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ّ
ّ
العربية
السلة

الكرة اللبنانية

ٌ
أسئلة على طاولة البحث عن الخيارات النهائية

محطة استعدادية جديدة للبنان أمام الكويت

بعد يوم راحة عقب انتهاء مرحلة ربع النهائي ،تعود اليوم الحياة إلى
مجمع الشياح الرياضي ،حيث تنطلق مرحلة النصف النهائي من البطولة العربية لكرة
ّ
السلة .المبارة األولى ستجمع فريق سال المغربي وصيف نسخة العام الماضي ،ونادي
االتحاد السكندري (الساعة  ،)15:45فيما ستكون المواجهة الثانية ّ
لبنانية خالصة بلقاء
بيروت وهومنتمن (الساعة )17:45

ّ
«موقعة» لبنانية في نصف النهائي

سال يواجه االتحاد وهومنتمن يصطدم ببيروت
جاد طويل

لم يخسر منتخب
لبنان خالل 16
مباراة متتالية
(عدنان
الحاج علي)

«األزرق» في رحلة العودة
مما ال شك فيه أن املنتخب الكويتي سيشكل اختبارًا ّ
جديًا للمنتخب
اللبناني ،وخصوصًا أن ورشة العودة التي أطلقها تبدأ من خالل مباراتني
ّ
الدولية بسبب
مع لبنان وأوستراليا ،وذلك بعد ابتعاد «األزرق» عن الساحة
مشاكل الكرة الداخلية ،فكان أن غاب عن كأس آسيا املقبلة .وإذا أبقى املدرب
يوزاك على بعض األسماء املعروفة ،أمثال فهد العنيزي وبدر املطوع وعبدالله
البريكي وغيرهم ،فإن خياراته أخذت منحى جديدًا بعد متابعته للمباريات
املحلية عن كثب ،فاستدعى أسماء جديدة لفتت األنظار في الدوري كمهاجم
العربي حسني املوسوي ومدافع الساملية غازي القهيدي وثالثي كاظمة
عمر الحبيتر ومشاري العازمي وحمد حربي ومدافع النصر علي عتيق.
ّ
حقيقية للوقوف على
وأشار يوزاك إلى أن مواجهة منتخب لبنان هي فرصة
مستوى جهوزية «األزرق» ومدى إمكانية تطور العبيه الجدد ،واصفًا ما
ينتظرهم باالختبارات القوية ،وهو ما يعكس أيضًا أنه يدخل اللقاء أمام
ّ
بجدية كبيرة ،فالنتائج اإليجابية منتظرة في الكويت كون
منتخب لبنان
املنتخب لن يخوض أي مباريات رسمية لفترة ليست بقصيرة.

مرحلة ّ
جدية أعلى يدخلها
منتخب لبنان لكرة القدم عند
مواجهته لمضيفه الكويتي ،اليوم
عند الساعة  19.00بتوقيت بيروت،
ضمن استعداداته لكأس آسيا 2019
لكرة ٌالقدم المقررة في اإلمارات.
مرحلة يبحث فيها «رجال األرز» عن
نتيجة إيجابية إضافية يضعونها في
خانة سلسلة المباريات الـ  16التي لم
يتذوقوا خاللها طعم الخسارة

شربل ّ
كريم
ترتفع وتيرة االستعدادات الخاصة
بـمـنـتـخــب ل ـب ـن ــان إلـ ــى م ـح ـطــة أك ـثــر
جـ ّ
ـدي ــة وأع ـل ــى مـسـتــوى م ــع خــوضــه
مـ ـب ــاراة ودي ـ ــة م ــع ال ـك ــوي ــت ،يتطلع
م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي إل ــى
ـور عـ ــدة يـمـكــن االسـ ـتـ ـف ــادة منها
أمـ ـ ـ ٍ
ف ــي امل ــراح ــل امل ـق ـب ـلــة ع ـنــدمــا يــرتـفــع
م ـس ـت ــوى امل ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـت ـح ـض ـيــريــة
أيضًا وتحديدًا عندما يلعب لبنان
مع أوزبكستان وأوستراليا.
املـهــم أن املنتخب اللبناني يستعد
بـجـ ّ
ـديــة ،لـكــن مــراقـبــة كــل م ـبــاراة عن
كـ ـث ــب ت ــأخ ــذ م ـن ـح ــى غـ ـي ــر م ـس ـبــوق
م ــن ق ـبــل ك ــل امل ـتــاب ـعــن ،وخـصــوصــا

أن اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ك ـ ـ ــأس آس ـ ـيـ ــا ل ـيــس
ب ــاالسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ال ـ ـ ـعـ ـ ــادي .م ـ ــن ه ـن ــا،
تبدو األسئلة مشتركة حــول صورة
الـتـشـكـيـلــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ،أو م ــا يبحث
عـنــه املـ ــدرب املــونـتـيـنـغــري م ـيــودراغ
رادولـ ــوف ـ ـي ـ ـتـ ــش م ـ ــن املـ ــواج ـ ـهـ ــة مــع
ّ
«األزرق» ،الذي تشير مصادره إلى أن
املباراة ّ
تعد أكثر من ّ
وديــة بالنسبة
إليه كونه يعرف مدى تطور املنتخب
ال ـل ـب ـنــانــي ،وب ــال ـت ــال ــي ي ــري ــد مــدربــه
ال ـكــرواتــي روم ـيــو ي ــوزاك االسـتـفــادة
منها إلى أبعد الحدود.
وفـ ـ ــي خـ ـض ــم االس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادات ك ــان ــت
ّ
لودية الكويت
رادولوفيتش
خيارات
ّ
م ــأل ــوف ــة ،ول ـ ــو أنـ ـه ــا شـ ـه ــدت بـعــض
اإلضـ ــافـ ــات ال ـت ــي س ـبــق أن عــرفـتـهــا

م ـثــل دخـ ــول م ــداف ــع األنـ ـص ــار حسن
بيطار في الحسابات ،وعودة سوني
س ـعــد .وك ــل ه ــذا طـبـعــا ب ـعــد إصــابــة

كان ًالسؤال األكثر
تداوال هو حول أسباب
استدعاء رادولوفيتش
حراس للمرمى
ألربعة
ٍ

جوان العمري وحسن معتوق ،وهما
ب ــا ش ــك ي ـت ــرك ــان ف ــراغ ــا ك ـب ـي ـرًا فــي
مركزيهما.
وب ــالـ ـح ــدي ــث عـ ــن خـ ـ ـي ـ ــارات «رادو»
ً
كــان الـســؤال األكـثــر ت ــداوال هــو حول
ـراس
أسـ ـب ــاب اس ـت ــدع ــائ ــه ألربـ ـع ــة حـ ـ ٍ
ل ـل ـمــرمــى ،ه ــم م ـه ــدي خ ـل ـيــل ،عـبــاس
حسن ،مصطفى مطر ،ومحمد طه.
اس ـ ــم األخـ ـي ــر أثـ ـ ــار ال ـ ـسـ ــؤال األكـ ـب ــر،
إذ كما هــو معلوم تـحـ ّـول طــه أخيرًا
احتياطيًا فــي فريقه الـصـفــاء ،وذلــك
ع ـلــى خـلـفـيــة ت ـقــدي ـمــه ً
أداء ضعيفًا
فــي امل ـبــاراة األول ــى فــي ال ــدوري أمــام
العهد حيث اهتزت شباكه  6مــرات.
أض ــف أن ــه إذا لــم يـلـعــب مــع الـصـفــاء
ً
ف ــإن فــرصــه ضئيلة أص ــا للعب مع

تاريخ طويل بين «األحمر» و«األزرق»
بقيت الكثير من املباريات بني املنتخبني اللبناني والكويتي في
الذاكرة ،وخصوصًا لقاءاتهما على املستويات الرسمية املختلفة.
املنتخبان التقيا في  32مناسبة ،ففاز لبنان  7مرات ،وخسر
 15مرة ،مقابل  10تعادالت .وكان أول لقاء بينهما في  6أيلول
عام  1961حيث فاز لبنان  0-4ضمن دورة األلعاب العربية،
والتي تحمل ذكريات طيبة للبنانيني أمام الكويتيني ،وتحديدًا
في الدورة التي استضافتها بيروت عام  1997حيث فاز «رجال
األرز»  1-3على «األزرق» بقيادة مدربه الشهير ميالن ماتشاال
(سجلها للبنان مالك حسون ( )2ووسام عبدالله) ،في طريقهم
إلحراز امليدالية البرونزية .علمًا أن لبنان كان قد خسر على
أرضه بنفس النتيجة قبل شهر على تلك املباراة ،وذلك ضمن
تصفيات كأس العالم  ،1998والتي شهدت لقاء مثيرًا آخر بني

الطرفني انتهى كويتيًا بهدفني نظيفني .أما أكثر مباراة شهدت
أهدافًا بني الطرفني فكانت في تصفيات كأس آسيا ( 9حزيران
 ،)1996وانتهت ملصلحة الكويت  ،3-5وقد سجل للبنان وائل
نزهة ووارطان غازاريان (.)2
ومن االنتصارات الغالية للبنان على الكويت فوزه على أرض األخير
 ،0-1ضمن تصفيات كأس العالم ( 11تشرين الثاني ،)2011
سجله محمود العلي ،وذلك في مشوار التصفيات املونديالية
األفضل للبنانيني حتى اآلن ،وهو كان الفوز األخير للبنان على
الكويت ،علمًا أن آخر لقاءين في هذا اإلطار كانا قبل ثالثة أعوام
حيث خسر منتخبنا  1-0على أرضه وتعادل مع «األزرق» سلبًا
في مباراة اإلياب ،ليبقى األخير من دون هزيمة أمام «األحمر» في
آخر  6مباريات جمعت بينهما.

امل ـن ـت ـخ ــب ب ـ ــوج ـ ــود خ ـل ـي ــل وح ـس ــن
الـلــذيــن يتفوقان بإمكاناتهما على
كل حراس لبنان.
وإذ بقيت مسألة الذهاب بـ  4حراس
ُ
إل ــى ال ـكــويــت غــام ـضــة ،طـ ــرح س ــؤال
آخ ــر أي ـضــا ح ــول م ــا س ـبــق أن ذك ــره
رادولوفيتش عقب نهاية التصفيات
املــؤه ـلــة إل ــى ك ــأس آس ـي ــا ،ب ــأن هــذه
ال ـت ـص ـف ـيــات ك ــان ــت املـ ـش ــوار األخ ـيــر
لبعض الالعبني مــع املنتخب حيث
سيذهب إلى بدء ورشة التجديد .لكن
املفاجأة كانت ببقاء هــذه العناصر
ً
التي تراجع مستوى بعضها أصال،
ال بل أضيف إليها العبون سبق ّأن
ك ــان ــوا خـ ــارج خ ـي ــارات ــه ،وي ـب ــدو أن ــه
سيستعني بهم لالستحقاق القاري.
وف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ع ـ ـ ــدم تـ ـج ــاه ــل ق ـي ــام
رادول ـ ــوف ـ ـي ـ ـت ـ ــش ب ـ ـع ـ ـمـ ـ ٍـل كـ ـبـ ـي ــر مــع
امل ـن ـت ـخــب ،ت ـط ــرح هـ ــذه األس ـئ ـل ــة من
ب ـ ـ ــاب الـ ـقـ ـل ــق ح ـ ـ ــول مـ ـع ــرف ــة ال ـش ـك ــل
النهائي لخياراته األساسية ،والتي
بحسب مصدر ّ
مقرب منه لم تحسم
ٍ
بعد بانتظار إنجاز األوراق الرسمية
ل ـل ـش ـق ـي ـق ــن امل ـ ـغ ـ ـتـ ــربـ ــن ف ـي ـل ـي ـكــس
والـكـسـنــدر مـيـشــال ال ـلــذيــن يـتـ ًحـ ّـدث
عنهما املــدرب بإعجاب ،إضــافــة إلى
خيرونيمو
املهاجم املكسيكي املولد
أم ـيــونــي ،الـ ــذي ي ـبــدو ح ــاج ـ ًـة مـ ّ
ـاســة
الفـ ـتـ ـق ــار امل ـن ـت ـخ ــب حـ ـت ــى اآلن إل ــى
مهاجم هداف باملستوى املطلوب.
ٍ
لكن وفــي هــذه النقطة أيـضــا ،يطرح
س ـ ـ ـ ــؤال حـ ـ ـ ــول ح ـ ـجـ ــم الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ــذي
س ـي ـس ـنــح ل ــاع ـب ــن ال ـ ـجـ ــدد ال ـتــأق ـلــم
والـتـعــرف إلــى بقية أف ــراد التشكيلة،
ً
وه ــو أم ــر يـعــانــي مـنــه أصـ ــا ك ــل من
يغيب لفترة غير قصيرة عن املنتخب،

ع ـ ـلـ ــى غـ ـ ـ ـ ــرار س ـ ــون ـ ــي سـ ـ ـع ـ ــد ،الـ ـ ــذي
يتوقع أن يحصل اليوم على فرصة
ّ
أحقيته بالوجود مع
جديدة إلثبات
امل ـج ـمــوعــة ف ــي آس ـي ــا .وع ـن ــد األخ ـيــر
ي ـم ـك ــن الـ ـت ــوق ــف ف ـه ــو أحـ ـ ــد األلـ ـغ ــاز
ّ
الـكـبـيــرة الـتــي لــم يـعــرف أح ـ ٌـد حلها.
ٌ
العب بدا أنه يملك قدرات جيدة ،لكنه
لــم يظهر يــومــا أنــه بإمكانه صناعة
الفارق مع املنتخب ،ربما بسبب عدم
توظيفه بالشكل املناسب ،أو لسبب
ّ
يخصه شخصيًا ،إذ إن سعد غالبًا
م ــا اعـتـبــر أن امل ــرك ــز الـ ــذي يـشـغـلــه ال
ً
يناسبه ،فطلب ت ــارة أن يـكــون رأس
حــربــة ،وتــارة أخــرى أن يشغل مركزًا
خلف املهاجم الوحيد ّ،أو اللعب على
الجهة الـيـســرى املـتــوقــع أن يشغلها
اليوم بغياب حسن معتوق .علمًا أنه
يعود إلى املنتخب في مرحلة ليست
مثالية بالنسبة إليه كونه لم يشارك
أساسيًا في املباريات األخيرة لفريقه
« »Indy Elevenفي الواليات املتحدة
األميركية.
وب ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـي ـ ـب ـ ـقـ ــى
رادولــوفـيـتــش وفـ ّـيــا الستراتيجيته
وخ ـ ـي ـ ــارات ـ ــه األس ـ ــاس ـ ـ ّـي ـ ــة املـ ـت ــاح ــة،
وهـ ــي خ ـط ــوة م ـن ـط ـقـ ّـيــة أي ـض ــا ك ــون
ـدر من
املجموعة تحتاج إلــى أكبر قـ ٍ
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة ب ـس ـبــب عـ ــدم م ـشــاركــة
ّ
ال ــاع ـب ــن م ــع بـعـضـهــم ال ـب ـعــض إل
فــي مـنــاسـبــات مـتـبــاعــدة ،وبــالـتــالــي
ف ــإن عـمـلـ ّـيــة انــدمــاجـهــم وترجمتهم
ألفكار امل ـ ّ
ـدرب تبقى مسألة حاسمة
وأساسية وسط الطموحات الكبيرة
التي يضعها الجميع حول املنتخب
قـبــل ثــاثــة أشـهــر فـقــط عـلــى الـعــرس
القاري.

ّ
العربية،
منذ املراحل األولــى للبطولة
كانت الكفة تميل لصالح ثالثة أندية
على حساب األندية األخرى املشاركة،
وه ــي ب ـيــروت وهــومـنـتـمــن مــن لـبـنــان،
إضافة إلى نادي سال املغربي .صدقت
ال ـتــوق ـعــات وال ـن ـت ــائ ــج ،وت ــأه ـل ــت هــذه
الفرق الثالثة إلى الدور نصف النهائي
ب ــرفـ ـق ــة نـ ـ ـ ــادي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـس ـك ـن ــدري
امل ـص ــري «ال ـع ـن ـيــد» .وسـيـسـعــى ن ــادي
هومنتمن للدفاع عن لقبه الذي حققه
العام املاضي في املغرب على حساب
ســا املـغــربــي ،فيما سـيـحــاول األخـيــر
ال ـث ــأر لـنـفـســه م ــن ال ـخ ـس ــارة وال ـتــربــع
على عرش العرب .ولكن قبل ذلك يجب
على هومنتمن تـجــاوز ن ــادي بيروت
القوي ،والذي يشارك ّ
للمرة األولى في
ّ
العربيةّ .أما االتحاد
تاريخه بالبطولة
ّ
الـسـكـنــدري فـقــدم ق ـ ّـدم مستوى مميزًا
ّ
وتوجه في ربع النهائي
خالل البطولة
ّ
بعد التغلب على سبورتنغ املصري
أيضًا بنتيجة (.)62-81
وبــالـعــودة إلــى مـبــاريــات ربــع النهائي،
فـقــد نـجــح ســا املـغــربــي بـتـجــاوز عقبة
فــريــق النصر الـسـعــودي بنتيجة (-87
 ،)68ب ـعــد أن قـ ـ ّـدم ال ـفــريــق ً
أداء مـمـ ّـيـزًا
ّ
وهجوميًا خــاصــة فــي الربعني
دفــاعـ ّـيــا
األخ ـي ــري ــن م ــن امل ـ ـبـ ــاراة .س ــا سـيــواجــه
االتحاد السكندري الــذي من جهته فاز
على نــادي سبورتنغ .ولكن ظهر على
ّ
الشخصية
نادي االتحاد كثرة األخطاء
لالعبيه خــال املـبــاريــات ،خاصة خالل
املـبــاراة األخـيــرة في ربــع النهائي .ومن
نـقــاط الـقـ ّـوة لـلـنــادي املـصــري هــي قــدرة
الع ـب ـي ــه ع ـل ــى ال ـت ـس ـج ـيــل م ــن مـخـتـلــف
املسافات ،خاصة من املسافة البعيدة (3
ّ
دفاعيًا.
نقاط) ،وقدرتهم على السيطرة

نادي بيروت مستضيف البطولة على
أرض ــه وص ــل إل ــى نـصــف الـنـهــائــي من
دون أي خسارة ،وبأداء ّ
مميز لالعبيه.
واج ـ ـتـ ــاز بـ ـي ــروت ع ـق ـبــة نـ ـ ــادي الـفـتــح
السعودي في ربــع النهائي بفارق 28
نقطة ( .)64 – 92وخــال البطولة برز
من جهة نادي بيروت الالعب األجنبي
كــريــس ك ــروف ــرود ال ــذي يمتلك الـقــدرة
ع ـلــى ال ـل ـعــب ف ــي امل ــرك ــزي ــن ( 1و )2أي
ّ
مسجل (غارد).
وكالعب
كصانع ألعاب ّ
وعلى الرغم من أنها املشاركة األولــى

ّ
قدم صانع ألعاب
هومنتمن والتر
ّ
هودج مستوى مميزًا
في ربع النهائي

له مع فريقه بعد انتقاله من الرياضي
إلــى بـيــروت ،يـقــدم الــاعــب علي حيدر
(م ــرك ــز ً )4
أداء ك ـب ـي ـرًا ع ـلــى مـسـتــوى
الــدفــاع والـهـجــوم .وخ ــال م ـبــاراة ربع
النهائي ّ
سجل حيدر  21نقطة ،والعب
االرتـ ـك ــاز كــايــل هــانــت  20نـقـطــة م ــع 7
متابعات ،وكريس كروفورد  14نقطة،
رالف عقل  8نقاط و 11تمريرة حاسمة.
وفي املباراة األخيرة من ربع النهائي
ف ــاز هــومـنـتـمــن ب ـي ــروت ع ـلــى الـعــربــي
القطري في مباراة شهدت ّ
ندية كبيرة
بـنـتـيـجــة ( .)73 – 84املـ ـب ــاراة شـهــدت
أج ـ ـ ــواء ح ـم ــاس ـ ّـي ــة ك ـب ـي ــرة خ ــاص ــة فــي

تعتبر مباراة هومنتمن وبيروت األقوى في نصف النهائي

الــرب ـعــن ّ
األول وال ـث ــان ــي ،م ــع حـضــور
ّ
ج ـمــاه ـيــري كـبـيــر جـ ــدًا واكـ ــب ال ـن ــادي
الـبــرتـقــالــي فــي مـلـعــب ال ـش ـيــاح .وعلى
الــرغــم مــن ت ـفـ ّـوق ن ــادي الـعــربــي تحت
ّ
الـ ـس ــل ــة ،اسـ ـتـ ـط ــاع العـ ـب ــو هــومـنـتـمــن
خاصة صانع األلـعــاب املجنس والتر
هـ ـ ـ ـ ــودج ،وإيـ ـ ـل ـ ــي اس ـ ـط ـ ـفـ ــان ت ـس ـج ـيــل
سـلـسـلــة م ــن ال ــرم ـي ــات ال ـثــاثـ ّـيــة الـتــي
أع ـطــت ال ـت ـفــوق لـهــومـنـتـمــن .النتيجة
بقيت متقاربة حتى الدقائق األخيرة.
وكان والتر هودج أفضل العبي املباراة
مع  35نقطة و 7متابعات و 4تمريرات
حاسمة ،وأضاف كريس جونسون 17
نقطة مع  10متابعات وايلي رستم 13
نقطة و 10متابعات وايلي اسطفان 9
نقاط و 7متابعات.
وفــي وقــت تــأهــل الـنــاديــان اللبنانيان
إلـ ــى ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ال ـب ـط ــول ــة ،تـثـبــت
ّ
كـ ــرة ال ـس ــل ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ت ـفـ ّـوق ـهــا على
املستويني العربي وغرب آسيا .وأثبت
نـ ــادي هــومـنـتـمــن أن فـ ــوزه بــالـبـطــولــة
العربية املــوســم املــاضــي على حساب
ن ـ ــادي سـ ــا ،وع ـل ـ ّـى أرض األخـ ـي ــر في
املغرب كان مستحقًا ،خاصة وأن سال
واحــد من أفضل األندية على الساحة
العربية الـيــوم .ومــن جهة ثانية وفي
مـشــاركـتــه األولـ ــى يـقــدم ن ــادي بـيــروت
م ـس ـت ــوى مـ ـم ـ ّـيـ ـزًا ،ل ـي ــؤك ــد أن ن ـتــائــج
الـ ــدوري الـلـبـنــانــي املــوســم املــاضــي لم
ت ـك ــن ص ــدف ــة ،ب ــل إن ال ـ ـنـ ــادي ي ـت ـطـ ّـور
بشكل كبير مع املدرب باتريك سابا.
مواجهتان من العيار الثقيل في نصف
ال ـن ـهــائــي م ــع أفـض ـل ـيــة تـبـقــى بحسب
امل ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـت ــي ش ـهُــدت ـه ــا ال ـب ـطــولــة
واملـ ـسـ ـت ــوي ــات الـ ـت ــي ق ـ ـ ّـدم ـ ــت ل ـك ــل مــن
نــادي بيروت على حساب هومنتمن،
ونادي سال املغربي على حساب نادي
االتحاد السكندري املصري.

