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رياضة

ّ
تصدر هومنتمن مرحلة الذهاب عن جدارة واستحقاق (سركيس يرتسيان)

السلة اللبنانية

انتصاف الموسم العادي
لبطولة الباسكت :اآلتي أعظم
مع انتهاء مرحلة الذهاب أمس ،وقبل
انطالق مرحلة اإلياب غدًاُ ،رسمت صورة
شبه واضحة للمشهد النهائي الذي يمكن
أن يكون عليه األمر في ختام الموسم
العادي الذي وفى حتى اآلن بكل
وعوده ،مع اإلثارة التي حملتها غالبية
المباريات في المراحل التسع األولى

شربل ّ
كريم
عناوين عدة حملتها مرحلة الذهاب
فــي بطولة لبنان لـكــرة الـسـلــة ،التي
كشفت مدى قوة بعض الفرق ومدى
ضعف فرق أخــرى ،إضافة الى مدى
التعديالت التي تحتاجها فرق عدة
ق ـب ــل فـ ـ ــوات األوان ،وتـ ـح ــديـ ـدًا قـبــل
ال ــدخ ــول فــي دور املـجـمــوعــات الــذي
يسبق االدوار االقصائية.
أربعة فرق بدت مختلفة عن غيرها،

أول فوز لهوبس في البطولة
رفض فريق هوبس أن تنتهي مرحلة ذهاب بطولة لبنان لكرة السلة دون
تحقيق أي فوز فنجح أمس في تسجيل أول انتصار له وكان مفاجئًا على
ضيفه اللويزة  )69 – 84 ،43 – 61 ،31 – 37 ،19 – 16( 69 – 84على مجمع
املر في ختام املرحلة التاسعة واألخيرة ذهابًا.
وكان أفضل مسجل في صفوف هوبس عزت قيسي برصيد  18نقطة و5
تمريرات حاسمة .وعند اللويزة ،كان ايلي اسطفان األفضل بـ 19نقطة منها
 4ثالثيات.
وفي قاعة مجمع فؤاد شهاب ،خسر ميروبا
أمام ضيفه املتحد بفارق  9نقاط 74 – 65
(.)74 – 65 ،57 – 45 ،37 – 27 ،20 – 10
وكان افضل مسجل في اللقاء العب
الخاسر ايمانويل جوهناس برصيد 28
نقطة و 11متابعة .ولدى الفائز ،كان راميل
كوري األفضل بـ 18نقطة و 7متابعات و4
تمريرات حاسمة.

رغــم أن بعضها مـ ّـر ببعض محطات
الصعود والهبوط في املستوى ،من
دون أن يؤثر ذلك على لعبها االدوار
ّ
املتقدمة،
االولى والوقوف في املراكز
ح ـي ــث تـ ـص ـ ّـدر هــوم ـن ـت ـمــن ال ـتــرت ـيــب
الـ ـع ــام ب ـث ـمــان ـيــة انـ ـتـ ـص ــارات مـقــابــل
هزيمة واحدة.
ومما ال شك فيه أن الفريق البرتقالي
بدا االفضل بكل املعايير ،وهو االمر
الـ ـ ــذي ك ـ ــان م ـتــوق ـعــا م ـن ــذ ال ـص ـيــف،
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ب ـ ـ ـ ــدا األنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــط ف ـ ـ ــي سـ ــوق
ال ـت ـع ــاق ــدات ،ف ـسـ ّـد ال ـث ـغــر امل ــوج ــودة
لديهّ ،
وأمن حاجاته التي قضت على
آم ــال ــه ف ــي إحـ ــراز الـلـقــب ف ــي املــوســم
امل ــاض ــي ب ـعــدمــا ب ـلــغ دور االربـ ـع ــة.
وهــومـنـتـمــن الـحــالــي هــو كـنــايــة عن
مــاكـيـنــة هـجــومـيــة ال تـهــدأ وال تمل،
وقـ ـ ــد أمـ ـت ــع الـ ـف ــري ــق كـ ــل امل ـت ــاب ـع ــن
ع ـن ــدم ــا ق ـ ـ ــارب امل ـ ـبـ ــاريـ ــات ب ـطــري ـقــة
اس ـت ـعــراض ـيــة اق ـتــرنــت م ــع الـنـتــائــج
االيجابية .ورغم الخسارة الوحيدة
الـتــي تلقاها على ملعب الرياضي،
ب ــدا أن م ــن ال ـص ـعــب ع ـلــى أي فــريــق
إيـقــاف رج ــال امل ــدرب جــو مجاعص،
الــذيــن يـنـتـقـلــون بـســرعــة رهـيـبــة من
ال ــدف ــاع ال ــى الـهـجــوم بـقـيــادة صانع
االلـ ـع ــاب االم ـي ــرك ــي ك ـي ـفــن غ ـ ــاالواي
ال ــذي أكــد أنــه أكـثــر مــن العــب يشغل
املــركــز  ،1فـهــو إذ ت ـســاوى مــع العــب
التضامن الــزوق جاد خليل كأفضل
مـ ـم ــرر لـ ـلـ ـك ــرات الـ ـح ــاسـ ـم ــة (مـ ـع ــدل
كــل منهما  8ت ـمــريــرات حــاسـمــة في
امل ـب ــاراة ال ــواح ــدة) ،يـقــف بــن أفضل
ع ـشــرة الع ـبــن عـلــى صـعـيــد الـتـقــاط

املـ ـت ــابـ ـع ــات ال ــدف ــاعـ ـي ــة (بـ ـمـ ـع ــدل 7
متابعات في املباراة الــواحــدة) ،كما
أن ـ ــه أفـ ـض ــل ال ــاعـ ـب ــن ع ـل ــى صـعـيــد
ســرقــة ال ـك ــرات ( 2.5س ــرق ــة) ،لتكون
م ـســألــة تـسـجـيــل «دابـ ـ ــل داب ـ ـ ــل» ،في
غــال ـب ـيــة املـ ـب ــاري ــات ال ـت ــي خــاض ـهــا،
مسألة روتينية.
إنـ ـه ــاء هــوم ـن ـت ـمــن مل ــرح ـل ــة ال ــذه ــاب
فــي ال ـصــدارة يـعــود فيه الفضل الى
الثنائي االمـيــركــي دواي ــن جاكسون
والـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي االص ـ ـ ــل آتـ ـ ــر م ــاج ــوك
اي ـضــا ،رغ ــم أن غـ ــاالواي يـعـ ّـد عالمة
فـ ــارقـ ــة ال ي ـم ـك ــن إيـ ـج ــاده ــا فـ ــي أي
فـ ــريـ ــق ،أضـ ـ ــف أن مـ ـج ــاع ــص ع ــرف
تدوير تشكيلته بالشكل الصحيح،
وخ ـص ــوص ــا ب ـعــدمــا أض ـ ــاف أوراق ـ ــا
راب ـحــة مـهـمــة ال ــى تـشـكـيـلـتــه ،أمـثــال
كــرم مشرف دفاعيًا ،وايلي شمعون
وه ــاي ــك غ ـيــوق ـج ـيــان ه ـج ــوم ـي ــا ،مــا
ّ
بشكل مناسب مع
مكنه من التعاطي
ٍ
وضع دفاعي للخصوم.
أي
ٍ

في هومنتمن
وبيبلوس عالمات
فارقة صنعت
الفارق للفريقين

وحــده بيبلوس بدا جماعيًا شبيهًا
ّ
ب ـه ــوم ـن ـت ـم ــن ،فـ ـح ــل خ ـل ـف ــه بـسـبـعــة
انـتـصــارات مقابل هزيمتني .املــدرب
الصربي نيناد فوتشينيتش وجد
أخـيـرًا تشكيلة متكاملة مــع الفريق
ال ـج ـب ـي ـل ــي الـ ـ ـ ــذي أضـ ـ ـ ــاف ع ـن ــاص ــر
م ــؤث ــرة الـ ـي ــه ،م ـث ــل ص ــان ــع االل ـع ــاب
رودري ـ ــغ ع ـقــل .ل ـكــن ك ـمــا ه ــي ال ـحــال
بالنسبة الى هومنتمن ،هناك عالمة
فـ ــارقـ ــة ت ـت ـم ـثــل ب ــال ـن ـي ـج ـي ــري إي ـبــي
ندودي الذي ال يمكن احتواؤه بتلك
السهولة ،كونه أكثر من العب يجيد
الـتـحــرك تـحــت الـسـلــة ،إذ يشغل كل
العبي الفريق الخصم بانتقاله الى
خارج القوس حيث يجيد التصويب
أيضًا ،ليظهر غير ذاك الالعب الذي
عرفناه مــع انيبال زحلة فــي موسم
.2013-2012
ص ـح ـيــح أن ب ـي ـب ـلــوس يـ ـب ــدو ثــابــت
املـ ـسـ ـت ــوى ب ـف ـعــل ال ـل ـع ــب ال ـج ـمــاعــي
املميز الذي طبع أداءه ،لكن قد يلجأ
وقت الحق عبر
الى تغيير أجنبي في ٍ
الع ــب يـحــل م ـكــان اك ـثــر الع ــب سجل
ث ــاث ـي ــات ح ـتــى اآلن ،أي االم ـيــركــي
كــاي تــاكــر ( 36ثــاثـيــة) ،ال ــذي ربما
يعود سبب تذبذب مستواه احيانًا
ال ــى ت ـقـ ّـدمــه ف ــي ال ـس ــن؛ فــاعــب ري ــال
مدريد االسباني السابق قد ال يكون
ح ــاس ـم ــا ف ــي ح ـ ــال ل ــم ي ـك ــن ب ـيــومــه،
بعكس مواطنه جاي يونغبلود الذي
ال يــزال يدهش املتابعني بإمكاناته
الهجومية الرائعة (معدله  23نقطة
في املباراة الواحدة).
ّ
فــي الــريــاضــيُ ،حــلــت املـشــاكــل مبدئيًا
بتطبيق امل ــدرب احمد فــران لفلسفته
الـخــاصــة ال ـتــي حـ ـ ّـررت وائ ــل عرقجي
على املركز  2باستقدام صانع االلعاب
االميركي كني براون ،الذي نقل وتيرة
لعب بطل لبنان الى مستوى آخر من
خالل سرعته الفائقة ورؤيته الثاقبة
ع ـل ــى أرض امل ـل ـع ــب الـ ـت ــي تــرجـمـتـهــا
تـمــريــراتــه الـحــاسـمــة ،وق ــد عــابــه فقط
ن ــدرة تسجيله ،وهــو لــو امتلك ميزة
ال ـهــداف العـتـبــر أح ــد أفـضــل االجــانــب
هذا املوسم.
ك ــذل ــك ،يـمـكــن ال ـتــوقــف عـنــد الـلــويــزة
الـ ــذي ي ـبــدو اآلن أك ـثــر م ــن «ح ـصــان
أسـ ــود» ،بــل هــو ي ـقــارع بـجــديــة أكبر
الفرق ،والدليل فــوزه على الرياضي
ً
مثال .املدرب مروان خليل ّ
قدم فريقًا ال
نجم واحد ،رغم استمرار
يعتمد على ٍ
سرقة جيرون جونسون االضواء من
الـجـمـيــع .الـفــريــق ال ـك ـســروانــي يملك
منظومة دفاعية يمكنها تعطيل أي
ّ
كان ،والدليل ما حل بهداف الحكمة
االم ـ ـيـ ــركـ ــي تـ ـي ــري ــل سـ ـت ــوغـ ـل ــن فــي
مــواجـهــة الـفــريـقــن ،حـيــث لــم يتمكن
من تسجيل أكثر من  21نقطة ،وهو
ثاني أدنى رصيد سجله هذا املوسم
( 20نقطة امام بيبلوس).
وإذا كان التضامن قد وقف في مركز
مقبول ( 4انتصارات مقابل  5هزائم)،
بالنظر الى تشكيلته الشابة محليًا
وأجنبيًا ،فإن مركز املتحد طرابلس
ال ي ـع ـكــس أب ـ ـ ـدًا االداء الـ ـ ــذي ق ـ ّـدم ــه
الفريق الشمالي في مرحلة الذهاب.
وم ـش ـك ـلــة رمـ ــي ال ـث ـق ــل ت ـح ــت الـسـلــة
على تشارلز تابت وعــدم وجــود أي
ّ
بديل له في الفريق ُحلت مبدئيًا مع
وصـ ــول ال ـع ـمــاق االم ـي ــرك ــي دي ـنــزل
بــولــز ،وس ــط ام ـتــاك الـفــريــق الثنني
م ــن أقـ ـ ــوى املـ ـس ــددي ــن ال ـق ــات ـل ــن فــي
البطولة ،وهما االميركيان ديواريك
سبنسر وراميل كوري.
وب ـع ـي ـدًا م ــن ال ـض ـيــف ال ـج ــدي ــد على
ال ــدرج ــة االول ـ ـ ــى ،االتـ ـح ــاد م ـيــروبــا،
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـك ــون راضـ ـي ــا بـمــا
ق ـ ّـدم ــه ف ــي ظ ــل مـيــزانـيـتــه امل ـح ــدودة،
ُ
ت ـسـ ّـجــل الـخـيـبــة االك ـب ــر لـثــاثــة فــرق
هـ ــي ال ـش ــان ـف ـي ــل ال ـ ـ ــذي ب ـ ــدأ امل ــوس ــم
بانتصار صــارخ على الرياضي ،ثم
بــدا أنــه بـحــاجــةٍ إلــى ورش ــة حقيقية
عـ ـل ــى م ـخ ـت ـل ــف االص ـ ـ ـعـ ـ ــدة .وك ــذل ــك
ال ـح ـك ـمــة ال ـ ــذي ال ي ـم ـك ـنــه االع ـت ـم ــاد
على ستوغلني فقط (هداف البطولة
بـ ـمـ ـع ــدل  34.6ن ـق ـط ــة ف ـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة
الـ ـ ــواحـ ـ ــدة) .أض ـ ــف ال ـي ـه ـم ــا هــوبــس
الذي قاتل من أجل اعتماد  3العبني
أجانب في املوسم املاضي ثم سقط
ف ــي ف ــخ االج ــان ــب ال ــذي ــن بـ ــدوا نقمة
أكثر منها نعمة عليه.

