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الكرة اللبنانية

ّ
تسيب واستنسابية في أمن المالعب
مر أسبوع آالم جديد
على الكرة اللبنانية ،مع
استمرار معاناة كثيرين مع
مسألة المالعب والحضور
الجماهيري ومبدأ «حارة
كل ّمن إيدو إلو» في ما
يتعلق بتعاطي القوى
األمنية مع قرار مجهول
المصدر والصالحية وآلية
التنفيذ .فأصبحت مزاجية
المسؤولين األمنيين في
المالعب هي التي تحدد
مسألة دخول الجمهور
وعدده واألماكن التي
يجلس فيها
عبد القادر سعد
تعيش مالعب كرة القدم ومبارياتها
فـ ـ ــوضـ ـ ــى عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد ال ـ ـح ـ ـضـ ــور
الجماهيري فما يسري على ملعب ال
يسري على آخر ،والجمهور املسموح
له بالدخول في ملعب ما قد ال يسمح
له بذلك في ملعب ثان.
ف ــي أي ب ـل ــد ف ــي ال ـع ــال ــم م ــن يـتـحـمــل
املسؤولية في هذا املوضوع هو اتحاد
ك ــرة ال ـقــدم .فـهــو امل ـســؤول عــن تنظيم
املباريات وكل ما يترافق معها.
لكن في «بلد العجايب» لبنان هذا ال
ينطبق على اتـحــاد اللعبة .فاألخير
ي ـش ــرف ع ـلــى تـنـظـيــم امل ـب ــاري ــات على
أرض امل ـل ـع ــب ،أي ك ــاع ـب ــن وح ـك ــام
ومــراقـبــن واداري ـ ــن ...أمــا خ ــارج هذه
امل ـن ـط ـقــة ،ف ـهــو م ـت ـفـ ّـرج مـثـلــه م ـثــل أي
مشاهد أو متابع ،ال يملك الـقــرار وال
يستطيع ســوى تنفيذ األوام ــر ،أوامــر
«ح ــاك ــم املـ ـلـ ـع ــب» ،س ـ ــواء كـ ــان سـلـطــة
االدارة أم «حضرة الضابط».
وق ــائ ــع أحـ ــداث ث ــاث م ـبــاريــات خــال
األس ـبــوع الـثــامــن قــد تعطي فـكــرة عن
ط ــري ـق ــة ت ـع ــاط ــي الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة مــع
مسألة الحضور الجماهيري وكيفية
ات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات والـ ــى أي م ــدى تلك
القوى األمنية قادرة على ضبط األمن
إذا أرادت ذلك.
ّ
ي ــوم الـسـبــت ح ــل الـنـجـمــة وجـمـهــوره
ضيفني على النبي شيت ومشجعيه.
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ك ـ ــان ـ ــت م ـ ـ ــن األفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل هـ ــذا
املــوســم فنيًا ومــن األس ــوأ جماهيريًا.
فالحضور الجماهيري كان مسموحًا

بــه وامل ــدرج ــات استقبلت املشجعني،
لكن دون تأمني الحماية األمـنـيــة .قد
يـكــون شـعــار «كــل مــواطــن خفير» هو
املـفـضــل ل ــدى ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ،ف ــي ما
ّ
يـتـعــلــق ب ـم ـبــاريــات ك ــرة الـ ـق ــدم ،فيما
مباريات كــرة السلة تنعم بالحضور
األمني على أعلى مستوى ،وعناصر
مكافحة الشغب بمالبسهم الكحلية
وع ـ ـتـ ــادهـ ــم املـ ـمـ ـي ــز ي ــزيـ ـن ــون م ــاع ــب
ال ـس ـل ــة ،وي ــؤم ـن ــون ح ـمــاي ـت ـهــا ،وآخ ــر
تلك املباريات نهائي كأس لبنان بني
الحكمة وبيبلوس.
أم ـ ــا مـ ـب ــاري ــات ك ـ ــرة الـ ـق ــدم فـيـكـفـيـهــا
دركـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان إثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ي ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــران ب ـع ــد
«واس ـطــة» ،فيتحوالن الــى مشاهدين
ألح ــداث امل ـبــاراة وأهــداف ـهــا ،لكونهما
غ ـيــر ق ــادري ــن ع ـلــى ض ـبــط م ـئ ــات من
املشجعني نظرًا لقلة العدد.
ف ــي ال ـن ـب ــي ش ـي ــت ت ـح ــول ــت اس ـت ــراح ــة
م ــا ب ــن ال ـشــوطــن ال ــى فــرصــة لـتـبــادل
ال ـ ـع ـ ـبـ ــوات ال ـ ـفـ ــارغـ ــة وال ـ ـح ـ ـجـ ــارة بــن
ال ـج ـم ـه ــوري ــن ،ف ــوق ــع ج ــرح ــى وت ــأخ ــر
الـشــوط الـثــانــي حتى انطلق بانتظار
وصول القوى األمنية نظرًا الستحالة
استكمال املباراة بغياب القوى األمنية.
رتيب وعنصران من أمن الدولة بزيهم
املـ ــدنـ ــي وس ــاحـ ـه ــم وال ـ ـس ـ ـتـ ــرة ال ـتــي
تحمل إسم الجهاز استطاعوا ضبط
ال ـج ـم ـهــوريــن .م ـجــرد وجـ ــود عناصر
أم ـن ـيــن يـتـنـقـلــون ف ــي أرج ـ ــاء املـلـعــب
ً
فــارضــن هيبتهم كــان كفيال بضبط
ّ
األمور .هذا يدل على أن القوى األمنية
قادرة على ضبط املدرجات إذا أردات
ً
ذلك بدال من الهروب الى األمام ،بمنع

دخ ــول الجمهور دون تــأمــن عناصر
يشرفون على تطبيق هذا القرار.
ف ــي م ـك ــان آخـ ــر كـ ــان امل ـش ـه ــد مـحــزنــا
خ ــارج مـلـعــب ب ــرج ح ـمــود م ــع تجمع
ب ـض ــع عـ ـش ــرات م ــن ج ـم ـه ــور ال ـس ــام
اآلتني من مكان بعيد جدًا واصطدموا
ببوابة امللعب مقفلة .أمر انسحب على
جمهور الحكمة أيضًا للسبب نفسه،
فـهــو بـكــل بـســاطــة قـ ــرار م ــن الـضــابــط
املسؤول بمنع دخول الجمهور ،وهو
أبلغ عضو لجنة املالعب ربيع خداج
أن أي شخص يــدخــل الــى املنصة من
ال ـج ـم ـه ــور س ـي ـك ــون ع ـل ــى م ـســؤول ـيــة
خداج.
قـ ـ ــرار اس ـت ـم ــر ح ـت ــى ال ــدق ـي ـق ــة  25مــن
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ،قـ ـب ــل أن يـ ــدخـ ــل ج ـم ـه ــورا
الـفــريـقــن ال ــى مـنـصــة ال ـشــرف بعدما
س ـمــح ال ـض ــاب ــط ل ـهــم ب ــال ــدخ ــول على
مسؤوليته الشخصية دون ّمراجعة
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول امل ـ ـل ـ ـعـ ــب ب ـ ـعـ ــد تـ ـ ــدخـ ـ ــل مــن
املسؤول اإلعالمي في الحكمة واملقرب
من نادي السالم الزميل فارس كرم مع
اداري من الـســام ،اتصلوا بالضابط
وطلبوا السماح بدخول الجمهور.
ف ـ ـ «حـ ـض ــرة الـ ـض ــاب ــط» ب ـك ــل بـســاطــة
ج ـمــع ج ـم ـهــوري ال ـفــري ـقــن ف ــي مـكــان
واح ــد دون وج ــود مــن يـضـبــط األمــن
أو يبعد «الزيت عن النار» .أمر كان له
تداعياته بعد وقــت مع حصول هرج
وم ــرج اع ـتــراضــا عـلــى ه ــدف الحكمة
الـ ـث ــان ــي ،ولـ ـ ــوال ت ــدخ ــل ك ـ ــرم وب ـعــض
العقالء لحصلت مجزرة في املنصة.
ً
ملعب ثالث شهد سيناريو مماثال من
التخبط األمـنــي .فعلى ملعب بيروت

البلدي ،وفي لقاء األنصار والراسينغ
الذي حضره مئات من املشجعني كان
القرار فيه في البداية« :ممنوع دخول
الـجـمـهــور» ،حـيــث أبـلـغـتــه ال ــى عضو
ل ـج ـنــة امل ــاع ــب ح ـس ــن ع ــاص ــي ق ــوى
األم ــن الــداخـلــي ،لكن بعد فـتــرة قليلة
قـ ــرر ال ـض ــاب ــط املـ ـس ــؤول ف ــي الـجـيــش
بيع بطاقات لـ 250مشجعا لكل فريق،
ض ــارب ــا عـ ــرض ال ـح ــائ ــط بـ ـق ــرار قــوى
األمن الداخلي.
في صور لم يختلف الوضع في لقاء
التضامن صور واملبرة ضمن بطولة
الدرجة الثانية ،حيث ّ
تحول الضابط
امل ـ ـسـ ــؤول ال ـ ــى ع ـض ــو ل ـج ـن ــة مــاعــب
يحدد من يدخل ومــن ال يدخل ،وهو
أمر يسري على موظفي االتحاد حتى.
مشاهد من مالعب مختلفة ال تعكس
سوى واقع واحــد .تخبط أمني وعدم
وض ــوح فــي ال ـقــرار واستنسابية بني
ملعب وآخر .فوضى تجمع مشجعني
م ـع ــا مـ ــن دون أن ي ــأب ــه املـ ـس ــؤول ــون
ب ـخ ـطــورة م ــا ق ــد يـحـصــل ،لـكــن وبـكــل
أس ــف يـحـتــاج ه ــؤالء امل ـســؤولــون الــى
«مصيبة» ،أو أن تسيل الدماء بغزارة
ّ
ويؤدوا واجباتهم.
كي يستفيقوا
االت ـحــاد واألن ــدي ــة بــدورهــم تـقــع على
ع ــاتـ ـقـ ـه ــم مـ ـس ــؤولـ ـي ــة رف ـ ـ ــع الـ ـص ــوت
وال ـ ـض ـ ـغـ ــط عـ ـل ــى األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األم ـن ـي ــة
وامل ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة ب ــاجـ ـتـ ـم ــاع ــات وآل ـ ـيـ ــات
وقرارات واضحة ،تحدد شكل املرحلة
ّ
املقبلة ،لكن هذا قد يوصل الى القرار
امل ـ ّـر ب ـعــدم ح ـضــور الـجـمـهــور نهائيا
وت ـن ـف ـي ــذه بـ ـح ــزم ع ـل ــى يـ ــد األجـ ـه ــزة
األمنية.

القوى األمنية قادرة على ضبط الجمهور لكن تحتاج الى أن تتخذ القرار (عدنان الحاج علي)

الكرة األفريقية

أوباميانغ وتوريه وأييو
على األفضل أفريقيًا
سيتنافس الغابوني بيار  -إيميريك
أوباميانغ (بوروسيا دورتموند األملاني)
والعاجي يايا توريه (مانشستر سيتي
اإلنكليزي) والغاني أندريه اييو (مرسيليا
الفرنسي ثم سوانسي الويلزي) على
جائزة أفضل العب أفريقي لعام .2015
ويعد أوباميانغ ( 26عامًا) قائد منتخب
الغابون وصاحب  16هدفًا في الدوري
األملاني في موسم  2015-2014و 18حتى
اآلن في موسم  ،2016-2015األوفر حظًا
لنيل اللقب األول في مسيرته.
من جانبه ،لم يقدم توريه ( 32عامًا)،
الفائز باللقب في السنوات األربع املاضية،
والذي قاد منتخب بالده إلى إحراز أمم
أفريقيا مطلع  2015في غينيا اإلستوائية،
املستوى املطلوب حتى اآلن مع ناديه
اإلنكليزي.
وتبدو حظوظ اييو ( 25عامًا) الذي خسر
في نهائي أمم افريقيا أمام توريه ،أقل
من سابقيه رغم تأقلمه بسرعة وبصورة
جيدة في الدوري اإلنكليزي.
ويتنافس على لقب أفضل مدرب كل من
بايي با (منتخب مالي دون  17عامًا)
وإيمانويل امونيكي (منتخب نيجيريا
دون  17عامًا) والتونسي فوزي البنزرتي
(النجم الساحلي) والفرنسيني هيرفيه
رينار (ساحل العاج ،ترك منصبه الصيف
املاضي) وباتريس كارتيرون (مازيمبي
الكونغولي الديموقراطي).
وانحصر لقب افضل العب أفريقي في
البطوالت املحلية بني الجزائري بغداد
بونجاح (النجم الساحلي التونسي)
والتنزاني مبوانا علي ساماتا والكونغولي
الديموقراطي روبرت كيديابا (مازيمي).
ُ َ
وستعلن أسماء الفائزين الذين يختارهم
مدربو املنتخبات واملديرون الفنيون في
االتحادات الوطنية األفريقية ،في  7كانون
الثاني في أبوجا.

أخبار رياضية

أبو علوان ومرتضى بطال الريشة
الطائرة

احرز جالل ابو علوان وداني مرتضى من
هوبس لقب بطولة لبنان بالريشة الطائرة لفئتي
الذكور واالناث ،التي نظمها االتحاد اللبناني
بالريشة الطائرة على مالعب نادي هوبس في
الحازمية بمشاركة  56العبا والعبة من نوادي
هوبس ،مون السال ،مجمع التحرير ،دنك ،اليسار
والجمهور.
وكان ابو علوان فاز في النهائي على طوني
شويري من مون السال – 21 ،12 – 21( 0 – 2
 ،)15وحل كل من الفرد فرنسيس من الجمهور
وغريغوري حرب من هوبس في املركز الثالث.
بدورها فازت مرتضى على نتالي جبيلي من
مون السال  ،)20 – 22 ،16 – 21( 0 – 2وحلت
كل من روزي رزق من الجمهور وروسيل
معوض من مون السال في املركز الثالث.

الدوري األميركي للمحترفين

ميامي يقلب تأخره أمام ممفيس بـ  16نقطة إلى فوز
ق ـل ــب م ـي ــام ــي ه ـي ــت ت ــأخ ــره ب ـف ــارق
 16نـقـطــة أم ــام مـمـفـيــس غــريــزلـيــس
لـيـخــرج فــائ ـزًا  97-100بـفـضــل سلة
ل ــدواي ــن واي ـ ــد سـجـلـهــا ق ـبــل نـهــايــة
املـ ـب ــاراة بـ ـ  21ثــان ـيــة ،ض ـمــن دوري
ك ـ ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـش ـم ــال ــي
للمحترفني.
وس ـ ـجـ ــل هـ ـي ــت آخ ـ ـ ــر  11ن ـق ـط ــة فــي
املـ ـ ـب ـ ــاراة ،وكـ ـ ــان أفـ ـض ــل م ـس ـجــل فــي
ص ـفــوفــه ك ــري ــس بـ ــوش ب ـ ـ  22نقطة
وأض ـ ــاف ج ـيــرال ـيــد غ ــري ــن  16نقطة
ول ــوي ــل دي ـنــغ  15ووايـ ــد  14ليحقق
فــريـقـهــم أول ف ــوز بـعــد ث ــاث هــزائــم
متتالية.
وكــان جيف غرين أفضل مسجل في
صفوف ممفيس بـ  26نقطة.
قاد كيفن دورانــت فريقه أوكالهوما
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سيتي ثــانــدر للفوز على يــوتــا جاز
.98-104
وسـ ـج ــل دورانـ ـ ـ ــت  31ن ـق ـطــة ون ـجــح
أيـضــا فــي  6تـمــريــرات و 5متابعات،
وأض ــاف زميله راســل وستبروك 25
نقطة و 11تمريرة ليجدد أوكالهوما
سيتي فوزه على يوتا في مدى ثالثة
أيام.
فــي املـقــابــل ،كــان رودن ــي هــود أفضل
مسجل في صفوف يوتا بـ  23نقطة،
وأضاف زميله غوردون هايوارد 22
نقطة.
بـ ـ ــدوره ،ق ــاد ب ــران ــدون ن ــاي ــت فــريـقــه
ف ـي ـن ـي ـك ــس صـ ـن ــز إل ـ ـ ــى الـ ـ ـف ـ ــوز ع ـلــى
م ـي ـن ـي ـســوتــا ت ـم ـب ــروول ـف ــز 101-108
بتسجيله  25نقطة.
وكــان نايت قــد خــاض مـبــاراة سيئة

حقق تورونتو
رابتورز فوزه الرابع
على التوالي

ضـ ـ ــد ب ـ ــورت ـ ــان ـ ــد تـ ـ ــرايـ ـ ــل ب ـ ــاي ـ ــزرز
ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي بــإخ ـفــاقــه في
ال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي  12رمـ ـي ــة ،ب ـي ـن ـهــا 8
محاوالت ثالثية.
وحـ ـق ــق تـ ــورون ـ ـتـ ــو راب ـ ـ ـتـ ـ ــورز فـ ــوزه

الـ ــرابـ ــع ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،وكـ ـ ــان عـلــى
حساب فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
 ،76-96مـلـحـقــا بـمـنــافـســه الـخـســارة
الرابعة والعشرين هذا املوسم مقابل
انتصار واحد.
وهنا برنامج مباريات اليوم :إنديانا
بايسرز  -تورونتو رابتورز ،بروكلني
نتس  -أورالن ــدو ماجيك ،ديترويت
بـيـسـتــونــز  -ل ــوس أنـجـلــس كليبرز،
أتـ ــانـ ـتـ ــا هـ ــوكـ ــس  -مـ ـي ــام ــي ه ـي ــت،
شيكاغو بــولــز  -فيالدلفيا سفنتي
سـ ـيـ ـكـ ـس ــرز ،م ـم ـف ـي ــس غ ــري ــزلـ ـي ــس -
واشنطن ويــزاردز ،داالس مافريكس
 فـيـنـيـكــس ص ـن ــز ،سـ ــان أن ـطــون ـيــوس ـبــرز  -يــوتــا ج ــاز ،دن ـفــر نــاغـتــس -
هيوسنت روك ـتــس ،بــورتــانــد ترايل
باليزرز  -نيو أورليانز بيليكانز.

لقب دورة الراحل انطوان الغريب
لهوبس

أحرز هوبس بيروت القاب مواليد ،2005 – 2004
 ،2001 – 2000 ،2003 – 2002والرياضي
بيروت لقب  1999 – 1998لدورة الراحل انطوان
الغريب السنوية الثالثة بكرة السلة التي نظمها
نادي هوبس بمشاركة بلدية الجديدة البوشرية
السد ،ومجمع ميشال املر الرياضي .ونال كل
من اندرو كوبلي وجايسن صوفان من هوبس،
وسليم عالء الدين من الرياضي جائزة افضل
العب .وكوبلي ورودولف سعاده من اينرجي
وعالء الدين جائزة افضل مسجل .وكاينو
حوراني من اينرجي ونادر ابو املنى وايلي داني
من هوبس جائزة افضل ملتقط للكرات املرتدة.
ومايكل كريمه وانطوني حالسيان ومحمد
قبطان من هوبس جائزة افضل موزع .ومحمد
حطيط وحسن ناجي من هوبس وروميرو قدوم
من الشانفيل جائزة افضل مدافع.

