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الكرة اللبنانية

تساعد عودة
حسن املحمد
في تدعيم خط
الهجوم النجماوي
(أرشيف ــ عدنان
الحاج علي)

يختتم اليوم وغدًا الدور األول من كأسي النخبة والتحدي لكرة القدم ،في وقت تواصل فيه األندية تحركها على صعيد تجربة
الالعبني األجانب قبل انطالق الدوري في  26أيلول ،في حني يعاود منتخب لبنان األوملبي تمارينه االثنني استعدادًا للقاء البرازيل

صراع في النخبة والمحمد يعود نجماويًا
عبد القادر سعد
ي�ل�ت�ق��ي ف��ري �ق��ا ال �ص �ف��اء وال��راس �ي �ن��غ
اليوم عند الساعة  16.00على ملعب
العهد ضمن املجموعة األول��ى لكأس
النخبة ،حيث يحتاج الصفاء لنقطة
كي يضمن تأهله ال��ى نصف
ال �ن �ه��ائ��ي ك ��ون ��ه ي �م �ل��ك ث�ل�اث
ن �ق��اط م��ن ف ��وز ع �ل��ى النجمة
 ،0 - 2ال � � ��ذي ي �م �ل��ك ب� � ��دوره
الرصيد عينه بعد فوزه على
ال��راس �ي �ن��غ  .1 - 2األخ� �ي ��ر ال
يملك خ�ي��ارًا س��وى ال�ف��وز كي
ي�ت��أه��ل ،ح�ي��ث سيلعب ف��ارق
األه � � � ��داف دورًا ف� ��ي ت �ح��دي��د
ه��وي��ة ال �ف��ري��ق ال �ث��ان��ي ال ��ذي
س �ي ��راف �ق ��ه .ف� �ف ��وز ال��راس �ي �ن��غ
 0 - 1أو  0 - 2ي ��ؤه �ل ��ه م��ع
ال�ص�ف��اء ب �ف��ارق األه� ��داف عن
النجمة .أم��ا ف��وز الراسينغ 3
  0فيعني أن القرعة ستحددم� ��ن س �ي �ت��أه��ل ب�ي��ن ال �ص �ف��اء
والنجمة ،وفي حال عدم فوز
الراسينغ فسيتأهل الصفاء
وصل أمس املدافع
والنجمة.
املبروك
التونسي حمدي
ذل��ك أن ن�ظ��ام البطولة ينص
ّ
على تأهل الفريق الذي يملك
للخضوع للتجربة مع
فريق النجمة الذي مازال نقاطًا أكثر ،وفي حال التعادل
ف ��ي ال��رص �ي��د ت �ح ��دد ن�ت�ي�ج��ة
يبحث عن مدافع .علمًا
امل ��واج �ه ��ة ب�ي�ن ال �ف��ري �ق�ين من
أن املعلومات تشير الى
سيتأهل ،وف��ي ح��ال التعادل
أن البعض في النادي
يتأهل صاحب فارق األهداف
ّ
الساحل
يفكر بالعب
األعلى ،وفي حال التعادل من
حسن ضاهر (الصورة)
س� ّ�ج��ل أه ��داف اك�ث��ر أو تكون
لم
كبديل لبناني في حال
ال �ق��رع��ة ه ��ي م ��ن ت��ؤه��ل أح��د
الفرق.
يوفقوا بمدافع أجنبي.
وض �م��ن امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة،
يلتقي فريقا العهد وطرابلس
ع �ل��ى م �ل �ع��ب ال� �ص� �ف ��اء ع �ن��د ال �س��اع��ة
 .16.00وي�م�ل��ك ك��ل ف��ري��ق ن�ق�ط��ة بعد
تعادلهما مع السالم زغرتا وبالتالي
ف ��إن ال �ف��ائ��ز س �ي �ت��أه��ل ح�ك�م��ًا وي �ت��رك
ف ��ارق األه� ��داف ل�ي�ح��دد م��ن سيتأهل
من السالم وطرابلس .أم��ا التعادل 1
  1فسيعني أن ال�ق��رع��ة ستحكم منيتأهل بني الفرق الثالث.

مدافع
تونسي
للنجمة

في كأس التحدي ،يلتقي ،غدًا األحد
ع �ل��ى م �ل �ع��ب ال� �ص� �ف ��اء ع �ن��د ال �س��اع��ة
 ،16.00ش�ب��اب ال�س��اح��ل م��ع األن�ص��ار
ال �ج��ري��ح إداري � ��ًا ب �ع��د ت�خ�س�ي��ره أم��ام
التضامن صور الدراجه اسم الحارس
إدلبي على كشوف الفريق وهو
عمر ّ
غير موقع مع النادي .وكان األنصار
قد فاز على التضامن صور  ،2 - 3لكن
ع��اد ال�ص��وري��ون وف ��ازوا  0 - 2بقرار
اتحادي ليتأهلوا الى نصف النهائي
وت�ب�ق��ى ال�ب�ط��اق��ة ال�ث��ان�ي��ة معلقة بني
األن �ص��ار وال�س��اح��ل ال ��ذي ت �ع��ادل في
امل �ب ��اراة األول� ��ى م��ع ال�ت�ض��ام��ن .2 - 2
وبالتالي فإن األنصار ال يملك خيارًا
س � ��وى ال � �ف ��وز ل �ل �ت��أه��ل وأي ن�ت�ي�ج��ة
أخ� ��رى س�ت�ع�ن��ي خ ��روج ��ه ،وب��ال�ت��ال��ي
س �ي �ك��ون اج �ت �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة االداري � � ��ة
ال� �ث�ل�اث ��اء ق ��اس �ي ��ًا ف� ��ي ق � ��رارت � ��ه ح ��ول
الخطأ الذي حصل في لقاء التضامن.
ّ
أما في حال تأهل األنصار فقد يكون

وق��ع ال�خ�ط��أ أخ ��ف ،خ�ص��وص��ًا أن من
يتحمل املسؤولية ه��و مدير النادي
ع �ب��اس ح�س��ن (اس �ت �ق��ال م��ن منصبه
ول ��م ت�ح�س��م االدارة امل ��وض ��وع ب�ع��د)
وه ��و م �ق��رب ج� �دًا م��ن رئ �ي��س ال �ن��ادي
نبيل بدر الذي قد يتساهل مع حسن
بعكس ما حصل في الخطأ الذي وقع
ف��ي ل�ق��اء األن �ص��ار وال��راس�ي�ن��غ ضمن
�وع ال �ـ  19م��ن ال ��دوري امل��اض��ي.
األس �ب� ُ
فحينها أش ��رك الع��ب م� ّ�ن اآلم ��ال هو
محمد مهدي وكان قد وقع مع فريق
اآلم ��ال ب�ع��د ان �ط�لاق ال� ��دوري .فكانت
هناك قرارات قاسية من االدارة بحق
رم� � ��وز ف ��ي ال � �ن� ��ادي ك �س��ام��ي ال �ش��وم
وم��ال��ك حسون وج��رى التشهير بهم
في الصحف .علمًا أن الخطأ الثاني
أفدح من األول ،لكن في لبنان تحميل
امل� �س ��ؤول� �ي ��ات ال ي� �ك ��ون وف � ��ق ح�ج��م
ال �خ �ط��أ ب ��ل وف ��ق م �س �ت��وى ال �ع�لاق��ات
الشخصية.

ستحدد نتيجة
األنصار غدًا مدى حجم
القرارات التي ستتخذها
ادارة النادي

وفي املجموعة الثانية ،يلتقي النبي
ش�ي��ت وال �غ��ازي��ة ع�ن��د ال�س��اع��ة 16.00
على ملعب العهد حيث يملك النبي
شيت ثالث نقاط من فوز على األخاء
األهلي عاليه  0 - 1ال��ذي يملك نقطة
من تعادله مع الغازية  .2 - 2وبالتالي
ف��إن ف��وز سفير البقاع  0 - 1سيعني

المنتخب األول ـ األولمبي
يستعد للبرازيل
تعود االثنني تمارين املنتخب األوملبي اللبناني بقيادة
املدير الفني اإليطالي جوسيبي جيانيني (الصورة)
بعد عودته من إيطاليا في زيارة خاصة نتيجة مرض
سيطعم
والدته .ويستعد املنتخب األوملبي ،الذي
ّ
بالعبني من املنتخب األول ،ملواجهة منتخب البرازيل
األوملبي في  8أيلول في العاصمة القطرية الدوحة.
واختار جيانني  23العبًا للمباراة وهم :لحراسة املرمى:
الري مهنا ،داني الحاج وسراج الصمد ،للدفاع :علي حمام،
يوسف محمد ،بالل نجارين ،نور منصور ،وليد اسماعيل،
عباس عوض ،حسني ابراهيم وشادي سكاف .للوسط:
هيثم فاعور ،سيرج سعيد ،عباس عطوي (قائد النجمة)،
مهدي فحص ،يوسف حمادة ،غازي حنينة ،حسني
منصور ويوسف صالح .للهجوم :محمد حيدر ،حسن
معتوق ،محمد مرقباوي ومحمود سبليني.

تأهله واالح�ت�ك��ام ال��ى ف��ارق األه��دف
ب�ي��ن ال � �غ� ��ازي� ��ة واإلخ� � � � ��اء مل� �ع ��رف ��ة م��ن
س �ي��راف �ق��ه .أم ��ا ال �ف ��وز ب�ن�ت�ي�ج��ة أك�ب��ر
فسيؤهل اإلخاء مع النبي شيت ،وفي
ح��ال التعادل فسيتأهل النبي شيت
والغازية ويخرج اإلخاء من املسابقة.
على صعيد واقع الفرق ،فإن الصفاء
حسم أم��ره وق��رر اعتماد الكونغولي
«بابي» كأجنبي ثالث بعد األداء الذي
ق��دم��ه ف��ي ال�ف�ت��رة ال�س��اب�ق��ة وت�ح��دي�دًا
أم ��ام ال�ن�ج�م��ة ،م��ا أق �ن��ع امل��دي��ر الفني
سمير س�ع��د ف�ي��ه .وس�ي�ك��ون «ب��اب��ي»
ال ��ى ج��ان��ب ال �ث �ن��ائ��ي ال� �س ��وري (غ�ي��ر
امل �ق �ن �ع�ين) ط��ه دي� ��اب وع �ب��د ال��رح�م��ن
عكاري ال��ذي سيغيب عن لقاء اليوم
ب�س�ب��ب ال �ش��د ال�ع�ض�ل��ي وك��ذل��ك األم��ر
بالنسبة لعمر ال�ك��ردي ال��ذي أصيب
بكاحله في لقاء النجمة.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ث�لاث��ي خ �ض��ر وح �م��زة
س� �ل ��ام � � ��ي وع� � � �ل � � ��ي ال� � � �س� � � �ع � � ��دي ،ف � ��إن
املفاوضات جارية بني ادارتي الصفاء
ونادي نفط ميسان العراقي ،إذ أرسلت
األخيرة وبعد ط��ول انتظار ومحاولة
للتعاقد مباشرة م��ع ال�لاع�ب�ين ،عقود
إعارة الى ادارة الصفاء ملدة عام واحد
ل�ك��ل الع ��ب .وت�ب�ل��غ قيمة ع�ق��دي حمزة
س �ل�ام ��ي وع � �ل ��ي ال� �س� �ع ��دي  125أل ��ف
دوالر لكل منهما ،أما قيمة عقد خضر
سالمي فتبلغ  200ألف دوالر ،ومازالت
ادارة الفريق اللبناني لم تحسم قيمة
ال �ح �ص��ة ال �ت��ي س�ت�ن��ال�ه��ا م��ن ال �ع �ق��ود.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل��راس �ي �ن��غ ف � ��إن امل � �ب ��اراة
ستكون فرصة للمدير الفني التشيكي
ليبور باال للوقوف أكثر على مستوى
الفريق خصوصًا بعد العرض املقبول
أمام النجمة رغم الخسارة.
ف��ي ال �ع �ه��د ،م��ازال��ت ق�ض�ي��ة ال�لاع�ب�ين
األج ��ان ��ب غ �ي��ر م�ح�س��وم��ة خ�ص��وص��ًا
م��ع ص��رف اإلدارة ال�ن�ظ��ر ع��ن اإلب�ق��اء
على املدافع املصري محمد الجيالني
ال ��ذي م��ن امل �ف �ت��رض أن ي�ف�س��خ العقد
معه ،وكذلك األمر بالنسبة للبرازيلي
ال ��ذي ش ��ارك م��ع ال �ف��ري��ق ف��ي النخبة
والذي لن يجري التعاقد معه .ووصل
أم � ��س م� ��داف� ��ع ب ��رازي� �ل ��ي آخ � ��ر س�ت�ت��م
تجربته لكن ليس ف��ي م �ب��اراة اليوم
ك��ون��ه ل��م يسجل ع�ل��ى الئ�ح��ة ال�ن��ادي
ق �ب��ل ان� �ط�ل�اق ال �ن �خ �ب��ة .وي �غ �ي��ب ع��ن
اللقاء الالعب حسن شعيتو «موني»
املوقوف اتحاديًا ثالث مباريات بعد
ض��رب��ه الع �ب��ًا م�ن��اف�س��ًا ف��ي ال �ل �ق��اء مع
السالم زغرتا.
ف ��ي زغ ��رت ��ا ،ي �ب ��دو أن ادارة ال �س�ل�ام
زغرتا صرفت النظر عن التعاقد مع
املصري ابراهيم سعيد ،واستقدمت
ال �س��وري عبد ال �ق��ادر دك��ه ال��ذي لعب
مع األنصار سابقًا ويخضع للتجربة
مع الفريق الزغرتاوي حيث سيتخذ
ال� �ق ��رار ب�ض�م��ه أو ع��دم��ه ال� �ي ��وم .لكن
يبدو أن دكة قد نال رضى املدير الفني
ال�ه��ول�ن��دي ب�ي�ت��ر م�ن��درت�س�م��ا م��وق�ت��ًا.
وعلى الصعيد اللبناني ف��إن النادي
ق ��د ي�ف�ك��ر ف ��ي ض ��م الع �ب�ي�ن ل�ب�ن��ان�ي�ين
بعد أن تعاقد مع عمر عويضة وعمر
ومحمد الدكرمنجي ،حيث
زين الدين
ّ
أن النادي قد رف��ع خمسة العبني من
الشباب لكن يتخوف من عدم قدرتهم
على االلتزام كليًا مع الفريق في حال
حالت ظروفهم األكاديمية دون ذلك.
ف��ي النجمة ،عقد اجتماع مهم أمس
بني العب الفريق حسن املحمد ونائب
ال ��رئ� �ي ��س ص �ل��اح ع� �س� �ي ��ران واألم �ي��ن
ال �ع��ام س�ع��د ال��دي��ن ع�ي�ت��ان��ي ملناقشة
مستقبل امل�ح�م��د م��ع ال �ن��ادي وج��رى
وتوقيع العقد،
االت�ف��اق بني الطرفني
ّ
ح�ي��ث م��ن امل�ف�ت��رض أن ي��وق��ع محمد
على كشوف النجمة في االتحاد بعد
وصول بطاقته الدولية من ماليزيا.
وسيخضع املحمد لعملية جراحية
في كاحله يوم االثنني في مستشفى
رزق ع�ل��ى ي��د ال��دك �ت��ور أل �ف��رد خ��وري
وه ��و س�ي�ح�ت��اج ل�ف�ت��رة ش�ه��ر ق�ب��ل أن
طبيعي.
يعود الى املالعب بشكل
ُ
ومع عودة محمد من ماليزيا فتحت
شهية األن��دي��ة وت�ح��دي�دًا رئ�ي��س أحد
النوادي الكبيرة لضم مهاجم النجمة
م�ق��اب��ل ب ��دل م ��ادي أك �ب��ر ّم�م��ا ق��دم��وه
ال �ن �ج �م��ة ،ل �ك��ن م �ح �م��د ف ��ض ��ل ال �ب �ق��اء
م��ع ف��ري�ق��ه ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن الجانب
املادي.

