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رياضة
الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

النجمة يقدم مدربه الحاج ومهمته الصعبة
ّ
قدمت إدارة نادي النجمة
مدربها الجديد جمال الحاج
«الحارس» الذي تلقف كرة
النارّ النجماوية ووافق على
تسلم التدريب في مهمة
شبه مستحيلة لينافس بطل
األفالم األميركية توم كروز
بطل «المهمة المستحيلة»
عبد القادر سعد
مهمة جمال الـحــاج صعبة ج ـدًا .هي
ال ت ـت ــوق ــف ع ـل ــى أن الـ ـف ــري ــق يـحـتــل
املركز الحادي عشر برصيد نقطتني
ومن دون أي فوز بعد أربع مباريات،
بـ ــل فـ ــي ك ـ ــون ال ـ ـظـ ــروف الـ ـت ــي تـحـكــم
النادي صعبة جدًا من خالل األجواء
الــداخـلـيــة والـحــالــة النفسية لالعبني
ومستواهم الهابط.
ب ــدا ال ـح ــاج ف ــي املــؤت ـمــر الـصـحــافــي
ال ــذي حـضــره نــائــب الــرئـيــس صــاح
ع ـس ـي ــران وع ـض ــو ال ـل ـج ـنــة االداري ـ ـ ــة
ّ
سامي الوزان ومدير الفريق الجديد
ب ـه ـيــج ق ـب ـي ـســي م ـت ــأث ـرًا ف ــي حــديـثــه
عــن ال ـظــروف الـتــي أحــاطــت بمجيئه
ّ
لتسلم القيادة الفنية خلفًا للروماني
ت ـي ـتــا ف ــال ـي ــري ــو ال ـ ــذي ح ـ ــزن ال ـح ــاج
لعدم تقدير ما فعله ،فجرى نسيان
االيجابيات والكؤوس التي أحرزها
َ
ولـ ــم ت ـب ــق سـ ــوى ال ـن ـت ــائ ــج ال ـس ـي ّـئــة.
وأشــار الى أنه شخصيًا كان يفضل
بقاء فاليريو ،لكنه كان يعلم ضمنيًا
أن املــدرب الروماني لم يعد يملك ما
يمكن تقديمه الى الفريق.
ّ
ال ـ ـحـ ــاج أك ـ ـ ــد أنـ ّـ ــه يـ ـن ــزع ـ ّـج مـ ــن كـلـمــة
"م ـ ـبـ ــروك" وي ـف ــض ــل "مـ ــوفـ ــق" ف ــي ظــل
م ــا ي ــواجـ ـه ــه م ــن صـ ـع ــاب .ورغـ ـ ــم أن
كثيرين نصحوه بعدم قبول املهمة،
إال أنه وافق بسبب صعوبة الظروف،
"فاألمور لم تعد تحتمل تجارب ،حتى
لو كــان املوضوع على حساب اسمي
وت ــاري ـخ ــي ف ـقــد قـبـلــت امل ـه ـمــة بـهــدف
إنقاذ الفريق ومنعه من الــدخــول في
الـنـفــق املـظـلــم .نـحــن ال نــريــد بـطــوالت
وال آسيا ،بل نريد إبراز إمكانيات كل
العب والنتائج الجدية تأتي وحدها".

وبــدا واضحًا الدعم االداري للحاج،
خـصــوصــا م ــن خ ــال ك ــام عـسـيــران
الذي شرح تفاصيل ما حدث ،معتبرًا
أن ق ـ ــرار الـتـغـيـيــر ات ـخ ــذ ق ـبــل ثــاثــة
أسابيع ،وتحديدًا بعد لقاء األنصار
حـيــث إن امل ـ ــدرب ال ــروم ــان ــي ل ــم يكن
مرتاحًا وطلب الرحيل .وعليه ،جرى
التواصل مع مدربني اثنني ،أحدهما
امل ـص ــري ع ـبــد ال ـعــزيــز ع ـبــد الـشــافــي
وآخر ال يريد اإلفصاح عن اسمه ،لكن
لــم يتم االتـفــاق معهما .فلم يكن من
ّ
حــل ســوى اللجوء الــى "ابــن النادي"،
ّ
فطلبت اإلدارة منه تسلم املسؤولية،
خصوصًا أنه يعرف أدق التفاصيل
في النادي ،كونه مستشارًا للنجمة
ويتم أخذ رأيه في الكثير من األمور.
إذًا الكابنت جمال شريك في املسؤولية
ويـتـحـمــل ف ــي ج ــزء مـنـهــا م ــا وصـلــت
الـ ـي ــه األم ـ ـ ـ ــور ،ف ـك ـيــف يـ ـك ــون شــري ـكــا
ومنقذًا في الوقت عينه؟
س ـ ــؤال ي ـج ـيــب ع ـنــه الـ ـح ــاج ،مـعـتـبـرًا
أن رأي ــه كــان استشاريًا فقط والـقــرار
ال ـن ـه ــائ ــي ل ـف ــال ـي ــري ــو الـ ـ ــذي ك ـ ــان هــو
صـ ـ ــاحـ ـ ــب امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،س ـ ـ ـ ـ ــواء ف ــي

ال ـت ـعــاقــدات أو االس ـت ـغ ـن ــاءات" ،وأن ــا
أح ـ ـتـ ــرم ن ـف ـس ــي ،وكـ ـم ــا أن ـ ــي ال أق ـبــل
التدخل في عملي ال يمكن أن أتدخل
في عمل أي مدرب .وعلى سبيل املثال
كـنــت أتـمـنــى ل ــو واف ــق فــالـيــريــو على
استقدام عبدالله طالب من طرابلس،
إض ــاف ــة الـ ــى ق ـ ـ ــرارات أخ ـ ــرى ال يفيد
الكالم عنها حاليًا".
أمـ ــر آخـ ــر ي ـم ـكــن الـ ــوقـ ــوف عـ ـن ــده فــي
وصول الحاج الى تدريب النجمة هو
سيرته الذاتية التدريبية وخبرته في
ـاد كبير
هذا املجال؛ فنادي النجمة نـ ٍ
ي ـح ـتــاج الـ ــى م ـ ــدرب خ ـب ـيــر ،وال ـح ــاج
رغم أنه كان من أفضل العبي لبنان،
وه ــو م ــن أف ـض ــل املـحـلـلــن ال ـكــرويــن
ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون (ل ــم يـحـســم مـســألــة
تركه لعمله السابق معتبرًا أن املسألة
عند إدارة قناة الجديد) إال أنــه على
ال ـص ـع ـيــد ال ـت ــدري ـب ــي ل ــم ي ـخــض تلك
التجارب الكبيرة تدريبيًا.
أمر أيضًا ّ
ٌ
يرد عليه الحاج ،مؤكدًا أن
املدربني الناجحني في أوروبا هم من
الـشـبــاب "وال يــوجــد م ــدرب يملك كل
شــيء مهما كانت خبرته كبيرة .وما

يـحــدد نـجــاح ّ
أي م ــدرب هــو الـظــروف
التي تتوافر له".
وستكون مباراة التضامن صور هي
أول استحقاق لجمال الحاج غدًا في
صــور ،وهي مباراة بدأ العمل عليها
مـ ــن ي ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن ع ـل ــى ص ـع ـيــد رف ــع
ال ــروح املعنوية لــدى الــاعـبــن ،وهو
ّ
مــا أك ــده مــديــر الفريق الجديد و"ابــن
الـنــادي" أيضًا بهيج قبيسي ،كاشفًا
عــن إقــامــة معسكر داخ ـل ــي ،وراف ـضــا
ّ
ت ـق ــدي ــم وع ـ ـ ــود ،ل ـك ـنــه أك ـ ــد أن جـمـيــع
الالعبني يد واحدة.
لكن الغيابات الكثيرة ترخي بثقلها
على الفريق ،وآخــرهــا حمزة سالمي
ال ــذي تـحــدث نــائــب الرئيس عسيران
ع ــن م ــوض ــوع ــه ،م ـع ـت ـب ـرًا أن امل ـســألــة
ال تـعــود إل ــى ال ـن ــادي ،كــونـهــا تتعلق
ب ــال ــاع ــب ونـ ــاديـ ــه ن ـف ــط م ـي ـس ــان مــن
جهة ونــادي الصفاء من جهة أخرى،
"وهـنــاك تــواصــل مــع الـصـفــاء ،كما أن
م ـحــامــي ال ــاع ــب س ـي ـقــدم اسـتـئـنــافــا
ل ـل ـف ـي ـف ــا ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال ي ـم ـك ــن ج ــزم
مسألة مشاركة سالمي غـدًا مــن عدم
مشاركته".

عسيران والحاج خالل المؤتمر الصحافي أمس (عدنان الحاج علي)

تعود الحياة الى كرة السلة اللبنانية مع إقامة
دورة حـســام الــديــن الـحــريــري الـتــي ستنطلق
في  24الجاري على ملعب النادي الرياضي،
حيث ُعقد أمس مؤتمر صحافي لإلعالن عن
الدورة التي سيشارك فيها ثمانية فرق ،أربعة
من لبنان وأربعة عربية.
الـ ـ ـف ـ ــرق الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ج ـ ـ ــرى ت ـق ـس ـي ـم ـه ــا ع ـلــى
م ـج ـمــوع ـتــن ،ح ـي ــث ض ـ ّـم ــت االول ـ ـ ــى ال ـن ــادي
الــريــاضــي حــامــل الـلـقــب ،مــع هــوبــس ،وامليناء
الـعــراقــي وجمعية ســا امل ـغــرب ،فيما ّ
ضمت
ال ـثــان ـيــة ف ــرق هــومـنـتـمــن وب ـي ـب ـلــوس والـنـجــم
الساحلي التونسي وصيف النسخة املاضية
واملجمع البترولي الجزائري.
وك ــان ــت ك ـل ـمــة ل ــراع ــي الـ ـ ــدورة ال ـنــائ ـبــة بـهـيــة
الحريري ممثلة بنجلها أحمد ،وكلمة لرئيس
ال ـنــادي الــريــاضــي هـشــام ج ــارودي ال ــذي أكد
أهمية الدورة التي باتت محطة سنوية تنطلق
منها االندية بتحضيراتها للموسم الجديد،
متمنيًا التوفيق لجميع الفرق.
وتبدأ ال ــدورة في  24الحالي بلقاء الرياضي
× املـيـنــاء ال ـعــراقــي ( ،)17:30وس ــا املغربي
× ه ــوب ــس ( .)20:30وي ـل ـع ــب ف ــي  25مـنــه
بيبلوس × النجم الساحلي التونسي ()17:30
وهــومـنـتـمــن × املـجـمــع ال ـب ـتــرولــي ال ـجــزائــري
( .)20:30وف ــي  26يلعب املـيـنــاء الـعــراقــي ×
سال املغربي ( ، )17:30وهوبس × الرياضي
( .)20:30وفي  27النجم الساحلي × املجمع
الـبـتــرولــي ( ،)17:30وبـيـبـلــوس × هومنتمن
( .)20:30فــي  28املـيـنــاء الـعــراقــي × هوبس
( ،)17:30الرياضي × سال املغربي (.)20:30
ويختتم الــدور األول فــي  29الـجــاري بلقاءي
امل ـج ـم ــع الـ ـبـ ـت ــرول ــي × ب ـي ـب ـل ــوس (،)17:30
هومنتمن × النجم الساحلي (.)20:30

التجديد التحاد الجودو

ً
ّ
ماليزيا رفضت والبحرين رحبت :أهال بـ«كونغرس إسرائيل»!
«استضافة هذا الحدث تعني تنفيذ
بعض الـشــروط ،ومنها وضــع العلم
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة خ ــال
أعمال الكونغرس .بعد أن أخذنا في
االع ـت ـبــار اإلي ـجــاب ـيــات والـسـلـبـيــات،
رأي ـ ـنـ ــا مـ ــن األف ـ ـضـ ــل مل ــالـ ـي ــزي ــا ع ــدم
استضافة هــذا ال ـحــدث» .هــذا الكالم
نطق بــه أفـنــدي حـمــزة ،نائب رئيس
االت ـح ــاد امل ــال ـي ــزي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،قبل
ش ـ ـهـ ــريـ ــن ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا رفـ ـ ـض ـ ــت بـ ـ ــاده
استضافة كونغرس «الفيفا» املقرر
ف ــي أيـ ــار ع ــام  2017بـسـبــب حـضــور
إسرائيل.
ماليزيا إذًا رفضت االستضافة ،لكن
البحرين قبلت بها ،إذ قبل أيــام ّ
أقر
«الفيفا» إقامة الكونغرس في اململكة
الخليجية.
وعـلـيــه ،ف ــإن إســرائ ـيــل امل ـط ــرودة من
ماليزيا وجدت لها مالذًا في مملكة
البحرين .ال مانع في املنامة إذًا من
استضافة وفــد الكيان اإلسرائيلي،
هـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا أكـ ـ ـ ـ ـ ــده رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
البحريني لكرة القدم علي بن خليفة

ّ
دورة الحسام السلوية
تنطلق االثنين

أخبار رياضية

الفيفا

حسن زين الدين
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آل خليفة ،حيث قال لصحيفة البالد
الـبـحــريـنـيــة ،ب ـعــد ال ـت ـس ــاؤالت الـتــي
دارت ف ــي ال ـش ــارع الـبـحــريـنــي حــول
مـشــاركــة وف ــد الـكـيــان« :زيـ ــارة الــوفــد
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي امل ـت ــوق ـع ــة ت ــأت ــي بـعــد
ح ـص ــول ات ـح ــاد ال ـك ــرة ع ـلــى ال ـضــوء
األخ ـضــر مــن الـجـهــات املختصة في
مملكة البحرين» ،وأض ــاف« :األكيد
أن اسـتـضــافــة الـبـحــريــن لـكــونـغــرس
الفيفا أكبر بكثير من مسألة دخول
ثـ ــاثـ ــة أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـ ــن اتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـك ــرة
اإلسرائيلي إلى البحرين».
إذًا آل خليفة أوض ــح ال ـصــورة حتى
ال تكون ملتبسة على أحد ،ومفادها
أن املـهــم هــو اسـتـضــافــة ه ــذا الـحــدث
ال ـع ــامل ــي ،أم ــا ال ـحــديــث ع ــن ال ــوج ــود
اإلســرائـيـلــي فـهــذا أمــر «عــرضــي» ،إذ
بالنسبة إل ــى ه ــؤالء بــاتــت القضية
الفلسطينية في ّ
طي النسيان وحتى
االندثار ،أما التطبيع بكافة أشكاله
مــع الـكـيــان اإلســرائـيـلــي فـبــات حتى
عـلـنـيــاَ .أول ـي ــس مـلــك الـبـحــريــن حمد
بن عيسى آل خليفة هو القائل أمام
رئيس مؤسسة التفاهم العرقي في
نـيــويــورك ،الـحــاخــام الـيـهــودي مــارك

شـنــايــر ،قبل أشـهــر ،وفـقــا ملــا كشفته
ص ـح ـي ـف ــة «جـ ـ ـي ـ ــروزالـ ـ ـي ـ ــم ب ــوس ــت»
اإلســرائـيـلـيــة« :إســرائـيــل ق ــادرة على
الــدفــاع ليس عــن نفسها فحسب بل
عن أصوات االعتدال والدول العربية
املعتدلة في املنطقة»؟
ً
لكن مهال ،وجب تذكير رئيس االتحاد
البحريني بــأن مئات مــن الناشطني
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن وال ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
تظاهروا قبل أيام أمام مقر االتحاد
الفرنسي لكرة القدم للمطالبة بطرد
إس ــرائ ـي ــل م ــن «ال ـف ـي ـفــا» ،وأك ـث ــر فــإن
ج ـم ــاه ـي ــر س ـل ـت ـي ــك اإلس ـك ــوت ـل ـن ــدي
رفـعــت األع ــام الفلسطينية ّ
ورددت
ال ـع ـب ــارات املـنــاه ـضــة إلســرائ ـيــل في
امل ـ ـبـ ــاراة أم ـ ــام ه ــاب ــوي ــل ب ـئــر الـسـبــع
اإلســرائـيـلــي فــي «يــوروبــا لـيــغ» .هذا
هــو املـشـهــد فــي الـبـحــريــن ،وذاك في
فرنسا واسكوتلندا البعيدتني!

رئيس االتحاد
البحريني لكرة
القدم علي بن
خليفة آل خليفة

عقدت الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني
للجودو وفروعه اجتماعًا في مقر االتحاد
املؤقت في نادي بودا ادما ،بحضور جميع
االندية االعضاء ،باستثناء نادي الشباب
الرياضي البترون والنادي الرياضي للشبيبة
الذي ال يحق له التصويت.
وتم عقد جلستني ،االولى للجمعية العمومية
العادية حيث جرى خاللها استعراض البيانني
االداري واملالي لالتحاد لسنة  ،2016وتمت
املصادقة عليهما باإلجماع وإبراء ذمة االتحاد،
والجلسة الثانية استثنائية النتخاب هيئة
إدارية جديدة ،ففاز بالتزكية فرنسوا سعادة،
يوسف أبو سمرا ،كمال ناكوزي ،عبدو أيوب،
أنطوان عصبو ،شربل القمر ،نسيب القزي
وحنا اروادي .وتم توزيع املناصب االدارية على
االعضاء على الشكل اآلتي :فرنسوا سعادة
رئيسًا ،يوسف أبو سمرا وكمال ناكوزي نائبي
الرئيس ،عبدو أيوب أمينًا للسر ،علي زغيب
أمينًا للصندوق ،أنطون عصبو محاسبًا ،وكل
من شربل القمر ونسيب القزي وحنا اروادي
ً
أعضاء مستشارين.

بعثة الشن كيوكوشنكاي
الى إيران

غادرت البعثة اللبنانية للشن كيوكوشنكاي
كاراتيه للمشاركة في بطولة تصفيات الشرق
االوسط التي ستقام في  20و 21الحالي في
طهران بمشاركة لبنان والعراق وإيران والكويت
واالمارات واليمن وفلسطني.
ّ
وتعد هذه البطولة بمثابة تصفيات مؤهلة
لنهائيات كأس العالم التي ستقام العام املقبل
في كازاخستان في  1و 2تموز  2017حيث
ّ
يمثل الشرق االوسط العبان عن كل فئة من
األوزان.
ويترأس البعثة عضو املنظمة الدولية شيهان
هاشم مكي ،وتضم املدرب وسام الشناوي
واألبطال املشاركني :شونغ لي مكي ،جعفر
رمال ،محمد رمال ،رائد مشيك ،جاد كجك،
وموسى ناصر الدين.

