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السلّة اللبنانيّة

ابراهيم دياز

جايدن سانشو

يايا توري

إبراهيم أفيالي

توني كروس

رغم املوهبة الكبيرة التي يتمتع بها
دياز ،لم يتمكن الالعب اإلسباني
من حجز مكان أساسي له ضمن
خطط بيب غوارديوال ،ليجد نفسه
حبيسًا على دكــة الـبــدالء .بسبب
هذا الوضع انتقل ديــاز إلى نادي
ريـ ــال م ــدري ــد ف ــي ع ـق ـ ٍـد يـمـتــد ل ــ6
سنوات ونصف السنة مقابل 21
مليون يورو ،بعد أن ملس اهتمامًا
شديدًا من نادي امليرينغيّ ،
ليفوت
بيب موهبة أخرى هذه السنة بعد
سانشو.

يـعــد ســانـشــو أح ــد أب ــرز الالعبني
الــواعــديــن فــي العالم حاليًا ،حيث
يندرج الشاب اإلنكليزي تحت فئة
الالعبني املهاريني.
بالرغم مــن موهبته الـفــذة ،أعطى
غـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـض ـ ــوء األخـ ـض ــر
ملـ ـ ـغ ـ ــادرة الـ ــاعـ ــب إلـ ـ ــى ب ــروس ـي ــا
دورتموند مطلع الصيف املاضي.
األداء الــافــت الــذي يقدمه الالعب
بشكل مباشر في
الشاب ساهم
ٍ
تـصــدر ن ــادي دورتـمــونــد لـلــدوري
األملاني.

ق ـضــى ال ــاع ــب اإلي ـ ـفـ ــواري ثــاثــة
مواسم في قلعة الكامب نو ،ورغم
طول تلك املدة فشل يايا توريه في
إثبات نفسه أمام املدرب اإلسباني
ب ـيــب غـ ــوارديـ ــوال .ان ـت ـقــل الــاعــب
بعدها إلى نادي مانشستر سيتي
حيث تألق ليجعل من نفسه أحد
أبرز العبي الوسط في العالم .مع
ق ــدوم غ ــواردي ــوال إلــى مانشستر
سيتي عام  ،2016خرج توريه من
أسوار ملعب االتحاد بعد أن الزم
دكة االحتياط مرة أخرى.

ع ــام  ،2011ق ــام امل ــدرب اإلسـبــانــي
بيب غوارديوال باستقطاب نجم بي
اس في آيندهوفن الهولندي إبراهيم
أف ـيــاي .رغــم موهبة الــاعــب الفذة
ف ـشــل أف ـي ــاي ف ــي ال ـح ـصــول على
مركز أساسي نظرًا لكثرة النجوم
آنذاك.
بـعــد  21م ـب ــاراة بــرفـقــة بــرشـلــونــة،
خــرج الالعب بسلسلة إع ــارات بني
شالكه وأوملبياكوس تواليًا ،لينتقل
بعدها إلــى سـتــوك سيتي بصفقة
انتقال دائمة.

رغـ ـ ــم مـ ـش ــاركـ ـت ــه بـ ـشـ ـك ـ ٍـل أسـ ــاسـ ــي مــع
غوارديوال في موسم  ،2014/2013رحل
توني كروس في املوسم التالي من بايرن
ميونيخ إلــى ريــال مدريد بصفق ٍة أثــارت
املتابعني ،نظرًا لتألق
استغراب الكثير من
ً
الالعب الكبير حينها خاصة في مونديال
 .2014قــدم الشاب األملاني أداء رائعًا في
ّ
مدريد وساهم برفقة كــل من مودريتش
وكاسيميرو بالسيطرة على لقب دوري
أبطال أوروبــا في  3مواسم متتالية ،بعد
أن شكلوا الحلقة األقوى في الوسط على
صعيد العالم.

شيردان شاكيري
ف ـ ـ ـ ـ ــور وصـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــه إل ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ــايـ ـ ــرن
م ـي ــون ــخ ق ــادم ــا م ــن ن ـ ــادي ب ــازل
السويسري ،قدم الجناح الشاب
ش ـ ـي ـ ــردان ش ــاكـ ـي ــري م ـس ـتــوى
الفتًا في موسمه األول مع يوب
هــايـنـكــس ،غـيــر أن ق ــدوم امل ــدرب
بيب غوارديوال إلى قلعة بافاريا،
جـعــل شــاكـيــري حبيسًا لـلــدكــة،
لـيـنـتـقــل ب ـعــدهــا إل ــى نـ ــادي إنـتــر
م ـي ــان ــو ب ـع ــد أن صـ ــرح املـ ــدرب
اإلسباني أن شاكيري غير ذكي
كفاية ليلعب بصورة دائمة.

»La
«Masia
بعد
ما
ّ

المال يقف أمام تألق شباب غوارديوال
حسين فحص
ملع اسم بيب غوارديوال مع برشلونة
ّ
السداسية الذهبي ،بعد أن
في جيل
جـعــل مــن ال ـن ــادي الـكــاتــالــونــي أحــد
أب ـ ــرز الـ ـف ــرق ف ــي الـ ـت ــاري ــخ .أس ـل ـ ٌ
ـوب
شامل اعتمده املدرب اإلسباني أعاد
ّ
األوروبية
البالوغرانا إلى الواجهة
م ــن ج ــدي ــد .ذه ــب ب ـيــب ب ـعــدهــا إلــى
أملانيا ،وتحديدًا إلى بايرن ميونيخ
ون ـج ــح ف ــي ت ـح ـق ـيــق أغ ـل ــب األل ـق ــاب
امل ـت ــاح ــة م ـح ـلـ ّـيــا بــاس ـت ـث ـنــاء دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا ،لينتقل بـعــدهــا إلــى
مانشستر سيتي في إنكلترا ،حيث
شـهــدت سـيــاسـتــه املـتـبـعــة فــي إدارة
ال ــاعـ ـب ــن ت ـغ ـي ـرًا ج ـ ــذري ـ ــا ،ب ـع ــد أن
صــرف أكـثــر مــن نصف مليار يــورو
عادت عليه بلقب الدوري اإلنكليزي
«ب ــريـ ـمـ ـي ــرلـ ـي ــغ» ب ـ ـ ـ ـ ــ 100نـ ـقـ ـط ــة فــي
موسمه الثاني.
ف ــي ال ـع ـصــر ال ـح ــدي ــث ،يـعـتـبــر بيب
املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب األف ـ ـ ـضـ ـ ــل ت ـك ـت ـي ـك ـي ــا ع ـلــى
ال ـص ـع ـيــد ال ـ ـكـ ــروي ،مل ــا يـمـتـلـكــه مــن

بشكل مباشر
ساهم غوارديوال
ٍ
في إظهار  31اسمًا شابًا طيلة
مشواره الكروي
ـار هـجــومـ ّـيــة تـجـعـلــه يـنـفــرد في
أف ـك ـ ٍ
تصنيف مـ ّ
ـدربــي الـعــالــم .فــي سبيل
تنفيذ أسلوبه ،قام املدرب اإلسباني
ّ
ب ــال ـت ـخ ــل ــي عـ ــن ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن أع ـم ــدة
َ
ال ـف ــرق ال ـت ــي دربـ ـه ــا ،وب ـي ــع الـعــديــد
مــن املــواهــب الـشــابــة الـتــي قــد يكون
ّ
ليكون
شأن كبير ً في املستقبل،
لها ً
ٍّ
نسخة كربونية في كل من إسبانيا،
أمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،وإن ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا مـ ـ ــع اخ ـ ـتـ ــاف
العناصر.
في بداية مشواره التدريبي ،أشرف
بيب على تدريب ٌ فريق شباب نادي
برشلونة .تجربة ساهمت بتقديره
ل ـح ـج ــم امل ـ ــواه ـ ــب امل ـ ــوج ـ ــودة داخـ ــل
أكاديمية النادي .فور تسلمه الدكة

ّ
غير بيب أسلوبه مع
مانشستر سيتي (غلين
كيرك  -أ ف ب)

ّ
الفنية للفريق األول ،قام غوارديوال
بالتخلي عن أغلب الحرس القديم،
لبناء منظومة ّ
شابة جديدة تتوافق
ٌ
مــع أفـكــاره وأسـلــوبــه .أسـمــاء كبيرة
تـ ـخـ ـل ــى عـ ـنـ ـه ــا امل ـ ـ ـ ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي
كــالـســاحــر ال ـبــرازي ـلــي رونــالــديـنـيــو،
البرتغالي ديكو ،واملدافع الفرنسي
ليليان تورام ،فيما استقطب العبني
شـ ـب ــاب ــا عـ ـل ــى غـ ـ ـ ــرار دانـ ـ ـ ــي أل ـف ـي ــس
وسـ ـي ــدو ك ــاي ـت ــا .غ ـي ــر أن االع ـت ـم ــاد

األكـبــر فــي بـنــاء تشكيلته كــان على
أكــادي ـمـ ّـيــة الـ ـن ــادي ،مـنـجــم املــواهــب
الـ ــذي ع ــرف خ ـبــايــاه ج ـي ـدًا ،ب ـعــد أن
ق ـضــى م ـع ـظــم م ـس ـيــرتــه ال ـتــدري ـبـ ّـيــة
آنذاك هناك.
عـ ــام  ،2008قـ ــام املـ ـ ــدرب اإلس ـب ــان ــي
ب ـي ــب غ ـ ــواردي ـ ــوال ب ـت ــرف ـي ــع ال ـعــديــد
مـ ـ ــن االع ـ ـ ـبـ ـ ــن مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ «»la masia
إلـ ــى ال ـف ــري ــق األول ،مـمـنـيــا الـنـفــس
ب ـس ـيــرهــم ع ـل ــى خ ـط ــى ابـ ــن ال ـن ــادي

ّ
لـيــونـيــل مـيـســي .لـعــل أب ــرز األسـمــاء
التي ارتقت للفريق األول ،متوسط
ميدان الفريق سيرخيو بوسكيتس
والـشــاب اإلسباني تياغو ألكنتارا.
ّ
شكل بوسكيتس أحــد أهــم عناصر
الـ ـف ــري ــق خ ـ ــال ح ـق ـب ــة غ ـ ــواردي ـ ــوال.
رغ ــم الـشـهــرة ال ـتــي اكـتـسـبـهــا وســط
م ـي ــدان ال ـب ــاوغ ــران ــا بـفـعــل تـشــافــي
هيرناندز وأندريس إنييستا ،لعب
بوسكيتس دورًا جوهريًا في تألق

حلقة الوسط ،حيث أخذ على عاتقه
تأمني قلبي الدفاع وبدء الهجمات.
رغ ـ ــم الـ ـنـ ـج ــاح ال ـك ـب ـي ــر الـ ـ ــذي عــرفــه
بوسكيتس مع بيب ،فشل تياغو في
فــرض نفسه أســاسـيــا مــع برشلونة
قليل مــن الدقائق في
مكتفيًا بعدد
ٍ
بعض املباريات.
مع خروج برشلونة من الدور نصف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـ ـ ـ ــدوري أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ــا
عـلــى يــد تـشـيـلـســي ع ــام  ،2012تــرك

ب ـيــب غـ ــوارديـ ــوال ال ـب ـيــت الـكـتـلــونــي
مـتـ ّ
ـوجـهــا إل ــى قـلـعــة ب ــاف ــاري ــا ،حيث
ق ــام بــالـتـعــاقــد مــع تـيــاغــو ألـكــانـتــارا
كأولى صفقاته.
ل ــم ي ـجــد ب ـيــب ف ــي أملــان ـيــا م ــا اع ـتــاد
عليه في برشلونة ،حيث لم تتالء م
خصائص شـبــاب الـنــادي البافاري
مع متطلبات الفيلسوف اإلسباني.
رغم ذلك ،أعطى غوارديوال الفرصة
ّ
ل ـس ــت ــة العـ ـب ــن شـ ـب ــاب ك ــي ي ـكــونــوا

معه برفقة الفريق األول طيلة ثالثة
مــواســم .رغــم ذلــك ،لم يتمكن أي من
ه ــؤالء التأسيس ملـسـيــر ٍة جـيــدة مع
النادي البافاري.
فــي إنـكـلـتــرا ،وج ــد غ ــواردي ــوال بيئة
مشابهة إلى ٍّ
حد ما ملا اعتاد عليه في
برشلونة ،غير أن امليزانية الضخمة
التي توفرت له ،حالت دون االعتماد
ّ
أكاديمية
على األوراق املتوفرة في
الـ ـ ـن ـ ــادي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي .ط ـي ـل ــة ث ــاث ــة
مواسم ،قام بيب غوارديوال بتغيير
شكل الفريق األزرق وأسلوبه ،بعد
أن اس ـت ـق ـطــب ال ـع ــدي ــد م ــن األس ـم ــاء
ف ـ ــي كـ ــافـ ــة ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف ،ل ـي ـب ـق ــى مــن
ّ
الحرس القديم كل من ديفيد سيلفا
وسيرخيو أغويرو فقط.
ي ـت ـم ـي ــز نـ ـ ـ ــادي م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي
بأكاديميته التي تعتبر األنجح في
إنكلترا بعد أكاديمية تشيلسي من
حـيــث اسـتـقـطــاب وتـنـمـيــة املــواهــب.
خــال هــذه الفترة ،ومــع وجــود بيب
ظـهــر ثــاثــة العـبــن مــن األكــاديـمـ ّـيــة،
كان أولهم بابلو مافيو ،الــذي ظهر
فــي جــولــة اإليـ ــاب مــن دوري أبـطــال
أوروبـ ـ ـ ــا ض ــد س ـت ـي ــوا ب ــوخ ــارس ــت،
وك ــان إبــراه ـيــم دي ــاز ثــانــي األسـمــاء
ال ـشــابــة ال ـتــي ظ ـهــرت ع ـلــى ي ــد بيب
فــي الـفــريــق األول ،بعدما لعب ضد
ســوانـســي سيتي فــي كــأس االتـحــاد
اإلنـكـلـيــزي ،فيما شكل الــاعــب فيل
فــودن آخــر الـشـبــاب املكتشفني على
يد الفيلسوف اإلسباني .الصفقات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ـ ـتـ ــي أبـ ــرم ـ ـهـ ــا بـ ـي ــب فــي
ح ـق ـب ـت ــه مـ ــع ال ـس ـي ـت ــي ح ــال ــت دون
إعطاء الفرصة الكاملة للشباب في
الظهور ،حيث واجه الجانب املظلم
لــأمــوال طـمــوح الــاعـبــن ورغبتهم
بــاالنـطــاق إلــى العاملية كما حصل
م ــع غ ــواردي ــوال ف ــي بــرش ـلــونــة .دكــة
نـ ــادي مــانـشـسـتــر ال ـث ــان ــي ،وحــدهــا
كفيلة بتقليص آمــال شباب النادي
ب ــال ـب ــروز ،ن ـظ ـرًا إل ــى وجـ ــود العـبــن
على االحتياط من طينة الجزائري
ريـ ـ ـ ــاض مـ ـ ـح ـ ــرز ،أف ـ ـضـ ــل الع ـ ـ ــب فــي
الدوري اإلنكليزي عام  ،2016إلكاي
غ ـ ــان ـ ــدوغ ـ ــان ،غ ــاب ــريـ ـي ــل خ ـي ـســوس
وغيرهم من كبار الالعبني.
ّ
ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ــل اح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدام امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة ف ــي
موسميه ّ
األول والـثــالــث ،لــم يتمكن
ب ـي ــب م ــن إعـ ـط ــاء ال ـف ــرص ــة ال ـكــام ـلــة
ل ـش ـبــاب أكــادي ـم ـيــة الـسـيـتــي بسبب
عـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي ال ـن ـت ــائ ــج .فــي
إسـ ـب ــانـ ـي ــا وأملـ ــان ـ ـيـ ــا ك ـ ـ ــان ال ــوض ــع
أس ـهــل نسبيًا ن ـظ ـرًا لـلـفــارق الكبير
بني فريقي غــوارديــوال آنــذاك وباقي
املـنــافـســن .مــع االن ـت ـقــال إل ــى دوري
جديد بثقافة جديدة ،ورفع التحدي
م ــرة أخـ ــرى ل ـت ـقــديــم ك ــرة هـجــومـ ّـيــة
شــامـلــة مــرفـقــة ب ــاألل ـق ــاب ،ك ــان على
بـيــب أن يـكــون عـلــى ق ــدر التطلعات
للحفاظ على مركزه كأفضل مدربي
ال ـ ـعـ ــالـ ــم .فـ ــي ظـ ــل ال ـ ـصـ ــرف ال ـه ــائ ــل
عـلــى تــرمـيــم فــري ـقــي ب ــاي ــرن مـيــونــخ
َّ
ومانشستر سيتي ،لم يتسن لبيب
إعطاء الوقت الكافي لتنمية املواهب
ً
الشابة ،حيث تعطى األفضلية عادة
لــاعـبــن املستقطبني مـقــابــل مبالغ
مالية ضخمة على حساب الشباب،
لتجنب الخسائر املــاديــة فــي ميزان
أرباح النادي.
رغ ــم ع ــدم تـمـكـنــه م ــن إب ـ ــراز أس ـمــاء
شابة في واليتيه األخيرتني ،يبقى
بـيــب أحــد أكـثــر املــدربــن املساهمني
ف ـ ـ ــي ت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـشـ ـب ــاب ــي
لـ ــأنـ ــديـ ــة .الـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ـت ــي عــاش ـهــا
املـ ـ ـ ـ ــدرب اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا وع ـ ــدم
ن ـج ــاح ــه ب ـت ـح ـق ـيــق دوري األبـ ـط ــال
فــي الـسـنــوات الـســت األخ ـيــرة جعله
ّ
يـغـ ّـيــر شـيـئــا م ــن ق ـنــاعــاتــه ،لـيـقــلــص
فرص مشاركة الشباب على حساب
الع ـبــن ذوي خ ـبــرة أك ـبــر .رغ ــم ذلــك
يبقى بيب أحد ّ
رواد تطوير املواهب
ب ـع ــد أن س ــاه ــم ب ـش ـك ـ ٍـل م ـب ــاش ــر فــي
إظهار  31اسمًا شابًا طيلة مشواره
ال ـ ـكـ ــروي ،كـ ــان آخ ــره ــا ف ـي ــل فـ ــودن،
الـ ــذي ق ــد يـلـتـحــق ب ـســان ـشــو ودي ــاز
بعيدًا عن أســوار ملعب االتحاد إذا
ّ
مــا ظــل خ ــارج حـســابــات الفيلسوف
اإلسباني.

ّ
ّ
تستمر على
تنطلق اليوم مرحلة اإلياب من بطولة الدوري اللبناني لكرة السلة والتي
ّ
اإلقصائية،
مدار تسعة أسابيع ،تتنافس خاللها تسعة أندية من أجل الوصول إلى المراحل
والذهاب بعيدًا في البطولة .وتشهد هذه المرحلة فترة توقف في شباط/فبراير
ّ
ّ
اآلسيوية ـ األوقيانية
المقبل بسبب خوض المنتخب اللبناني المرحلة األخيرة من التصفيات
فترة توقف
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقررة هذا العام في الصين،
إضافة إلى ّ
ّ
أخرى بسبب مشاركة ثالثة أندية ّ
لبنانية في دورة دبي الدولية لكرة السلة

َ
اإلياب تنطلق اليوم
مرحلة
ُ

أندية المقدمة «ال تقنع» والحكمة مأزوم!
جاد طويل
ّ
لــم تكن مرحلة الــذهــاب مــن بطولة لبنان لـكــرة السلة على قدر
ّ
ّ
واإلدارية
االقتصادية
توقعات جمهور اللعبة في لبنان .األوضاع
ّ
اللبنانية ،انعكست سلبًا على
الصعبة التي تمر بها معظم األندية
أداء الالعبني في البطولة .أنهى نــادي الرياضي ـ بيروت مرحلة
الذهاب متصدرًا جدول الترتيب بخمس عشرة نقطة ،من سبعة
انتصارات وخـســارة واحــدةّ .أمــا نــادي هومنتمن ـ بيروت بطل
املوسم املاضي فقد أنهى مرحلة الذهاب في املركز الثاني بستة
ان ـت ـصــارات وخ ـســارتــن ،حــاص ـدًا  14نقطة فــي الـبـطــولــة ،فيما
ذهــب املــركــز الثالث لـنــادي الشانفيل ـ ديــك املـحــدة بنفس أرقــام
هومنتمن ،واملركز الرابع لنادي بيروت بأربعة انتصارات وأربعة
هزائم مع  12نقطة ،ومثلها لنادي بيبلوس خامس الترتيب .هذا
بالنسبة إلــى األنــديــة الخمسة األوائ ــل ،أمــا بالنسبة إلــى األندية
األربعة األخرى فاحتل هوبس املركز السادس بـ 11نقطة ،ومثلها
لنادي املتحد السابع ،ونادي أطلس في املركز الثامن بـ 10نقاط
من انتصارين وستة هزائم ،أما نادي الحكمة «الجريح» فيقبع
في املركز األخير برصيد تسع نقاط من انتصار واحد وسبع
هزائم.
نظرة سريعة على جدول الترتيب ّ
يتبي بصورة واضحة أن ال
ّ
كبير هذا املوسم في دوري كرة السلة .بطل املوسم املاضي نادي
هومنتمن ووصيفه النادي الرياضي بيروت ال يقدمان املستوى
ّ
بالحد األدنى املستوى الذي ظهرا عليه في املوسمني
املطلوب ،أو
املاضيني .نــادي الرياضي بيروت يعاني مع جميع األندية التي
يلعب ّ
ضدها ،وأبرز مثال على ذلك ما حصل معه خالل مباراتي
أطلس وهوبس خالل مرحلة الذهاب ،وعــدم استقرار املستوى
فــي الفريق لعوامل ع ـ ّـدة ،أبــرزهــا عــدم وجــود االنـسـجــام الكبير
بني الالعبني ،وتراجع مستوى العبني آخرين .نــادي هومنتمن
الذي بدأ املوسم بصورة سيئة ،استعاد بعضًا من مستواه في
األســابـيــع األخـيــرة خاصة بعد عــودة والـتــر هــودج إلــى مستواه
والتعاقد مع مايك إيفيبرا الذي يقدم مستوى ّ
مميزًا.
املفاجأة الكبرى كانت مستوى نادي بيروت وصيف بطل األندية
ّ
العربية ،والذي وصل املوسم املاضي إلى املربع الذهبي .بيروت
يبدو هذا املوسم بعيدًا جدًا عن مستواه الذي ظهر عليه املوسم
املاضي ،وهو ما دفع املدرب باتريك سابا مؤخرًا إلى اإلستقالة،
كما لجأ النادي إلى تغيير بعض العبيه األجانب .وتعاقد بيروت
في األيام املاضية مع أجنبي الرياضي السابق كوينسي دوبي،

شارك وائل عرقجي في عدد من المباريات بعد عودته من اإلصابة

الذي من املتوقع أن يساعد النادي على العودة إلى مستواه في
مرحلة اإليــاب .وكانت الخسارة التي تلقاها نــادي بيروت أمام
هومنتمن بفارق زاد عن  30نقطة ،هي املفاجأة األكبر في مرحلة
الذهاب.
بني األندية األربعة الكبرى هناك نادي الشانفيل .مستوى نادي
املريميني غير مستقر هذا املوسم أيضًا ،وربما السبب هو نفسه،
أي كثرة األسـمــاء والالعبني ّ
املميزين داخــل الـنــادي ،وهــو األمر
الــذي يؤثر سلبًا على عملية التجانس وتــوزيــع األدوار .ويضم
الشانفيل أسماء كبيرة مثل فادي الخطيب ،أحمد ابراهيم ،دواين
جاكسني ،آتر ماجوك إضافة إلى علي مزهر وغيرهم من األسماء
القادرة على اللعب بشكل أساسي في مختلف املنافسات .وربما
هذا العدد الكبير من النجوم يؤدي إلى عدم التجانس واالنسجام
داخل النادي ،وال يساعد الجهاز الفني الذي يرأسه املدرب فؤاد
أبو شقرا على إجراء التدوير املطلوب بني الالعبني.
الـفـتــرة األول ــى مــن مرحلة اإلي ــاب ال شــك أنـهــا ستعطي صــورة
واضـحــة عــن هــذه األنــديــة ،وعــن قدرتها على الــذهــاب بعيدًا في
البطولة .أما األزمة األكبر فتبقى تلك التي يعيشها نادي الحكمة
على املستويني امل ــادي واإلداري هــي ّاألعـمــق ،وهــي التي تعطي
ص ــورة واضـحــة عــن واق ــع كــرة الـســلــة اللبنانية ال ـيــوم .وينتظر
الحكمة في املرحلة املقبلة إجــراء االنتخابات الستعادة التوازن
والخروج من األزمة.
وبني هذا وذاك تبقى اإليجابيات مع ظهور أندية بيبلوس واملتحد
جيدة ّ
ومن ورائهم أطلس بصورة ّ
فنيًا ،حيث تمكنوا من إحراج
ّ
أندية املقدمة خاصة نــادي الرياضي ـ بيروت .وترجح مصادر
ّ
سلوية أن يشكل ناديا املتحد وهوبس عقبة حقيقية أمام األندية
املنافسة على اللقب كالرياضي وهومنتمن.
مرحلة اإليــاب تنطلق بمواجهة بني هوبس والحكمة على أرض
األول الساعة ( )18:00بتوقيت بيروت ،فيما ستشهد هذه الجولة
قوية ّ
أيضًا ثالث مواجهات ّ
جدًا ،األولى تجمع الشانفيل باملتحد
(السبت الساعة  ،)17:00والثانية تجمع بيروت مع نادي أطلس
الفرزل (األحــد الساعة  ،)17:00أمــا املـبــاراة األخيرة في الجولة
فهي األهــم وتجمع بيبلوس بنادي الرياضي ـ بيروت (االثنني
الساعة  )20:30على ملعب األول في مدينة جبيل.
ويستفيد نــادي الــريــاضــي مــن عــودة صانع ألعابه ّ
املميز وائــل
عرقجي ،الــذي بــدأ يستعيد مستواه في املباريات األخـيــرة من
مرحلة الــذهــاب ،والــذي مــن املتوقع أن يستعيد مستواه بشكل
كامل خالل املراحل األولى من اإلياب ،قبل فترة التوقف الدولي.

