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رياضة

رياضة

على الغالف

كأس آسيا 2019

ّ
لبنان في مشاركته اآلسيوية الثانية

الثالثي العائد إلى المنتخب...
قادرون على التأهل

المنتخب يمتلك مفاتيح النجــاح

عبد القادر سعد

علي زين الدين
قـبــل  19ع ــام ــا ،ل ــم يـكــن ٌّ
أي م ــن العـبــي
م ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان الـ ـح ــالـ ـي ــن ق ـ ــد ب ــدأ
مـسـيــرتــه ال ـك ـ ّ
ـروي ــة م ــع أن ــدي ــة الــدرجــة
األول ــى ،حــن اسـتـضــاف لبنان بطولة
ٓ
كأس اسيا الثانية عشرة ،وشارك فيها
ّ
للمرة األولى واألخيرة قبل التأهل إلى
بطولة النسخة الحالية .جميع األسماء
ت ـغ ـ ّـي ــرت ،وال ــاعـ ـ َب ــون ال ـق ــدام ــى بــاتــوا
مـ ّ
ـدرب ــن ،ول ــم ي ـبــق مــن الـجـيــل الـقــديــم
فــي املـنـتـخــب ،س ــوى املـسـتـشــار الفني
ي ــوس ــف م ـح ـمــد ،ال ـ ــذي كـ ــان الع ـب ــا في
العشرين من عمره .عشرة ّ
مدربني بني
ّ
محليني وأجانب تعاقبوا على تدريب
املنتخب الــوطـنــي ،وع ـشــرات الالعبني
ّ
ٌ ُ
مثلوا بــادهــم .مـبــاريـ ٌ
ـات كثيرة لعبت
ُ
وأهداف ال تحصى ُس ّجلت .مشجعون
لحقوا املنتخب في املالعب اللبنانية
َ
والخارجية ،منهم ك ِبر ،ومنهم ال يزال
ٌ
ُ
ّ
ـزان
يثبت وج ــوده على امل ــدرج ــات ٌ .أح ـ ٌ
ـراح قليلة
املسيرة الــدولـيــة وأف ـ
ـت
ـ
ق
ـ
ف
را
ً
كــانــت كــافـيــة لتعزيز الـحـ ّـس الوطني.
ٌ
ٌ
واحد فقط َ
بقي على حاله :األرزة
شيء
ّ
اللبنانية على قلوب الالعبني.
ُيـ ـش ــارك م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ف ــي بـطــولــة
ٓ
كـ ـ ــأس اس ـ ـيـ ــا «اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات  »2019فــي
نسختها السابعة عشرة ،حيث يواجه
مـنـتـخـبــات قـطــر وال ـس ـعــوديــة وكــوريــا
الشمالية ،ضمن املجموعة الخامسة.
ٌ
بطولة يسعى من خاللها «رجال األرز»
إل ــى تـقــديــم صـ ــور ٍة إي ـجــاب ـيــةٍ ع ــن كــرة
ٓ
ّ
اللبنانية ،ومحو اثــار املشاركة
القدم
ّ
املخي ًبة في بطولة ال ــ ،2000بالوصول
ّ
بــدايــة إلــى ال ــدور الـثــانــي ،الــذي تتأهل
ّ
إلـيــه املنتخبات الـتــي تحتل املركزين
األول والـثــانــي فــي املجموعات الست،
ّ
وأفضل أربعة منتخبات تحتل املركز
هي
الثالث .ال تبدو ُاملهمة سهلة ،وال ً
نقاط ستكون كافية
صعبة أيضًا .أربع
ٍ
للمنتخب اللبناني لـحـجـ ِـز مــركـ ٍـز في
ّ
دور ال ـ ــ ،16ف ــي ح ــن ق ــد ي ـتــأهــل أيـضــا
مـكـتـفـيــا ب ـث ــاث نـ ـق ــاط ،ف ــي حـ ــال كــان
ف ــارق األهـ ــداف لصالحه عـلــى حساب
املنافسة.
املنتخبات
ِ

المجموعة األصعب؟

مشاركة
عاشرة
لـ«العنابي»
للمرة العاشرة ُيشارك
املنتخب القطري في بطولة
كأس آسيا ،وهو يسعى إلى
الظهور بشكل ّ
جيد أمام
ٍ
بشكل عام،
اإلعالم األجنبي
ٍ
بسبب استضافة منتخب
بالده للمونديال عام .2022
العنابي الذي لم يصل سابقًا
املربع الذهبيُ ،ي ّ
إلى ّ
عد من
بني املرشحني هذه ّ
املرة
للذهاب بعيدًا في البطولة،
مجموعة
وهو يعتمد على
ٍ
ينشط
الذين
من الالعبني
ّ
جميعهم في الدوري املحلي،
أبرزهم أكرم عفيف واملعز
علي وحسن الهيدوس
وبوعالم خوخي ،بقيادة
املدرب اإلسباني فيليكس
سانشيز ،الذي أشرف
عدد ال بأس به من
على ٍ
العبي املجموعة الحالية في
أكاديمية «أسباير» وتابعهم
في منتخبي الشباب
واألوملبي قبل أن ُي ّ
عي مديرًا
ّ
فنيًا للمنتخب األول.

المدرب
يمتلك
ً
حلوال
ّ اللبناني َّ
جيدة في خطي
الدفاع والوسط
(عدنان الحاج
علي)

األولى أمام قطر
ُمباراة لبنان
ّ
تعتبر مفتاح التأهل إلى الدور
الثاني من البطولة

ّ
قرعة البطولة أوقـعــت لبنان املصنف
ف ـ ــي املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـث ــال ــث ح ـي ـن ـه ــا ،فــي
امل ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ال ـ ـخ ـ ــام ـ ـس ـ ــة م ـ ـ ـ ــع ق ـط ــر
وال ـس ـع ــودي ــة وك ــوري ــا ال ـ ّش ـمــال ـيــة ،في
مجموعةٍ يرى الكثيرون أنها األصعب
بني املجموعات الست .هذه املجموعة،
ٌ
ـات
هـ ــي واح ـ ـ ـ ــدة مـ ــن خ ـم ــس م ـج ـم ــوع ـ ٍ
أخ ـ ــرى ف ـي ـهــا م ـن ـت ـخ ـ ٌـب س ـب ــق أن ن ــال
ال ـل ـق ــب ،وش ـ ــارك أي ـض ــا ف ــي امل ــون ــديــال
الروسي املاضي ،وكاملجموعة الثانية
ـات عــربـيــة.
ال ـتــي ت ـضــم ثــاثــة مـنـتـخـبـ ٍ
اللبناني ،قد ال
بالنسبة إلى املنتخب
ّ
تكون مجموعته األسهل ،لكنها غالبًا

َ
منتخبني
ليست األصعب ،إذ أن وجود
عــربـ َّـيــن ُيـسـ ّـهــل املـهـ ّـمــة على الالعبني،
ولـ ـ ـ ــو نـ ـفـ ـسـ ـي ــا ،إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ح ـض ــور
املنتخب الكوري الشمالي ،الذي خسر
ـداف دون رد أم ــام نظيره
بخمسة أهـ ـ ٍ
ال ـل ـب ـنــانــي خـ ــال ت ـص ـف ـيــات ال ـب ـطــولــة
َ
املنتخبني السعودي
اآلسيوية .ولو ّأن
والـ ـقـ ـط ــري م ــرش ـ َـح ــن لـ ـل ــوص ــول إل ــى
نصف النهائي ،لكن ليس بنفس قوة
ترشيحات منتخبات إي ــران ،اليابان،
كوريا الجنوبية وأوستراليا ،بالظفر
باللقب.

ُيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ل ـ ـب ـ ـنـ ــان،
املونتنيغري مـيــودراغ رادولوفيتش،
صـ ـع ــوب ــة امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث ال ـت ــي
ّ
س ـي ـل ـع ـب ـهــا ف ــري ـق ــه .الـ ـت ــأه ــل ع ــن أح ــد
األول أو ال ـ ـثـ ــانـ ــي ُي ـ ـعـ ـ ُّـد
امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــن ً
إن ـجــازًا ،مـقــارنــة مــع حجم تحضيرات
وإمكانيات وتاريخ مشاركات منتخبي
ّ
خاصة
قطر والسعودية في البطولة،
أن األخير كان شارك في نهائيات كأس
ّ
يستعد
الـعــالــم «روس ـيــا  ،»2018فيما
الـثــانــي لـلـمــونــديــال املـقـبــل عـلــى أرضــه
ع ــام  .2022املـ ـ ّ
ـدرب ال ــذي ب ــدأ مسيرته
مع املنتخب قبل ثالث سنوات ،أوضح
م ــرارًا أن ال ـفــوارق كبيرة بــن املنتخب
اللبناني ومنافسيه ،وهو يعتمد على
ّ
ّ
دفاعيةٍ سمحت له بالحفاظ على
خط
ةٍ ٍّ
ـال م ــن ال ـه ــزائ ــم ل ـ ــ 16م ـب ــاراة
س ـج ــل خـ ـ ٍ
متتالية.

السعودية وذكريات آسيا الـ96
ب ــذك ــري ــات ت ـتــوي ـجــه ب ـل ـق ـبــه اآلس ـ ـيـ ــوي األخـ ـي ــر عـلــى
األراض ــي اإلمــارات ـيــة ،يبحث املنتخب الـسـعــودي عن
رابعة ُيعادل فيها األرقام مع املنتخب الياباني،
كأس
ٍ
ٍ
ـراضــاة جمهوره بعد نتائج ّ
مخي ٍبة فــي املونديال
ومـ
الروسي .ويسعى املــدرب خوان أنطونيو بيتزي ،إلى
أن يكون األرجنتيني ّ
األول الــذي يظفر باللقب ،على
حـســاب جـيــرانــه الـبــرازيـلـيــن ،الــذيــن يـمـلـكــون ّ
حصة
األســد .حامل لقب كوبا أميركا مع منتخب تشيلي،
يملك فــي تشكيلته ع ــددًا مــن الـنـجــوم عـلــى الساحة

اآلسيوية ،أبرزهم فهد املولد وسالم الدوسري ويحيى
ً
ً
الشهري وسلمان الفرج ،الذي قد يغيب مباراة واحدة
بداعي اإلصابة« .األخضر» كان ّ
تأهل عن التصفيات
ّ
متصدرًا مجموعته التي ّ
ضمت اإلم ــارات،
املــزدوجــة
فلسطني ،ماليزيا وتيمور الشرقية ،من دون خسارة،
ـات مــع كــوريــا الـجـنــوبـيــة،
واسـتـعــد لـلـبـطــولــة ب ـمــواج ـهـ ٍ
األردن ،اليمن ،العراق ،البرازيل وبوليفيا ،فحقق الفوز
ً
فــي م ـبــارا ٍة واح ــد ٍة وت ـعــادل فــي أرب ــع وخـســر م ـبــاراة
واحدة.

ّ
مهمة رادولــوفـيـتــش األول ــى أمــام قطر
ُ
ّ
تعتبر مفتاح التأهل إلى الدور الثاني.
على الرغم من أن املنتخب اللبناني لم
ُ
يــفــز فــي املــواج ـهــات الـ ــ 12عـلــى نظيره
ّ
ال ـق ـطــري ،إل أن الــاع ـبــن اسـتـطــاعــوا
مجاراة خصمهم في معظم اللقاءات،
ول ــم يـخـســروا ب ـفــارق أكـثــر مــن هدفني
س ـ ــوى م ــرت ــن ف ــي املـ ـب ــاري ــات ال ـع ـشــر
األخيرة .الضغط على الفريق املنافس
م ــن ج ــان ــب اإلع ـ ـ ــام األج ـن ـب ــي بـش ـكـ ٍـل
خاص ،كون بالده تستضيف مونديال
 ،2022قد يكون له تأثيره على األداء،
فيما يلعب املنتخب اللبناني من دون
ض ـغــوط .ال ـخــروج مــن امل ـب ــاراة بنقطةٍ
واحــدة ،قد يكون كافيًا لتعزيز اآلمــال
ّ
بــالـتــأهــل إل ــى ال ــدور ال ـثــانــي ،فــي حــال
تـجــديــد ال ـفــوز عـلــى املـنـتـخــب ال ـكــوري
ف ــي ال ـل ـقــاء ال ـث ــال ــث ،ف ــي ح ــن سيلعب

ً
املنتخب اللبناني مباراة هي األصعب
فنيًا أمام السعودية .األخير العائد من
مشاركة ّ
مخيبة في بطولة كأس العالم
املاضية ،ال كعب عاليًا له على املنتخب
الـلـبـنــانــي ،إذ خـســر أمــامــه أرب ــع مــرات
مرتني.
وفاز في مثلها ،كما تعادل معه ّ
لقاء املنتخب السعودي ،من املتوقع أن
يشهد التزامًا دفاعيًا كبيرًا من الجانب
اللبناني ،وستكون كلمة الفصل فيه
ف ــي وسـ ــط امل ـل ـع ــب ،ح ـي ــث ت ـك ـمــن ق ـ ّـوة
املنافس.
ثــالــث امل ـبــاريــات مــع ًاملنتخب الـ ّكــوري
الشمالي ليست سهلة بقدر التوقعات.
صـ ـحـ ـي ـ ٌـح أن نـ ـت ــائ ــج األخ ـ ـي ـ ــر ك ــان ــت
مـعـظـمـهــا س ـل ـب ـيــة ،وفـ ـ ــوزه األك ـب ــر من
حيث ق ـ ّـوة املنافسة جــاء على حساب
ّ
املنتخب اإلمــاراتــي قبل سنتني ،إل أن
العامل الحاسم في هذا اللقاء سيكون

كوريا الحلقة األضعف
ّ
تغير شكل املنتخب الـكــوري الشمالي كثيرًا
منذ مشاركته املونديالية األخيرة عام .2010
املـنـتـخــب ال ــذي ُي ـش ـ ًـارك لـلـ ًمــرة الـخــامـســة في
آسيا ،بات لقمة سهلة ألغلب املنافسني،
كأس ُ ّ
حقق فوزًا ّ
مهمًا منذ سنتني ،واكتفى
وهو لم ي
بانتصارات متواضعة على منتخبات جنوب
ٍ
شرق القارة.
املدرب كيم يونغ جون ،هو أصغر املدربني في
البطولة ( 35عــامــا) ،وتـضــم تشكيلته بعض
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الــاع ـبــن املـحـتــرفــن ف ــي إيـطــالـيــا (الــدرج ـتــن
الثانية والثالثة) ،واليابان وسويسرا والنمسا،
إلـ ــى ج ــان ــب أحـ ــد أكـ ـث ــر ال ــاع ـب ــن خـ ـب ــرة بــن
الـحــاضــريــن فــي الـبـطــولــة ،وه ــو ال ـح ــارس ري
مـيــونــغ غ ــوك ،ال ــذي فــي رص ـيــده  120مـبــاراة
دولـ ـي ــة .وص ــل املـنـتـخــب الـ ـك ــوري إل ــى نصف
نـهــائــي املـســابـقــة م ــرة واحـ ــدة ف ــي مـشــاركـتــه
ّ
األولـ ـ ــى ،ول ــم ي ـت ـمــكــن ب ـعــدهــا م ــن ع ـب ــور دور
املجموعات.

ّ
اللياقة البدنية ،التي يتمتع بها العبو
املـنـتـخــب الـ ـك ــوري ،ويـفـتـقــدهــا العـبــو
املنتخب اللبناني .بعد مـبــاراتــن مع
قـطــر ّ وال ـس ـعــوديــة خ ــال خـمـســة أي ــام،
ُي ـتــوقــع أن تـتـغـ ّـيــر بـعــض األس ـم ــاء في
تشكيلتي املنتخبني ،وسيلعب البدالء
دورًا مهمًا في حسم اللقاء ،الذي غالبًا
يبحث من خالله املتنافسان عن بطاقة
ّ
التأهل.

مفاتيح لعب رادولوفيتش

يـعـتـمــد امل ـ ـ ـ ّ
ـدرب رادول ــوف ـي ـت ــش على
رســم ( )3-2-5فــي مبارياته األخـيــرة،
ّ
يتحول إلــى ( )3-4-3في الحالة
الــذي
ّ
الهجومية .وجود األخوين ألكسندر
وف ـي ـل ـي ـك ــس مـ ـلـ ـك ــي ،ومـ ـعـ ـه ــم ب ــاس ــل
ج ـ ــرادي ،فــي قــائـمــة املـنـتـخــب ،أعطى
ـارات جــديــدة على صعيد
«رادو» خـيـ ٍ
اخ ـت ـيــار األسـ ـم ــاء .إل ــى جــانــب ج ــوان
العمري وقاسم الزين ،اعتمد املــدرب
على أحد َ
قلبي الدفاع معتز الجنيدي
ّ
ونــور منصور فــي املـبــاريــات الــوديــة،
ومعهم علي حمام وولـيــد اسماعيل
َ
في مركزي الظهيرين األيمن واأليسر،
ّ
إل أن ــه م ــع ارت ـف ــاع ح ـظــوظ مـشــاركــة
الـظـهـيــر األي ـم ــن أل ـك ـس ـنــدر ،قــد يلعب
ح ـم ــام ف ــي م ــرك ــز ق ـلــب الـ ــدفـ ــاع ،على
حساب الزين ،الذي بدوره يأخذ دور
ّ
اسماعيل ،إل في حال االعتماد على
األخ ـي ــر ف ــي م ــرك ــزه ،واس ـت ـب ـعــاد أحــد
الـثــاثــي الــزيــن ،منصور والجنيدي.
ً
ـارات عديدة
يمتلك رادولوفيتش خـيـ ٍ
ف ــي خ ــط ال ـ ــدف ـ ــاع ،ب ـع ــدم ــا اس ـتــدعــى

ثمانية العبني ،ومعهم ثالثة حراس،
هــم أح ـمــد الـتـكـتــوك ،مصطفى مطر،
ومهدي خليل ،الذي سيكون الحارس
األساسي في البطولة.
ٌ ّ
ـاء ت ــأل ـق ــت ف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري امل ـح ـلـ ّـي
أس ـ ـمـ ـ
ت ـش ـغــل م ــرك ــز ال ــوس ــط ف ــي امل ـن ـت ـخــب.
أب ــرز املــرشـحــن لشغل املــركــزيــن ،هما
فـيـلـيـكــس م ـلـكــي ،الـ ــذي ل ـعــب أســاسـيــا
ُ
است َ
دعي إليهما،
في املباراتني اللتني
إلـ ـ ــى ج ــان ــب ه ـي ـث ــم ف ـ ــاع ـ ــور ،ص ــاح ــب
االل ـتــزام الــدفــاعــي ال ـتــام ،وال ــذي يلعب
ب ـ ــدوره ك ـ ــرات ط ــوي ـل ــة ي ـع ـت ـمــد عـلـيـهــا
املــدرب في صناعة الهجماتُ .مشاركة
نـ ــادر م ـطــر ف ــي الـتـشـكـيـلــة األســاسـ ّـيــة
ّ
تبدو مستبعدة ،إل في حال االعتماد
عليه كجناح أيمنّ ،
خاصة في املباراة
ٍ
ّ ّ
األول ـ ــى ،ال ـتــي م ــن امل ـتــوقــع أل يـبــدأهــا
م ـح ـمــد حـ ـي ــدر .ب ـي ـن ـمــا ي ـب ـقــى ع ــدن ــان
ح ـ ـيـ ــدر ،ح ـس ــن ش ـع ـي ـت ــو «ش ـب ــري ـك ــو»
وس ـم ـيــر أيـ ــاس ض ـمــن أوراق املـ ــدرب،
الـ ــذي ي ـبــدو أن ــه اخ ـت ــار الع ــب الــوســط
ً
بــاســل جـ ــرادي كـمـهــاجـ ٍـم صــريــح ب ــدال
م ــن هـ ــال ال ـح ـل ــوة .ال ــاع ــب امل ـح ـتــرف
ّ
األب ـ ــرز ف ــي ال ـقــائ ـمــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،شــكــل
ثنائيًا مـمـيـزًا مــع حـســن مـعـتــوق على
الجهة اليسرى ،وهو قـ ٌ
ـادر على قيادة
الهجمات املــرتـ ّـدة وتسجيل األه ــداف.
وإن كان مركز الجناح األيسر محجوزًا
مل ـع ـتــوق ،تـبـقــى ال ـخ ـي ــارات ع ــدي ــدة في
ال ـجــانــب امل ـقــابــل ،ح ـيــث يـلـعــب محمد
حـيــدر ،مطر وربـيــع عطايا ،كما يملك
رادولوفيتش حسن شعيتو «موني»
والحلوة بطبيعة الحال.

بعضنا البعض .وأصبحنا في وضع
جيد لتحقيق نتيجة جيدة في آسيا».
ل ـكــن م ــا ه ــو ال ـ ــذي ن ـح ـتــاج لـ ــه؟ «كـمــا
ق ـلـ ُـت ســاب ـقــا ،ي ـجــب أن ن ـكــون واث ـقــن
أك ـثــر بـقــدراتـنــا الـهـجــومـيــة وامل ـب ــادرة
إلـ ــى ال ـه ـج ــوم .نـمـلــك الع ـب ــن جـ ّـيــديــن
فــي العمق الهجومي كحسن معتوق
ومـحـمــد حـيــدر ورب ـيــع عـطــايــا وهــال
الحلوة وباسل جــرادي وبالتالي هذا
يسمح لنا بأن نكون مهاجمني».
ّ
يقلل العمري من أهمية عدم التسجيل
في خمس مباريات ،معتبرًا أن هذا أمرٌ
ّ
طبيعيًا في فترة التحضير
قد يكون
ّ
آلس ـي ــا« ،هـ ــذا ل ـيــس م ـهــمــا ،األهـ ــم هو
ك ـيــف ن ـل ـعــب ك ـفــريــق وج ـم ـيــع األمـ ــور
ت ــأت ــي الحـ ـق ــا .ف ــاملـ ـب ــاري ــات ف ــي آس ـيــا
مـخـتـلـفــة وال ــاع ـب ــون ي ـعــرفــون تمامًا
أنـهــم يلعبون ملنتخب الــوطــن ويجب
تحقيق نتيجة إي ـجــاب ـيــة» .ال يعتبر
العمري أن هناك منتخبًا قويًا وآخر
ضعيفًا في مجموعة لبنان« ،إذا فزنا
في املباراة األولــى فال أحد سيوقفنا.
يعتبر السعودية هي املنتخب
الجميع ّ
األقوى ،لكني ال أخاف من أي منتخب.
لدينا العبون جـ ّـيــدون وق ــادرون على
ّ
هزيمة ّ
أي منتخب .سنتأهل إلى الدور
الثاني» .وحول من سيفوز باللقب« ،ال
شك أن هناك منتخبات قوية كاليابان
وإيـ ـ ــران ،لـكــن أكـ ـ ّـرر وأقـ ــول الـلـعــب في
بـطــولــة آس ـيــا مـخـتـلــف ع ــن امل ـبــاريــات
ال ــودي ــة .مــن سيلعب كـفــريــق منسجم
سيفوز باللقب».

لـ ــن تـ ـك ــون مـ ـش ــارك ــة العـ ـب ــي مـنـتـخــب
لبنان لكرة القدم في بطولة آسيا التي
ستنطلق اليوم متشابهة لدى جميع
الــاعـبــن .ال شـ ّـك أنـهــا األول ــى لجميع
الــاع ـبــن ف ــي ه ــذه امل ـســاب ـقــة ال ـقــاريــة
كونها املشاركة الثانية للبنان .مباراة
لبنان مع قطر في التاسع من الشهر
الـ ـح ــال ــي سـ ـتـ ـك ــون األول ـ ـ ـ ــى ل ـل ـث ـنــائــي
اللبناني  -السويدي أليكس وفيليكس
ملكي .كذلك هي األولــى لالعب باسل
جـ ـ ــرادي ال ـ ــذي أي ـض ــا ي ـل ـعــب م ـبــاراتــه
الــرس ـم ـيــة األول ـ ــى م ــع «األحـ ـم ــر» بعد
أن لعب ّ
وديــة مع العراق قبل سنتني.
مباراة قطر ستشهد عودة قلب الدفاع
جوان العمري بعد طول غياب.
معظم الالعبني الباقني كان حضورهم
ّ
شبه دائــم مع املنتخب ،لكن الالعبني
اآلخ ــري ــن يـمـلـكــون نـظــرة مختلفة عن
امل ـن ـت ـخــب سـ ـ ــواء ب ـس ـبــب م ـشــارك ـت ـهــم
األولى أو بسبب عودتهم إلى صفوفه
ب ـعــد طـ ــول غـ ـي ــاب« .األخ ـ ـبـ ــار» الـتـقــت
الــاع ـبــن األربـ ـع ــة خ ــال ال ـت ـمــريــن ما
قبل األخير للمنتخب قبل السفر إلى
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات« .صـ ـخ ــرة دف ـ ـ ــاع» مـنـتـخــب
لبنان جوان العمري يرى أن املنتخب
اخ ـت ـل ــف ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر عـ ــن آخ ـ ــر م ــرة
تواجد فيها .إذ يرى العمري أن املدير
الفني ميودراغ رادولوفيتش نجح في
تحويل الالعبني إلى فريق« .أصبحنا
ن ـع ــرف ن ـق ــاط الـ ـق ــوة وال ـض ـع ــف ل ــدى
ّأكد جوان العمري أن المنتخب ّ
تطور بشكل كبير عن السابق (عدنان الحاج علي)

العــب آخــر يـعــود إلــى منتخب لبنان
هــو بــاســل ج ــرادي .لـعــب قـبــل سنتني
مـ ـب ــاراة واح ـ ــدة وش ـ ــارك ف ــي معسكر
أوس ـتــرال ـيــا أي ـضــا ،وك ــان لــه رأي ــه في
التغيير الذي طرأ على املنتخب« ،كل
شيء أصبح أفضل منذ أول مشاركة
ل ــي ع ـ ــام  .2016ال ــاعـ ـب ــون ،أس ـل ــوب
اللعب ،روح الفريق .كل شي اختلف».
ما ينقصنا برأي جرادي هو تسجيل
األه ــداف ،فيعتبر «ال شــك أن أسلوب
ال ـل ـعــب الـ ــذي اع ـت ـم ــده امل ـن ـت ـخــب ّأدى
إلى تحقيق النتائج ،لكن نحتاج إلى
الهجوم أكثر».
وعـ ــن امل ـن ـ ّت ـخ ـبــات األخ ـ ـ ــرى ،ال ُيـخـفــي
ج ــرادي أن ــه ال يملك معلومات كافية
عـنـهــا ،لـكــن يـعـتـبــر أن ال ـس ـعــوديــة قد
يكون الفريق األقوى في املجموعة.
فيليكس ملكي ،العب جديد سيشارك
مــع منتخب لبنان مــع شقيقه األكبر
أل ـي ـك ــس .اس ـت ـع ــادا جـنـسـيـتـهـمــا قبل
أش ـ ـهـ ــر وش ـ ــارك ـ ــا لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى مــع
امل ـن ـت ـخ ــب فـ ــي م ـ ـب ـ ــاراة أوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان
ّ
الودية حيث قـ ّـدم فيليكس ً
أداء جيدًا.
يقول فيليكس« :األج ــواء رائـعــة» ،هي
أولى الكلمات التي يصف بها األمور
ف ــي امل ـن ـت ـّخــب .ف ـمــا لـقـيــه م ــن تــرحـيــب
فاق التوقعاتّ ،جعله يشعر مع أخيه
ّ
كأنه في بيته .فنيًا ،ال يبالغ فيلكيس
ّ
ـأهــل ،بالنسبة إليه
بالحديث عــن الـتـ ّ
األمور ضبابية ولكنه واثق من قدرات
الالعبني خصوصًا بعد ما شاهده في
مباراة أوزبكستان.

