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رياضة
كأس اسيا 2019

السلة اللبنانية

منتخب لبنان الكروي أمام تاريخ جديد
ي ــدخ ــل مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ل ـك ــرة ال ـقــدم
ال ـيــوم ال ــى ملعب املــديـنــة الرياضية
مل ــواج ـه ــة ضـيـفــه الـ ـك ــوري الـشـمــالــي
عند الساعة  17.30ضمن تصفيات
كأس آسيا وعينه على نقاط املباراة
كي تكون بطاقة سفره الى اإلمــارات
عام  2019حيث ستقام النهائيات.
يعتبر املــديــر الـفـنــي ملنتخب لبنان
املونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش
أن ال ـ ـيـ ــوم قـ ــد يـ ـك ــون ت ــاري ـخ ـي ــا فــي
سجالت الكرة اللبنانية حني يتأهل
لبنان الــى النهائيات للمرة األولــى
عبر التصفيات فــي حــال ف ــوزه على
الكوري الشمالي.
صـحـيــح أن الـحـســابــات عـلــى ال ــورق
ً
ت ـط ـل ــب ت ـ ـ ـعـ ـ ــادال ب ـ ــن هـ ــونـ ــغ ك ــون ــغ
ّ
وضـ ـيـ ـفـ ـتـ ـه ــا م ــالـ ـي ــزي ــا كـ ـ ــي يـ ـت ــأك ــد
التأهل اللبناني في حال الفوز ،وإال
ً
فسيكون تأهل لبنان ،نظريًا ،مؤجال
بانتظار نتائج املرحلتني األخيرتني.
لـكــن ف ــوز لـبـنــان فــي املـنـطــق الـكــروي
ي ـع ـنــي ت ــأه ـل ــه ال ـ ــى اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ل ـكــون
السيناريو الوحيد الذي يحرم لبنان
حينها هو فوز هونغ كونغ وماليزيا
في جميع مبارياتهما املقبلة ،وهذا
صعب جدًا.

المدربان مع َ
قائدي المنتخبين قبل المؤتمر الصحافي
ب ـن ـ ً
ـاء عـلـيــه ،ف ــي ك ــام رادولــوف ـي ـتــش
الكثير من الواقعية .فاليوم قد يكون
ت ــاري ـخ ـي ــا ،وهـ ــو م ــا يـتـطـلــب وج ــود
«السالح» األول في «معركة» التأهل،
أي الجمهور .أمر يعلمه تمامًا املدرب
رادولوفيتش وقائد منتخبه حسن
مـعـتــوق ،ولــذلــك ّ
وج ـهــا رســالــة أمــس
خ ــال املــؤتـمــر الـصـحــافــي فــي فندق
ري ـف ـي ـيــرا ،ف ـكــان ك ــام رادولــوف ـي ـتــش

مـعـ ِّـبـرًا حــن ق ــال« :ي ـجــب أن تـتـ ّ
ـوحــد
األل ــوان كلها خلف املنتخب .فليكن
لون الجميع لون املنتخب .والعبوه
ي ـس ـت ـح ـق ــون ك ـ ــل ال ـ ــدع ـ ــم وال ـت ـق ــدي ــر
واملؤازرة ،ألنهم صورة الوطن».
معتوق ،من جهته ،طالب الجمهور
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي بـ ــال ـ ـح ـ ـضـ ــور بـ ـكـ ـث ــاف ــة
ّ
بأمس
وتشجيع الالعبني الذين هم
الـحــاجــة لـهــم لتحقيق ال ـفــوز الحلم

والتأهل إلى اإلمارات.
ف ـن ـيــا ،يـتـفــق رادول ــوف ـي ـت ــش وم ــدرب
امل ـن ـت ـخــب ال ـ ـكـ ــوري ي ـ ــورن أن ــدرس ــن،
على صعوبة امل ـب ــاراة .وفيما ّ
يعول
رادولــوف ـي ـتــش عـلــى حـمــاســة العبيه
وتصميمهم ومؤازرة الجمهور لهم،
ّ
يؤكد أندرسن أن عناصره استعدوا
ج ـي ـدًا ل ـل ـق ــاء ،وقـ ــد ت ـخ ـطــوا الـخـيـبــة
مــن ج ــراء خـطــف لـبـنــان الـتـعــادل في
بيونغيانغ في اللحظة األخيرة يوم
 5أيلول املاضي.
مــن جــانـبــه ،لـفــت رادولــوف ـي ـتــش إلــى
أن اللقاء قد يكون تاريخيًا للجميع،
ف ـ ــ«ن ـ ـحـ ــن مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدرون ب ـ ـ ـ ــ 7ن ـ ـقـ ــاط،
وجـ ــاهـ ــزون ع ـلــى رغـ ــم غ ـي ــاب حسن
سـعــد (س ــون ــي) ونـ ــادر مـطــر بــداعــي
اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة ،لـ ـك ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة وح ـ ــدة
متكاملة ،ويـعــرف أفــرادهــا أدواره ــم
ومؤهلون لها .ونضع نصب أعيننا
ال ـ ـتـ ــأهـ ــل لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن خ ــال
التصفيات ،ومــواصـلــة مسيرة عدم
ال ـخ ـســارة املـسـتـمــرة مـنــذ  18شـهـرًا.
كذلك إن كسب النقاط الثالث املؤهلة
ّ
يحسن موقعنا في تصنيف االتحاد
الدولي وخالل قرعة النهائيات».

تصفيات آسيا

سيدني بوابة سوريا نحو المونديال
«ال شك في أن مباراتنا مع أوستراليا
في سيدني صعبة ،ورغم غياب خمسة
العبني (بسبب اإليقاف أو اإلصابات)
فقد اعتدنا ّاللعب خارج أرضنا» .بهذه
ال ـع ـبــارة لــخــص أي ـمــن الـحـكـيــم ،مــدرب
منتخب ســوريــا فــي مقابلة مــع وكالة
«ف ــران ــس ب ــرس» امل ـب ــاراة ال ـتــي ستقام
ال ـي ــوم ال ـســاعــة  12,00ظ ـه ـرًا بتوقيت
بيروت ،أمــام املضيف األوسترالي في
إياب امللحق اآلسيوي ضمن تصفيات
كأس العالم .2018
وانتزع املنتخب السوري بفضل ركلة
جـ ـ ــزاء ل ـع ـمــر الـ ـس ــوم ــة ،الـ ـتـ ـع ــادل 1-1
قبل دقــائــق مــن نهاية م ـبــاراة الــذهــاب
فــي مــالـيــزيــا األس ـبــوع املــاضــي ،وبــات
يحتاج إلــى الفوز أو التعادل بنتيجة
أكـ ـب ــر ل ـع ـب ــور امل ـل ـح ــق اآلس ـ ـيـ ــوي إل ــى
ملحق دول ــي ضــد راب ــع الـكــونـكــاكــاف،
املـحـطــة األخ ـيــرة قـبــل بـلــوغ املــونــديــال
للمرة األولى.
ّ
ً
تصريح الحكيم يبدو فعال في محله،
إذ إن م ـ ـب ـ ــاراة اإلي ـ ـ ـ ــاب ال ت ـخ ـل ــو مــن
صعوبة ،وهذا ما يتطلب من الالعبني
السوريني التركيز التام طوال الدقائق
الـ  ،90وتقديم كل ما يملكونه في هذه

املـ ـب ــاراة الـحــاسـمــة عـلــى غ ــرار م ــا كــان
عليه أداؤه ــم فــي املـنــاسـبــات السابقة
ّ
في التصفيات ،الذي اتسم بالتصميم
واإلرادة والجدية.
أما مسألة الغيابات ولعب املباراة أمام
الجمهور األوسـتــرالــي ،فــإن السوريني
قادرون على تخطيها ،إذ إنهم خاضوا
كــل مـبــاريــاتـهــم خ ــارج أرض ـهــم بسبب
الحرب في بالدهم.
وتـ ـخ ــوض س ــوري ــا اإلي ـ ــاب ف ــي غـيــاب
ثــاثــة العـبــن بسبب تــراكــم اإلن ــذارات،
هم املدافع هادي املصري ،والعب خط
الــوســط خــالــد مبيض ،واملـهــاجــم عمر
خريبني ،إضافة إلى قلب الدفاع أحمد
ال ـصــالــح وع ـم ــرو م ـيــدانــي امل ـصــابــن،
واللذين غابا أيضًا عن مباراة الذهاب.
من جهته ،رأى السومة أن التعادل مع
ً
أوستراليا «كان عادال» ،مشيرًا إلى أن
«مفتاحنا في املباراة الثانية هو الروح
القتالية واإلرادة والكرات الثابتة».
ويبدو البحث عن هــدف مبكر أولوية
سورية ،بحسب فراس الخطيب ،الذي
ً
دخل مباراة الذهاب بديال في الشوط
ال ـث ــان ــي ،وت ـم ـكــن ســري ـعــا م ــن تـحــريــك
خط الهجوم وفتح املجال أمــام فرص

خطرة ،انتهت بحصول السومة على
ركلة الجزاء.
وق ـ ـ ــال ال ـخ ـط ـي ــب لـ ـ ـ «ف ـ ــران ـ ــس ب ـ ــرس»:
«م ـف ـتــاح مـبــاراتـنــا الـثــانـيــة أن نسجل
هــدفــا م ـب ـك ـرًا سـيـسـ ّـهــل عـلـيـنــا ويـغـ ّـيــر

الكثير مــن مـجــريــات امل ـب ــاراة» ،مشيرًا
إلــى أنــه فــي امل ـبــاراة فــي مــالـيــزيــا «كنا
قريبني من الفوز ،خصوصًا أننا قدمنا
م ـبــاراة هجومية بامتياز فــي الشوط
الثاني وصنعنا الكثير من الفرص».

السومة وزمالؤه في حصة تدريبية استعدادًا للمباراة (سعيد خان ــ أ ف ب)

األرجنتين في موقعة «نكون أو ال نكون»
وت ـب ــدو ال ـح ـســابــات ش ــدي ــدة التعقيد،
ف ــال ـب ــرازي ــل امل ـت ـص ــدرة ه ــي الــوح ـيــدة
الـتــي ضمنت إح ــدى البطاقات األربــع
للتأهل املباشر .أمــا البطاقات الثالث
األخـ ـ ـ ــرى ،وب ـط ــاق ــة امل ـل ـح ــق ،ف ــا ت ــزال
مــوضــع تـنــافــس بــن سـتــة منتخبات،
هــي :األوروغـ ــواي ( 28نقطة) ،تشيلي
وكــولــوم ـب ـيــا ( 26نـقـطــة ف ــي املــركــزيــن
الـ ـث ــان ــي وال ـ ـثـ ــالـ ــث تـ ــوال ـ ـيـ ــا) ،ال ـب ـي ــرو
واألرج ـن ـت ــن ( 25نـقـطــة ف ــي املــركــزيــن
ال ـ ــراب ـ ــع والـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس) ،والـ ـ ـب ـ ــاراغ ـ ــواي
السادسة بـ  24نقطة.
وف ــي ح ــال ف ــوزه ــا ،تضمن األرجـنـتــن
ع ـل ــى األق ـ ــل احـ ـت ــال امل ــرك ــز ال ـخــامــس
وخ ــوض املـلـحــق ،نـظـرًا إلــى أن البيرو
وكــولــوم ـب ـيــا ي ـت ــواج ـه ــان ف ــي ال ـجــولــة

فوز ثالث لسيدات
هومنتمن عربيًا
حققت سيدات فريق هومنتمن لكرة السلة
فوزهن الثالث ضمن بطولة األندية العربية
املقامة في لبنان على ملعب سنتر مزهر
وجاء على حساب فريق فحيص األردني
-96 ،51-74 ،32-43 ،13-27( 71 – 96
 .)71وكانت أفضل مسجلة في هومنتمن
ريبيكا عقل مع  23نقطة و 6تمريرات
حاسمة ،كما سجلت جيسيكا برالند 22
نقطة ،وكاميل ليتل  14نقطة و 14كرة
مرتدة و 8تمريرات حاسمة حيث كانت
تحتاج الى تمريرتني لتحقق "تريبل دوبل"،
والتويا ويليامس  13نقطة و 11كرة مرتدة.
ومن الفحيص ،كانت أليكسي كايري
األفضل بـ 20نقطة.
وفي مباراة ثانية ،حقق فريق الصفاقسي
التونسي فوزه الثاني في مقابل خسارة
وحيدة كانت أمام املضيف ،وجاء الفوز
على حساب فريق حسني داي الجزائري
بفارق  24نقطة ( ،)48 – 72حيث تقلبت
نتائج األرباع تبعًا ملحاوالت مدرب الفريق
التونسي من أجل إشراك جميع الالعبات.
وسجلت العبة الصفاقسي وفاء اللبيري
 16نقطة ،وأضافت سلمى املناصرية 15
نقطة مع  13متابعة ،والتيا ويليامس 10
نقاط مع  8متابعات .ومن الفريق الجزائري
سجلت بيتي كالنغا ٍّ 19نقطة مع 10
متابعات و 7نقاط لكل من عايشة بن عودة
وتيتي أنتومبا.
ُ
إشارة إلى أن البطولة تقام بنظام الدوري
من مرحلة واحدة وتتأهل الفرق األربعة
األولى إلى الدور نصف النهائي ،فيلعب
األول مع الرابع ،والثاني مع الثالث ،والفائزان
يتواجهان على اللقب.

سوق االنتقاالت

قلب هاينكس أعاده إلى بايرن

تصفيات أميركا الجنوبية

سيضبط األرجنتينيون قلوبهم على
تــوقـيــت املـ ـب ــاراة الـحــاسـمــة ملنتخبهم
ب ـق ـي ــادة ن ـج ـمــه ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي أم ــام
املضيفة اإلك ــوادور ،الساعة  2,30فجر
غ ــد ،لتحديد مصيرهم فــي تصفيات
أم ـيــركــا ال ـج ـنــوب ـيــة مل ــون ــدي ــال روس ـيــا
 2018بــن الـتــأهــل مـبــاشــرة أو خــوض
امللحق أو الغياب عــن الـحــدث العاملي
الكبير للمرة األولى منذ عام .1970
وت ـح ـتــاج األرج ـن ـت ــن إل ــى ال ـف ــوز على
اإلكوادور في كيتو ،على ارتفاع يقارب
 2850مترًا عــن سطح البحر ،لتضمن
ع ـل ــى األق ـ ــل احـ ـت ــال امل ــرك ــز ال ـخــامــس
فــي مجموعة أميركا الجنوبية ،الــذي
يؤهل لخوض ملحق ضد نيوزيلندا،
يتأهل الفائز منه إلى كأس العالم.
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األخ ـيــرة الـتــي ستشهد أيـضــا لـقــاءات
بني الباراغواي وفنزويال ،األوروغواي
وبوليفيا ،والبرازيل وتشيلي.
ك ــذل ــك ف ـ ــإن ت ـح ـق ـيــق الـ ـف ــوز ل ــن ي ـكــون
ضـمــانــة لـتــأهــل م ـبــاشــر ،إذ ستنتظر
األرجـنـتــن نتيجة املـبــاريــات األخ ــرى،
وال سـ ـيـ ـم ــا م ـ ــا ت ـح ـق ـق ــه ك ــول ــوم ـب ـي ــا
وتشيلي.
ّ
ولخصت صحيفة «ال ناسيون» حال
القلق في األرجنتني ،بقولها إن البالد
«لـيـســت فـقــط عـلــى حــافــة ال ـهــاويــة ،بل
تقف عليها عموديًا».
وتستقبل الـبــرازيــل ضيفتها تشيلي
ف ــي س ــاو ب ــاول ــو ف ــي مـ ـب ــاراة حــاسـمــة
ألب ـط ــال أم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة ،املـهــدديــن
أيضًا باحتمال الغياب عن املونديال.

وس ـي ـف ـت ـقــد امل ـن ـت ـخــب ال ـت ـش ـي ـلــي العــب
وس ـط ــه امل ــؤث ــر أرتـ ـ ــورو ف ـي ــدال بسبب
اإليـ ـق ــاف ،م ــع اح ـت ـمــال غ ـيــاب تـشــارلــز
أرانغيز لإلصابة.
ُ
كذلك ت َع ّد املباراة بني البيرو وضيفتها
كولومبيا من األبرز في هذه الجولة.
أما األوروغــواي مضيفة بوليفيا التي
خــرجــت م ــن امل ـنــاف ـســة ،فـضـمـنــت على
األقل خوض امللحق ،وتتأهل مباشرة
في حال الفوز أو التعادل.
وال تـ ـ ـ ـ ــزال الـ ـ ـف ـ ــرص ـ ــة سـ ــان ـ ـحـ ــة أمـ ـ ــام
الباراغواي للتقدم في حال فوزها على
ضيفتها فـنــزويــا الـتــي تـحـتــل املــركــز
األخير في املجموعة.
وتقام جميع املباريات فجر غد الساعة
 2,30بتوقيت بيروت.

ّقدم بايرن ميونيخ األملاني رسميًا مدربه
القديم  -الجديد يوب هاينكس ،في مؤتمر
صحافي استغله األخير ليعترف بأنه وافق
على التحدي الجديد حتى نهاية املوسم
الحالي ،بهدف وحيد ،هو إعادة التوازن إلى
النادي الغالي على قلبه ،موضحًا أنه لم
يكن يرغب «أبدًا» في العودة إلى التدريب.
وقال هاينكس ( 72عامًا)« :لم أكن أريد
ذلك أبدًا ،كان ذلك واضحًا ،واألمر ال يتعلق
بي ،ولكن ببايرن ميونيخ الذي يملك اآلن
الوقت لكي ّيختار بهدوء مدربًا له للموسم
املقبل» .وحذر هاينكس من أنه «ليس ّ
لدي
طموح شخصي ،ليس ّفقط بسبب عمري،
ولكن أيضًا بسبب سجلي بكامله».
وأبرز أنه وافق على رفع التحدي بسبب
«صداقته القوية» مع رئيس بايرن أولي
هونيس ،والعالقات التي حافظ عليها مع
العديد من األشخاص في بايرن ،وبينهم
الالعبون السابقون.
وتابع« :أدين أيضًا بالكثير لبايرن الذي
بدونه لم يكن ممكنًا أن أحظى بمسيرة
دولية مثلما حصل مع ريال مدريد الذي
فزت معه بدوري أبطال أوروبا» عام .1998
من جهة أخرى ،ال يزال برشلونة اإلسباني
مهتمًا بضم البرازيلي فيليبي كوتينيو،
نجم ليفربول اإلنكليزي ،لكن إدارة النادي
الكاتالوني وضعت ديلي آلي نجم توتنهام
ً
هوتسبر االنكليزي بديال له إن لم تحصل
الصفقة .وأوضحت صحيفة «سبورت»
اإلسبانية أنه مع اهتمام ريال مدريد أيضًا
بآلي ،يسعى «السبرز» إلى توقيع عقد
جديد مع العبه سيحصل بموجبه على
ضعف راتبه الحالي تقريبًا ،الذي يصل إلى
 55ألف يورو في األسبوع.

