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كرة القدم

الدرجة الثانية:

ّ
ة
مادي
معاناة
ّ
ومنافسة ثالثية

تنطلق اليوم بطولة الدرجة الثانية في كرة القدم
وسط أزمات بسبب اإلمكانات الضئيلة التي ترزح تحت
وطأتها معظم األندية لدرجة أن بينها من يفكر بترك
اللعبة أو الهبوط لتفادي األعباء والتكاليف وذلك
امتدادًا ألزمة الكرة اللبنانية
أحمد محيي الدين
ت ��دور ال �ي��وم ع�ج�ل��ة ب�ط��ول��ة الدرجة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ل � �ك� ��رة ال� � �ق � ��دم م � ��ع إقامة
مباريات األسبوع األول ،وقد اعتمد
ه ��ذا ال �ع��ام ن �ظ��ام ال � ��دوري املنتظم
ع��وض��ًا ع��ن امل�ج�م��وع�ت�ين واملربعني
ال �ت��ي س ��اد ال�ع�م��ل ب�ه��ا ف��ي املواسم
األربعة املاضية ،وه��ذا األم��ر يكلف
األن ��دي ��ة م �ص��اري��ف إض��اف �ي��ة لكون
الدوري بات يحوي  26مباراة.
وفي التوزيع الجغرافي لألندية فإن
حصة األس��د ملنطقة طرابلس التي
تمثلها سبعة أن��دي��ة ه��ي طرابلس
ال��ري��اض��ي ،ال �س�لام زغ��رت��ا ،املحبة،
امل� � ��ودة ،االج �ت �م��اع��ي ،والصاعدان
حديثًا حركة الشباب ،بطل الدرجة
الثالثة في املوسم املاضي ،ووصيفه
ال� �ش� �ب ��اب ط ��راب� �ل ��س ،ون � ��ادي � ��ان من
ال � �ج � �ن ��وب ه� �م ��ا األه � �ل� ��ي النبطية
واألهلي صيدا ،ون��ادي��ان بقاعيان:
النهضة وناصر بر الياس والحكمة
من بيروت والخيول واإلرش��اد من
جبل لبنان.

املرحلة األولى
ت �ف �ت �ت��ح ال� �ج ��ول ��ة األول� � � � ��ى ،اليوم،
ب� � �ث �ل��اث م � � �ب � ��اري � ��ات فيستضيف
األه� �ل ��ي ال �ن �ب �ط �ي��ة االج �ت �م��اع��ي في
م �ل �ع��ب ك� �ف ��رج ��وز ،وي �ل �ت �ق��ي املودة
م��ع ط��راب �ل��س ع �ل��ى امل �ل �ع��ب البلدي
ل � �ط ��راب � �ل ��س ،واأله� � �ل � ��ي ص � �ي� ��دا مع
ناصر بر الياس في صيدا ،ويلعب
غ� � �دًا ال� �خ� �ي ��ول م� ��ع ال � �س�ل��ام زغرتا
ف� ��ي أب � � ��رز امل � �ب� ��اري� ��ات ع� �ل ��ى ملعب
الصفاء ،وتستكمل املرحلة ،األحد،
ب �م �ب��ارات�ي�ن :ال �ن �ه �ض��ة م ��ع الشباب
ط��راب�ل��س ف��ي ال�خ�ي��ارة وامل�ح�ب��ة مع
حركة الشباب في طرابلس( .تنطلق
املباريات جميعها الساعة .)15:30
وبالعودة ال��ى شكل املنافسة فإنها
ستكون محتدمة هذا العام بني ثالثة
فرق هي السالم والخيول وطرابلس
وبدرجة أقل األهلي صيدا.

واقع األندية
الحكمة :وضحت نية اإلدارة الجديدة
جلية فور تسلمها النادي األخضر
ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي ب��ال�ت�خ�ل��ي عن
كرة القدم ،حيث خصصت ميزانية
ض �ئ �ي �ل��ة ل �ل �ع �ب��ة ال� �ت ��ي ت� �م ��ارس في
الحكمة منذ  70سنة ،واستغنت عن
جميع ال�لاع�ب�ين ،وب�ق��ي فقط حسن
ق� � ��دوح وك� ��ام� ��ل س� ��رح� ��ان وميشال
ج� �ب ��ران .وس �ي �ق��ود ال� �ن ��ادي املدرب
وس ��ام خ�ل�ي��ل ال ��ذي رأى أن الوضع
مأساوي لكن ال ضير في التجربة،
وأش��ار ال��ى أن امل �ب��ادرات ف��ردي��ة من
الالعبني الشبان للعب ف��ي النادي
رغ��م امليزانية التي ال تكفي لشيء،
ك� �م ��ا أن ال� �ب� �ع ��ض ج� �ه ��د لتصفية
ح�س��اب��ات��ه م��ع ال �ن��ادي وس��اه��م في
«تهشيل بعض الالعبني».

األه���ل���ي ص���ي���دا :اس � �ت � �ب � ��دل الفريق
�ررت اإلدارة باالعتماد
سياسته وق� ّ
على الشبان فرفعت عددًا من العبي
ّ
ال�ف�ئ��ات العمرية وطعمتها ببعض
ال��واع��دي��ن ومنهم محمود سبليني
وعالء البابا ويوسف صالح وحسن
الزين ومحمد الزين وحسن مرسل
ّ
لينضموا ال��ى الع�ب��ي ال�ف��ري��ق رامي
وأحمد فقيه ومازن ومصطفى جمال
ويحيى املصري والفلسطيني أحمد
اليمني إضافة الى محمد اسماعيل
املنتقل من األهلي النبطية ،وسيقود
األه �ل ��ي امل � ��درب م�ح�م��د ن��اص��ر بعد
ّ
اعتزاله اللعب .وتعد ميزانية الفريق
عادية جدًا.
ال��خ��ي��ول :ال ي � ��زال ال �ف ��ري ��ق «الفتي»
ي��واص��ل طموحه ف��ي الصعود نحو
األض� � � � ��واء ،إذ س �ي �خ ��وض موسمه
الثالث بحثًا عن بطاقة الصعود وإن
ك��ان��ت األم � ��ور أص �ع��ب ه ��ذا املوسم،
لكن العمل متواصل لبلوغ الهدف
األس � �م� ��ى ب� �ق� �ي ��ادة رئ � �ي� ��س النادي
ميثم قماطي وإدارة النادي الشابة
التي أوكلت دف��ة الفريق ال��ى املدرب
جمال الحاج ،وجديد الخيول لهذا
امل� ��وس� ��م ع � � ��ودة امل� �خ� �ض ��رم موسى
ح �ج �ي��ج ب �ع��دم��ا ق �ض��ى م��وس �م��ًا مع
ش �ب��اب ال �س��اح��ل ،وان �ض �م��ام يحيى
ه��اش��م «إي� �ب ��و» م ��ن امل� �ب ��رة وحسني
عمار من الحكمة وعلي صفوان من
األرز وابراهيم بغدادي من التضامن
ب�ي��روت ،ول��م يكتب للفريق التعاقد
م��ع ال�ب��رازي�ل��ي ج��وت��ا بسبب «خطأ
ات � �ح� ��ادي» إال أن� ��ه س �ي �ن �ض��م إيابًا،
إض��اف��ة ال��ى الع�ب��ي امل��وس��م املاضي،
وي �ع� ّ�ول ال�خ�ي��ول أي�ض��ًا ع�ل��ى العبي
فريق اآلمال الذي أحرز بطولة لبنان
ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي وال�ت��ي ستنضم
ال ��ى ع �ن��اص��ر ال �خ��دم��ة ب�غ�ي��ة إيجاد
توليفة ق��ادرة على إي�ص��ال الخيول
ال��ى األض��واء .وق��د تتخطى ميزانية
الفريق  200ألف دوالر لهذا املوسم.
ال���س�ل�ام :ي� �س� �ع ��ى ال � � �س� �ل��ام زغرتا
الس� �ت� �ع ��ادة م��وق �ع��ه ال �ط �ب �ي �ع��ي في
ال��درج��ة األول��ى إذ إن إدارة النادي
ب ��رئ ��اس ��ة األب اس� �ط� �ف ��ان فرنجية
ت �خ �ط��ط ل �ه ��ذه ال � �ع ��ودة باالعتماد
ع�ل��ى م�ق��وم��ات ال �ن��ادي ال��ذات�ي��ة عبر
ان �ش��اء أك��ادي�م�ي��ة خ��اص��ة بالفريق.
وتعاقد السالم في املوسم الجديد
م��ع امل ��درب ال�ف�ن��زوي�ل��ي – اللبناني
ج� � � ��ان ض� � ��و ال� � � � ��ذي ض� � ��م مواطنه
امل��داف��ع اورالن � ��دو دال �ي �ن��دو واآلتي
من ك��اراك��اس ج��وزف ج�لاد ،إضافة
الى وليد الشحادة ووائل كوثراني
ّ
ويعول
وع�ل��ي طنيش م��ن الحكمة،
الفريق أيضًا على عناصره القديمة
بطرس كرم ووهبة الدويهي وجاد
ي� �م�ي�ن وف� ��ران � �س� ��وا خ ��رم ��ا ومحمد
الرفاعي .وتبلغ امليزانية  250ألف
دوالر.
األهلي النبطية :ت �ه��دد أزم� ��ة مادية
ن��ادي األه�ل��ي النبطية «املشاكس»

ّ
العبو الخيول يؤدون مرانهم أمس على ملعب املبرة تحضيرًا للموسم الجديد (مروان طحطح)

كرة السيدات
تغادر غدًا الى العاصمة البحرينية
املنامة بعثة منتخب لبنان للسيدات
في كرة القدم للمشاركة في دورة كأس
ارابيا التي ستقام بني  18و 28الجاري.
وسيترأس البعثة عضو اللجنة العليا
همبارسوم ميساكيان واإلداريان بشير
عبد الخالق وسيلفا سارافيان واملدرب
فاتشيه سركيسيان ومساعده أشرف
محجوب (الصورة) .والالعبات هن:
نتالني جلنكريان ،هبه الجعفيل ،مروى
خميس ،ريان شريف ،أكسانا يوردانوف،
دارين فخر الدين ،ساره حيدر ،ساره
بكري ،تغريد حماده ،ريم شلهوب ،جوانا
حمزة ،سحر دبوق ،آية العموري ،رنا عبد
الستار ،نانسي تشايليان ،ألفيرا حازوري،
رجاء شطح ،نورما نحلة.
ويلعب لبنان في الدورة ضمن املجموعة
الثانية التي تضمه الى جانب األردن
والعراق ومصر ،فيما ضمت األولى
البحرين ،املضيفة ،وفلسطني وسوريا
وقطر .وسينال الفائز باللقب فرصة
االنخراط بمعسكر تدريبي مع منتخب
أملانيا الذي يستعد الستضافة مونديال
.2011

ف ��ي امل ��واس ��م األخ� �ي ��رة وال� � ��ذي كان
ق ��ري� �ب ��ًا م� ��ن ال� �ص� �ع ��ود م � � ��رات عدة.
وي�ض��اف ال��ى األزم��ة امل��ادي��ة تذبذب
إداري ق��د ي�ه��دد وج��ود ال �ن��ادي في
ال��درج��ة ال �ث��ان �ي��ة .وأس �ن��دت اإلدارة
ال �ف �ن �ي��ة ال� ��ى امل � � ��درب ح �س��ن صفية
(م� ��درب م��رك��ز ك��ام��ل ي��وس��ف جابر
ف � ��ي ك � � ��رة ال� � � �ص � � ��االت) ومساعده
رش �ي��د ح �ي��در ،وض ��م ال �ف��ري��ق العبًا
واح� �دًا ه��و ح�س��ن ح�م��زة م��ن املبرة،
واس�ت�غ�ن��ى ع��ن ح �ي��در ع��واض��ة الى
الفجر عربصاليم ومحمد اسماعيل
الى األهلي صيدا ،مع إبقاء عناصر
املوسم املاضي ومنهم قاسم الشيخ
علي وحبيب ياسني وم��ازن حدرج
وحسام ظاهر وغيرهم.
ط��راب��ل��س :ت� � �ن � ��وي إدارة النادي
اس�ت�ث�م��ار ال�ن�ت��ائ��ج اإلي�ج��اب�ي��ة التي
تحققت ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي ،فضم
النادي نحو  9العبني جدد أبرزهم
ح � ��ارس ال �ح �ك �م��ة ط ��ون ��ي الضاهر
وأحمد املصري من الصفاء وربيع
امل �ح �م ��ود وال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ابراهيم
س��وي��دان م��ن امل�ح�ب��ة ،ول��دى النادي
خ� ��زان م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن ال �ش �ب��ان ذوي
األع�م��ار الصغيرة .وتبلغ ميزانية
امل� � ��وس� � ��م ن � �ح� ��و  220أل� � � ��ف دوالر
وتستند أساسًا إلى الرئيس نجيب
ميقاتي.
املحبة :ل ��م ي �ج��ر امل �ح �ب��ة طرابلس
ت � �غ � �ي � �ي � �رًا ع � �ل� ��ى ص � �ف� ��وف� ��ه إذ قرر
االع �ت �م��اد ع �ل��ى ال�لاع �ب�ين اليافعني
من أبناء النادي الذي يدربه أحمد
ي��ون��س .وم��ن أب ��رز األس �م��اء محمد
ع �ث �م��ان ووائ� ��ل ب �ي��اض إض��اف��ة الى
ج �م �ي��ل م �ك �ن��اس وم �ح �م��د األسعد.
وت �ب �ل��غ م �ي��زان �ي��ة ال �ف ��ري ��ق  40ألف
دوالر ّ
يؤمنها رئيس النادي عباس
ي��ون��س ،م��ع ق�س��م م�ن�ه��ا م��ن الوزير
محمد الصفدي.
االجتماعي :ت �ب��دو األم� ��ور ج �ي��دة في
االج �ت �م��اع��ي ال �ط��راب �ل �س��ي العريق
ب �ح �س��ب رئ �ي ��س ال � �ن ��ادي ع �ب��د الله
ال �ن��اب �ل �س��ي ،وس� �ي ��درب ال �ف��ري��ق في
امل��وس��م ال�ج��دي��د ف��ادي ع�ي��اد (العب
األن �ص��ار ال�س��اب��ق) وسيعتمد على
عناصر ال�ن��ادي القدامى ول��م يضم

ترزح معظم األندية
تحت وطأة أزمة مالية
والتمويل بأغلبه
سياسي
تمارس لعبة كرة
القدم في نادي
الحكمة منذ  70سنة
واإلدارة اليوم غير
مكترثة

س ��وى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ب �س��ام مرزوق
وب � �ل ��ال ال� �ج� �ع� �ي ��دي م � ��ن الرياضة
واألدب .وت �ب �ل��غ امل �ي��زان �ي��ة  50ألف
دوالر يساهم فيها الرئيس نجيب
ميقاتي.
املودة :تعرض النادي الشمالي الى
انتكاستني متتاليتني بمقتل رئيسه
الكيالني بعد أمني السر محمد
خالد
ّ
قبوط .وتسلم الفريق املدرب واملدير
ج �ل�ال ح �ص �ن��ي ال � ��ذي أش � ��ار ال� ��ى أن
الوضع غير مستقر ويجري العمل
ق��در املستطاع لتحسينه .واستقدم
امل��ودة الالعب السوري عالء الراعي
وس � ��راج ال �ص �م��د وم � ��ازن ال �ع �ل��ي من
ط��راب �ل��س ب ��اإلع ��ارة ل�ي�ن�ض�م��وا الى
ول�ي��د ف�ت��وح واب��راه�ي��م ي��وس��ف أبرز
ع�ن��اص��ر امل��وس��م امل��اض��ي .امليزانية
ن� �ح ��و  80أل� �ف ��ًا ي� �ق ��دم ق �س �م��ًا منها
الرئيس ميقاتي.
اإلرش������اد :ت � �س � �ل ��م ف � � � � ��ؤاد حجازي
دف� ��ة اإلدارة ال �ف �ن �ي��ة ل �ل �ف��ري��ق منذ
أسبوع ،وقد عمل على ضم العبني

