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رياضة

كرة الصاالت

ممثل لبنان خارج فوتسال آسيا بجملة مالحظات
يـفـتــرض أن يـفـتــح خـ ــروج بـنــك بـيــروت
من الــدور ربــع النهائي لبطولة األندية
اآلس ـيــويــة أم ــام فــريــق ع ــراق ــي ،الـبــاب
ع ـلــى مــرح ـلــة م ــن ال ـح ــذر وال ـمــراج ـعــة
الدقيقة في ما ّ
يخص الفوتسال اللبناني،
وخ ـصــوصــا أن الـمـنـتـخــب مـقـبــل على
تحضيرات لتصفيات كأس آسيا 2016
شربل ّ
كريم
لم يكن منتظرًا بعد ظهر أمس أن يخرج
فريق نادي بنك بيروت
الـ ــريـ ــاضـ ــي م ـ ــن ال ـ ـ ــدور
ربـ ــع ال ـن ـهــائــي لـبـطــولــة
األنــديــة اآلسـيــويــة لكرة
ال ـقــدم لـلـصــاالت املقامة
فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة أصـ ـفـ ـه ــان
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة .ال ـ ـكـ ــل ك ــان
يـنـتـظــر أن يـعـبــر حــامــل
لـقــب ال ـ ــدوري الـلـبـنــانــي
إلى دور األربعة ،وتكرار
إنـ ـج ــاز ال ـص ــداق ــة ال ــذي
ح ـ ـقـ ــق أفـ ـ ـض ـ ــل ن ـت ـي ـجــة
ل ـ ـب ـ ـن ـ ــان ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
ال ـب ـط ــول ــة الـ ـق ــاري ــة ع ــام
ّ
 ،2011حـيــث ح ـ ُـل ثالثًا
في النسخة التي أقيمت
بعد املباراة ،أشار
ع ــام ــذاك ف ــي الـعــاصـمــة
مدرب بنك بيروت ديان
دييدوفيتش ،إلى أن فريقه القطرية الدوحة.
بطبيعة ال ـحــال ،صــورة
ّقدم بطولة جيدة وخرج
م ـ ـم ـ ـثـ ــل لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ك ــان ــت
مرفوع الرأس من دون
متشابهة إلى ٍّ
حد كبير
خسارة في الوقت األصلي
م ـ ــع صـ ــاحـ ــب اإلن ـ ـجـ ــاز
«كذلك أعطى الالعبون كل
ال ــذي حصل قبل أربعة
ّ
وتوجه
ما عندهم وأكثر».
أع ـ ــوام ،إذ إن ــه اسـتـعــار
نفط
فريق
بالتهنئة إلى
العبني دوليني من الفرق
عباس،
هيثم
ومدربه
الوسط
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـلـ ـع ــب األدوار
في
التوفيق
لهم
متمنيًا
األول ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
املحلية ،فجمع بالتالي
الدور نصف النهائيً .
قائال
وختم دييدوفيتش
م ـ ـ ــا ي ـ ـم ـ ـكـ ــن اع ـ ـت ـ ـب ـ ــاره
على
هو
إن «التركيز اآلن
امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
بطولة الدوري اللبناني،
مـ ـ ـط ـ ـ ّـعـ ـ ـم ـ ــا بـ ـ ــاعـ ـ ـ َـبـ ـ ــن
حيث الهدف األول سيكون أجـنـبـيــن وآخ ــر إيــرانــي
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ع ــال ــي،
الحفاظ على اللقب للسنة
ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن خـيــرة
الثالثة على التوالي».
امل ـح ـل ـيــن ك ــان ــت ضـمــن
تشكيلة املدرب الصربي
ديان دييدوفيتش.
وه ـ ـن ـ ــا يـ ـكـ ـم ــن الـ ـقـ ـل ــق،
وتحديدًا إذا ما ربطنا خــروج الفريق
ال ـل ـب ـن ــان ــي ب ــال ـت ـص ـف ـي ــات اآلسـ ـي ــوي ــة
املرتقبة أواخــر السنة الحالية ،والتي
تـ ـخ ــص امل ـن ـت ـخ ـب ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة .ه ــذه

راض رغم
ٍ
الخسارة!

أسهمت بعض الخيارات الخاطئة التي قام بها المدرب ديان دييدوفيتش في منح الفوز للعراقيين (عدنان الحاج علي)

ال ـت ـص ـف ـيــات ال ـخ ــاص ــة بـمـنـطـقــة غــرب
آسيا ليست مجرد جولة عادية مؤهلة
إلــى البطولة الـقــاريــة ،ألن كــأس آسيا
املـقـبـلــة سـتـكــون مــؤهـلــة ب ــدوره ــا إلــى
ك ــأس ال ـعــالــم ال ـتــي ت ـقــام ال ـع ــام املـقـبــل
أيضًا في كولومبيا.
النقطة األهم هي أن خروج بطل لبنان
ف ــي امل ــوس ـم ــن األخ ـي ــري ــن أم ـ ــام فــريـ ٍـق
أقـ ــل م ـنــه م ـس ـتــوى إذا م ــا أخ ــذن ــا فــي
االعتبار تصنيف الفوتسال اآلسيوي،
هــو املشكلة ّ
بحد ذاتـهــا ،إذ إنــه لطاملا
كـ ــان ف ــوت ـس ــال ل ـب ـنــان أع ـل ــى ك ـع ـبــا من
نـظـيــره ال ـع ــراق ــي ،ف ــأح ــرز الـلـبـنــانـيــون
اللقب اإلقليمي على حساب العراقيني
ب ــال ـت ـح ــدي ــد ع ـ ــام  2009ف ــي قـ ـط ــر ،ثــم
كأس آسيا عام  2011في
أقصوهم عن ُ
التصفيات الـتــي أقـيـمــت فــي الـكــويــت،
وج ـ ـ ـ ـ ــددوا تـ ـف ـ ّـوقـ ـه ــم فـ ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات
بفوز آخر .أضف أن
املاضية عام 2013
ٍ
العبني لبنانيني تلقوا أخيرًا عروضًا
فرق عراقية ،كان آخرهم نجم
للعب مع ٍ
ب ـنــك ب ـي ــروت ع ـلــي طـنـيــش «سـيـســي»
(غ ــاب ع ــن م ـب ــاراة أم ــس بـعــد تعرضه

إلص ــاب ــة ق ــوي ــة ف ــي ال ـك ــاح ــل سـتـبـعــده
عن املالعب ملــدة  3أسابيع) ،ما يعني
اعـتــراف العراقيني بــريــادة اللبنانيني
فنيًا وبمستوى العبينا ال ــذي لطاملا
كان أفضل فرديًا وجماعيًا.
ل ـك ــن م ـ ـبـ ــاراة أمـ ــس ك ـش ـفــت ع ــن نـقـطــة
مقلقة كثيرًا ،تمثلت باإلصرار والروح
ال ـق ـتــال ـيــة الــره ـي ـبــة ل ـل ـعــراق ـيــن الــذيــن
أرض
ب ـ ــدوا م ـس ـت ـعــديــن ل ـل ـمــوت ع ـلــى
ً
ّ
املـ ـلـ ـع ــب ،شـ ـ ــرط أل يـ ـخـ ـس ــروا ج ــول ــة
أخــرى أمــام اللبنانيني ،ونجاحهم في
نـهــايــة امل ـط ــاف ،ول ــو مــن خ ــال ركــات
الـتــرجـيــح ( 3-2بـعــدمــا س ــاد الـتـعــادل
 4-4فــي الــوقـتــن األص ـلــي واإلضــافــي)
ال ـتــي أعـطـتـهــم ال ـف ــوز ،يـمـكــن أن يكون
م ـقـ ّـدمــة ملــا سـيــواجـهــه مـنـتـخــب لبنان
فــي تصفيات كــأس آسـيــا ،وخصوصًا
أن مدرب نفط الوسط هيثم عباس هو
نفسه يشرف على «أسود الرافدين».
طـ ـبـ ـع ــا ،أسـ ـهـ ـم ــت بـ ـع ــض ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات
الـخــاطـئــة الـتــي ق ــام بـهــا دييدوفيتش
ي ــوم أم ــس فــي مـنــح ال ـفــوز للعراقيني،
مثل طلبه وقتًا مستقطعًا بعد مــرور

دق ـي ـق ـتــن ف ـقــط ع ـلــى انـ ـط ــاق ال ـشــوط
ّ
ال ـثــانــي ،مــا جـعــل نـفــط الــوســط ينظم
ص ـفــوفــه وي ـت ـق ـ ّـدم  ،3-4ب ـعــدمــا أنـهــى
الـلـبـنــانـيــون ال ـش ــوط األول ،مـتـقـ ّـدمــن
 1-3ب ــأه ــداف ال ـبــرازي ـلــي رودولـ ـف ــو دا
كوستا وأحمد خير الدين وكريم أبو
زي ــد امل ـعــار مــن امل ـيــاديــن ،وال ــذي عــادل
األرق ـ ــام وفـ ــرض ال ـت ـمــديــد .ك ــذل ــك ،كــان
خيار الطلب من حسن حمود تسديد
إح ـ ـ ــدى ال ـ ــرك ـ ــات ال ـت ــرج ـي ـح ـي ــة ق ـ ــرارًا
خــاطـئــا ،وخـصــوصــا أن ــه لــم يـلـعــب أي

شكل الهزيمة
يفرض ضرورة اإلعداد
بنحو مثالي قبل أي
استحقاق خارجي

دق ـي ـقــة طـ ــوال امل ـ ـبـ ــاراة ،ف ـك ــان نصيبه
إهدار الركلة التي أعطت الفوز للفريق
العراقي.
لكن رغم هذا األمــر ،فإن شكل الهزيمة
ي ـع ـط ــي فـ ـك ــرة واض ـ ـحـ ــة عـ ــن ض ـ ــرورة
اإلعداد بنحو مثالي قبل أي استحقاق
خ ــارج ــي ،وذلـ ــك ان ـطــاقــا م ــن الـحـمـلــة
املـقـبـلــة للمنتخب املـفـتــرض أن يكون
بـ ــأق ـ ـصـ ــى ج ـ ــاه ـ ــزي ـ ــة ل ـ ـكـ ــي ال ي ـغ ـيــب
ع ــن ال ـب ـطــولــة اآلس ـي ــوي ــة ال ـت ــي اع ـتــاد
امل ـش ــارك ــة ف ـي ـهــا .وه ـ ــذا األم ـ ــر يتطلب
مـ ـجـ ـه ــودًا ج ـم ــاع ـي ــا ي ـ ـبـ ــدأ م ـ ــن خ ــال
ت ــوف ـي ــر امل ـس ـت ـل ــزم ــات الـ ـض ــروري ــة مــن
م ـب ــاري ــات وم ـع ـس ـكــرات ل ـل ـحــاق بــركــب
املنتخبات األخ ــرى التي أصبحت في
ّ
متقدمة بعدما سبقها لبنان
مرحلة
لـفـتــرة طــوي ـلــة .كــذلــك تـتـطـلــب املـســألــة
تـعــاونــا مــن األنــديــة الـتــي أب ــدت أخـيـرًا
امتعاضها مــن الفترة التي سيتوقف
خاللها الــدوري فسحًا في املجال أمام
استعدادات املنتخب املفترض أن تكون
له األولوية في هذه املرحلة الحساسة
والحاسمة.

الكرة اللبنانية

الجنيدي يعود إلى المنتخب واألنصار

أكوفو خالل دفاعه عن الوان اشانتي كوتوكو

استدعى املدير الفني ملنتخب لبنان
ل ـك ــرة ال ـق ــدم املــون ـت ـي ـن ـغــري م ـي ــودراغ
رادول ــوفـ ـيـ ـت ــش ،امل ــداف ــع م ـع ـتــز بــالـلــه
الـ ـجـ ـنـ ـي ــدي ،والعـ ـ ـ ــب الـ ــوسـ ــط خـضــر
سـ ـ ــامـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـمـ ـ ــاريـ ـ ــن املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
املتواصلة على ملعب بيروت البلدي،
ال ـت ــي تـسـتـمــر ح ـتــى الـجـمـعــة املـقـبــل،
وهـ ــي امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ــى م ــن بــرنــامـجــه
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــدادي فـ ــي إطـ ـ ـ ــار ال ـت ـح ـض ـي ــرات
ملـبــاراتــه مــع كــوريــا الجنوبية املـقــررة
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء  8أي ـ ـل ـ ــول امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ض ـمــن
التصفيات امل ــزدوج ــة لـكــأســي العالم
 2018وآسيا .2019
ّ
ويعول الجهاز الفني على االنسجام
ال ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدي لـ ــاع ـ ـبـ ــن ،وال س ـي ـمــا
أن ال ـب ــرن ــام ــج األول ـ ـ ــي ي ـق ـت ـصــر عـلــى

الالعبني املحليني ،في ظل مراقبة نور
منصور وخليل خميس لــإبــال من
إصابتني طفيفتني.
وكان محمد حيدر قد التحق بتمارين
املـنـتـخــب ب ـعــدمــا ش ـفــي م ــن اإلص ــاب ــة
الـ ـت ــي ت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـه ــا م ـط ـل ــع ح ــزي ــران
املــاضــي ،وأبعدته عــن املـبــاراتــن أمــام
الـكــويــت والوس .ويخضع لالختبار
أيـ ـض ــا ال ـ ـحـ ــارس ح ـس ــن حـ ـم ــزة (20
سنة) الذي يلعب مع هاغابورع (أش
بي كي) السويدي للدرجة الثانية.
مـحـلـيــا ،وص ــل أم ــس ال ــاع ــب الـغــانــي
مايكل أكــوفــو املـتــوقــع انضمامه إلى
األن ـصــار ،وقــد كــان فــي استقباله في
مطار بيروت الــدولــي مدير العالقات
العامة في النادي محمود أبو النجا.

وتردد أن اكوفو سيخضع لالختبار،
من أجــل معرفة حضوره البدني قبل
التوقيع مع «األخضر» ،حيث يفترض
أن تـ ـت ــوض ــح الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة مـ ـ ــع ن ـه ــاي ــة
األسبوع .وبالتأكيد ،سيكون الغاني
م ـك ـس ـب ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ل ــأنـ ـص ــار فـ ــي ح ــال
إجــراء الصفقة ،على اعتبار أنه يملك
خبرة دولـيــة ،وقــد نشأ فــي أكاديمية
فــريــق ف ـي ـنــورد الـهــولـنــدي فــي ب ــاده،
واحـتــرف خارجيًا ثم ملع مع أشانتي
فــائـزًا بلقب ال ــدوري ثــاث م ــرات على
التوالي بني أعوام  2011و .2014كذلك
ّ
مــثــل منتخبي غــانــا لالعبني دون 20
عامًا واألوملـبــي ،إضــافــة إلــى املنتخب
األول ال ــذي داف ــع عــن ألــوانــه فــي سبع
مباريات دولية.

لكن مكسب األنـصــار لــن يتوقف عند
أكــوفــو ،ذلــك أن الـفــريــق اسـتـعــاد قائد
دف ــاع ــه مـعـتــز بــال ـلــه ال ـج ـن ـيــدي ال ــذي
حسم أم ــره وق ــرر اللعب مــع األنـصــار
ه ــذا املــوســم .وتــأتــي ع ــودة الجنيدي
ّ
لـتـعــزز خــط ال ــدف ــاع وتـشـجــع الـجـهــاز
الفني على صــرف النظر عن التعاقد
مــع مــدافــع أجنبي ملصلحة العــب في
مركز خط الهجوم.
وت ـب ــدو األم ـ ــور مـسـتـقــرة ف ــي ال ـن ــادي
األخ ـضــر مــع ان ـت ـظــام الـتـمــاريــن الـتــي
يـ ـش ــارك ف ـي ـهــا ال ــاع ــب رب ـي ــع عـطــايــا
ب ـن ـح ــو ط ـب ـي ـع ــي بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ف ـت ــرة
إيقافه ،حيث ُيظهر التزامًا وانضباطًا
عاليني.
(األخبار)

