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رياضة

كأس آسيا

الخيبة الكبرى :لبنان خارج ملعبه
لم يتمكن منتخب لبنان لكرة السلة من
تحقيق الحلم الذي كان اللبنانيون في
انتظاره ،فسقط أمام منتخب إيران بنحو
مؤلم  ،80-70في ربع نهائي كأس آسيا،
ليترك ملعبه لمنتخبات أخرى ستكمل
المشوار من دونه باتجاه منصة التتويج
شربل ّ
كريم
ه ــي ال ـخ ـي ـبــة ال ـك ـب ــرى ،وهـ ــي الـخـيـبــة
امل ـت ـج ــددة أم ـ ــام اإلي ــرانـ ـي ــن ت ـحــدي ـدًا.
خـيـبــة ت ـع ـيــدنــا ب ــال ــذاك ــرة إل ــى إح ــدى
أقـســى الـهــزائــم الـتــي تــذوقـهــا منتخب
لـبـنــان أم ــام نـظـيــره اإلي ــران ــي فــي كــرة
السلة اآلسـيــويــة .تلك الـخـســارة التي
ك ــان تــاريـخـهــا  5آب  ،2007كــانــت في
نهائي البطولة القارية عــامــذاك (-69
 ،)74وكانت األولــى في سلسلة هزائم
تعرض لها اللبنانيون أمام اإليرانيني،
ووصلت إلى أربع مع الخسارة مساء
أمس ،مقابل فوز واحد كان قبل ثالثة
أيام من التاريخ املذكور ،وتحديدًا في
الدور الثاني عندما فاز «رجال األرز»
بفارق كبير وصــل إلــى  22نقطة (-82
.)60
ومــن ذاك االنـتـصــار إلــى تلك الهزيمة
املؤملة وقتذاك ،كان باإلمكان اكتشاف
ع ـق ـل ـيــة اإلي ــرانـ ـي ــن ف ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
ـروف م ـ ـمـ ــاث ـ ـلـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث نـ ـهـ ـض ــوا
ظــــــ ٍ
بسرعة ،وواصـلــوا نهضتهم في عالم
امل ـس ـتــديــرة الـبــرتـقــالـيــة ال ـتــي فــرضــوا
فيها حكمهم للقارة األكبر أعوام 2007
و 2009و.2013
يوم أمس كان املشهد مشابهًا ،إن كان
من حيث الخيبة ،وإن كان من خالل ما
ّ
تحلى به اإليرانيون من رباطة جأش،
حيث واجهوا رجــال لبنان على أرض
امل ـل ـعــب ،ومـعـهــم نـحــو  8آالف متفرج
ّ
غصت بهم مدرجات ملعب نهاد نوفل
فــي ال ــزوق .هــذا امللعب ال ــذي سيفتقد
ح ـش ـدًا م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع ح ـت ــى ت ــاري ـ ٍـخ
غير مـعــروف .وهــذا الحشد كــان يعلم
كما يعلم كــل متابع لبطولة آسيا أن
الـنـجــاح بــالـنـسـبــة ال ــى لـبـنــان مرتبط
ب ــال ــدرج ــة االول ـ ــى بـتـحـقـيــق املـنـتـخــب
لـ ــإن ـ ـجـ ــاز الـ ـكـ ـبـ ـي ــر واحـ ـ ـ ـ ـ ــراز الـ ـلـ ـق ــب،
فالنجاح التام بالنسبة الى الجمهور
اللبناني ال يقاس بأي جاذبية اخرى،
ـات اعــام ـيــة وص ــور
وال بــاس ـت ـعــراضـ ّ
ملـ ـس ــؤول ــن لـ ــم ي ـ ــوف ـ ــروا اي م ـنــاس ـبــة
لتأكيد حضورهم الــذي لم يكن مهمًا
بقدر الهدف األهم ،أال وهو النصر.
بطبيعة الحال ،من تابع عن كثب اداء
املنتخب اللبناني منذ املباراة االولى،
َعـ ِـلــم بــا شــك بــأن منتخبنا عــانــى في
ج ــوان ــب عـ ــدةّ ،أول ـه ــا ال ــدف ــاع ــي ،حيث
كــان بإمكان اخـتــراق السلة اللبنانية
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ب ـس ـهــولــة ،وه ــو م ــا فـعـلــه االي ــران ـي ــون
ب ـس ــاس ــة أم ـ ـ ــس .أم ـ ــا ث ــان ـي ـه ــا ،ف ـكــان
الهجومي ،حيث ظهر لبنان أمس غير
ق ــادر عـلــى الـتـعــامــل مــع دف ــاع املنطقة
ال ـ ــذي اع ـت ـم ــده مـنـتـخــب اي ـ ــران ط ــوال
امل ـبــاراة ،بــل كانت مقاربته ارتجالية،
فدفع الثمن غاليًا فــي الجهة املقابلة
لـلـمـلـعــب ،وخ ـصــوصــا ب ــوج ــود حــامــد
حدادي ( 2.18م) الذي تعملق في هذا
ال ـل ـقــاء ،رغ ــم ان ــه ظـهــر أث ـقــل مــن األي ــام
التي عرف فيها فترته الذهبية ،حيث
لـعــب فــي الـ ــدوري االمـيــركــي الشمالي
للمحترفني.
الـعـمــاق االي ــران ــي تمكن مــن تسجيل
«دابـ ــل داب ـ ــل» ،قــوام ـهــا  23نـقـطــة و20
مـتــابـعــة ،بينما ح ــاول وائ ــل عرقجي

النجاح التام للبنان
في تنظيم البطولة
كان مرتبطًا بإحراز
المنتخب للقب

اب ـع ــاد مـنـتـخـبــه ع ــن ال ـغ ــرق ف ــي ف ــارق
كبير في اكثر من مناسبة ،فكان افضل
مـسـجـلــي ال ـل ـقــاء م ــع االي ــران ــي محمد

ج ـم ـش ـي ــدي ب ــرصـ ـي ــد  24ن ـق ـط ــة لـكــل
منهما.
ّ
سقطة جــديــدة يفترض التعلم منها،
وط ــرح اسـئـلــة مــن خــالـهــا عـلــى غــرار
سؤال عما اذا كانت الفترة االستعدادية
واسـتــراتـيـجـيـتـهــا كــافـيـتــن ملنتخبنا
ح ـتــى يــرت ـقــي الـ ــى م ـس ـتــوى ال ـت ـحــدي
ف ــي الـ ـح ــدث ال ـ ـقـ ــاري .وس ـ ـ ــؤال ي ـطــرح
ايضًا ّ
عما اذا كانت الجدية وااللتزام
حــاضــريــن ف ــي امل ـع ـس ـكــرات الــداخـلـيــة
والخارجية وخالل فترة البطولة.
ك ـ ــذل ـ ــك ،ف ـ ـ ــإن شـ ـك ــل م ـن ـت ـخ ــب اي ـ ـ ــران
(سيالقي فــي نصف النهائي كوريا
الـج ـنــوب ـيــة ال ـف ــائ ــزة ع ـلــى الفيليبني
 ،)86-118بــاعـبـيــه املـحـلـيــن الــذيــن
ك ــان ــوا دائـ ـم ــا ال ـح ـج ــر االس ـ ـ ــاس فــي

تشكيلته ،وهــم ال ــواف ــدون مــن دوري
ُ
اعــت ـبــروا فـيــه دائ ـمــا الـحـلـقــة االق ــوى،
ال على غــرار العبينا املحليني الذين
ي ــدفـ ـع ــون األثـ ـ ـم ـ ــان م ـح ـل ـيــا ودولـ ـي ــا
بـسـبــب ان ـظ ـمــة غ ـيــر م ــدروس ــة فـنـيــا،
ووسط تجاهل لنتائجها املستقبلية
التي ظهرت اولى كوارثها أمس.
خـ ـس ــر م ـن ـت ـخ ــب ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وتـ ـ ـ ــرك مــن
اع ـت ـم ــد ع ـل ـي ــه ل ـق ـط ــف الـ ـنـ ـج ــاح امـ ــام
بحر من الخسائر ،وما
الكاميرات في ٍ
ً
ابتداء من اليوم
اكثرها! لينتقل الكل
ً
ووصوال الى اليوم الختامي للبطولة
ال ــى مــرحـلــة م ـحــاولــة تـقـلـيــص حجم
الخسائر التي بال شك قد تترك جرحًا
عميقًا في كرة السلة اللبنانية لفترة
غير قصيرة.

الكرة اللبنانية

العهد والنجمة في نهائي نخبوي كبير
ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون نـ ـه ــائ ــي م ـس ــاب ـق ــة ك ــأس
الـ ـنـ ـخـ ـب ــة ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم كـ ـغـ ـي ــره مــن
الـ ـلـ ـق ــاءات الـ ـت ــي عــرف ـت ـهــا امل ـســاب ـقــة
ف ــي األع ـ ــوام الـقــريـبــة املــاض ـيــة ،فهو
ّ
تحوال غريمني
سيجمع بني فريقني
لــدوديــن ،وعرفت مبارياتهما دائمًا
الكثير مــن اإلث ــارة والـنــديــة وكــل ما
يمكن ّ
تخيله في عالم اللعبة.
الـعـهــد والـنـجـمــة سـيـتـنــافـســان على
اللقب بعد ظهر األحد ،بعد عبورهما
من األنـصــار والصفاء على التوالي،
فــي م ـبــاراتــي الـ ــدور نـصــف النهائي
اللتني شهدتا أحداثًا جماهيرية في

ب ـح ـمــدون وطــراب ـلــس .ه ــذه األح ــداث
تـطـلــق إنـ ــذارًا مـبـكـرًا لـضـبــط املــاعــب
وم ـح ـي ـط ـهــا ،وخ ـص ــوص ــا أن الـلـعـبــة
موسم ناري على صعيد
على أبواب
ٍ
بزحف جماهيري
املنافسة ،ما ينبئ
ٍ
إلى املالعب ،يؤمل أن يكون بعيدًا عن
العصبية واملشاحنات غير الرياضية
والـشـ ّغــب ،وه ــي أم ــور حـضــرت أمــس
ويـتــوقــع أن تـتــرك االت ـحــاد اللبناني
أمــام مهمة وضع ٍّ
حد لها بالتنسيق
مــع األنــديــة ورواب ـط ـهــا كــي ال تتكرر
املشاهد البشعة التي عرفتها اللعبة
خالل مواسم خلت.

الـعـهــد بـطــل الـ ــدوري وف ــي «بــروفــة»
الكأس السوبر (تقام في  26الحالي)
مع األنصار بطل الكأس خرج فائزًا
بنتيجة  ،0-1على ملعب أمــن عبد
النور في بحمدون.
مـ ـب ــاراة بـ ــدا األداء ف ـي ـهــا ح ـ ــذرًا فــي
ب ــدايـ ـتـ ـه ــا ،ل ـي ـن ـت ـهــي ال ـ ـشـ ــوط األول
بــالـتـعــادل الـسـلـبــي حـيــث لــم يشهد
ف ــرص ــا حـقـيـقـيــة م ــن ق ـبــل ال ـطــرفــن.
ل ـ ـكـ ــن مـ ـ ـج ـ ــري ـ ــات ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط الـ ـث ــان ــي
ك ــان ــت م ـغ ــاي ــرة ت ـم ــام ــا م ــع ان ـط ــاق
الفريقني إلى الهجوم وسط أفضلية
لــأنـصــار ،الــذي تلقى هدفًا صادمًا

ـود فــردي
فــي الدقيقة  61بعد مـجـهـ ٍ
لـلــوافــد الـجــديــد سمير اي ــاس ،الــذي
أوصـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــرة ال ـ ــى ح ـس ــن شـعـيـتــو
ّ
«مـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــي» ،ل ـ ـي ـ ـهـ ــز األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر شـ ـب ــاك
الحارس حسن مغنية.
وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في
طرابلسّ ،
قدم النجمة نفسه بصورة
قــويــة م ـجــددًا ،بتغلبه عـلــى الصفاء
 ،1-3ف ــي ل ـقــاء ك ــان ف ـيــه «ال ـن ـب ـيــذي»
األفضل في كل شيء بعدما نجح في
فرض سيطرته على مدار الشوطني.
وافتتح حسن معتوق التسجيل في
الــدق ـي ـقــة  10م ــن رك ـلــة جـ ــزاء تـسـ ّـبــب

بها الـحــارس الصفاوي علي حالل،
بـ ـع ــرقـ ـلـ ـت ــه ملـ ـعـ ـت ــوق نـ ـفـ ـس ــه .إال أن
مـصـطـفــى قــان ـصــو ن ـجــح ف ــي ادراك
ً
ال ـت ـ ًع ــادل ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،37مـسـتـغــا
خطأ دفاعيًا .اما الهدف النجماوي
الثاني ،فجاء بعد ركلة ركنية نفذها
محمد جعفر في الدقيقة  ،70وحاول
حـ ــال إب ـع ــاده ــا بـقـبـضـتــه لـتـتـحــول
منه الى الشباك .واختتم النيجيري
ك ـب ـيــرو مــوســى مـسـلـســل الـتـسـجـيــل
بعد  7دقــائــق بـكــرة ســددهــا أرضية
ال ــى ال ــزاوي ــة ال ـي ـم ـنــى ب ـعــد مـجـهــود
فردي مميز وتمريرة من معتوق.

