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الرياضة اللبنانية

راهن فاليريو
على الالعبني
الشباب وكانوا
عند حسن ظنه
(عدنان الحاج
علي)

غادرت أمس بعثة فريق الصفاء الى العاصمة األردنية ّ
عمان ملواجهة فريق ذات راس األردني ضمن الجولة الخامسة ملسابقة
كأس االتحاد اآلسيوي ،إذ يسعى ممثل لبنان األول الى إكمال انجازه في البطولة وتأكيد صدارته للمجموعة األولى .أما أسباب هذا
اإلنجاز فيشرحها املدرب القدير الروماني تيتا فاليريو الذي يتحدث عن فريقه بشكل خاص وكرة القدم اللبنانية بشكل عام

خلطة تيتا فاليريو السحرية في الصفاء
عبد القادر سعد
ال ي�خ�ت�ل��ف اث �ن��ان ع �ل��ى أن م��ا حققه
الصفاء ضمن مسابقة كأس االتحاد
اآلس �ي��وي ح�ت��ى اآلن ،يعتبر إن �ج��ازًا
أق� ��رب ال ��ى «امل� �ع� �ج ��زة» ،ل �ي��س بسبب
ال� �ف ��وز او ال� �ت ��أه ��ل ،ب ��ل ن �ظ �رًا
ل� �ظ ��روف ع� ��دد ال �ن �ق ��اط ال �ت��ي
ج �م �ع �ه ��ا ال � �ص � �ف � ��اء .ف �م �م �ث��ل
ل�ب�ن��ان ح�ق��ق أع �ل��ى ن�س�ب��ة من
النقاط حتى اآلن ،محرزًا 12
ن �ق �ط��ة م ��ن أص � ��ل  12م�م�ك�ن��ة
وه� � ��و ال� �ف ��ري ��ق ال ��وح� �ي ��د ف��ي
منطقة غرب آسيا الذي حقق
ال �ع�لام��ة ال�ك��ام�ل��ة م��ن ب�ي�ن 16
فريقًا ،وهو ضمن تأهله الى
ال � ��دور ال �ث��ان��ي وي �ح �ت��اج ال��ى
ن �ق �ط ��ة ك � ��ي ي �ض �م ��ن ص� � ��دارة
املجموعة .وتأتي هذه األرقام
ّ
امل � �م � �ي� ��زة وال� � �ت � ��أه � ��ل ال �ك �ب �ي��ر
ف ��ي ظ ��ل ظ � ��روف ص �ع �ب��ة ج �دًا
ي �م��ر ب �ه��ا ال �ف��ري��ق م ��ع ت��وال��ي
اإلص� ��اب� ��ات واإلي� �ق ��اف ��ات ال��ى
درج� ��ة غ �ي��اب خ�م�س��ة الع�ب�ين
مرة جديدة يدفع
أس��اس�ي�ين ف��ي م �ب��اراة واح��دة
يدربه
النجمة الذي
عن التشكيلة اللبنانية ،ورغم
األملاني ثيو بوكير
ذل��ك االن �ت �ص��ارات الصفاوية
(الصورة) ضريبة
م�س�ت�م��رة .ف�م��ا ه��ي األس �ب��اب
الظروف األمنية ،إذ
وراء م � ��ا ي �ح �ص ��ل م � ��ع ب �ط��ل
لبنان؟
سيغيب جمهور الكبير
س� � � ��ؤال ب� ��إج� ��اب� ��ات م �ت �ع ��ددة
عن مباراة الكويت
يقدمها امل��دي��ر الفني للفريق
بعد أن غاب عن لقاءي
ال��روم��ان��ي تيتا ف��ال�ي��ري��و في
الجيش السوري وفنجاء
حديثه مع «األخبار».
العماني .فقرار منع
رغم كل الظروف واإلصابات
الجمهور صدر أمس من
غ�ي��ر ال��واق�ع�ي��ة ال �ت��ي وصلها
قيادة الجيش العتبارات
ث �م ��ان �ي ��ة الع � �ب �ي�ن أس��اس �ي�ي�ن
أمنية ،رغم تطمينات
منذ بداية املوسم ،ومنهم طه
سابقة بامكانية السماح دي��اب وابراهيم توريه وعلي
السعدي وأحمد جلول وعلي
للجمهور بالدخول.
ن��اص��ر ال��دي��ن ورون � ��ي ع ��ازار
وجارد شومان وكونستاتني
ت��وب��ا وغ �ي��ره��م ،ف��إن ف��ال�ي��ري��و سعيد
بما تحقق لكن امل�ش��وار لم ينته بعد
ف��ال �ه��دف ال �ق��ري��ب ه ��و اح� � ��راز امل��رك��ز
األول في املجموعة.

النجمة
من دون
جمهوره!

أم��ا أس�ب��اب النجاح فيعيدها امل��درب
الروماني الى أنه منذ بداية مشواره
مع الفريق أوصل فكرة الى الالعبني،
أن نادي الصفاء هو مجموعة العبني
وليس أفرادًا يلعبون ألسمائهم .وكل
الع ��ب ف �ه��م ف �ك��رة أن ��ه ي�ل�ع��ب ل�ل�ن��ادي
وليس للشخص .فاملجموعة هي من
ت �ف��وز ول �ي��س األف � ��راد وه ��ذا م��ا ج��رى
تطبيقه في التمارين.
وع� � ��ن م� � ��دى ام � �ك � ��ان اس � �ت � �م� ��رار ه ��ذه
امل� � �ع � ��ادل � ��ة ال � �ن ��اج � �ح ��ة م � ��ع ال � �ف ��ري ��ق،
يجيب ف��ال�ي��ري��و ب��أن عنصر الخبرة
م �ه��م ل�ب�ط��ول��ة ب�ح�ج��م ك ��أس االت �ح��اد
اآلس � �ي� ��وي ،ل �ك��ن االص� ��اب� ��ات ه ��ي م��ن
ت�ح��رم��ه م��ن االس �ت �ع��ان��ة ب �ه��م ،اال أن��ه
راض ع��ن ال�لاع�ب�ين ال�ص�غ��ار «ال��ذي��ن
يريدون برهنة أنفسهم ،وهم يقدمون
كل ما لديهم على أرض امللعب».

لكن ال��ى أي م��دى سيستطيع ه��ؤالء
ال�ل�اع� �ب�ي�ن ال� �ص� �غ ��ار ت �ح� ّ�م��ل ك ��ل ه��ذا
ال �ض �غ��ط؟ «أك �ي��د أن ه ��ؤالء ال�لاع�ب�ين
س� �ي� �ص ��ل وق� � � ��ت ي � �ش � �ع � ��رون ف � �ي� ��ه أن
البطولة أصبحت أك�ب��ر منهم .وهنا
ي��أت��ي دور امل � ��درب واالدارة ف��ي رف��ع
ال��روح املعنوية لالعبني حتى ع��ودة
األساسيني».
لكن تجربة آسيا الناجحة يبدو أنها
ال ت�ن�ع�ك��س ّع �ل��ى ال �ب �ط��ول��ة امل�ح�ل�ي��ة.
فالصفاء تعثر مرتني في ظرف  4أيام،
فقد أه��در أرب��ع نقاط بعد تعادله مع
السالم زغرتا في األس�ب��وع السادس
عشر وم��ع اإلخ��اء األه��ال��ي عاليه في
السابع عشر .بالنسبة إل��ى فاليريو
ه��ذا أم��ر طبيعي ك��ون ال�ف��ري��ق يلعب
على جبهتني كبيرتني الدوري املحلي
وك� ��أس آس �ي ��ا« ،وي� �ب ��دو أن ال�لاع�ب�ين

يحتاج الصفاء
إلى نقطة كي يضمن
صدارة المجموعة
األولى

م�ت�ح�م�س��ون أك �ث��ر ف��ي آس �ي��ا ،ل�ك��ن لو
ك ��ان ال �ف��ري��ق ج��اه �زًا ب��ال �ك��ام��ل لكنت
س �ت��رى وج �ه��ًا آخ ��ر ل �ل �ص �ف��اء ،وك�ن��ت
أستطيع تدوير ( )Rotationالالعبني
ب�ش�ك��ل أف �ض��ل .ف��أن��ا ح�ي�ن اس�ت�ق��دم��ت

الكويت يصل لمواجهة
النجمة في الثانية
يستعد فريق النجمة ملواجهة ضيفه الكويت الكويتي
غدًا عند الساعة  18.00على ملعب املدينة الرياضية
ضمن املجموعة الثانية لكأس االتحاد اآلسيوي .وقد
وصلت أمس البعثة الكويتية التي تضم  47شخصًا بينهم
 26العبًا هم :مصعب الكندري ،جراح العتيقي ،شريدة
الشريدة ،فهد الرشيدي ،حسني حاكم الشمري ،خالد
العازمي ،عبد الله البريكي ،فهد عوض شاهني ،وليد علي
جمعة ،بدر العازمي ،فهد األنصاري ،روجيريو دي سيلفا،
يعقوب ناصر عبد الله ،سامي الصانع ،فهد العنزي ،جواد
نيكونام ،شادي الهمامي ،عصام جمعة ،علي الكندري،
عبد الهادي خميس ،يوسف يعقوب ،احمد الصقر ،عبد
الرحمن الحسينان ،محمد العازمي ،يعقوب وليد الطراروة،
فهد صباح جهل .ويقود املباراة طاقم حكام عراقي مؤلف
من محمد قاسم ساراي ونجاح رشيد الحميدة ومؤيد محمد
علي ،إضافة إلى واثق محمد عبد الله الباق حكمًا رابعًا.

طه دياب وابراهيم توريه كان هدفي
رفع مستوى الالعبني عبر األداء الذي
سيقدمه الالعبان».
وعن حظوظ الصفاء باملحافظة على
ال �ل �ق��ب ،ف�ع�ل��ى ال � ��ورق ال �ص �ف��اء يملك
ّ
متخوف ّ
مما
حظوظه كاملة «لكني
ُس ِمع سابقًا حول أن التحكيم سيصب
في مصلحة النجمة» .فهناك أخطاء
ُ
ارتكبت بحق الصفاء أكثر مما حصل
م ��ع ال �ن �ج �م��ة ،وه � ��ذا م �ق �ل��ق ب��ال�ن�س�ب��ة
إل� ��ى ف��ال �ي��ري��و .ه ��و ال ي �ت �ه��م ال �ح �ك��ام
ّ
بتعمد األخ �ط��اء ،ف��ذل��ك ج��زء من
أب �دًا
اللعبة ،لكن ما حصل في لقاء الصفاء
واالج�ت�م��اع��ي أقلقه ح�ين رف��ع الحكم
امل �س��اع��د راي� �ت ��ه م�ع�ل�ن��ًا وج � ��ود رك�ل��ة
جزاء ولم يحتسبها الحكم الرئيسي.
وما حصل في لقاء فريقه مع اإلخاء
األهلي عاليه غير مقبول «صحيح أن
ُ
رك�ل��ة ال �ج��زاء ال�ت��ي احتسبت لفريقي
غير صحيحة لكن ه��دف اإلخ��اء جاء
م��ن خطأ على امل��داف��ع ال �س��وري تامر
ال� �ح ��اج م �ح �م��د .وه� �ن ��اك ف� ��رق ف ��ي أن
تخوض اللقاء وأن��ت متأخر بهدف،
وتسعى للتعادل».
وي � �ت� � ّ
�وس� ��ع ال � �ح� ��دي� ��ث م � ��ع ف��ال �ي��ري��و
ل�ي�ت�ن��اول ال � ��دوري وال �ك��رة اللبنانية
ب �ش �ك��ل ع� � ��ام ،وال � �ت ��ي ي ��راه ��ا ت �ت �ط��ور
ف�ه��و يعرفها س��اب�ق��ًا نتيجة وج��وده
في املنطقة العربية« .ويمكن لها أن
تتطور أكثر في ح��ال ج��رى االهتمام
بتمارين الفرق والطريقة التي يتدرب
بها الالعبون».
ه��ل ه�ن��اك امكانية مل�ش��ارك��ة فاليريو
في العمل على صعيد املنتخبات؟
يجيب امل��درب ال��روم��ان��ي ب��أن��ه حاليًا
م��ع ف��ري��ق ال�ص�ف��اء وك��ل ت��رك�ي��زه على
إح ��راز األل �ق��اب م��ع ه��ذا ال�ف��ري��ق ال��ذي
ي ��رت� �ب ��ط ب� �ع� �ق ��د م� �ع ��ه وه � � ��و ي �ح �ت��رم
ه��ذا ال�ع�ق��د« ،ل �ك��ن يمكنني م�س��اع��دة
امل �ن �ت �خ �ب��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ع �ب��ر ت�ق��دي��م
الع �ب�ين م��ن م�س�ت��وى ج�ي��د م��ن خ�لال
فريق ال�ص�ف��اء .أم��ا فيما بعد فيمكن
أن ي �ك��ون ل��ي دور ،خ�ص��وص��ًا أن لي
تجارب على صعيد املنتخبات سابقًا
وت�ح��دي�دًا م��ع منتخب س��وري��ا ،وهنا
أحب أن أوجه رسالة أن كرة القدم في
أي بلد هي السفير لهذا البلد ،والفرق
واملنتخبات ح�ين تلعب ف��ي ال�خ��ارج
ّ
فهي تمثل لبنان ،وبالتالي يجب دعم
امل �ش��ارك��ات ال �خ��ارج �ي��ة ،وتخصيص
اس�ت�ث�م��ارات ل�ه��ذه اللعبة ك��ي ّ
تشرف
لبنان خارجيًا».
وب� ��ال � �ع� ��ودة ال � ��ى م � �ب � ��اراة ذات راس
األردن � ��ي ال� ��ذي ي�ح�ت��ل امل��رك��ز ال�ث��ان��ي
ف��ي امل�ج�م��وع��ة ب��رص�ي��د  9ن �ق��اط ،فقد
غ ��ادرت ال�ب�ع�ث��ة أم ��س ،وس�ي�غ�ي��ب عن
تشكيلة ال �ص �ف��اء ق�ل��ب دف ��اع ال�ف��ري��ق
ع�ل��ي ال�س�ع��دي ال��ذي ال ي ��زال يتعافى
م � ��ن ج � ��راح � ��ة ال� � �غ� � �ض � ��روف ،ورون � � ��ي
ع� � ��ازار وع �ل��ي ن��اص��ر ال ��دي ��ن وأح �م��د
جلول بسبب اإلص��اب��ة ،في حني ضم
ف��ال �ي��ري��و ال �ن ��اش ��ئ ع �ل��ي ك ��رك ��ي (19
س �ن��ة) ال� ��ذي خ ��اض م �ب��ارات��ه األول ��ى
ه��ذا امل��وس��م أم ��ام ال�س��وي��ق ال� ُ�ع�م��ان��ي
األربعاء املاضي ،ونجح في تسجيل
ه � ��دف ال� �ف ��وز ل �ف��ري �ق��ه .ك ��ذل ��ك ض�م��ت
التشكيلة الع��ب الوسط ال�س��وري طه
دياب ،الذي شارك أيضًا أمام السويق
في مباراته األولى هذا املوسم ،بعدما
التماثل للشفاء من إصابة في الرباط
الصليبي.
وت��أل �ف��ت ب �ع �ث��ة ال �ص �ف��اء إل� ��ى األردن
م��ن أم�ي�ن س��ر ال �ن ��ادي ه�ي�ث��م شعبان
رئ �ي �س��ًا ،وال ��روم ��ان ��ي ت �ي �ت��ا ف��ال�ي��ري��و
مديرًا فنيًا ،وغسان أبو دياب مدربًا،
وج � �ه� ��اد م �ح �ج ��وب م� ��درب� ��ًا ل �ح ��راس
املرمى ،ووس��ام خليل مديرًا للفريق،
وال ��زم � �ي ��ل ري � � ��اض ع �ي �ت��ان��ي م�ن�س�ق��ًا
إع�لام�ي��ًا ،وأف�لاط��ون ال�ص��اي��غ طبيبًا،
وس �ي �ب��اس �ت �ي��ان م �ع��ال �ج��ًا ف �ي��زي��ائ �ي��ًا،
وول � �ي� ��د أب � ��و م �ج ��اه ��د ل �ل �ت �ج �ه �ي��زات،
والالعبني زياد الصمد ومحمد الدرة
لحراسة امل��رم��ى ،ن��ور منصور ،بشار
امل �ق��داد ،محمد زي��ن ط �ح��ان ،محمود
ك �ج ��ك ،ت ��ام ��ر ال � �ح ��اج ،م �ح �م��د ح�س��ن،
شعيتو للدفاع ،حسن هزيمة ،حمزة
س�ل�ام ��ي ،ع �م��ر ال � �ك� ��ردي ،ق�س�ط�ن�ط�ين
ت ��وب ��ا ،ح ��ات ��م ع �ي ��د ،ط ��ه دي� � ��اب ،ع�ل��ي
اسماعيل للوسط ،علي كركي ،جوزف
حبوش وحسن الحاج للهجوم.

