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االمتحان األصعب أمام السعودية

لبنان يدخل مباراته الثانية متسلــحًا بالتاريخ
تاريخ
المواجهات
ّ
ت ــاريـ ـخـ ـي ــا ،تـ ـغ ــل ــب امل ـن ـت ـخــب
الـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ـ ــي ع ـ ـل ـ ــى نـ ـظـ ـي ــره
السعودي في أربع مناسبات،
وخ ـ ـسـ ــر أم ـ ــام ـ ــه أي ـ ـضـ ــا فــي
أرب ــع م ـبــاريــات ،فـيـمــا تـعــادل
امل ـن ـت ـخ ـبــان ف ــي مــواج ـه ـتــن.
النتائج التاريخية بــن لبنان
والسعودية متساوية ،ولكن
ت ـب ـق ــى األف ـض ـل ـي ــة ملـصـلـحــة
املنتخب اللبناني ،إذ إنه كان
ق ــد ح ـق ــق ف ـ ــوزًا ك ـب ـي ـرًا عـلــى
املـنـتـخــب ال ـس ـعــودي ف ــي أول
لقاء جمع املنتخبني بنتيجة
(7ـ )1وهي النتيجة األكبر في
تــاريــخ املــواج ـهــات السعودية
اللبنانية عـلــى مـسـتــوى كــرة
ال ـقــدم .ربـمــا هــي لـغــة األرق ــام
ال ـتــي ال تـعـتــرف بـهــا امل ـب ــاراة
املقبلة ،ولكن يبقى هذا األمر
ح ـ ــاف ـ ـزًا مـ ـعـ ـن ــوي ــا مل ـص ـل ـحــة
امل ـن ـت ـخــب ال ـل ـب ـنــانــي والع ـب ـيــه
فــي مـبــاراتــه األه ــم فــي بطولة
آسيا  .2019املنتخب اللبناني
يمتلك العناصر القادرة على
ت ـح ـق ـي ــق امل ـ ـفـ ــاجـ ــأة ،وك ــذل ــك
امل ـن ـت ـخــب ال ـس ـع ــودي ش ــارك
في مونديال روسيا ويمتلك
أسـ ـم ــاء ك ـب ـي ــرة .ل ـغــة األرق ـ ــام
سـتـبـقــى ع ـلــى الـ ـ ــورق ،وعـلــى
لسان املحللني على الشاشات
ح ـت ــى م ــوع ــد امل ـ ـب ـ ــاراة ،ال ـتــي
سـ ـيـ ـكـ ـت ــب ب ـ ـهـ ــا الـ ــاع ـ ـبـ ــون
النتيجة الحقيقية على أرض
امليدان.

ّ
متوق ّعًا
ليس
أن ُيغير
رادولوفيتش
كثيرًا في
طريقة اللعب
(موقع االتحاد
اآلسيوي)

علي زين الدين
قـ ـب ــل أكـ ـث ــر مـ ــن أرب ـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ك ــان
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ي ـ ـمـ ـ ّـر ب ـح ــال ــة
تحضير استثنائية .لـلـمــرة األول ــى
ٍ
تــواجــد مــن يعمل على قــاعــدة الهرم
ال رأس ــه .فــاملــدرب الـســابــق اإليطالي
ج ـيــوس ـي ـبــي ج ـي ــان ـي ـن ــي ،ع ـل ــى رغ ــم
ـاز
أن ــه ك ــان األق ــرب إل ــى تحقيق إنـجـ ٍ
تـ ــاري ـ ـخـ ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ال ـل ـب ـنــان ـي ــة
ّ
ٓ
بــا ّلــتــأهــل إل ــى نـهــائـيــات ك ــأس اسـيــا،
لكنه فشل ،وبعد اإلخفاق مع املنتخب
األول ،أراد ال ـع ـمــل م ــن ح ـيــث يجب
أن تـعـمــل لـجـنــة املـنـتـخـبــات ومعها
االتحاد اللبناني لكرة القدم ،أي من
ّ
العمرية ُ .لم يدم مشوار «أمير
الفئات
ً
روما» طويال ،فأقيل من منصبه بعد
أشهر على اإلخفاق اآلسيوي،
ثمانية
ٍ
خالل فترة التحضير لالستحقاقات
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،وجـ ـ ـ ـ ــاءت اإلقـ ـ ــالـ ـ ــة ب ـس ـبــب
ال ـن ـتــائــج واألعـ ـب ـ ُـاء امل ــادي ــة لـلـمــدرب
وجـهــازه الفني ،فـعـ ّـن املونتنيغري
ميودراغ رادولوفيتش خلفًا له قبل
شهر واحـ ٍـد على انطالق التصفيات
ٍ
امل ــزدوج ــة املــؤهـلــة إل ــى ك ــأس الـعــالــم
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خ ـ ــال ت ـل ــك األشـ ـه ــر ال ـث ـم ــان ـي ــة ،ق ــاد
مباريات
جيانيني املنتخب في ثالث
ٍ
ٌ
وديـ ـ ـ ـ ــة ،واح ـ ـ ـ ـ ــدة م ـن ـه ــا كـ ــانـ ــت أم ـ ــام
املنتخب السعودي ،واستطاع فرض
التعادل على أرضه في افتتاح ملعب
«الجوهرة» ،حيث كان يخوض اللقاء
ب ـت ـش ـك ـي ـلــةٍ م ــن ال ـش ـب ــاب امل ــدع ــوم ــن
ب ـب ـعــض ع ـنــاصــر ال ـخ ـب ــرة ،ف ــي حني
ـدد مــن
ضـ ــر» ال ـل ـق ــاء بـ ـع ـ ٍ
دخـ ــل «األخ ـ ـ ّ
نـ ـج ــوم ال ـ ـصـ ــف األول ،ومـ ـنـ ـه ــم مــن
املستدعيني إلــى بطولة كــأس آسيا،
كيحيى ال ـش ـهــري ،ســالــم ال ــدوس ــري،
ّ
نــاصــر الـشـمــرانــي وفـهــد امل ــول ــد ،إلــى
جـ ــانـ ــب ت ـي ـس ـي ــر ال ـ ـجـ ــاسـ ــم ون ـ ـ ــواف
العابد وتيسير جابر ونايف هزازي
وم ـخ ـتــار فــاتــة وغ ـيــرهــم م ــن نـجــوم
ّ
بالتفوق
الخليج ،الذين لم ينجحوا
لقاء معه.
على منتخب لبنان في آخر ٍ
الـلـيـلــة ،يـلـتـقــي املـنـتـخـبــان اللبناني
وال ـس ـعــودي م ـجــددًا (ال ـســاعــة 18:00
ب ـت ــوق ـي ــت بـ ـ ـي ـ ــروت) ،ولـ ـك ــن ب ــن ذاك
التاريخ وه ــذاّ ،
تغير الكثير ،وأغلب
الـعـنــاصــر الـشــابــة لــم يستمر العمل
م ـع ـه ــا ومـ ـعـ ـظ ــم األس ـ ـم ـ ــاء تـ ـغ ـ ّـي ــرت.
رادول ــوف ـي ـت ــش س ـي ـحــاول أن يـفــرض
التعادل مجددًا على املنتخب العائد

مونديالية ،أو أن ُيحقق
من
مشاركةٍ
ً
ً
مفاجأة ليست غريبة على البطولة
اآلسـ ـي ــوي ــة ف ــي نـسـخـتـهــا ال ـحــال ـيــة.
تنطلق مـبــاراة الليلة على ملعب آل
م ـك ـتــوم ف ــي دبـ ــي .ه ــي املـ ـب ــاراة شبه
ال ـح ــاس ـم ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى مـنـتـخــب
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ف ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات املـ ـجـ ـم ــوع ــات
الـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــس األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى لـ ـ ـه ـ ــا دورهـ ـ ـ ـ ـ ــا،
ُ
وال ـن ـت ــائ ــج امل ـف ــاج ـئ ــة ال ـت ــي تحققت
ّ
غيرت املعادالت .سيرضى الجمهور
الـلـبـنــانــي ال ـي ــوم بـنـتـيـجــةٍ إيـجــابـيــة
ملنتخبه ،وسلبية باملصطلح العام
( .)0-0فــالـهــدف هــو ع ــدم الـخـســارة،
ّ
وتـ ـع ــزي ــز الـ ـحـ ـظ ــوظ ب ــالـ ـت ــأه ــل قـبــل
الجولة األخيرة من دور املجموعات
بمواجهة كــوريــا الشمالية (املـبــاراة
األسهل للبنان على الورق).

ّ
ال تغييرات كبيرة متوقعة

ّ
لـ ـي ــس مـ ـت ــوقـ ـع ــا أن ُي ـ ـغـ ـ ّـيـ ــر امل ـ ـ ــدرب
رادولوفيتش في الرسم التكتيكي أو
خطة اللعب أمام املنتخب السعودي.
ً
الـ ــدفـ ــاع أوال ،ح ـت ــى إيـ ـج ــاد ال ـث ـغــرة
واستغاللها لتسجيل هدف السبق،
وم ــن ب ـعــدهــا ال ــدف ــاع ث ــم ال ــدف ــاع ثم
الــدفــاع .كــان هــذا األم ــر لينجح أمــام

املـنـتـخــب ال ـق ـطــري لــو لــم يـلــغ الحكم
ال ـهــدف ال ــذي سـ ّـجـلــه عـلــي حـمــام في
الـشـ ًـوط األول ،ويحتسب مــن بعدها
موجود ُس ّجل عبره الهدف
خطأ غير
ٍ
األول في املباراة.
ال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ــوحـ ـي ــد قـ ــد ي ـ ـكـ ــون عـلــى
صـ ـعـ ـي ــد األس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فــي
ال ـخــط ال ـه ـجــومــي ،إذ م ــن امل ـم ـكــن أن
ُيـ ـش ــارك أح ــد الع ـب ــي ال ــوس ــط ك ـنــادر

ّ
قد يتمكن العبو منتخب لبنان
من استغالل الكرات الثابتة
وتسجيل هدف السبق أو إزعاج
المدافعين بالهجمات المرتدة
م ـط ــر ع ـل ــى ال ـج ـه ــة ال ـي ـم ـن ــى ،وذلـ ــك
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى مـ ـس ــان ــد ٍة دف ــاع ـي ــةٍ
ـادر على
أكـبــر ،واإلب ـقــاء على الع ـ ٍـب ق ـ ٍ
ق ـيــادة الـهـجـمــات املــرتــدة والتنسيق
مع زميله على الجهة املقابلة ،حسن
مـ ـعـ ـت ــوق ،وم ـ ـعـ ــه هـ ـ ــال الـ ـحـ ـل ــوة أو
بــاســل ج ـ ــرادي .املـنـتـخــب الـسـعــودي
من جهته ،يختلف في طريقة اللعب

عن نظيره القطري .هو يعتمد على
بشكل كبير ،ودور هيثم
خط الوسط
ٍ
ف ــاع ــور وفـلـيـكـيــس ومـعـهــم الـطــرفــان
سيكون ُمهمًا في تضييق املساحات
والضغط على مستلمي الكرة ،وهو
مــا نجحا فيه فــي الـلـقــاء ّ
األول ،وقد
ي ـكــون مـهـمــا ت ـق ـ ّـدم أح ــد الع ـبــي قلب
ال ــدف ــاع ،ع ـلــى اع ـت ـبــار أن ال ـخ ـصــم ال
يملك املهاجمني ،ويلعب على األرض،
ّ
لكنه سيكون مضطرًا من بعدها إلى
لـعــب ال ـك ــرات الـطــويـلــة ال ـتــي يـتـفـ ّـوق
فيها الدفاع اللبناني.
ّ
هجوميًا ،قد يتمكن العبو منتخب
لبنان مــن استغالل الـكــرات الثابتة
وتـسـجـيــل ه ــدف ال ـس ـبــق ،أو إزع ــاج
املــداف ـعــن بــالـهـجـمــات امل ــرت ــدة ،لكن
مـهـمـتــه ل ــن ت ـكــون أك ـثــر س ـهــولــة من
امل ـب ــاراة املــاض ـيــة ،ف ـمــدرب املنتخب
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي خ ـ ــوان
أن ـط ــون ـي ــو ب ـي ـت ــزي ،ي ـع ـت ـمــد بـ ــدوره
عـ ـل ــى الع ـ ـبـ ـ َـي ارتـ ـ ـك ـ ــاز أم ـ ـ ــام أربـ ـع ــة
م ــدافـ ـع ــن .غـ ـي ــاب ال ـظ ـه ـي ــر األي ـس ــر
ي ــاس ــر ال ـش ـه ــران ــي ب ـس ـبــب اإلص ــاب ــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض لـ ـه ــا أمـ ـ ـ ــام كـ ــوريـ ــا،
ّ
سيسهل املهمة أكثر أمام املهاجمني
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ع ـل ــى الـ ـط ــرف األيـ ـم ــن،

ّ
ح ـيــث ت ــرك ــزت أغ ـل ــب ال ـه ـج ـمــات في
املباراة املاضية.

غياب صانع األلعاب

ّ
على رغــم قلتها ،قــاد العبو املنتخب
ً
ـات مــرتــدة أ ّم ــام قطر
اللبناني هـجـمـ ٍ
ف ـ ــي الـ ـج ــول ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،إال أنـ ـ ـه ـ ــم لــم
يـسـتـفـيــدوا م ــن ٍّ
أي مـنـهــا ،وذلـ ــك ألن
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات تـ ـمـ ـح ــورت حـ ـ ــول ث ــاث ــة
الع ـب ــن ف ـق ــط ،ه ــم جـ ـ ـ ــرادي ،مـعـتــوق
والحلوة ،من دون مساند ٍة فعليةٍ ّ من
خــط الــوســط أو الظهيرين ،فتوقفت
معظمها أمـ ــام ال ــدف ــاع ال ـق ـطــري ،في
ح ــن ح ـ ــاول ال ـل ـب ـنــان ـيــون ال ـح ـصــول
ّ
ـات ثــابـتــةٍ مــن خــالـهــا .قلة
عـلــى ركـ ـ ٍ
مـ ـش ــارك ــة ه ـي ـثــم فـ ــاعـ ــور وفـيـلـيـكــس
م ـل ـكــي ف ــي ال ـه ـج ـمــات امل ــرت ــدة يــأتــي
ب ـس ـبــب خ ـطــة ال ـل ـعــب امل ــرس ــوم ــة من
امل ــدرب ،فالالعبان قــادا خــط الوسط
إل ــى ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـق ـطــريــن وع ــدم
ّ
السماح لهم بالوصول إلى الدفاع إال
عبر التمريرات الطويلة للمهاجمني.
ّ
غـيــاب صــانــع األل ـع ــاب املـتـكــرر حتى
ف ــي امل ـب ــاري ــات ال ـ ّ
ـودي ــة ،ع ـلــى أس ــاس
أن الرسم التكتيكي املعتمد في هذه
املـ ـب ــاري ــات سـ ُـي ـع ـت ـمــد ه ــو ع ـي ـنــه فــي

ّ
البطولة اآلسيوية ،أثــر في الفاعلية
ال ـه ـج ــوم ـي ــة ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ،مـ ــا ســاعــد
فــي ع ــدم تسجيل أي ه ــدف فــي ست
ُ
مباريات متتالية .إال أن هذه املشكلة،
ٍ
ً ّ
إذا كانت ُمشكلة فعال ،حلها موجود،
على عكس مشكلة املهاجم الصريح،
فمركز صانع األلعاب يشغله ٌ
عدد من
الــاع ـبــن امل ـتــواجــديــن فــي املـنـتـخــب،
كباسل ج ــرادي ،الــذي يشغل مركزي
الـجـنــاح ورأس الـحــربــة تـحــت قـيــادة
ّ
متوسط ميدان
رادولوفيتش ،ومعه
العهد محمد حـيــدر ،والعــب النجمة
نادر مطر.
قد يكون من الصعب اعتماد صانع
األلعاب في مباراة السعودية ،إذ إن
الـخـصــم أقـ ــوى م ــن نـظـيــره الـقـطــري،
ّ
ضرورية،
والنتيجة اإليجابية باتت
ـاف ل ـت ـعــزيــز
وال ـ ـت ـ ـعـ ــادل ال ـ
س ـل ـب ــي ك ـ ـ ـ ٍ
ّ ّ
الحظوظ بالتأهل إلى الــدور الثاني،
ول ـك ــن ف ــي ح ــال أراد ال ـج ـهــاز الـفـنــي
ت ـح ـق ـيــق الـ ـف ــوز األول ف ــي ال ـب ـطــولــة
بمواجهة كوريا الشمالية ،فحضور
صــانــع األل ـعــاب بــات ضــروريــا ،حتى
ّ
ولـ ــو ب ـق ـيــت ال ـخ ــط ــة دف ــاعـ ـي ــة ،وذل ــك
يـحـصــل ف ـقــط إذا ت ــم االع ـت ـم ــاد على
أربعة العبني في الخط الخلفي.

على أرضية ميدان استاد مكتوم في دبي يلتقي لبنان عصر اليوم المنتخب السعودي.
مواجهة أصعب من األولى أمام المنتخب القطري في مدينة العين والتي انتهت
بالخسارة بهدفين دون رد .هذه المباراة أصبحت خلف ظهر الجميع في دبي .العين
على مباراتي السعودية وكوريا الشمالية لحصد النقاط على أمل التأهل إلى الدور الثاني.
المهمة صعبة جدًا لكن األمل ال يزال موجودًا

هدوء في تدريبات المنتخب

ّ
واقعية وتغييرات لتحقيق مفاجأة
دبي ــ عبد القادر سعد
وض ـ ـ َـع امل ـن ـت ـخــب ال ـل ـب ـنــانــي بــاعـبـيــه
وجـهــازه الفني واإلداري مـبــاراة قطر
خلف ظهرهم .انتهت املـبــاراة وخسر
لبنان ،لكن مـشــوار لبناني اآلسـيــوي
لم ينتهِ بعد .ما زال األمــل قائمًا رغم
تـضــاؤل الـفــرص .كــانــت املهمة األولــى
أمــام القيمني على املنتخب وتحديدًا
املــديــر الفني املونتينيغري مـيــودراغ
رادولـ ـ ــوف ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــش إخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ال ــاعـ ـب ــن
م ــن ال ـح ــال ــة ال ـن ـف ـسـ ّـيــة ال ـص ـع ـبــة بـعــد
ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة .ال ي ـم ـل ــك رادول ــوفـ ـيـ ـت ــش
ّ
السعودية.
الكثير من الوقت قبل لقاء
فاملنتخب اللبناني قد يكون الوحيد
في البطولة الــذي يلعب مباراتني في
ظ ــرف  72ســاعــة .أم ـ ٌـر الف ــت بـحــد ذاتــه
وي ـش ـكــل ضـغـطــا ع ـلــى ال ــاع ـب ــن .فهم
غ ـيــر مــؤه ـلــن لـلـعــب م ـب ــارات ــن خــال
ثــاثــة أيـ ــام ،أض ــف إل ــى ذل ــك العنصر
النفسي بعد الـخـســارة ،فـكــان الهدف
ط ــي صـفـحــة قـطــر واالس ـت ـع ــداد للقاء
ّ
السعودية .أول ما قاله رادولوفيتش
فــي لـقــائــه مــع الــاعـبــن أول مــن أمــس
قبل التوجه من العني إلى دبي «انسوا
مـبــاراة قطر .لم تنتهِ األمــور بعد وما
زلـنــا قــادريــن على الـتــأهــل» .قــد يكون
هـ ــذا ه ــو عـ ـن ــوان ال ـس ــاع ــات الـثـمــانــي
واألربعني املاضية.
ال ش ــك أن م ــا ح ــدث ف ــي مـ ـب ــاراة قطر
ّ
ل ــن ُي ـن ـس ــى ب ــال ـك ــام ــل .ف ـه ــو سـيـشــكــل
مـ ـ ـن ـ ـ ّـص ـ ــة االن ـ ـ ـط ـ ـ ــاق نـ ـ ـح ـ ــو م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة عـلــى الـصـعـيــد الـفـنــي من
جـهــة ،وبالنسبة إلــى التشكيلة التي
س ـت ـخــوض ال ـل ـق ــاء .ال يـمـكــن الـتـخـلــي
عن األسلوب الدفاعي الذي بنى عليه
رادولوفيتش منظومته خــال الشهر
ّ
ّ
يتمسك
فالواقعية تفرض أن
املاضي،
باستراتيجيته مع بعض التعديالت.
أمـ ٌـر يبدو واضحًا في أروقــة املنتخب
اللبناني في دبي والتي وصلها ظهر
أول م ــن أمـ ــس .ص ـب ــاح ال ـي ــوم الـتــالــي
ل ـل ـم ـبــاراة م ــع ق ـطــر ك ــان ه ـن ــاك حصة
ت ــدري ـب ـ ّـي ــة خ ـف ـي ـفــة إلراح ـ ـ ــة ال ــاع ـب ــن.
ان ـت ـق ــال إلـ ــى دبـ ــي وح ـص ــة تــدري ـبـ ّـيــة
ّ
مسائية لالعبني الــذيــن لــم يـشــاركــوا،
مع بعض التمارين الخفيفة لالعبني
الباقني.
هـ ــاجـ ــس الـ ـلـ ـي ــاق ــة ال ـ ـبـ ــدنـ ـ ّـيـ ــة وق ـ ـ ــدرة
الــاع ـبــن ع ـلــى ال ـت ـح ـمــل تـطـغــى على
تـفـكـيــر رادول ــوف ـي ـت ــش .فـمــن الــواضــح

أن الالعبني متعبون ،والخصم اليوم
م ــن امل ـف ـت ــرض أن يـ ـك ــون أصـ ـع ــب مــن
خصم األمس .بعد ّمباراة قطر تعالت
األص ــوات حــول تحفظ رادولــوفـيـتــش
وخـ ـي ــارات ــه .اس ـم ــان جـ ــرى تــداول ـه ـمــا
ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر :م ـح ـمــد حـ ـي ــدر ورب ـي ــع
ُ
عطايا .أسئلة كثيرة طــرحــت .ملــاذا لم
يشاركا كأساسيني؟ ملــاذا دخل حيدر
ّ
م ـت ــأخ ـرًا؟ ملـ ــاذا ل ــم يـلـعــب ع ـطــايــا رغــم
ال ـحـ ّـاجــة إل ــى الـنـفــس الـهـجــومــي بعد
التأخر مع القطريني؟ أسئلة مشروعة
لكنها تأتي من مكان بعيد عن معسكر
امل ـن ـت ـخــب .أس ـئ ـلــة ت ـب ـقــى ف ــي إط ــاره ــا
النظري ،لكن على أرض الواقع هناك
مـعـطـيــات وأج ــوب ــة ع ــدي ــدة .ال شــك أن
رادولوفيتش سيتخلى بعض الشيء
عن حذره وقد يدفع بحيدر كأساسي
ٍ
لـتـفـعـيــل ال ـه ـجــوم .ت ـعــديــات ل ــن تقف
عـنــد إمـكــانـيــة م ـشــاركــة ح ـيــدر ب ــل قد
تـطــال أكـثــر مــن العــب بسبب اإلره ــاق.
تبقى األس ـمــاء رهـنــا باملعطيات قبل
انطالق املباراة.
أس ـئ ـل ــة الـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـكـ ــروي الـ ــذي
يـنـظــر م ــن بـعـيــد ق ــد ت ـجــد أج ــوب ــة من

لم يشارك ربيع
عطايا في المباراة
األولى ألنه كان يعاني
من إصابة في الفخذ

داخ ـ ـ ــل امل ـع ـس ـك ــر .ق ـب ــل لـ ـق ــاء ق ـط ــر لــم
ي ـكــن مـحـمــد ح ـي ــدر ج ــاه ـزًا بــالـكــامــل.
أص ـي ــب ق ـبــل مـعـسـكــر ال ـب ـحــريــن لكنه
ش ــارك فـيــه بـشـكــل خـفـيــف .لــم يـشــارك
ف ــي ل ـقــاء الـبـحــريــن ال ـ ـ ّ
ـودي ب ـن ـ ً
ـاء على
طلبه واقتناعًا مــن الجهازين الطبي
والفني بضرورة إراحته لبطولة آسيا.
ع ــاد ح ـيــدر لـكـنــه م ــا زال غ ـيــر جــاهــز.
مشاركته في لقاء قطر لم تكن بهدف
تعديل النتيجة ،بل بهدف تحضيره
لـلـقــاء الـسـعــوديــة وإدخــالــه فــي أجــواء
امل ـب ــاري ــات ب ـعــد غ ـيــاب ي ـنــاهــز الـشـهــر
تقريبًا .فدخول حيدر جاء بعد تأخر
لبنان بهدفني ،وأصبحت هناك قناعة

تدريبات المنتخب في العين ودبي كانت جيدة (عدنان الحاج علي)

بــأن اللقاء انتهى وال بــد مــن التفكير
بــالـلـقــاء الـثــانــي حـتــى قـبــل أن ينتهي
األول .وه ــذا مــا حـصــل .لـكــن م ــاذا عن
ربيع عطايا؟
العـ ــب ف ــري ــق ال ـع ـه ــد وأحـ ـ ــد امل ـفــات ـيــح
ُ
الــرئـيـسـ ّـيــة فــي املـنـتـخــب ،ط ــرح اسـمــه
كثيرًا كمطلب للجمهور اللبناني كي
ي ـكــون فــي ل ـقــاء قـطــر س ــواء كــأســاســي
ْ
أو بــديـ ٍـل .لـكــن كـثـيــرون ال يعلمون أن
ع ـطــايــا مـ ـص ــاب .ن ـظ ــرة ل ــاع ــب خــال
ال ـت ـمــريــن أول م ــن أم ــس تـكـشــف ذل ــك.
ٌ
شريط الصــق على الفخذ من الخلف
ت ـش ـي ــر إل ـ ــى وجـ ـ ـ ــود إص ـ ــاب ـ ــة .ب ـعــض
تكشف أن عطايا
األسـئـلــة للمعنيني َ
مـصــاب ،وهــو لــم يتعاف مــن اإلصابة
التي تـعـ ّـرض لها فــي لقاء أوستراليا
وت ـحــامــل عـلـيـهــا ف ــي الــدقــائــق العشر
األخيرة الستنفاذ التبديالت.
خ ــال فـتــرة الـتـحـضـيــرات ك ــان عطايا
ض ـم ــن خ ـ ـيـ ــارات امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب األس ــاس ـي ــة.
عملية مداورة بينه وبني هالل الحلوة
وباسل جرادي كانت غالبًا حاضرة في
التحضيرات .ما ال يعلمه الرأي العام
الـكــروي أن عطايا أبلغ رادولوفيتش
والـجـهــاز الطبي قبل يــومــن مــن لقاء
ّ
يؤكد ّ
القيمون
قطر أنــه يشعر باأللم.
أنه صادق فإصابته واضحة وعطايا
مــن الالعبني املتفانني الــذيــن يسعون
ل ـل ـع ــب ش ــأنـ ـه ــم شـ ـ ــأن ج ـم ـي ــع الع ـب ــي
ّ
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب .ك ـ ـ ــام عـ ـط ــاي ــا قـ ــلـ ــص مــن
ّ
خـ ـي ــارات رادول ــوف ـي ـت ــش ال ـه ـجــومــيــة،
وأفقده مفتاحًا رئيسيًا في اللقاء مع
قطر.
تـشـيــر املـعـلــومــات مــن داخ ــل املعسكر
إل ــى أن األم ــور سـتـكــون مختلفة أمــام
الـسـعــوديــة عـلــى الصعيد الهجومي.
طبعًا ليس بنسبة كبيرة .فإمكانيات
املنتخب هــي ذاتـهــا ،وجميع األسماء
ال ـتــي يـطــالــب ال ـ ــرأي ال ـع ــام بـهــا سبق
ولعبت مع املنتخب .من محمد حيدر
إلى حسن معتوق وربيع عطايا ونادر
مـطــر وحـســن شعيتو «مــونــي» سبق
ولعبت مع بعضها أمام منتخبات أقل
مستوى مــن القطريني والـسـعــوديــن.
حـيـنـهــا ل ــم ت ـكــن ال ـن ـتــائــج وال ـع ــروض
م ـ ـم ـ ـتـ ــازة .م ـ ــن م ــالـ ـي ــزي ــا إل ـ ــى ه ــون ــغ
كــونــغ وع ـم ــان وال ـكــويــت وأس ـتــرال ـيــا.
نتائج املنتخب وعــروضــه كانت على
قـ ــدر م ـس ـتــوى كـ ــرة الـ ـق ــدم ف ــي ل ـب ـنــان.
بعض الواقعية قد تكون مفيدة أمام
السعودية حتى ال تكون الصدمة أكبر.

