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رياضة

الكرة اللبنانية

منتخب لبنان يواجه الكويت بالجمهور وبالروح العالية
وصلت ساعة الحسم للمنتخب اللبناني لكرة
القدم ،حين سيواجه اليوم عند الساعة
 17.00منتخب الكويت على ملعب صيدا
البلدي ،في افتتاح تصفيات كأسي العالم
وآسيا ،حيث يحتاج العبو المنتخب إلى كل
دعم من الجمهور اللبناني ،الذي سيكون
الــاعــب الــرقــم واح ــدا فــي الـلـقــاء إذا مأل
المدرجات

رادولوفيتش
ومعلول
بعد المؤتمر
الصحافي أمس
(عدنان الحاج
علي)

عبد القادر سعد
ي ـع ــود مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ال ــى الــواج ـهــة
ليوحد اللبنانيني كما ّ
ّ
وحدهم
رسميا
ســابـقــا ،فتغيب الـخــافــات الرياضية
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ويـ ـصـ ـب ــح ال ـج ـم ـه ــور
ال ـل ـب ـنــان ــي ك ـل ــه ص ــوت ــا واحـ ـ ـ ـدًا خـلــف
العبي املنتخب ،الذين يحتاجون إلى
كل دعم كي يقدموا كل ما عندهم أمام
الـخـصــم الـكــويـتــي ف ــي م ـب ــاراة بــالـغــة
األهمية.
فــال ـل ـقــاء م ــع ال ـكــوي ـت ـيــن ال ـي ــوم ليس
ً
لقاء عاديًا على اإلطــاق .فهو افتتاح
الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ،وي ـ ـق ـ ــام عـ ـل ــى األرض
الـلـبـنــانـيــة أم ــام خـصــم يـعــد املـنــافــس
الرئيسي على بطاقة التأهل الثانية
نـ ـ ـظـ ـ ـرًا لـ ـصـ ـع ــوب ــة مـ ـن ــافـ ـس ــة ش ــري ــك
املجموعة املنتخب الكوري الجنوبي،
الــذي يغيب عــن الجولة األول ــى ،التي
سـ ـيـ ـت ــواج ــه فـ ـيـ ـه ــا م ـن ـت ـخ ـب ــا الوس
وميانمار ضمن املجموعة السابعة.
وبالتالي فإن نقاط املباراة اليوم مع
ال ـكــوي ـت ـيــن لـيـســت ث ــاث ن ـق ــاط فقط
ب ــل ه ــي س ــت نـ ـق ــاط ،ح ـيــث إن ال ـفــوز
ال ـل ـب ـن ــان ــي س ـي ـع ـط ــي زخـ ـم ــا ملـ ـش ــوار
املنتخب في التصفيات.
ل ـكــن ه ــذا ال ـف ــوز ال يـمـكــن أن يتحقق
اال بــاجـتـمــاع ع ــدة عـنــاصــر ،يــأتــي في
طليعتها الحضور الجماهيري .فدعم
املنتخب في اللقاء مع الكويت ال يمكن
أن يكون من خالل متابعة املباراة على
شاشة التلفزيون ،أو تشجيع املنتخب
ودع ـ ـم ـ ــه عـ ـب ــر صـ ـفـ ـح ــات الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي .دع ــم املنتخب اللبناني
والعـبـيــه ال يمكن أن يتحقق اال على
مــدرجــات ملعب صـيــدا ،ال ــذي ينتظر
الجمهور القادر على اقفاله عن بكرة
أبيه فيكون منتخب لبنان عبارة عن
ً
آالف الالعبني بــدال من  11العبا على
أرض امللعب.
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس أكـ ـ ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــودراغ

رادولــوف ـي ـتــش ،وم ــدرب الـكــويــت نبيل
م ـع ـل ــول ف ــي امل ــؤت ـم ــري ــن الـصـحــافـيــن
امل ـن ـف ـص ـلــن الـ ـل ــذي ــن ُعـ ـق ــدا ف ــي ف ـنــدق
ّ
املنسق
هــول ـيــداي إن دون ،وأداره ـم ــا
اإلعالمي ملنتخب لبنان في التصفيات
الزميل وديع عبد النور ،أهمية املباراة
«وحساسيتها التكتيكية وجزئياتها
الـ ـح ــاسـ ـم ــة» ،وال س ـي ـمــا أن ال ـطــرفــن
ي ـعــرفــان بعضهما بـعـضــا ج ـي ـدًا ،كما
ّ
أن املـ ـ ّ
ـدرب رادولــوف ـي ـتــش مــطـلــع جيدًا
على أحــوال كرة القدم الكويتية بحكم
إش ــراف ــه ســابـقــا عـلــى فــريـقــي الـجـهــراء
وكاظمة.

يغادر منتخب
لبنان الى الوس غدًا
رادولوفيتش
وضم
ً
محمود كجك بدال من
محمد حيدر

مــن جانبه ،أك ـ ّـد كــابــن «األزرق» علي
ّ
مقصيد التطلع إلى الفوز ،وال سيما
«أن ـن ــا درس ـن ــا ج ـي ـدًا أس ـب ــاب تعثرنا
ّ
سابقًا أمام لبنان ،وسنوظف جهودنا
لحصد الـنـقــاط ال ـثــاث ،واضـعــن في
االعـ ـتـ ـب ــار أف ـض ـل ـيــة ص ــاح ــب األرض
لكننا معتادون الضغط الجماهيري».
ـض أكـثــر
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــهّ ل ــم ي ـمـ ِ
من  40يومًا على تسلم رادولوفيتش
مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــات ـ ــه ،فـ ـ ـق ـ ــد أب ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ارتـ ـ ـي ـ ــاح ـ ــه
لــاس ـت ـعــدادات وت ـفــاؤلــه ،وخصوصًا
أن املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة «ع ـ ـلـ ــى أرضـ ـ ـن ـ ــا وأم ـ ـ ــام
جـمـهــورنــا» ،وشـكــر اتـحــاد كــرة القدم

رئيسا وأعـضــاء ،والجهازين اإلداري
وال ـط ـبــي وال ــاع ـب ــن ع ـلــى تـعــاونـهــم،
واإلعــامـيــن على مــؤازرتـهــم وكــل من
ي ـع ـمــل ل ـل ـم ـن ـت ـخــب .وأض ـ ـ ــاف ُ«أعـ ــرف
املـنـتـخــب الـكــويـتــي ج ـي ـدًا ول ــن أفـ َ
ـاجــأ
بشيء ،لكنني أهتم بمنتخبي سعيًا
إلى الفوز».
وع ـ ــن ت ـب ـع ــات امل ـ ــدة ال ـق ـص ـي ــرة ال ـتــي
أم ـضــاهــا ع ـلــى رأس ال ـج ـهــاز الـفـنــي،
أوض ـ ـ ــح رادولـ ــوف ـ ـي ـ ـتـ ــش «اس ـت ـغ ـل ـلــت
الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة ب ــأفـ ـض ــل طــري ـقــة
ّ
ممكنة ،ووظ ـفــت معلوماتي فــي هــذا
املجال» .وشدد بدوره على االنضباط
ّ
الـتـكـتـيـكــي ،م ــذك ـرًا بـمــا قــالــه ف ــي هــذا
ال ـ ـجـ ــانـ ــب ف ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــره ال ـص ـح ــاف ــي
األول ،الفتًا إلى أن التصفيات تنطلق
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،لـ ـك ــن م ــرح ـل ـت ـه ــا األولـ ـ ــى
تنتهي في آذار املقبل.
ودع ــا قــائــد منتخب لبنان رضــا عنتر
الجمهور إلــى امل ــؤازرة« ،وه ــذا املنتظر
منه ،نحن في حاجة اليه ولطاملا لبى
النداء .نحن ّ
نسر به ونلعب من أجله»،
مشددًا على حسن التعامل مع كل مباراة
على حدة ،الفتًا إلى «األجواء اإليجابية
واالنـ ـسـ ـج ــام ب ــن ال ــاع ـب ــن وال ـج ـه ــاز
الفني ،وعلينا ترجمة ذلــك باستغالل
دقــائــق اللقاء وتوظيف الجهود حيث
يجب من خالل التركيز الدائم».
وأض ــاف عنتر «ل ــدى مــدربـنــا الحافز
ل ـي ـح ـقــق إن ـ ـجـ ــازًا مـ ــع م ـن ـت ـخــب يـضــم
ع ـنــاصــر ج ــدي ــدة مــائ ـمــة وأص ـح ــاب
خ ـب ــرة ،ك ـمــا أن ط ـم ــوح الــاع ـبــن هو
املنافسة والتأهل».
ويـ ـ ـغ ـ ــادر م ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان ظـ ـه ــر غ ـ ٍـد
ال ـج ـم ـعــة إلـ ــى ف ـي ـي ـن ـت ـيــان ع ــن طــريــق
أب ــو ظ ـبــي وب ــان ـك ــوك ،ل ـل ـقــاء منتخب
الوس الـثـلـثــاء املـقـبــل ،عـلــى أن يعود
ف ــي  18ال ـ ـجـ ــاري إلـ ــى ب ـ ـيـ ــروت .وق ــرر
رادولوفيتش ضــم محمود كجك إلى
ً
البعثة املغادرة بدال من محمد حيدر
الذي ّ
تعرض لإلصابة األحد املاضي.

الدوري األميركي للمحترفين

 40نقطة لجيمس تمنح كليفالند التقدم على غولدن ستايت  2ـ 1

ً
ليبرون جيمس مسجال إحدى سالته (أ ف ب)

ضرب «امللك» ليبرون جيمس بقوة
مـ ـج ــددًا ب ـت ـس ـج ـي ـلــه  40ن ـق ـطــة و12
متابعة و 8تمريرات حاسمة ليقود
كـلـيـفــانــد كــافــالـيـيــرز إل ــى ف ــوز ثــان
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ع ـلــى ح ـس ــاب ضيفه
غــولــدن ستايت ووري ــرز  ،91-96في
امل ـبــاراة الـثــالـثــة لـلــدور الـنـهــائــي من
دوري كرة السلة األميركي الشمالي
لـلـمـحـتــرفــن ،لـيـمـنــح فــريـقــه الـتـقــدم
.1-2
وبــات رصـيــد جيمس فــي املباريات
ال ـث ــاث ضـمــن الـ ــدور الـنـهــائــي 123
نقطة وهو رقم قياسي شخصي له.
وعلق جيمس على أدائــه« :ال أعرف
مــا إذا كـنــت قـ ــادرًا عـلــى ت ـكــرار هــذه
األرقـ ـ ـ ـ ـ ــام ،لـ ـك ــن س ــأس ـت ـم ــر ب ـت ـن ـف ـيــذ
احتياجات الفريق .أنــا ألعب بعيدًا
عــن الـسـلــة ،وه ــذا الـتـحــدي مختلف

تمامًا».
وتألق في املباراة أيضًا في صفوف
كـ ـلـ ـيـ ـف ــان ــد األوسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرال ـ ـ ــي م ــاتـ ـي ــو
دي ــاف ـي ــدوف ــا بـتـسـجـيـلــه  20نـقـطــة،
كما سجل ثالثية فــي نهاية اللقاء
أحـبـطــت م ـح ــاوالت غــولــدن ستايت
بـ ـمـ ـع ــادل ــة األرقـ ـ ـ ـ ـ ــام عـ ـن ــدم ــا ك ــان ــت
النتيجة  80-81وذلك بعد تقليصهم
 20نقطة.
ول ــدى الـخــاســر ،سـجــل أفـضــل العــب
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ه ـ ــذا امل ــوس ــم سـتـيـفــن
ك ــوري  27نـقـطــة بـيـنـهــا  7ثــاثـيــات
و 17نقطة في الربع األخير ،وكانت
مـشــاركـتــه فــاعـلــة فــي رحـلــة تقليص
ال ـف ــارق ال ــى  81-80و 94-91قـبــل أن
يحسم ديالفيدوفا وجيمس املوقف.
وأضاف جيمس« :حاولنا تصعيب
األم ــور عليهم ،ك ــوري مـســدد عظيم

يجب أن نستوعبه ،لكننا ارتكبنا
أخطاء كثيرة في الربع األخير (-36
 )24ويجب أن نتعلم منها».
وسجل غولدن ستايت  36نقطة في
الربع األخير ،لكن نسبة تسديداته
كــانــت  36مـحــاولــة ناجحة فقط من
أصل .90
وأش ــاد ك ــوري بجيمس وكليفالند
ً
لعملهما الــدفــاعــي ،قــائــا« :ليبرون
ي ـ ـقـ ــوم بـ ــأل ـ ـعـ ــاب رائ ـ ـ ـعـ ـ ــة .ي ـق ــات ـل ــون
وي ـ ـن ـ ـب ـ ـغـ ــي أن ن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري قـ ــوت ـ ـهـ ــم،
وخ ـص ــوص ــا ف ــي ب ــداي ــة املـ ـب ــاري ــات.
ال ي ـم ـك ــن الـ ـتـ ـع ــوي ــل عـ ـل ــى ع ــودت ـن ــا

تقارير أخرى
على موقعنا

فـ ـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ل ـ ـل ـ ـفـ ــوز ب ـس ـل ـس ـلــة
مماثلة».
وب ــاإل ُض ــاف ــة ال ــى نـجـمــه كـيـفــن لــوف
الذي أصيب بخلع في كتفه اليسرى
في افتتاح مباريات «البالي أوف»،
ونجمه اآلخــر كايري إيرفينغ الذي
أص ـ ـيـ ــب ب ـك ـس ــر فـ ــي رض ـ ـفـ ــة رك ـب ـتــه
اليسرى ،تعرض كليفالند إلصابة
جــديــدة دف ــع ثـمـنـهــا ال ـج ـنــاح ايـمــان
شامبرت عندما اصطدم بدريموند
غ ــري ــن وأصـ ـي ــب ب ـك ـت ـفــه ،ل ـك ـنــه ع ــاد
للعب وشارك في  32دقيقة.
وك ـ ــان غ ــول ــدن س ـت ــاي ــت ق ــد فـ ــاز فــي
املباراة األولــى على أرضه 100-108
بـعــد الـتـمــديــد ،ثــم رد كـلـيـفــانــد في
ال ـثــان ـيــة خـ ــارج مـلـعـبــه  93-95بعد
التمديد ،فيما تقام املباراة الرابعة
على أرض كليفالند غدًا.

