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الرياضة اللبنانية

الصداقة مطالب بالتأهل في مشوار آسيوي صعب
مهمة تمثيل لبنان في بطولة االندية اآلسيوية للفوتسال ستعود الى
الصداقة ،الذي يسافر الثالثاء الى كواالملبور للمشاركة في التصفيات
املؤهلة الى النهائيات من  19الى  24الحالي
كريم
شربل ّ
للمرة االولى سيكون لبنان موجودًا
ف� � ��ي ت � �ص � �ف � �ي� ��ات ب � �ط� ��ول� ��ة االن � ��دي � ��ة
اآلس� �ي ��وي ��ة ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم ل �ل �ص��االت
ال �ت ��ي س�ت�س�ت�ض�ي�ف�ه��ا ق��اع��ة
«ب ��ان ��اس ��ون � �ي ��ك س� �ب ��ورت ��س
ك��وم �ب �ل �ك��س» ف ��ي ال�ع��اص�م��ة
امل��ال �ي��زي��ة ك ��والمل� �ب ��ور ،اذ إن
امل� �ش ��ارك ��ات ال �س��اب �ق��ة ت��أه��ل
اليها ممثلو لبنان مباشرة،
ل� �ك ��ن خ � � ��روج ب� �ط ��ل امل ��وس ��م
امل��اض��ي أول س �ب��ورت��س من
دور املجموعات في النسخة
املاضية ،اجبر البطل الجديد
على خوض التصفيات.
وب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح��ال ،ل��ن تكون
م�ه�م��ة ال �ص��داق��ة س�ه�ل��ة على
االط �ل��اق ،اذ س �ي �ب��دو وك��أن��ه
ي� � �خ � ��وض ال � �ن � �ه� ��ائ � �ي� ��ات ف��ي
ت �ص �ف �ي ��ات ج � �ن ��وب ُووس� ��ط
وغ� ��رب ال �ق ��ارة ال �ت��ي ق� ّ�س�م��ت
قد ال يكون نجم
فرقها على مجموعتني ،وقد
املنتخب الوطني خالد
ج � ��اء ف� ��ي االول � � ��ى ال �ص��داق��ة
تكه جي قادرًا على
م � � ��ع ال � � ��وص � � ��ل االم � � � ��ارات � � � ��ي
االلتحاق بالصداقة في
ون � �ف� ��ط ال � ��وس � ��ط ال � �ع� ��راق� ��ي،
التصفيات اآلسيوية،
بينما جمعت الثانية السد
ناديه
بسبب معارضة
القطري والساملية الكويتي
األمر،
النجمة لهذا
ودوردوي القيرغيزي.
حيث سيغيب عن
ففي ال��وق��ت ال��ذي ك��ان يمكن
خدمت
القرعة
ان
اعتبار
فيه
شباب
التشكيلة أمام
ّ
ال � �ص � ��داق � ��ة ب� �ع ��دم ��ا ت �ج��ن��ب
الساحل في املرحلة
م ��واج� �ه ��ة ال� �س ��د وال �س��امل �ي��ة
الـ  18لدوري كرة القدم.
ال � � �ق� � ��وي �ي ��ن ،ف � � � ��إن ال � � �ص � ��ورة
ويبدو حضور تكه
االخ� � �ي � ��رة ل� �ل� �ف ��رق امل� �ش ��ارك ��ة
آسيا،
جي منتظرًا في
تترك انطباعًا بأنه سيكون
3
مع
صورته
والدليل أن
م � � ��ن امل� � �ب � ��ال� � �غ � ��ة ال� � � �ق � � ��ول ان
القارة
في
العبني
أفضل
ال �ف��ري��ق ال�ل�ب�ن��ان��ي سيحسم
ّ
تزين ملصق التصفيات .ب�س�ه��ول��ة اح� ��دى ال�ب�ط��اق�ت�ين
امل��ؤه �ل �ت�ي�ن ب �ح �ي��ث س�ي�ع�ب��ر
ال � ��ى ال �ن �ه��ائ �ي��ات ال �ف��ري �ق��ان
ال �ل��ذان ي�ب�ل�غ��ان ال� ��دور ال�ن�ه��ائ��ي في
التصفيات.
ويؤكد م��درب الصداقة حسني ديب
هذه القراءة ،اذ يقول« :صحيح اننا
م �ت �ف��ائ �ل��ون ل �ك �ن �ن��ا ن �ع ��رف ص�ع��وب��ة
امل�ه�م��ة .ف��ري�ق�ن��ا ي�ض��م م�ج�م��وع��ة من

ال�ل�اع �ب�ي�ن امل �ح �ل �ي�ين امل �م �ي��زي��ن ،لكن
الفرق االخرى قادمة الى التصفيات
ّ
مدججة بالعبني أجانب على
وه��ي
عال».
مستوى
ٍ

وك� � ��ان دي � ��ب ق ��د اخ� �ت ��ار ال �ص��رب �ي�ين
بريدراغ راجيتش «ب��درو» وكوستا
م ��ورك ��وف� �ي� �ت ��ش ل �ت �ع ��زي ��ز ص �ف��وف��ه،
بينما سيكون العبه اآلسيوي ،وكما
جرت العادة ،العراقي مروان زورا ،اذ
ان قوانني البطولة تسمح لكل فريق
باشراك العب اجنبي وآخر آسيوي
في املباراة .لكن يبدو الفتًا ان بدرو
يبلغ الـ  40من العمر ،وهو امر مثير
ل�لاس �ت �غ��راب ن��وع��ًا م ��ا ،وق ��د اوض��ح
دي��ب ان��ه رغ��م ّ
تقدم الصربي بالسن

فانه يتمتع بمستوى ّ
طيب لدرجة
تدفعه الى التفكير في تمديد عقده
ل�ل�م��وس��م امل �ق �ب��ل ،م�ض�ي�ف��ًا« :بحسب
االم�ك��ان��ات امل��ادي��ة ووض��ع الالعبني
االج��ان��ب ال��ذي��ن ك�ن��ا ن��ري��د ال�ت�ع��اق��د
معهم ،فانه كان من الصعب استقدام
الع � � َ�ب �ي��ن آخ� � ��ري� � ��ن ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا ان
الالعبني اآلخرين يرتبطون بعقود
م��ع فرقهم ال�ت��ي ال ت��زال ناشطة في
بطوالتها املحلية ،فكان من الصعب
دفع مبالغ ّ
معينة لفسخ عقودهم».

ن �ق �ط��ة ف �ن �ي��ة اخ� ��رى ي�م �ك��ن ال �ت��وق��ف
ع� �ن ��ده ��ا ف� ��ي خ� � �ي � ��ارات دي� � ��ب وه ��ي
ض � ّ�م ��ه ل �ح �س��ن ش �ع �ي �ت��و «م� ��ون� ��ي»،
ال��ذي اب�ت�ع��د ع��ن امل�لاع��ب الصغيرة
م �ن ��ذ اك� �ث ��ر م� ��ن س� �ن ��ة ،اض� ��اف� ��ة ال ��ى
ّ
التدرب مع الفريق
عدم قدرته على
بسبب ارتباطه مع العهد ومنتخب
ل �ب �ن��ان ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم .ل �ك��ن ال �ت �ب��ري��ر
الفني لهذه الخطوة يأتي انطالقًا
م��ن ح��اج��ة دي ��ب ال ��ى الع ��ب ارت �ك��از
( )Pivotاذ ان «ش �ع �ي �ت��و ي�ت�م�ت��ع

ّ
حل الصداقة ثالثًا في بطولة االندية اآلسيوية التي اقيمت في الدوحة عام ( 2011أرشيف)

مشكلة
تكه جي

الكرة اللبنانية

االجتماعي يعادل العهد في افتتاح املرحلة الـ  17من الدوري اللبناني
ف �ش��ل ال �ع �ه��د ف ��ي ت� �ك ��رار ف � ��وزه ع�ل��ى
م �ض �ي �ف ��ه االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ط ��راب � �ل ��س،
فتعادل معه  1-1على ملعب الرئيس
ف��ؤاد شهاب في جونيه ،في افتتاح
امل��رح�ل��ة ال �ـ  17م��ن ال ��دوري اللبناني
لكرة القدم.
ولم يحمل الشوط االول الكثير ،حيث
تقاسم ال�ف��ري�ق��ان نسبة االس�ت�ح��واذ
ع �ل��ى ال� �ك ��رة ،ق �ب��ل ان ي�ظ�ه��ر م�ه��اج��م
العهد العاجي كونستانت جونيور
على م�س��رح األح ��داث بفرصتني في
ال��دق��ائ��ق ال �خ �م��س االخ� �ي ��رة ت�ص��دى
لهما ح��ارس الفريق الشمالي احمد
ق��رح��ان��ي ،ف ��ي ال ��وق ��ت ال� ��ذي ّ
رد فيه
ّ
م�ح�م��د غ ��ن ��ام ب �ت �س��دي��دة ارت � ��دت من
القائم االيسر اثر هجمة مرتدة.
وب � ��دا ال �ع �ه��د اف �ض��ل م �ط �ل��ع ال �ش��وط
الثاني ،فتمكن جونيور من تتويج
م� �ج� �ه ��وده ب� �ه ��دف ف� ��ي ال��دق �ي �ق��ة 62
عندما تلقى كرة عرضية من حسني

مباراتا اليوم

النجمة إلى صور

يتطلع اإلخاء األهلي عاليه إلى البناء على
مشواره ّ
الطيب في كأس لبنان ،عندما
يالقي التضامن صور اليوم ( ،15.30ملعب
صيدا) ،بينما يلعب شباب الساحل مع
طرابلس ( ،15.30املدينة الرياضية)

يرحل النجمة إلى صور ملقابلة السالم غدًا
( ،)15.30بينما يلتقي الشباب الغازية مع
األنصار ( ،15.30صيدا) .ويلعب في ختام
املرحلة االثنني الراسينغ مع الصفاء
( ،15.30املدينة الرياضية)

عواضة فأسكنها الشباك الى يسار
قرحاني .ومرة جديدة كان ّ
الرد عبر
ّ
غ��ن��ام ال ��ذي اس�ت �ف��اد م��ن ك ��رة لعبها
ّ
ال �ي��ه اب��و ب�ك��ر امل ��ل ل�ي�ع��ادل النتيجة
في الدقيقة  .81وشهدت الدقيقة 92
تالسنًا بني العب طرابلس مصطفى
الخطيب وح��ارس العهد ،ط��رد على
أثره االول بالبطاقة الحمراء.
وك��ان العهد يأمل تعويض تجريده
م� ��ن ف � � ��وزه ع �ل ��ى ال � �س�ل��ام ص � ��ور ف��ي
امل��رح �ل��ة امل��اض �ي��ة إلش ��راك ��ه الع �ب��ًا ال
ي�ح��ق ل��ه ال�ل�ع��ب ،لكنه س�ق��ط ف��ي فخ
ال �ت �ع��ادل ،م �ه��درًا نقطتني ثمينتني،
ل� �ي� �ص� �ب ��ح رص � � �ي � ��ده  30ن� �ق� �ط ��ة ف��ي
امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ،بينما اص�ب��ح رصيد
االج� �ت� �م ��اع ��ي  14ن �ق �ط��ة ف� ��ي امل ��رك ��ز
العاشر.
قاد املباراة الحكم وارطان ماتوسيان
وع��اون��ه ب�ل�ال ال��زي��ن وع�ل��ي س��رح��ال
ومحمد درويش حكمًا رابعًا.

