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شهدت
مباراة اإلخاء
والنبي
شيت أحداثًا
مؤسفة
(هيثم
الموسوي)

الكرة اللبنانية

مطاردات واعتداءات على الحكام تهدد الدوري
جاءت نهاية األسبوع الخامس
عشر من الدوري اللبناني لكرة القدم
سوداء ،مع سلسلة من االعتداءات على
الحكام ،بدأها في زغرتا قائد فريق
االجتماعي وائل ّبياض وانتهت في
ساحة بحمدون مع مطاردة جمهور
اإلخاء األهلي عاليه حكام مباراتهم
مع النبي شيت ،ليبقى حكام لبنان من
دون حماية أو غطاء ّ
يؤمن لهم أبسط
مقومات قيادة المباريات
عبد القادر سعد
مـ ــاذا يـنـتـظــر االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي لـكــرة
ال ـ ـقـ ــدم ل ـك ــي يـ ـض ــرب ب ـي ــد مـ ــن حــديــد
ويـ ــوقـ ــف م ـس ـل ـســل االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات عـلــى
الحكام؟
مــاذا ينتظر املـســؤولــون قبل أن يقفوا
وقـفــة جــريـئــة فــي وج ــه كــل مــن يسعى
الـ ــى تـغـطـيــة أخ ـط ــائ ــه وف ـش ـلــه بــإل ـقــاء
اللوم على الحكام؟ صحيح أن الحكام

األنصار يقيل بيسيتش
عقدت الهيئة اإلداري ــة لنادي األنـصــار اجتماعًا طارئًا
برئاسة رئيسها نبيل بدر ،وحضور معظم األعضاء،
وصدر عنها البيان اآلتي:
قــررت الهيئة اإلداري ــة فسخ العقد مع املــدرب الصربي
زوران بـيـسـيـتــش وت ـم ـنــت ل ــه ال ـتــوف ـيــق ف ــي مـسـيــرتــه
املستقبلية .كما قــررت الهيئة اإلداري ــة تكليف املــدرب
سامي الشوم بمهمات املدير الفني ،وخاصة أنه حائز
ش ـهــادة  Aالـتــدريـبـيــة مــن االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ،وتعيني
املدرب بالل زغلول الحائز أيضًا شهادة  Aمساعدًا له ملا
يمتلكه من خبرة ،ونظرًا إلى النتائج الجيدة التي حققها
مع فريق الشباب ،وإعطاءهما كامل الصالحيات.

وصحيح أن أخطاءهم في
يخطئون،
ّ
بعض األحـيــان مــؤثــرة ،لكن هل يمكن
أن ت ـصــل األم ـ ــور ال ــى م ـطــاردت ـهــم في
ال ـشــوارع وص ــدم سـيــاراتـهــم ،والسبب
هــو طــرد العــب بـقــرار صحيح ال غبار
عليه.
مــا ب ــدأ بـعــد م ـبــاراة األن ـصــار واإلخ ــاء
األهلي عاليه قبل أسابيع والتسويات
التي شهدتها القضية ،أدى الى تهديد
س ــام ــة ح ـك ــام مـ ـب ــاراة اإلخ ـ ــاء األه ـلــي
ع ــالـ ـي ــه وضـ ـيـ ـف ــه الـ ـنـ ـب ــي شـ ـي ــت أم ــس
عـلــى ملعب بـحـمــدون وال ـتــي خسرها
صاحب األرض .2 - 1
أمس ،لم ّ
األهلي
اإلخاء
جمهور
يتقبل
ّ
عاليه خـســارة فــريـقــه ،فـقــرر أن «يفش
خـلـقــه بــال ـح ـكــام» .فـفــريـقـهــم ال ــذي كــان
متأخرًا  1 - 0بهدف مبكر لالعب النبي
شـيــت مـحـمــد بــاقــر أي ــوب فــي الدقيقة
ال ـثــال ـثــة ،عـ ــادل ع ـبــر ال ـب ــرازي ـل ــي ك ــادو
بعد نصف ساعة .األمــور كانت تسير
بشكل طبيعي حتى الدقيقة  79حني
ت ـعـ ّـرض الع ــب اإلخـ ــاء ك ــادو بــالـضــرب
ل ــاع ــب ال ـن ـبــي ش ـيــت الـسـنـغــالــي بــابــا
سـيــريـنــي م ــن دون كـ ــرة ،ف ـمــا ك ــان من
الحكم علي رضــا إال أن طــرده لتتلقى
شـ ـب ــاك اإلخ ـ ـ ــاء ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــان ــي بـعــد
دقيقتني عبر سيريني نفسه وليخسر
اإلخاء املباراة .2 - 1
ّ
هنا جن جنون جمهور اإلخــاء ،وعمد
الى مطاردة الحكام في امللعب واعتدى
عليهم بالضرب بالعصي ،حيث تلقى
ال ـح ـك ـمــان املـ ـس ــاع ــدان رب ـي ــع ع ـم ـيــرات
وسامر بدر ضربتني على الرأس ،قبل
أن يـقــوم ال ــوزي ــر أك ــرم شهيب بضبط
األمور والذي لواله لكان الحكام بخبر
كان .لكن القضية لم تنتهِ عند املطاردة
في امللعب ،بل تواصلت خارجه وعلى
الطريق الدولية حيث الحقت سيارتان
بيضاء وحمراء الحكام وقامت بصدم
س ـي ــارت ـه ــم بـ ـه ــدف إي ـق ــاف ـه ــم ،ق ـب ــل أن
تتدخل العناية اإللهية وينجح الحكام
في الهرب بمساعدة عناصر من قوى
األمــن الذين أنــذروا الحكام بأن بعض
الجمهور يكمن لهم في ساحة عاليه.
فــي م ـكــان آخ ــر ،وت ـحــدي ـدًا عـلــى ملعب
املرداشية في زغرتا ،كان حكم مباراة
الـ ـس ــام زغ ــرت ــا وض ـي ـف ــه االج ـت ـمــاعــي

م ـح ـم ــد درويـ ـ ـ ـ ــش يـ ـتـ ـع ــرض ل ـل ـض ــرب
مــن قـبــل قــائــد فــريــق االجـتـمــاعــي وائــل
ّبياض بعد طرده في الدقيقة  .73فقائد
ال ـف ــري ــق ،ال ـ ــذي ي ـجــب أن ي ـك ــون ق ــدوة
ل ــزم ــائ ــه ،ل ــم يـتـقـبــل أن فــري ـقــه خــاســر
أم ــام ال ـســام  2 - 0بـهــدفــي الـبــرازيـلــي
ل ـي ــون ــاردو دي أول ـي ـف ـيــرا وجـ ــان جــاك
يمني ( 4و )33ليقوم بما قام به وتتلقى
شباك فريقه هدفًا ثالثًا عبر ابراهيم
سويدان في الدقيقة  ،83قبل أن يقلص
الغاني كوفي بواكيه النتيجة بعدها
بدقيقة ،ليخسر االجتماعي املباراة 1
  3وقائده لفترة طويلة.حادثتان سبقهما اعـتــداء فــي الدرجة
ال ــراب ـع ــة م ــن ق ـبــل الع ــب ف ــري ــق اإلخ ــاء
حـ ـ ــارة ح ــري ــك م ـح ـمــد ش ـ ــري ف ــي ل ـقــاء
فريقه مع الجبل مجدلبعنا ،بعدما لكم
الحكم ماهر العلي الذي كان قد طرده
بداعي الشتم ،فما كــان من الالعب إال
أن ضــربــه ،مــا أدى الــى عــدم استكمال
املباراة من قبل العلي.
ثالثة اعـتــداءات في يــوم واحــد والكرة
ف ــي م ـل ـعــب االتـ ـ ـح ـ ــاد ،ف ــإم ــا أن يـتـخــذ
الـ ـ ـق ـ ــرارات امل ـط ـل ــوب ــة ل ـح ـمــايــة الـلـعـبــة

ّ
شكلت مباراة طرابلس
والنجمة نقطة مضيئة
في ظالم األسبوع الـ 15

وحـكــامـهــا مــن دون أي تـســويــات ،وإال
فعلى كرة القدم السالم.
لـكــن األس ـب ــوع الـخــامــس عـشــر لــم يكن
سوداويًا بالكامل ،فيوم السبت شهد
ّ
مباراة شكلت نقطة بيضاء حني التقى
فــري ـقــا ط ــراب ـل ــس وال ـن ـج ـمــة ف ــي أروع
مباريات الــدوري هــذا املوسم وانتهت
ملصلحة النجمة  .3 - 4سبعة أهــداف،
كـ ــل واح ـ ــد م ـن ـه ــا أجـ ـم ــل مـ ــن ال ـث ــان ــي.
مباراة خاطفة لألنفاس حتى الثواني
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األخـيــرة حــن أحــرز مــازن جمال هدف
الفوز للنجمة في الدقيقة .94
فــري ـقــان أم ـت ـعــا ك ــل م ــن شــاهــد ال ـل ـقــاء،
واألهم أنهما بقيادة مدربني لبنانيني:
جمال الـحــاج للنجمة وف ــادي العمري
لطرابلس .وال يمكن ترجيح كفة مدرب
عـلــى آخ ــر ،فــاالثـنــان أج ــادا وق ــد يكون
الحظ ابتسم للحاج أكثر من العمري
فــي ظــل الـسـيـنــاريــو ال ــذي انـتـهــت فيه
املباراة ،من دون إغفال أن مازن جمال
ً
دخــل في الشوط الثاني ( )76بــدال من
املــدافــع ماهر صبرا بعدما قــرر الحاج
لعب كــل أوراق ــه الهجومية مــع تعادل
ال ـفــري ـقــن  .2 - 2فــال ـن ـج ـمــة تـ ـق ـ ّـدم في
الشوط األول بهدف الغاني نيكوالس
كـ ــوفـ ــي وبـ ـمـ ـجـ ـه ــود رائ ـ ـ ــع م ـ ــن خ ــال ــد
ت ـكــه ج ــي ( )45وع ـ ــادل ف ــاي ــز شمسني
لطرابلس مــن كــرة رائـعــة ( )49قبل أن
ي ـت ـقــدم ص ــاح ــب األرض ع ـبــر ال ـغــانــي
كينيدي آشيا ( .)52لكن النجمة تمكن
من انتزاع التعادل بهدف أروع لحسن

فاز تعادل
9
8
7
7
7
6
5
6
4
4
3
2

3
3
5
4
4
4
6
2
4
2
4
1

خسر

نقاطه

2
4
3
4
4
5
4
6
7
9
8
12

30
27
26
25
25
22
21
20
16
14
13
7

املحمد ( )63وأض ــاف ن ــادر مطر ()82
ه ــدف الـنـجـمــة ال ـث ــال ــث .وف ــي الــدقـيـقــة
األولى ،من الوقت بدل الضائع احتسب
الـحـكــم ه ــادي ســامــة ركـلــة ج ــزاء بعد
ملسة يد على قاسم الزينّ ،
سجل منها
أب ــو بـكــر امل ــل ه ــدف الـتـعــادل  .3 - 3إال
أن م ــازن ج ـمــال ان ـتــزع ال ـفــوز للنجمة
على وقع اعتراضات لصاحب األرض،
حيث إن طرابلس أخرج الكرة ملعالجة
العبه أحمد مغربي ،إال أن األخير قام
دون عالج ليرفض النجمة إعادة الكرة
ّ
وسجل الهدف الغالي.
لطرابلس،
أم ـ ـ ــس ،ك ـ ــان الـ ـصـ ـف ــاء يـ ـه ــدر نـقـطـتــن
ل ـت ـت ـق ـلــص ح ـظ ــوظ ــه ب ــال ـح ـف ــاظ عـلــى
اللقب بعد تعادله مع ضيفه الراسينغ
 1 - 1ع ـلــى مـلـعــب ص ـي ــدا ،ح ـيــث أنـقــذ
حسن هزيمة فريقه مــن الـخـســارة في
الدقيقة  90بعد تقدم الراسينغ بهدف
علي عثمان في الدقيقة  ،62علمًا بأن
الـصـفــاء خسر العـبــه عمر ال ـكــردي في
الدقيقة  49بعد طرده للخشونة.

