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ّ
سلة آسيا

البطولة العربية

الرياضي يفتقد كريستوفر أوبيكبا

ّ
الخسارة تصعب مهمة العمالق البيروتي في البطولة
انتهى مشوار النجمة في
كأس العرب لألندية األبطال
في كرة القدم عند المحطة
األهالوية ،حين خسر ممثل
لبنان الثاني  ،4 - 1في «المدينة
الرياضية» ،ضمن إياب الدور 32
بعد التعادل السلبي ذهابًا في
االسكندرية .خروج واقعي
ونتيجة متوقعة في ظل
الفارق الكبير في المستوى
والنقص العددي النجماوي
مقابل اكتمال الصفوف
المصرية .خسر النجمة بالنتيجة
لكن المقلق أكثر هو خسارة
العبين بداعي اإلصابة حسن
معتوق ومحمود سبليني.
واألخطر :محاوالت سعودية
لشراء «همة» اللبنانيين ّ
ضد
األهلي

حضر ما يقارب الـ 27ألف مشجع إلى ملعب المدينة الرياضية (عدنان الحاج علي)

ُ
لهذه األسباب لم تصرف «اإلكراميات» السعودية

حسين ّ
سمور

نهاية «الحلم العربي» للنجمة
عبد القادر سعد
أفـســدت الخسارة الثقيلة التي لقيها
ف ــري ــق ال ـن ـج ـمــة أمـ ـ ــام ض ـي ـفــه األه ـل ــي
املصري  4 - 1املشهد الرائع الذي رسمه
ج ـم ـه ــور ال ـن ـج ـمــة أم ـ ــس ع ـل ــى مـلـعــب
املدينة الرياضية .ما يقارب الخمسة
وع ـ ـشـ ــريـ ــن ألـ ـ ـ ــف مـ ـشـ ـج ــع نـ ـجـ ـم ــاوي
ح ـضــروا إلــى املـلـعــب مل ــؤازرة فريقهم.
ح ـض ــر الـ ـنـ ـجـ ـم ــاوي ــون بـ ـ ـ ــاآلالف وه ــم
يعرفون صعوبة املهمة وقوة الضيف
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــم .عـ ـل ــى رغ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك حـ ـض ــروا
متسلحني بــاألمــل وب ــأن ك ــرة ال ـقــدم ال
تـعــرف املـسـتـحـيــل .كــانــت األجـ ــواء في
ملعب املــديـنــة الرياضية استثنائية.
أجــواء لم يشهدها امللعب منذ مباراة
لبنان وكوريا الجنوبية قبل سنوات
ض ـمــن ت ـص ـف ـيــات ك ــأس ال ـع ــال ــم 2014
حني فاز لبنان  .1-2الطرقات املحيطة
بامللعب كــانــت مــزدحـمــة .مــن الصعب
الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى املـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة
ّ
بالسيارة .حل الدراجة النارية أفضل
وأسرع وهذا ما يفسر كمية الدراجات
ف ــي مــوقــف املــدي ـنــة ،و«ال ـط ـب ـقــة» الـتــي
ينتمي إليها هــذا الجمهور «املتيم»
بفريق مدينته .وليست الـخـســارة ما
سيحزن الجماهير .ولـيــس «حــديــث»
رئ ـي ــس الـ ـن ــادي أس ـع ــد صـ ـق ــال ،ال ــذي
قال في مناسبة سابقة «بعد التعادل
مــع األه ـلــي (ف ــي مـصــر) ال أرى العهد
واألنـ ـص ــار» .فــالـجـمـهــور وف ــي لفريقه
دائـ ـ ـم ـ ــا ،وه ـ ـ ــو ي ـ ـعـ ــرف ج ـ ـي ـ ـدًا ،ف ـ ــارق
اإلمكانات بينه وبني األهلي القاهري،
وه ـ ــذا كـ ــان واضـ ـح ــا ف ــي امل ـل ـع ــب .أم ــا
اإلمكانات «األخــرى» فهي ما سيحزن
ً
الجمهور فعال ،أي اإلمكانات املادية،
واملكافآت.
لــم يخسر العـبــو النجمة بالنتيجة
فقط أمام األهلي املصري ،بل خسروا
م ـك ــاف ــأة ك ـب ـيــرة ك ــان ــوا سـيـحـصـلــون
عـلـيـهــا ف ــي ح ــال الـ ـف ــوز .ف ـقــد عممت
إدارة النجمة على العبيها أنها في

صدد منح كل العب مكافأة قدرها 5
آالف دوالر في حال فازوا على األهلي
أمس .مكافأة قد تكون األعلى لالعبي
النجمة .بدا الرقم غريبًا بعض الشيء
ف ــي ظ ــل األزم ـ ــة املــال ـيــة ال ـت ــي يـعــانــي
م ـن ـهــا ال ـ ـنـ ــادي وال ـش ـي ـك ــات امل ـ ّ
ـؤج ـل ــة
ال ـصــادرة عـنــه« .األخ ـبــار» علمت من
مصدر إداري ،أن املكافأة هي عبارة
ً
عن «سخاء سعودي» ممثال بطالل آل
شيخ .وهــي بــاألســاس عبارة عن 10
آالف دوالر لكل العب أساسي وكذلك
األمر بالنسبة للجهاز الفني ،إضافة
إل ــى م ـكــافــأة كـبـيــرة ل ـل ـن ــادي ...ولـكــن
«ب ـش ــرط أن ي ـتــم إق ـص ــاء األه ـل ــي من
الـبـطــولــة» ،كما يـقــول امل ـص ــدر« ...في
حــن سيحصل كــل الع ــب احتياطي
على مبلغ خمسة آالف دوالر» .وتم
إب ــاغ املـســؤولــن بــالـنــادي باملكافأة
امل ـق ــدم ــة م ــن مـ ـس ــؤول ع ــرب ــي رف ـي ــع،
حيث قال للمسؤول النجماوي« :هذه
املكافأة من معاليه» .واملتابع يعرف
مـشـكـلــة ت ــرك ــي آل ش ـيــخ م ــع األه ـلــي
امل ـص ــري .لـكــن امل ـكــافــأة «املـهـيـنــة» لم
تصل إلــى جيوب الالعبني والفنيني
واإلداريني وحتى إلى خزينة النادي
بعد الخسارة .كشفت عن مدى تمني
بعض الشخصيات العربية خــروج
األه ـلــي فــي ظــل املـعــركــة ال ــدائ ــرة بني
الـنــادي املـصــري وتـلــك الشخصيات،
ع ـل ــى ع ـك ــس ت ـص ــري ــح أح ـ ــد الـفـنـيــن
ف ــي األه ـل ــي امل ـص ــري ،ع ـبــر ق ـنــاة أبــو
ظ ـب ــي ،ال ـ ــذي ع ـ ّـب ــر ع ــن مـحـبــة كـبـيــرة
للنجمة ولبنان ،عندما ُسئل بخبث،
ع ــن «ان ــزع ــاج األه ـل ــي م ــن تـصــرفــات
النجمة».
وإلى املكافأة «السرية» من «معاليه»،
كانت هناك الفتة ،صورت على عجل،
تقول« :جمهور النجمة يتمنى الشفاء
العاجل لكبير العائلة الرياضية في
الـعــالــم الـعــربــي ،منحكم الـلــه الصحة
وال ـعــاف ـيــة يــا أب ــو ن ــاص ــر» .والحقيقة
أن الــذي يعرف جمهور النجمة ،ليس

بحاجة ألن يعرفه فردًا فردًا ،لكنه على
األق ــل سـيـسـتـغــرب :مــن يـفـعــل كــل هــذا
باسم جمهور النجمة؟ من املكافأة ،إلى
الــافـتــة .وه ــذه ليست دع ــوة ملقاطعة
االتحاد العربي إطالقًا ،لكنها محطة
لـلــوقــوف عـنــد «ال ـتــزلــف» لشخصيات
لديها حساباتها السياسية ،وكل هذا
يحدث باسم الجمهور.
ن ـت ـح ــدث عـ ــن ال ـج ـم ـه ــور ال ـ ـ ــذي قـطــع
م ـئ ــات األمـ ـت ــار ،وان ـت ـظــر ف ــي صـفــوف
طويلة أمام امللعب .السير على األقدام
ب ــدا أفـضــل الـحـلــول فــي ظــل الجحافل
الــزاح ـفــة إل ــى امل ـل ـعــب .آالف نجماوية
عــانــت كثيرًا قبل الــدخــول إلــى امللعب
نتيجة الضغط الكبير على األب ــواب،
ف ـم ـنــذ ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ج ـ ـدًا ل ــم يـحـضــر
ه ــذا ال ـعــدد مــن الـجـمـهــور إل ــى املدينة
الــريــاضـيــة .الـحـضــور الجماهيري لم
يقتصر على النجماويني ،فاملصريون
حضروا بأعداد كبيرة أيضًا بعضهم

وعد طالل آل شيخ بمكافآت
لالعبي النجمة ُعبر إداريين في
الفريق شرط أن يقصوا األهلي
ب ــال ــزي ال ـف ــرع ــون ــي وآخـ ـ ـ ــرون بــالـعـلــم
امل ـ ـصـ ــري .م ــا يـ ـق ــارب األلـ ـف ــي م ـصــري
ح ـض ــروا إل ــى املـلـعــب وج ـل ـســوا جنبًا
إلى جنب مع جمهور لبناني من فرق
أخرى كالعهد واألنصار الذين حضرت
ّ
وشجع
أعالمهم في املدرجات املصرية
مـ ــن ي ـح ـم ـل ــوه ــا ف ــري ــق األهـ ـ ـل ـ ــي .أمـ ــرٌ
استفز الجمهور النجماوي املالصق
فحصل تراشق بعبوات املياه الفارغة
والشتائم مــن دون أن تتطور األمــور.
الليزر حضر أيضًا وهو حضور للمرة
الـثــانـيــة بـعــد لـقــاء الـنـجـمــة واألن ـصــار
فــي الـ ــدوري الـلـبـنــانــي« ،أنـ ــار» وجــوه
الــاع ـبــن مــن دون ال ـق ــدرة عـلــى إلـقــاء
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى م ــن ي ـح ـم ـلــه ع ـل ــى رغ ــم

استهل نادي الرياضي بيروت
حملة الدفاع عن لقبه
اآلسيوي بخسارة قاسية من
نادي ألفاريك طوكيو بطل
اليابان بنتيجة ( 87ـ ،)76
في المباراة التي جمعت
الفريقين ضمن المرحلة
األولى من بطولة آسيا لكرة
ّ
السلة والتي تستضيفها
تايالند .خسارة المباراة األولى
تفرض على ممثل لبنان
والعرب الفوز بالمباراتين
المتبقيتين ليحجز مكانه
في نصف النهائي اآلسيوي
للمرة الثالثة على التوالي،
بعدما حل وصيفًا في
الموسم ما قبل الماضي،
وأحرز اللقب في الموسم
الماضي مع المدرب الحالي
للفريق أحمد ّ
فران

س ـهــولــة امل ـس ــأل ــة .ف ــأي كــام ـيــرا ق ــاردة
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـق ــاط م ـ ـصـ ــدر ال ـ ـل ـ ـيـ ــزر ،لـكــن
املـشـكـلــة لـيـســت فــي ع ــدم ال ـق ــدرة على
تـحــديــد امل ـص ــدر ب ــل ف ــي غ ـيــاب ال ـقــرار
بإلقاء القبض على من يحمله .مشهد
الـجـمـهــور ال ــرائ ــع عـلــى رغ ــم جماليته
كـ ـ ـ ــان م ـ ـن ـ ـقـ ــوصـ ــا .اف ـ ـت ـ ـقـ ــدت امل ـن ـط ـق ــة
الواقعة خلف املرمى الجنوبي مللعب
امل ــدي ـن ــة ال ــري ــاض ـي ــة م ـج ـمــوعــة لـطــاملــا
ّ
ميزت مدرجات النجمة في املباريات
السابقة« .ألتراس سوبر نوفا» غابوا
عــن امل ـش ـهــد .غ ـيــاب يـحـمــل فــي طياته
ت ـس ـج ـيــل م ــوق ــف ب ـع ــد رف ـ ــض م ــراق ــب
امل ـ ـبـ ــاراة ال ـع ـم ــان ــي س ــال ــم ال ـصــال ـحــي
رف ــع صـ ــورة رم ــزي ــة ك ـب ـيــرة ملشجعني
يقفون أمام مركز للشرطة كتعبير عن
اعتقال عدد من مشجعي األلتراس في
االسـكـنــدريــة فــي لـقــاء الــذهــاب .مراقب
املـبــاراة اعتبر أنها مسيئة للسلطات
املصرية ،والنجماويون أصروا عليها.
وف ــي ظــل الــرفــض املـطـلــق مــن املــراقــب
ق ـ ــررت م ـج ـمــوعــة األل ـ ـتـ ــراس مـقــاطـعــة
املـ ـب ــاراة .وهـ ــذا ه ــو مــوقــف الـجـمـهــور
ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـح ـق ـي ـق ــي ،وم ـ ــا ي ـج ــب أن
ي ـعــرفــه امل ـص ــري ــون :ج ـم ـهــور الـنـجـمــة
متعاطف مــع جمهور األهـلــي ،وليس
مع أي أحــد آخــر .هكذا كانت الصورة
على مــدرجــات املدينة وخ ــارج أســوار
امللعب .على أرضه خارج العشب كانت
ـال على رغم
الـصــورة جيدة .تنظيم عـ ٍ
بعض الثغرات وترتيبات لوجستية
مــع لــوحــات وم ـن ـصــات أض ـفــت رونـقــا
على اللقاء.
عـلــى عـشــب املـلـعــب ال ـص ــورة ل ــم تكن
م ـك ـت ـم ـل ــة ،ت ـش ـك ـي ـلــة الـ ـف ــريـ ـق ــن ب ــدت
م ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــة .واحـ ـ ـ ـ ــدة أهـ ـ ــاويـ ـ ــة ش ـبــه
مكتملة وأخ ــرى نجماوية منقوصة
خـمـســة الع ـب ــن .ب ــدائ ــل واق ـع ـيــة لجأ
إليها املــديــر الفني الصربي بوريس
بـ ــون ـ ـيـ ــاك لـ ـس ــد الـ ـ ـثـ ـ ـغ ـ ــرات .م ـح ـم ــود
سـ ـبـ ـلـ ـيـ ـن ــي فـ ـ ــي الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم مـ ـ ــع ع ـلــي
ع ــاء ال ــدي ــن بـ ـم ــؤازرة م ــن نـ ــادر مطر

وح ـســن مـعـتــوق ،خلفهما عـلــي بــزي
وال ـس ـن ـغــالــي إدري ـس ــا ن ـيــانــغ .وج ــود
بزي في الوسط فرض إشــراك حسني
شرف الدين كظهير إلى جانب قاسم
الــزيــن وال ـســوري أحمد ديــب والقائد
ع ـلــي حـ ـم ــام .خ ـلــف ك ــل ه ـ ــؤالء كــانــت
عودة الحارس عباس حسن .عودة لم
تكن كما يتمناها حارس النجمة مع
تلقي مرماه أربعة أهداف تناوب على
تسجيلها علي معلول ،مؤمن زكريا،
وليد سليمان ومحمد شريف.
ال ـن ـج ـم ــة نـ ـج ــح ب ــالـ ـصـ ـم ــود ل ـخ ـمــس
وعـشــريــن دقـيـقــة .ب ــدت فيها الـصــورة
النجماوية الفنية جيدة .أمـ ٌـر رفع في
م ـن ـســوب ال ـت ـف ــاؤل ع ـنــد الـنـجـمــاويــن
م ــن إم ـك ــان ـي ــة ت ـح ـق ـيــق مـ ـف ــاج ــأة .لـكــن
ف ــي ظـ ــرف ع ـشــر دق ــائ ــق م ــن الــدقـيـقــة
 25وحـتــى الــدقـيـقــة  35تلقى النجمة
هدفني كانا كافيني لضرب معنويات
ال ــاع ـب ــن وإط ـ ـ ــاق ال ـع ـن ــان لـلـفـنـيــات
املصرية التي بدا اللبنانيون بعيدون
جدًا عنها .وبما أن املصائب غالبًا ما
تأتي بالجملة ،يضطر املدرب بونياك
إلــى إج ــراء تبديلني فــي الـشــوط األول
مــع إصــابــة مـحـمــود سبليني وحسن
ً
م ـع ـت ــوق ،ل ـيــدخــل بـ ــدال مـنـهـمــا حسن
امل ـح ـمــد وع ـلــي ال ـح ــاج .م ـشــاركــة طــال
ان ـت ـظــارهــا لــأخـيــر بـعــد ط ــول غـيــاب.
أما املحمد فقد نجح في تحقيق هدف
س ـي ـب ـقــى فـ ــي سـ ـج ــات ــه ،حـ ــن سـ ّـجــل
الهدف الوحيد للنجمة في الدقيقة .89
صحيح أن النتيجة كانت  0-4لألهلي
امل ــدرج ــات أصـبـحــت شـبــه خــالـيــة بعد
م ـ ـغ ـ ــادرة عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـج ـم ـه ــور
النجماوي ،لكنه يبقى هدفًا تاريخيًا
لـلـمـحـمــد سـ ّـجـلــه ف ــي مــرمــى ال ـحــارس
األه ـ ــاوي مـحـمــد ال ـش ـن ــاوي .الـطــريــق
طــوي ـلــة ،وي ـبــدو أن ــه عـلــى الــرئ ـيــس أن
يـعـيــد ال ـن ـظــر ف ــي ح ـســابــاتــه .الـ ــدوري
ال ـل ـب ـنــانــي م ـس ـت ـمــر ،ولـ ــم ي ـعــد ممكنًا
ت ـجــاهــل ال ـع ـهــد واألنـ ـص ــار وال ـص ـفــاء
وبقية الفرق اللبنانية.

م ـبــاراة قـ ّ
ـويــة قــدمـهــا ن ــادي الــريــاضــي
بيروت في مستهل مشواره اآلسيوي،
ولكن بعض األخطاء الصغيرة وعدم
االن ـ ـس ـ ـجـ ــام بـ ــن ال ــاعـ ـب ــن أدت إل ــى
ـادي ألفاريك
خسارة اللقاء لحساب نـ ّ
ط ــوك ـي ــو ب ـط ــل ال ـ ـيـ ــابـ ــان .تـ ــأثـ ــر نـ ــادي
امل ـنــارة بـغـيــاب صــانــع األل ـعــاب ّ
املميز
َ
وائـ ـ ــل ع ــرق ـج ــي الـ ـ ــذي ل ــم ي ـت ـع ــاف مــن
إصــابـتــه بقطع فــي الــربــاط الصليبي
بعد ،كما ترك غياب املدافع القوي جان
عبد الـنــور بــداعــي اإلصــابــة (كسر في
اإلصبع) فراغًا كبيرًا في خط الدفاع.
ّ
وأكدت املباراة األولى من بطولة آسيا،
أن حامل لقب املوسم املاضي بحاجة
ّ
ماسة إلى العب ارتكاز صريح للدفاع
ّ
عــن لـقـبــه .واألك ـي ــد أن مــا ت ـحــدث عنه
املدرب ّفران قبل اللقاء كان من أسباب
الخسارة ،وهو سوء التحضير نتيجة
اإلصــابــات ،وانشغال بعض الالعبني
مع منتخب لبنان في تصفيات كأس
العالم.
بداية اللقاء كانت ضعيفة من النادي

الفريق اللبناني بعدما ارتكب باسل
بوجي خطأين في وقت مبكر ،وثالثة
أخ ـ ـطـ ــاء ارت ـك ـب ـه ــا ح ـس ــن ال ـخ ـط ـيــب.
واس ـ ـت ـ ـف ـ ــاد مـ ـ ـ ـ ــدرب نـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـفـ ــاريـ ــك
الصربي لوكا بافيسيتش من األخطاء
ّ
اللبنانية ،وتمكن من توظيف العبي
ّ
االرت ـك ــاز لــديــه ب ـصــورة مـثــالــيــة تحت
ّ
ّ
اللبنانية.
السلة
فــي الــربــع الــرابــع واألخ ـيــر مــن الـلـقــاء،
لــم تنجح م ـحــاوالت العـبــي الرياضي

ال ـب ـيــروتــي ،وخ ــاص ــة م ــن ق ـبــل صــانــع
األلعاب املجنس مارك اليونز ،والالعب
اسماعيل أحمد الذي يشارك
املخضرم
ّ
ـان مع النادي
ـ
ث
س
كمجن
البطولة
في
ٍ
الـلـبـنــانــي .تـقــدم ال ـنــادي الـيــابــانــي في
بــدايــة الــربــع ّ
األول وأبـقــى على تقدمه

ف ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـفـ ـت ــرات ،ب ـعــدمــا نـجــح
الع ـب ــوه بــإي ـقــاف الي ــون ــز ،وم ـنــع أمـيــر
س ـعــود م ــن الـتـسـجـيــل م ــن املـســافـتــن
املتوسطة والبعيدة ( 3نقاط) ،لينتهي
الربع ّ
األول بنتيجة ( 21ـ  .)18املهم في
الـلـقــاء بالنسبة إل ــى ن ــادي الــريــاضــي
كـ ـ ــان تـ ــألـ ــق الـ ــاعـ ــب الـ ـج ــدي ــد ب ــاس ــل
بــوجــي بالتقاط الـكــرة (ريـبــاونــد) في
ّ
هجومية ،كما
 10مناسبات؛ بينها 4
قـ ّـدم مستوى ّ
جيدًا دفاعيًا وهجوميًا
ّ
وسجل  11نقطة خالل اللقاء .في الربع
ّ
ّ
ال ـثــانــي ،واص ــل ال ـيــابــانــيــون تـفــوقـهــم
ّ
وخاصة
وسط ضياع الدفاع اللبناني
ّ
ت ـح ــت الـ ـس ــل ــة .وك ــان ــت ب ـ ـ ــارزة حــاجــة
ال ـن ــادي ال ـب ـيــروتــي إل ــى الع ــب ارت ـكــاز
ّ
صريح ّ
يعوض اسماعيل أحمد السلة،
وهـ ـن ــا ظـ ـه ــرت الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى ال ــاع ــب
األجنبي الثاني في النادي النيجيري
كريستوفر أوبـيـكـبــا ال ــذي لــم يلتحق
بــالـفــريــق نتيجة مـشــاكــل فــي أوراقـ ــه،
وبالتالي لم يكن اسماعيل أحمد قادرًا
ع ـلــى ت ـعــوي ـضــه ف ــي ال ـل ـعــب الــدفــاعــي
ّ
تحت السلة ،كون أحمد معتادًا خالل
الـفـتــرة السابقة اللعب فــي املــركــز رقم
( )4وليس ( )5كالعب إرتكاز صريح.
وه ـن ــا ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن أحـمــد
شــارك ملـ ّـدة  38دقيقة مــن أصــل  40في
الـلـقــاء ،وه ــو فــي عـمــر  41سـنــةّ .
وســع
العبو فريق الفاريك طوكيو النتيجة
واسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادوا مـ ــن سـ ـ ــاح ال ـث ــاث ـي ــات
لينهوا الربع الثاني بنتيجة ( 41ـ .)32
فــي الــربــع الـثــالــث ،تـحـ ّـســن أداء رجــال
امل ــدرب أحمد ف ـ ّـران ،بعد تحرر صانع
األلـ ـع ــاب م ـ ــارك الي ــون ــز ،وت ـم ـك ـنــه من
ّ
اخـ ـت ــراق س ــل ــة ال ـخ ـصــم ف ــي أك ـث ــر مــن
َ
مـنــاسـبــة ،كـمــا ع ـمــد املـ ــدرب فـ ـ ّـران إلــى
تـغـيـيــر أس ـل ــوب ــه ال ــدف ــاع ــي م ــن (رج ــل
لــرجــل) إلــى دفــاع املنطقة وذلــك للحد
م ـ ــن خ ـ ـط ـ ــورة الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــن ع ـ ــن خــط
ال ــرمـ ـي ــات ال ـث ــاث ـي ــة ،ل ـي ـن ـت ـهــي ال ــرب ــع
ال ـث ــال ــث بـنـتـيـجــة ( 62ـ  )56ملصلحة
الفريق الياباني.
ومـ ـ ــن الـ ـنـ ـق ــاط الـ ـت ــي أعـ ـط ــت ال ـت ـف ــوق
مل ـص ـل ـحــة ال ـي ــاب ــان ـي ــن ه ــي ال ــاع ـب ــان
امل ـج ـن ـس ــان :األمـ ـي ــرك ــي رايـ ـ ــن ك ـيــريــك
والصربي ميلكو بيليكا اللذان تمكنا
ّ
م ــن ال ـس ـي ـط ــرة ت ـ ّح ــت ال ـس ــل ــة هـجــومــا
ودفـ ــاعـ ــا ،ف ـي ـمــا أث ـ ـ ــرت األخ ـ ـطـ ــاء عـلــى

ّ
تأثر الرياضي هجومًا ودفاعًا
بعدم وجود العب االرتكاز
النيجيري كريستوفر أوبيكبا

بالعودة في النتيجة ،واستمر تفوق
الفريق الياباني مــن املسافة البعيدة
ّ
وت ـ ـحـ ــت الـ ـ ـس ـ ــل ـ ــة ،وس ـ ـ ــط ض ـ ـيـ ــاع فــي
الدفاع اللبناني ،وعجز في التسجيل
م ــن امل ـســافــة الـبـعـيــدة لـيـنـتـهــي الـلـقــاء
بنتيجة ( 87ـ .)76
وخ ــال امل ـب ــاراة ،سـ ّـجــل صــانــع ألـعــاب
الــريــاضــي م ــارك اليــونــز  23نقطة مع
 2ريـبــاونــد و 3تـمــريــرات حــاسـمــة ،و5
س ــرق ــات لـلـكــرة (س ـت ـيــل) ،إض ــاف ــة الــى
اعـ ـت ــراض واحـ ــد (ب ـل ــوك شـ ــوت) وهــي
أرقـ ـ ـ ــام جـ ـ ّـيـ ــدة ل ــاي ــون ــز فـ ــي م ـب ــارات ــه
األولى مع الفريق ،من دون أن يخوض
م ـب ــاري ــات ت ـح ـض ـيـ ّ
ـريــة ،أو أن ي ـشــارك
أيضًا فــي عــدد كبير مــن التمارين مع
الفريق.

نادي الرياضي
مطالب بالفوز
بمباراتيه
المقبلتين

مــن جهتهّ ،
سجل اسماعيل أحمد 16
نقطة مع  12التقاطًا للكرة (ريباوند)
ّ
وسجل
وأربع سرقات للكرة (ستيل)،
أمير سعود  17نقطة ،وباسل بوجي
 11نـقـطــة وح ـســن الـخـطـيــب  7نـقــاط،
ورودري ــغ عقل نقطتني ،فيما لم يقدم
مــروان زيــادة األداء املطلوب ،وخاصة
ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ــدف ــاع ــي ،وه ــو األم ــر
ال ــذي أجـبــر املـ ــدرب فـ ـ ّـران عـلــى إش ــراك
اس ـم ــاع ـي ــل أحـ ـم ــد ف ــي م ـع ـظــم ف ـت ــرات
اللقاء.
ومن جهة النادي اليابانيّ ،
سجل العب
االرتـكــاز رايــن كيريك  29نقطة مع 13
ريباوند ،فيما اكتفى ميلكو بيليكا بـ
 14نقطة والتقاط واحد للكرة ،لكنهما
ّ
الهجومية
نجحا في إيقاف املفاتيح
ّ
لـ ـن ــادي ال ــري ــاض ــي ت ـحــت ال ـس ــل ــةّ .أم ــا
ّ
فسجل  17نقطة مــع 3
دايـكــي تــانــاكــا
تمريرات حاسمة .تجدر اإلش ــارة الى
أن نــادي ألفاريك طوكيو هو من أبرز
املــرش ـحــن ل ـل ـفــوز بــال ـب ـطــولــة ،ويـبـلــغ
معدل األعمار في النادي الياباني 28
عامًا ،والطول  2متر.
وبعد الخسارة مــن الـنــادي الياباني،
بات النادي البيروتي مطالبًا بالفوز
ب ـم ـب ــارات ـي ــه امل ـق ـب ـل ـتــن ،ح ـي ــث يـلـتـقــي
ظـهــر ال ـيــوم ( 11:30بتوقيت بـيــروت)
مــع نــادي مونو فامباير التايالندي،
ث ـ ــم ي ـ ــواج ـ ــه عـ ـص ــر الـ ـسـ ـب ــت (16:30
بتوقيت بيروت) نادي ميرالكو بولتز
الفيليبيني .وك ــان مــونــو فامباير قد
فاز على ميرالكو بولتز بنتيجة ( 100ـ
 )92في الدور ّ
األول.
وف ــي املـجـمــوعــة الـثــانـيــة ،حـقــق نــادي
بيتروشيمي اإليراني فوزًا كبيرًا على
نــادي سول نايتس الكوري الجنوبي
بنتيجة ( 77ـ  ،)62رغــم عــدم مشاركة
ن ـج ـمــه ح ــام ــد أه ـ ـ ــدادي املـ ـص ــاب .كما
خ ـس ــر الي ــون ــز ف ــاي ـن ــغ ال ـص ـي ـنــي مــن
نادي بايوان التايواني بنتيجة كبيرة
( 106ـ  ،)62مع اإلشــارة إلى أن النادي
ال ـص ـي ـن ــي ي ـل ـع ــب ب ــال ـف ــري ــق ال ــردي ــف
وليس األساسي.
الـبـطــولــة مـسـتـمـ ّـرة وسـيـلـعــب الـفــريــق
الـلـبـنــانــي  5م ـبــاريــات ف ــي ّ 6أي ـ ــام إذا
م ــا ت ـم ـكــن م ــن ال ــوص ــول الـ ــى امل ــراح ــل
اإلق ـص ــائ ـي ــة ،ل ـك ــن ال ـت ــرك ـي ــز ي ـج ــب أن
يـنـصــب عـلــى م ـبــاراتــي ال ـي ــوم وال ـغــد،
مــن أج ــل الــوصــول إل ــى مــرحـلــة نصف
الـ ـنـّـه ــائ ــي .وب ـ ـ ــات ال ــري ــاض ــي يـنـتـظــر
تعثر ألـفــاريــك طــوكـيــو ،على أن يفوز
بـمـبــاراتـيــه املقبلتني مــن أج ــل تـصـ ّـدر
املجموعة ،مواجهة قـ ّ
ـويــة فــي املـبــاراة
ّ
النهائية.
نصف

لقطة

صورة مع النجوم« ...صرعة الموسم»!
إبراهيم وزنه
بالرغم من ثقل الضائقة االقتصادية تطل علينا في لبنان «صرعة»
التقاط الصور مع نجوم كرة القدم العامليني ،وما يترتب عليها
من تكاليف ،للوقوف بجانب «النجم الكبير» .مئات اللبنانيني إن
لم نقل اآلالف« ،بروفايالتهم» تخبرنا عن صيدهم الثمني الذي
دفعوا ألجل الظفر به مبالغ محترمة ،واملؤلم أن بعضهم اضطر
ّ
«تصور مع
لالقتراض ،وربما تحت نوع جديد من القروض:
ّ
نجمك املفضل» .أحد الشباب اللبنانيني يتحدث عن مغامراته في
إسبانيا لرؤية نجوم نادي برشلونة .يقول الشاب العشريني إنه
سافر إلى إسبانيا أكثر من ّ
مرة طمعًا بالتقاط صورة مع نجوم
فريق برشلونة وفي ّ
مقدمهم األرجنتيني ليونيل ميسي« :كنت
أرصد مكان إقامة الفريق الكاتالوني عند مجيئه إلى العاصمة

ّ
متحينًا الفرصة ملالقاة
مدريد ،أجلس لساعات في بهو الفندق
أحد العبي الفريق الذي أعشقه ،ولطاملا منعني رجال األمن ّمن
أحدهم ،حتى عند صعودهم إلى الحافلة التي تقلهم
االقتراب من
ُ
إلى امللعب كنت أواجه باملنع والدفع» .عدم النجاح في التقاط
صورة مع النجوم ،يدفع هؤالء األشخاص في ّ
غالبية األحيان إلى
التواصل مع أشخاص يعرفون هؤالء النجوم ،وهو ما يحصل
أيضًا في لبنان .يلجأ املشجعون إلى أصدقاء النجوم للظفر
بالصورة ،وهو األمر الذي ينجح غالبًا .حتى أن بعض املشجعني
ال يكتفون بصورة واحدة مع النجوم ،فيكررون األمر في أكثر
من ّ
مرة ،ويزورون أكثر من بلد وأكثر من ناد بهدف مشاهدة
العبيهم املفضلني ،والذين يرغبون بالتقاط الصور معهم .فمنهم
من يزور إسبانيا وإيطاليا ،ومنهم من يزور أيضًا أندية إنكلترا
لرؤية النجوم ،وهو ما يترتب عليه تكاليف باهظة ّ
جدًا ،منهم من

يكون قادرًا على دفع تكاليف الرحلة الطويلة ،ومنهم من يلجأ
لالقتراض إلشباع هذه الرغبة .والالفت أنه في السنوات العشر
األخيرة ،تفاقمت هذه الظاهرة خاصة في إسبانيا ،مع الطفرة
التي حصلت في كرة القدم هناك ،خاصة مع ناديي برشلونة
وريال مدريد ،وكوكبة النجوم املوجودة في هذين الناديني خاصة
األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
تتكرر هذه الظاهرة كثيرًا في مجتمعاتنا ،وتزداد يومًا بعد آخر.
ربما تلعب وسائل التواصل االجتماعي دورها ،فيشاهد
ّ
التشبه
املشجعون صور بعضهم البعض ،ويحاول أحدهم
الدول
أندية
املبادرة وزيارة
باآلخر .يسعى الجميع إلى أخذ
ّ
ّ
ّ
الكبرى لرؤية نجومهم املفضلني مهما كلف الثمن ،حتى لو كلف
قرضًا مصرفيًا يقوم بتسديده على مدى سنوات ،فالصورة
هي األهم!

