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رياضة
الكرة اللبنانية

أهداف «قاتلة» في الجولة الثالثة من الدوري

الصفاء يخطف التعادل والراسينغ يتجاوز الغازية
انطلق األسبوع الثالث من
الدوري اللبناني لكرة القدم
بفرحة راسينغاوية بعد
الفوز على الشباب الغازية
على أرضهم في جونية،
وخيبة أنصارية في صيدا،
مع جرعة أوكسجين
للصفاء .كما شهدت هذه
الجولة تسجيل خمسة
أهداف في مباراتين.
ولم تغب الخالفات عن
هذه الجولة ،إذ شهدت
مباراة الراسنيغ والغازية
ايضًا أخذًا وردًا بين الالعبين
واإلداريين من جهة
والحكام من جهة أخرى
عبد القادر سعد
ب ــن جــون ـيــة وص ـي ــدا ك ــان ــت الــدقــائــق
األخ ـي ــرة مــن امل ـبــاراتــن بــن األن ـصــار
وال ـص ـف ــاء ،وال ــراس ـي ـن ــغ م ــع ال ـغــازيــة،
حــاس ـمــة ب ـكــل م ــا لـلـكـلـمــة م ــن مـعـنــى.
ن ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـص ـ ـفـ ــاء «ال ـ ـج ـ ــري ـ ــح» ع ـ ــادل
األن ـصــار ( )1 – 1فــي الــدقـيـقــة األولــى
م ــن ال ــوق ــت بـ ــدل ال ـض ــائ ــع ( )91على
م ـل ـعــب صـ ـي ــدا الـ ـبـ ـل ــدي ،وال ــراس ـي ـن ــغ
فــاز على الشباب الغازية ( )1 – 2في
الــدقـيـقــة الـثــالـثــة م ــن ال ــوق ــت ب ــدل عن
ضائع أيضًا ( )93على ملعب جونية.
أمـ ٌـر آخــر كــان مشتركًا بــن املباراتني،
وه ــو الــاعــب الــراحــل يــوســف الـغــول،
الــذي لعب للراسينغ واألنصار خالل
مسيرته الـكــرويــة ،فكان هناك وقــوف
دقيقة صمت عن روحه في امللعبني.
ف ـ ــي صـ ـ ـي ـ ــدا ،خـ ـط ــف الـ ـصـ ـف ــاء ن ـق ـطــة
غ ــال ـي ــة كـ ـ ــان ب ــأم ــس الـ ـح ــاج ــة ال ـي ـهــا
ب ـعــد خ ـســارتــن مـتـتــالـيـتــن وحـلــولــه
فــي املــركــز األخـيــر فــي الـتــرتـيــب الـعــام
لـلــدوري .فالفريق الــذي أنهى املوسم
املاضي ثالثًا ،دخل إلى اللقاء الصعب
مـ ــع األن ـ ـص ـ ــار و«ظ ـ ـه ـ ــره ل ـل ـح ــائ ــط».
ّ
يتحمل خسارة ثالثة
فاألصفر لم يكن
تدخله في النفق املظلم ،وهو املوجود
ً
أص ــا فــي «الـعـنــايــة الـفــائـقــة» ،فكانت
نقطة التعادل في الدقيقة الـ 91بهدف
حسني العوطة كافية لبلسمة جزء من
جراح الصفاويني.
تـعــادل بطعم الـفــوز للصفاء ،وبطعم
الـخـســارة لــأنـصــار« .األخ ـضــر» الــذي
حــافــظ عـلــى ص ــورت ــه الـجـمـيـلــة فنيًا،
أه ــدر فــوزًا مستحقًا كــان فــي متناول
الـ ـي ــد .ض ـي ــاع الـ ـف ــوز ل ــم ي ـك ــن بـسـبــب
تسجيل الصفاء لهدف التعادل بعد
خـطــأ قــاتــل مــن املــدافــع حـســن بيطار،
بل بسبب إهــدار األنصاريني للعديد
من الكرات وعــدم قدرتهم على تعزيز
ال ـن ـت ـي ـج ــة وإنـ ـ ـه ـ ــاء امل ـ ـب ـ ــاراة ف ــائ ــزي ــن
ب ــأكـ ـث ــر م ـ ــن هـ ـ ـ ــدف .فـ ـ ـ ــإذا ك ـ ــان الع ــب
الصفاء حسني العوطة بطل التعادل
بتسجيله ال ـهــدف الـصـفــاوي الـقــاتــل،
فإن حارس الصفاء أحمد تكتوك ّكان
صــاحــب الفضل الرئيسي فــي تجنب
فريقه خسارة ثقيلة وإبقائه على آمال
الصفاويني بالتعديل ،وهو ما حصل.
فالتكتوك الــذي شــارك للمرة األولــى
ه ــذا املــوســم بـعــد شـفــائــه «الـجــزئــي»
من اإلصابة ،وقف في وجه الهجمات
األن ـص ــاري ــة ،وأن ـق ــذ م ــرم ــاه م ــن أكـثــر
مــن فرصة محققة للتسجيل .إهــدار
فــرص دف ــع ثمنه األن ـصــاريــون ،رغــم

ّ
تألق التونسي حسام اللواتي الذي
سـ ـج ــل ه ـ ـ ــدف ف ــريـ ـق ــه ف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة
الـ ـ ـ ـ ــ ،47وزمـ ـيـ ـل ــه ال ـس ـن ـغ ــال ــي ال ـح ــاج
مالك صانع الـهــدف ،وإلــى جانبهما
«ال ـف ـنــان» عـبــاس ع ـطــوي ،حـيــث قـ ّـدم
ه ــؤالء مستوى مـمـ ّـيـزًا ،يــدل على أن
األن ـصــار بخير هــذا املــوســم ،وهــم ال
يحتاجون سوى إلى بعض التركيز
في مرحلة إنهاء الهجمات.
ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـث ـي ــر ن ـ ــادي
الصفاء االستغراب ،في ظل العروض
املـ ـتـ ــواضـ ـعـ ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــدمـ ـه ــا ،ع ـلــى
عـكــس امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،رغ ــم تعزيز
الفريق صفوفه بـعــدد مــن العناصر
الجيدين .فالصفاء بدا بحاجة ماسة
الــى صانع ألـعــاب قــادر على إيصال
الكرات للمهاجم الكاميروني إرنست
أن ــان ــغ والـ ـ ــى ج ــان ـب ــه ع ـم ــر الـ ـك ــردي.
فــاألول كــان يقاتل وحيدًا في العمق
الـهـجــومــي ،والـثــانــي ب ــدا تــائـهــا رغــم
محاوالته العديدة .وإذا كان الصفاء
ً
قد وجــد حــا ملشكلة حراسة املرمى
مـ ــع عـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـح ـ ــارس تـ ـكـ ـت ــوك ،ف ــإن
مشكلة ال ــدف ــاع بـقـيــت حــاضــرة رغــم

عودة علي السعدي الى الفريق قادمًا
من نادي العهد.
لكن املشكلة فــي الصفاء تـبــدو أكبر
م ــن ع ــدم وجـ ــود ص ــان ــع األلـ ـع ــاب أو
خ ـل ــل فـ ــي ال ـ ــدف ـ ــاع ،وه ـ ــي قـ ــد ت ـطــال
الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ــاعـ ـب ــن وم ــدربـ ـه ــم
الروماني تيتا فاليريو ،التي ال تبدو
على ما يرامٌ .
أمر يحتاج الى معالجة
ً
إداري ــة ،ب ــدءًا مــن امللعب وص ــوال الى
املـكـتــب واالسـتـعــانــة بعناصر سبق
أن قـ ــامـ ــوا بـ ـه ــذا ال ـ ـ ـ ــدور ،خ ـصــوصــا
على الصعيد اإلداري ،ونجحوا في
تمتني العالقات داخل الفريق في عز
األزمة املالية .فكيف الحال مع وجود
استقرار مالي بقدوم الرئيس غازي
الشعار ،الذي ال يقبل أن يكون فريقه
مهددًا أو حتى أن يهبط الى الدرجة
ال ـث ــان ـي ــة ،ويـ ـك ــون ب ــذل ــك أول رئـيــس
ي ـ ـتـ ــرأس نـ ــاديـ ــن فـ ــي ظ ـ ــرف سـنـتــن
م ـت ـت ــال ـي ـت ــن يـ ـهـ ـبـ ـط ــان ال ـ ـ ــى دوري
املنسيني (الدرجة الثانية)؟

ّ
الغازية
الراسنيغ ــ الشباب

في جونية ،لم تختلف الصورة على

ٌ
تعادل بنكهة
الفوز للصفاء
وبطعم
الخسارة
لألنصار (عدنان
الحاج علي)

صعيد اإلث ــارة والفرحة الجنونية.
فــالــراس ـي ـنــغ ص ــاح ــب األرض وجــد
نفسه مـتــأخـرًا أم ــام ضيفه الشباب
ال ـغــازيــة ب ـهــدف سـجـلــه رام ــي فقيه.
لكن «األبيض» نجح في قلب تأخره
إل ـ ــى ف ـ ــوز درام ــاتـ ـيـ ـك ــي ك ـ ــان ب ـطــاه
الع ـ َـب ــي ال ـن ـج ـمــة ال ـســاب ـقــن يــوســف
ال ـ ـحـ ــاج وحـ ـس ــن الـ ـق ــاض ــي .ف ـ ــاألول
سجل هدف التعادل والثاني خطف

مواجهة قوية بين
اإلخاء وضيفه النجمة
اليوم في بحمدون
ه ــدف ال ـفــوز بـعــد سـيـنــاريــو غــريــب.
فـ ـف ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،اح ـت ـســب
حكم اللقاء ماهر العلي ركلة جــزاء
لصالح الراسينغ ،لكنه عاد وتراجع
عنها بعد تشاور مع الحكم املساعد
األول ع ـلــي املـ ـق ــداد ،مـحـتـسـبــا ركـلــة
ركنية لصالح الراسينغ .ومــن هذه
الــرك ـلــة ت ـحــدي ـدًا ج ــاء ه ــدف الـنـقــاط
الـ ـ ـث ـ ــاث عـ ـب ــر ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ،ل ـي ـخ ـطــف
ص ـ ــاح ـ ــب األرض ف ـ ـ ـ ــوزًا م ـس ـت ـح ـقــا
ّ
بتفوقه على ضيفه فنيًا ،ولو بشكل
طـفـيــف .واع ـتــرض العـبــو الراسينغ
ع ـلــى ت ــراج ــع ح ـكــم ال ـل ـقــاء ع ــن ركـلــة
ال ـج ــزاء ،كـمــا دخ ــل بـعــض اإلداري ــن
وعناصر الجهاز الفني في الناديني
إل ــى أرض امل ـل ـعــب لــاع ـتــراض على
قـ ــرار ال ـح ـكــم ب ـعــد اح ـت ـســابــه لــركـلــة
الجزاء وتراجعه عنها بعد التشاور
مــع م ـســاعــده ،قـبــل أن تـعــود األم ــور
إلى طبيعتها بعد وقت قليل توقفت
خالله املباراة.

مباريات اليوم وغدًا

ُي ـس ـت ـك ـمــل األسـ ـب ــوع ال ـث ــال ــث ال ـي ــوم
وغدًا بأربع مباريات ،فيلعب اليوم

اإلخـ ـ ـ ــاء األه ـ ـلـ ــي ع ــال ـي ــه مـ ــع ضـيـفــه
ال ـن ـج ـم ــة ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة  15.30فــي
م ـ ـبـ ــاراة ق ــوي ــة وم ــرتـ ـقـ ـب ــة .ف ــاإلخ ــاء
«ال ـع ـن ـي ــد» ع ـل ــى أرضـ ـ ــه ي ـب ـحــث عــن
ف ـ ـ ـ ــوزه األول ،وال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة ي ـت ــوج ــه
ال ــى ب ـح ـم ــدون دف ــاع ــا ع ــن ص ــدارت ــه
وسعيًا وراء تلميع صــورتــه الفنية
غير املقنعة ،رغــم النتائج الجيدة.
أمـ ـ ـ ـ ـ ٌـر س ـ ـعـ ــت إدارة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة الـ ــى
م ـعــال ـج ـتــه ع ـل ــى أكـ ـث ــر م ــن ص ـع ـيــد.
ً
فـ ـه ــي ع ـ ـ ــززت أوال الـ ـثـ ـق ــة بـ ــاملـ ــدرب
ال ـصــربــي ب ــوري ــس بــون ـيــاك ،كــونـهــا
تـعــرف تمامًا أن املشكلة ليست في
امل ـ ــدرب ب ــل ف ــي ال ــاع ـب ــن واألج ـ ــواء
امل ـح ـي ـط ــة .ف ـم ــا ح ـص ــل ق ـب ــل ّ م ـب ــاراة
الـ ـف ــري ــق مـ ــع ط ــرابـ ـل ــس يـ ــؤشـ ــر ال ــى
ذلك ،مع اعتكاف أحد نجوم الفريق
الــدول ـيــن عــن امل ـشــاركــة فــي امل ـبــاراة
قـبــل ال ـح ـصــول عـلــى حـقــوقــه املــالـيــة
ا ّلـتــي ج ــرى تأمينها لــه ســريـعــا ،ما
أثر على باقي زمالئه الذين شعروا
ب ــوج ــود صـيــف وش ـت ــاء ف ــوق سقف
واحــد .وهــذا مــا دفــع املسؤولني الى
ال ـت ـح ــرك س ــري ـع ــا ع ـب ــر دفـ ــع رواتـ ــب
شهر لالعبني وزيارة الرئيس أسعد
ص ـقــال أث ـن ــاء ت ـمــاريــن ال ـفــريــق لشد
عصب الالعبني .لكن الزيارة لم تمر
على خير ،حيث حصلت مشادة مع
الالعب حسني شرف الدين ألسباب
ّ
إداريًا
مالية ،أدت الى إيقاف الالعب
داخل الفريق.
وعليه ،ستكون «موقعة» بحمدون
ح ـ ــاسـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ،ش ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا ش ـ ــأن
املباريات الثالث غـدًا ،والتي تجمع
الـ ـعـ ـه ــد م ـ ــع م ـض ـي ـف ــه الـ ـبـ ـق ــاع ع ـنــد
الـ ـس ــاع ــة  15.30ف ــي ال ـن ـب ــي ش ـيــت،
والـ ـس ــام زغ ــرت ــا م ــع ضـيـفــه شـبــاب
ال ـس ــاح ــل ف ــي ال ـتــوق ـيــت ع ـي ـنــه عـلــى
ملعب املــرداشـيــة ،والتضامن صور
م ــع ض ـي ـفــه ط ــراب ـل ــس ع ـنــد ال ـســاعــة
 .16.00على ملعب صور البلدي.
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عند كل إستحقاق خارجي لكرة القدم ّ
في المستوى بين أندية لبنان وباقي األندية سواء على المستوى العربي أو اآلسيوي .في السنوات األخيرة كانت هناك بارقة
اللبنانية ،يظهر بوضوح الفارق
ّ
فنية وغير ّ
أمل بأن يصل لبنان إلى مونديال البرازيل  ،2014ولكن في األمتار األخيرة تبخر الحلم ألسباب كثيرةّ ،
فنية ،وعاد الجميع إلى أرض الواقع .األكيد أن مشاركة األندية غالبًا ما تكون «باهتة»
ُ
وتظهر مدى ضعف األندية ّ
المشاركة خارجيًا هو الوصول إلى مراحل متقدمة في كأس
اللبنانية ،وعدم الجهوزية مقارنة باآلخرين .أقصى الطموح بالنسبة إلى األندية اللبنانية
وغير مقنعة،
ِ
العرب لألندية األبطال ،أو تحقيق مفاجأة في كأس االتحاد اآلسيوي ،أما أكثر من ذلك فهو يصبح في مصاف األحالم .والمهم في هذا الموضوع أن مستوى األندية ينعكس على المنتخب،
وبالتالي الكلفة تكون باهظة

ّ
مشاركات لبنان الخارجية

الفارق في المستوى «طبيعي ومش طبيعي»
ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن م ـش ــارك ــات األن ــدي ــة
اللبنانية الخارجية األخـيــرة «عـ ّـرت»
واقعنا الصعب .كانت هذه املباريات
بمثابة الصفعة التي جعلت كثيرين
يستفيقون على «واقــع كــروي مرير».
صـحـيــح أن األن ــدي ــة الـلـبـنــانـ ّـيــة تلعب
ّ
عربية كبيرة ،لكن هل من
أمــام أندية
ّ
الطبيعي أن تكون الهوة بني مستوى
الفرق بهذا العمق؟
أسئلة عديدة حملتها «األخبار» إلى
م ــدرب ــن لـهــم ب ــاع طــويــل ف ــي املــاعــب
الـلـبـنــانـ ّـيــة ،مــن ثــاثــة أجـيــال مختلفة
ل ــإج ــاب ــة ع ــن سـ ــؤال رئ ـي ـس ــي« :لـيــش
نحنا هيك»؟
إميل رستم وموسى حجيج مدربان
ك ــان ــت ل ـه ـمــا ب ـص ـمــات ـه ـمــا ف ــي ال ـك ــرة
اللبنانية ،سواء كمدربني أو كالعبني.
أول م ــا ي ـق ــول ــه امل ـ ـ ــدرب إمـ ـي ــل رس ـتــم
حول واقعية الصورة الفنية ملباريات
األندية اللبنانية في البطولة العربية،
وتـحــديـدًا م ـبــاراة األهـلــي مــع النجمة
األخ ـي ــرة ه ــي ث ــاث كـلـمــات «طبيعي
ومــش طبيعي» .بالنسبة إلــى املــدرب
رس ـ ـتـ ــم ،فـ ـ ــإن كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة
ت ـس ـيــر ب ــامل ـق ـل ــوب« .ال ي ــوج ــد تنظيم
أو تخطيط ل ــدى األنــديــة الـتــي يعمل
مـعـظـمـهــا بـطــريـقــة ع ـشــوائـ ّـيــة» يـقــول
ال ـكــابــن إم ـيــل لـ ــ«األخـ ـب ــار» .يـتـســاءل
امل ـ ـ ـ ــدرب رسـ ـت ــم عـ ــن اإلدارة ال ـف ـن ـ ّـي ــة
ال ـت ــي ت ــرس ــم االس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة الـفـنـ ّـيــة
فــي األنــديــة« ،دورات فنية ومــدربــون
يتخرجون بالعشرات من دون فائدة.
تتعاقد األندية مع مدربني أجانب .قد
يكون الـســؤال األول الــذي ُيطرح على
أي مــدرب أجنبي يحضر إلــى لبنان:
م ــا ال ـ ــذي ش ـ ّـج ـع ــك ع ـل ــى املـ ـج ــيء إل ــى
لبنان؟».
ـن بأن
ـ
ق
ـ
ي
على
ـي
ـ
ن
ـ
ط
ـو
ـ
ل
ا
ـدرب
ـ
يـبــدو امل
ٍ
امل ـ ـ ــال هـ ــو الـ ـ ـج ـ ــاذب ال ــوحـ ـي ــد مل ـجــيء
امل ــدرب ــن األج ــان ــب إل ــى ل ـب ـنــان« ،ول ــو
ك ــان ــوا ي ـم ـل ـكــون عـ ـق ــودًا ف ــي بـلــدانـهــم
حتى مــن فــرق فــي الــدرجــة الثالثة ملا
أتوا إلى لبنان».
ُ
يـشــدد رسـتــم عـلــى أهـمـيــة وض ــع أطــر

ف ـن ـ ّـي ــة واضـ ـح ــة وك ـ ـ ـ ــوادر تـ ـق ــوم عـلــى
تنفيذ االستراتيجيات والخطط« ،في
لبنان أندية عديدة تعمد إلى استعارة
العـ ـب ــي األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــات ل ـل ـع ــب ب ــاس ــم
الـنــادي فــي بـطــوالت الفئات العمرية،
كــون كــل نــاد ملزمًا باللعب بعدد من
هــذه املسابقات .ملــاذا ال يقوم النادي
ب ـتــأس ـيــس أكــادي ـمـ ّـي ـتــه وي ـت ـعــاقــد مع
مــدربــن لتخريج الــاعـبــن ،للوصول
إلى مرحلة يكون فيها استقدام العب
م ــن خ ــارج ال ـن ــادي اس ـت ـث ـنــاء ،بعكس
الــواقــع الحالي حيث يتم التعاقد مع
فريق بأكمله» ،يقول رستم بأسف.
يـنـتـقــل إل ــى مـســألــة الـتـمــويــل وغـيــاب
بسبب نـظــام الـبـطــولــة .كـمــا يتساءل
األم ـ ـ ــوال ،مـعـتـبـرًا أن ـه ــا ال ـح ـجــة الـتــي
ع ــن ص ــواب ـي ــة إشـ ـ ــراك ح ـســن مـعـتــوق
تتمسك بها األندية لتبرير تقاعسها،
من بداية املباراة ،وهو لم يتعاف من
وه ــذا سـبـبــه «أن الـتـمــويــل قــائــم على
اإلصابة ،ما أدى إلى تجددها.
ش ـخ ــص ف ـق ــط .ف ـ ــإذا ع ـط ــس الــرئ ـيــس
يختم رستم كالمه معتبرًا أن الصورة
أصيب النادي باملرض».
الفنية على ملعب املدينة الرياضية
وح ــول الشكل ال ــذي ظهر عليه فريق
كــانــت منطقية «ألن كــل شغلنا غلط،
ّ
ّ
استراتيجية (عدنان الحاج علي)
اللبنانية عشوائية وال تعتمد على
طريقة عمل األندية
الـنـجـمــة فـنـيــا خ ــال امل ـب ــاراة األخ ـيــرة
م ــع األه ـل ــي ،ي ــرى رس ـتــم أن ال ـصــورة
ك ــان ّــت بـشـعــة وم ـح ــزن ــة ك ــون الـفــريــق
ً
يـمــثــل لـبـنــان ،مـتـســائــا عــن صــوابـيــة
قــرار استعارة العبني ملـبــاراة الذهاب
ال يستطيعون أن يلعبوا فــي اإليــاب

«تفرح إدارات ُاألندية بالمدربين
األجانب ألنهم يدارون على
الريموت كونترول وال يقولون ال»

وغير منطقية ألنــه ال يوجد مبررات
لــذلــك .فــاملـصـ ّ
ـريــون ال يملكون أشـيــاء
ال نملكها نحن .وال هم ق ــادرون على
القيام بأشياء ال نستطيع القيام بها.
ل ـك ــن ن ـح ــن ن ــري ــد أن ن ـك ــون م ــن ك ـبــار
ال ـقــارة ونـحــن أســاســا ال ش ــيء .تفرح
إدارات األن ــدي ــة ب ــامل ــدرب ــن األج ــان ــب
ألنهم ُيدارون على الريموت كونترول
وال يقولون ال .هذه هي مشكلتنا».
مــن جـهـتــه ،يـلـتـقــي رأي املــديــر الفني
والــاعــب الـســابــق مــوســى حجيج مع
رأي رس ـتــم ح ــول امل ــدرب ــن األج ــان ــب،
لـ ـك ــن مـ ــن زاوي ـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .ف ـبــال ـن ـس ـبــة
إلـ ـ ــى الـ ـك ــات ــن مـ ــوسـ ــى ،امل ـش ـك ـل ــة فــي
األجـهــزة الفنية وطريقة عملها« ،قد
يـكــون للمدربني األجــانــب فـكـ ٌـر كــروي
ـال ج ـدًا وه ــم يــأتــون ويـطـلـبــون من
عـ ٍ
الــاع ـبــن الـتـطـبـيــق وال ـع ـمــل بطريقة
معينة .لكن هل هذا الالعب قادر على
ت ـط ـب ـيــق م ــا ه ــو م ـط ـل ــوب م ـن ــه ،وه ــل

يملك اإلمـكــانـيــات والـثـقــافــة الـكــرويــة
الالزمة؟» ،يتساءل حجيج في حديثه
مع «األخبار».
بالنسبة إلـيــه ،املطلوب هــو استقدام
ّ
يعلمون ويـ ّ
ـربــون ال أن يضع
مدربني
هـ ـ ـ ـ ــؤالء خـ ـطـ ـط ــا لـ ـيـ ـنـ ـف ــذه ــا الع ـ ـبـ ــون
ص ـ ـ ــاع ـ ـ ــدون مـ ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـئ ـ ــات الـ ـعـ ـم ــري ــة
بـمـسـتــوى ص ـفــر .وه ــذا م ــا تـتـمـيــز به
أوروب ــا .هناك الـفــوارق على الصعيد
الفردي« ،قد يكون هناك العب موهوب
أكثر من العب آخر ،لكن على الصعيد
ال ـج ـم ــاع ــي م ـم ـن ــوع أن يـ ـك ــون ه ـنــاك
فــارق كبير .ال بدنيًا وال تنظيميًا وال
ثقافيًا وال نفسيًا .فــي لـقــاء النجمة،
غ ــاب الـتـحـضـيــر الـنـفـســي والــذه ـنــي.
لــم أشــاهــد العبًا طلب الحصول على
الكرة .معظمهم كانوا يريدون الهروب
كونهم يلعبون أمام خصم قوي.
قد يكون هذا صحيحًا على الصعيد
الـ ـفـ ـن ــي ،لـ ـك ــن «مـ ـ ــن غـ ـي ــر املـ ـقـ ـب ــول أن
يكونوا أفضل منا بدنيًا أو تنظيميًا.
فــي لـبـنــان مــا إن تتلقى هــدفــا ،حتى
تـسـقــط املـنـظــومــة وك ــل واحـ ــد بيفتح
على حسابه» ،يقول حجيج باستياء.
يـضـيــف حـجـيــج مشكلة أخ ــرى وهــي
إدارات األنـ ـ ــديـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ـ ــاذا تـ ــريـ ــد مــن
أجهزتها الفنية« ،فما إن تتعاقد مع
مدرب حتى يكون طلبها األول إحراز
البطولة مــن دون ال ـســؤال إذا مــا كان
ه ـنــاك إم ـكــان ـيــة ل ــذل ــك» ،بـ ــرأي امل ــدرب
حجيج.
وع ــن ال ـح ـلــول ،يـقــول امل ــدرب الوطني
ّ
إن «ع ـلــى إدارات األن ــدي ــة أن تعتمد
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة خ ـطــط
لـلــوصــول إل ــى ه ــدف م ـحــدد .مــن غير
املقبول أن يبقى أي مدرب في منصبه
لفترة أقل من أربع سنوات مع مفهوم
م ـ ـحـ ــدد ولـ ـجـ ـن ــة ف ـن ـي ــة تـ ـك ـ ّـم ــل ع ـم ـلــه
للوصول إلى شكل ومنظومة فريق».
بالنسبة إلــى حجيج ،املــواهــب تأتي
الحقًا« ،فأنت ال يمكن أن تصنع العبًا
موهوبًا ،لكن يمكنك أن تصنع فريقًا
منظمًا».
عبد...

المنتخب يستعد لكأس آسيا

ّ
معتوق يغيب عن ودية الكويت
استدعى مــدرب منتخب لبنان لكرة
القدم ـ رجــال ،املونتنيغري ميودراغ
رادول ــوفـ ـيـ ـت ــش  22العـ ـب ــا ل ـل ـم ـبــاراة
الودية املقبلة مع املنتخب الكويتي،
في  11تشرين األول/أكتوبر الجاري،
على ملعب نادي الكويت في ضاحية
كيفان ،استعدادًا لبطولة كأس آسيا
«اإلمــارات  .»2019وغــاب عن القائمة
كابنت املنتخب حسن معتوق بداعي
اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى م ــداف ــع
«ت ــوس ــو» ال ـيــابــانــي جـ ــوان الـعـمــري
ومـ ـه ــاج ــم «ب ـ ــرومـ ـ ـل ـ ــي» اإلن ـك ـل ـي ــزي
عـمــر بــوغ ـيــل ،لـلـسـبــب عـيـنــه ،حسب
املسؤول اإلعالمي وديع عبد النور.
وض ـ ـ ّـم ـ ــت الـ ـق ــائـ ـم ــة أربـ ـ ـع ـ ــة ح ـ ـ ـ ّـراس
م ــرم ــى ،ه ــم م ـه ــدي خـلـيــل (ال ـع ـه ــد)،
ع ـبــاس ح ـســن (ال ـن ـج ـمــة) ،مصطفى
م ـطــر (الـ ـس ــام زغ ــرت ــا) وم ـح ـمــد طه
(ال ـص ـفــاء) ،والــاع ـبــون :عـلــي حـمــام،
قــاســم ال ــزي ــن ،ن ــادر مـطــر (الـنـجـمــة)،
معتز بالله الجنيدي ،حسن بيطار،
ن ـصــار ن ـص ــار ،ب ــال ن ـج ــدي ،عــدنــان

حـ ـي ــدر ،ح ـســن شـعـيـتــو «ش ـبــري ـكــو»
وحسن شعيتو «موني» (األنصار)،
هـيـثــم ف ــاع ــور ،رب ـيــع ع ـطــايــا ،محمد
حـ ـي ــدر (الـ ـعـ ـه ــد) ،ولـ ـي ــد إس ـمــاع ـيــل،
إدم ـ ـ ــون شـ ـح ــادة (ال ـ ـسـ ــام زغ ــرت ــا)،
محمد زين طحان (الصفاء) ،سوني
س ـ ـعـ ــد (إن ـ ـ ـ ـ ــدي إل ـ ـي ـ ـفـ ــن األم ـ ـيـ ــركـ ــي)
وهالل الحلوي (أبولون سميرنيس
اليوناني).
وسـ ـيـ ـك ــون هـ ـ ــذا الـ ـلـ ـق ــاء ّ
األول بــن
املـنـتـخـبــن م ـنــذ مـ ـب ــاراة اإليـ ـ ــاب في
ّ
ال ـت ـص ـف ـيــات امل ــزدوج ــة امل ــؤه ـل ــة إلــى
كــأس العالم «روسـيــا  »2018وكــأس
آسيا «اإلم ــارات  ،»2019حني انتهت
النتيجة بالتعادل السلبي ،قبل أن
ُيخوض املنتخب اللبناني  21مباراة
أخرى ،فاز في عشر منها ،تعادل في
ث ـمــانــي م ـب ــاري ــات وخ ـس ــر ف ــي ثــاث
أخرى.
وب ـ ـعـ ــد م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ي ـخ ــوض
املنتخب اللبناني مباراتني ّ
وديتني
مع املنتخبني األوزبكي واألوسترالي

تضم قائمة
الالعبين 4
ّ
حراس مرمى
(عدنان الحاج
علي)

في  15و 20تشرين الثاني/نوفمبر
فــي العاصمة االوسـتــرالـيــة سيدني،
عـلـمــا أن املـنـتـخــب األخ ـي ــر سيلتقي
نـ ـظـ ـي ــره الـ ـك ــويـ ـت ــي ف ـ ــي  15ال ـش ـه ــر
الـجــاري ،بعد أربـعــة ّأي ــام مــن مباراة
لبنان .وكان املنتخب الكويتي خاض

خـمــس م ـبــاريــات ّ
وديـ ــة بـعــد أن رفــع
االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة ال ـقــدم «فيفا»
ّ
الكويتية ،بسبب
الحظر عن الرياضة
التدخل الحكومي في عمل املنظمات
الـ ــريـ ــاضـ ـ ّـيـ ــة ،فـ ـف ــاز عـ ـل ــى ف ـل ـس ـطــن،
وت ـعــادل مــع مصر وال ـع ــراق ،وخسر

أمام األردن والكاميرون.
ويلعب منتخب لبنان أولى مبارياته
فــي البطولة اآلسـيــويــة مــع املنتخب
القطري في  9كانون الثاني /يناير
 2019عـلــى مـلـعــب «هـ ــزاع ب ــن زاي ــد»
فــي مدينة الـعــن ،قبل لقاء املنتخب
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي بـ ـع ــد ثـ ــاثـ ــة أيـ ـ ـ ــام عـلــى
ملعب «آل مـكـتــوم» فــي مدينة دبــي،
ومن بعدها يلتقي املنتخب الكوري
الـشـمــالــي فــي  17الـشـهــر عـيـنــه على
مـلـعــب «الـ ـش ــارق ــة» .وك ـ ــان املـنـتـخــب
ّ
اللبناني تــأهــل إل ــى الـبـطــولــة للمرة
ّ
األولى عبر التصفيات ،عقب تصدره
مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــه الـ ـ ـت ـ ــي ض ـ ـ ّـم ـ ــت كـ ــوريـ ــا
الشمالية ،هونغ كونغ وماليزيا ،بـ16
نقطة من خمسة انتصارات وتعادل.
وستكون هذه املباريات فرصة ملدرب
منتخب لبنان للوقوف على جاهزية
العبيه الفنية والبدنية ،قبل الدخول
ف ــي مــرح ـلــة ال ـت ـح ـض ـيــرات الـنـهــائـيــة
للبطولة اآلسيوية.
(األخبار)

