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تصفيات مونديال السلة
ّ
يتحضر المنتخب
بشكل كبير
للمونديال (عن
موقع الفيبا)

حلم كأس العام يقترب

ّ
لبنان يواجه كوريا متسلحًا بالتاريخ
ّ
ّ
دقت ساعة الحقيقة .منتخب لبنان لكرة السلة يدخل منافسات المرحلة
الخامسة وما قبل األخيرة لتصفيات كأس العالم ،وعينه على ّالفوز
لوضع قدم في مونديال الصين المقرر العام المقبل .تحضيرات مكثفة
ّ
المدرب اليوناني ـ ـ السلوفيني سلوبودان
خاضها المنتخب تحت قيادة
سوبوتيتش ،ومساعديه مروان خليل ومروان دياب .لبنان يواجه كوريا
ّ
يتوجه
الجنوبية على أرضها اليوم ( 12:30بتوقيت بيروت) ،على أن
بعدها إلى الصين لمالقاة أصحاب األرض يوم األحد المقبل
حسين ّ
سمور
بتشكيلة شبه مكتملة ،ومعنويات
عــال ـيــة ،يــدخــل مـنـتـخــب لـبـنــان لـكــرة
ّ
ّ
الجنوبية،
السلة مباراته مع كوريا
ع ـلــى أرض األخـ ـي ــرة ،وت ـح ــدي ـدًا في
قـ ــاعـ ــة س ــاجـ ـي ــك بـ ـم ــديـ ـن ــة بـ ــوسـ ــان.
تـشـكـيـلــة امل ـن ـت ـخــب ال ـن ـه ــائ ـ ّـي ــة ال ـتــي
اخ ـت ــاره ــا ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ت ـضــم 12
العبًا ،هــم :علي مزهر،
ج ـ ــاد خ ـل ـي ــل ،رودريـ ـ ــغ
عـ ـ ـق ـ ــل ،أمـ ـ ـي ـ ــر س ـ ـعـ ــود،
ب ــاس ــل ب ــوج ــي ،أح ـمــد
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ،ج ـ ـ ــان ع ـبــد
ال ـ ـن ـ ــور ،إي ـ ـلـ ــي رسـ ـت ــم،
شـ ـ ــارل ت ــاب ــت ،دانـ ـي ــال
فـ ـ ـ ـ ـ ــارس ،ع ـ ـلـ ــي حـ ـي ــدر
ـاع ـ ــب الـ ـس ــودان ــي
تواصل جماهير كرة السلة
وال ـ ـ ّ
ّ
امل ـجــنــس آت ــر م ــاج ــوك.
اللبنانية ،وعدد من الالعبني
ت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـلـ ــة م ـ ـثـ ــال ـ ـيـ ــة،
واإلداريني املطالبة بضرورة
تجمع نخبة الالعبني
ضم العب نادي املتحد
اللبنانيني الناشطني
ـ ـ طرابلس حسن دندش
ـدوري امل ـح ـل ــي،
لصفوف منتخب لبنان لكرة فـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ّ
م ـ ــع مـ ـج ــن ــس ه ـ ــو آت ــر
السلة األول .وقدم دندش
مستويات ّ
مـ ــاجـ ــوك ،أثـ ـب ــت خ ــال
مميزة خالل
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات امل ــاضـ ـي ــة
الفترة املاضية في الدوري
عـلــو كـعـبــه ،وحـضــوره
أسطورة
املحلي ،ما دفع
ّ
في املناسبات الكبيرة
منتخب لبنان لكرة السلة
مـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات.
فادي الخطيب ،وعدد من
ّ
أهمية ماجوك
وظهرت
الالعبني إلى املطالبة ّ
ه
بضم
كــاعــب ارت ـكــاز ،عندما
للمنتخب .وقال الخطيب إنه
عـ ـم ــد الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
منطقيًا
من وجهة نظره ،ليس
للمنتخب فــي املــراحــل
عدم استدعاء حسن دندش
األول ــى مــن التصفيات
إلى صفوف املنتخب ،بعد
إلـ ـ ـ ــى تـ ـجـ ـنـ ـي ــس العـ ــب
املستوى ّ
املميز الذي قدمه.
ه ــومـ ـنـ ـتـ ـم ــن الـ ـس ــاب ــق
وربطت بعض الجهات في
حينها كان
سام يونغّ .
الفترة املاضية عدم استدعاء الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـف ــن ــي يــريــد
ً
دندش لتشكيلة املنتخب ألنه الع ـب ــا م ـس ـ ّـج ــا ،قـ ــادرًا
ال يحظى بالدعم الكافي ،من ع ـل ــى ت ـع ــوي ــض نـقــص
ّ
قبل بعض اإلداريني ،الذين
املسجلة،
ع ــدد الـنـقــاط
يفضلون وجود العبني على لكن الخطة لــم تنجح،
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت
حسابه .وذهب البعض على
وسائل التواصل االجتماعي حاجة لبنان إلى العب
أبعد من ذلك ،وأعطوا املوضوع ارتكاز صريح ،وهو ما
دفــع باتجاه إعــادة آتر
بعدًا طائفيًا ،جعل دندش
بعيدًا عن املنتخب ّ
األول .وكان ماجوك إلى املنتخب.
العب املتحد الحالي قد شارك ق ـ ـبـ ــل مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة كـ ــوريـ ــا
ّ
محلي خالل ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،كـ ـ ـ ــان
ناد
مع أكثر من ٍ
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ف ــي
املواسم املاضية ،كما خاض
معسكر مغلق أقيم في
تجربة في الواليات املتحدة
ال ـف ـي ـل ـي ـب ــن ت ـح ـض ـي ـرًا
ّ
األميركية.
لـ ـلـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ،خـ ــاض
خ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــن
ّ
وديـ ـت ــن م ــع املـنـتـخــب
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ــي ،فـ ـ ــاز
بـ ـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى
بنتيجة ( 71ـ ـ  ،)60وحقق الفوز أيضًا
باملباراة الثانية بنتيجة ( 74ـ ـ .)68
وأظ ـه ــر املـنـتـخــب خ ــال الـتـصـفـيــات
انـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــام ـ ــا ك ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا .م ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط
اإليجابية في تشكيلة سوبوتيتش
قبل مباراة كوريا ،الجاهزية الكبيرة
ل ــاع ــب نـ ـ ــادي بـ ـي ــروت ع ـل ــي ح ـي ــدر،
والـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ـ ّـدم فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة األخـ ـي ــرة

الشعب يريد
حسن دندش

م ـس ـتــوى م ـمـ ّـي ـزًا م ــع امل ـن ـت ـخــب ،على
ص ـع ـيــد تـسـجـيــل ال ـن ـق ــاط ،وال ــدف ــاع
ّ
امل ـح ـكــم ت ـحــت ال ـس ــل ــة ،ون ـجــاحــه في
ُّ
صد الكرات (بلوك شوت) .تألق علي
حـيــدر يعطي مـســاحــة حـ ّ
ـريــة كبيرة
ّ ً
آلت ـ ــر مـ ــاجـ ــوك ل ـي ـك ــون فـ ــعـ ــاال تـحــت
ّ
ال ـس ــل ــة ،وي ـس ـجــل ال ـن ـق ــاط ،ويـلـتـقــط

املـتــابـعــات (ري ـب ــاون ــد) .مــن الالعبني
املـمـ ّـيــزيــن أي ـضــا ،هـنــاك إيـلــي رسـتــم،
وأح ـم ــد إب ــراه ـي ــم ،إض ــاف ــة إل ــى أمـيــر
سعود الــذي دائمًا ما ّ
يقدم اإلضافة
للمنتخب فــي اللحظات الحساسة،
ب ـف ـضــل رم ـي ــات ــه ال ـث ــاث ـ ّـي ــة املـحـكـمــة.
وم ـ ــن اإليـ ـج ــابـ ـي ــات أيـ ـض ــا جــاهــزيــة
مقاعد الـبــدالء ،حيث سيكون شارل
تابت ودانيال فارس جاهزين إلراحة
علي حيدر وآتــر ماجوك ،كما باسل
بــوجــي .وم ــن الـنـقــاط األســاس ـيــة في
م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ،ال ـق ــائ ــد جـ ــان عـبــد
النور ،املدافع الكالسيكي الذي ّ
يقدم
املطلوب منه بشكل ّ
مميز على أرض
املـلـعــب ،بـفـضــل خـبــرتــه الـكـبـيــرة في
ّ
املحلية واآلسيوية .ويعتبر
املالعب
عبد الـنــور خــال الـسـنــوات املاضية
واح ـدًا مــن أفضل املــدافـعــن فــي قـ ّ
ـارة
آسيا .علي مزهر أيضًا يعتبر واحدًا

تشكيلة لبنانية مثالية تشارك في المباراة (عن موقع الفيبا)

يمتلك منتخب
لبنان أفضلية في
المواجهات المباشرة
على منتخب كوريا

من أبــرز صانعي األلعاب في لبنان،
سـ ـيـ ـك ــون ج ـ ــاهـ ـ ـزًا بـ ـع ــدم ــا اس ـت ـع ــاد
مستواه وتعافى تمامًا من اإلصابة.
وسيكون إلى جانبه إلراحته كل من:

ج ــاد خـلـيــل ورودريـ ـ ــغ عـقــل صــاحــب
الخبرة.
وي ـ ـب ـ ـقـ ــى غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب صـ ـ ــانـ ـ ــع األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب
األبـ ــرز وائـ ــل عــرقـجــي م ــؤث ـرًا بسبب
عـ ــدم ت ـعــاف ـيــه م ــن إص ــاب ــة ب ــال ــرب ــاط
ال ـص ـل ـي ـبــي ،وغـ ـي ــاب إي ـل ــي شـمـعــون
ال ـ ــذي ت ـع ـ ّـرض إلص ــاب ــة ق ـ ّ
ـوي ــة خــال
م ـبــاراة الـصــن فــي املــرحـلــة املاضية
م ــن ال ـت ـص ـف ـيــات .وي ـع ـت ـبــر شـمـعــون
مــن الــاعـبــن املـمـ ّـيــزيــن عـلــى صعيد
الرميات البعيدة ( 3نقاط).
ف ـ ــوز م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ع ـل ــى ك ــوري ــا
الجنوبية في املباراة األولى من هذه
النافذة من التصفيات ،سيضعه في
م ـكــان قــريــب ج ـ ّـدًا م ــن ب ـكــن .وبـلـغــة
األرقــام ،يمتلك منتخب لبنان نفس
عــدد النقاط الــذي يمتلكه املنتخب
الـ ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي ،وبــال ـتــالــي فــإن
الـ ـف ــوز س ـي ـج ـعــل ل ـب ـن ــان ف ــي امل ــرك ــز
الـثــانــي خلف نـيــوزيـلـنــدا .وتتصدر
نيوزيلندا ترتيب املجموعة برصيد
 15نـقـطــة 7« ،ان ـت ـصــارات وخ ـســارة
واح ــدة» ،يليها لبنان  14نقطة «6
ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات وخـ ـ ـس ـ ــارت ـ ــان» ،وت ـحــل
كــوريــا الجنوبية فــي املــركــز الثالث
(بـ ـ ـف ـ ــارق عـ ـ ــدد الـ ـنـ ـق ــاط املـ ـس ـ ّـجـ ـل ــة).
وم ــن جـهـتـهــا ،تـحـتــل األردن املــركــز
ال ــراب ــع ب ـ ـ  13ن ـق ـطــة ( 5ان ـت ـص ــارات
و 3ه ــزائ ــم) ،وال ـصــن خــامـســة ب ـ 12
ن ـق ـطــة ( 4انـ ـتـ ـص ــارات و 4ه ــزائ ــم)،
وسـ ــوريـ ــا ف ــي امل ــرك ــز األخـ ـي ــر ب ـ ـ 10
ن ـق ــاط .وبـلـغــة األرق ـ ــام أي ـض ــا ،تـبــدو
األفضلية ملنتخب لبنان ،إذا مــا تم
ال ـن ـظــر ل ـل ـمــواج ـهــات امل ـب ــاش ــرة بــن
املنتخبني .تــواجــه لبنان مــع كوريا
فــي  10مـنــاسـبــات ،حـيــث فــاز لبنان
في  ،6وخسر في  4مباريات .ولكن
في الوقت نفسه ،يظهر أن تصنيف
ّ
الجنوبية أفضل من تصنيف
كوريا
لبنان .يحتل «الـشـمـشــون» الـكــوري
ال ـت ـص ـن ـيــف  33ع ــامل ـ ّـي ــا وال ـخ ــام ــس
آسـيــويــا ،بينما يحتل لبنان املركز
ّ
آسيويًا.
 54دوليًا ،والتاسع
تــأهــل لبنان سيكون أيـضــا مرتبطًا
بمباراة املنتخب األردنــي مع نظيره
الـ ـنـ ـي ــوزيـ ـلـ ـن ــدي ،ورغـ ـ ـ ــم أن األخـ ـي ــر
سـ ـيـ ـش ــارك مـ ــن دون أرب ـ ـعـ ــة الع ـبــن
أساسيني ،إال أن مهمة النشامة تبقى
صعبة ،بسبب عــدم موافقة االتحاد
ّ
اآلس ـيــوي لـكــرة الـســلــة على مشاركة
العـ ـ ــب امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـج ــدي ــد امل ـج ـنــس
جاستني دنـتـمــون ،وغـيــاب العمالق
أحمد الدويري ،وهذا ما من شأنه أن
ّ
يصعب مــن مهمة األردن ـي ــن .وعلى
ض ــوء ه ــذه األرقـ ـ ــام ،ف ــإن ف ــوز لبنان
س ـي ـض ـع ــه ب ـل ـغ ــة املـ ـنـ ـط ــق فـ ــي ك ــأس
العالم .املجموعة يتأهل عنها ثالثة
منتخبات إلى مونديال بكني ،إضافة
إلى منتخب الصني الذي هو متأهل
بحكم استضافته للبطولة.
ظ ــروف مـثــالـيــة عـلــى ال ـج ـهــاز الفني
ّ
ملنتخب لبنان أن يستغلها ،ويحقق
ال ـف ــوز ع ـلــى ك ــوري ــا ،ق ـبــل مــواجـهـتــه
ال ـص ـع ـب ــة ي ـ ــوم األح ـ ـ ــد مـ ــع مـنـتـخــب
الـصــن .وك ــان «الـتـنــن» الصيني قد
أعـلــن أن مـبــاراتــه مــع لبنان ستكون
ب ـت ـش ـك ـي ـل ـت ــه األس ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــة ،ولـ ـي ــس
التشكيلة الــرديـفــة التي شــاركــت في
مباريات الجولة املاضية ،حني حقق
ل ـب ـنــان ف ـ ــوزًا م ـه ـمــا بـ ـف ــارق  4ن ـقــاط.
األحـ ــام ك ـب ـيــرة ،وامل ـع ـنــويــات عالية
ل ـل ـف ــوز وت ـح ـق ـيــق ح ـل ــم ال ـت ــأه ــل ال ــى
كــأس العالم بعد املشاركة في ثالث
مناسبات سابقة ،كــان في  2002في
إنديانابوليس في الواليات املتحدة
األميركية ،و 2006في اليابان ،و2010
في تركيا.

تـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ج ـ ـ ّـي ـ ــدةّ ،أمـ ـ ـ ــن خــال ـهــا
االت ـحــاد الـتــونـســي جميع الــوسـ ّـائــل
املطلوبة للمنتخب والجهاز الفني،
وكــانــت الـنـقـطــة الــراب ـحــة هــي إع ــادة
صالح املاجري إلى املنتخبّ ،
وتم هذا
ّ
األم ــر بعد عمل كبير قــام بــه امل ــدرب
الـســابــق للمنتخب ع ــادل الـتــاتـلــي.
وكـ ــان املـنـتـخــب ال ـتــون ـســي ق ــد دخــل
بفترة إع ــداد قبل املرحلتني الثانية
والثالثة من التصفيات وصلت إلى
 60ي ــوم ــا ،خ ــاض خــال ـهــا عـ ــددًا من
ّ
ّ
ّ
الودية .وأكــد اتحاد السلة
املباريات
في تونس بقيادة علي البنزرتي أن
الهدف املقبل سيكون تقديم مستوى
م ـمـ ّـيــز ف ــي ب ـطــولــة ال ـع ــال ــم ،وبـعــدهــا
ّ
األوملبية.
التأهل لأللعاب
وخـ ـ ــال مـ ـش ــوار ال ـت ـص ـف ـيــات تـلـعــب
ت ــون ــس فـ ــي الـ ـج ــول ــة امل ـق ـب ـل ــة ث ـ ّـاث
مـبــاريــات لــن تكون نتائجها مؤثرة
ّ
بعد ضمان الـتــأهــل .األول ــى ستكون
أمام املنتخب املغربي في  30تشرين
ّ
ال ـث ــان ــي/ن ــوف ـم ـب ــر الـ ـح ــال ــي ،ل ـت ـحــل
ب ـعــدهــا ضـيـفــا ع ـلــى مـنـتـخــب مصر
في األول من كانون ّ
األول/ديسمبر،
على أن تكون املواجهة األخـيــرة مع
منتخب تشاد في الثاني من الشهر
املـ ـقـ ـب ــل .وسـ ـتـ ـك ــون ه ـ ــذه املـ ـب ــاري ــات
ف ــرص ــة ل ـل ـم ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي مــاريــو
ّ
جاهزية العبيه،
باملا للوقوف على
وإش ــراك عــدد مــن الالعبني الــذيــن تم
استدعاؤهم في الفترة املاضية إلى
ّ
النهائية
املنتخب ،لوضع التشكيلة
ال ـتــي س ـت ـشــارك ف ــي ن ـهــائ ـيــات كــأس
العالم.

تحقيق

ّ
ّ
«نسور قرطاج» أول المتأهلين العرب

جيل ذهبي يحمل آمال
التونسيين في بكين

ّ
ّ
التونسية أفضل فتراتها هذه ّ
األيــام .تسعة انتصارات من أصل تسعة
تعيش كرة السلة
ّ
حققها «نسور قرطاج» في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ّالمقررة في الصين عام
ّ
( 2019بين  31آب/أغسطس و 15أيلول/سبتمبر)ّ .
العربية بعد وصولها
تتزعم تونس السلة
إلى كأس العالم ،فيما ال تزال منتخبات لبنان ّواألردن ّومصر تنتظر المرحلتين المقبلتين من
التونسية بخير ّ
ّ
التصفيات لضمان ّ
خاصة على صعيد
التأهل إلى المونديال ُالسلوي .السلة
المنتخب الذي ّ
يضم أسماء كبيرةّ ،
يصح أن تعطى لقب «الجيل الذهبي»

ّ
مدرب عالمي
يعتبر ّ
مدرب منتخب تونس السابق عادل التالتلي من أبرز املدربني على
ّ
مستوى العرب وأفريقيا .أشرف املدرب على منتخب تونس في أكثر من
مناسبة .التالتلي خاض تجربة تدريبية في لبنان عام  1998مع نادي
ّ
الوردية .مدرب ًنادي الرادسي السابق أعلن التفرغ بشكل كامل للمنتخبات
الوطنية ،خاصة أن له دور مع املنتخب األول الذي ينتظر قرعة كأس العالم
إلطالق تحضيراته ،وفق املنتخبات التي سيواجهها في املرحلة األولى.
ويلعب التالتلي دورًا مهمًا على صعيد املنتخب ،كما على صعيد الفئات
ّ
العمرية في تونسّ .
درب التالتلي أندية مسقط ،شبيبة القيروان ،االتحاد
املنستيري ،النادي االفريقي ،الزهراء الرياضي ،الصفاقسي والنجم
ّ
املحلية
الرادسي .وخالل مسيرته حصل على عدد كبير من األلقاب
ّ
ودرب التالتلي منتخب تونس األوملبي واملنتخب ّ
والخارجيةّ .
األول ،وشارك
ّ
معه في ألعاب البحر املتوسط سنة  2001وفي  7أدوار نهائية للبطولة
ّ
األفريقية لألمم من  2001إلى  2015وحصل املنتخب الوطني في دورة
ّ
 2009على املركز الثالث ،وفاز ببطولة إفريقيا لألمم دورة  2011وتأهل
املنتخب بإشرافه لأللعاب األوملبية بلندن  2012وكان قبلها قد تأهل ولعب
نهائيات كأس العالم لكرة السلة بتركيا سنة  .2010كما حصل املنتخب
تحت إشرافه على البطولة العربية لألمم مرتني  2008و 2009من جملة
ّ
ثالث مشاركات وترشح للتصفيات املؤهلة لألوملبياد سنة .2016

أحمد رميتي
صــالــح املــاجــري ،عمر عــابــادا ،مكرم
بـ ــن رمـ ـ ـض ـ ــان ،م ــايـ ـك ــل رول ،فـ ــراس
الـلـحـيــانــي ،مـخـتــار غ ـي ــازة وغـيــرهــم
مــن األسـمــاء الكبيرة ،يحملون آمــال
الـ ـشـ ـع ــب الـ ـت ــونـ ـس ــي َ ف ـ ــي م ــون ــدي ــال
ك ــرة ال ـس ـلــة امل ـق ـبــل .ض ـ ِـم ــن املـنـتـخــب
ّ
ال ـتــون ـســي ال ـت ــأه ــل إل ــى ب ـكــن 2019
بـ ـ ــاك ـ ـ ـرًا ،لـ ـيـ ـك ــون واح ـ ـ ـ ـ ـدًا م ـ ــن ب ـ ــن 6
ّ
مـنـتـخـبــات م ـتــأه ـلــة ه ــي لـيـتــوانـيــا،
اليونان ،أملانيا ،نيجيريا ،تشيكيا،
وال ـب ـلــد املـسـتـضـيــف ال ـص ــن .حققت
تونس ثالثة انتصارات في املرحلة
األخيرة من التصفيات ،بعد مستوى
مـمـ ّـيــز ،ف ـفــازت عـلــى امل ـغــرب بنتيجة
( 65ـ  ،)50وعلى مصر بنتيجة (69
ـ  ،)47ف ـي ـمــا كـ ــان الـ ـف ــوز األه ـ ــم على
حساب املنتخب األنغولي ( 84ـ )64
في مباراة ّ
ثأرية (أنغلوا فــازت على
ت ــون ــس فـ ــي ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ب ـطــولــة
أفريقيا  ،)2015ليكون بذلك منتخب
ت ــون ــس رسـ ـم ـ ّـي ــا ،ع ـل ــى الئـ ـح ــة ّأول
ّ
الصينية
املـســافــريــن إل ــى الـعــاصـمــة
بكني.
وكـ ــان املـنـتـخــب ال ـتــون ـســي ق ــد حقق

انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارات مـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة م ـ ـنـ ــذ بـ ــدء
التصفيات في عام  2017على حساب
كل من غينيا ،تشاد والكاميرون في
املراحل األولى .ويعتبر صاحب ثاني
أف ـضــل س ـجــل تـهــديـفــي ف ــي أفــريـقـيــا
ب ـع ــد ن ـي ـج ـيــريــا .وي ـس ـع ــى املـنـتـخــب
تحت قيادة ّ
املدرب البرتغالي ماريو
ّ
بــاملــا ب ــأن ي ـق ـ ّـدم مـسـتــوى م ـمــي ـزًا في
ّ
ن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم ،خ ــاص ــة أن
املدرب باملا نجح في مهمته ،وفاز في
ّ
رسمية على الـتــوالــي مع
 15مـبــاراة
ّ
ّ
تــونــس .وتستفيد الـســلــة التونسية
م ـ ــن الـ ـجـ ـي ــل الـ ــذه ـ ـبـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي أح ـ ــرز
بـطــولــة أفــريـقـيــا ال ـعــام املــاضــي على
حساب نيجيرياّ ،
مقدمًا مستويات
ّ
ّ
مميزة .فاملنتخب يضم اليوم العب
ن ـ ــادي داالس م ــاف ــري ـك ــس ال ـنــاشــط
ف ــي الـ ـ ــدوري األم ــري ـك ــي للمحترفني
 NBAصالح املــاجــري ،والعــب نــادي
هومنتمن السابق مكرم بن رمضان،
والعديد من األسماء الكبيرة القادرة
على صناعة الفارق.
ّ
وجـ ـ ـ ـ ــاء تـ ـ ــأهـ ـ ــل ت ـ ــون ـ ــس ب ـ ـعـ ــد فـ ـت ــرة

يمتلك المنتخب
التونسي ثاني أعلى
ّ
معدل تسجيل في
قارة أفريقيا بعد نيجيريا

المنتخب أفضل من ّ
األندية

يستفيد منتخب تونس من األسماء
ّ
ّ
خاصة من
حاليًا،
الكبيرة املوجودة
الــاع ـبــن املـحـتــرفــن خ ــارج تــونــس،
وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــم صـ ــالـ ــح املـ ــاجـ ــري.
املـنـتـخــب ي ـق ـ ّـدم م ـس ـتــويــات م ـمـ ّـيــزة،
ع ـل ــى ع ـك ــس األنـ ــديـ ــة الـ ـت ــي ش ـهــدت
ّ
تراجعًا ولــو كــان بسيطًا ،إل أن هذا
التراجع موجود .على مدى السنوات
ّ
التونسية من األفضل
كانت األندية
ّ
ّ
عربيًا ،إلــى جانب األندية اللبنانية
وأنــديــة املـغــرب .مؤخرًا نتائج أندية
ّ
ك ــرة ال ـســلــة الـتــونـسـيــة ل ــم تـكــن على
قــدر الطموحات .بطل تونس النجم
الــرادســي التونسي الــذي أحــرز لقب
البطولة املوسم املاضي على حساب
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ــريـ ــاضـ ــي امل ـن ـس ـت ـي ــري،
شـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة ح ـ ـسـ ــام ال ــدي ــن
الـحــريــري الــوديــة فــي ب ـيــروت ،ولكن
ال ـ ـنـ ــادي ال ـت ــون ـس ــي خ ـس ــر ال ـب ـطــولــة
أم ــام الــريــاضــي ـ بـيــروت فــي املـبــاراة
النهائية .املفارقة أن النجم الرادسي
الـتــونـســي ب ـق ـيــادة امل ـ ــدرب الـتــاتـلــي
نـجــح ال ـع ــام امل ــاض ــي بــإق ـصــاء ثــاث
فرق لبنانية من بطولة دبي الدولية
ّ
لكرة السلة وهي الرياضي  -الحكمة
وهومنتمن في املباراة النهائية ،لكن
قبل أسابيع كانت الصورة مختلفة.
وكان الفتًا أيضًا هذا العام أن األندية
التونسية اعـتــذرت عــن املشاركة في
بـطــولــة األن ــدي ــة الـعــربـيــة بنسختها
ال ـ ـ ـ  ،٣١وال ـ ـتـ ــي أق ـي ـم ــت فـ ــي ب ـي ــروت
ألس ـب ــاب غـيــر م ـعــروفــة ،وهـ ــذا األم ــر
سـ ّـهــل الـطــريــق أم ــام فــريـقــي االتـحــاد
ال ـ ـس ـ ـك ـ ـنـ ــدري مـ ـ ــن م ـ ـصـ ــر وبـ ـ ـي ـ ــروت
الــريــاضــي اللبناني لـخــوض نهائي
البطولة.

