلس مــن خبرة حــديــديــان في
دوري الدرجة األولى ،وفعالياته كالعب قادر

عـلــى الـلـعــب فــي املــركــزيــن «4و .»5مــن جهة
ثانية نفت مصادر نادي املريميني الشانفيل
مــا أشـيــع عــن الـتـعــاقــد مــع الــاعــب الـلـبـنــانــي ـ
األسترالي جوليان خزوع ليكون في صفوف
الـنــادي املــوســم املقبل .يــذكــر أن الــاعــب كان
قد ّ
تعرض منذ حوالى ثالث سنوات إلصابة
ّ
قوية أبعدته عن املــاعــب .ومــن جهته اقترب
نـ ــادي ه ــوب ــس م ــن ال ـت ـعــاقــد م ــع امل ـ ــدرب بــول
كــاف ـتــر ال ـ ــذي كـ ــان ق ــد أش ـ ــرف خـ ــال بـعــض
فـتــرات املــوســم املــاضــي على تــدريـبــات نــادي
التضامن ،كما ّ
درب أيـضــا نــادي هومنتمن
في السنوات السابقة.

ً
العبان ّ
ثالثة
أجنبيان بدال من
ّ

أج ــرى االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـســلــة بعض
الـتـعــديــات عـلــى نـظــام الـبـطــولــة املـحـلـ ّـيــة .وأقــر
االت ـح ــاد اعـتـمــاد العـبــن أجـنـبـيــن اثـنــن على
أرض امل ـل ـعــب ،إض ــاف ــة إل ــى الع ــب ثــالــث على
ً
مقاعد البدالء ،بدال من النظام القديم الذي كان

يسمح بـمـشــاركــة ثــاثــة العـبــن أجــانــب على
أرض املـلـعــب .وح ــدد االت ـح ــاد مــوعــد انـطــاق
الـبـطــولــة للموسم  2018ـ  2019لـلــرجــال في
 14تـشــريــن الـثــانــي/أكـتــوبــر املـقـبــل .كـمــا قــرر
إقــامــة ال ــدوري مــن مرحلتي ذهــاب وإي ــاب ،ثم
االنـتـقــال إل ــى دور الثمانية ونـصــف النهائي
ً
والنهائي مباشرة ،وإلغاء مرحلة املجموعات
التي أقيمت في السنوات املاضية (مواجهات
األندية الخمس األوائ ــل) .والقــى قــرار االتحاد
استحسانًا من قبل الالعبني اللبنانيني ،الذي
أصـ ــدروا بـيــانــا أك ــدوا فـيــه أن «ه ــذه الـخـطــوات
االعتبار إلى االعب اللبناني ،كما ّأمنت
أعادت ً
ل ــه ح ـمــايــة افـتـقــدهــا ل ـس ـنــوات طــوي ـلــة» .وق ــال
ّ
اللبنانيون في بيانهم ّإن «هذا القرار
الالعبون
أعاد األمل والحافز لالعبني الناشئني والشبان،
بحجز مقعد في دوري الدرجة األولــى ،والذي
كــان شبه مـعــدوم فــي الـســابــق ،بسبب وجــود
أكثر من نصف الفريق على أرض امللعب من
الالعبني األجانب».

قبل املــدرب التونسي ،كان اسم موسى حجيج على رأس الالئحة التي يحملها رئيس
اتفاق بني الطرفني كاد أن يصل إلى الخاتمة السعيدة ،لوال
النادي أسعد صقال .شبه
ٍ
ألسباب عدة .حجيج فسخ عقده مع طرابلس وبقي
اإلداريني
االعتراض من قبل بعض
ً ٍ
في منزله ،وهو قد يكون ينتظر مكاملة هاتفية من النجمة للعودة إلى املفاوضات التي
بــدأت قبل نحو شهرين .منطقيًا ،يبدو حجيج األفـضــل بــن املــدربــن اللبنانيني غير
ناد .هو أحد أبرز نجوم الفريق سابقًا ،وكان قد أشرف عليه لسنتني
املتعاقدين مع أي ّ ٍ
ونصف ،قبل التنقل بني أندية عدة ،محرزًا لقب كأس التحدي مرتني مع شباب الساحل
والراسينغ ،وكأس السوبر مرة مع العهد .املشكالت التي دارت في النادي خالل فترة
ّ
تولي حجيج تدريب الفريق تبدو غائبة نسبيًا ،فـ«الحرس القديم» غادر ،ولن يكون من
بني قدامى «النبيذي» سوى املدرب ،إلى جانب مساعده حسني حمدان ،وبالتالي ستكون
غرفة املالبس بقيادة حجيج وحده.
ُ
اسـ ٌـم محلي آخر طـ ِـرح في أروقــة النادي أخيرًا ،هو كابنت منتخب لبنان السابق رضا
ُ
ّ
عنتر .املدرب ّ
املتفرغ لألكاديمية خاصته التي ستفتتح بعد أيام ،كان قد فسخ عقده مع
الراسينغ ،واالنتقال إلى تدريب النجمة بهذه السرعة محل نقاش بني النجماويني .رغم
ّ
أن مسيرته التدريبية ال ّ
التحدي
تتعدى سنة واحدة ،إال أنه استطاع تحقيق لقب كأس
مع الراسينغ ،ومسألة الخبرة ال تبدو أنها مطروحة بقوة ،إذ إن حجيج قاد النجمة وهو
العب ،فيما يعمل عنتر أساسًا للحصول على شهادات تدريبية ،وكان قد قضى فترة
معايشة مع نادي فرايبورغ األملاني أخيرًا.
ّ
لــأجــانــب مـكـ ٌ
ـان فــي الئـحــة املــرشـحــن أيـضــا .أب ــرز ه ــؤالء األملــانــي روب ــرت جاسبرت،
ال ــذي أش ــرف على العهد واألن ـصــار ســابـقــا .رغــم أنــه لــم يحقق أي لقب مــع الفريقني،
لكن مستواهما الفني خــال قيادته كــان عاليًا .خسر لقب ال ــدوري باألمتار األخيرة
مــع «األص ـفــر» ،وق ــاده إلــى ال ــدور نصف النهائي مــن مسابقة كــأس االتـحــاد اآلسيوي
للمرة االولــى في تاريخه ،فيما كــان مـشــواره مع «األخـضــر» أقصر ،إذ قــاده في تسع
ُّ
مباريات خالل بطولة الدوري قبل تسلم مساعده سامي الشوم املهمة ،وتعيني التشيكي
فرانتشيك ستراكا.
إذًا« ،فــاز» االتـحــاد وخسر النجمة ومــدربــه التونسي .هكذا أصـ َّـر االتـحــاد على قــراره
بـعــدم العفو .العفو ال ــذي صــدر عــن الالعبني املــراهـنــن وك ــاد أن يعيدهم إلــى منتخب
ّ
لبنان ،والعفو الذي يصدر عن الحكام أيضًا ،والتحكيم الذي كان سبب إيقاف جرايا،
ّ
سيتحمل مسؤولية أعماله.
والتونسي

