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رياضة

رياضة
تصفيات مونديال السلّة

فوتبول ليكس

الفضائح تالحق نجوم الملكي

ُ
ّ
راموس «لم ينج» من قضية المنشطات!
زهراء ّرمال
ل ــم ي ـكــد ج ـم ـهــور كـ ــرة الـ ـق ــدم ينسى
ُّ
قضية «االغـتـصــاب» الـتــي اتـهــم بها
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة ،حتى
ع ــادت مـجـلــة «دي ــر شـبـيـغــل» لتفتح
ملفًا جــديـدًا .بطل الــروايــة هــذه املـ ّـرة
زميل كريستيانو السابق فــي ريــال
مــدريــد سيرخيو رامـ ــوس ،والتهمة
إخ ـف ــاء تـعــاطـيــه امل ـن ـش ـطــات .أظـهــرت
تـســريـبــات «فــوتـبــول لـيـكــس» والـتــي
ّ
تـنـشــرهــا امل ـج ـلــة األمل ــان ـي ــة ،أن قــائــد
منتخب إسـبــانـيــا فـشــل فــي اخـتـبــار
املنشطات قبل نهائي دوري أبطال
ّ
أوروب ـ ـ ــا عـ ــام  .2017إال أن الـيــويـفــا
ّ
أغ ـلــق امل ـلــف ،ورام ـ ــوس نـفــى وتــوعــد
بمالحقة املتهمني.

فــي نهائي البطولة األوروب ـيــة .فما
كــان من طبيب النادي إال أن أعطاه
حـقـنـتــن م ــن الـ ـ «دي ـك ـســام ـي ـثــازون»
ف ــي ال ــرك ـب ــة وال ـك ـت ــف ق ـب ــل يـ ــوم مــن
ً
املـبــاراة .عــادة ،تقوم وكالة مكافحة
املـنـشـطــات ب ــإع ــادة الـنـظــر فــي مــادة
إلضــاف ـت ـهــا إل ــى قــائ ـمــة امل ـح ـظــورات

فـ ــي حـ ـ ــال ك ــان ــت املـ ـ ـ ــادة أو طــري ـقــة
ال ـح ـصــول عـلـيـهــا تـسـتــوفــي ّأيـ ــا من
هذه املعايير« ،القدرة على تعزيز أو
تحسني األداء الــريــاضــي .أن تسبب
ّ
فعلية أو محتملة
مـخــاطــر صـحـ ّـيــة
لـ ـل ــري ــاض ــي ،أو أن ت ـن ـت ـه ــك الـ ـ ــروح
الرياضية» .أمــا إذا كــان االستخدام

الملف لم ُيغلق بعد (أسكار دل بوزو ـ أ ف ب)

راموس االدعاء
يريد
ّ
على من روج هذه
األخبار في الصحافة
ّ
جـ ـ ــاء ف ـ ــي الـ ـتـ ـس ــريـ ـب ــات أن م ــداف ــع
نـ ــادي ريـ ــال ّم ــدري ــد ت ـج ــاوز قــواعــد
ح ـ ـظـ ــر املـ ـ ـن ـ ــشـ ـ ـط ـ ــات فـ ـ ــي أكـ ـ ـث ـ ــر م ــن
ّ
مناسبة .وأش ــارت إلــى أن اختباره
فــي الـنـهــائــي ضــد يــوفـنـتـ ّـوس أظهر
ّ
نتائج إيجابية ملــادة منشطة ،وأن
طـبـيــب ريـ ــال م ــدري ــد اع ـت ــرف بــذلــك.
امل ـ ــادة امل ـح ـظ ــورة م ــن ِق ـب ــل الــوكــالــة
الـعــاملـيــة ملـكــافـحــة املـنـشـطــات تعرف
بـ ـ ــالـ ـ ـ ـ «دي ـ ـ ـك ـ ـ ـسـ ـ ــام ـ ـ ـي ـ ـ ـثـ ـ ــازون» ،وهـ ــي
تستخدم كمضاد لاللتهابات حيث
تخفف االلتهاب في أجــزاء مختلفة
م ــن ال ـج ـس ــم ،وخ ــاص ــة االل ـت ـه ــاب ــات
املــرت ـب ـطــة ب ـ ـ ــأورام ال ـع ـم ــود ال ـف ـقــري
وال ـ ـ ــدم ـ ـ ــاغ .حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،كـ ـ ــان رامـ ـ ــوس
يعاني من مشكلة في ظهره ّ
تكررت
مـطـلــع عــامــي  2016و ،2017ودارت
الـشـكــوك بفعل ذلــك حــول مشاركته

ـدواع عـ ــاج ـ ـيـ ــة أو ط ـ ـب ـ ـيـ ــة ،ف ــا
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ٍ
مشكلة في تعاطيها .فقرر االتحاد
ّ
القضية
األوروبي لكرة القدم ،إغالق
حـيـنـهــا ،وذل ــك بـعــد ال ـح ـصــول على
تفسيرات من طبيب النادي امللكي،
ينف تعاطيها.
ومن الالعب الذي لم
ِ
كـ ـم ــا ط ـل ـب ــت مـ ــن رام ـ ـ ـ ــوس وط ـب ـيــب
الـ ـن ــادي «أن ي ـكــونــا أك ـثــر حـ ــذرًا في
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدواء
املـسـتـخــدم ب ـصــورة أدق» .بــدورهــا،
أكدت الوكالة الدولية للمنشطات أن
ق ــرار االت ـحــاد األوروب ــي لـكــرة القدم
بإغالق ملف املــدافــع اإلسباني بعد
تــوضـيـحــات الـطــاقــم الـطـبــي للفريق
ك ـ ــان ق ــان ــونـ ـي ــا ،رغ ـ ــم أن اس ـت ـع ـمــال
املـ ـ ـ ــادة ك ـ ــان مـ ــن املـ ـ ـف ـ ــروض أن يـتــم
إخبار الهيئات األوروبية به قبل 24
ّ
ساعة .ولفتت إلى أن املسؤولية تقع
عـلــى ال ـطــاقــم الـطـبــي لــريــال مــدريــد،
ل ـكــن األج ــوب ــة ال ـتــي قــدمــوهــا كــانــت
ّ
مقبولة .إال أن تلك لم تكن الحادثة
الوحيدة التي تم التستر فيها على
تعاطي راموس للمنشطات بحسب
املجلة .املناسبة الثانية كانت أمام
نادي ملقا في الدوري اإلسباني في
شهر نيسان/أبريل املاضي ،عندما
خرق راموس القواعد ،التي تقتضي
عـ ــدم االس ـت ـح ـم ــام أو الـ ــذهـ ــاب إل ــى
امل ــرح ــاض ،قـبــل اخـتـبــار املـنـشـطــات.
نشرت ديــر شبيغل جــزءًا من تقرير
مسؤول مكافحة املنشطات بعد تلك
امل ـب ــاراة ،ال ــذي ق ــال« :ال أستطيع أن
أعطيه اإلذن باالستحمام ،والالعب
ل ـ ـ ــم ي ـ ـه ـ ـتـ ــم بـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــرات ـ ــي وذه ـ ـ ــب
لالستحمام خالل وجودي في غرفة
خ ـل ــع املـ ــابـ ــس ،وأخـ ـب ــرت ــه ب ـتــدويــن
هـ ــذا ف ــي ال ـت ـق ــري ــر ال ـن ـه ــائ ــي ولـكـنــه
لــم ُيـظـ ِـهــر أي اهـتـمــام بتعليماتي».
ع ـنــدمــا ُي ـس ـتــدعــى ال ــاع ــب الخـتـبــار
منشطات على األراض ــي اإلسبانية
ويـ ـق ــوم ب ــاالس ـت ـح ـم ــام ق ـب ــل ت ـقــديــم
العينة ،يمكن أن يشكل هذا انتهاكًا
لـ ـق ــوان ــن م ـك ــاف ـح ــة املـ ـنـ ـشـ ـط ــات ،إذ

ّ
إن ال ـق ــان ــون اإلس ـب ــان ــي يـحـظــر ذلــك
بسبب احـتـمــال أن ي ــؤدي األم ــر إلى
ّ
تـ ـح ــري ــف نـ ـت ــائ ــج الـ ـفـ ـح ــص .إال أن
رام ـ ــوس ك ــان ل ــه ٌ
رأي آخ ــر ف ــي هــذا
ّ
الشأن ،معتبرًا أن املسؤول سمح له
باالستحمام نظرًا لضغوط الوقت
في رحلة عودة الفريق ،قبل أن يقوم
بــاالخـتـبــار ال ــذي ت ـجــاوزه .بــدورهــا،
كــانــت الــوكــالــة اإلس ـبــا ًن ـيــة ملكافحة
امل ـن ـش ـطــات م ـت ـســام ـحــة م ــع امل ــداف ــع
الدولي بسبب عدم وجود أدلة كافية
ً ّ
إلدانته ،مؤكدة أن «نتائج التحقيق
لم تكشف أي شيء يمكن أن يدل على
وجــود عمل ينتهك قوانني مكافحة
ّاملنشطات» .ومن جهته قال راموس
إن ـ ـ ـ ــه ل ـ ــم يـ ــرفـ ــض يـ ــومـ ــا الـ ـخـ ـض ــوع
لـفـحــص مـنـشـطــات ول ــم يـخــالــف أي
إجراء خالل الـ 15عامًا التي قضاها
كالعب ،ونجح في ما يقارب الــ300
فحص ،كما كشف أن «دير شبيغل»
هددته قبل شهر ونصف بنشر هذا
ال ـخ ـب ــر .وق ـ ــال ع ـق ــب مـ ـب ــاراة فــريـقــه
أم ـ ـ ــام ايـ ـ ـب ـ ــار« :ه ـ ـ ــذا ي ــؤملـ ـن ــي ،مـ ــادة
ديـكـســامـيـثــازون م ـضــادة لاللتهاب
وقـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدامـ ـ ـه ـ ــا ب ـس ـب ــب
م ـعــانــاتــي م ــن مـشـكـلــة ف ــي ال ـتــرقــوة
وأخ ـبــرت املـســؤولــن بــذلــك ،وأم ــا ما
ُيـشــار إليه ويـعــود ملـبــاراة ملقا فتم
بشكل جيد جدًا ،لقد
توضيح األمر
ٍ
قمت باالستحمام ألنهم أخبروني
بأنني أستطيع أن أقوم بهذا ،يمكن
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن الـ ـك ــذب ب ــأل ــف طــريـقــة
لكنه سيبقى كــذبــا» .وهــدد رامــوس
بــالـلـجــوء إل ــى ال ـق ـضــاء ملــاحـقــة من
ي ـط ـل ــق ه ـ ــذه األخـ ـ ـب ـ ــار ل ـي ــؤث ــر عـلــى
مسيرته.
امل ـ ـلـ ــف ل ـ ــم يـ ـغـ ـل ــق ب ـ ـعـ ــد ،رغ ـ ـ ــم دع ــم
رابطة الـ «ليغا» ونادي ريال مدريد
ل ـ ـ ــرام ـ ـ ــوس ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ــي لـلـعـبــة .ويـبـقــى أن يـ ّـدعــي
سـ ـي ــرخـ ـي ــو ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــن أطـ ـ ـل ـ ــق هـ ــذه
ُ
االتهامات ،حتى تفتح التحقيقات،
وتظهر الحقيقة للجمهور.

تصفيات يورو  :2020ألمانيا في مجموعة هولندا
سـ ـتـ ـك ــون املـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـ ــن امل ـن ـت ـخ ـبــن
األملـ ــانـ ــي وال ـه ــول ـن ــدي ف ــي امل ـج ـمــوعــة
ال ـث ــال ـث ــة ،األب ـ ـ ــرز ف ــي ت ـص ـف ـيــات ك ــأس
أوروب ـ ـ ــا  2020ف ــي ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ال ـتــي
سـحـبــت قــرعـتـهــا أم ــس ف ــي الـعــاصـمــة
اإليـ ــرل ـ ـنـ ــديـ ــة دبـ ـ ـل ـ ــن .وك ـ ــان ـ ــت أمل ــان ـي ــا
ب ـط ـلــة ال ـع ــال ــم  ،2014أقـ ـ ــوى مـنـتـخــب
ف ــي امل ـس ـت ــوى ال ـث ــان ــي ب ـع ــد هـبــوطـهــا
ف ــي مـســابـقــة دوري األمـ ــم األوروبـ ـي ــة،
بحلولها ثالثة فــي املجموعة األولــى
للمستوى األولــى التي ضمت هولندا
وفرنسا بطلة العالم  .2018وبموجب
س ـح ــب الـ ـق ــرع ــة ،س ـت ـك ــون أمل ــان ـي ــا فــي
املجموعة الثالثة التي ستضم أيضًا
هولندا وإيرلندا الشمالية وإستونيا
وبيالروسيا .كذلك سيالقي املنتخب
األملــانــي بـقـيــادة امل ــدرب يــواكـيــم لــوف،
إيرلندا الشمالية التي سبق أن التقاها
في الدور األول ملنافسات كأس أوروبا
 2016في فرنسا ،وفــاز عليها -1صفر.
أما فرنسا بطلة مونديال روسيا التي
ت ـفــادت ال ـح ـلــول فــي مـجـمــوعــة واح ــدة
مع أملانيا ،فستالقي منتخبًا قويًا هو
األيسلندي ،وذلك في املجموعة الثامنة
الـ ـت ــي ت ـض ــم أيـ ـض ــا ت ــرك ـي ــا وأل ـب ــان ـي ــا

ً
يتأهل  20منتخبًا مباشرة من التصفيات (بول فايث ــ أ ف ب)

ومــولــدافـيــا وأن ــدورا .وقــدمــت أيسلندا
ً
أداء مفاجئًا في كأس أوروبا  2016في
مشاركتها األولى في البطولة ،وبلغت
الدور ربع النهائي قبل أن تخرج أمام
فرنسا.
وح ـل ــت ح ــام ـل ــة ال ـل ـق ــب ال ـب ــرت ـغ ــال فــي

املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،م ـ ــع أوك ــرانـ ـي ــا
وصــرب ـيــا ولـيـتــوانـيــا ولــوكـسـمـبــورغ،
بينما ستكون كرواتيا وصيفة بطلة
العالم على رأس املجموعة الخامسة
مع ويلز ،سلوفاكيا ،املجر ،وأذربيجان.
ووق ـ ـ ـعـ ـ ــت إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة

الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة مـ ـ ــع ال ـ ـسـ ــويـ ــد وال ـ ـ ـنـ ـ ــروج
ورومانيا وجــزر فــارو ومالطا ،بينما
ك ــان ــت إن ـك ـل ـتــرا ع ـلــى رأس املـجـمــوعــة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــع ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـتـشـيـكـيــة
وبـلـغــاريــا ومونتينيغرو وكــوســوفــو.
أم ــا إنـكـلـتــرا الـتــي بلغت ال ــدور نصف
النهائي فــي مــونــديــال روسـيــا بقيادة
املــدرب غاريث ساوثغيت وتشكيلتها
الشابة ،فتسعى لإلفادة إلى أبعد مدى
من كون الدور نصف النهائي واملباراة
النهائية للبطولة األوروبية ،سيقامان
على أرضها في ملعب ويمبلي اللندني.
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــات األخـ ـ ـ ــرى ،سـتـكــون
إيطاليا على رأس املجموعة العاشرة
م ـ ــع الـ ـب ــوسـ ـن ــة والـ ـ ـه ـ ــرس ـ ــك ،ف ـن ـل ـن ــدا،
الـ ـي ــون ــان ،أرم ـي ـن ـي ــا ولـيـشـتـنـشـتــايــن،
وسـ ــوي ـ ـسـ ــرا عـ ـل ــى رأس الـ ــراب ـ ـعـ ــة مــع
الــدنـمــارك وإيــرلـنــدا وجــورجـيــا وجبل
ط ـ ــارق ،وب ــول ـن ــدا ع ـلــى رأس الـســابـعــة
م ــع ال ـن ـم ـســا وإس ــرائـ ـي ــل وسـلــوفـيـنـيــا
وم ـق ــدون ـي ــا والت ـف ـي ــا ،وب ـل ـج ـي ـكــا على
رأس التاسعة مــع روسـيــا واسكتلندا
وقبرص وكازاخستان وسان مارينو.
ووزع ـ ــت امل ـن ـت ـخ ـبــات ال ـ ــ 55ع ـلــى عشر
مجموعات كاآلتي :خمس مجموعات

ت ـض ــم كـ ــل م ـن ـه ــا خ ـم ـس ــة م ـن ـت ـخ ـبــات،
والخمس األخــرى من ستة منتخبات،
ً
ويـ ـت ــأه ــل  20م ـن ـت ـخ ـبــا مـ ـب ــاش ــرة مــن
التصفيات ،بينما ستحجز املنتخبات
األربـ ـع ــة ال ـبــاق ـيــة م ـقــاعــدهــا بـمــوجــب
أدوار ن ـه ــائ ـي ــة فـ ــي م ـس ــاب ـق ــة دوري
األم ــم .وت ـقــام الـتـصـفـيــات املــؤهـلــة بني
آذار/م ــارس وتشرين الثاني/نوفمبر
 ،2019تحضيرًا للبطولة التي تحتفل
فــي النسخة املقبلة بــالــذكــرى الستني
النـطــاقـهــا .وس ـت ـقــام الـنـسـخــة املقبلة
بــن  12حــزيــران/يــون ـيــو و 12تـمــوز/
ي ــول ـي ــو فـ ــي  12م ــدي ـن ــة مـ ــن  12دولـ ــة
مـخـتـلـفــة ،ع ـلــى أن يـسـتـضـيــف ملعب
ويـمـبـلــي الـشـهـيــر فــي ل ـنــدن ،مـبــاراتــي
ال ـ ــدور ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي ،إض ــاف ــة إل ــى
امل ـبــاراة النهائية .وإضــافــة إلــى لندن،
ستقام مباريات البطولة التي تحتفل
بعيدها الــ 60في أمستردام (هولندا)،
بــاكــو (أذرب ـي ـجــان) ،بلباو (إسـبــانـيــا)،
ب ــوخ ــارس ــت (رومـ ــان ـ ـيـ ــا) ،ب ــوداب ـس ــت
(امل ـ ـج ـ ــر) ،ك ــوب ـن ـه ــاغ ــن (ال ـ ــدانـ ـ ـم ـ ــارك)،
دبلن (إيرلندا) ،غالسكو (اسكتلندا)،
م ـيــون ـيــخ (أمل ــانـ ـي ــا) ،روم ـ ــا (إي ـطــال ـيــا)
وسان بطرسبورغ (روسيا).

ّ
نظيره الصيني بنتيجة ( 72ـ  )52في المرحلة السادسة من التصفيات اآلسيوية
أمام
قاسية
لخسارة
السلة
لكرة
لبنان
منتخب
ض
تعر
ّ
ـ األوقيانية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة ،المقررة العام المقبل في الصين .خسارة جاءت بعد هزيمتين ،أولى
ّ
الجنوبية في هذه المرحلة قبل ّأيام ،لتضع عالمات استفهام كبيرة
وثانية أمام كوريا
أمام نيوزيلندا في
المرحلة الماضيةّ ،
ً
حول أداء المنتخب ،فضال عن أنهاستعقدالحسابات في مشوار الوصول إلى بكين  .2019الالعبون لم يقدموااألداء المطلوب،
وكذلك الجهاز الفني الذي بدا عاجزًا عن إيجاد الحلول أمام أصحاب األرض

ّ
خسارة «مذلة» أمام الصين

لبنان يعود إلى أرض الواقع
حسين ّ
سمور
بـصــورة امل ـهــزوم ،ظهر منتخب لبنان
ّ
لكرة السلة أمام نظيره الصيني .غياب
للتركيز ،مع «ضياع» في جميع املراكز،
ك ـمــا غ ـي ــاب الـ ـ ــروح ع ــن م ـع ـظــم العـبــي
املنتخب ،الذين لم يقاتلوا على أي كرة
خــال الـلـقــاء« .الـتـنــن» الصيني الــذي
ل ـعــب املـ ـب ــاراة بـتـشـكـيـلـتــه األس ــاس ـ ّـي ــة،
ث ــأر مــن منتخب لـبـنــان ،بـعــد الهزيمة
التي تعرض لها بنتيجة ( ،)92-88في
سـبـتـمـبــر/أيـلــول املــاضــي ،عـلــى ملعب
م ـجـ ّـمــع ن ـه ــاد ن ــوف ــل ف ــي ذوق مـكــايــل،
خ ــال م ــراح ــل ال ـت ـص ـف ـ ّيــات .واس ـت ـفــاد
مـنـتـخــب ال ـصــن امل ـصــنــف  29عــاملـ ّـيــا،
وثــالـثــا آسـيــويــا ،مــن فــوزيــه املتتاليني
ّ
على كل من األردن في املباراة الثانية
م ــن امل ــرح ـل ــة امل ــاض ـي ــة بـنـتـيـجــة ( 88ـ
 ،)79وعـ ـل ــى امل ـن ـت ـخــب ال ـ ـسـ ــوري قـبــل
بنتيجة ( 101ـ ّ .)52أم ــا منتخب
ّأي ــام
ّ
ّ
لبنان املصنف  54عامليًا ،و 9آسيويًا،
فقد دخــل الـلـقــاء بمعنويات مـهــزوزة،
بـعــد الـخـســارة أم ــام كــوريــا الجنوبية
بنتيجة ( 84ـ  )71قبل ّأيام .ومن األمور
ّ
التي أثــرت في منتخب لبنان ،إصابة
علي حيدر في الربع ّ
األول ،وهو األمر
الـ ــذي أج ـب ــر امل ـ ــدرب ع ـلــى إش ــراك ــه في
فترات متقطعة من اللقاء .وكــان الفتًا
خالل اللقاء حضور جماهيري لبناني،
من الجالية اللبنانية املقيمة في مدينة
فوشان ،حيث أقيمت املباراة.

تفاصيل اللقاء

لــم تـكــن بــدايــة امل ـب ــاراة جـ ّـيــدة للبنان.
املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب س ــوب ــوتـ ـيـ ـت ــش بـ ـ ـ ــدأ الـ ـلـ ـق ــاء
بتشكيلة مؤلفة مــن جــان عبد الـنــور،
آتر ماجوك ،أحمد إبراهيم ،علي مزهر
وعـلــي حـيــدر .فــي الدقيقة األول ــى فقد
أحمد إبراهيم الكرة ُلي َّ
سجل ّأول «تيرن
أوفــر» على منتخب لبنان .علي حيدر

ظهر منتخب لبنان بال روح (عن موقع الفيبا)

أمم أوروبا
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بدأ املباراة ّ
جيدًا ،كعادته في اللقاءات
ّ
فسجل  3نقاط من التسديدة
األخيرة،
ّ
األولى .لكن مع انتصاف الربع ،تعرض
حيدر إلصــابــة فــي الركبة ،أبعدته عن
أرض امل ـل ـع ــب ح ـت ــى م ـن ـت ـصــف ال ــرب ــع
الثاني .وفــي الربع ّ
األول أيضًا ،كانت
نسبة منتخب لبنان ضعيفة جـدًا من
امل ـســافــة امل ـتــوس ـطــة ( ،)%21وثــاثـيــة
واحـ ـ ــدة م ــن أصـ ــل  6م ـ ـحـ ــاوالت .فيما
بـلـغــت نـسـبــة الـصـيـنـيــن ع ــن املـســافــة
املتوسطة ( ،)%47وثالثية واحدة من 7
محاوالت ،لينتهي الشوط بفارق سبع
نقاط ألصحاب األرض ( 17ـ .)10
في الربع الثاني كانت البداية ّ
قوية
للصينيني ،فتمكنوا مــن رفــع الفارق
إلـ ــى  13ن ـق ـطــة ب ــوق ــت ق ـص ـي ــر .ورق ــة
ال ـ ـقـ ـ ّـوة مل ـن ـت ـخــب الـ ـص ــن ك ــان ــت عـبــر
ّ
ّ
اللبنانية،
االخ ـتــراقــات تـحــت الـســلــة
التي عجز الدفاع اللبناني عن وضع
ح ـ ـ ّـد لـ ـه ــا .اسـ ـتـ ـف ــاد م ـن ـت ـخــب ال ـصــن
مـ ــن الـ ـس ــرع ــة ال ـك ـب ـي ــرة ل ــاع ـب ــن فــي
إخ ـ ــراج ال ـك ــرة م ــن مـنــاطـقـهــم ،مـقــابــل
الـ ـب ــطء ال ـك ـب ـيــر لــاع ـبــن الـلـبـنــانـيــن
فـ ــي االرت ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ــدفـ ــاعـ ــي .فـ ــي ال ــرب ــع
ال ـث ــان ــي زاد م ـ ـ ـ ّ
ـدرب م ـن ـت ـخــب لـبـنــان
مــن عــدد الـتـبــديــات إلراح ــة الالعبني
األساسيني ،ومحاولة تغيير أسلوب
ّ
اللعب ،إل أن الخطة لم تنجح ،وعجز
اللبنانيون عن التسجيل ألكثر من 3
دقــائــق ،فــاسـتـقــرت النتيجة عـلــى 17
نقطة ط ــوال هــذه الـفـتــرة .وفــي الربع
الثاني ّ
سجل منتخب لبنان  9نقاط
فقط ،مقابل  26نقطة ملنتخب الصني،
لينتهي الـشــوط ّ
األول بنتيجة ( 43ـ
ّ .)19وكان لغياب العب منتخب لبنان
امل ـجــنــس آت ـي ــر م ــاج ــوك ع ــن مـسـتــواه
املـ ـعـ ـه ــود ،ت ــأث ـي ــر ك ـب ـي ــر فـ ــي ت ــراج ــع
اللبنانيني على املستويني الهجومي
ّ
وال ـ ــدف ـ ــاع ـ ــي ،خ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة تـ ـح ــت ال ـس ــل ــة
ال ـص ـي ـن ـ ّـي ــة .وحـ ـت ــى م ـن ـت ـصــف ال ــرب ــع

نجح مدرب منتخب
الصين بتعطيل مفاتيح
لعب منتخب لبنان
ال ـثــالــث مــن ال ـل ـقــاء ك ــان آت ـيــر مــاجــوك
عاجزًا عن تسجل أكثر من نقطتني.
ّ
ب ــداي ــة ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث ت ــأك ــدت مشكلة
م ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان فـ ــي مـ ــركـ ــز ص ـنــاعــة
األلـعــاب ،علي مزهر ورودري ــغ عقل لم
يقدما األداء املطلوب .وحتى منتصف
الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث كـ ـ ــان أف ـ ـضـ ــل م ـسـ ّـجــل

مل ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ه ــو إي ـل ــي رس ـت ــم ب ــ7
نقاط فقط ،وهو ما يدل على املستوى
الضعيف الــذي قـ ّـدمــه اللبنانيون .في
الــربــع الـثــالــث حـ ّـســن الع ـبــوا املنتخب
أرقــامـهــم وسـ ّـجـلــوا  15نـقـطــة ،ولكنهم
ل ــم يـتـمـكـنــوا م ــن ال ـح ـ ّـد م ــن ال ـخ ـطــورة
ّ
الصينية ،فانتهى الربع بنتيجة (65
ـ  .)34ون ـجــح الع ـبــو مـنـتـخــب الـصــن
بتسجيل  4ثالثيات متتالية ،لترتفع
نسبتهم إلــى  6مــن أصــل  19محاولة،
مقابل ثالثية ناجحة للبنان ،من أصل
ّ
 15محاولة .واملـعــروف فــي كــرة السلة

أن خسارة ّالربع الثالث بهذه النتيجة
الكبيرة ،تعقد مهمة الفريق الخاسر
فــي الــربــع ال ــراب ــع ،وه ــو مــا حـصــل في
اللقاء.
انطالقة الربع األخير كالعادة كانت
قـ ّ
ـويــة للمنتخب الصيني عبر نقاط
ّ
متتالية ،رد عليها علي حيدر وأحمد
إب ــراه ـي ــم ب ــاخ ـت ــراق ــات وتـسـجـيــل من
ّ
ّ
تـحــت الـســلــة ،ولـكــن دون الـتـمــكــن من
ّ
تسكير ال ـفــارق .تحسن أداء منتخب
ل ـب ـن ــان ب ـش ـكــل ط ـف ـي ــف ،ولـ ـك ــن كــانــت
النقطة السلبية األساسية هي بكثرة
الـ ــ«ت ــورن أوفـ ــر» أو خ ـس ــارة ال ـك ــرات،
وهـ ــو م ــا أف ـق ــد ال ــاع ـب ــن وامل ـن ـت ـخــب
الـكـثـيــر م ــن ال ـن ـقــاط .مـنـتـخــب الـصــن
ح ــاف ــظ ع ـلــى ن ـس ـقــه ال ـع ــال ــي ،خــاصــة
فــي الـهـجـمــات امل ــرت ــدة ال ـتــي تـحـ ّـولــت
ج ـم ـي ـع ـهــا إلـ ــى نـ ـق ــاط .ولـ ـع ــب م ــدرب
منتخب الصني لوقت طويل في الربع
األخـيــر بخمسة العـبــن احتياطيني،
بعد أن اطمأن إلى النتيجة .وانتهت
املـ ـ ـب ـ ــاراة مل ـص ـل ـحــة أصـ ـح ــاب األرض
بنتيجة ( 72ـ .)52
ش ــارك فــي م ـبــاراة الـصــن كــل مــن جــاد
خ ـل ـيــل وش ـ ـ ــارل ت ــاب ــت ل ـل ـم ـ ّـرة األول ـ ــى
فــي هــذه املــرحـلــة ،فيما كــان الفـتــا عدم
إشراك املدرب لالعب أمير سعود .وهو
ّ
أمر ّ
ردتــه بعض املصادر السلوية إلى
ّ
ع ــدم ال ـت ــزام س ـعــود تـعـلـيـمــات املـ ــدرب
ّ
الجنوبية ،واتخاذه
في مباراة كوريا
ّ
متسرعة ،خاصة عبر التسجيل
قرارات
من خارج القوس ( 3نقاط).
ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـســاب ـعــة واألخ ـ ـيـ ــرة مــن
التصفيات ،واملقررة في شباط/فبراير
عــام  ،2019سيكون املنتخب اللبناني
ّ
مطالبًا بتحقيق فــوزيــن عـلــى ك ــل من
كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،ونـيــوزيـلـنــدا .وفــي
ت ـلــك امل ــرح ـل ــة س ـي ـكــون ص ــان ــع أل ـعــاب
نـ ـ ــادي ال ــري ــاض ــي بـ ـي ــروت وامل ـن ـت ـخــب
وائ ـ ــل ع ــرق ـج ــي ،ق ــد عـ ــاد م ــن اإلص ــاب ــة
ليساعد املنتخب على تحقيق نتجية
إي ـجــاب ـيــة .واملـنـتـخـبــات ال ـتــي حسمت
تأهلها عن ّ
قارة آسيا ،هي :نيوزيلندا،
كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،أوسـتــرالـيــا والبلد
امل ـس ـت ـض ـيــف الـ ـص ــن .وك ــان ــت ك ــوري ــا
الجنوبية قــد حسمت تأهلها صباح
األحـ ــد ب ـفــوزهــا ع ـلــى مـنـتـخــب األردن
ب ـن ـت ـي ـج ــة ( 88ـ  ،)67ب ـي ـن ـم ــا ف ـ ــازت
نيوزيلندا على سوريا ( 97ـ  .)74وبعد
ه ــذه ال ـخ ـســارة يـكــون لـبـنــان قــد خسر
آخ ــر  3م ـب ــاري ــات ل ــه أمـ ــام نـيــوزيـلـنــدا
وكوريا والصني .وبالتأكيد سيستفيد
ل ـب ـن ــان م ــن خـ ـس ــارة األردن ،لـيـحـجــز
املركز الرابع من املجموعة ويتأهل إلى
كــأس العلم للمرة الرابعة بعد  2002ـ
 2006و.2010
وبعد هذه الخسارات الثالث ،ال بد من
التذكير بكالم رئيس االتحاد اللبناني
ّ
لـكــرة الـســلــة ،ال ــذي ق ــال بـعــد الـخـســارة
أمام منتخب كوريا الجنوبية إن «كرة
الـسـلــة الـلـبـنــانـيــة تـحـتــاج إل ــى عملية
ّ
النفسية املــدمــرة التي
جراحية لعالج
تعيشها قبل خــوض أي لـقــاء دول ــي».
وأضاف حينها« :نحتاج لجيل جديد
مــن الالعبني يحبون لبنان ويعرفون
قيمة وطنهم .الخسارة تتعوض ،لكن
النفسية املدمرة املوجودة عند البعض،
أصبح يلزمها عملية جــراحـيــة ،ألنها
ســرطــان مـنـتـشــر» .ورب ـمــا انـطـبــق هــذا
الكالم أيضًا على الروح التي لعب بها
العبوا املنتخب مباراة الصني ،والتي
ك ـ ــان ي ـم ـك ــن ال ـ ـخـ ــروج م ـن ـه ــا ب ـص ــورة
أفـ ـ ـض ـ ــل ،ل ـ ــو ت ـم ـت ــع بـ ـع ــض ال ــاع ـب ــن
بالروح القتالية العالية.

