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رياضة
الكرة اللبنانية

سوق االنتقاالت

كرة النقل التلفزيوني للفوتبول تدور بين ثالثة أطراف
قد يكون األسبوع الحالي،
غد ،حاسمًا
وتحديدًا يوم ٍ
على صعيد اختيار الجهة
التي ستحصل على حقوق
النقل التلفزيوني لمباريات
الدوري اللبناني لكرة القدم،
حيث وضعت ثالثة عروض
على طاولة اتحاد اللعبة
عبد القادر سعد
ث ـ ــاث ج ـ ـهـ ــات تـ ـ ـ ــدور ب ـي ـن ـه ــا ح ـق ــوق
النقل التلفزيوني ملباريات كرة القدم.
واخ ـت ـي ــار عـ ـب ــارة "جـ ـه ــة" ال تـلـفــزيــون
لـ ـي ــس صـ ــدفـ ــة ،ذلـ ـ ــك أن عـ ـل ــى ط ــاول ــة
االتحاد اللبناني للعبة أكثر من عرض
ّ
مقدم من أفراد أو شركات وتلفزيونات
س ـي ـتــم اخ ـت ـي ــار إحـ ــداهـ ــا ل ـك ــي ت ـكــون
الناقل الرسمي للمباريات.
بعد نهاية عـقــده مــع االت ـحــاد ،أصبح
"الـ ـج ــدي ــد" خ ـ ــارج ال ـح ـس ــاب ــات ،س ــواء
بشكل مباشر أو عبر أي جهة مرتبطة
به ،كتلفزيون "هواكم" أو عماد جمعة
أو غـيــره .فاملسألة أصبحت فــي مكان
آخــر ،وتحديدًا بني الثالثي :تلفزيون
" ،"MTVرئ ـيــس ن ــادي األن ـص ــار نبيل
بدر ،والعرض ّ
املقدم من الثنائي بيار
كاخيا ورامي فواز .عرض سابق جرى
تقديمه من قبل فواز وبــودي معلولي
ووض ـ ــاح الـ ـص ــادق ،ح ــن زار الـثــاثــة
رئيس االتحاد هاشم حيدر في مكتبه
وقدموا إليه العرض ،لكن جرى سحبه
بـعــد ذل ــك لـخــاف بــن ال ـشــركــاء ،فعاد
فواز ّ
وقدم عرضًا مع كاخيا.
ويــاحــظ أن بعض ال ـعــروض مقدمة
مــن أش ـخــاص كـبــدر وكــاخـيــا ،لـكــن ال
ش ــك ف ــي أن هـ ــؤالء سـيـقــومــون بنقل
املـ ـب ــاري ــات ع ـبــر ش ــاش ــة م ـع ـي ـنــة ،لــذا
ي ـم ـك ــن ال ـ ـجـ ــزم ب ـ ــأن ف ـ ــوز ن ـب ـي ــل ب ــدر
باملزايدة سيعني نقل املباريات على
ش ــاش ــة امل ـس ـت ـق ـبــل .أمـ ــا فـ ــوز كــاخـيــا
وف ــواز ،فمن الطبيعي أن يـكــون نقل
املباريات على شاشة " ،"LBCIبينما
ّ
قدمت " "MTVالعرض باسمها.
بــالـنـسـبــة ال ــى ب ــدر ،يـتــوقــع أن يصل
عــرضــه الـنـهــائــي ال ــى االت ـح ــاد الـيــوم
ب ـع ــد اج ـت ـم ــاع س ـي ـع ـقــده م ــع رئ ـيــس
ال ـ ـق ـ ـسـ ــم ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي فـ ـ ــي تـ ـلـ ـف ــزي ــون
امل ـس ـت ـق ـب ــل الـ ــزم ـ ـيـ ــل ح ـ ـسـ ــام زب ـي ـب ــو
لـ ـتـ ـح ــدي ــد الـ ـسـ ـع ــر الـ ـنـ ـه ــائ ــي ال ـ ــذي
س ـي ـقـ ّـدمــه ال ـط ــرف ــان والـ ـ ــذي ق ـيــل إنــه
يـنــاهــز الـ ـ  600أل ــف دوالر ،ه ــذا وفــق

اجتماع سابق ُعقد بني بدر وزبيبو
ورئيس االتحاد هاشم حيدر وجرى
ف ـي ــه طـ ــرح املـ ــوضـ ــوع ع ـل ــى الــرئ ـيــس
وإبالغه باملبلغ.
" "MTVم ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــدم ــت عــرضــا
بقيمة  550أل ــف دوالر ،وه ــو عـبــارة
ع ــن  450أل ــف دوالر م ــن الـتـلـفــزيــون
و 100ألف دوالر من بيع اسم البطولة
ومنح املبلغ الى االتحاد ،كما حصل
سابقًا مع شركة "ألفا".
أما كاخيا ـ فواز فعرضهما بلغ 450
ألف دوالر ،وهو العرض األقل بغض
ال ـن ـظــر ع ــن عـ ــرض "هـ ــواكـ ــم" ال ـ ــذي ال
يـمـكــن أن ي ـكــون عـلــى "هـ ــوا" االت ـحــاد
ألس ـ ـبـ ــاب كـ ـثـ ـي ــرة؛ م ـن ـه ــا مـ ــا يـتـعـلــق
بالتجربة الـســابـقــة مــع "ال ـجــديــد" أو
بمستجدات أخرى.
عرض بدر ـ املستقبل قد يكون األعلى
سعرًا ،لكن هل هو األفضل ملصلحة
كرة القدم؟
ســؤال سيكون برسم املعنيني الذين
ً
سيفكرون طويال قبل منح الحقوق

ـرف أسـ ــاسـ ــي ومـ ـن ــاف ــس فــي
الـ ـ ــى ط ـ ـ ـ ٍ
الدوري اللبناني وهو نادي األنصار
عـبــر رئـيـســه ،وبــالـتــالــي تــرجـيــح كفة
ط ـ ـ ــرف عـ ـل ــى آخ ـ ـ ــر م ـه ـم ــا ك ـ ـ ــان ع ـمــل
ه ـ ــذا ال ـ ـطـ ــرف ش ـف ــاف ــا وم ــوض ــوع ـي ــا،
ّ
فـبــالـنـهــايــة ي ـك ــون االتـ ـح ــاد ق ــد ســلــم
ـاد ال الــى
ال ـن ـقــل ال ـت ـل ـفــزيــونــي الـ ــى ن ـ ـ ٍ
تلفزيون.
ال ـ ـطـ ــرف الـ ـث ــان ــي أي ك ــاخ ـي ــا ـ ـ ـ فـ ــواز
وارتـبــاطــا أي تلفزيون " "LBCIالــذي
يملك خبرة طويلة بالنقل الرياضي

سيأخذ اإلتحاد مصلحة
اللعبة في اختياره
للعرض الفائز

ينتظر أن يحسم االتحاد ملف النقل التلفزيوني خالل األسبوع الحالي (أرشيف)

عبر كرة السلة ،لكن املسألة األخيرة
ق ــد ت ـكــون نـقـطــة الـضـعــف الرئيسية
في امللف نظرًا إلى صعوبة التوفيق
بني لعبتني كبيرتني بشكل عادل ،ما
ّ
سيغلب بالتأكيد كفة السلة على كرة
القدم وتذهب األخيرة الى قناة ""LB2
األرض ـي ــة وال ـت ــي ال يـمـكــن الـتـقــاطـهــا
خ ــارج لـبـنــان ،تـمــامــا كـمــا حـصــل في
نقل مباريات الفوتسال التي لم تأخذ
ً
حقها كامال .أضف الى ذلك أن قيمة
العرض ّ
املقدم أي  450ألف دوالر هو
األضعف ماديًا ،ليكون من الصعوبة
فوز الثنائي باملزايدة ،حتى لو كانت
عــاقــة ح ـيــدر بـكــاخـيــا م ـم ـتــازة .وفــي
النهاية ،فــإن الرئيس يريد مصلحة
اللعبة قبل أي شيء آخر.
تـبـقــى مـحـطــة " "MTVال ـتــي تــريــد أن
ت ــدخ ــل م ـج ــال ال ـك ــرة الـلـبـنــانـيــة بعد
تجربة ناجحة في مباراة "كالسيكو
ّ
ً
األســاط ـيــر" .وف ــي ح ــال سلمنا جــدال
ب ــأن ع ــرض تـلـفــزيــون "امل ــر" لــن يكون
األعلى ماديًا ،ولو بفارق بسيط ،لكن
ملفه يملك نقاط قــوة؛ أبرزها القدرة
اإلن ـت ــاج ـي ــة ال ـع ــال ـي ــة ل ـل ـق ـنــاة وكـ ــادر
ال ـع ـمــل ال ـك ـب ـيــر الـ ـق ــادر ع ـلــى إخـ ــراج
ّ
ال ـ ـصـ ــورة ب ــأف ـض ــل ح ــل ــة ،ع ـل ــى غ ــرار
معظم أع ـمــال " "MTVعـلــى الصعيد
اإلنـ ـت ــاج ــي .أضـ ــف الـ ــى ذلـ ــك ام ـت ــاك
املحطة قـنــاة ثانية هــي " "ONEالتي
ً
يمكن أن تكون بديال اضطراريًا للنقل
فــي ح ــال ح ـصــول أحـ ــداث طــارئــة في
البلد ،والتي كانت املشكلة الرئيسية
"للجديد" في السابق حيث يتم قطع
امل ـب ــاري ــات أو إف ـس ــاد بـثـهــا ملصلحة
أحداث سياسية أو اجتماعية أخرى.
كما أن " "MTVستحصل على حقوق
ك ــرة ال ـقــدم لـلـمــرة األول ـ ــى ،وبــالـتــالــي
ّ
ستوظف كل إمكاناتها لتقديم عمل
ي ـفــوق م ــا ج ــرى تـقــديـمــه ح ـتــى اآلن،
وتـ ـح ــديـ ـدًا مـ ــع ت ـل ـف ــزي ــون "الـ ـج ــدي ــد"
ال ــذي أح ــدث نـقـلــة نــوعـيــة فــي بعض
النواحي ،وبالتالي ستكون املحطة
أمـ ـ ـ ــام ت ـ ـحـ ـ ٍـد س ـت ـس ـع ــى ال ـ ـ ــى ك ـس ـب ــه،
لـكــن فــي واق ــع ال ـحــال سـتـكــون الـكــرة
الـلـبـنــانـيــة ه ــي ال ــراب ــح األك ـب ــر ،علمًا
بأن معلومات "األخبار" تفيد بسعي
القناة املذكورة الى توقيع عقد طويل
األمد مع االتحاد اللبناني ،ما يعني
أن ه ـن ــاك ن ـ ّـي ــة لـلـعـمــل ع ـلــى م ـشــروع
كبير ال محدود.
امل ـس ــأل ــة ف ــي ي ــد ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـ ـ ــدرس أعـ ـ ـض ـ ــاؤه ـ ــا املـ ـلـ ـف ــات
وسـ ـيـ ـتـ ـخ ــذون قـ ــرارهـ ــم فـ ــي ال ـق ــري ــب
العاجل حتى يـبــدأ العمل مبكرًا ،إن
كان على صعيد الجهة التي ستفوز
بــالـنـقــل أو االتـ ـح ــاد لـتـقــديــم ص ــورة
تليق بلعبة كرة القدم.

اعتزال

قصاص ال يقول وداعًا بل إلى اللقاء
اخـ ـتـ ـت ــم م ـح ـم ــد ق ـ ـصـ ــاص  25سـنــة
كـ ـ ــاعـ ـ ــب ف ـ ـ ــي مـ ـ ــاعـ ـ ــب ك ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم
الـلـبـنــانـيــة ،م ـ ّـر ع ـلــى ع ــدد كـبـيــر من
ـوال ال ــى مـنـتـخــب لـبـنــان.
ال ـف ــرق وصـ ـ ً
من الحكمة الــى شباب الساحل الى
ال ـن ـج ـمــة والـ ـصـ ـف ــاء ،ب ـع ــد ت ـجــربـ َـتــي
احتراف في السعودية واألردن .ترك
ق ـصــاص بـصـمــة م ــع ك ــل فــريــق لعب
م ـعــه ،واس ـت ـحــق لـقــب هـ ــداف لـبـنــان،
صـ ــاحـ ــب ال ـب ـن ـي ــة الـ ـق ــوي ــة والـ ـح ــس
التهديفي العالي.
طــوى قصاص آخــر صفحة عن عمر
ناهز أربعني عامًا في مباراة تكريمية
جمعت نـجــوم الـكــرة اللبنانية على
مـ ـلـ ـع ــب ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور رئـ ـي ــس
االتحاد اللبناني للعبة هاشم حيدر
ورئـيــس نــادي العهد تميم سليمان
صاحب الضيافة والــدعــم ومشاركة
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معنوية مــن رئـيــس ن ــادي الراسينغ
جورج فرح الذي كان حاضرًا أمس.
ن ـجــوم لـبـنــان ســاب ـقــون وح ــاض ــرون
أتـ ـ ـ ــوا الـ ـ ــى م ـل ـع ــب الـ ـعـ ـه ــد ل ـي ـق ــول ــوا
وداعــا لقصاص الالعب وإلــى اللقاء
لقصاص املــدرب .رضــا عنتر حضر،
موسى حجيج أيضًا ،يوسف محمد،
زيــاد الصمد ،محمود طحان ،حسن
معتوق ،عباس عطوي ،ربيع عطايا،
خ ــال ــد ت ـكــه جـ ــي ،وح ـي ــد فـ ـت ــال ،علي
السعدي ،أحمد زريــق ،نور منصور،
م ـح ـم ــد زيـ ـ ــن ط ـ ـحـ ــان ،عـ ـب ــد ال ـف ـت ــاح
عاشور ،أكرم وأحمد مغربي ،مهدي
خ ـل ـي ــل ،ح ـس ــن دق ـي ــق وغ ـي ــره ــم مــن
النجوم .لعبوا مباراة ودية تكريمية
قدم الكثير للكرة اللبنانية.
لشخص ّ
هل هو نادم على مزاولته كرة القدم؟
«قطعًا ال» ،يقول قصاص لـ»األخبار».

«اكـتـسـبــت مـحـبــة ال ـن ــاس وال ـش ـهــرة،
وه ــذا أمــر ليس بقليل .مسيرتي لم
تنته بـعــد .قــد تـكــون انتهت كالعب،
لكنها ب ــدأت ك ـمــدرب .ال أعـلــم تمامًا
من أين سأبدًا ،لكن ال شك في أني لن
أترك كرة القدم».
وع ـ ّـم ــا إذا ك ـ ــان ي ـش ـجــع ولـ ـ ــده عـلــى
م ــزاول ــة ك ــرة ال ـق ــدم ،يـجـيــب قصاص
«طـبـعــا ،لـكــن بـشــرط أن يـحـتــرف في
ال ـ ـخـ ــارج وال ي ـب ـق ــى أسـ ـي ــر امل ــاع ــب
الـلـبـنــانـيــة .وه ــذا أم ــر ينسحب على
ج ـم ـيــع العـ ـب ــي ل ـب ـن ــان ال ــذي ــن يـجــب
أن ي ـ ـس ـ ـعـ ــوا لـ ـ ــاح ـ ـ ـتـ ـ ــراف« ،ف ـن ـح ــن
لــديـنــا طــاقــات ويمكنهم أن يكونوا
محترفني ،بشرط أن يجدوا من يهتم
بهم».
وف ــي آخ ــر س ـ ــؤال ل ـق ـصــاص الــاعــب
عما إذا كانت كرة القدم قد أنصفته،

يجيب سندباد الكرة اللبنانية« :نعم
أنصفتني».
ودع ــت ال ـكــرة اللبنانية
ـد
أم ــس األح ـ ّ
أحــد أبــرز نجومها ،وبعد أسبوعني
ـودع امل ــاع ــب
ونـ ـص ــف أسـ ـب ــوع س ـ ـتـ ـ ّ
ن ـج ـمــا آخ ـ ــر ه ــو ال ـق ــائ ــد ال ـتــاري ـخــي
ملنتخب لبنان وأشهر الالعبني الذين
احترفوا في الخارج ،وهو رضا عنتر،
في مباراة من املفترض أن تبقى في
ال ــذاك ــرة الـلـبـنــانـيــة ،كــونـهــا ستشهد
مشاركة ثالثة مــن نجوم برشلونة،
وه ــم ج ـي ــرارد بيكيه وجـ ــوردي ألبا
وسيرجيو بوسكيتس.
قد تكون ظروف املباراتني مختلفتني،
لـكــن ال شــك فــي أن النتيجة واح ــدة،
وهي اعتزال نجمني تاريخيني ،على
أم ــل أن تـسـتـفـيــد مـنـهـمــا ك ــرة ال ـقــدم
اللبنانية في مجال آخر.

أربعة كبار وراء
كريستيانو رونالدو
واصل نجم ريال مدريد البرتغالي
كريستيانو رونالدو احتالله عناوين
الصحف ،فبعد قضية التهرب الضريبي،
انتقل الكالم الى رحيله عن النادي امللكي.
أما األندية املرشحة للتعاقد معه ،فهي:
مانشستر يونايتد وتشلسي اإلنكليزيان،
وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن
ميونيخ األملاني .وذكرت صحيفة «آس»
اإلسبانية ّأن مانشستر يونايتد خصص
 200مليون يورو ،الستعادة «سي آر  ،»7إال
ّأن العرض قد يصل إلى  210ماليني يورو،
على أن ينضم إليه زميله ألفارو موراتا،
مقابل رحيل الحارس اإلسباني دافيد دي
خيا ،عن «الشياطني الحمر» للعب مع النادي
امللكي .كما أشارت الصحيفة إلى أن سان
جيرمان قدم عرضًا أقل وقميته  140مليون
يورو ،اضافة الى راتب سنوي يصل إلى
 30مليون يورو .أما مالك تشلسي الروسي
رومان أبراموفيتش فيبدو مستعدًا للتخلي
عن البلجيكي إيدين هازار للحصول على
أفضل العب في العالم.
في املقابل ،حاول مدرب ريال الفرنسي
زين الدين زيدان ،عبر اتصال هاتفي ،إقناع
رونالدو بعدم الرحيل ،بحسب ما ذكرت
صحيفة «ماركا» الرياضية اإلسبانية.
وأضافت الصحيفة ان قائد الفريق
سيرجيو راموس اتصل أيضًا برونالدو من
إجل إقناعه بالعدول عن قراره.
بدوره ،يخطط تشلسي للتعاقد مع مهاجم
ليون الفرنسي ألكسندر الكازيت قبل
مواطنه أرسنال الذي يقترب من حسم
الصفقة .وأفادت معلومات بأن تشلسي
يرغب في التعاقد مع الكازيت بسبب
إصرار إفرتون على مبلغ  90مليون يورو
للموافقة على بيع البلجيكي روميلو لوكاكو.
من جهة أخرى ،يراقب إداريو يوفنتوس
املفاوضات الحاصلة بني برشلونة
واإليطالي ماركو فيراتي ،ففي حال إتمام
الصفقة سيكون هناك فرصة لبطل ايطاليا
للحصول على خدمات الكرواتي إيفان
راكتيتش.

أخبار رياضية

األطفاء يواجه الصداقة
في نهائي كرة اليد

تـنـطـلــق الـ ـي ــوم ع ـنــد ال ـس ــاع ــة  22.30الـسـلـسـلــة
النهائية لبطولة لبنان في كرة اليد ،بني فوج اطفاء
بيروت والصداقة ،في قاعة حاتم عاشور ،حيث
يحرز اللقب الفريق الذي يفوز على منافسه في
مباراتني من أصل ثالث ممكنة.
وكان األطفاء قد بلغ النهائي بفوزه على الليسيه
نــاسـيــونــال  0-2فــي السلسلة املــؤلـفــة مــن ثالث
مباريات فــي نصف النهائي األول ،فيما صعد
ال ـص ــداق ــة لـلـمـنــافـســة ع ـلــى ال ـل ـقــب بـتـغـلـبــه على
الجيش اللبناني  0-2أيضًا في نصف النهائي
الثاني.
ّ
ويعول األطفاء على هدافه حسني شاهني وحارس
مرماه حسني صقر ،فيما سيعتمد الصداقة على
التونسي الياس الزمال وجميل قصير.
مــن جهة ثانية ،يلتقي عند غ ـدًا الساعة 22.30
الـجـيــش الـلـبـنــانــي م ــع الـلـيـسـيــه نــاس ـيــونــال على
املركز الثالث.

األنطوني ّ
يكرم فريقه
لكرة السلة

كـ ّـرم نــادي األنطوني الرياضي الجهازين الفني
واإلداري وفريق كــرة السلة للرجال الــذي تأهل
الى مصاف أندية الدرجة األولى لخوض غمارها
ملــوســم  .2018-2017وج ــرى التكريم فــي كلية
الـعـلــوم الــريــاضـيــة التابعة للجامعة ،حيث ألقى
رئـيــس الجامعة األنطونية ورئـيــس الـنــادي األب
جــرمــانــوس جــرمــانــوس كلمة هنأ فيها الفريق
على تأهله الى الدرجة األولــى بعد موسم مميز،
ونـ ّـوه بالدور الــذي لعبه املــدرب غسان سركيس
والــاعـبــن خ ــال املــوســم لتحقيق ال ـهــدف الــذي
وضعته اللجنة اإلداريــة للنادي ،متمنيًا التوفيق
للفريق في مسيرته.

