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رياضة

الكرة اللبنانية

منتخب لبنان يستعيد الروح واألداء الجيد أمام الكويتيين
استمر منتخب لبنان لكرة القدم في لعب
دور «عـقــدة» الكويتيين على أرضهم
حـيــن ت ـعــادل مــع الـكــويـتــي سـلـبــا على
ملعب نــادي الكويت ضمن التصفيات
المزدوجة لكأسي العالم  2108وآسيا
 ،2019لتتضاءل حظوظ المنتخبين في
الـتــأهــل كــواحــد مــن أف ـضــل المنتخبات
األربعة التي احتلت المركز الثاني

لــم يستحقوا الـخـســارة ،وكــانــت لهم
فرص عديدة ،خصوصًا عبر املهاجم
األخطر سيف الحشان ،بعد أن رموا
بجميع أوراقهم الهجومية في اللقاء،
ورغم ذلك لم ينجحوا في الفوز.
املدير الفني مـيــودراغ رادولوفيتش
أدخ ـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات ع ـل ــى
التشكيلة األســاس ـيــة ،فـكــانــت هناك
ملستان موفقتان مــن رادولوفيتش،
إح ــداه ـم ــا إش ـ ــراك ن ــور م ـن ـصــور في
وسط امللعب في خطوة بدت جديدة

على الصعيد الرسمي بالنسبة إلى
م ـن ـصــور ،رغ ــم لـعـبــه ف ــي ه ــذا املــركــز
مــع فــريـقــه الـصـفــاء ودي ــا وف ــي كــأس
النخبة .دور لم يقلق منصور ،فبدا
مرتاحًا في الفندق قبل اللقاء ،مؤكدًا
أنه سينجح في هذا املركز.
األجـ ـ ـ ـ ــواء قـ ـب ــل فـ ـت ــرة الـ ـ ـغ ـ ــداء ك ــان ــت
مــري ـحــة ف ــي امل ـع ـس ـكــر ال ـل ـب ـنــانــي مع
تبادل ألخبار االنتقاالت املحلية في
بـيــروت ،والـكــام عــن انضمام حمزة
ســامــة ومـحـمــد غـ ــدار ال ــى الـنـجـمــة.

أمـ ــر ي ـن ـف ـيــه م ـح ـمــد حـ ـي ــدر ،مـعـتـبـرًا
أن الـصـفـقــة لــم تـنـجــز ب ـعــد ،وه ــو ما
حصل الحقًا.
كالم آخر عن ارتفاع سعر انتقال نور
مـنـصــور ال ــى ال ـع ـهــد ،لـيــدخــل حـيــدر
ً
على الخط قائال «لو وصل املبلغ الى
مـلـيــون دوالر ن ــور مـنـصــور ب ــاق في
الصفاء» ،ليضحك األخير موافقًا.
ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـث ــان ــي ل ـل ـم ــدرب ب ــإش ــراك
علي حمام كــان أكثر مــن موفق بعد
الـ ـع ــرض ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ق ــدم ــه حـمــام

الكويت ــ عبد القادر سعد
ت ـ ـعـ ــادل م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان  0 – 0مــع
مـضـيـفــه الـكــويـتــي ضـمــن املـجـمــوعــة
ال ـس ــاب ـع ــة ل ـت ـص ـف ـيــات كـ ــأس ال ـعــالــم
وك ـ ــأس آسـ ـي ــا .س ـي ـنــاريــو م ـك ــرر عن
الـ ـلـ ـق ــاء األخ ـ ـيـ ــر بـ ــن الـ ـف ــريـ ـق ــن فــي
ت ـص ـف ـي ــات كـ ـ ــأس آسـ ـي ــا عـ ـ ــام 2014
فــي عـهــد امل ــدرب اإليـطــالــي جوزيبي
جيانيني .نتيجة حافظت على لقب
اللبنانيني بــأنـهــم عـقــدة الكويتيني
ع ـل ــى أرض ـ ـهـ ــم ،ل ـكــون ـهــم ل ــم ي ـف ــوزوا
على لبنان في الكويت منذ سنوات
طــوي ـلــة .ف ـفــي الـتـصـفـيــات الـســابـقــة،
أقصى منتخب لبنان الكويتيني من
تصفيات كــأس العالم  ،2014وأمس
أقصاه الى حد كبير من التأهل الى
الدور الثاني لتصفيات كأس العالم
 ،2018ل ـك ــن هـ ــذه املـ ـ ــرة ق ــد ي ـكــونــان
خرجا معًا من السباق العاملي.
ورغ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـض ـ ــاؤل ح ـ ـظـ ــوظ م ـن ـت ـخــب
ل ـب ـنــان وح ـص ــر مـنــافـسـتــه بــالـتــأهــل
الى كأس آسيا بعد التعادل السلبي
م ــع الـكــويـتـيــن ،ف ــإن األهـ ــم ف ــي لـقــاء
أم ـ ــس الـ ـع ــرض ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي قــدمــه
الـلـبـنــانـيــون ،وال ــذي يعتبر األفـضــل
منذ عهد املــدرب األملاني ثيو بوكير
في الدور الثالث للتصفيات املاضية.
أداء رج ــول ــي وروح ق ـتــال ـيــة عــالـيــة
وت ـبــادل ممتاز لـلـكــرات ،وخصوصًا
ف ــي ع ـم ـل ـيــة ف ــك ال ـح ـص ــار ال ـكــوي ـتــي
واإلخراج الناجح والهادئ واملدروس
للكرة من املنطقة اللبنانية ،اضافة
ال ــى ع ــدد مــن ال ـفــرص الـخـطــرة التي
كان من املمكن أن تضع نقاط املباراة
فــي جعبة اللبنانيني .وأثـبــت العبو
مـنـتـخــب ل ـب ـنــان أن ـهــم ي ـقــدمــون ً
أداء
أفضل خارج أرضهم .لكن هذا ال يقلل
م ــن أداء الـكــويـتـيــن ال ــذي ــن بــدورهــم

حسن
معتوق
متخطيًا
ّ
الكويتي
سلطان
العنزي
(عدنان الحاج
علي)

واالس ـت ـب ـســال ف ــي ال ــدف ــاع وامل ـ ــؤازرة
الـهـجــومـيــة .وب ـع ـي ـدًا ع ــن االع ـت ــراض
على شكل عودته الى املنتخب ،بعد
استبعاده ،في ان مضمون الخطوة
كــان صائبًا ،لعب حـمــام دورًا كبيرًا
ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة ،خ ـص ــوص ــا ح ــن أن ـقــذ
املرمى اللبناني من الفرصة األخطر
للكويتيني لسلطان العنزي.
ولــم يفصح رادولــوفـيـتــش عــن حسم
حتى
خياره بني حمام وزيــن طحان ّ
قبل وقــت قليل مــن الـلـقــاء ،لكنه ملح
الــى ذلــك فــي فترة الـغــداء مــع حديثه
عــن اخ ـت ـيــاره الع ـبــا يـتـمـتــع بنوعية
لعب عالية.
ّ
وقد يكون من املجحف حصر التألق
والـ ـنـ ـج ــومـ ـي ــة بـ ـمـ ـنـ ـص ــور وح ـ ـمـ ــام.
فالحارس مهدي خليل كــان حارسًا
فـ ـ ــوق ال ـ ـ ـعـ ـ ــادة ،حـ ــارمـ ــا ال ـك ــوي ـت ـي ــن
الـتـسـجـيــل مـ ـ ــرارًا .أم ــام ــه ك ــان هـنــاك
ص ـخ ــرت ــان :ي ــوس ــف م ـح ـمــد امل ـتــألــق
وج ـ ـ ــوان ال ـع ـم ــري بـ ــأدائـ ــه ال ــدف ــاع ــي
ال ـخ ــراف ــي ،ف ـكــان «كـ ـس ــارة» لبنانية
بمعناها اإليـجــابــي .والــى جانبهما
ك ــان الـثـنــائــي ول ـيــد اسـمــاعـيــل الــذي
أقـ ـف ــل ال ـج ـه ــة ال ـي ـس ــرى وحـ ـم ــام عــن
ال ـج ـهــة ال ـي ـم ـنــى ،فــاس ـت ـحــق ال ــدف ــاع
اللبناني عالمة كاملة.
وامل ـه ــم ف ــي ال ـل ـقــاء عـ ــودة ال ـ ــروح الــى
خــط الــوســط وامل ـبــاراة الكبيرة التي
قدمها القائد رضــا عنتر بتمريراته
الحاسمة لخط الهجوم ،والى جانبه
عـ ــدنـ ــان ح ـ ـيـ ــدر ب ـ ــأدائ ـ ــه ال ــرج ــول ــي،
خصوصًا فــي الـشــوط األول .أمــا في
الخط األمــامــي ،فكان الثنائي حسن
معتوق ومحمد حيدر شعلتني عن
الجهتني اليمنى واليسرى ،في حني
لــم ينجح حـســن شعيتو فــي تقديم
أفضل ما لديه في مركز رأس الحربة،
فــأهــدر الـفــرصــة األخ ـطــر لـلـبـنــان في
بــدايــة ال ـشــوط ال ـثــانــي .ول ــم يستطع
شعيتو التخلص من كماشة عمالقة
الدفاع الكويتيني ،وتحديدًا مساعد
ندا وفهد األنصار وفهد الهاجري.
رادولوفيتش حاول معالجة املشكلة
ً
الهجومية بإشراك هالل الحلوة بدال
من شعيتو ،لكن األول أهدر الفرص
ب ــدوره ولــم يكن مقنعًا فــي الهجوم.
أمــا حسن املحمد فدخل في الدقيقة
ً
 90بــدال مــن معتوق ،ولــم يكن هناك
وقت كي يترك بصمته .تبديل ثالث
أجــراه املــدرب املونتينيغري بإشراك
ً
أحمد مغربي بدال من حيدر لتعزيز
القدرة الدفاعية في وسط امللعب.

سوق االنتقاالت اللبنانية

حركة ناشطة ألندية دوري الدرجة األولى مع إقفال باب التواقيع

أبرم الصفاء
صفقة مهمة
بضمه السنغالي
شيخ ديوك
(عدنان الحاج
علي)

ق ـبــل  72س ــاع ــة ع ـلــى انـ ـط ــاق املــوســم
ال ـج ــدي ــد ف ــي ال ـ ــدوري ال ـل ـب ـنــانــي لـكــرة
الـ ـق ــدم ،ش ـهــد م ـقــر االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي
لـلـعـبــة حــركــة نــاشـطــة ي ــوم أم ــس على
ص ـع ـي ــد انـ ـتـ ـق ــال ال ــاعـ ـب ــن امل ـح ـل ـيــن
واالجــانــب بني االنــديــة اللبنانية ،وقد
ُس ـ ّـجـ ـل ــت ب ـع ــض االنـ ـتـ ـق ــاالت الـ ـب ــارزة
راوحـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ــن ف ـ ـ ــرق امل ـ ـقـ ــدمـ ــة ووس ـ ــط
الترتيب ،اضافة الى الفريقني العائدين
ال ـ ــى مـ ـص ــاف انـ ــديـ ــة االض ـ ـ ـ ــواء وه ـمــا
الحكمة واالجتماعي طرابلس.
الحكمة كان االكثر نشاطًا مرة جديدة،
وهــو الباحث عن تكوين فريق يمكنه
بشكل يليق باسمه
الــدفــاع عن الــوانــه
ٍ
ال ـع ــري ــق ،فــاس ـت ـعــاد الـ ـن ــادي االخ ـضــر
بخدمات مدافعه القديم قاسم محمود
ّ
ووق ـ ــع اي ـضــا م ــع العـ ـ ٍـب آخ ــر س ـبــق ان
داف ـ ــع ع ــن ال ــوان ــه ه ــو املـ ـص ــري احـمــد
جـ ـ ــرادي ال ـ ــذي س ـي ـكــون ث ــال ــث اجــانــب
ّ
ال ـفــريــق اق ــلــه حـتــى ان ـت ـصــاف املــوســم،
وذلــك بعدما كان «االخضر» قد حاول

التوقيع مــع املــدافــع النيجيري ادييل
بريشوس الــذي اختار الصفاء .كذلك،
ّ
اسم مميز هو الجناح
وقع الحكمة مع ٍ
حـســن ط ـحــان الـ ــذي هـبــط م ــع االخ ــاء
االهلي عاليه في نهاية املوسم املاضي،
ً
اضافة الى مدافع السالم صور السابق
نيازي الشحيمي العائد من االغتراب.
بـ ـ ــدوره ،اس ـت ـعــار االج ـت ـمــاعــي ح ــارس
املرمى نزيه اسعد من النجمة ،والذي
اع ـ ـ ــار ايـ ـض ــا م ــدافـ ـع ــه ش ـ ـ ــادي س ـكــاف
ال ــى الـنـبــي شـيــت .كــذلــك ،اع ــاد الفريق
ال ـش ـمــالــي م ـهــاج ـمــه ال ـس ــاب ــق ال ــدول ــي
فايز شمسني الذي كان قد احترف مع
باندوري الروماني.
ام ــا جـ ــاره طــراب ـلــس ف ـقــد ابـ ــرم صفقة
ت ـب ــادل ـي ــة مـ ــع ال ـ ـسـ ــام زغـ ــرتـ ــا حـصــل
بـ ـم ــوجـ ـبـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى الع ـ ـ ـ ــب ال ـ ــوس ـ ــط -
املهاجم ابو بكر املل الــذي اراد النادي
استبعاده السـبــاب مسلكية .وحصل
الــزغــرتــاويــون مـقــابــل الــاعــب املــذكــور
عـلــى الـثـنــائــي مصطفى خ ــوال وعــامــر

محفوض ،الــى ّ
ضمهم املهاجم شربل
جـ ّ
ـروش ال ــذي داف ــع عــن ال ــوان النجمة
في املوسم املاضي.
ب ـ ـ ــدوره ،ض ــم ال ـص ـف ــاء م ـهــاجــم الـنـبــي
شيت الـســابــق السنغالي شيخ ديــوك
والسييراليوني سامبا عبدو ،وحصل
عـلــى خــدمــات عـلــي هـمــدر مــن النجمة
(ل ـع ــب مـ ـع ــارًا م ــع االخ ـ ــاء ف ــي امل ــوس ــم
املـ ــاضـ ــي) ،ال ـ ــذي ح ـ ــاول خ ـطــف حـمــزة
ســامــة مــن دون ان ينجح بـهــذا االمــر
ف ــي ظ ــل رفـ ــض ال ـص ـف ــاء ال ـت ـخ ـلــي عــن
توقيع االخير .اال ان النجمة ضم امس
حسن العمري شقيق مــدافــع املنتخب
اللبناني جوان العمري.
وواص ـ ـ ــل ال ــراس ـي ـن ــغ ت ـع ــزي ــز ص ـفــوفــه
بالالعبني املحليني ،اذ بعد استعارته
م ـح ـم ــود ك ـج ــك م ــن االن ـ ـصـ ــار وغـ ــازي
حنينة من العهد ،حصل على خدمات
هيثم عطوي من الصفاء ضمن سعي
مدربه يوجني مولدوفان لتعزيز خط
وسطه.

