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رياضة
نمر جبر

فرض منتخب لبنان بكرة السلة للرجال حضوره القوي يف نهائيات كأس اسيا يف كرة السلة للرجال لعام 2022، التي استضافتها 
العاصمة االندونيسية جاكرتا من 12 متوز املايض اىل 24 منه، مبشاركة 16 منتخبا توزعت عىل اربع مجموعات 

االردن،  السعودية،  االوىل:  املجموعة  ضمت 
اوسرتاليا واندونيسيا. املجموعة الثانية: الصني 
والبحرين.  الجنوبية  كوريا  الصني،  تايبه، 
كازاخستان  اليابان،  ايران،  الثالثة:  املجموعة 
نيوزيلندا،  لبنان،  الرابعة:  املجموعة  وسوريا. 

الفيليبني والهند.
اللبناين الشاب )معدل االعامر  فاجأ املنتخب 
الجميع يف جاكرتا. حتى  يتجاوز 26 سنة(  ال 
من  اللعبة،  عىل  القيمني  من  املتفائلني  اكرث 
يصل  ان  يتوقع  يكن  مل  ومتابعيها  محبيها 
فقط  نقطتان  النهائية.  املباراة  اىل  املنتخب 
وحلم  السلة  لكرة  لبنان  منتخب  بني  وقفتا 
يف  االوىل  للمرة  الثالثني  اسيا  ببطولة  التتويج 
تاريخه، بعد الوصول اىل املباراة النهائية للمرة 

الرابعة يف السنوات العرشين االخرية.
جاكرتا،  سامء  يف  اللبنانية  السلة  كرة  ملعت 
اللبناين اىل بطل يقارع كبار  املنتخب  وتحول 
اسيا من دون خوف او رهبة، فاسقطهم واحدا 
تلو االخر بدءا من الفليبني، مرورا بنيوزيلندا 
بدأه  مثاليا  مسارا  وحقق  الصني.  اىل  وصوال 
بالعالمة  مجموعته  متصدرا  االول  الدور  من 
الكاملة اثر فوزه عىل كل من الفليبني بفارق 
15 نقطة بنتيجة 95 - 80، ونيوزيلندا بفارق 
14 نقطة بنتيجة 86 - 72، والهند بفارق 41 
الربع  الدور  ثم يف   .63  - بنتيجة 104  نقطة 
نقاط   3 بفارق  الصني  منتخب  عىل  النهايئ 
بنتيجة 72 - 69، ثم يف الدور النصف النهـايئ 
عىل منتخب االردن بفارق نقطة بنتيجة 86 - 
85. خرس لبنان النهايئ امام العمالق االوسرتايل 
بصعوبة كبرية، ولكنه اكد انه بطل غري متوج 
نتيجة االداء الكبري الذي قدمه عىل مدى 10 
املربع  بلوغ  من  ومتكن  املباريات،  من  ايام 
الذهبي للمرة االوىل منذ العام 2009. االهم 

منتخب شاب قارع كبار آسيا.عرقجي افضل العب يف آسيا.

ثالثة  الحاج  اختار  سابقا.  موجودة  تكن  مل 
القتالية  عناوين للتغيري: الرتكيز العايل، الروح 
واللعب الجامعي. هذه الصورة الجديدة التي 
بدأت تظهر نتائجها تدريجا بطريقة تصاعدية 
بدءا من املباراة االوىل من املرحلة الثالثة من 
التصفيات  من  الثالثة"  "النافذة  منافسات 
 2023 العامل  بطولة  اىل  املؤهلة  االسيوية 
حولت املنتخب اللبناين اىل فريق مقاتل رشس 
حتى  ويقاوم  يستسلم  ال  عال،  برتكيز  يتمتع 

الثواين االخرية. 
تحقيق  من  متكن  املنتخب  ان  االبرز 
االنتصارات يف الدور االول رغم غياب العبني 
اساسيني يف تشكيلته، هام الكابنت عيل حيدر 

والهداف امري سعود "الربنس".
عمليا، دخل لبنان اىل املباراة النهائية ملواجهة 
نسخة  لقب  حامل  االوسرتايل  "الكانغورو" 

بني الذهب والفضة.. منتخب األرز بكرة السلة بريقه ماسي
لبنان أضاء سماء آسيا وفرض نفسه رقمًا صعبًا بني الكبار

ان لبنان مل يخرس سوى املباراة النهائية بعد 5 
انتصارات متتالية.

بدأت  جديدة  هوية  لبنان  منتخب  اكتسب 
للمنتخب  الفني  املدير  تسلم  منذ  تتظهر 
الحاج  جاد  الشاب  الوطني  املدرب  الوطني 
النتقادات  تعرضه  رغم  مهامه.  عاما(   33(
كثرية وهجامت الذعة، خصوصا بعد الخسارة 
العاصمة  يف  الثانية"  "النافذة  يف  االردن  امام 
املرحلة  منافسات  ضمن  عامن،  االردنية 
اىل  املؤهلة  االسيوية  التصفيات  من  الثانية 
بطولة كأس العامل ومطالبة كرث باقالته، حتى 
يصلح  وال  الخربة  عديم  اعتربه  البعض  ان 
او  ييأس  ومل  يستسلم  مل  املهمة.  هذه  لتويل 
داخل  العقد  وفكفك  وتابع  ثابر  بل  يرتاجع، 
االخرى،  تلو  الواحدة  الالعبني  بني  الفريق 
للمنتخب  ثابتة  هوية  فرض  من  متكن  حتى 

نمر جبر
واملصنف  بريوت  يف  اقيمت  التي   2017 عام 
ثالثا يف الرتتيب العاملي، وهو مدرك ان جميع 
ان  اال  االخري.  مصلحة  يف  تصب  الرتشيحات 
العزمية اللبنانية كانت حارضة عىل اعتبار ان 
النهائيات تكسب وال تلعب، وان ال مستحيل 
باللقب  لالحتفاظ  اوسرتاليا  عانت  اللعبة.  يف 
ومل تفلح يف فرض سطوتها رغم تقدمها طوال 

فرتات اللقاء، كام مل تتمكن من حسم النتيجة 
بنتيجة  نقطتني  بفارق  االخرية  الثواين  يف  اال 
75-73 )االشواط 10-22، 28-38، 43-57، 75-

73(. وحلول لبنان يف املركز الثاين يف البطولة ال 
يلغي عنه صفة البطل، خصوصا وانه املنتخب 
املنتخب  وواجه  النهايئ  بلغ  الذي  االسيوي 
الرتتيب  يف  الثالث  املركز  صاحب  االوقياين 

العاملي. اداء قارب املثالية قدمه منتخب لبنان 
لكرة السلة خالل بطولة اسيا، ليفوز يف النهاية 
بالوصافة خلف العمالق االوسرتايل ويؤكد انه 

رقم صعب يف القارتني االسيوية واالوقيانية. 
فنيا، قدم املنتخب اللبناين كل يشء عىل ارض 
امللعب يف املباراة النهائية، لكن االرهاق كان 
باديا عىل بعض العبيه الذين مل يكن قد مىض 
املباراة  يف  مشاركتهم  عىل  ساعة   24 سوى 
يف  البطيئة  لبنان  انطالقة  النهائية.  النصف 
املنتخب  ليتقدم  الرتكيز  افقدته  االول  الربع 
واالستفاقة  اللقاء،  االوسرتايل يف جميع فرتات 
اللبنانية يف الدقائق االخرية مل تكن كافية، رغم 
انها اعطت االمل لالعبني، وملاليني املشاهدين 
حول العامل، خصوصا بعد ثالثية وائل عرقجي 

قبل ثوان من النهاية. 
وحاول  كبري،  شكل  يف  اللبناين  االداء  تفاوت 
الربع  منذ  ايقاعه  فرض  االوسرتايل  املنتخب 
االرباك  استغالل  يف  ما  حد  اىل  فنجح  االول، 
نقطة   12 بفارق  االول  الشوط  منهيا  اللبناين 
بنتيجة 22 - 10. يف الربع الثاين حاول منتخب 
لبنان تقليص الفارق وبرز عيل حيدر بحركته 
يف  فنجح  االوسرتالية،  السلة  تحت  الفعالة 
قدم  ان  له  سبق  بعدما  نقطة   15 تسجيل 
مباراتني عاديتني امام منتخبي الصني واالردن 
لينتهي الربع الثاين بتقدم اوسرتاليا بفارق 10 

نقاط بنتيجة 28-38.
الثالث،  الربع  يف  االوسرتالية  الفورة  استمرت 
)سجلوا  بالثالثيات  اللبنانية  السلة  فامطروا 
11 ثالثية من 34 محاولة يف املباراة( يف ظل 
عقم هجومي لبناين وترسع غري مربر يف بعض 
الربع  يف  االوسرتايل  التقدم  ليستمر  االحيان، 
يف   .43-57 بنتيجة  نقطة   14 بفارق  الثالث 
)سجل  لبنان  منتخب  انتفض  االخري،  الربع 
املباراة(  يف  محاولة   19 اصل  من  ثالثيات   8
خصومهم  عىل  فتفوقوا  العبوه  وتعملق 
وقلصوا الفارق اىل 8 نقاط 66-72. قبل 1:22 
اىل  الفارق  تقلص  املباراة  انتهاء  عىل  دقيقة 
اىل  ثم   )72-70( االوسرتاليني  لصالح  نقطتني 
بتسجيله  عرقجي  تألق  بعد   )74-73( نقطة 
مسافة  من  ثالثية  تسديدة  ثم  حرتني  رميتني 

حرة  رمية  االوسرتاليون  ليسجل  بعيدة، 

اكد املنتخب اللبناين يف هذه البطولة ان مقارعة كبار املنتخبات القارية والعاملية بات ممكنا. 
تشكيلة شابة واجهت منتخبات يف مقدم التصنيف العاملي وقدمت اداء كبريا. مل يتأثر املنتخب 
بالظروف الصعبة التي مرت وال تزال متر بها البالد، والتي ادت اىل لعب فرتات طويلة من الدوري 
املحيل من دون العبني اجانب، وهو ما يضعف من املنافسة نسبيا، بل اثبت ان االزمات تولد 
انجازات من رحم املعاناة.  قدم الالعبون اللبنانيون اداء مميزا، مؤكدين ان الالعب االجنبي ال 
ميلك االفضلية عىل املحيل، وان اللعب برتكيز وبقلب كبري وروح املجموعة هو االهم. هذه الخطة 
طبقها املدرب الحاج مع املنتخب، فخلق توليفة من الالعبني الذين يتمتعون بالرسعة والذكاء عىل 
رأسهم وائل عرقجي، سريجيو الدرويش، هايك غيوكجيان، عيل منصور، عيل مزهر وصاحب الـ18 
عاما يوسف خياط. نجح الحاج مع هذه املجموعة يف تطبيق اسلوب )Small Ball(، اي لعب 
الكرات القصرية والرسيعة واالرتداد الرسيع للدفاع من دون االعتامد عىل الطريقة التقليدية 
بوجود العب ارتكاز طويل القامة طول الوقت عىل ارض امللعب، من دون التقليل من اهمية 
القائد عيل حيدر الذي قدم اداء رائعا يف املباراتني النصف النهائية والنهائية وسجل امام العاملقة 

االوسرتاليني 23 نقطة والتقط 9 "ريباوند".

من رحم املعاناة
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رياضة
فتصبح النتيجة )75-73(. كام اهدر لبنان 
خط  قبل  من  حيدر  سددها  ثالثية  رمية 
منتصف امللعب قبل نهاية املباراة بـ3:2 لتفوز 
تاريخية  مباراة  يف   73-75 بنتيجة  اوسرتاليا 

ستظل محفورة يف البال لفرتة طويلة.
رغم  يستسلم  ال  انه  عىل  لبنان  برهن  لقد 
فارق الـ14 نقطة، ونجح اللبنانيون يف تسجيل 
لالوسرتاليني  نقطة   18 مقابل  يف  نقطة   30
بسطوا  حيث  االخرية،  العرشة  الدقائق  يف 
حتى  فشيئا  شيئا  الفارق  وقلصوا  سطوتهم 
وصل اىل نقطة واحدة )73-74( وسط تراجع 
الترسع  ولوال  االوسرتايل.  للمنتخب  الفت 
املنتخب  متكن  ملا  القاتل،  الوقت  يف  اللبناين 
جدا  صعب  فوز  تحقيق   من  االوسرتايل 
واالحتفاظ بلقب كأس اسيا الذي احرزه عام 
االوىل  البطولة  احتضن  الذي  لبنان  يف   2017
خمس  قبل  واوقيانيا  اسيا  قاريت  دمج  بعد 
للبنان  االوىل  كانت  الخسارة  هذه  سنوات. 
اوسرتاليا عىل سجلها  ابقت  فيام  البطولة،  يف 
النظيف من دون خسارة يف كأس اسيا، علام 
بعد  الرابع  االسيوي  النهايئ  خاض  لبنان  ان 

اعوام 2001، 2005 و2007.
بعدما  معبدة  املونديال  طريق  باتت  اخريا، 
نجح لبنان يف البطولة القارية بكل املقاييس، 
وهو سيعود يف االيام القليلة املقبلة للتحضري 
لخوض مباريات املرحلة الرابعة من منافسات 
االسيوية  التصفيات  من  الرابعة"  "النافذة 
الجاري.  العامل يف نهاية آب  املؤهلة اىل كأس 
بات "منتخب االرز" قاب قوسني او ادىن من 
صيف  املقرر  السلوي"  "املونديال  اىل  التأهل 
العام 2023، بعدما خطف صدارة املجموعة 
الثالثة بفوزه عىل االردن يف منافسات "النافذة 
يف   70-89 بنتيجة  نقطة   19 بفارق  الثالثة" 
نوفل  نهاد  مجّمع  يف  املايض  متوز  من  االول 
وهو  مكايل،  زوق  يف  واملرسح  للرياضة 
سيواجه الفيليبني والهند وبعدهام نيوزيلندا، 
وهي منتخبات سبق ان تفوق عليها يف بطولة 
اسيا. يحتاج لبنان اىل الفوز مبباراتني من اصل 
6 لضامن التأهل رسميا اىل بطولة العامل وهو 

امر بات يف املتناول.

منتخب لبنان وصيف بطل آسيا لكرة لسلة.

اللبناين وائل  املنتخب  الفضية، بل احرز نجم  امليدالية  اللبناين عىل  املنتخب  مل تقترص جوائز 
عرقجي جائزة افضل العب يف البطولة )MVP( بعد املستوى الكبري الذي قدمه، وقيادته لبنان اىل 

املباراة النهائية. كام اختري ضمن التشكيلة االفضل يف البطولة )افضل خمسة العبني(. 
سجل عرقجي 20 نقطة يف سلة الفيليبني، و25 يف سلة نيوزيلندا، اضافة اىل 32 يف سلة الصني و25 
يف سلة االردن. يف املباراة النهائية سجل النجم اللبناين 28 نقطة، ليكون بذلك افضل مسجل يف 
البطولة. وتحسب للنجم اللبناين نقاطه الحاسمة خصوصا يف سلة الصني يف الدور الربع النهايئ، 

ويف سلة االردن يف النصف النهايئ، وهي نقاط قادت لبنان اىل الدور النهايئ.

من النقاط املضيئة للبنان يف بطولة اسيا، املستوى الكبري للواعد يوسف خياط يف جميع املباريات 
التي شارك فيها. هذا الالعب )18 سنة( اثبت مبا ال يدع الشك انه سيكون نجم املنتخب االول يف 
السنوات املقبلة، خصوصا وانه يكتسب الخربة الكبرية نتيجة مشاركته مع فريق ليموج الفرنيس 
قبل التحاقه مؤخرا بفريق جامعة ميشيغان يف الواليات املتحدة االمريكية. خياط سيكون عامد 
املنتخب قريبا، واالكيد ان مشاركته يف مباريات كبرية اسيويا ويف تصفيات كأس العامل ستضاعف 
من خربته. ال يرتدد العديد من املراقبني يف اعتبار "يويو" واحدا من ابرز العبي الدفاع يف قارة اسيا، 
وهذا السالح الذي يعتمده لبنان يف جميع مبارياته االخرية لتحقيق نتائج ايجابية. من دون اغفال 
انضامم العبني شباب من منتخب دون 17 سنة الذين شاركوا مؤخرا يف بطولة العامل، اىل املنتخب 
االول خالل فرتة قصرية، وهو ما سيوفر ضخ دماء جديدة، ويؤكد ان مستقبل كرة السلة اللبنانية 

بخري، خصوصا عىل مستوى املشاركة يف بطولة العامل، وملا ال الفوز يف بطولة اسيا.

نجم فوق العادة

مستقبل واعد


