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شهد العام 2022 املنرصم احداثا رياضية كثرية عىل املستوى الدويل وقليلة عىل املستوى املحيل، لعل ابرزها تأهل ثالثة منتخبات 
بكرة السلة اىل بطولة العامل، خالفا ملنتخبات كرة القدم التي سقطت يف فخ الفشل ومل تحقق اي نتائج الفتة

الذي  واالنجاز  املحلية  االحداث  من  البداية 
حققته كرة السلة اللبنانية بتأهل ثالثة منتخبات 
دون  سنة،   18 دون  )رجال،  العامل  بطولة  اىل 

 2023 صيف  املقررة  العامل  بطولة  اىل  ووصل 
تخطيه  بعد  واليابان  واندونيسيا  الفليبني  يف 
الفضل  يعود  كذلك  بنجاح،  المعة  منتخبات 
الحاج  جاد  الشاب  املدرب  اىل  االنجاز  هذا  يف 
ومجموعة من الالعبني حرصوا عىل تقديم افضل 
ما لديهم من قدرات عىل ارض امللعب. هذه هي 
املرة الرابعة التي يشارك منتخب االرز يف بطولة 
 2006 اليابان   ،2002 املتحدة  )الواليات  العامل 
وتركيا 2010(، يف مقابل فشل كبري ال يزال يالحق 
كرة القدم اللبنانية وال يقترص عىل منتخبها االول 
بل يطاول منتخبات الفئات العمرية. ورغم ان 
منتخب الرجال بلغ االدوار الحاسمة، لكنه حل 
التي  مجموعته  يف  االخرية  السادسة  املرتبة  يف 
تصدرتها ايران امام كوريا الجنوبية، ومل يحقق 
لبنان سوى فوز وحيد عىل سوريا 3-2 يف مقابل 
ايفان  املدرب  بقيادة  و6 خسارات  تعادالت   3
هاشيك، كذلك منيت منتخبات الفئات العمرية 

بخسائر فادحة يف بطوالت خارجية.
كلوب  فريست  بريوت  فريق  توج  ايضا،  محليا 
بلقب بطولة دوري كرة السلة للمرة االوىل يف 
تاريخه بعد فوزه عىل الريايض بريوت يف نهايئ 
حاميس ومشوق انتهى بنتيجة 4 - 3. كذلك توج 
فريق العهد بكرة القدم بلقبي بطولة الدوري 
لقب  كان  بينام  النخبة  كأس  وبطولة  العام 
االكرث  الفريق  نصيب  من  لبنان  كأس  مسابقة 
شعبية النجمة، ويف موازاة ذلك شهدت املالعب 
عىل  وتحديدا  االشكاالت  من  العديد  اللبنانية 
الريايض  شهاب  فؤاد  مجمع  ملعب  مدرجات 
يف جونية، مام دفع البلدية اىل اتخاذ قرار مبنع 
حضور جمهور النجمة بعد االرضار الكبرية التي 

طاولت منشآت امللعب.
كان للكرة الطائرة نصيبها عندما خرق منتخب 

أبرز األحداث الرياضّية في 2022: 
ميسي بطل املونديال العربي األول 

السّلة اللبنانّية تتألّق آسيويًا... ورحيل نجوم عامليني

يرأسه  اتحاد  من  حكيمة  رعاية  يف  سنة(   16
اكرم حلبي قاد منتخباته بنجاح توجها مبنتخب 
الرجال الذي حل وصيفا يف نهائيات بطولة آسيا 

اللعبة  عىل  املسيطر  الجمود  للسيدات  لبنان 
باحرازه لقب بطولة غرب آسيا بنسختها االوىل 
التي شاركت فيها 10 دول بعد فوزه يف املباراة 
النهائية عىل نظريه االردين 3 - 0 يف العاصمة 
االردنية عامن. وهو االنجاز االول عىل صعيد 
السيدات منذ مدة بعيدة. كام حقق منتخب 
لبنان للركبي ليغ انجازا جديدا وتأهل اىل بطولة 
العامل "فرنسا 2025" اثر فوزه القوي واملستحق 
يف   12  -  74 بنتيجة  جامايكا  منتخب  عىل 
العامل  الدور االول لبطولة  املرحلة االخرية من 
2022، عىل ملعب "يل سبوت فيالج" يف مدينة 
يل االنكليزية. وهذا انجاز لبناين اضايف يف لعبة 

جامعية عىل الرغم من عدم اكتسابها شعبية 
وجامهريية يف لبنان.

كأس  مسابقة  تاريخ  يف  االوىل  للمرة  عامليا، 
استضافة  يف  خليجية  عربية  دولة  تنجح  العامل 
املونديال.  االرض  وجه  عىل  كروي  حدث  ابرز 
للكلمة  ما  بكل  املوعد  عىل  قطر  كانت  لقد 
التنظيم  حيث  من  العامل  فابهرت  معنى،  من 
وروعة املالعب. وشهدت نسخة 2022 مفاجات 
امللقب  املغرب  منتخب  بلوغ  ابرزها  عديدة، 
بـ"اسود االطلس" املربع الذهبي بعدما ازاح من 
طريقه منتخبي اسبانيا والربتغال، وفوز املنتخب 
السعودي عىل منتخب االرجنتني يف الدور االول 

بنتيجة 2-1. ورغم هذه الخسارة متكن منتخب 
"التانغو" بقيادة نجمه املتألق ليونيل مييس يف 
اضافة النجمة الثالثة عىل قميصه وانتزاع لقب 
ليتوج  شتوي،  مونديال  اول  يف  العامل  بطولة 
كام  االغىل.  باللقب  بااللقاب،  الغنية  مسريته 
شهد املونديال خروج منتخبات عريقة كالربازيل 
لتحقيق  مرشحة  كانت  التي  وبلجيكا  واملانيا 
نتائج افضل. رغم الجدل الذي اثري حول العديد 
من املواضيع منذ فوز قطر مبلف التنظيم والتي 
بها،  فازت  التي  الطريقة  حول  بشكوك  بدأت 
مام دفع بالقضاء يف كل من سويرسا والواليات 
بشبهات  تحقيقات  فتح  اىل  وفرنسا  املتحدة 
النقص  الجدل الحقا حول  رىش وفساد، متحور 
قطر  امتالك  وعدم  الرياضية  التحتية  البنى  يف 
املشجعني،  الستيعاب  الفنادق  من  يكفي  ما 
باالضافة اىل درجات الحرارة واالثر البيئي. ولعل 
اشد السجاالت كانت يف مجال حقوق االنسان 
املهاجرين  العامل  حقوق  بانتهاك  واالتهامات 

والنساء وافراد مجتمع امليم.
تشيليس  فريق  توج  النوادي،  صعيد  عىل 
اثر  لكرة  لالندية  العامل  كأس  بلقب  االنكليزي 
فوزه يف املباراة النهائية عىل باملرياس الربازييل 2 - 
1 يف العاصمة االماراتية ابوظبي. وهذا اول لقب 
عاملي للفريق االنكليزي الذي سبق له املشاركة 
يف نسخة عام 2012 التي شهدت خسارته امام 
الربازييل، وقد استضافت االمارات  كورينثيانس 
نسخة عام 2021 التي اقيمت يف شباط 2022 
وكانت ناجحة بكل املقاييس، علام ان االتحاد 
الدويل "فيفا" اسند مهمة تنظيم نسخة 2022 

اىل املغرب يف شباط 2023.
االسباين لقب دوري  ريال مدريد  واحرز فريق 
ابطال اوروبا للمرة 14 يف تاريخه بعد فوزه يف 
النهايئ الذي اقيم يف العاصمة الفرنسية باريس 
 0 - بنتيجة 1  االنكليزي  ليفربول  عىل خصمه 

سجله املهاجم الربازييل فينيسيوس جونيور.
ونجح منتخب السنغال يف الفوز بلقب كأس امم 
افريقيا لكرة القدم للمرة االوىل يف تاريخه بعدما 
اثر  تجاوز مرص بركالت الرتجيح بنتيجة 4 - 2 
انتهاء الوقتني االصيل واالضايف بالتعادل السلبي، 
يف البطولة التي استضافتها الكامريون بني كانون 
الثاين وشباط من عام 2022. ومل يسبق للسنغال 

فريق ريال مدريد بطل اوروبا 14 مرة.

منتخب لبنان لكرة السلة وصيف بطل آسيا.

منتخب املغرب لكرة القدم يف نصف نهايئ مونديال قطر 2022.

النجم االملاين السابق بكرة املرضب بوريس بيكر.
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فشلت  بعدما  افريقيا  امم  بلقب  توجت  ان 
االوىل  مناسبتني،  يف  النهائية  املباراة  تجاوز  يف 
بركالت الرتجيح امام الكامريون يف 2002 والثانية 
امام الجزائر بهدف نظيف يف النسخة املاضية. 
واستضاف املغرب النسخة 14 من بطولة كأس 
االمم االفريقية للسيدات يف شهر متوز الفائت، 
ونجح منتخب جنوب افريقيا بحصد اللقب امام 
املغرب الذي حل وصيفا. كام توج فريق الهالل 
عقب  لوسيل"  "سوبر  كأس  بلقب  السعودي 
فوزه عىل فريق الزمالك املرصي 1 - 4 بركالت 
 1 بالتعادل  االصيل  الوقت  انتهاء  بعد  الرتجيح 
العاصمة  يف  جمعتهام  التي  املباراة  خالل   -1

القطرية الدوحة يف ايلول 2022.
كام توج نارص العطية بطال لرايل داكار بنسخته 
الـ44 الذي استضافته اململكة العربية السعودية 
تربع  الذي  القطري  للبطل  الرابع  اللقب  وهو 
عىل قمة الرتتيب منذ بداية الرايل وحتى نهايته 
عىل منت سيارة "تويوتا يت +1"، يف سباق شهد 
مشاركة زهاء 300 سائق، فيام حقق لقب ثاين 
افضل سائق يف تاريخ الرايل لفئة السيارات. وحل 
السعودي يزيد الراجحي يف املركز الثالث، خلف 

الفرنيس سيباستيان لوب الثاين.
نسختها  يف  الشتوية  االوملبية  الدورة  شهدت 
الـ24، التي اقيمت من 4 شباط اىل 20 منه، يف 
العاصمة الصينية بكني التي اصبحت اول مدينة 
الصيفية  االوملبية  االلعاب  تستضيف  العامل  يف 

من  واسعة  مشاركة   ،)2015 )متوز  والشتوية 
الرياضيني الباحثني عن حصد امليداليات الذهبية. 
والثلج  الجليد  عىل  مبهج  موعد  شعار  ومع 
النقي، طمحت بكني 2022 اىل مواصلة اثراء ارث 
 300 تشجيع  اىل  وتطلعت   ،2008 بكني  العاب 
مليون صيني عىل االهتامم بالرياضات الشتوية. 
اختتمت  االلعاب عىل وقع قرع طبول املقاطعة 
كورونا،  فريوس  تفيش  ومخاطر  الديبلوماسية 
وطبقة رقيقة من الثلج ومتابعة جامهريية هزيلة، 
تنشط  رياضية وحاالت  انجازات  ايضا عىل  لكن 

كان ابرزها للمتزحلقة الروسية كاميال فالييفا.
كذلك توج الرصيب نوفاك ديوكوفيتش بلقب 
بطولة وميبلدون االنكليزية، ثالثة البطوالت 
االربع الكربى يف كرة املرضب، للمرة السابعة 
االوسرتايل  عىل  بفوزه  االحرتافية  مسريته  يف 
نيك كرييوس، وهو اللقب الرابع عىل التوايل 
والـ21  وميبلدون  يف  عاما   35 البالغ  للرصيب 
الفارق اىل  الغراند سالم، مقلصا  يف بطوالت 
لقب واحد عن حامل الرقم القيايس االسباين 
االمرييك  ديوكوفيتش  وعادل  نادال.  رافايل 
بيت سامرباس يف عدد االلقاب يف وميبلدون، 
حامل  من  واحد  لقب  بعد  عىل  وبات 
البطولة  يف  االلقاب  عدد  يف  القيايس  الرقم 
االنكليزية السويرسي روجيه فيديرر. وبات 
الحديث  العهد  يف  العب  رابع  ديوكوفيتش 
يفوز باربعة القاب متتالية يف وميبلدون، بعد 

بورغ. بيورن  والسويدي  وسامرباس   فيدرر 
من  جابر  انس  التونسية  تتمكن  مل  املقابل،  يف 
تحقيق اول بطولة كربى يف مسريتها بعد خسارتها 
دورة  نهايئ  يف  شفيونتيك  ايغا  البولندية  امام 
امريكا املفتوحة مبجموعتني لصفر. وكان ثاين نهايئ 
"غراند سالم" تخرسه التونسية هذا املوسم بعد 
نهايئ دورة وميبلدون، بينام نجح االسباين الشاب 
يف  كبري  لقب  اول  احراز  يف  الكاراس  كارلوس 
الواليات  مسريته، وذلك بعيد تتويجه يف بطولة 
املتحدة املفتوحة، ليصبح اصغر مصنف اول عامليا 
من  البالغ  املوهوب  الالعب  وتفوق  التاريخ.  يف 
العمر 19 سنة و4 اشهر و6 ايام عىل الرنويجي 

كاسرب رود يف نهايئ فالشينغ ميدوز.
كام تم اطالق النجم السابق االملاين بوريس بيكر 
عامني  ملدة  عقوبة  امىض  ان  بعد  السجن  من 
ونصف عام تتعلق بافالسه عام 2017 وانتهاكه 
قواعد االفالس باخفاء 2,5 مليون جنيه اسرتليني 
والقروض  االصول  من  دوالر(  ماليني   3 )حواىل 

لتجنب سداد الديون.
مل ميض عام 2022 من دون ان يأخذ معه بعض 
الكثري  يف  الرياضة  نجوم  من  املعروفة  الوجوه 
والالعب  املدرب  مقدمهم  يف  االلعاب،  من 
الرصيب الشهري سينيسا ميهايلوفيتش الذي رحل 
يف كانون االول عن عمر 53 سنة بعد رصاع مع 
مرض اللوكيميا، والحارس السابق ملرمى منتخب 
اسكتلندا لكرة القدم اندي غورام الذي رحل بدوره 
يف شهر متوز الذي شهد ايضا رحيل النجم السابق 
ملنتخب املانيا الغربية وهامبورغ اويف زيلر عن 85 
سنة. كام تويف املالكم الجنوب افريقي سيميسو 
بوتيليزي بعد دخوله يف غيبوبة اثر املنازلة التي 
العارشة من املعركة من اجل  الجولة  خرسها يف 
لقب الوزن الخفيف لالتحاد العاملي للمالكمة امام 
املالكم سيفيسييل مونتغوا يف شهر حزيران، ونجم 
فريق اجاكس امسرتدام الكونغويل جودي لوكويك 
الذي تويف يف شهر حزيران حيث وجد جثة هامدة 
سنة،   29 يتجاوز  مل  وعمره  غامضة،  ظروف  يف 
وخصوصا  ومحبيه،  الصدقائه  صدمة  شكل  مام 

ملشجعي منتخب بالده الكونغو الدميوقراطية.
محليا، خرس نادي النجمة رئيسه السابق محمد 
السابق  مهاجمه  االنصار  ونادي  الداعوق،  امني 

محمد جواد.

منتخب االرجنتني بطل العامل 2022.


