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رياضة
الكرة اللبنانية

رياضة

9

سوء تقييم فني وعدم دراية إدارية

أجانب الدوري :الداخل مفقـود والخارج مولود
نادرًا ما يخرج ٌ
العب من مالعبنا الى
دوري أهم من الدوري اللبناني .الحاج
مالك فعلها أخيرًا ،وهو واحد من
مجموعة صغيرة من الالعبين الذين
عبروا من لبنان الى مستوى أعلىً .
ولهذه المسألة أسباب كثيرة ترتبط أوال
بوضع الكرة في بالدنا وبطريقة عمل
األندية فنيًا وبتفكيرها إداريًا
شربل ّ
كريم
ال ي ـم ـ ًكــن اع ـت ـب ــار ال ـ ـ ــدوري الـلـب ّـنــانــي
وجهة مهمة بالنسبة الــى الكشافني
الباحثني عن مواهب أجنبية لنقلها
الــى بـطــوالت عربية أو اوروبـيــة اهــم،
إذ نـ ــادرة هــي ال ـح ــاالت ال ـتــي شهدت
ان ـت ـق ــال العـ ـ ٍـب م ــن ل ـب ـنــان ال ــى دوري
اعلى على ّصعيد املستوى الفني ،ما
يفرض التوقف عند اي حالة من هذا
النوع.
ومـ ـم ــا ال شـ ــك ف ـي ــه ان ح ــال ــة هـ ــداف
الدوري في املوسم املاضي السنغالي
ـاج مالك تــال ،املنتقل حديثًا الى
الـحـ ُ
نادي أحد السعودي ،تعيدنا بالذاكرة
الى حاالت قليلة مشابهة او اهم .كما
تفتح الباب للحديث عن اسباب عدم
ظـهــور الكثير مــن املــواهــب االجنبية
املميزة في لبنان او استقدام االندية

تتحمل األندية المسؤولية
في عدم استقدام المواهب
االجنبية المميزة واالستفادة
منها عند رحيلها
ّ
تتحول الى
لها ،وخصوصًا تلك التي
هدف الندية اوروبا انطالقًا من صغر
ٍ
سنها وامكانية تطورها.
املهاجم السيراليوني الشهير محمد
ّ
كــالــون حــط فــي التضامن صــور عام
ً
 ،1994مـسـجــا فــي مــوسـمــه الــوحـيــد
مع «سفير الجنوب»  15هدفًا في 24
مباراة .النجم اليافع وقتذاك لم يكن
العـبــا ع ــادي ــا ،فـهــو لــم يـتـجــاوز الـ ـ 16
عــامــا ،فـكــان مــن الطبيعي ان يجذب
ـاد فــي اوروبـ ــا َعـ ِـلــم
ان ـظــار اكـثــر مــن ن ـ ٍ
بموهبته عند انطالقه من نادي أولد
إدواردي ــان ــز ،وم ــن ثــم مــع تـحـ ّـولــه في
سن ال ـ  15الــى اصغر العــب دولــي في
تاريخ بالده حيث ّ
سجل في مباراته
االولى امام الكونغو ضمن تصفيات

ك ــأس األم ــم االفــريـقـيــة ،وال ـتــي شــارك
فيها عــام  1996فــي جـنــوب افريقيا،
وسـ ـج ــل ه ــدف ــا ف ــي م ــرم ــى بــورك ـي ـنــا
فاسو.
ان ـت ـقــل ك ــال ــون ســري ـعــا الـ ــى سـبــانـغــا
ال ـســويــدي ،لـكــن ه ّــذا ال ـنــادي لــم يكن
س ــوى مـحـطــة ت ــوق ــف تـمـهـيـدًا لنقله
الى انتر ميالنو االيطالي عام 1995
ف ــي صـفـقــةٍ قـيــل وق ـت ــذاك إن قيمتها
بلغت  500الف دوالر ،لكنه لم يلعب
مــع «ال ـن ـيــراتــزوري» حـتــى عــام 2001
ـاد بــدءًا
حيث بقي مـعــارًا ألكـثــر مــن ن ـ ٍ
من لوغانو السويسري.
ن ـق ـط ـتــان م ـه ـم ـتــان ف ــي هـ ــذه الـنـقـلــة:
ّ
االول ـ ـ ــى ه ــي أن ق ــل ــة ت ـع ـلــم ان ـ ــه عـنــد
وص ــول كــالــون ال ــى لـبـنــان ،ك ــان رأي
الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـت ـض ــام ــن صـ ــور،
بـ ـقـ ـي ــادة املـ ـ ـ ــدرب ف ـ ـ ــؤاد ال ـح ـل ـب ــي ،أن
الــاعــب لــن يفيد الـفــريــق .امــا النقطة
الثانية فهي ان الـنــادي الجنوبي لم
يستفد ب ــأي ش ــيء م ــادي مــن عملية
انتقال كالون ،وهو ما يعكس صورة
حــول طريقة عمل االنــديــة اللبنانية،
إن كان على صعيد التقييم الصحيح
لالعبني االجــانــب فنيًا ،أو مــن خالل
ادراكهم ّكيفية االستفادة منهم ماليًا،
وهو شق يرتبط باالدارات تحديدًا.
وحــالــة كــالــون لــم تـكــن الــوح ـيــدة في
ه ــذا االطـ ـ ــار ،اذ ان ــه ال يـمـكــن مـعــرفــة
كيف وصلت موهبة بحجم املهاجم
ال ـك ــام ـي ــرون ــي ب ـي ــار ب ــوي ــا ل ـل ـعــب مع
ال ـ ـسـ ــام زغ ـ ــرت ـ ــا ،وذلـ ـ ـ ــك فـ ــي م ــوس ــم
 .2003-2002ابــن ال ـ  18عامًا وقتذاك
سجل  15هدفًا في  27مباراة للفريق
الـشـمــالــي ،لـكــن بــدايـتــه كــانــت صعبة
ّ
حيث لم يتمكن من هز الشباك ،فكان
ال ـت ـف ـك ـيــر بــاس ـت ـبــدالــه ب ــن مــرحـلـتــي
الذهاب واالياب .اما املفاجأة الكبيرة
فكانت في ختام املوسم عندما انتقل
بويا الــى بــارتـيــزان بلغراد الصربي
بعقد وصلت قيمته الى مليون يورو،
لم يحصل منها السالم ايضًا على اي
شــيء ،كــون عقد الكاميروني كــان قد
انتهى معه ،ليتنقل بعدها في اوروبا
ويـ ـلـ ـع ــب مـ ــع عـ ـ ــدة انـ ــديـ ــة مـ ـع ــروف ــة،
م ـث ــل رابـ ـي ــد ب ــوخ ــارس ــت ال ــروم ــان ــي
وغرونوبل الفرنسي.
بـ ـع ــده ــا ت ـ ـكـ ــررت الـ ـح ــال ــة مـ ــع قـ ــدوم
املهاجم السنغالي ماكيتي ديوب الى
الـنـجـمــة ،حـيــث ك ــان ه ـنــاك اع ـتــراض
ّ
ّ
وتمت
اداري فــي الـبــدايــة على ضــمــه ّ
تـجــربـتــه لـشـهــر كــامــل ،قـبــل ان يــوقــع
ويـتـ ّـوج هــدافــا لـلــدوري اللبناني في
مــوس ــم  2010-2009ب ـ ـ  23ه ــدف ــا في
 22مـ ـب ــاراة (س ـجــل  33هــدفــا ف ــي 31
م ـ ـبـ ــاراة ف ــي امل ـس ــاب ـق ــات امل ـخ ـت ـل ـفــة).
والالفت ان عقده وقتذاك لم يتجاوز

رفضوا اللعب في لبنان!

الحاج مالك هو آخر األجانب الذين انتقلوا إلى دوري
أعلى مستوى بعد بروزهم في بطولة لبنان (عن الويب)

يعتبر محمد كالون أحد أشهر الالعبين األجانب الذين
ّ
مروا من لبنان إلى أهم البطوالت العالمية (أرشيف)

ال تبدو المشكلة في الالعبين بل في طريقة إدارة األندية لتعاقداتها (أرشيف ــ مروان طحطح)

ال ـ  35الــف دوالر ،فانتقل بعدها الى
الكرامة السوري مقابل  85الف دوالر،
ً
م ــواص ــا تــأل ـقــه ،لـيـصــل ال ــى الـظـفــرة
االماراتي مقابل  300الف دوالر ،حيث
سجل  101هدف في  137مباراة معه،
فكان انتقاله الى االهلي العام املاضي
مـقــابــل  3مــايــن دوالر ،م ــن دون ان
يطول مشواره اكثر في االمارات بعد
ّ
فضمه
دمج فريقي الشباب واالهلي،
ب ـي ـج ـي ـنــغ ريـ ـنـ ـه ــي ال ـ ـ ــذي ي ـل ـع ــب فــي
بعقد تــردد
ال ــدوري الصيني املمتاز
ٍ
انه يتجاوز الـ  5ماليني دوالر.

مواهب غير محمية
وم ـ ــع اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـ ـحـ ــاالت ال ـث ــاث
املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة ،ال تـ ـ ـب ـ ــدو املـ ـشـ ـكـ ـل ــة فــي
الالعبني ،بل في طريقة ادارة االندية
لـتـعــاقــداتـهــا ،بـحـيــث ان ـهــا ال تحمي
مواهبها االجنبية (في حال ُوجدت)
بشكل يسمح لها باالستفادة منها
ٍ

ع ـن ــدم ــا تـ ـق ــرر ال ــرحـ ـي ــل .وف ـ ــي حــالــة
الـ ـح ــاج م ــال ــك م ـث ــال ب ـ ــارز ع ـلــى هــذا
االمــر ،اذ صحيح ان األنصار حصل
ع ـلــى قـيـمــة ف ـســخ ال ـع ـقــد (ق ـي ــل إنـهــا
 120ال ـ ــف دوالر) مــع
وصـ ـل ــت ال ـ ــى
ُ
انتقال الالعب الى أحد لثالثة مواسم
ح ـيــث سـيـتـقــاضــى  500ال ــف دوالر،
لكن القيمة الفنية لالعب ظهرت منذ
مبارياته االولى مع الفريق االخضر،
وق ــد ترجمها بتتويج نفسه هــدافــا
ً
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدوري ،م ـ ـسـ ـ ّـجـ ــا  23هـ ــدفـ ــا فــي
ال ـب ـط ــوالت ال ـت ــي ش ـ ــارك ف ـي ـهــا مـعــه،
وبــال ـتــالــي ك ــان بــاالم ـكــان الـحـصــول
على مــردود اكبر من عملية انتقاله،
وذل ـ ـ ــك مـ ــن خ ـ ــال رف ـ ــع ق ـي ـم ــة ال ـب ـنــد
الجزائي.
والحالة عينها تنطبق على املهاجم
املالياني أوليسيه ديالو ،الذي ظهر
ف ـج ــأة ف ــي امل ــاع ــب االوروبـ ـ ـي ـ ــة بعد
ب ـ ــروزه م ــع ش ـب ــاب ال ـس ــاح ــل (ثــانــي

هــدافــي ال ــدوري اللبناني فــي موسم
ً
 ،)2013-2012م ـن ـت ـق ــا ال ـ ــى نـ ــادي
فـ ــرن ـ ـش ـ ـفـ ــاروش املـ ـ ـج ـ ــري املـ ـ ـع ـ ــروف،
ومنه تنقل بني اندية برتغالية عدة
اشهرها ماريتيمو ،قبل ان يعود الى
امل ـجــر حـيــث يـلـعــب حــالـيــا مــع فــريــق
بوشكاش اكاديميا.
امـ ـ ــا الـ ـق ــاس ــم املـ ـشـ ـت ــرك ب ـ ــن ه ـ ــؤالء
الالعبني فهي انهم وصلوا الى لبنان
بسن صغيرة ،وكــانــت هناك بعدها
ٍ
ّ
لضمهم
رغبة من االندية الخارجية
الـيـهــا بـسـبــب صـغــر سـنـهــم ،بعكس
غــالـبـيــة االج ــان ــب الــذيــن ُوج ـ ــدوا في
ّ
الدوري اخيرًا ،اذ ال شك ان سن الحاج
مالك ( 22عامًا) لعبت دورًا رئيسًا في
انتقاله الى السعودية وتوقيعه على
عقد طويل األمد.
ٍ
فــي املـقــابــل ،تعمد االنــديــة اللبنانية
بغالبيتها الــى ضم الالعب االجنبي
ملـ ــوسـ ـ ٍـم واح ـ ــد فـ ـق ــط ،ثـ ــم تـ ـن ــدم عـلــى

كثرت في األعوام االخيرة حاالت رفض الالعبني األجانب القدوم للعب في لبنان ،وكان
آخرهم الغاني بنجامني أشيمبونغ ،وذلك رغم ّ
فك الزمالك املصري الرتباطه معه على
خلفيات مسلكية ،إذ قيل إنه رفض عرضًا باالنضمام إلى نادي األنصار.
والالفت أن بعض األندية اللبنانية حاولت استقطاب أسماء معروفة ،لكنها فشلت في
مساعيها في نهاية املطاف ،تمامًا كما حصل مع العهد عام  2014بمحاولته التعاقد مع
التشيكي رودي سكاسيل الذي لعب ألندية أوروبية معروفة مثل مرسيليا ،باناثينايكوس،
هيرتا برلني ،ساوثمبتون .وبعدها بسنة واحدة حاول العهد ّ
ضم املهاجم الدولي النمسوي
ّ
ستيفان مايرهوفر الذي بدأ مشواره الخارجي مع بايرن ميونيخ ثم تنقل بني أندية عدة في
أوروبا .وكذلك رفض بيار بويا العودة إلى لبنان من بوابة الفريق نفسه.
وفي العام املاضي حاول النجمة التعاقد مع التونسي لسعد لنويوي العب ديبورتيفو ال
كورونيا وسلتيك السابق ،والذي رفض خوض أي تجربة مع الفريق «النبيذي» ،وبالتالي
التوقيع على كشوفاته .كما رصد التعاقد مع الكندي هانسون بواكاي وقبلها مع الصربي
لسبب أو آلخر.
ديان كاران ،لكن هذا األمر لم يحصل
ٍ
وهذه األسماء ليست سوى ّ
عينة من أسماء أخرى يقول أحد وكالء األعمال البارزين بأنها
ّ
رفضت اللعب في لبنان ،وغالبيتها من أصحاب السن الصغيرة .أما السبب برأيه فهو
ً
عقلية األندية ّأوال في التعامل مع أصحاب األسماء املعروفة حيث املقاربة خاطئة معهم
العب أجنبي مغمور عبر إجبارهم على خوض التجارب معها «وهو
وتشبه تعاملهم مع أي ُ ٍ
أمر مبرر ربما كونها خدعت في مرات عدة من قبل بعض من يعمد الى جلب العبني ال
يتمتعون باملستوى املطلوب» .ويتابع« :أما بالنسبة إلى املواهب اليافعة فهي ال تجد في
ّ
بحاجة ّ
ماسة للتوقيع على
للتطور وال تأتي إلى مالعبنا إال إذا كانت
الدوري اللبناني مكانًا
ٍ
ٌ
عقد ّ
يدر عليها بعض األموال» .كذلك يبرز سبب آخر وهو نوعية املدربني غير القادرين على
ٍ
ّ
موسم كامل ،وهو أمر طبيعي في
طوال
معه
ف
املكث
العمل
خالل
من
األجنبي
الالعب
تطوير
ٍ
وقت
ظل عمل كل املدربني تحت الضغوط الكبيرة فينشغلون بالحفاظ على مناصبهم ،في ٍ
يطلبون فيه من األجنبي حمل الفريق على أكتافه وصناعة الفارق في كل املباريات.

خـســارتــه فــي نهايته ،وذل ــك فــي حال
ب ــروزه .وه ــذه املـســألــة ب ــدأت تفهمها
االنــديــة ،والدليل االرتـبــاط الــذي كان
قائمًا بــن االنـصــار وهــدافــه السابق،
وذاك الـعـقــد ال ــذي ال يـسـمــح للغاني
ع ـي ـس ــى ي ـع ـق ــوب ــو ب ـ ـم ـ ـغـ ــادرة ال ـع ـهــد
ببساطة.

نوعية االجانب وتقييمهم
لـ ـك ــن ال يـ ـخـ ـف ــى ان ه ـ ـنـ ــاك م ـش ـك ـلــة
حقيقية في تقييم الالعب االجنبي،
وهــي مسألة اذا ما اصابت ُيفترض
ان ت ــرب ــط الـ ــاعـ ــب ب ــالـ ـن ــادي ب ـع ـقـ ٍـد
غير عــادي او قصير امل ــدة .ففي هذا
االط ــارُ ،عــرض ديــالــو قبل انضمامه
الى شباب الساحل على احد االندية
الـطّـلـيـعـيــة الـ ــذي ق ــام بـتـجــربـتــه ولــم
يــوقــع م ـعــه .كـمــا ان يـعـقــوبــو ُعــرض
ـاد محلي من دون ان
على اكثر من نـ ٍ
يلقى ت ـجــاوبــا ،قـبــل ان يـصـ ّـر مــدرب

العهد الـســابــق مــوســى حجيج على
ضـ ّـمــه ،لـيـكــون قــد ق ـ ّـدم خــدمــة كبيرة
ل ـب ـطــل ل ـب ـن ــان ،وال ــدلـ ـي ــل ان ال ــاع ــب
مـطـلــوب م ــن اح ــد االن ــدي ــة الـصــربـيــة
حاليًا.
ام ــا اس ـبــاب ع ــدم اق ــدام االن ــدي ــة على
ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،فـتـنـطـلــق م ــن نوعية
االجـ ــانـ ــب ال ــذي ــن ت ـب ـحــث ع ـن ـهــم فــي
الـ ـ ـس ـ ــوق ،حـ ـي ــث تـ ـ ـت ـ ــراوح رواتـ ـبـ ـه ــم
املــوس ـم ـيــة ب ــن  60و 70الـ ــف دوالر
بالنسبة الى االندية الطليعية ،و30
و 40الف دوالر بالنسبة الى االندية
االخـ ـ ـ ـ ــرى .وه ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي ان االن ــدي ــة
ال ت ـج ــد ن ـف ـس ـهــا واثـ ـق ــة م ــن نــوعـيــة
االجــانــب الذين تتعاقد معهم ،وهي
تخطئ في مسألة عدم جرأتها على
ض ــم اج ــان ــب ب ـس ـ ٍـن ص ـغ ـي ــرة ،فــالـكــل
ي ـب ـح ــث عـ ــن الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،الـ ـت ــي بـ ــرأي
االدارات الـخــائـفــة دائ ـمــا مــن الفشل
يجلبها الالعبون اصحاب الخبرة،

فكان استقدام الغالبية العظمى من
ٍّ
ّ
متقدمة.
االجانب وهم في سن
خـ ـط ــوة اث ـب ـت ــت ف ـش ـل ـهــا فـ ــي ام ــاك ــن
ع ــدة بحكم وص ــول ه ــؤالء الالعبني
الــى لبنان وهــم شــارفــوا على نهاية
مـسـيــرتـهــم او يـبـحـثــون ع ــن تـجــربــة
ت ـع ـيــد ال ـي ـه ــم الـ ـحـ ـي ــاة ف ــي امل ــاع ــب.
ً
وه ـ ـ ـ ــذا يـ ـحـ ـص ــل ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ــن اعـ ـتـ ـم ــاد
استراتيجية اثبتت نجاحها حول
العالم ،وهي استقدام العبني اصغر
ّ
سنًا وصقلهم ثم بيعهم واالستفادة
من صفقاتهم ،ال بل ان الالعب الذي
يـنـجــح ف ــي امل ــاع ــب الـلـبـنــانـيــة ،ولــو
نجاحًا نسبيًا ،وال يستطيع االنتقال
بعقد
الــى دوري اعلى ،يعود طامعًا
ٍ
افضل ،واملثال االبــرز على هذا االمر
ال ـك ــام ـي ــرون ــي إرنـ ـس ــت أن ــان ــغ ال ــذي
ارتبط بالصفاء مقابل  35الف دوالر
في املوسم املاضي ،لكنه طلب  65الفًا
للتوقيع مجددًا مع الفريق عينه.

ّ
خارج «حرب الكشافين»
مسألة اخرى ال تسمح بجلب املواهب
االج ـن ـب ـيــة الـ ـب ــارزة ال ــى ل ـب ـنــان ســوى
بالصدفة ،وهــي بقاء االنــديــة ّاملحلية
خ ــارج مــا يـعــرف ب ــ«حــرب الكشافني»
ح ـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم .فـ ـهـ ـن ــاك م ـ ــن ال ـ ـقـ ــارة
االوروبية توفد االندية كشافيها الى
افريقيا وغـيــرهــا مــن ال ـقــارات ملراقبة
الــاعـبــن وجـلـبـهــم ال ــى اكــاديـمـيــاتـهــا
وفــرقـهــا .ولـبـنــان بعيد كــل الـبـعــد عن
هــذه املسألة ،اذ دائمًا تنتظر االندية
م ــا ي ـعــرضــه وكـ ــاء الــاع ـبــن عـلـيـهــا،
فـت ـقــوم بـتـجــربــة امل ـئ ــات مـنـهــم عشية
انطالق كل موسم جديد ،حيث يظهر
غالبًا أن معظمهم ال يصلح للعب في
الدرجة الثانية حتى.
ومـ ــا ي ـصـ ّـعــب م ــن م ـســألــة اسـتـقـطــاب
ّ
تتحول
مواهب اجنبية شابة قبل ان
ال ـ ـ ــى اوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا او الـ ـخـ ـلـ ـي ــج الـ ـع ــرب ــي

أخبار عربية
«عموري» يعود إلى الرياض
أعلن نــادي الهالل السعودي تعاقده مع صانع األلعاب الدولي اإلماراتي
ً
عمر عبد الرحمن ملدة عام واحد منتقال من العني اإلماراتي .ونشر الهالل
على حسابه فــي «تــويـتــر» مقطع فيديو حمل عـنــوان «ع ـمــوري راج ــع»،
استعرض فيه املستشفى الــذي ولــد فيه الالعب اإلمــاراتــي في العاصمة
السعودية الــريــاض عــام  ،1991ثــم انضمامه إلــى صـفــوف ناشئيه عام
 ،2000قبل انتقاله إلى العني في .2006
ووصل عمر عبد الرحمن ،أفضل العب في آسيا عام  ،2016إلى الرياض
فـجــر األرب ـع ــاء (آب أغـسـطــس) حـيــث استقبله فــي امل ـطــار الـعـشــرات من
مشجعي الهالل الذين هتفوا باسمه ّ
وحيوه على رغبته اللعب مع بطل
ال ــدوري الـسـعــودي رغــم ال ـعــروض األخ ــرى الـتــي تلقاها ،خصوصًا ذاك
العرض من الغريم املحلي النصر.
ولــم يـجــدد عبد الرحمن عـقــده مــع الـعــن كما كــان متوقعًا ،حيث انتهى
في تموز/يوليو املاضي بعد أن كــان يمتد إلــى أربــع سـنــوات ،ثم يقضي

باالنتقال إلى الهالل على سبيل اإلعارة.
وأشار الهالل في إعالن التعاقد إلى الصعوبات التي اعترت املفاوضات،
وذكر في بيانه عبر «تويتر» أن رئيس النادي سامي الجابر بذل جهودًا
كبيرة إلتمام الصفقة.
وقــدرت صفقة انتقال «عـمــوري» ب ــ 45مليون درهــم (حــوالــى  12مليونًا
و 250ألف دوالر أميركي) بحسب تقارير إعالمية .وخاض عموري (26
عامًا) مع العني اإلماراتي  130مباراة ،سجل خاللها  33هدفًا ،وصنع 56
ّ
آخر ،كما أنه تمكن من التتويج مع العني ببطولتي الدوري موسمي -2014
 2015و.2018-2017

مامي تيام إلى اإلمارات
أعلن نادي عجمان اإلماراتي تعاقده مع السنغالي مامي تيام ،حيث كان
األخير يلعب مع استقالل طهران اإليراني دون اإلفصاح عن قيمة الصفقة،
حيث نشر النادي على «تويتر» تغريدة أعلن فيها ضمه الالعب السنغالي،

مرفقًا هذا تغريدته بلقطات فيديو لالعب على صفحته تتضمن عددًا من
أهدافه ومهاراته .ولم ينجح الهالل السعودي في التعاقد مع الالعب حيث
أنه دخل في املفاوضات لكنها لم تؤل إلى أي نتيجة .وسبق لتيام (25
عامًا) أن لعب لعدد من األندية اإليطالية أبرزها يوفينتوس وانترميالن
خالل الفترة من  2014إلى  .2017وخاض في مسيرته  153مباراة أحرز
خاللها  33هدفًا ،ولعب ملنتخب بالده  8مباريات أحرز خاللها هدفني.

بطولة مصر :الصدارة بـ« 4نقاط» لستة فرق
تعادل بيراميدز الصاعد مع ضيفه اإلنتاج الحربي (1ــ ،)1في املباراة التي
لعبت في ملعب الدفاع الجوي ضمن املرحلة الثانية من بطولة مصر لكرة
القدم .ليرفع الفريقان رصيدهما إلى أربع نقاط من مباراتني بالتساوي
مــع الــزمــالــك واأله ـلــي والــداخـلـيــة وسـمــوحــة .وانـتـهــت م ـبــاراة سموحة مع
ضيفه نجوم أف سي في ملعب الجيش ببرج العرب بالتعادل السلبي ،كما
نجح مصر املقاصة في تحويل هزيمته إلى فوز .وحقق انبي فوزًا متأخرًا

على مضيفه طالئع الجيش (3ــ )0في ملعب جهاز الرياضة العسكري.

اتحاد العاصمة اقترب من ثمن النهائي
حقق فريق اتحاد العاصمة الجزائري فــوزًا على مضيفه القوة الجوية
العراقي بهدف نظيف في ذهــاب دور الــ 32للبطولة العربية لألندية لكرة
القدم.
ويكفي الفوز أو التعادل بــأي نتيجة في لقاء اإليــاب ليضمن تأهله إلى
الثمن النهائي ،حيث سيكون الفريق الجزائري على ملعبه.
جاءت املباراة سريعة من جانب العبي الفريقني حيث تبادال الهجمات في
رحلة بحث عن هدف التقدم ،وتوالت الفرص الضائعة من الجانبني لينتهي
الشوط األول بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الفرص من جانب العبي الفريقني خالل شوط
املباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة  75لتشهد معها هدف التقدم التحاد
العاصمة عن طريق أيمن محيوص.

وال ـ ـب ـ ـلـ ــدان اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ،هـ ــو ان ـف ـت ــاح
ال ـ ـسـ ــوق ام ـ ـ ــام الـ ـكـ ـش ــاف ــن فـ ــي عـصــر
الـ ـس ــرع ــة واالنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ،حـ ـي ــث يـمـكــن
رص ـ ــد اي الع ـ ــب م ـم ـي ــز فـ ــي ال ـ ـقـ ــارات
املـخـتـلـفــة .وب ــن ال ـحــاضــر وامل ــاض ــي،
تـعــود ال ــى ال ــذاك ــرة قـصــة م ــرور اثنني
من ابــرز الكرويني الذين عرفوا دائمًا
كيفية اخـتـيــار املــواهــب فــي زيــاراتـهــم
لـلـقــارة االفــري ـق ـيــة :سـمـيــر (أب ــو علي)
العدو وقصته الشهيرة عندما جلب
النيجيري ادي ـمــوال ايـكــودايـســي فور
مـشــاهــدتــه بــالـصــدفــة وه ــو يلعب في
اح ــدى الـســاحــات الشعبية فــي بــاده
ولـ ــم ي ـكــن ي ـت ـج ــاوز الـ ـ ـ  17م ــن الـعـمــر
وق ـ ـتـ ــذاك .وامـ ـي ــل رس ـت ــم الـ ـ ــذي رص ــد
مــاكـيـتــي ديـ ــوب بـنـفــس ال ـطــري ـقــة في
السنغال ،رغم ان الهداف املذكور كان
قــد خ ــاض م ـش ــوارًا قـصـيـرًا مــع فريق
قدر ٌ
الوطني السعودي حيث لم ُي ّ
احد
حجم موهبته الحقيقية.

