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ّ
ّ ّ
مباراة في الدرجة الثانية« :الله عندكن غير الله عنا

كرة القدم

ما يعيشه لبنان على الصعيد الكروي ال يصدقه عقلّ .فما حصل في لقاء
املحبة طرابلس والخيول في بطولة الدرجة الثانية “بشيب شعر الراس”
ناحية التهديد والوعيد والكالم الطائفي ...إلى درجة “الله عندكن غير
من ّ
ألله عنا”
عبد القادر سعد
ي � �ب ��دو أن “أي � � � ��ام ال� �غ� �ض ��ب” ل� ��م تعد
ح�ك�رًا على السياسة ،ب��ل وص�ل��ت إلى
الرياضة؛ فما ّ
تعرض له حكام مباراة
ال� �خ� �ي ��ول وامل� �ح� �ب ��ة ط ��راب� �ل ��س ضمن
املرحلة الـ 20من دوري الثانية،
إضافة إلى الخطر الذي تهدد
ً
فريق الخيول إدارة والعبني،
ً
ي�ط��رح س��ؤاال ب ��ارزًا ...مل��اذا كل
هذا “وعلى شو”؟
ال �ق �ص��ة ب� � ��دأت م ��ع احتساب
الحكم الرئيسي محمد زعتر
لركلة ج��زاء ف��ي الدقيقة ال �ـ94
م ��ن ال �ل �ق��اء ،وك ��ان ��ت النتيجة
م �ت �ع��ادل��ة  .2-2وم ��ا إن اتخذ
ال �ح �ك��م ال � �ق � ��رار ،ح �ت��ى انهال
العبو فريق املحبة وإداريوه
ب��ال �ض��رب وال� ��رك� ��ل ،لتتوقف
امل�ب��اراة نحو ثلث ساعة ،قبل
أن ي�س�ت�ك�م��ل ال �ح �ك��م اللعب،
وه� � ��ذا أص� �ب ��ح م� �ع ��روف ��ًا ،لكن
م��ا خ�ف��ي ك ��ان أع �ظ��م ،فالكالم
الطائفي الذي صدر عن فريق
املحبة بشأن ّنية الحكام منح
ال �ف��وز ل�ل�خ�ي��ول ل�ك��ون��ه فريقًا
لم يجد قائد فريق
ش�ي�ع�ي��ًا م��ع م��ا راف ��ق ذل ��ك من
الخيول موسى حجيج
ت � �ط ��اول ع �ل��ى رم� � ��وز شيعية
(الصورة) سوى عبارة “أي ال يمكن أن ي�ك��ون ف��ي مباراة
ك��رة ق��دم .واملضحك املبكي أن
إنسان يخجل أن يقول
املتهم “بتربيح الشيعة
الحكم
القدم”
إنه في عالم كرة
ّ
ه ��و س� ��ن� ��ي” .وب� �غ ��ض النظر
تعليقًا على ما حصل
ع��ن م ��دى ص�ح��ة ق ��رار الحكم،
مع فريقه في ملعب
ل �ي �س��ت م �ق �ب��ول��ة التصرفات
طرابلس البلدي أمام
التي حصلت وتهديد رئيس
األمور
املحبة ،معتبرًا أن
النادي عباس يونس الحكام
ب�ع��دم ال �خ��روج م��ن امللعب إذا
واألجواء في امللعب لم
ُ
َ
ستكمل امل �ب��اراة ،وأصبح
ل��م ت
تكن تحتمل أي تصرف
ه��دف ال�ح�ك��ام ال �ع��ودة ساملني
مغاير ملا حصل.
إل � ��ى ب �ي��وت �ه��م ب �غ ��ض النظر
ع ��ن ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون ُوحفظ
ال �ك ��رام ��ات ،وب��ال �ت��ال��ي أكملت
امل�ب��اراة التي انتهت بتعادل الفريقني
�اذا ِّ ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى ركلة
 .2-2ل �ك��ن م � � ُ
الجزاء ،وكيف نفذت؟
املعلومات أش��ارت بعد املباراة إلى أن
ق��ائ��د ف��ري��ق ال �خ �ي��ول م��وس��ى حجيج
ل��م يسجل الركلة قصدًا بعد ق��رار من

ّ
(تعرض
رئيس ال�ن��ادي ميثم قماطي
ل�ل�ض��رب) ال��ذي طلب م��ن حجيج عدم
ال �ت �س �ج �ي��ل ح ��رص ��ًا ع �ل��ى سالمتهم،
ف�م��ا ك ��ان م��ن ح�ج�ي��ج إال أن ط�ل��ب من
العبيه ع��دم متابعة الركلة وأبعدهم
عن خط منطقة ال�ج��زاء ،وأبلغ العبي

املحبة بأنه لن يسجلها .وبالفعل لعب
حجيج الكرة خارج املرمى وتوجه إلى
أحد العبي املحبة وصافحه على وقع
تصفيق العبي املحبة.
وق��د يتساءل البعض ع��ن دور القوى
األم�ن�ي��ة ،ل�ك��ن ت�ل��ك ال�ق��وى امل��ذك��ورة لم
يحضر منها سوى دركيني اثنني.
■ خ ��اط ��ب إداري م ��ن ال� �خ� �ي ��ول أحد
املسؤولني في نادي املحبة بعد املباراة
ً
قائال“ :في الله” نتيجة ملا ّ
تعرضوا له،
ف��أ ّج��اب الثاني “ال�ل��ه عندكن غير الله
عنا”.
■ س ��أل ق��ائ��د ال�ف��ري��ق م��وس��ى حجيج

إداري �ي��ه ف��ي االج�ت�م��اع ال��ذي عقد بعد
امل� �ب ��اراة ع��ن ص��واب �ي��ة م��ا ف�ع�ل��ه بعدم
تسجيل رك �ل��ة ال �ج ��زاء ،خ�ص��وص��ًا إذا
ض��اع التأهل ال��ى األول ��ى ،ف�ك��ان هناك
إج �م��اع م��ن ال�ح��اض��ري��ن ب ��أن م��ا فعله
حجيج أنقذ حياتهم!

أجواء االتحاد
ي �ب ��دو أن األج � � ��واء اإلي �ج��اب �ي��ة عادت
ل�ت�خ� ّ�ي��م ع�ل��ى أج ��واء االت �ح��اد البناني
ل�ك��رة ال �ق��دم ،وه��و أم��ر ت��رج��م ف��ي عقد
جلسة للجنة العليا أمس .وكان رئيس
االتحاد هاشم حيدر قد عقد اجتماعًا

ض ��م م �ع �ظ��م األع � �ض� ��اء ي � ��وم الجمعة
وج� � � ��رى خ�ل��ال� ��ه م� �ن ��اق� �ش ��ة القضايا
ال �ع��ال �ق��ة ،ك �م��ا ع �ق��د ال �س �ب��ت اجتماع
م� �ص ��ارح ��ة ب �ي�ن ال �ع �ض��وي��ن سيمون
ال��دوي �ه��ي وه��ام �ب��ارس��وم ميساكيان
في مطعم الكيف بمسعى من االداري
ف ��ي ال��راس �ي �ن��غ ج � ��ورج ح �ن��ا واملدير
الفني ملنتخب الصاالت دوري زخور،
حيث جرى تقريب وجهات النظر قبل
الجلسة االتحادية أمس.
وك � ��ان � ��ت م� � �ب � ��اراة ال � �خ � �ي ��ول واملحبة
ح ��اض ��رة ف ��ي ال �ج �ل �س��ة ح �ي��ث عرض
شريط الفيديو واتخذت قرارات قاسية

فريق الخيول خالل أحد التمارين (أرشيف – مروان طحطح)

حجيج:
أخجل أنني
في عالم
كرة القدم

كرة السلة

الرياضي يخفق في الربع األخير ويخسر أمام الجالء في غرب آسيا

افتقد الرياضي جمهوره (أرشيف ــ بالل جاويش)

خسر فريق الرياضي أولى مبارياته
ض�م��ن سلسلة ن�ه��ائ��ي ب�ط��ول��ة غرب
آسيا لكرة السلة أمام مضيفه الجالء
السوري ،50 - 45 ،29 - 21( 91 - 77
 )71 - 64في حلب ،بحضور جمهور
كبير ّ
زي ��ن م��درج��ات امل�ل�ع��ب باللون
األزرق ال� �ط ��اغ ��ي ،وه � ��و ل � ��ون نادي
الجالء (ليس شيء آخر) وخلق أجواء
رائ �ع��ة ،إض��اف��ة ال��ى بعض الهتافات
امل ��ؤي ��دة ل�ل��رئ�ي��س ب �ش��ار األس � ��د ،مع
استعمال لألجهزة الصوتية.
وك��ان للحضور الجماهيري تأثير
ك�ب�ي��ر ع�ل��ى أداء ال�لاع �ب�ين ،وه��و أمر
ق��د يفتقده ال��ري��اض��ي ف��ي املباراتني
ال �ث��ال �ث��ة وال ��راب �ع ��ة ف ��ي ب �ي ��روت يوم
االث� �ن�ي�ن وال� �ث�ل�اث ��اء امل �ق �ب �ل�ين ف ��ي 28
و 29الجاري ،إذ تشير املعلومات الى
احتمال إقامة املباريات دون جمهور
في ملعب املنارة.
ّ
ول� � ��م ي �س �ت �ط��ع ال� ��ري� ��اض� ��ي التغلب

ع �ل ��ى ال� �ص� �ع ��وب ��ات ال� �ت ��ي واجهته،
وخ �ص��وص��ًا غ �ي��اب ال �ث �ن��ائ��ي لورين
وودز وج � � ��ان ع� �ب ��د ال � �ن � ��ور بسبب
اإلص��اب��ة ،وخ�ص��وص��ًا أن ج��و فوغل
لم ّ
يعوض غياب وودز.
ون � ��اف � ��س ال � ��ري � ��اض � ��ي م �ض �ي �ف ��ه في
األرب��اع الثالثة األول��ى قبل أن ينهار
في الربع األخير ،إذ سجل الرياضي
 13نقطة فقط ،مقابل  20للجالء ،في
مباراة كان لسالح الرميات الثالثية
حضور قوي لدى الفريقني.
وظ �ه��ر ال �ت �ف��وق ال� �س ��وري م ��ن بداية
ال�ل�ق��اء ح�ت��ى ن�ه��اي�ت��ه ،إذ ل��م يستطع
اللبنانيون م�ع��ادل��ة النتيجة سوى
مرة واحدة  33 - 33في الدقيقة 5.53
من الربع الثاني .هذا الربع الذي شهد
أفضل أداء للبنانيني مع االنتقال من
دفاع رجل لرجل في الربع األول الى
دف ��اع املنطقة ف��ي ال��رب��ع ال �ث��ان��ي ،ما
سمح لالعبي الرياضي بقلب األمور

قبل أن يستعيد السوريون توازنهم
في الربعني الثالث والرابع .وبرز من
ال�ج�لاء العبه ميشال معدنلي ب�ـ 17
نقطة وزم�ي�ل��ه مارسيلو ك��وري��ا (19
ن�ق�ط��ة) وال�ث�ن��ائ��ي األج�ن�ب��ي سماكي
ووك��ر ( 12نقطة) وج�م��ال ميلر (16
نقطة).
وك��ان ن��اي��ت ج��ون�س��ون نجم الفريق
م��ع ت�س�ج�ي�ل��ه  33ن�ق�ط��ة ف��ي األرباع
ال �ث�ل�اث��ة األول � � ��ى ،ق �ب��ل أن ي �ن��ال منه
التعب ف��ي ال��رب��ع األخ�ي��ر ال��ذي شهد
سحب امل��درب ف��ؤاد أب��و شقرا معظم
ال�لاع�ب�ين إلراح�ت�ه��م ق�ب��ل ل�ق��اء اليوم
عند الساعة  18.00بتوقيت بيروت
ف ��ي ث��ان��ي م �ب ��اري ��ات ال �س �ل �س �ل��ة ،مع
اح�ت�م��ال م�ش��ارك��ة ل��وري��ن وودز ،إذا
سمحت إصابته بذلك.
يشار ال��ى أن الفريق ال��ذي يفوز في
ثالث مباريات من أصل خمس يحرز
اللقب.

