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املقدوني زوران يراوغ زميله
مصطفى سرحان في تمرين
األمس (هيثم املوسوي)

كرة الصاالت

الصداقة للحفاظ
ّ
على تميز «فوتسال» لبنان
بعد السد في كرة اليد والرياضي في كرة السلة اللذين تسيدا القارة
اآلسيوية في لعبتيهما ،فإن الصداقة يمني النفس ان يعود بلقب االندية
القارية في كرة القدم للصاالت التي تقام في قطر على الرغم من صعوبة
املهمة أمام فرق خبيرة وذات باع طويل
أحمد محيي الدين
ي��رف��ع ن� ��ادي ال �ص��داق��ة ،ب �ط��ل ال� ��دوري
وال � � �ك� � ��أس ،راي� � � ��ة ت �م �ث �ي��ل ل� �ب� �ن ��ان ف��ي
بطولة ال�ن��وادي اآلسيوية لكرة القدم
للصاالت في نسختها الثانية والتي
ت�ق��ام ف��ي ال�ع��اص�م��ة ال�ق�ط��ري��ة ال��دوح��ة
ب�ي�ن  26ح ��زي ��ران ال �ج ��اري واألول من
تموز املقبل بضيافة نادي الريان.
وك� � ��ان ب� � ��روس ك ��اف �ي ��ه ق� ��د ش� � ��ارك ف��ي
ال �ب �ط��ول��ة األول � ��ى وودع� �ه ��ا م��ن ال ��دور
األول .ول ��ن ت �ك��ون ط��ري��ق ب�ط��ل لبنان
في البطولة مفروشة ب��ال��ورود ،إذ إن
القرعة وضعته في املجموعة االق��وى
ال��ى جانب منصوري شهيد االيراني
وه� � ��و امل � ��رش � ��ح االب � � � ��رز ل �ن �ي ��ل ال �ل �ق��ب
خ �ص��وص��ًا أن� ��ه ي �ض��م أب � ��رز ال�لاع �ب�ين
االي ��ران� �ي�ي�ن أب� �ط ��ال آس� �ي ��ا ،واردوس
االوزب� � �ك � ��ي وال � � ��ذي ي �ض��م ع � ��دد ك�ب�ي��ر
م��ن الع�ب��ي امل�ن�ت�خ��ب ،إض��اف��ة ال��ى جي
ات��ش بنك التايالنذي وال��ذي اقترض
أب� ��رز ال�لاع �ب�ين ف��ي ب �ل��ده ،ف�ي�م��ا تضم
امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة ال ��ري ��ان ال �ق �ط��ري،
املضيف ،ون��اغ��وي��ا اوشينز الياباني
وزهاي جينغ دراغون الصيني.
وانطلقت استعدادات النادي اللبناني
ع �ق��ب ان �ت �ه��اء ال �ب �ط��ول �ت�ين امل�ح�ل�ي�ت�ين
وب� � ��وت � � �ي� � ��رة ت � �ص � ��اع � ��دي � ��ة ت� �ح� �ض� �ي� �رًا
ل�لاس �ت �ح �ق��اق ال � �ق ��اري ،وأش � ��ار امل��دي��ر
ال �ف �ن��ي ل �ل �ف��ري��ق ح �س�ين دي ��ب إل ��ى ان��ه
ك ��ان ��ت ه� �ن ��اك خ �ط��ة اع � ��دادي � ��ة م�ك�ث�ف��ة
وع�ل��ى الشقني الفني وال�ب��دن��ي ،إال أن
ال �ث �غ��رة ال ��وح� �ي ��دة ف ��ي ال �ت �ح �ض �ي��رات
ك��ان��ت ع��دم تمكننا م��ن االح�ت�ك��اك مع
فرق ذات مستويات قوية جدًا أو حتى
إق��ام��ة معسكر خ��ارج��ي ،ل�ك��ون معظم
البطوالت كانت منتهية في البطوالت
امل�ه�م��ة .وت��م االس�ت�ي�ع��اض بالتمارين
دون ان �ق �ط��اع م��ن أج ��ل ال ��وص ��ول ال��ى
أعلى درجات التجانس بني الالعبني،
حيث لعب ال�ف��ري��ق م�ب��اري��ات م��ع فرق
محلية للوقوف على جاهزية الفريق.
واس�ت�ع��ان ال�ص��داق��ة ب�ع��دد م��ن العبي
األن��دي��ة املحلية ال��دول �ي�ين ،وه��م علي

ه �م��دان��ي وع �ل ��ي ال �ح �م �ص��ي (ال� �ن ��دوة
ال �ق �م��اط �ي��ة) وح �س��ن ش�ع�ي�ت��و (ال �ب �ن��ك
اللبناني الكندي) إضافة الى املحترف
مع السد القطري خالد تكه جي.
وك �ش ��ف دي� ��ب ان ال � �ن ��ادي ت �ع��اق��د م��ع
ال �ب��رازي �ل��ي س�ي��رج�ي��و ال� ��ذي ل �ع��ب مع
ال �س��د ال �ق �ط��ري واح� �ت ��رف س��اب �ق��ًا في
ال��دوري االسباني ،وهو يتمتع ببنية
جيدة وحس تهديفي قوي ،إضافة الى
املقدوني الدولي زوران ليفسكي الذي
لديه القدرة على االرت��داد السريع بني
ال��دف��اع وال�ه�ج��وم وتسجيل األه ��داف
من أقل فرصة.
وأوضح ديب ان الفريق عانى اصابات
ط�ف�ي�ف��ة ل ��دى ب�ع��ض ال�لاع �ب�ين ،إال أن��ه
ت��م ع�ل�اج ال�لاع �ب�ين وب ��ات ��وا ج��اه��زي��ن
لالستحقاق.
ويعتمد ديب في باقي التشكيلة على
الع �ب��ي ال� �ن ��ادي وه ��م ال� �ح ��ارس رب�ي��ع
الكاخي والالعبون الكابنت ربيع ابو
شعيا ومروان زورا ومصطفى سرحان
وجوزف عطية وطوني ضومط وجان
كوتاني وحسن باجوق.
ويدرك ديب مدى صعوبة املهمة ،لكنه
أش ��ار ال��ى أن امل �ب��اراة االول ��ى م��ع جي
اتش بنك (األحد املقبل  16:30بتوقيت
ب� � � �ي � � ��روت) س � �ت� ��ؤس� ��س ل� �ل� �م� �ب ��ارات�ي�ن
التاليتني م��ع شهيد م�ن�ص��وري ال��ذي
ت �ص �ع��ب م��واج �ه �ت��ه (االث� �ن�ي�ن )14:00
والثالثة مع اردوس (الثالثاء .)16:00
وأش � ��ار دي ��ب أي �ض��ًا إل ��ى أن ال��ري��اض��ة
ف��ي ل�ب�ن��ان ون�ت��ائ�ج�ه��ا ن �ت��اج مجهود
ف ��ردي ،ف��ال�ن��ادي ي�ص��ارع وح ��ده ،وك��ل
م � ��ا وص� � ��ل ال � �ي� ��ه ال � �ص� ��داق� ��ة وي �س �ع��ى
لألفضل بفضل االن��دف��اع واللطموح
ال�لام�ح��دود وال�ح�م��اس��ة ل��دى الجميع
دون أي تمييز .وت��وج��ه بالشكر ال��ى
إدارة النادي التي لم تبخل بأي شيء،
واالتحاد الكروي ،وخصوصًا رئيس
لجنة كرة الصاالت سيمون الدويهي
وأمني السر رهيف عالمة اللذين سهال
أمور املشاركة .وامل ديب في أن يحقق
ال�ف��ري��ق نتيجة ج�ي��دة أس ��وة بلعبتي
كرة اليد وكرة السلة.

عاشور:
التمثيل
المشرف هدفنا
ّ
رأى رئيس نادي
الصداقة عبد الله
عاشور ان تمثيل لبنان
واجب ،واألهم أن يكون
بمستوى مشرف ،لذلك
عملت ادارة النادي مع
الفريق والجهازين
االداري والفني
كمجموعة واحدة
ومتراصة تحضيرًا
للمشاركة على أمل
تحقيق نتائج ايجابية،
خصوصًا أن الطموح
واالندفاع موجودان،
وأيضًا تأتي املشاركة
لكسب الخبرة.

الكرة اللبنانية

تحريضات وتهديدات في معسكر املنتخب اللبناني
ال تبدو األمور هادئة
في معسكر منتخب
لبنان لكرة القدم ،الذي
يستعد لخوض غمار
تصفيات كأس العالم
 ،2014حيث الحت في
األيام األخيرة التحريضات
والتهديدات حول
الالعبني والجهاز الفني
رستم ومحجوب في التمارين (هيثم املوسوي)

لم تكن عبارة «على مسؤولية» إميل
رستم الشيء االستثنائي في مستهل
م �س �ي��رة امل �ن �ت �خ��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �ع��ائ��د
بعد غياب طويل ،إذ إن التحضيرات
ال ت��زال تنقصها أم��ور ك�ث�ي��رة ،أقلها
ال � �ت � �ج � �ه � �ي ��زات ال � � �ض � ��روري � ��ة إلق ��ام ��ة
الحصص التدريبية ،حيث لم يفتح
االتحاد اللبناني لكرة القدم خزينته
ح � �ت ��ى اآلن ل � �ص� ��رف م� �ب� �ل ��غ ب �س �ي��ط
لتأمينها.
لكن ما يحصل اآلن أخطر بكثير ،إذ
ش�ه��دت إح ��دى ال�ح�ص��ص التدريبية
على ملعب الصفاء دخ��ول مجموعة
من الشبان يسألون عن رام��ز دي��وب،
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي وص�ل��ت ف�ي��ه رس��ال��ة
واض� �ح ��ة ال� ��ى ال �ج �ه��از ال �ف �ن��ي ب �ع��دم

ال �ت �ف �ك �ي��ر ف� ��ي إح � �ض� ��ار األخ � �ي� ��ر ال ��ى
امل �ل �ع��ب امل� ��ذك� ��ور ألن� ��ه م �م �ن��وع ع�ل�ي��ه
دخوله ،وذلك على خلفية تركه فريق
الصفاء قبل موسمني لتجربة حظه
في االحتراف في الخارج.
م �ص��در ال��رس��ال��ة ه ��ذه ك ��ان ق ��د بعث
بأخرى الى أحد كوادر الجهاز الفني،
ً
س��ائ�لا إي��اه ع��ن ج��دوى ال�ب�ق��اء ضمن
ف ��ري ��ق ع �م��ل رس� �ت ��م ،وخ �ص ��وص ��ًا أن
املبلغ الذي يتقاضاه ال يبدو مغريًا،
ّ
لتتضح بالتالي ص��ورة م��ا يحصل،
وه � ��ي أن ق� � � ��رارًا ب �ف �ت��ح م �ع ��رك ��ة ض��د
املدرب الوطني قد اتخذ.
وه��ذا ال �ق��رار ي�ب��دو أم �رًا ملموسًا من
خالل محاولة تطويقه إعالميًا أيضًا،
إذ ح� � ّ�رض ع �ض��و ف��اع��ل ف��ي االت �ح��اد

ن � � ��ادي اإلخ� � � ��اء األه � �ل� ��ي ع ��ال �ي ��ه ع�ل��ى
رستم ،على خلفية ما ورد في حديثه
الى «األخ�ب��ار» األسبوع املاضي عند
س��ؤال��ه ع��ن سبب اس�ت��دع��اء ال�ح��ارس
الياس فريجة الى التشكيلة ،فوردت
ع � � �ب � ��ارة «ب � � �ي � ��اع ك � �ع � ��ك» ك �ت��وص �ي��ف
ل �ل �ش �خ��ص ال� � ��ذي ي� �ك ��ون ف� ��ي امل �ل �ع��ب
م��ن دون أن يتابع امل�ب��اراة على نحو
حثيث ،وقد جرى توضيح االلتباس
في تفسيرها في اليوم التالي ،حيث
أك��د رستم احترامه لجميع العاملني
ف ��ي ال ��وس ��ط ال ��ري ��اض ��ي ،ف ��ي ال��وق��ت
ال��ذي ي�ب��دو فيه البعض م�ص� ّ�رًا على
معينة ،وعلى ّ
استنتاجات ّ
زج أكبر
عدد من األشخاص في معركة إحراج
رستم إلخراجه.

