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ّ
ّ
موسم سلوي جديد وسط تراجع فني
السلة اللبنانية

عبد القادر سعد
غد األحد
ستكون الخامسة من عصر ٍ
الساعة الصفر للكرة البرتقالية التي
سـ ـت ــدور مـ ـج ــددًا م ــع انـ ـط ــاق بـطــولــة
لـبـنــان لـكــرة الـسـلــة ،حـيــث ستتصارع
الـ ـ ـف ـ ــرق ال ـ ـع ـ ـشـ ــرة عـ ـل ــى لـ ـق ــب ي ـح ـم ـلــه
الرياضي وسيكون املنافس الرئيسي
على إحرازه واالحتفاظ به.
ّ
م ــوس ــم س ــل ــوي ج ــدي ــد ي ـب ـصــر ال ـن ــور
فــي ظــل حــالــة مــن الـتـنــاقــض تعيشها
اللعبة؛ فمن جهة هـنــاك تــراجــع كبير
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ،س ـ ـ ـ ــواء فــي
بـطــولــة آس ـيــا ال ـتــي أقـيـمــت ف ــي لبنان
وحـلــول لبنان فــي املــركــز الـســادس ،أو
ع ـلــى صـعـيــد ال ـتــرت ـيــب ال ــدول ــي ال ــذي
ش ـهــد ت ــده ــورًا ك ـب ـي ـرًا وت ــراج ــع لـبـنــان
عـشــر مــرت ـبــات لـيـحـتــل امل ــرك ــز الـثــالــث
وال ـخ ـم ـســن .ت ــراج ــع طـبـيـعــي ف ــي ّظل
الـنـتــائــج املـتــواضـعــة وامل ــرك ــز املـتــأخــر
في بطولة آسيا .لكن النتائج السيئة
ل ــم تـنـسـحــب ع ـلــى الـ ـن ــادي الــريــاضــي
ً
الذي لم يدخل الى بطولة لبنان بطال
آلسيا في إنجاز جاء من رحم املعاناة
االدارية التي يعيشها الفريق.
ال شـ ــك ان ن ـت ــائ ــج امل ـن ـت ـخ ــب تـعـكــس
ان ـخ ـف ــاض امل ـس ـت ــوى ال ـف ـن ــي لــاعـبــن
اللبنانيني ،مــا ينعكس على املالعب
املحلية التي لم تعد قادرة على إنجاب
النجوم .فنجد فــادي الخطيب ال يزال
الـنـجــم األبـ ــرز رغ ــم تـقــدمــه فــي الـعـمــر،
وف ـ ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ت ـ ــرى ان األن ــدي ــة
تتنافس على ضــم الــاعــب املـصــري –
اللبناني اسـمــاعـيــل احـمــد الـبــالــغ من
الـعـمــر  41عــامــا ،فــي اش ــارة ال ــى نــدرة
النجوم اللبنانيني في كرة السلة.
ق ـ ــد ي ـ ـقـ ــول الـ ـبـ ـع ــض إن ه ـ ـنـ ــاك وائ ـ ــل
عــرق ـجــي وإي ـل ــي ش ـم ـعــون وغـيــرهـمــا،
لكن هــؤالء ال يتجاوز عددهم أصابع
ال ـيــد ال ــواح ــدة ،م ــا دف ــع بــاألنــديــة الــى
ال ـل ـج ــوء الـ ــى الـ ـس ــاح األج ـن ـب ــي عـبــر
تعاقدات من العيار الثقيل ،خصوصًا
ف ــي هــومـنـتـمــن وال ـشــان ـف ـيــل .فــاألخـيــر
استغل دورة هنري شلهوب الكتشاف
الثغرات األجنبية ،فرفع مــن مستوى
التعاقد عبر األميركي براندون يونغ
أفضل العبي الــدوري السويسري في
املوسم املاضي ،كما أعاد روبرت أبشو
ال ــى لـبـنــان ،فــي حــن نـجــح هومنتمن
في التعاقد مع سام يونغ الذي يعتبر
أهــم الالعبني األجانب في لبنان على
صعيد السيرة الذاتية.
تدعيمات فريقي الشانفيل وهومنتمن
ت ــأت ــي مل ــواج ـه ــة قـ ــوة ال ــري ــاض ــي ال ــذي
أثبت أنه ال يتأثر برحيل العب بحجم
اسـ ـم ــاعـ ـي ــل احـ ـ ـم ـ ــد ،حـ ـي ــث نـ ـج ــح فــي
تتويج نفسه ملكًا آلسيا .فالشانفيل
وهومنتمن هما املنافسان الرئيسيان

ل ـل ــري ــاض ــي ،خ ـص ــوص ــا م ــع اس ـت ـقــدام
ال ـش ــان ـف ـي ــل ل ـل ـق ــائ ــد ف ـ ـ ــادي ال ـخ ـط ـيــب
وأحـ ـ ـم ـ ــد ابـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـي ــد
اللبناني.
ل ـك ــن مـ ــا يـ ـتـ ـف ـ ّـوق ف ـي ــه الـ ـف ــريـ ـق ــان هــو
االس ـت ـقــرار االداري بعكس الــريــاضــي
ال ـ ــذي ي ــدخ ــل الـ ــى ال ـب ـط ــول ــة م ــن دون
ل ـج ـنــة اداريـ ـ ــة ب ـعــد اس ـت ـقــال ـت ـهــا عـلــى
خلفية رغبة الرئيس هشام جــارودي
فـ ــي االب ـ ـت ـ ـعـ ــاد ،ق ـب ــل ان يـ ـت ــراج ــع عــن
استقالته ،ما خلط األوراق في أروقــة
ال ـق ـل ـعــة الـ ـصـ ـف ــراء .اال أن الـض ـبــابـيــة
االدارية لن تنعكس على الفريق ،وهو
ما ظهر في بطولة آسيا ،ما يعني انه
مهما كان االختالف في وجهات النظر
تبقى مصلحة الفريق فوق كل اعتبار.

عدم االستقرار االداري يظهر بقوة في
الحكمة؛ فــاألخـضــر لــم ينجح فــي رأب
الـصــدع االداري فيدخل ايـضــا بغياب
عدد من ادارييه واألهــم بغياب ّ
املمول
ال ـقــادر عـلــى خـلــق فــريــق مـنــافــس على
البطولة .اال ان هذا ال يعني ان الحكمة
خـ ــارج ال ـح ـســابــات ،ف ـهــذا ه ــو ال ـنــادي
الجماهيري الذي مهما أصابه املرض
ال يموت.
املوسم الجديد سيشهد أمرين الفتني؛
األول غياب هوبس للمرة األولــى منذ
سـ ـن ــوات ب ـع ــد س ـق ــوط ــه ال ـ ــى ال ــدرج ــة
الثانية ،وظهور الثنائي فريق بيروت
واملـعـهــد األن ـطــونــي لـلـمــرة األول ــى في
تاريخهما في بطولة األضواء.
ب ـي ــروت ت ـحــدي ـدًا ي ـب ــدو أن ــه ل ــن يـكــون

هومنتمن والصفاقسي في النهائي العربي
سيتنافس فريقا هومنتمن انطلياس والصفاقسي التونسي على لقب
بطولة االندية العربية لكرة السلة للسيدات ،التي يستضيفها االول على
ملعبه في مزهر ،حني يلتقيان في النهائي اليوم بعد فوز هومنتمن على
االوملبي املصري  67 – 96في نصف النهائي األول .وكانت جسيكا بيرالند
أفضل املسجلني في هومنتمن مع  17نقطة ،وأضافت كاميل ليتل  14نقطة،
وكل من ساندرا نجم ونتالي سيفاجيان  12نقطة وربيكا عقل  11نقطة.
ومن الفريق املصري سجلت مي حلوة  22نقطة.
على
بصعوبة
التونسي
وفي نصف النهائي الثاني ،فاز الصفاقسي
ً
ّ
الفحيص االردني بفارق  3نقاط  .67 – 70وكانت أنا بويك األفضل تسجيال
بـ 18نقطة ،ومن الفريق االردني تألقت ألكسي كايري مع  26نقطة و14
متابعة و 8تمريرات حاسمة.

ضيفًا خفيفًا في البطولة ،خصوصًا
بعد العروض الكبيرة في دورة هنري
ش ـل ـهــوب ووص ــول ــه ال ـن ـهــائــي ق ـبــل أن
يخسر من هومنتمن الذي بدا موسمه
بلقب معنوي يعكس قوته التنافسية.
فـ ـ ــرق اخ ـ ـ ـ ــرى سـ ـتـ ـك ــون ح ـ ــاض ـ ــرة فــي
البطولة مع حظوظ أقل للمنافسة على
اللقب كبيبلوس واملتحد والتضامن
وال ـ ـلـ ــويـ ــزة نـ ـظـ ـرًا لـ ـلـ ـف ــارق ال ـف ـن ــي عــن
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي وه ــومـ ـنـ ـتـ ـم ــن
والشانفيل.
تبقى مسألة أخيرة تتعلق بالحضور
الـجـمــاهـيــري وم ــدى االن ـض ـبــاط الــذي
سـتـشـهــده امل ــدرج ــات ف ــي ظ ــل اح ــداث
عــديــدة شهدتها املــاعــب قبل انطالق
املوسم ،سواء في دورة هنري شلهوب
وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي ال ـن ـه ــائ ــي واملـ ـب ــاري ــات
الــوديــة ،وآخــرهــا امل ـبــاراة بــن الحكمة
وهومنتمن الـتــي لــم تستكمل بسبب
اشكاالت من جمهور الحكمة.
وتنطلق غ ـدًا املــرحـلــة األول ــى بلقاءي
املعهد األنطوني مع ضيفه الرياضي
على ملعب املعهد عند الساعة ،17.00
وفي التوقيت عينه يستضيف املتحد
فريق الحكمة في مجمع الصفدي.
وت ـس ـت ـك ـم ــل امل ــرحـ ـل ــة اإلث ـ ـنـ ــن ب ـل ـقــاء
ال ـت ـضــامــن م ــع ضـيـفــه بـيـبـلــوس على
م ـل ـع ــب م ـج ـم ــع نـ ــوفـ ــل عـ ـن ــد ال ـس ــاع ــة
 ،20.30على ان تختتم املرحلة الثالثاء
بلقاءي هومنتمن مــع ضيفه بيروت
على ملعب مزهر عند الساعة ،20.30
والشانفيل مع ضيفه اللويزة في ديك
املحدي.

سيلقى الرياضي منافسة قوية من الشانفيل وهومنتمن (أرشيف)

أصداء عالمية

إينييستا قد ُينهي مشواره
الدولي بعد المونديال

خف صانع ألعاب منتخب إسبانيا
لم ُي ِ
املخضرم أندريس إينييستا ،إمكانية اعتزاله
دوليًا بعد مونديال روسيا  ،2018مشيرًا
إلى أن ذلك يعتمد على إحساسه في األشهر
املقبلة.
وقال العب برشلونة البالغ من العمر  33عامًا
في مقابلة مع صحيفة «سبورت» الكاتالونية:
«أنا واقعي .الحظوظ مرتفعة بأن يكون هذا
املونديال آخر مشاركة كبرى لي مع املنتخب».
وتابع« :أنا مدرك جدًا للحظة التي أعيشها،
لعمري ،لكل ذلك ،لكن سنرى كيف تتطور
األمور .تبقى أشهر عديدة قبل املونديال ،وآمل
أن تجري األمور جيدًا ألكون في روسيا .بدءًا
من هذه اللحظة ،سنقوم بتقييم كل ذلك».
وأحرز إينييستا الذي خاض  121مباراة
دولية ،لقبي كأس أوروبا أيضًا مع إسبانيا
في  2008و ،2012وكان ضمن التشكيلة
األساسية للمدرب جولن لوبيتيغي التي
ضمنت تأهلها إلى املونديال الروسي.

تشلسي يفتقد كانتي  3أسابيع

تأكد غياب العب وسط منتخب فرنسا
وتشلسي اإلنكليزي نغولو كانتي ،عن
املالعب نحو ثالثة أسابيع بعد تعرضه
إلصابة في عضالت فخذه الخلفية السبت
املاضي ،بحسب ما ذكر أمس مدربه اإليطالي
أنطونيو كونتي.
وقال كونتي في مؤتمر صحافي قبل مواجهة
كريستال باالس اليوم« :سيخضع كانتي
لتصوير جديد باألشعة املقطعية األسبوع
املقبل للتأكد من ّ
تحسن حالته .بحسب
التصوير األخير ،سيغيب بني  20و 21يومًا».
وتعرض كانتي لإلصابة في الدقيقة  34من
مواجهة بالده مع بلغاريا في صوفيا في
تصفيات مونديال روسيا .2018

إيقاف  5العبين
في منتخب اإلكوادور

أوقف االتحاد اإلكوادوري لكرة القدم خمسة
العبني في املنتخب «إلى أجل غير مسمى»
ملغادرتهم َّ
مقر إقامتهم مساء الجمعة املاضي
قبل الجولة األخيرة من تصفيات كأس العالم.
ولم يكشف االتحاد اإلكوادوري عن أسماء
الالعبني الخمسة املتهمني بمغادرة ّ
مقر
إقامة املنتخب بني مساء الجمعة وصباح
السبت ،لكن وسائل اإلعالم املحلية ذكرت
أنهم :روبرت أربوليدا وجيفرسون أوريخويال
وغابرييل كورتيز وإينير فالنسيا وجواو
بالتا.
وأوضح االتحاد في بيان له« :بهذه الطريقة،
ِّ
يوجه االتحاد رسالة قوية جدًا إلى العبني
َ
ُ
سيستدعون إلى املنتخب».

ّأرينا يترك تدريب منتخب أميركا

الكرة اللبنانية

فوز دراماتيكي للصفاء وأول للتضامن

ألحق التضامن صور بالشباب العربي خسارته الثانية هذا الموسم (هيثم الموسوي)

رياضة

21

انطلق األسبوع الرابع من الــدوري
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم بـ ـف ــوزي ــن
مهمني ،األول للتضامن صور على
ّ
مضيفه الشباب العربي  0 - 1على
ملعب بـحـمــدون ،والـثــانــي للصفاء
ّ
مضيفه الــراسـيـنــغ  0 - 2على
على
ملعب صيدا.
فـ ــوز ال ـت ـض ــام ــن ه ــو األول ل ــه ه ــذا
املـ ـ ــوسـ ـ ــم ،وه ـ ـ ــو ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
ضعيفة املـسـتــوى فـنـيــا ،خصوصًا
فــي شــوطـهــا األول .لـكــن الـتـضــامــن
حقق األهــم وعــاد الــى صــور بنقاط
املـ ـب ــاراة ب ـعــد فـ ــوزه ب ـه ــدف ال ـبــديــل
محمود سبليني في الدقيقة .68
ورفع التضامن رصيده إلى  4نقاط
ف ــي امل ــرك ــز ال ـخ ــام ــس م ــؤق ـت ــا ،فـيـمــا
توقف رصيد الشباب العربي عند
 4نقاط أيضًا في املركز السادس.

ً
ل ـ ـيـ ــا ،كـ ـ ــان الـ ـصـ ـف ــاء ي ـح ـق ــق فـ ــوزًا
ع ـ ــزي ـ ــزًا عـ ـل ــى الـ ــراس ـ ـي ـ ـنـ ــغ ب ـه ــدف ــن
ج ـ ـ ـ ــاء ا ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـبــر
م ـح ـمــد ج ـع ـفــر أحـ ــد أفـ ـض ــل الع ـبــي
ال ـف ــري ــق م ــن رك ـل ــة جـ ــزاء وإرن ـس ــت،
مـلـحـقــا بــالــراس ـي ـن ـغــاويــن خ ـســارة
غ ـيــر مـسـتـحـقــة ع ـلــى االط ـ ــاق ،بعد
العرض الــذي قدموه ،وتحديدًا في
ال ـش ــوط األول الـ ــذي ك ــان يـسـتـحــق
فـ ـي ــه ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ رك ـ ـلـ ــة ج ـ ـ ــزاء ب ـعــد
ملـســة يــد ،لـكــن الـحـكــم عـلــي رضــا لم
يحتسبها .
الـصـفــاء رف ــع رص ـيــده فــي الـتــرتـيــب
الـ ـ ـ ــى س ـ ـبـ ــع نـ ـ ـق ـ ــاط م ـ ـت ـ ـسـ ــاويـ ــا م ــع
األنـ ـص ــار وال ـن ـب ــي ش ـي ــت ،ف ــي حــن
بـ ـق ــي ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ ت ــاسـ ـع ــا بــرص ـيــد
ثالث نقاط ومن دون فوز ،في رابع
مباراة له في الدوري.

قدم مدرب منتخب الواليات املتحدة لكرة
القدم بروس أرينا استقالته من منصبه بعد
ثالثة أيام من الفشل في التأهل الى نهائيات
مونديال روسيا  2018وذلك للمرة األولى منذ
عام .1986
وكان أرينا قد قاد املنتخب األميركي إلى
الدور ربع النهائي من كأس العالم 2002
في كوريا الجنوبية واليابان وأشرف عليه
في نهائيات مونديال  ،2006وقد وصف
عدم التأهل إلى العرس الكروي بأنه «صدمة
كبيرة».
وأضاف« :إنه امتياز كبير ألي مدرب أن
يشرف على منتخب بالده الوطني ،وأنا اليوم
أترك منصبي وأشعر بفخر وامتنان كبيرين
ملنحي هذه الفرصة مرتني في مسيرتي».
ّ
وتسلم أرينا منصبه في تشرين الثاني
املاضي خلفًا لألملاني يورغن كلينسمان بعد
خسارة املنتخب األميركي مباراتيه األوليني
في التصفيات أمام املكسيك وهندوراس.

