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السلة اللبنانية

«ذهاب» املفاجآت في بطولة السلة :الشانفيل وبيبلـ
لم يتوقع أهم خبراء كرة السلة اللبنانية أن يكون شكل ترتيب
بطولة لبنان بعد ختام الذهاب على النحو الذي هو عليه اآلن ،مع وجود
فرق كبيرة تحتل مراكز متأخرة ،مقابل صعود فرق لم يكن متوقعًا
دخولها إلى منطقة املربع الذهبي
عبد القادر سعد
اختتم ال��ذه��اب والرياضي ليس على
رأس ال �ت��رت �ي��ب .ه ��ي امل �ف ��اج��أة أول� ��ى.
ف��ري��ق ب�ي�ب�ل��وس ي�ح�ت��ل امل��رك��ز ال�ث��ال��ث
أمام أنيبال بفارق املواجهات .مفاجأة
ث��ان �ي��ة .ال �ف��ري��ق ال �خ��ام��س في
الجدول هو بجة الصاعد من
ال��درج��ة الثانية للمرة األول��ى
ف��ي ت��اري �خ��ه .م �ف��اج��أة أخ ��رى.
ال� �ح� �ك� �م ��ة س � ��ادس � ��ًا وامل� �ت� �ح ��د
سابعًا .ك�ب��رى امل�ف��اج��آت .عدد
ال �ف��رق امل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ب�ط��ول��ة
تراجع إلى تسعة مع انسحاب
ف��ري��ق الشباب ح��وش األم��راء.
ل� �ي� �س ��ت م � �ف� ��اج� ��أة ن � �ظ � �رًا إل ��ى
الظروف التي رافقت مشاركة
ال �ش �ب��اب ف��ي ال �ب �ط��ول��ة ،لكنها
خ� �ط ��وة ل �ي �س��ت ف� ��ي م�ص�ل�ح��ة
اللعبة مهما كانت األسباب.
ه ��ذا واق� ��ع ال �ح��ال ق �ب��ل دخ��ول
السلة اللبنانية في استراحة
ط � ��وي� � �ل � ��ة م � �ح � �ل � �ي� ��ًا إف � �س� ��اح� ��ًا
ف� ��ي امل � �ج� ��ال أم� � ��ام ح �ض��وره��ا
العربي مع مشاركة الرياضي
والشانفيل في دورة دبي من 1
إل��ى  4كانون األول ،ومشاركة
م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان ف ��ي ال�ب�ط��ول��ة
العربية في قطر من  9إلى 23
منه .فترة استراحة طويلة قد
ت�ك��ون مناسبة إلع ��ادة النظر
ً
ط��وي�لا لعدد م��ن ال�ف��رق ،ف��ي طليعتها
الحكمة واملتحد اللذان سجال واحدة
م ��ن أس � ��وأ االن� �ط�ل�اق ��ات ف ��ي ال �ب �ط��ول��ة
املحلية منذ سنوات طويلة.
ّ
تصدر
البداية من املفاجأة األول��ى مع
ال �ش��ان �ف �ي��ل ل �ل �ت��رت �ي��ب وف � � ��وزه امل �ث �ي��ر
ع�ل��ى ال��ري��اض��ي ف��ي واح ��دة م��ن أجمل
م �ب ��اري ��ات ك� ��رة ال �س �ل��ة ال �ت��ي ش�ه��ده��ا
ال� �ج� �م� �ه ��ور ال �ل �ب �ن ��ان ��ي م� ��ن س � �ن ��وات.
م �ف��اج��أة ال ت �ت��واف��ق م��ع ن �ظ��رة م��درب
ال � �ف� ��ري� ��ق غ � �س � ��ان س ��رك � �ي ��س إل � � ��ى م��ا
حصل ،مشيرًا إل��ى أن ف��وز فريقه أمر
ط�ب�ي�ع��ي؛ «ألن ��ه ي�س�ت�ح��ق؛ ف��ال�لاع�ب��ون
م �م �ي��زون وم �ن��دف �ع��ون وم�ن�ض�ب�ط��ون
ّ
ومحب بعضهم لبعض .وأن��ا توقعت
ال �ف��وز وأع �ل �ن��ت ذل ��ك ق �ب��ل ال �ل �ق��اء؛ ألن

سركيس
كان متأكدًا
من الفوز
ومشنتف
مستاء من
الوضع
الحكماوي

ال�ف��ارق في املستوى ال��ذي ك��ان يتمتع
ب��ه الرياضي استطعنا تقليصه منذ
سنتني وح�ت��ى ال �ي��وم .وم��ا زال هناك
الع� �ب ��ون ص �غ ��ار ي �ج ��ري ال �ع �م��ل ع�ل��ى
إع� ��داده� ��م وس �ي �ش��ارك��ون ف ��ي م��رح�ل��ة
اإلياب كعبد الرحمن الفرخ وإدواردو
بشارة وبول وربيع إسكندر
وإي � � �ل� � ��ي غ� � ��ال� � ��ب ،وه � � � ��ذا م��ن
ضمن سياسة التنويع التي
أتبعها .وأنا ّ
أشبه الشانفيل
والرياضي ببرشلونة وريال
م ��دري ��د م ��ن ن��اح �ي��ة س�ي��اس��ة
الرياضي ف��ي ش��راء األسماء
ال� �ك� �ب� �ي ��رة ك� �م ��ا ي �ف �ع ��ل ري � ��ال
مدريد ،في حني أن الشانفيل
ي � �خ� � ّ�رج الع � �ب �ي�ن ك� �م ��ا ي�ف�ع��ل
برشلونة» .وتوقع سركيس
أن ي�غ� ّ�ي��ر ال��ري��اض��ي أجنبيًا
ف ��ي امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة؛ إذ من
الصعب عليه تقبل الخسارة،
وقد يكون الحل بتبديل أحد
األجنبيني ديواريك سبنسر
أو إسماعيل أحمد.
أم� ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل� ��ى م�س�ت��وى
ال� � �ب� � �ط � ��ول � ��ة ال� � � � � ��ذي ان � �ت � �ق� ��ده
ك �ث �ي��رون ،م�ش�ي��ري��ن إل ��ى أن��ه
م � �ت� ��راج� ��ع ،ف � �ي ��رى س��رك �ي��س
ع� �ك ��س ذل� � ��ك م� ��ن ن ��اح� �ي ��ة أن
البطولة ه��ذا امل��وس��م ،وال��ذي
م �ض��ى أي� �ض ��ًا ،م�ش�ت�ع�ل��ة م��ع
ت� �ط ��ور ف� ��ي م �س �ت ��وى ال �ف ��رق
األخ� � � ��رى ،م ��ن دون ت ��راج ��ع م �س �ت��وى
الفرق الكبيرة .ففي السابق كان هناك
 14أو  15الع �ب��ًا م �م �ي �زًا ،أم ��ا اآلن فقد
ارتفع العدد إلى  30أو  35العبًا.
امل� �ف ��اج ��أة ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي ال �ب �ط��ول��ة ه��ي
ف ��ري ��ق ب� �ي� �ب� �ل ��وس ،ال � � ��ذي ص � � ��ارع ف��ي
امل��وس��م امل��اض��ي للهروب م��ن الهبوط،
فيما يمكن ع� ّ�ده الحصان األس��ود في
ال�ب�ط��ول��ة ال�ح��ال�ي��ة م��ع اح�ت�لال��ه امل��رك��ز
ال�ث��ال��ث ب��رص�ي��د  16نقطة ( 4ف��وز و4
خ �س��ائ��ر) .ل�ك��ن امل �ف��اج��أة األخ� ��رى هي
كالم مدرب الفريق جو مجاعص الذي
رأى أن ّ
تفوق بيبلوس سببه املستوى
املتراجع للبطولة ،إضافة إل��ى تقهقر
ف��ري�ق�ين كالحكمة وامل�ت�ح��د ،م��ا سمح
لباقي ال�ف��رق أن تحقق نتائج جيدة،

كانت مباراة الشانفيل والرياضي األروع فنيًا منذ سنوات (برو فوتو)
وه��ذا قد ال يستمر في مرحلة اإلي��اب
ح�ي�ن ت �ع��ال��ج ف� ��رق ال �ح �ك �م��ة وامل �ت �ح��د
وأنيبال مشاكلها.
ل �ك��ن م �ج��اع��ص ال ي �ق �ل��ل م ��ن م�ج�ه��ود
العبيه واألداء الجماعي الذي يقدمونه
وال ��ذي ي �ع� ّ�ده ال �س�لاح األب ��رز للفريق،
إض��اف��ة إل��ى امل�س�ت��وى الجيد لالعبني
األجنبيني تشادني غراي ودايسموند

بينيغار« .ففي السابق كانت مشكلة
الفريق أن أحد األجنبيني يكون جيدًا،
ف�ي�م��ا اآلخ � ��ر م �س �ت��واه م �ت��واض��ع .أم��ا
ه��ذا امل��وس��م ف��األم��ور مختلفة» يختم
مجاعص كالمهّ .
ب �ج��ة ب� � ��دوره م ��ث ��ل ح ��ال ��ة خ ��اص ��ة ف��ي
ً
مرحلة الذهاب ،محتال املركز الخامس
ب��رص�ي��د  14ن�ق�ط��ة .أم ��ا ال �س �ب��ب ،فهو

ك�م��ا يعلله م��دي��ر ال�ف��ري��ق س�ع��د سعد
ب � � �ـ«اإلرادة» ال�ت��ي أوص�ل��ت ال�ف��ري��ق من
ال��درج��ة الرابعة ال��ى األول��ى وسمحت
ل � ��ه ب �ت �ح �ق �ي��ق ه� � ��ذه ال� �ن� �ت ��ائ ��ج ،وه ��ي
ول �ي��دة أج � ��واء ال �ع��ائ �ل��ة ال �ت��ي تسيطر
ع�ل��ى ال�ف��ري��ق داخ ��ل امل�ل�ع��ب وخ��ارج��ه،
ّ
إض ��اف ��ة إل� ��ى ت ��أل ��ق ب �ع��ض ال�ل�اع �ب�ي�ن،
وفي طليعتهم نديم سعيد .كذلك فإن

ّ
لبنان يحرز املركز األول للذكور واإلناث في بطولته الدولية للجودو
جودو

تتويج اللبنانية كارن شماس بذهبية وزن تحت  63كلغ

أح ��رز الع�ب��و ل�ب�ن��ان والع �ب��ات��ه امل��رك��ز
األول ف� ��ي ب �ط ��ول ��ة ل �ب �ن ��ان ال ��دول �ي ��ة
ل � �ل � �ج� ��ودو ال � �ت� ��ي ن �ظ �م �ه ��ا االت � �ح� ��اد
ال�ل�ب�ن��ان��ي ف��ي ال �ق��اع��ة امل�ق�ف�ل��ة ل�ن��ادي
ب � ��ودا ف ��ي أدم � ��ا ب �ح �ض��ور وإش � ��راف
رئ� �ي ��س االت� � �ح � ��اد ف ��رن� �س ��وا س� �ع ��ادة
وأركان االتحاد .وشارك في البطولة
العبون من العراق وقبرص واألردن
وال� �ج ��زائ ��ر ،إل ��ى ج��ان��ب ل �ب �ن��ان .وق��د
أش��رف على املباريات حكام دوليون
من البلدان املشاركة.
ب ��دأت امل �ب��اري��ات ب��اس�ت�ع��راض ال�ف��رق
امل � �ش� ��ارك� ��ة ،ت �ل��اه ال �ن �ش �ي��د ال��وط �ن��ي
ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ث ��م أل� �ق ��ى س � �ع ��ادة ك�ل�م��ة
رح��ب فيها ب��ال�ح�ض��ور ،متمنيًا لهم
إق� ��ام� ��ة ج� �ي ��دة ف� ��ي وط� �ن� �ه ��م ال �ث��ان��ي
ل �ب �ن��ان ،ش��اك �رًا م�ش��ارك�ت�ه��م ف��ي ه��ذه
ً
الدورة الدولية ،آمال أن تسود الروح
الرياضية كافة املنافسات .ثم بدأت

بعد ذلك فاعليات هذه الدورة .ولدى
ال��ذك��ور ف��از ال�ل�ب�ن��ان��ي دان �ي��ال زي��ادة
بذهبية وزن تحت  60كلغ ،وحصل
مايكل مرعب على الفضية .وفي وزن
ت �ح��ت  66ك �ل��غ ف ��از ال�ل�ب�ن��ان��ي وس��ام
حايك بالذهبية .وف��ي وزن تحت 73
ك�ل��غ أح ��رز ال��ذه�ب�ي��ة ال �ج��زائ��ري عبد
الله سفيان ،وحصد اللبنانيان إيلي
حويك وستيفن ع��ازار البرونزيتني.
وفي وزن تحت  81كلغ فاز القبرصي
روب � � �ي � ��ر ن � �ي � �ك ��وال ب ��ال ��ذه� �ب� �ي ��ة أم � ��ام
ال �ل �ب �ن��ان��ي ج ��ون� �ي ��ور س � �ع ��ادة ال ��ذي
أح� ��رز ال�ف�ض�ي��ة .وف ��ي وزن ت�ح��ت 90
ك� �ل ��غ ،ف� ��از ال �ل �ب �ن��ان��ي ج � ��ورج م��رع��ب
ب��ال��ذه�ب�ي��ة وم��واط �ن��ه م�ح�م��د حالني
بالبرونزية ،وفي وزن تحت  100كلغ
أح��رز األردن��ي محمد ذي��اب الذهبية
أم ��ام اللبناني ض��وم�ي��ط م�ط��ر .وف��از
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ان ب �ي��ار ب ��و ع �ب��ود وخ��ال��د

دق��و ب��ال�ب��رون��زي�ت�ين .وف��ي وزن ف��وق
 100كلغ أح��رز األردن��ي محمد خلف
ال��ذه�ب�ي��ة وال�ل�ب�ن��ان�ي��ان وس �ي��م عبيد
وحسام الشل البرونزيتني.
ول � � ��دى اإلن � � � ��اث ،ف� ��ي وزن ت �ح ��ت 48
ك �ل��غ أح� � ��رزت ال �ق �ب��رص �ي��ة اي �ف��ودك �ي��ا
ه � ��ادي� � �ج� � �ي � ��ادام � ��و ال� ��ذه � �ب � �ي� ��ة أم� � ��ام
اللبنانية روم��ي بشارة ،وحلت زلفا
ال �ح �س��ن ث��ال �ث��ة .وف ��ي وزن ت �ح��ت 52
كلغ ،أح��رزت بطلة لبنان ليا فرحات
الذهبية ،فيما نالت جميلة عواركة
ال�ب��رون��زي��ة .وف��ي وزن  63ك�ل��غ ف��ازت
اللبنانية كارن شماس بالذهبية.
وح ��ل ل �ب �ن��ان أول ف��ي ت��رت �ي��ب ال �ف��رق
للذكور أم��ام األردن الثاني وقبرص
ال�ث��ال�ث��ة .وك��ذل��ك ل��دى اإلن ��اث ،ف�ف��ازت
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ات ب ��امل ��رك ��ز األول أم � ��ام
ال�ق�ب��رص�ي��ات ،وح �ل��ت االردن� �ي ��ات في
املركز الثالث.

