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اللبنانية
الرياضة
ّ

يحمل فريق
النجمة لقب
املسابقة سبع
مرات ،منها
خمس متتالية
(مروان طحطح)

يبدأ الفصل األول من موسم كرة القدم الجديد بإطالق كأس النخبة لتكون اختبارًا للنوادي ملعرفة إمكاناتها قبل بداية
الدوري الشهر املقبل .إال أن «النخبة» فاقدة لزخمها لكون أركانها يعتبرونها محطة تحضيرية أكثر منها بطولة رسمية

ّ
بطولة النخبة  :2011اسم ليس على مسمى
أحمد محيي الدين

ّ
تمثل بطولة كأس النخبة لكرة القدم
اف�ت�ت��اح��ًا ل�ل�م��وس��م ال �ك��روي ال�ج��دي��د
 ،2012 – 2011حيث ستنطلق اليوم
بلقاء العهد ،حامل األلقاب الرسمية
النخبة والسوبر وال��دوري والكأس،
م ��ع ال ��راس �ي �ن ��غ ع �ل��ى م �ل �ع��ب ب �ل��دي��ة
ب��رج ح�م��ود (ال�س��اع��ة  )16:30ضمن
امل�ج�م��وع��ة األول ��ى ال�ت��ي ت�ض��م أيضًا
ال �ن �ج �م ��ة ،ف �ي �م��ا ي �ل �ع��ب غ �دًا
ال �ص �ف��اء م ��ع األن � �ص� ��ار ع�ل��ى
م �ل �ع��ب امل ��دي� �ن ��ة ال��ري��اض �ي��ة
( )16:30ضمن الثانية والتي
تضم املبرة أيضًا.
إال أن ه � ��ذه ال �ب �ط��ول��ة ال �ت��ي
ان�ط�ل�ق��ت ع ��ام  1996ل ��م تعد
ت �ح �ظ��ى ب��اه �ت �م��ام ال� �ن ��وادي
واملنافسة على لقبها ،إذ إن
معظمها يعتبرها محطة من
محطات التحضير للموسم
الجديد.
والقاسم املشترك األب��رز بني
م �ع �ظ��م األن � ��دي � ��ة ه� ��و ال �ش��ح
امل� � ��ادي ف ��ي ص �ن��ادي �ق �ه��ا ،م��ا
يؤثر سلبًا على جهوزيتها،
إذ ب��دل أن تنطلق التمارين
م �ن��ذ ن �ه��اي��ة امل ��وس ��م ال�ف��ائ��ت
يبدو العهد مرشحًا
ت �ن �ت �ظ ��ر ال� � �ف � ��رق ال �ل �ح �ظ ��ات
ملواصلة حصد
البطوالت بقيادة مدربه األخ � � �ي� � ��رة ل �ت �س �ت �ع ��د خ ��وف ��ًا
م ��ن زي � � ��ادة األع � �ب� ��اء امل ��ادي ��ة
ثيو بوكير (الصورة)
اإلض��اف �ي��ة ،واألم� ��ر ينسحب
في
بعد إحرازه الرباعية
على الالعبني األجانب حيث
وتعود
املوسم املاضي.
ت �ن �ت �ظ��ر ال� �ف ��رق ن �ه��اي��ة ف �ت��رة
الخسارة األخيرة للفريق التواقيع لتتعاقد معهم على
«ال � �ص ��ورة» أو ع �ب��ر ال�س�ي��رة
األصفر في نهائي إحدى
ال��ذات�ي��ة م��ن دون إخضاعهم
املسابقات إلى الكأس
السوبر عام  2009عندما ل� � �ت� � �ج � ��رب � ��ة ،وم� � � � ��ن ي �خ �ض ��ع
ل �ل �ت �ج��رب��ة ي �ت � ّ�م غ ��ض ال�ن�ظ��ر
سقط أمام النجمة
عنه بحجة أنه غير الئق.
ّ
6-7
بركالت الترجيح
ه��ذه «ال�س�م�ف��ون�ي��ة» ت�ع��ودن��ا
سلبًا.
بعد تعادلهما
عليها مطلع ك��ل م��وس��م ،إال
أن ه ��ذا امل��وس��م ي�ن�ت�ظ��ر منه
الكثير ،إذ يتوقع أن يقوم االتحاد ،أبو
اللعبة ،بخطوات مساعدة للنوادي
وأوالها عودة الجمهور ،واألمر هذا
ب��ات قيد التنفيذ بعد االجتماعات

العهد
«حاصد
البطوالت»

ال�ت��ي ع�ق��ده��ا ال��رئ�ي��س ه��اش��م حيدر
مع وزي��ر الشباب والرياضة فيصل
ك��رام��ي وأن ��دي ��ة ال ��درج ��ة األول � ��ى ،ثم
إيجاد الطرق اإلعالنية والتسويقية
لدعم الصناديق املالية.
وت� �ع ��ود ب �ط��ول��ة ال �ن �خ �ب��ة «ي �ت �ي �م��ة»،
إذ إن معظم ال�ف��رق املشاركة ال ت��زال
ق �ي��د ال �ت �ح �ض �ي��ر وان� �ت� �ق ��اء ال�لاع �ب�ين
املحليني ،حتى إن باب التواقيع الذي
أقفل قبل  72ساعة ل��م يلحظ سوى
ت �ع��اق��د امل �ب��رة م��ع ال �ب��رازي �ل��ي اومل�ي��ر
تكسييرا ألفيش كالعب أجنبي.

تحضيرات األندية
العهد :ي �ب��دو ب �ط��ل ل �ب �ن��ان م��رش�ح��ًا
لالحتفاظ باللقب ،بالنظر الى حجم
االس�ت�ع��دادات وق��وة عناصر الفريق
ال �ت��ي ت �ع��د األب � ��رز م�ح�ل�ي��ًا ،أض ��ف أن
النادي يتطلع إل��ى املنافسة القارية
ب �ع��د ال �ت �ع��اق��د م ��ع امل � � ��درب األمل ��ان ��ي
املحنك ثيو بوكير والظهير الدولي

محمد ب��اق��ر ي��ون��س ،وه��و سيعتمد
ف��ي ب �ط��ول��ة ال�ن�خ�ب��ة ع �ل��ى ال�ع�ن��اص��ر
املحلية ،في مقدمها أفضل العب في
لبنان حسن معتوق والع��ب الوسط
ال � ��دول � ��ي ه �ي �ث ��م ف � ��اع � ��ور وامل� �ه ��اج ��م
م � �ح � �م� ��ود ال � �ع � �ل� ��ي وح� � �س �ي��ن دق� �ي ��ق
وال � �ح� ��ارس م �ح �م��د ح �م��ود وع �ب��اس
ك �ن �ع��ان وع� �ب ��اس ع �ط��وي «أون �ي �ك��ا»
وأحمد زريق العائدين من خوضهم
فترة تدريبات مع املنتخب الوطني.
النجمة :ال ي ��زال ال�ف��ري��ق «ال�ن�ب�ي��ذي»
ق�ي��د اإلع � ��داد وال �ت �ط��ور ،إذ ال يمكن
الحكم على مستواه بسبب السياسة
ال � �ج � ��دي � ��دة امل� �ع� �ت� �م ��دة ف � ��ي ال � �ن� ��ادي
وه � ��ي االت � �ك� ��ال ع �ل��ى ذوي األع� �م ��ار
ال�ص�غ�ي��رة ،ب�ع��د ال�ث�ب��ات ع�ل��ى النجم
ال �س��اب��ق م��وس��ى ح� ّج�ي��ج ع�ل��ى رأس
الجهاز الفني .وتمثل ع��ودة موسى
ال ��ى «ب �ي �ت��ه» داف �ع��ًا ق��وي��ًا الس�ت�ع��ادة
حيوية الفريق الجماهيرية .ويعتمد
ح �ج �ي��ج ،ال� ��ذي ب ��دأ ع�م�ل��ه ق �ب��ل نحو

ينتظر أن يقوم
االتحاد بخطوات
مساعدة للنوادي
أوالها عودة الجمهور

ش� �ه ��ري ��ن ،ع �ل��ى م ��زي ��ج م ��ن ع �ن��اص��ر
الخبرة كعباس عطوي وخالد حمية
وأكرم املغربي ،والشباب مثل :محمد
ش �م��ص وم �ص �ط �ف��ى ش ��اه�ي�ن وع �ل��ي
فحص ،إضافة الى تعاقده مع حسن
املحمد وعلي علوية وأحمد طهماز
واستعادة املوقوف علي حمام ،علمًا

لمحة تاريخية:
النجمة األكثر تتويجًا
طبع نادي النجمة كأس النخبة بطابعه الخاص؛ إذ كان له
شرف التتويج بلقب النسخة األولى بفوزه على األنصار 0-1
في املباراة النهائية سجله أحمد بورة ،ثم اعتلى الفريق
النبيذي منصة البطولة  6مرات أخرى ،بينها خمس متتالية
بني عامي  2001و 2005وأيضًا  .1998وأحرز األنصار اللقب
مرتني  1997و 2000والهومنمن مرة واحدة عام 1999
والعهد مرتني  2008و( 2010الصورة) والصفاء مرة أيضًا في
 ،2009بينما ألغيت البطولة مرتني عام  2006بسبب العدوان
اإلسرائيلي و 2007بسبب منع الجمهور .وال يزال نهائي 2005
األبرز بني كل املباريات؛ إذ جمع أيضًا قطبي الكرة اللبنانية،
وكانت الغلبة للنبيذي بثالثية نظيفة ،علمًا بأن األنصار
كان يقوده عامذاك املدرب العراقي عدنان حمد .أما النتيجة
األبرز فكانت في الدور نصف النهائي لنسخة  2004عندما
اكتسح النجمة غريمه التقليدي األخضر .2-6

بأن النجمة ّ
توج باملسابقة  7مرات،
منها خمس متتالية.
الراسينغ :يرى رئيس نادي الراسينغ
ج ��ورج ف��رح أن امل�س��اب�ق��ة النخبوية
تمثل فترة تحضيرات للفريق حيث
ّ
ت�س��ل��م دف ��ة ال �ت��دري��ب امل � ��درب سعيد
ّ
وطعم الفريق بعدد كبير
جريديني
من الشبان عبر فرق الفئات العمرية
من أكاديمية اتلتيكو مثل جاك متى
وفيليب ب��اول��ي ون ��ادر ج��اب��ر وعلي
سليمان وعباس سويدان ،وذلك بعد
االستغناء ع��ن ع��دة مخضرمني هم:
ربيع أبو شعيا والحارس سركيس
اس�ك��دج�ي��ان ال�ل��ذي��ن ت�ح��وال ال��ى ك��رة
ال �ص��االت ،وس��رك�ي��س عباجيان الى
ه��وم �ن �ت �م��ن وامل � �ي � ��ري ال � ��ى ال �ص �ف��اء
ورياض قبيسي ومحمود شحود.
وي��أم��ل ف��رح أن يصل ال��راس�ي�ن��غ الى
امل � ��راح � ��ل اإلق� �ص ��ائ� �ي ��ة ،وخ �ص��وص��ًا
بعد خوض عدد كبير من املباريات
ال � ��ودي � ��ة ل � �ل� ��وق� ��وف ع� �ل ��ى ج �ه ��وزي ��ة
الالعبني وتحديدًا الشباب منهم.
الصفاء :أطلق النادي األصفر وصيف
العهد في مسابقتي الدوري والكأس،
تحضيراته قبل حوالى شهر ،حيث
ّ
ت �س��ل��م اإلدارة ال �ف �ن �ي��ة غ� �س ��ان أب��و
ّ
دي ��اب .وت�ع��د تشكيلة الفريق قوية،
اذ تضم عناصر دول�ي��ة مثل املدافع
علي السعدي والع��ب الوسط خضر
س�ل�ام ��ة وال� � �ح � ��ارس زي� � ��اد ال �ص �م��د،
إضافة الى املغربي ط��ارق العمراتي
ال��ذي ع��اد ال��ى التمارين بعد إج��ازة
ال �ص �ي��ف .وي� �ض ��اف إل �ي �ه��م ع� ��دد من
ال �ل�اع � �ب �ي�ن ال� �ج� �ي ��دي ��ن م� �ث ��ل م �ح �م��د
ق ��رح ��ان ��ي وه �ي �ث��م ع� �ط ��وي وم �ح �م��د
زي��ن طحان وعمر عويضة ،وتعاقد
الفريق مع عماد امليري من الراسينغ
والفلسطيني محمد بالوني وعالء
مزهر اللبناني املقيم في دبي .ورأى
م��دي��ر ال �ف��ري��ق ي��وس��ف ب�ع�ل�ب�ك��ي أن
ال�ص�ف��اء ي��دخ��ل امل�ن��اف�س��ة الس�ت�ع��ادة
ال�ل�ق��ب وأن امل�ج�م��وع�ت�ين ّ ص�ع�ب�ت��ان،
وأن ك � ��أس ال �ن �خ �ب��ة ت �م��ث��ل ع �ن��وان��ًا
لبطولة الدوري.
األن��ص��ار :ي �ع��ان��ي أح ��د أع� ��رق األن��دي��ة
اللبنانية من أزم��ة إداري��ة وتمويلية
ح � ��ادة ،أدت ال ��ى ت �ف��ري��غ ال �ف��ري��ق من
ع��دة عناصر هامة ،مثل علي ناصر
ال��دي��ن ومحمد ب��اق��ر ي��ون��س ،كما أن
تمارين الفريق توقفت مرتني بسبب
املشاكل املادية .ويشير املدير الفني
جمال طه الى أن السياسة الجديدة
ه� ��ي االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى ال� �ش� �ب ��اب ب�ع��د
رف ��ع ع ��دد م�ن�ه��م ال ��ى ال �ف��ري��ق األول،
م �ث ��ل ح �س�ي�ن اب ��راه� �ي ��م ( 17س �ن ��ة)،
وعلي جواد ( 18سنة) وقاسم مناع
ومحمود كجك ،وأضاف «سنستغل
بطولة النخبة للدفع بهم الكتساب
خبرة قبل انطالق الدوري» ،وحافظ
ال�ف��ري��ق ع�ل��ى ع��دد م��ن ش�ب��ان��ه ال��ذي��ن
ب � ��رزوا امل ��وس ��م امل ��اض ��ي ،م �ث��ل رب�ي��ع
ع� �ط ��اي ��ا وم� �ح� �م ��د ع � �ط ��وي وم �ح �م��د
ح� �م ��ود وال� � �ح � ��ارس ح �س ��ن م �غ �ن �ي��ة،
ف �ي �م��ا س �ي �غ �ي��ب ع� ��دد م �ن �ه��م ب��داع��ي
اإلص��اب��ة مثل سامي ال�ش��وم وأحمد
الخضر وأحمد أيوب ونبيل بعلبكي
وال �ب��رازي �ل��ي رام� ��وس ال ��ذي سيكون
األج �ن �ب��ي ال��وح �ي��د م��ع األن �ص ��ار في
املوسم العتيد.
ّ
املبرة :رأى أم�ين س� ّ�ر ال�ن��ادي حسني
ف�ض��ل ال �ل��ه أن ك ��أس ال�ن�خ�ب��ة محطة
أساسية على طريق اإلعداد للموسم
ال�ج��دي��د ،ح�ي��ث ب ��دأت ال�ت�م��اري��ن قبل
شهر وخ��اض الفريق ع��دة مباريات
�واد م�ح�ل�ي��ة ،وذل��ك
ودي� ��ة م��ع ع ��دة ن � � ٍ
بعد تجديد الثقة مع امل��درب أسامة
ال �ص �ق��ر م ��ن دون إج� � ��راء أي تغيير
م � �ل � �م ��وس ع � �ل ��ى ص� �ع� �ي ��د ال�ل�اع� �ب�ي�ن
املحليني ،باستثناء مغادرة الالعبني
علي فياض ومحمد كاظم.
وع�ل��ى صعيد األج��ان��ب ،ت� ّ�م التعاقد
م��ع امل �ه��اج��م ال �ب��رازي �ل��ي أومل �ي��ر (19
سنة) ال��ذي أظهر ق��درات فنية عالية
خ�لال ال�ت�م��اري��ن وامل�ب��اري��ات ال��ودي��ة،
وت�س�ي��ر ال�ت�م��اري��ن ي��وم�ي��ًا ،وستبقى
امل �ج �م��وع��ة ال �ت��ي داف� �ع ��ت ع ��ن أل� ��وان
امل �ب��رة امل��وس��م امل��اض��ي ب�ع��د تجديد
ال�ث�ق��ة ب �ه��ا ،إض��اف��ة ال ��ى ت��رف�ي��ع ع��دد
من الشبان الذين برزوا في بطوالت
الفئات العمرية املوسم املاضي.

