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رياضة

الكرة اللبنانية

استقالة مفاجئة للربعة من رئاسة لجنة الحكام
فاجأ رئيس لجنة الحكام في االتحاد اللبناني
ل ـكــرة الــق ــدم م ـح ـمــود الــرب ـعــة الــوســط
الكروي بوضع استقالته من رئاسة اللجنة
بتصرف االتحاد بعد األحداث التي شهدها
ّ
األسبوع الحادي عشر من الــدوري اللبناني،
مؤكدًا قبول لجنة الحكام بما سيصدر عن
اللجنة التنفيذية من عقوبات
لــم تــأت خـطــوة رئـيــس لجنة الحكام
الرئيسية محمود الربعة باالستقالة
من رئاسة اللجنة كنوع من الهروب
م ــن واق ـ ــع م ــري ــر تـعـيـشــه كـ ــرة ال ـقــدم
والجهاز التحكيمي ،لكن انطالقًا من
تسلم الربعة
تحمل للمسؤولية رغم ّ
ّ
مل ـن ـص ـبــه رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ـنــة م ـن ــذ نـحــو
شهرين.
فـ ــاألحـ ــداث ال ـت ــي ش ـهــدهــا األس ـب ــوع
ال ـح ــادي عـشــر م ــن ال ـ ــدوري وضـعــت
رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة وأع ـ ـضـ ــاء هـ ــا أمـ ــام
واق ـ ـ ــع صـ ـع ــب .وج ـ ـ ــاء ق ـ ـ ــرار ال ــرب ـع ــة
أم ـ ــس ب ــوض ــع اس ـت ـق ــال ـت ــه ب ـت ـصـ ّـرف
االتـحــاد ليكون خالصة أفكار كانت
م ـطــروحــة ل ــدى أك ـث ــر م ــن ع ـضــو في
الـلـجـنــة ب ـعــد ل ـق ــاء ال ـع ـهــد والـنـجـمــة
ومــا رافقه من خطأ تحكيمي وحيد
من قبل الحكم علي رضا إلى جانب
ق ــرارات صحيحة كثيرة في املـبــاراة.
لكن هــذا الخطأ كــان جسيمًا ،بغض
ال ـن ـظ ــر عـ ــن الـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ـت ــي راف ـق ــت
املباراة ،وبالتالي ّأثر كثيرًا بنتيجة
الـلـقــاء وواق ــع الـتــرتـيــب .وج ــاء خطأ
ال ـح ـكــم جـمـيــل رم ـض ــان ب ـحــق فــريــق
االجتماعي مع احتسابه ركلة جزاء
غير صحيحة ملصلحة الصفاء تقدم
فـيـهــا بـطــل ال ــذه ــاب ،لـيــزيــد القناعة
ب ـض ــرورة ال ـق ـيــام ب ـخ ـطــوة مـســؤولــة
من قبل بعض ّ
القيمني على الجهاز
الـتـحـكـيـمــي .عـلـمــا ب ــأن رم ـض ــان قــاد
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة بـ ـنـ ـج ــاح ،ولـ ـ ــم ي ـك ــن ه ـنــاك
س ــوى ه ــذا الـخـطــأ فـقــط ،إال أن ــه كــان
مؤثرًا أيضًا بفارق النقاط في رأس
ال ـت ــرت ـي ــب م ــن ج ـه ــة وبـ ــواقـ ــع فــريــق
يصارع للهروب من الهبوط.
اسـ ـتـ ـق ــال ــة ال ــربـ ـع ــة وإع ـ ــان ـ ــه ق ـب ــول
ال ـقــرارات والعقوبات التي ستصدر
ع ــن الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة جـ ــاءا خــال
االج ـت ـم ــاع األس ـب ــوع ــي الـ ــذي عـقــدتــه
لـجـنــة ال ـح ـك ــام الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي قــاعــة
ملعب بيروت البلدي بحضور رئيس
وأع ـض ــاء الـلـجـنــة وع ــدد مــن ممثلي
وسائل اإلعالم ،حيث نوقشت حاالت
األس ـب ــوع ال ـح ــادي عـشــر م ــن بطولة
الدرجة األولى.
وت ـحــدث الــربـعــة عــن الـضـغــوط التي

وضع الربعة
استقالته بتصرف
االتحاد معلنًا قبول
قرارات اللجنة
التنفيذية
(عدنان الحاج علي)

م ــورس ــت ع ـلــى ال ـج ـهــاز الـتـحـكـيـمــي،
مـ ــذك ـ ـرًا ب ـم ــا تـ ـح ــدث بـ ــه ق ـب ــل ثــاثــة
أسابيع من ناحية ضرورة املحافظة
عـ ـل ــى رؤس ـ ـ ـ ــاء األن ـ ــدي ـ ــة ال ـ ـ ــذي ُي ـ َـع ـ ّـد
وجودهم أساسيًا في اللعبة .وشدد
على ض ــرورة املحافظة على حقوق
األن ـ ــدي ـ ــة ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى وض ـ ــع ال ـح ـكــام
الـصـعــب إل ــى جــانــب مــوقــف األنــديــة
املحق.
ّ
وتطرق إلى املؤتمر الصحافي لنادي
ُ
العهد الذي يعقد للمرة األولى حيث
يرى الربعة أن من حق النادي الكالم،
لكونه يعتبر نفسه قد ُسلب حقه.
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى اع ـ ـتـ ــراض ن ــادي
األنصار حول تدبير ممنهج لضرب
األن ـ ـ ـصـ ـ ــار ،ف ـ ـ ــرأى ال ــربـ ـع ــة أنـ ـ ــه غـيــر
صحيح« ،فذلك ليس من شيمنا وال
تربيتنا وأخالقياتنا كلجنة رئيسية
للحكام».
ورأى رئ ـيــس الـلـجـنــة أن الـحـكــام قد

سائال
أخطأوا وال يوجد مبرر لذلك.
ً
عما يمكن أن يقوله هو وهم
الحكام ّ
لرئيس ن ــادي العهد تميم سليمان
حول ما ّ
تعرض له ،معبرًا عن حرجه
م ـم ــا حـ ـص ــل ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن ـ ــه املـ ـس ــؤول
تسلم
األول عن كل ما جرى ،رغم أنه ّ
مـهـمــاتــه ق ـبــل ش ـهــريــن ،ان ـطــاقــا من
أن الـعـمــل املــؤس ـســاتــي اس ـت ـمــراريــة.
وأشار إلى أنه حزين جدًا على األندية

رفض الربعة كالم
نادي األنصار عن عمل
ممنهج ضد الفريق

وعـلــى مــن يــدفــع مــن جيبه الـخــاص،
حـتــى لــو ك ــان فــي ك ــام الــربـعــة دفــاع
عن األندية في وجه الحكام ،مطالبًا
إياهم بالشجاعة «ومن هو مضغوط
ليعتذر عن قيادة املباريات».
وع ـ ّـم ــا ي ـجــب ال ـق ـيــام ب ــه ف ــي املــرحـلــة
امل ـق ـب ـلــة ،أشـ ــار الــرب ـعــة إل ــى ض ــرورة
اب ـت ـع ــاد ال ـح ـك ــام ع ــن ك ــل ال ـض ـغــوط
ال ـش ـخ ـص ـيــة وغـ ـي ــر ال ـش ـخ ـص ـيــة ألن
الحساب سيكون عسيرًا.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن ما تحدث
به الحكم جميل رمضان عن ّ
تعرض
بعض رؤساء األندية لكرامة الحكام،
مرفوض ،مدافعًا عن حقوق األندية
وخـصــوصــا ن ــادي االجتماعي الــذي
تضرر مــن خطأ تحكيمي فــي لقائه
مع الصفاء.
وت ـط ــرق إل ــى ال ـحــالــة الـنـفـسـيــة الـتــي
يعيشها الحكم رضا الذي بدا حزينًا
ج ـدًا وه ــو مــا جـعــل الــربـعــة يــؤكــد أن

م ــا ق ــام ب ــه رض ــا غـيــر مـقـصــود على
اإلطـ ــاق ،لـكــن مــن يخطئ سيتحمل
مسؤولية خطئه .ولفت الى أن لجنة
الحكام ستتقبل أي قــرار يصدر عن
اللجنة التنفيذية ووضــع استقالته
ّ
بتصرف االتحاد.
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى الـ ـح ــاالت ،فظهر
ف ــي ل ـق ــاء ال ـص ـف ــاء واالج ـت ـم ــاع ــي أن
ركـلــة ال ـجــزاء الـتــي احتسبها الحكم
جـمـيــل رم ـض ــان عـلــى الع ــب الـصـفــاء
ن ــور م ـن ـصــور ملـصـلـحــة االجـتـمــاعــي
ص ـح ـي ـحــة ،أم ـ ــا ركـ ـل ــة ال ـ ـجـ ــزاء ال ـتــي
احـتـسـبـهــا رمـ ـض ــان ملـصـلـحــة العــب
الـ ـصـ ـف ــاء م ـح ـم ــد حـ ـي ــدر فـ ـه ــي غـيــر
صحيحة ،ألن العب االجتماعي قطع
الكرة قبل االصطدام بحيدر.
وف ــي لـقــاء الـعـهــد والـنـجـمــة تـبـ ّـن أن
ال ـخ ـط ــأ الـ ـ ــذي ارت ـك ـب ــه العـ ــب الـعـهــد
عـ ـب ــاس ك ـن ـع ــان ع ـل ــى ك ـ ـ ــارل مــاكــس
داني كان خارج منطقة الجزاء وقرار
الحكم علي رضا صحيح باحتساب
خـطــأ واالك ـت ـفــاء بــالـبـطــاقــة الـصـفــراء
نظرًا إلى وجود مدافع آخر هو خليل
خميس في مكان ارتكاب الخطأ.
أم ـ ــا ركـ ـل ــة ال ـ ـجـ ــزاء الـ ـت ــي احـتـسـبـهــا
الحكم علي رضا على العب النجمة
مـحـمــود سبليني بـعــد ملـســه ال ـكــرة،
بـ ــإشـ ــارة م ــن ال ـح ـك ــم امل ـس ــاع ــد عـلــي
املقداد فالقرار صحيح .لكن النقاش
بني رضا واملقداد قبل احتساب ركلة
طويال.
الجزاء دام وقتًا
ّ ً
وفي حالة أخرى تبي أن خطأ العب
العهد أحمد زريق على العب النجمة
عـ ـ ـب ـ ــاس عـ ـ ـط ـ ــوي يـ ـسـ ـتـ ـح ــق ب ـط ــاق ــة
صـفــراء ولـيــس أكـثــر وهــو مــا قــام به
ال ـح ـكــم رضـ ــا ح ـيــث أش ـه ــر الـبـطــاقــة
الصفراء في وجه زريق.
وبالنسبة إلــى هــدف النجمة ،فجاء
مــن احـتـكــاك غير قــانــونــي بــن العب
ال ـن ـج ـم ــة أك ـ ـ ــرم م ـغ ــرب ــي وال ـ ـحـ ــارس
حسن بيطار الذي كان مسيطرًا على
ال ـكــرة ،وبــالـتــالــي يستحق احتساب
خ ـطــأ ملـصـلـحـتــه ،وبــال ـتــالــي ال ـهــدف
غ ـيــر ص ـح ـيــح وال ـح ـك ــم رضـ ــا أخـطــأ
باحتسابه.
(األخبار)

سوق االنتقاالت

غوارديوال نحو إنكلترا وأوباميانغ يعلن «العصيان»

جوسيب غوارديوال (بتر كنيفيل ــ أ ف ب)

لم يخف اإلسباني جوسيب غوارديوال،
مــدرب بــايــرن ميونيخ األملــانــي ،مــا يتم
ت ــداول ــه ب ــأن ــه ي ــرغ ــب ف ــي ال ـت ــدري ــب في
ـوقــع بعد على
إنكلترا ،مــؤكـدًا أنــه لــم يـ ّ
أي ع ـق ــد هـ ـن ــاك ،وذل ـ ــك خ ـ ــال مــؤتـمــر
صحافي هو األول له منذ إعالن رحيله
عن النادي البافاري في نهاية املوسم
الحالي.
ّ
وق ــال غ ــواردي ــوال« :لـ ــدي ه ــذه الفرصة
للذهاب إلى إنكلترا ،إنه الوقت املناسب.
ال أزال شابًا وأنا في حاجة إلى تحديات
جديدة».
وكـ ــان رح ـيــل غ ــواردي ــوال ف ــي نـهــايــة
موسمه الثالث مع الفريق البافاري
وتعيني اإليطالي كــارلــو أنشيلوتي
ـدال منه قــد تــم اإلع ــان عنه فــي 20
بـ ً

كانون األول املاضي.
وع ـ ّـل ــق امل ـ ــدرب اإلس ـبــانــي ع ــن خليفته
اإلي ـطــالــي بــال ـقــول« :ك ــارل ــو هــو امل ــدرب
املـثــالــي ل ـهــذا ال ـفــريــق .أن ــا واث ــق مــن أن
جميع األم ــور ستسير بشكل جـيــد له
ولبايرن ميونيخ».
وفي إسبانيا ،اعتبر أسطورة كرة القدم
الـفــرنـســي زي ــن الــديــن زيـ ــدان أن توليه
اإلش ــراف على تــدريــب ريــال مــدريــد هو
محفز في الوقت ذاته.
تحد صعب ،لكنه ّ
ّ
وجـ ـ ـ ـ ــاء كـ ـ ـ ــام زيـ ـ ـ ـ ـ ــدان فـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر
ص ـح ــاف ــي هـ ــو األول ب ـع ــد تـعـيـيـنــه
مدربًا خلفًا لرافايل بينيتيز املقال
تحد صعب،
من منصبه ،وقال «إنه
ّ
لـكـنــه مـحـفــز ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه .أري ــد
م ــواجـ ـه ــة هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــدي وس ــأب ــذل

قصارى جهدي إلحراز األلقاب».
وأضــاف« :إنها حقبة جديدة بالنسبة
ّ
إلي ،إنه دور جديد».
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد ال ــاعـ ـب ــن ،أعـ ـل ــن ان ـتــر
مـيــانــو اإلي ـطــالــي تـمــديــد عـقــد حــارس
مـ ــرمـ ــاه ال ـ ــدول ـ ــي ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي سـمـيــر
هندانوفيتش حتى .2019
وقال الحارس البالغ  31عامًا الذي كان
ع ـقــده سـيـنـتـهــي ال ـص ـيــف امل ـق ـبــل« :أن ــا
سعيد لتجديد عقدي».
وأشــارت تقارير إلى أن هندانوفيتش،
الـ ـ ــذي ان ـض ــم إلـ ــى ان ـت ــر ف ــي  2012من
أوديـنـيــزي ،سينال راتـبــا سنويًا يبلغ
 2,5مليون يورو.
وف ــي أمل ــان ـي ــا ،أفـ ــاد امل ـت ـحــدث الــرسـمــي
بــاســم ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد األملــانــي

بأن مهاجمه الغابوني بيار  -إيميريك
أوباميانغ لم يعاود التمارين مع فريقه
«ألسـبــاب شخصية» ليعزز الشائعات
التي تحدثت عــن امكانية انتقاله إلى
الدوري اإلنكليزي املمتاز.
أملانيًا أيضًا ،أكد رئيس شالكه كليمنس
ت ــوي ـن ـي ــز أن ف ــريـ ـق ــه ال ي ـف ـك ــر إط ــاق ــا
بالتخلي عــن خــدمــات نجمه الصاعد
لـيــروي سانيه الــذي رشحته الصحف
املحلية لالنتقال إلى صفوف مانشستر
سيتي اإلنكليزي مقابل مبلغ قياسي
لالعب أملاني.
وقال توينيز لصحيفة «بيلد» األملانية:
«قـ ــرر نـ ــادي شــال ـكــه ع ــدم ب ـيــع ســانـيــه،
على أي حــال ،ال يوجد أي عــرض على
الطاولة في الوقت الحالي».

