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رياضة

رياضة
ّ
السلة اللبنانية

NBA

ّ
المحاربون يستعدون للرحيل

ٍّ
نجوم غولدن ستايت يبحثون عن تحد جديد
مواسم استثنائية يقدمها نادي غولدن ستايت ووريرز في الدوري األميركي لكرة السلة للمحترفين .المحاربون حققوا ثالثة ألقاب من أربعة ممكنة أخيرًا،
ليكتبوا بذلك تاريخًا جديدًا في سجالت كرة السلة األميركية ،ويكونوا إلى جانب أندية كبيرة في تاريخ الـ NBAكشيكاغو بولز وبوسطن سيلتيكس ولوس
أنجليس اليكرز ،ولكن ماذا عن النهايات
سجالت التاريخ
ستذكر غولدن
ستايت
(إيزرا شاو ـ أ ف ب)

م ــن االنـ ـتـ ـق ــادات ب ـعــد إق ــدام ــه على
ّ
تلك الـخـطــوة .إال أن دوران ــت الــذي
ملــع نجمه مــع فريقه السابق أثبت
ّ
لـلـ ّجـمـيــع أن خـ ـي ــاره كـ ــان صــائ ـبــا،
وأن ـهــا كــانــت خـطــوة نــاجـحــة .ففي
موسم عام  ،2017تمكن دورانت من
تحقيق الـلـقــب األه ــم مــع ووريـ ــرز،
إذ اس ـت ـع ــاد ال ـف ــري ــق عـ ــرش دوري
ال ــرابـ ـط ــة األم ـي ــرك ـي ــة لـ ـك ــرة ال ـس ـلــة
للمحترفني .وقــاد دوران ــت حينها
فريقه ليحرز اللقب للمرة الثانية
ف ـ ــي ثـ ــاثـ ــة أع ـ ـ ـ ـ ــوام ،وذلـ ـ ـ ــك ب ــرف ـق ــة
ستيفن كـيــري وكــاي طومبسون،
ً
مـ ـسـ ـج ــا  39نـ ـقـ ـط ــة ف ـ ــي املـ ـع ــرك ــة
األخ ـي ــرة الـطــاحـنــة مــع كــافــالـيـيــرز،
الــذي قــاده «امللك» ليبرون جيمس
ّ
حينها .إال أن وصــول دورانــت إلى
ـأت إال بعد معاناة
قمة املـجــد لــم ي ـ ِ
طويلة وطفولة صعبة .فقد قامت
جدته بتربيته بعد انفصال والديه
فــي ســن صـغـيــرة ،وبـسـبــب ظــروفــه
األس ــري ــة الـصـعـبــة اض ـطــر لتغيير
أماكن سكنه كثيرًا ،وهذا ما فرض
تـغـيـيــر مــدرس ـتــه بــالـتــالــي وال ـفــرق
الرياضية التي يلعب معها .خالل
م ــرح ـل ــة الـ ـث ــان ــوي ــة ،ل ـف ــت اه ـت ـم ــام
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن م ـك ـت ـش ـف ــي املـ ــواهـ ــب
الستقدامه للعب في أحد فرق كرة
الـسـلــة الـتــابـعــة لـلـجــامـعــات .ورغــم

هناك حديث عن إمكانية
انتقال دورانت إلى اليكرز أو
نيويورك نيكس

زهراء ّرمال
في تسعينيات القرن املاضي بسط
شيكاغو بــولــز سيطرته على كرة
ّ
الـســلــة األم ـيــرك ـيــة ،حـقــق حينها 6
ألقاب في  10سنوات ليسجل اسمه
فـ ــي س ـ ـجـ ــات ال ـ ــذه ـ ــب ،ومـ ـ ــن غـيــر
الالعب األسطوري مايكل جوردان
حينها كــان ليقود الفريق األحمر
إل ــى مـنـصــات ال ـت ـتــويــج .م ــع بــدايــة
األل ـف ـي ــة ال ـج ــدي ــدة ج ــاء دور لــوس
أنجليس اليكرز ليقود الـثــورة في
ك ــرة ال ـس ـلــة األم ـي ــرك ـي ــة ،م ــع كــوبــي
براينت وشاكيل أونـيــل وغيرهما
مــن الــاعـبــن امل ـمـ ّـيــزيــن .التشكيلة

ل ــذهـ ـبـ ـي ــة لـ ــاي ـ ـكـ ــرز ّ
زي ـ ـ ـنـ ـ ــت ق ــاع ــة
الستايبلس سانتر بخمسة ألقاب
مــن أصــل  10ممكنة .فــي السنوات
املاضية كــان دور فريق املحاربني
غ ـ ـ ــول ـ ـ ــدن سـ ـ ـت ـ ــاي ـ ــت ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ب ـس ــط
سـيـطــرتــه عـلــى ال ـ ــدوري األمـيــركــي
وحقق عــددًا من البطوالت ،بفضل
ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة املـ ــدج ـ ـجـ ــة ب ــال ـن ـج ــوم
وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـ ـهـ ـ ــم س ـت ـي ـف ــن كـ ـي ــري،
كيفني دوران ــت ،كــاي طومبسون،
درايـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد غـ ــريـ ــن والـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الـنـجــوم الــذيــن بــا شــك سيذكرهم
ال ـتــاريــخ ،فـهــم أحــدثــوا ث ــورة تحت
قـيــادة امل ــدرب املـحـنــك ستيف كير.
رحلة الــووريــرز ربما شارفت على

ال ـن ـه ــاي ــة ،وسـ ـيـ ـك ــون ه ـ ــذا امل ــوس ــم
الفرصة األخيرة لتحقيق األلقاب،
عـلــى اع ـت ـبــار أن ع ــددًا مــن الـنـجــوم
سيرحلون مع نهاية املوسم وعلى
رأسـ ـ ـه ـ ــم دوران ـ ـ ـ ـ ــت وط ــومـ ـبـ ـس ــون،
وربما وجهة اليكرز قد تكون أقرب
إل ـ ــى أح ــده ـم ــا ال س ـي ـمــا دوران ـ ـ ــت،
ليلعب إلى جانب ليبرون جايمس.

كيفن دورانت
لـ ــم ي ـك ــن انـ ـتـ ـق ــال ك ـي ـف ــن دوران ـ ـ ــت
م ــن أوك ــاه ــوم ــا ث ــان ــدر إل ــى ن ــادي
غولدن ستايت ووري ــرز عــام 2016
ب ــالـ ـق ــرار ال ـس ـه ــل بــال ـن ـس ـبــة ل ـ ــه ،ال
سـيـمــا بـعــد تـعــرضــه ملــوجــة كبيرة

9

ت ـل ـق ـيــه ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ـعـ ــروض مــن
كليات الدرجة األولى ،إال أنه اختار
اللعب مــع جامعة تـكـســاس ،حيث
ت ــأل ــق خـ ــال م ــوس ــم واحـ ـ ــد مـعـهــا.
ك ـســر دوران ـ ـ ــت ح ــاج ــز ال ـ ـ ــ 20نقطة
ألكثر من  30مــرة ،وسجل أكثر من
 30نقطة في  11مرة ،باإلضافة إلى
قيامه ب ــ 11متابعة ،فــي  35مبارة
متتالية ،وحصل على لقب ّأفضل
الع ــب ف ــي ت ـلــك ال ـس ـنــة .إال أنـ ــه في
العام التالي ،قرر االنتقال إلى عالم
االحتراف عبر بدء مسيرته بدوري
امل ـح ـت ــرف ــن األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،مـ ــع نـ ــادي
سـيــاتــل ســوبــرســونـيــك األم ـيــركــي،
مل ــوس ــم  ،2008-2007ح ـي ــث لـعــب
معه  80مباراة أحرز خاللها 1624
نقطة .محطته التالية كانت فريق
أوكالهوما سيتي ،الــذي لعب معه
 9م ــواس ــم ،ك ــان آخــرهــا ع ــام .2016
عامًا تلو اآلخــر ،أثبت كيفن أنه لم
يكن العبًا عاديًا ،وأصبح في نظر
كثير من متابعي كرة السلة املوهبة
الهجومية األكمل في التاريخ .في
م ــوس ــم  ،2010-2009أح ـ ــرز 2472
نـ ـقـ ـط ــة ،وهـ ـ ــو مـ ــن أع ـ ـلـ ــى مـ ـع ــدالت
ال ـت ـه ــدي ــف ف ــي دوري امل ـح ـتــرفــن.
وتمكن من دخول تشكيلة األفضل
فــي دوري ك ــرة الـسـلــة للمحترفني
 8م ـ ـ ــرات م ـت ـت ــال ـي ــة ،ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن ع ــام
ً
 2010وص ــوال إلــى عــام  ،2017كما
حـصــل عـلــى لـقــب أف ـضــل الع ــب في
دوري املحترفني عــام  .2014وعلى
الصعيد الدولي ،فاز ببطولة كأس

العالم  2010مع املنتخب األميركي،
إل ــى جــانــب امل ـيــدال ـيــة الــذهـبـيــة مع
املنتخب أيضًا خالل مشاركته في
األوملبياد عامي  2012و.2016

الخبرة تصطدم بالطموح في النهائي

الرياضي لتأكيد التفوق وبيروت لكتابة التاريخ
بدأت التحضيرات لنهائي بطولة لبنان لكرة السلة (2018
ـ  .)2019مواجهة كالسيكية ستجمع الرياضي ـ بيروت
مع نادي بيروت فرست كلوب في سلسلة ستمتد
على  7مباريات ،يفوز بها من يتفوق على اآلخر في 4
مواجهات .الناديان ّ
قدما سلسلة نصف نهائي ّ
مميزة،
والخواتيم تعد باإلثارة والمتعة السلوية

كالي طومسون
حــن يـكــون ال ــوال ــد الع ــب ك ــرة سلة
م ـح ـتــرفــا س ــاب ـق ــا ،والـ ــوالـ ــدة العـبــة
ّ
كـ ـ ـ ــرة ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرة ،فـ ـ ــا شـ ـ ــك أن حــب
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة س ـ ـي ـ ـجـ ــري فـ ـ ــي عـ ـ ــروق
األب ـ ـنـ ــاء .وال ي ـخ ـت ـلــف اثـ ـن ــان عـلــى
ّ
أن ك ــاي طــومـبـســون ورث موهبة
ّ
أب ـي ــه م ـي ـكــايــل ،ال سـيـمــا أن مـيــول
األول تـجــاه ك ــرة الـسـلــة ب ــرزت منذ
سن صغير ،األمــر الــذي قابله ٌ
دعم
وت ـش ـج ـيـ ٌـع م ــن األهـ ـ ــل .وقـ ــد تـطــور
حبه للسلة خالل املرحلة الثانوية،
حـيــث ك ــان يـحـقــق م ـعــدل  21نقطة
فــي امل ـب ــاراة خ ــال لعبه الـبـطــوالت
مع مدرسته .قبل أن يبدأ مسيرته
االحـتــرافـيــة ،لـعــب طــومـبـســون كــرة
السلة الجامعية ملدة ثالثة مواسم
ف ــي جــامـعــة واليـ ــة واش ـن ـطــن ،حــاز
خ ــال ـه ــا ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـق ــدي ــرات.
ازدهــرت مسيرة طومسون املهنية
في كرة السلة في وقت مبكر حيث
ً
كـ ـ ــان يـ ـتـ ـط ــور أداؤه م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة تـلــو
األخرى ،محققًا املزيد من اإلنجازات
ومحطمًا أرقامًا قياسية .عام ،2011
ت ــم اخ ـت ـيــار طــوم ـســون لــانـضـمــام
إلى فريقه الحالي ،غولدن ستايت
ووريـ ـ ـي ـ ــرز ،لـتـنـطـلــق رح ـل ـتــه نـحــو
املجد .خالل الفترة التي قضاها مع
«امل ـح ــارب ــن» ،ط ـ ّـور ك ــاي مـهــاراتــه
على جميع املستويات بما في ذلك
تسجيله للنقاط ،نسبة تسديداته،
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرات املـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــدة ،وال ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــرات
الناجحة .شكل إلى جانب ستيفن
كـ ـي ــري ث ـنــائ ـيــا ن ــاج ـح ــا ،إذ تـمـكــن
ال ــاع ـب ــان م ــن تـسـجـيــل  483نقطة
ع ـب ــر ال ــرمـ ـي ــات ال ـث ــاث ـي ــة ،لـيـشـكــا
أقـ ــوى ث ـنــائــي ف ــي ال ـت ـســديــدات في
ت ــاري ــخ رابـ ـط ــة ال ـ ـ ــدوري األم ـيــركــي
للمحترفني .وكــان عــام  2016عامًا
ه ــام ــا لـ ـط ــومـ ـس ــون ،إذ ت ـم ـك ــن مــن
كـســر رق ـمــه الـقـيــاســي فــي تسجيل
النقاط ،بعدما انتفض وسجل 60
نـقـطــة ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـتــي ق ــاد فيها
فريقه لفوز عريض  106/142على
إن ــدي ــان ــا ب ـي ـس ــرز ،لـيـتـخـطــى بــذلــك
رق ـم ــه الـ ـس ــاب ــق ،ب ـع ــدم ــا س ـج ــل 52
نقطة أم ــام سكرامنتو كينغز عام
 .2015ونـ ـج ــح ك ـ ــاي إل ـ ــى جــانــب
زم ـي ـل ــه ك ـي ـفــن دورانـ ـ ـ ــت ف ــي إعـ ــادة
ل ـقــب الـ ـ ــدوري إل ــى خ ــزائ ــن الـفــريــق
عــام  ،2017ليتم اخـتـيــاره إثــر ذلك
ض ـم ــن ف ــري ــق كـ ــل الـ ـنـ ـج ــوم ل ـل ـمــرة
الثالثة تواليًا في مسيرته .مسلسل
نجاحات طومسون لم يقتصر عند
ذلــك ،حيث دخــل تــاريــخ دوري كرة
الـسـلــة األم ـيــركــي لـلـمـحـتــرفــن عــام
 2018بـتـحـطـيـمــه ال ــرق ــم الـقـيــاســي
ل ـل ـث ــاث ـي ــات فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة واح ـ ـ ــدة،
بعدما سجل  14رمية ثالثية خالل
الفوز  124-149على شيكاغو بولز.
وخـ ـط ــف ط ــومـ ـس ــون ب ــذل ــك ال ــرق ــم
القياسي من زميله ستيفن كيري،
عندما سجل األخير  13ثالثية عام
.2016

حسين ّ
سمور

يمتلك الرياضي
خبرة النهائيات
(عن الويب)

صـ ــورة مـخـتـلـفــة ظ ـهــر عـلـيـهــا ن ــادي
الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ف ـ ـ ــي األدوار
اإلق ـصــائـ ّـيــة م ــن بـطــولــة لـبـنــان لـكــرة
السلة .نــادي املـنــارة فــاز فــي سلسلة
رب ــع ال ـن ـهــائــي ع ـلــى نـ ــادي بيبلوس
ب ـث ــاث مـ ـب ــاري ــات دون رد ،وك ــان ــت
امل ـف ــاج ــأة ال ـك ـب ـيــرة بــإق ـصــاء املــرشــح
األبرز للفوز باللقب نادي الشانفيل
م ــن ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ب ـعــد أن حسم
الـسـلـسـلــة (3ـ .)1كـلـمــة مـ ــدرب ن ــادي
الــريــاضــي ب ـيــروت ل ـكــرة الـسـلــة بعد
ن ـه ــاي ــة ل ـق ــائ ــه األخ ـ ـيـ ــر مـ ــع الـ ـن ــادي
ال ـش ــان ـف ـي ــل وحـ ـس ــم ال ـ ـتـ ــأهـ ــل ،رب ـمــا
تلخص صورة النادي البيروتي هذا
املوسم .قال املدرب الشاب أحمد فران:
«الــريــاضــي ب ــال ــدوري املـنـتـظــم شــي،
وب ـ ـ ــاألدوار اإلق ـصــائ ـيــة ش ــي ثــانــي».
ه ــذا تـحــديـدًا مــع حـصــل مــع األصـفــر
هــذا املــوســم .بــدأ الــريــاضــي البطولة
بـ ـص ــورة ضـعـيـفــة جـ ـ ـدًا ،ف ـعــانــى مع
أنــديــة هــوبــس واملـتـحــد وأط ـلــس في
ال ـب ــداي ــة ،ح ــن كــانــت تشكيلته غير

م ـت ـجــان ـســة ،والع ـ ـبـ ــوه ب ـع ـيــديــن عــن
م ـس ـتــواهــم .قـيــل الـكـثـيــر ع ــن ال ـنــادي
ال ـب ـي ــروت ــي ،وعـ ــن امل ـش ــاك ــل اإلداريـ ـ ــة
وامل ـس ـت ــوى ال ـف ـنــي ال ـض ـع ـيــف ،ولـكــن
الرياضي هو الرياضي ،أفضل فريق
ف ــي ل ـب ـنــان خـ ــال ال ـس ـن ــوات الـعـشــر
األخيرة ،وأكثر ناد في لبنان مستقر
فنيًا وإداري ـ ــا ،كما أن اعـتـمــاده على
الالعبني اللبنانيني أثبت مجددًا أنه
ورقة رابحة.
بـ ـ ّـدل الـ ـن ــادي ال ـب ـيــروتــي م ـنــذ بــدايــة
املــوســم عــددًا مــن الالعبني األجــانــب،
فـ ـ ـج ـ ــاء الـ ـنـ ـيـ ـجـ ـي ــري ك ــري ـس ـت ــوف ـي ــر
أوب ـ ـي ـ ـك ـ ـبـ ــا ك ـ ــاع ـ ــب ارت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاز ،ل ـعــب
وأصيب ،ومــن ثم عــاد إلــى املباريات
قـ ـب ــل أن ت ـ ـقـ ــرر اإلدارة اسـ ـتـ ـب ــدال ــه
ب ـج ــاس ــن ب ــراونـ ـل ــي ،وب ـع ــده ــا وق ــع
االخـتـيــار على دومينيك جونسون،
ليكون الالعبان إلى جانب اسماعيل
أح ـ ـمـ ــد وجـ ـ ـ ــان عـ ـب ــد الـ ـ ـن ـ ــور ووائ ـ ـ ــل
ع ــرق ـج ــي وغ ـي ــره ــم م ــن امل ــوه ــوب ــن.
تشكيلة قوية وجــدت التجانس مع
ب ــداي ــة األدوار اإلق ـصــائـ ّـيــة .ف ــوز في
سلسلة ربع النهائي على بيبلوس،

وبعدها فــوز فــي امل ـبــاراة األول ــى من
نـصــف الـنـهــائــي عـلــى الـشــانـفـيــل في
ديك املحدي ،وهو الفوز الذي أعطى
الــريــاضــي األفضلية وجعله يحسم
السلسلة بعد أن قلب أفضلية األرض
لصالحه.
الرياضي وصل إلى املباراة النهائية
 6مرات في السنوات الست األخيرة.
خـســر لقبه املــوســم املــاضــي لصالح
نــادي هومنتمن في سلسلة نهائية
قــويــة جـ ـدًا ل ــم ت ـن ـتــهِ إال ب ـعــد م ـبــاراة
فــاص ـلــة أث ـي ــرت حــول ـهــا ال ـع ــدي ــد من
ع ــام ــات االس ـت ـف ـه ــام ،ب ـس ـبــب س ــوء
األرض ـيــة على ملعب مــزهــر حينها،
وانـ ـ ــزالق الــاع ـبــن بـسـبــب الــرطــوبــة
العالية.
بعد انتهاء مراحل الــدوري املنتظم،
ت ـص ــدر ال ـشــان ـف ـيــل ال ـت ــرت ـي ــب ،وك ــان
الرياضي في املركز الــرابــع .تواجها
فــي املــربــع الــذهـبــي ،حـقــق الــريــاضــي
املطلوب ،وأقصى النادي املتني الذي
كـلــف املــايــن لـلـمــوســم الـثــانــي على
التوالي من أجل الفوز باللقب ،ولكن
األمـ ــر ل ــم ي ـن ـجــح .م ــاي ــن الـشــانـفـيــل
ال ـت ــي دف ـع ـهــا لـلـتـعــاقــد م ــع الـعـمــاق
اإلي ـ ــران ـ ــي ح ــام ــد أهـ ـ ـ ــدادي والـ ـش ــاب
كــريــم عــز الــديــن ،وع ــدد مــن الالعبني
األجــانــب الــذي عــاد واستغنى عنهم
ف ــي ال ـن ـهــايــة ،ل ــم تـشـفــع ل ــه ،لـتـجــاوز
ال ــري ــاض ــي والـ ــوصـ ــول إلـ ــى املـ ـب ــاراة
النهائية.
أوراق ق ــوة كـبـيــرة يمتلكها ال ـنــادي
البيروتي ،والتي بال شك ستساعده
للمنافسة على كــأس البطولة أمــام
نادي بيروت .سيعتمد املدرب أحمد
ف ــران على العمالق اسماعيل أحمد
ب ـص ــورة أك ـي ــدة .األخ ـي ــر ي ـقــدم حتى

اآلن موسمًا «خرافيًا» مع الرياضي.
كان هو بطل سلسلة نصف النهائي،
س ـ ــواء ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـت ـس ـج ـيــل أو
التمرير وحتى شخصيته القيادية
داخــل امللعب .الــرقــم الصعب الثاني
فــي تشكيلة امل ــدرب أحـمــد ف ــران هو
الـقــائــد وواحـ ــد مــن أفـضــل املــدافـعــن
فـ ــي غـ ـ ــرب آسـ ـي ــا جـ ـ ــان ع ـب ــد الـ ـن ــور،
وه ــو الـ ــذي ك ــان ل ــه ال ـ ــدور األهـ ــم في
ّ
نصف النهائي ،حيث عطل الالعب
األه ــم فــي الشانفيل ف ــادي الخطيب
بصورة كاملة .إلى جانبهما سيكون
براونلي وجونسون وبالتأكيد وائل
ع ــرقـ ـج ــي ،وأم ـ ـيـ ــر س ـ ـعـ ــود .تـشـكـيـلــة
ّ
الرياضي كاملة ،ومتعطشة للقب.
ع ـل ــى ال ـج ـه ــة امل ـق ــاب ـل ــة هـ ـن ــاك ن ــادي
بيروت الذي يصل للمرة األولى إلى
الـنـهــائــي ،وذل ــك فــي مــوسـمــه الثاني
في دوري األضواء فقط .اإلدارة ومنذ
اليوم األول في الدرجة األولى كانت
مـصـمـمــة ع ـلــى ال ــذه ــاب ب ـع ـي ـدًا ،في
املــوســم املــاضــي وصــل نــادي بيروت
إلـ ــى امل ــرب ــع ال ــذه ـب ــي ،وه ـ ــذا املــوســم

وصل بيروت إلى
النهائي في موسمه
الثاني في الدرجة
األولى

ذه ــب أب ـعــد وب ــات قــريـبــا مــن الـحـلــم.
فـ ــي ربـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي خـ ـ ــاض بـ ـي ــروت
سـلـسـلــة ص ـع ـبــة ان ـت ـهــت (3ـ )2على
ح ـس ــاب امل ـت ـح ــد ط ــرابـ ـل ــس .سـلـسـلــة
ربـمــا انعكست إيـجــابــا على الـنــادي
ّ
البيروتي فنيًا وذهـنـيــا ،فتمكن من
تـ ـج ــاوز هــوم ـن ـت ـمــن الـ ـق ــوي وحــامــل
ال ـل ـقــب ف ــي سـلـسـلــة ن ـصــف الـنـهــائــي
ب ـث ــاث م ـب ــاري ــات ملـ ـب ــاراة واحـ ـ ــدة .ال
ي ـم ـكــن املـ ـ ـ ــرور ع ــرض ــا ع ـل ــى إق ـص ــاء
بـ ـي ــروت لـ ـن ــادي هــوم ـن ـت ـمــن .األخ ـيــر
هو حامل اللقب ويمتلك العبني من
األبــرز في لبنان ،على رأسهم والتر
هودج ومايك إيفيبرا (العب بيروت
ال ـ ـسـ ــابـ ــق) وإي ـ ـلـ ــي رسـ ـت ــم وغ ـي ــره ــم
الكثير .مــن يفوز على هــذه األسماء
ليس صعبًا أن يحمل اللقب.
ن ـق ـط ــة ال ـ ـقـ ــوة بـ ــا شـ ــك فـ ــي ب ـي ــروت
هــي الجهاز الفني ،املــدرب الصربي
م ـ ـيـ ــودراغ ب ـيــري ـس ـي ـتــش الـ ـ ــذي ج ــاء
ً
ب ــدي ــا م ــن امل ـ ــدرب الــوط ـنــي بــاتــريــك
سابا يمتلك جميع الحلول والخطط
ّ
ال ـتــي تـمــكـنــه م ــن مــواج ـهــة تشكيلة
ال ــري ــاض ــي .املـ ـ ــدرب ال ـص ــرب ــي ي ـقــود
ف ــري ـق ــا كــاس ـي ـك ـيــا وص ـل ـب ــا ،يـعـتـمــد
طريقة لعب أوروبـيــة ومنظمة جدًا،
فهو تمكن من الفوز على الرياضي
عـ ـل ــى أرضـ ـ ـ ــه وك ـ ـسـ ــر س ـل ـس ـل ــة ع ــدم
الخسارة لنادي املنارة في البطولة،
كـ ـم ــا كـ ـس ــر س ـل ـس ـل ــة ع ـ ـ ــدم خـ ـس ــارة
ه ــوم ـن ـت ـم ــن ع ـل ــى أرض ـ ـ ــه أيـ ـض ــا فــي
م ــزه ــر .سـيـعـتـمــد بـيــريـسـيـتــش على
ال ــاع ــب ال ـق ــوي عـلــي ح ـي ــدر ،األخـيــر
ي ـع ــرف ال ــري ــاض ــي ج ـي ـدًا ،ف ـهــو لعب
لـنــادي امل ـنــارة فـتــرة طــويـلــة ويـعــرف
م ـفــات ـيــح ل ـع ــب املـ ـ ــدرب أح ـم ــد فـ ــران.
األمـ ـ ــر ذاتـ ـ ــه بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ــاع ــب
ش ــارل تــابــت ال ــذي كــانــت لــه تجربة
م ــع ال ــري ــاض ــي ،وال ــاع ـب ــان يـقــدمــان
مـسـتــوى م ـمـ ّـي ـزًا ه ــذا امل ــوس ــم دفــاعــا
وهجومًا .أجــانــب الـنــادي البيروتي
ال يـ ـقـ ـل ــون شـ ــأنـ ــا أب ـ ـ ـ ـدًا ع ـ ــن الع ـب ــي
الـ ــريـ ــاضـ ــي ،الـ ـعـ ـم ــاق ن ـي ـك ــول ــوس،
وجـ ـ ــاس ـ ـ ـتـ ـ ــن دانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون وك ـ ــري ـ ــس
ك ـ ــروف ـ ــورد ق ـ ـ ـ ــادرون ع ـل ــى ك ـس ــر أي
خطط دفــاعـيــة لـلـمــدرب أحـمــد فــران.
من أوراق القوة بيد بيريسيتش أنه
يمكنه الـلـعــب بتشكيلة ســريـعــة مع
دانـتـمــون ورودري ــغ عقل وكــروفــورد
ومعهم ميغيل مارتينيز ،أو تشكيلة
ه ــادئ ــة وكــاسـيـكـيــة م ــع نـيـكــولــوس
وتــابــت ومـفـتــاح الـلـعــب عـلــي حـيــدر.
األكيد أن بيريسيتش سيضع خطة
دف ــاعـ ـي ــة م ـح ـك ـم ــة عـ ـل ــى اس ـم ــاع ـي ــل
أحـمــد ،كــونــه مـفـتــاح الـنـجــاح لـنــادي
الــريــاضــي وه ــذا مــا تثبته مباريات
املوسم كافة ،وخاصة سلسلة نصف
النهائي .يستفيد نادي بيروت أيضًا
م ــن أف ـض ـل ـيــة األرض ف ــي ال ـن ـهــائــي،
إذ إن امل ـب ــاراة األولـ ــى سـتـكــون على
أرضــه وإذا مــا حقق الـفــوز سيذهب
إل ــى قــاعــة صــائــب س ــام ف ــي امل ـنــارة
بضغوط أقل .املباراة األولى فاصلة،
فــإذا فــاز بها الرياضي كما فعل في
نصف النهائي على أرض الشانفيل
تكون مهمة بيروت شبه مستحيلة
للعودة ،ألن الرياضي قوي جدًا على
أرضه وأمام جمهوره.
الـ ـ ـف ـ ــرص م ـت ـك ــاف ـئ ــة ب ـ ــن الـ ـن ــادي ــن،
ونـســب ال ـفــوز مـتـســاويــة (،)50 / 50
وكما هو معلوم في النهائي تسقط
الحسابات ،ويحقق الفوز من يكون
جاهزًا ذهنيًا أكثر .الرياضي يمتلك
الـخـبــرة خــاصــة مــع اسماعيل أحمد
وج ــان عـبــد ال ـن ــور ،وب ـي ــروت يمتلك
ال ـح ــاف ــز ل ـك ـتــابــة الـ ـت ــاري ــخ ،وت ــدوي ــن
اسمه على الئحة الشرف .الجمهور
على موعد مع نهائي أكثر من ّ
مميز.

