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الكرة اللبنانية

انتهاء مهلة التواقيع
من دون أسماء كبيرة

األنصار
بفترة
يمر ّ
صعبة مؤقتة
(أرشيف -
عدنان الحاج
علي)

أقفلت أمس مهلة تواقيع الالعبني اللبنانيني واألجانب على كشوف األندية في
االتحاد اللبناني لكرة القدم قبل  72ساعة على انطالق البطولة الجمعة ،حيث
شهد مقر االتحاد زحمة العبني أجانب ،إضافة الى بعض اللبنانيني ،وخصوصًا
في السالم صور
عبد القادر سعد
ل ��م ي �ش �ه��د ال� �ي ��وم األخ� �ي ��ر م ��ن م�ه�ل��ة
التواقيع انضمام أسماء كبيرة الى
أن ��دي ��ة امل �ق��دم��ة ،إذ ل ��م ي��وق��ع محمد
قصاص مع النجمة كما قيل سابقًا،
ك��ذل��ك ل��م يتعاقد النجمة م��ع العبني
�ب ،س��وى م��ع ال�ب��رازي�ل��ي فابيو
أج��ان� ّ
ال��ذي وق��ع سابقًا ال��ى ج��ان��ب الليبي
أسامة سعد ،اضافة الى الفلسطيني
محمد ق��اس��م .ونجحت ادارة العهد
ف ��ي ض ��م ال �ل �ي �ب��رو ال �غ �ي �ن��ي أب� ��و بكر
دي��ال��و ال� ��ذي وق ��ع ع �ق �دًا م��ع ال �ن��ادي،
على أن يصل الى بيروت في اليومني
امل �ق �ب �ل�ي�ن .وي �ع �ت �ب��ر ان �ض �م��ام دي��ال��و
مكسبًا للعهد الذي يحتاج الى العب
أج �ن �ب��ي ف ��ي ه � ��ذا امل� ��رك� ��ز .وس �ي��وق��ع
ديالو على كشوف النادي مع وصول
أوراقه ،علمًا أنه يحق له التوقيع في
اليومني املقبلني وف�ق��ًا لنظام ،TMS
ألنه وقع عقدًا مع الفريق قبل انتهاء
امل �ه �ل ��ة .وس �ي �ك ��ون دي ��ال ��و األج �ن �ب��ي
الوحيد للفريق في مرحلة الذهاب،
ح �ي��ث ي�ع�ت�م��د ال �ع �ه��د ع �ل��ى تشكيلة
مدججة بالالعبني اللبنانيني ،وآخر
من انضم اليهم الثنائي طارق العلي
وحسن حمود.
أن� � �ص � ��اري � ��ًا ،ل � ��م ي � �ط� ��رأ ج� ��دي� ��د ع �ل��ى
التشكيلة املكتملة سابقًا مع الثالثي
األجنبي البرازيلي راموس ومواطنه
مارسيليو والغاني ويسدوم .وبعد
الحديث عن امتعاض الالعبني نظرًا
إل ��ى ت��أخ��ر روات �ب �ه��م ،اال أن األج ��واء
ف��ي ال �ن��ادي م�س�ت�ق��رة ول�ي�س��ت هناك
ن �ي��ة ل ��دى م � ��درب ال �ف��ري��ق ج �م��ال طه
ل�ل�اس �ت �ق��ال��ة ب �ع ��د أن ق �ي ��ل ك �ل��ام ف��ي
ه��ذا السياق احتجاجًا على الوضع
املادي الصعب .إذ تشير مصادر من
داخ ��ل ال �ن��ادي إل ��ى أن ال��وض��ع ليس
م��اس��اوي��ًا ال��ى درج��ة أن يفكر ط��ه في
ً
االس �ت �ق��ال��ة ،وال �ف �ك��رة ل��م ت ��رد أص�ل�ا،
ب��ل ك��ل م��ا ف��ي األم ��ر أن ال�لاع �ب�ين لم
يقبضوا رات ��ب ش�ه��ر ح��زي��ران ،علمًا
بأنهم كان كل العب قد قبض مكافأة

ك� ��أس ل �ب �ن��ان ال �ب��ال �غ��ة  2000دوالر،
وه ��ي ت �ع��ادل رات ��ب ش�ه��ري��ن لبعض
ال�لاع�ب�ين .ك��ذل��ك ف��إن�ه��م ل��م يتقاضوا
رات� ��ب ش�ه��ر آب .ل�ك��ن األم� ��ور س��ائ��رة
ن �ح��و االن � �ف ��راج ،وان �ط�ل�اق��ًا م��ن شهر
تشرين األول أو تشرين الثاني على
أب �ع��د ت �ق��دي��ر س�ي�ص�ب��ح دف ��ع روات ��ب
ال�لاع �ب�ين م�ن�ت�ظ�م��ًا .ف��ال�خ�ط��ة امل��ال�ي��ة
ت�س�ي��ر وف ��ق م��ا ه��و م��رس��وم ل �ه��ا ،اال
أن ب �ع��ض ال �خ �ط��ط ق ��د ت �ت��أث��ر ع�ل��ى
ص�ع�ي��د ن��وع�ي��ة ال�ت�ج�ه�ي��زات واق��ام��ة
م�ع�س�ك��ر ق �ب��ل ال�ب �ط��ول��ة وغ �ي��ره��ا من
امور التي يمكن االستغناء عنها في
ظل الظروف الصعبة الراهنة ،والتي
يؤكد أكثر من عضو في اإلدارة أنها
مؤقتة.
ف� ��ي ال� �ص� �ف ��اء ،ك � ��ان ال � �س� ��وري أح �م��د
ال�ع�م�ي��ر آخ ��ر امل��وق �ع�ين ع �ل��ى ك�ش��وف
ال � �ن ��ادي ،إذ ل ��م ي�ش�ه��د م �ق��ر االت �ح��اد
أم��س ح��رك��ة صفاوية بعد أن اطمأن
امل �س��ؤول��ون ال ��ى وض ��ع ال �ف��ري��ق قبل
اف �ت �ت��اح ال�ب�ط��ول��ة ي ��وم ال�ج�م�ع��ة حني
يبدأ الصفاء رحلة الدفاع عن لقبه من
بحمدون حني يحل ضيفًا على اإلخاء
األهلي عاليه .وقام اإلخاء أمس بضم
الع �ب�ين أج�ن�ب�ي�ين ه�م��ا أل �ك��س خ��زاق��ة
ال�ف��رن�س��ي م��ن أص��ل ل�ب�ن��ان��ي ،لكنه ال
ي �م �ل��ك ه ��وي ��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وال �ب��رازي �ل��ي
إدواردو دي كونسيساو ال��ذي نجح
مسؤولو اإلخاء في «خطفه» ،بعد أن
كان هدفًا ألكثر من ناد.
وع � �ل� ��ى ص �ع �ي ��د خ ��ري� �ط ��ة ال�ل�اع �ب�ي�ن
األج ��ان ��ب ف��ي ب��اق��ي ال �ف ��رق ،سيلعب
ف��ري��ق ال �س�لام ص��ور م��رح�ل��ة ال��ذه��اب
بال أجانب؛ إذ لم يوقع على كشوفه
أي العب أمس ما لم يطرأ جديد في ما
يتعلق بتواقيع مع العبني بانتظار
ش�ه��ادات�ه��م .أم��ا ب�ل��دي��ات��ه ال�ت�ض��ام��ن،
ف �ق ��د ت �ع ��اق ��د م� ��ع ث�ل�اث ��ة الع� �ب�ي�ن م��ن
س��اح��ل ال �ع��اج .ف��ي ح�ين أن ال�س��اح��ل
بقي على أجنبييه السابقيني ديالو
ودانييل ،وضم أمس اللبناني أحمد
ع� �ط ��وي م� ��ن األن� � �ص � ��ار ع� �ل ��ى س�ب�ي��ل
اإلعارة.

معتوق
مع الشعب
ضمن املهاجم اللبناني
حسن معتوق (الصورة)
اللعب في دوري
املحترفني اإلماراتي،
بعد أن تعاقد ملوسم
واحد مع الشعب
الصاعد حديثًا .وكان
الشعب الذي صعد إلى
دوري الدرجة األولى بعد
حلوله ثانيًا في الدورة
الرباعية ،يبحث عن
العب آسيوي ليكمل به
قائمة أجانبه التي تضم
البرازيليني رودريغو
كاريكا ورودريغو
سوزا والفرنسي ميشال
الرنت.

كأس االتحاد العربي

النجمة يستضيف شعب إب والعني على الجمهور
يحل فريق شعب إب
اليمني ضيفًا على النجمة
اليوم ،عند الساعة
السادسة ،في إياب الدور
األول من كأس االتحاد
العربي ،مع أفضلية
ألصحاب األرض لفوزهم
ذهابًا في صنعاء
العبو النجمة خالل التمرين
(عدنان الحاج علي)

ي �س �ع��ى ف ��ري ��ق ال �ن �ج �م��ة ال� ��ى ت�خ�ط��ي
ع �ق �ب��ة ض �ي �ف��ه ال �ي �م �ن��ي ف ��ري ��ق ش�ع��ب
إب ح�ين يلتقيان على ملعب املدينة
الرياضية بعدما كان النجمة قد فاز
ذه ��اب ��ًا  ،0 - 2وب��ال �ت��ال��ي ي��دخ��ل ال��ى
امل � �ب ��اراة م��رت��اح��ًا م ��ن دون أن ت�ك��ون
ال�ن�ت�ي�ج��ة م �ح �س��وم��ة ل �ص��ال �ح��ه .لكن
م �ب��اراة ال �ي��وم ق��د ت�ش�ه��د ع ��ودة نجم
الفريق وقائده عباس عطوي بعدما
ُس � ّ�وي ��ت األوض � � ��اع م ��ع ن ��ادي ��ه وع ��اد
ال��ى التمارين ،كما استعاد مهاجمه
ال �س ��اب ��ق زك ��ري ��ا ش � � ��رارة ال �ع ��ائ ��د م��ن
ماليزيا.
وس� �ي� �ك ��ون ال� �ح� �ض ��ور ال �ج �م��اه �ي��ري
ال �ن �ج �م��اوي ت �ح��ت امل �ج �ه��ر ف ��ي ل �ق��اء
اليوم بعد التحركات التي يقوم بها

م �ك �ت��ب ال �ج �م �ه��ور امل� ��رك� ��زي ال �ج��دي��د
إلظهار الصورة الحضارية للجمهور
ال �ن �ج �م��اوي .وف ��ي ه ��ذا اإلط � ��ار ،ج��رى
ت��وزي��ع م�ن��اش�ي��ر ف��ي امل �ن��اط��ق ت��دع��و
امل �ش �ج �ع�ين ال ��ى م��واك �ب��ة ال �ف��ري��ق في
ال�ل�ق��اء والتشجيع ب�ح�ض��ارة وب��روح
ري��اض�ي��ة ،كما نظمت م��واك��ب ّ
سيارة
ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ب �ي ��روت وف ��ي منطقة
الضاحية الجنوبية تعلن عن املباراة
وت� ��دع� ��و ال �ج �م �ه ��ور ال � ��ى ال �ح �ض ��ور.
وس� �ي� �ق ��وم م �ك �ت��ب ال �ج �م �ه ��ور ب�م�ن��ح
جائزة ألحد املشجعني ال��ذي اشترى
أكبر عدد من البطاقات دعمًا للنادي،
وه��ي ع �ب��ارة ع��ن قميص أح��د العبي
ال �ف��ري��ق .ودع ��ا م�ك�ت��ب ال�ج�م�ه��ور إل��ى
ال� �ت� �ع ��اون م ��ع م �م �ث �ل �ي��ه ع �ل��ى أب � ��واب

االس� �ت ��اد وف ��ي امل ��درج ��ات ك��ي ت�خ��رج
امل� � �ب � ��اراة ب��أف �ض��ل ح �ل��ة ع �ل��ى ج�م�ي��ع
املستويات ،الفتًا إل��ى اعتماد أسعار
ت �ش �ج �ي �ع �ي��ة 5 :آالف ل� �ي ��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة
ل � �ل� ��درج� ��ة ال � �ث ��ان � �ي ��ة 10 ،آالف ل �ي��رة
للدرجة األولى 50 ،ألف ليرة للمنصة
الرئيسية .وعقد قبل الظهر االجتماع
الفني برئاسة مراقب املباراة الكويتي
ع �ب ��د ال �ح �م �ي��د ال � �ع � �ي� ��دان ،ف� ��ي ف �ن��دق
هوليداي إن ،حيث لفت العيدان إلى
أنه في حال التعادل ذهابًا وإيابًا (أي
خسارة النجمة  ،)2 - 0سيتم اللجوء
مباشرة إل��ى رك�لات الترجيح لحسم
النتيجة .وسيلعب ال�ف��ري��ق الضيف
باللون األخضر الكامل ،فيما يلعب
النجمة باللون األبيض الكامل.

