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رياضة

كأس آسيا

الخسارة خلف ظهر منتخب لبنان
وضع العبو منتخب لبنان لكرة السلة
ومدربهم الليتواني راموناس بوتاوتاس
الخسارة أمام منتخب نيوزيلندا ضمن
بطولة آسيا المقامة في لبنان خلف
ظهرهما واستعدا بشكل عادي أمس
للقاء كازاخستان اليوم عند الساعة
 ،21.00حيث يسعى منتخب األرز إلى
الفوز لضمان التأهل .أما عن أي مركز،
فهذا مرتبط بلقاء كوريا الجنوبية
ونيوزيلندا عند الساعة 18.30
عبد القادر سعد
كـ ــان يـ ــوم أمـ ــس ع ــادي ــا بــال ـن ـس ـبــة إلــى
منتخب لبنان لكرة السلة ،فالخسارة
أمام نيوزيلندا بقيت في ملعب املباراة
أول مـ ــن أمـ ـ ــس .تـ ـم ــري ــن وحـ ـي ــد عـنــد
الساعة الثالثة عصرًا ملدة ساعة وربع
س ــاع ــة .م ـعــال ـجــات ف ـيــزيــائ ـيــة لبعض
اإلص ــاب ــات الـطـفـيـفــة .جـلـســة تحليلية
ملقاطع من املـبــاراة .اجتماعات ثنائية
بني املــدرب بوتاوتاس والعبني بشكل
عادي وروتيني.
الـخــاصــة أن العـبــي منتخب لبنان
تـ ـخـ ـط ــوا ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة امل ــزعـ ـج ــة أمـ ــام
ن ـيــوزي ـل ـنــدا ،وأص ـب ــح ك ــل تــركـيــزهــم
على لـقــاء كــازاخـسـتــان الـيــوم والــذي
يفترض ،ومن املتوقع ،أن يفوز لبنان
بــه ليضمن تأهله الــى ال ــدور الثاني

سيكون هدف لبنان الوحيد الفوز
على كازاخستان مع عين على
لقاء نيوزيلندا وكوريا
أو ربع النهائي مباشرة.
لـهــذا الـتــأهــل حـســابــاتــه .ال ـشــرط األول
الـ ـ ـف ـ ــوز عـ ـل ــى كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان .ال ـت ــأه ــل
ك ــأول املجموعة الثالثة لــه شــرط آخر
ي ــرت ـك ــز ع ـل ــى ف ـ ــوز ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
على نيوزيلندا بـفــارق يـتــراوح بــن 3
و 8ن ـقــاط ،حـيــث يـتــأهــل لـبـنــان كبطل
للمجموعة وكوريا ثانية ونيوزيلندا
ثالثة .أما فوز كوريا بفارق أكثر من 8
ّ
نقاط فسيؤهل لبنان كثاني املجموعة
خلف كوريا وأمام نيوزيلندا ،في حني
أن ف ــوز ك ــوري ــا ب ــأق ــل م ــن ث ــاث نـقــاط
سـيــؤهــل لـبـنــان ثــانـيــا .وبالنسبة إلــى
امل ـ ــدرب ب ــوت ــاوت ــاس ف ـهــو ي ـتــوقــع فــوز

ال يمكن نسيان دور وائل عرقجي في المباراة األولى (اللجنة اإلعالمية)

كوريا اليوم ،لكن من دون تحديد فارق
النقاط.
فــي املـقــابــل ،ف ــإن ف ــوز نـيــوزيـلـنــدا على
كـ ـ ــوريـ ـ ــا سـ ـيـ ـعـ ـن ــي حـ ـكـ ـم ــا تـ ـص ــدره ــا
املجموعة ،وحلول لبنان ثانيًا وكوريا
ثالثة.
حسابات التأهل مهمة لألدوار املقبلة،
ك ــون ت ـص ـ ّـدر امل ـج ـمــوعــة يــؤهــل لـبـنــان
مـبــاشــرة ال ــى رب ــع الـنـهــائــي ،حـيــث من
املتوقع أن يواجه منتخب العراق .لكن
املشكلة فــي هــذا الـتــأهــل هــي مواجهة
أوس ـت ــرال ـي ــا ف ــي ن ـصــف ال ـن ـهــائــي .أمــا
تأهل لبنان كثاني املجموعة فسيعني
خ ــوض ــه م ـ ـب ـ ــاراة فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي

وستكون إما مع اليابان أو مع تايوان،
وفي حال فوز لبنان ،سيتأهل الى ربع
الـنـهــائــي ملــواجـهــة إيـ ــران ،انـطــاقــا من
حسابات تتمحور حــول تصدر إيــران
املجموعة األولى وتأهلها مباشرة الى
ربع النهائي.
املـهــم أن تركيز الالعبني منصب على
ل ـقــاء ال ـي ــوم .فـمــا حـصــل أول مــن أمــس
أم ــر ع ــادي فــي لـعـبــة ك ــرة ال ـس ـلــة .فمن
الطبيعي أن يـتــألــق الع ـبــون وال يبرز
آخ ـ ــرون .فــال ـحــديــث ع ــن تـحـمـيــل وائ ــل
عرقجي مسؤولية الخسارة وتسليط
الضوء على نجومية فادي الخطيب في
اللقاء فيه إجحاف لعرقجي .فهو كان

نجم املـبــاراة األولــى ،بعكس الخطيب.
وهــذا ما دفــع بــاملــدرب بوتاوتاس إلى
امل ــراه ـن ــة ع ـل ـيــه ح ـتــى ن ـه ــاي ــة املـ ـب ــاراة
وعدم إراحته أو استبداله كما تساءل
كثيرون ،على امل أن يستفيق عرقجي
وي ـق ــود ل ـبـنــان ن ـحــو ال ـف ــوز .ل ـكــن نجم
منتخب لبنان كــان متوترًا في اللقاء،
وهـ ــذا م ــا ظ ـهــر ف ــي ال ـث ــوان ــي األخ ـي ــرة
حــن خسر الـكــرة متسرعًا والـتــي كان
باإلمكان تعديل النتيجة منها.
ّ
الـخـطـيــب م ــن ج ـه ـتــه ،ع ــاد وت ــأل ــق في
ً
املـبــاراة الثانية مسجال  33نقطة و11
متابعة واألهم  8تمريرات حاسمة .ما
يعني أن قــائــد منتخب لبنان لــم يكن

يعتمد أسـلــوبــا ف ــردي ــا ،وم ــرر الـعــديــد
من الكرات التي وصلت الى علي حيدر
وباسل بوجي ،فسجل األول  20نقطة
والثاني .12
أم ــس ك ــان ي ــوم راح ــة ملـنـتـخــب لـبـنــان،
لكنه لم يكن كذلك ملنتخبات أخرى .فقد
فاز منتخب الصني على قطر ،67 - 92
ضمن املجموعة الـثــانـيــة ،والفيليبني
على الـعــراق  67 - 84ضمن املجموعة
ع ـي ـن ـهــا .وف ــي امل ـج ـمــوعــة األول ـ ــى ،فــاز
منتخب األردن على املنتخب الهندي
 ،54 - 61فيما فــاز منتخب إيــران على
س ــوري ــا  63-87ف ــي خـ ـت ــام م ـب ــاري ــات
الجولة الثانية.

الكرة اللبنانية

التضامن والراسينغ إلى نصف نهائي التحدي

العبو اإلخاء يحتفلون بهدف أحمد عطوي (مروان بوحيدر)

انتهى ال ــدور األول مــن مسابقة كأس
ال ـت ـحــدي ل ـك ــرة ال ـق ــدم ب ـل ـحــاق فــريـقــي
الراسينغ والتضامن صــور بالشباب
ال ـ ـعـ ــربـ ــي واإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء األه ـ ـل ـ ــي ع ــالـ ـي ــه.
الراسينغ تأهل عن املجموعة األولــى
ب ـع ــد ت ـع ــادل ــه ال ـس ـل ـبــي م ــع اإلص ـ ــاح
الـ ـب ــرج ال ـش ـمــالــي ع ـلــى م ـل ـعــب الـعـهــد
ل ـي ـح ـجــز م ـك ــان ــه ف ــي ن ـص ــف ال ـن ـهــائــي
ك ـث ــان ــي امل ـج ـم ــوع ــة ب ــرص ـي ــد نـقـطـتــن
خلف الشباب العربي املتصدر بأربع
نقاط.
وفي املجموعة الثانية ،تأهل التضامن
ص ــور م ــع اإلخـ ــاء األه ـل ــي عــالـيــه بعد
فــوز األخـيــر على طرابلس  2 - 4على
ملعب الـصـفــاء .إذ اسـتـفــاد التضامن
من فــارق الهدف الــذي ّ
تفوق فيه على
طرابلس بعد خـســارة التضامن أمــام

اإلخ ــاء  1 - 0فــي الـجــولــة الـثــانـيــة ،في
حني أن طرابلس خسر بفارق هدفني 2
  .4وعليه ،فإن التضامن تأهل كثانياملجموعة بنقطة وحيدة خلف اإلخاء
املتصدر بست نقاط.
فــوز اإلخ ــاء كــان مستحقًا ،بعد األداء
الـ ـ ــذي ق ــدم ــه العـ ـب ــو امل ـ ـ ــدرب ال ـع ــراق ــي
عـبــد الــوهــاب أبــو الـهـيــل وال ــذي تبدو
بصماته واضحة جدًا على الفريق.
ط ــراب ـل ــس م ــن ج ـه ـتــه ،كـ ــان قــري ـبــا من
مفاجأة خصمه وانتزاع هدف التأهل،
لكن الوقت داهمه بعدما تأخر بأربعة
أهــداف نظيفة سجلها :ليث صاحب،
أحـمــد ع ـطــوي ،حـيــدر خــريــس وأحـمــد
حجازي في الدقائق  54 ،26 ،18و.73
ّ
فسجل له أحمد دياب من
أما طرابلس،
ركـلــة ج ــزاء فــي الدقيقة  74والصربي

نيمينا فيداكوفيتش في الدقيقة .85
وط ـ ــرد ال ـح ـكــم أح ـم ــد س ـع ـي ـفــان العــب
اإلخ ـ ـ ــاء ح ـس ــن سـ ــويـ ــدان ف ــي ال ـش ــوط
الـثــانــي لنيله اإلنـ ــذار األص ـفــر الثاني
ـاس عـلــى الع ــب طــرابـلــس
بـعــد خـطــأ ق ـ ٍ
روني عازار.
ويـ ـلـ ـع ــب ف ـ ــي نـ ـص ــف الـ ـنـ ـه ــائ ــي ي ــوم
الثالثاء ،الشباب العربي مع التضامن
ص ـ ـ ــور ،واإلخـ ـ ـ ـ ــاء األه ـ ـلـ ــي ع ــال ـي ــه مــع
الراسينغ.
اليوم ،يختتم الدور األول من مسابقة
كـ ـ ــأس الـ ـنـ ـخـ ـب ــة ،حـ ـي ــث ي ـل ـع ــب ضـمــن
املجموعة األول ــى الـصـفــاء مــع السالم
زغرتا على ملعب العهد عند الساعة
 ،17.00والنجمة مع النبي شيت ضمن
املجموعة الثانية في التوقيت عينه.
وسبق للسالم أن خسر أمام العهد - 1

 ،3كما خسر الصفاء أمام العهد أيضًا
 3 - 0ب ـقــرار ات ـح ــادي بـعــد تعادلهما
 ،1 - 1لـكــن الـصـفــاء أش ــرك العـبــا غير
موقع على كشوفه .وبالتالي ،فإن فوز
أي فريق سيعني مرافقته العهد الى
نصف الـنـهــائــي ،فــي حــن أن التعادل
مل ـص ـل ـح ــة ال ـ ـسـ ــام ب ـ ـفـ ــارق هـ ـ ــدف عــن
الصفاء.
في املجموعة الثانية ،يسعى النجمة
ً
ال ــى تــأهـلــه بـطــا للمجموعة لتفادي
مــواج ـهــة الـعـهــد ف ــي نـصــف الـنـهــائــي،
وبــال ـتــالــي يـكـفـيــه ال ـت ـعــادل لــذلــك بعد
ف ــوزه بــامل ـبــاراة األول ــى عـلــى األنـصــار
 .2 - 3أمـ ــا ال ـن ـب ــي ش ـي ــت ،ف ــا ي ـشــيء
ينفعه سوى الفوز ليتأهل الى نصف
النهائي.
(األخبار)

