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رياضة

ّ
زوق مكايل تتنفس «باسكت»
الحدث

استضافة أي حدث رياضي قاري أو دولي
هي ٌ
حلم لكل بلد وعاصمة ومدينة،
فكيف الحال إذا ما كان هذا الحدث هو
بطولة آسيا لكرة السلة .بطولة قارية
تقام على أرض لبنانية بحضور  15منتخبًا
حدث
زائرًا وصاحب األرض والجمهور .هو ً
استثنائي يستحق الوقوف عنده طويال
عبد القادر سعد
انطلقت بطولة آسـيــا لـكــرة السلة من
لبنان .ليس من عاصمته بـيــروت ،بل
من قلب كسروان من بلدة زوق مكايل.
هذه البلدة التي صمم القيمون عليها
عـلــى نقلها مــن كــونـهــا بـلــدة لبنانية
لتصبح مــركـزًا لـكــرة السلة اآلسيوية
عـلــى مـ ــدار  13ي ــوم ــا .غــالـبــا م ــا يـكــون
ال ـ ـيـ ــوم األول هـ ــو األه ـ ـ ــم واألص ـ ـعـ ــب،
إذ خــالــه ي ـقــام حـفــل االف ـت ـت ــاح ،وفـيــه
ّ
يتوج جهد أشهر من العمل والتنظيم
وامل ـع ــان ــاة لـتـقــديــم أف ـضــل ص ــورة الــى
القارة األكبر.
أول م ــن أم ـ ــس ،ل ــم ي ـك ــن ي ــوم ــا ع ــادي ــا
ف ــي زوق مـكــايــل حـيــث مـلـعــب مـجـ ّـمــع
نهاد نوفل الــذي سيحتضن فعاليات
الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــدى م ـ ـ ــا يـ ـ ـق ـ ــارب
األسبوعني.
البلدة باملطلق تعيش حالة طوارئ
منذ أشهر تحضيرًا للحدث الكبير،
وهي التي ال يمكن اعتبارها طارئة
ع ـل ــى ال ـل ـع ـب ــة ،إذ ل ــدي ـه ــا ف ــري ــق فــي
الــدرجــة األول ــى حاليًا هــو التضامن
الزوق.
لـكــن ي ــوم الـثــاثــاء هــو ي ــوم االفـتـتــاح.
تشعر وأن ــت تـتــوجــه ال ــى املـلـعــب بــأن
امل ـن ـط ـق ــة ت ـت ـن ـفــس ك ـ ــرة سـ ـل ــة .رائ ـح ــة
هــذه الــريــاضــة الـتــي أصبحت وطنية
بامتياز تعبق في أجــواء هــذه البلدة
الـكـســروانـيــة .تشعر بــأنـهــا مفصولة
ع ــن مـحـيـطـهــا ال ـغ ــائ ــب ع ــن ال ـتــرويــج
لحدث بحجم بطولة آسيا لكرة السلة.
للبلدة ترتيباتها الخاصة .ال يمكن أن
تمر بها مــن دون أن تشعر بــأن سلة
آسـيــا فــي قلب لـبـنــان .الف ـتــات ،أعــام،
صــور ،شـعــارات ،منظمون ،إرشــادات،
مــواقــف ،بــاصــات .كلها تشير الــى أن
ه ـنــاك حــدثــا كـبـيـرًا سـيـحـصــل ال ـيــوم.
وجـ ــوه ال ــزوق ـي ــن تــرحــب بــالــزائــريــن.
جمهور مــن أعـمــار مختلفة معظمهم
من الشباب أتوا من كل لبنان لتشجيع
مـنـتـخـبــه ف ــي ال ـي ــوم األول .شـعــارهــم
واحـ ـ ــد «ك ـل ـن ــا مـ ـع ــك» .ت ـغ ـيــب األعـ ــام
ج ـم ـي ـع ـهــا مـ ــن س ـي ــاس ـي ــة وري ــاض ـي ــة
تتعلق بــاألنــديــة ليحضر علم واحــد:
عـلــم لـبـنــان .هــو مــوجــود عـلــى أب ــواب

شعار واحد للجمهور اللبناني»كلنا معك» (اللجنة اإلعالمية)

الفيليبين تصدم الصين للمرة األولى منذ  10أعوام
حققت الفيليبني ،وصيفة النسخة املاضية ،أولى مفاجآت كأس آسيا الـ  29لكرة السلة بتغلبها على الصني حاملة
اللقب  87-96في قمة املجموعة الثانية.
ٌّ
وتألق من الجانب الفيليبيني كل من تيرنس روميو ( 26نقطة) وكريستيان كارل ستانداردينغر ( 15نقطة) ،بينما
برز من ناحية الصينيني ايلون غاو ( 18نقطة) وبينغ زهو ( 17نقطة) ،علمًا بأنه الفوز االول للفيليبني على الصني
منذ  10اعوام.
وضمن املجموعة ذاتها حقق منتخب العراق فوزًا الفتًا على نظيره القطري بنتيجة .66-75
واكتسح املنتخب االيراني نظيره الهندي بفارق  47نقطة  54-101ضمن مباريات املجموعة األولى.
وبرز من املنتخب االيراني املخضرم حامد حدادي ( 20نقطة و 8تمريرات حاسمة) ومحمد جمشيدي جعفر آبادي
( 18نقطة) وسجاد ماشايخي ( 16نقطة) ،ومن املنتخب الهندي امجيوت جيل سينغ ( 10نقاط).
هذا ويلعب لبنان اليوم ثانية مبارياته في املجموعة الثالثة ضد نيوزيلندا الساعة  ،21.00بينما سيلعب منتخبا كوريا
الجنوبية وكازاخستان ( )18.30ضمن املجموعة عينها .وتشهد املجموعة الرابعة مباراتني ،االولى بني تايبيه واليابان
( ،)13.30والثانية بني اوستراليا وهونغ كونغ (.)16.00

امل ـح ــال وع ـلــى ال ـش ــرف ــات .ل ــدى مـحــال
بيع الهدايا وعلى أعمدة اإلنــارة ،علم
واحد ولعبة واحدة تجمع اللبنانيني
في حدث استثنائي.
التنظيم على أعلى مستوى .باصات
جــاهــزة لنقل الحاضرين مــن املــواقــف
الـكـثـيــرة ال ــى امل ـل ـعــب .تـنـتـظــر لــدقــائــق
في الباص الــذي ينتظر بــدوره بعض
ّ
امل ـش ـج ـع ــن ال ــواصـ ـل ــن ل ـي ـق ــل ـه ــم ال ــى
امل ـل ـع ــب .ال ح ــدي ــث سـ ــوى كـ ــرة الـسـلــة
ومـنـتـخــب لـبـنــان ومـ ــاذا سـيـقـ ّـدم أمــام
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري .ه ـ ــل الـ ـحـ ـض ــور
ال ـج ـم ــاه ـي ــري س ـي ـك ــون ك ـب ـي ـرًا؟ «أن ــت
مــع مــن :الرياضي أم الحكمة؟» يسأل
مـشـجــع شـخـصــا يـجـلــس ال ــى جــانـبــه.
«ال ـي ــوم أن ــا م ــع لـب ـنــان وبـ ــس» يجيب
ال ـث ــان ــي .ي ـصــر ال ـس ــائ ــل ع ـلــى س ــؤال ــه،
ف ـي ـج ـي ـبــه «أن ـ ـ ــا مـ ــع ال ـت ـّض ــام ــن فــريــق
الضيعة والعبوه من عنا من هون».
يتحرك الباص ،وما هي سوى دقائق
لـتـصــل ال ــى املـلـعــب .تستقبلك الـقــريــة
الـتــرفـيـهـيــة .اس ــم عـلــى مـسـمــى .أج ــواء
رائـعــة تجمع بــن الـتــرفـيــه والــريــاضــة
وحـتــى الـطـعــام .فــي رك ـ ٍـن منها شـ ّـبــان
يلعبون كــرة سلة ( .)3×3وفــي زاويــة
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـ ـ ــدور م ـس ــاب ـق ــة ف ـ ــي ال ــرم ــي
ع ـل ــى الـ ـسـ ـل ــة ،وف ـ ــي مـ ـك ــان آخ ـ ــر فــرقــة
تغني باألجنبية ،ترافقها فتاة تقوم
بعروض بهلوانية.
رائحة األطعمة تعبق باملكان ،تعويذة
ال ـب ـط ــول ــة «ال ـث ـع ـل ــب» حـ ــاضـ ــرة .ال ـكــل
كخلية نـحــل قـبــل ســاعـتــن عـلــى حفل
االفـ ـتـ ـت ــاح ،ف ــي ظ ــل إجـ ـ ـ ـ ــراءات أم ـن ـيــة
عــالـيــة وتـشــديــد عـلــى الـنـظــام مــن قبل
املتطوعني واملسؤولني ،لكن بأسلوب
الئق.
تحتار إذا ما تريد أن تبقى في الخارج
أم تدخل الــى امللعب .هــذا املـكــان الــذي
يفاجئك لــدى مشاهدته للمرة األولــى
بحلته ال ـجــديــدة .ملعب رائ ــع حديث
بمدرجات كبيرة قد تكون األكبر بعد
املــديـنــة الــريــاضـيــة ،لكنه بكل بساطة
ُ ّ
منشأة جميلة تعلق وســامــا على كل
من ساهم في بنائها.
ه ــو ل ــم ي ـك ــن س ـ ــوى الـ ـي ــوم األول مــن
ال ـب ـط ــول ــة .ل ـكــن ال ش ــك ف ــي أنـ ــه ال ـيــوم
األه ـ ـ ـ ــم ،حـ ـي ــث نـ ـج ــح الـ ـق ـ ّـيـ ـم ــون عـلــى
ال ـب ـط ــول ــة م ــن االتـ ـح ــادي ــن اآلسـ ـي ــوي
واللبناني فــي تخطي امتحانه .الكل
ك ــان س ـع ـي ـدًا ف ــي زوق م ـكــايــل ،وال ـكــل
خرج فرحًا بالفوز اللبناني الفني من
جهة ،والفوز اإلداري والتنظيمي من
جهة أخرى.
صحيح أن اسـتـضــافــة الـبـطــولــة مـ ّـرت
بمخاض عسير ،لكن مــن عــاش اليوم
األول يـعـلــم تـمــامــا أن ك ــل نـقـطــة عــرق
ب ــذل ــت الس ـت ـضــافــة ال ـح ــدث ل ــم تــذهــب
هدرًا.

الكرة اللبنانية

كأس النخبة :تخسير الصفاء وإيقاف المقداد
لــم تمر الجولة الثانية مــن مسابقة
كــأس النخبة لكرة الـقــدم على خير،
فالجولة األولــى التي شهدت تغريم
ن ــادي ــي الـنـجـمــة واألنـ ـص ــار م ــن دون
إي ـقــافــات ،لــم تنسحب عـلــى الـجــولــة
ال ـث ــان ـي ــة .أمـ ــا ح ـص ــة األس ـ ــد فـكــانــت
ملـبــاراة العهد والصفاء التي انتهت
ب ــال ـت ـع ــادل  1 - 1ض ـم ــن امل ـج ـمــوعــة
األولى.
هذه املباراة حضرت بشكل بارز في
تـعـمـيــم االتـ ـح ــاد الـ ـص ــادر أمـ ــس مع
تخسير نادي ّ الصفاء  3 - 0إلشراكه
العبًا غير موقع على كشوف النادي

وه ـ ــو م ـح ـمــد عـ ـط ــوي .خ ـط ــأ إداري
ّ
أخ ــذ نـقــاط امل ـب ــاراة ال ــى الـعـهــد وأك ــد
ّ
املؤكد بتأهل بطل لبنان الى نصف
ال ـن ـه ــائ ــي ،ل ـكــن هـ ــذه امل ـ ــرة م ـت ـصــدرًا
للمجموعة.
مدير نــادي الصفاء يوسف بعلبكي
أوضـ ـ ـ ـ ــح لـ ـ ـ ــ»األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن الـ ــاعـ ــب
املقصود ليس العب األنصار محمد
عطوي كما قيل ،وال اسمه كذلك من
األس ـ ــاس .ه ــو الع ــب ك ــان م ـع ــارًا الــى
األه ـل ــي ص ــرب ــا ،وال ـج ـم ـيــع ي ـنــادونــه
محمد عطوي .وقد عاد الى الصفاء،
وع ـلــى ه ــذا األسـ ــاس ج ــرى تسجيل

اسـ ـ ـم ـ ــه عـ ـل ــى كـ ـ ـش ـ ــوف الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي فــي
املسابقة .لكن ّ
تبي أمــس أن الالعب
اسـمــه فــي الـهــويــة حـســن اسماعيل
مــن بـلــدة تــولــن الجنوبية ،ومحمد
عطوي هو لقبه الذي ينادونه به في
البلدة منذ صغره.
وال ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن الـ ـ ــاعـ ـ ــب لـ ـ ــم ي ـ ـشـ ــارك
س ــوى دقـيـقـتــن ف ــي ال ـل ـقــاء ،لكنهما
كانتا كافيتني لضياع نقطة غالية
انتزعها الصفاء من العهد في وقت
كان فيه كثيرون يعتقدون بأن بطل
لبنان سيلحق خسارة ثقيلة بسلفه
الصفاء.

لــم تـتــوقــف الـعـقــوبــات عـنــد تخسير
ال ـص ـف ــاء ،ذلـ ــك أن لـجـنــة االن ـض ـبــاط
أوقفت العبه بشار املـقــداد مباراتني
لــرم ـيــه ع ـب ــوة م ـي ــاه ع ـلــى الـجـمـهــور
الذي استمر في شتمه قبل الحادثة.
كـمــا ق ــررت لـجـنــة االن ـض ـبــاط تغريم
ناديي الصفاء والعهد مبلغ مليون
لـيــرة لكل منهما نتيجة ملــا بــدر من
ج ـم ـه ــوره ـم ــا ،إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى ت ـغــريــم
الـصـفــاء مليونًا آخ ــر بسبب مسألة
الالعب عطوي.
ق ـ ـ ـ ــرارات لـ ــم ت ـغ ـ ّـي ــر ك ـث ـي ـرًا فـ ــي تــأهــل
ال ـع ـهــد ،لـكـنـهــا حـسـمــت أم ــر تـصــدره

للمجموعة برصيد ســت نـقــاط ،كما
ف ـت ـحــت الـ ـب ــاب أمـ ـ ــام الـ ـس ــام زغ ــرت ــا
أك ـث ــر ل ـل ـتــأهــل الـ ــى ن ـص ــف ال ـن ـهــائــي
بـعــدمــا ك ــان الـصـفــاء يكفيه الـتـعــادل
في هذه املباراة لكي يتأهل مستفيدًا
مــن خـســارة الفريق الــزغــرتــاوي أمــام
العهد  3 - 1في الجولة األولى.
لكن مع تخسير الصفاء  3 - 0أصبح
يكفي السالم التعادل مع الصفاء يوم
السبت على ملعب العهد عند الساعة
ّ
 17.00لكي يتأهل حيث سيتساوى
في النقاط مع الصفاء ،لكن سيكون
هدف واحد.
متفوقًا عليه بفارق
ٍ

