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الصراع على «المدينة» الفريقان معًا ...أو ال أحد!
انتقلت المواجهة بين
الفرق في الدوري اللبناني
لكرة القدم من التنافس
على اللقب إلى التنافس على
الملعب .ففي ظل أزمة
ّ
وتحول
المالعب في لبنان
أرضية ملعب صيدا الى
«بورة» نتيجة إقامة العديد
من المباريات والتمارين
عليها خالل األسبوع ،أصبحت
المدينة الرياضية «نجمة
المالعب» ،والجميع يتصارع
للعب عليها

والـصـفــاء فــي األسـبــوع التاسع عشر
في  3آذار مبرمجة على ملعب صيدا،
وكذلك األمر بالنسبة ملباراة النجمة
واألنصار في األسبوع العشرين في
 17آذار الذي يشهد أيضًا مباراة العهد
والصفاء قبل  24ساعة املبرمجة على
ملعب املدينة الرياضية .وما بني تلك
امل ـبــاريــات ل ـق ــاءات لــأنـصــار والعهد
في كأس االتحاد اآلسيوي في  6آذار
و 13منه ،ما يعني عدم إمكانية إقامة
كل تلك املباريات على ملعب املدينة
الرياضية .أما املشكلة األكبر فستكون
في ختام الدوري بني العهد والنجمة
في  15نيسان ،حيث أن ملعب املدينة
الرياضية مرتبط بنهائيات البطولة
املــدرسـيــة فــي  15نـيـســان .وقــد يكون
عـلــى إدارة الـنـجـمــة الـعـمــل عـلــى نقل
مباراتي الصفاء واألنصار الى املدينة
وحــل مشكلة خـتــام ال ــدوري أكـثــر من
مباراة اإلصــاح نظرًا لحساسيتهما
وأهميتهما.

أمـ ٌـر يجيب عليه رئيس النادي أسعد
صـقــال لــ«األخـبــار» معتبرًا أن مـبــاراة
اإلصالح أصعب من مباراتي األنصار
والصفاء .فالفارق الفني بني الفريقني
ُ
سيلغى على أرضـيــة كأرضية ملعب
ص ـ ـ ـيـ ـ ــدا ،وطـ ــري ـ ـقـ ــة ل ـ ـعـ ــب اإلصـ ـ ـ ـ ــاح،
الساعي الــى إحــراز ولــو نقطة في ظل
ص ــراع ــه ع ـلــى الـ ـه ــروب م ــن ال ـه ـبــوط،
مختلفة عن الصفاء واألنصار اللذين
يلعبان بطريقة مفتوحة ،وهناك كرة
ق ــدم حـقـيـقـيــة ف ــي امل ـب ــاري ــات مـعـهـمــا،
وبــالـتــالــي تـكــون أرض ـيــة املـلـعــب على
ال ـف ــري ـق ــن« .وم ـ ــن ه ـن ــا ت ـك ـمــن أهـمـيــة
اللعب مع اإلصالح على ملعب املدينة
ال ــري ــاض ـيــة ول ـك ــن سـنـعـمــل ع ـلــى نقل
امل ـبــاراتــن األخــريــن أيـضــا مــن صيدا
إلى املدينة».
إذًا ّ
تحولت املسألة بني العهد والنجمة
ومـلـعــب املــدي ـنــة الــريــاض ـيــة بالنسبة
للنجماويني الــى معادلة واحــدة «إما
أن يلعب الـفــريـقــان عـلــى املــديـنــة أو ال

ّ
أح ــد ي ـل ـعــب» .ه ــذا األمـ ــر ولـ ــد مشكلة
خصوصًا بعد الـكـتــاب ال ــذي أرسلته
إدارة املــديـنــة الــريــاضـيــة إلــى االتـحــاد
ط ـل ـبــت ف ـيــه ن ـقــل امل ـ ـبـ ــاراة ب ــن الـعـهــد
وال ــراس ـي ـن ــغ ال ــى مـلـعــب آخ ــر ال ـتــزامــا
ب ــاالت ـف ــاق بــإقــامــة مـ ـب ــاراة واح ـ ــدة في

اتصل معتز زريقة برياض الشيخة
متمنيًا عليه الموافقة على
استضافة المباراة
األسبوع وكانت مباراة كأس االتحاد.
لـكــن ج ــراء تـمـنــي االت ـح ــاد عـلــى إدارة
املدينة عدم نقل املباراة لصعوبة األمر
خصوصًا مــع وجــود نقل تلفزيوني،
عـ ــاد رئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة ري ــاض
الشيخة ووافق على استضافة املباراة
أم ـ ــس .ومـ ــن ه ـنــا كـ ــان ال ـح ــل الــوح ـيــد

هــو ق ـبــول اسـتـضــافــة م ـب ــاراة النجمة
واإلصـ ـ ـ ـ ــاح ،وهـ ـن ــا ك ـ ــان ٌ
دور ل ـنــائــب
الرئيس الثاني في النادي معتز زريقة
الـ ـ ــذي ي ـش ـغــل م ـن ـصــب ع ـض ــو املـكـتــب
ّ
ال ـس ـيــاســي ف ــي ت ـي ــار املـس ـت ـق ـبــل لـحــل
املشكلة ،حيث اتصل بالشيخة متمنيًا
ع ـل ـيــه اس ـت ـض ــاف ــة امل ـ ـبـ ــاراة لـصـعــوبــة
إقامتها على ملعب صيدا.
لكن هــذا الحل عالج جــزءًا من املشكلة
حـيــث بـقـيــت مشكلة بــاقــي امل ـبــاريــات،
وعليه ُعقد اجتماع أمس بني الشيخة
وأمني عام االتحاد اللبناني لكرة القدم
جهاد الشحف جرت فيه إعادة جدولة
امل ـبــاريــات الـتــي سيحتضنها امللعب،
ح ـي ــث تـ ـق ــرر إقـ ــامـ ــة مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـن ـج ـمــة
والـصـفــاء عـلــى املــديـنــة ،عـلــى أن يقوم
االتحاد بنقل مباراة الصفاء واألنصار
فـ ــي  22الـ ـ ـج ـ ــاري مـ ــن م ـل ـع ــب امل ــدي ـن ــة
الــريــاضـيــة ،مــع احـتـمــال إقــامــة مـبــاراة
النجمة والعهد في ختام الــدوري يوم
ً
السبت في  14نيسان بدال من  15منه.

عبد القادر سعد
فــي الثامن مــن الشهر الحالي عــادت
الحركة إلى ملعب املدينة الرياضية.
انـتـهــت فـتــرة الـتــأهـيــل ،واسـتـضــافــت
«املــديـنــة» م ـبــاراة النجمة واألنـصــار
ضمن ربع نهائي كأس لبنان .كانت
ً
مباراة احتفالية .حضرها ما يقارب
ّ
الـ 18ألف مشجع .بدت أرضية امللعب
ً
شكال ونوعية بصورة جيدة .فجاءت
املـ ـب ــاراة عــال ـيــة امل ـس ـت ــوى ،وه ــو أمــر
طبيعي ،في ظل االرتباط املباشر بني
ج ــودة أرض ـيــة املـلـعــب واألداء الفني
الـجـيــد .لـكــن مـنــذ الـثــامــن مــن الشهر
ال ـح ــال ــي وح ـت ــى ال ـث ــام ــن ع ـشــر مـنــه،
ي ـكــون مـلـعــب املــدي ـنــة الــريــاض ـيــة قد
استضاف أربع مباريات ،واحــدة في
ربــع نهائي الكأس ومثلها في كأس
االتحاد اآلسيوي بني العهد والزوراء
واثنتان في األسبوع  17من الدوري
بني العهد والراسينغ ،والنجمة مع
اإلص ـ ــاح ،إل ــى جــانــب تـمــريـنــن يــوم
األح ــد املــاضــي ل ـل ــزوراء والـعـهــد قبل
مباراتهما اآلسيوية.
أم ـ ٌـر يـخــالــف االت ـف ــاق ال ــذي ُع ـقــد بني
إدارة املــدي ـنــة الــريــاض ـيــة واالت ـح ــاد
اللبناني لـكــرة الـقــدم بــإقــامــة مـبــاراة
واح ـ ـ ـ ـ ــدة أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــا .لـ ـك ــن فـ ـ ــي ب ـلــد
م ـث ــل ل ـب ـن ــان ت ـل ـعــب ف ـي ــه ال ـت ـســويــات
دور ال ـب ـطــولــة سـيـسـتـضـيــف املـلـعــب
م ـبــاراتــن ف ــي ال ـ ــدوري ف ــي ظ ــرف 48
ساعة.
ما الذي ّ
تغير؟
ال ـق ـص ــة ت ـح ـ ّـول ــت إل ـ ــى م ـنــاف ـســة بــن
الـعـهــد والـنـجـمــة عـلــى ملعب املدينة
الرياضية بشكل غير مباشر .أمس
وأول مـ ــن أم ـ ــس ك ــان ــت االت ـ ـصـ ــاالت
دائــرة على أعلى املستويات الكروية
إلق ــام ــة م ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـج ـمــة واإلص ـ ــاح
البرج الشمالي في األسبوع  17على
ً
م ـل ـعــب امل ــدي ـن ــة ال ــري ــاض ـي ــة ب ـ ــدال من
ملعب صيدا نظرًا ألرضيته السيئة.
امل ـش ـك ـلــة ك ــان ــت أن ج ـ ــدول م ـبــاريــات
مرحلة اإلياب برمج مباراة الراسينغ
والعهد على ملعب املدينة الرياضية
(أقيمت أمس) والنجمة مع اإلصالح
عـلــى ملعب صـيــدا الـتــزامــا بــاالتـفــاق
بني االتحاد وإدارة املدينة الرياضية.
ّ
لكن النجماويني تحركوا في اليومني
املاضيني منطلقني من ثغرة حصلت
وه ــي إقــامــة م ـبــاراة الـعـهــد والـ ــزوراء
العراقي فــي كــأس االتـحــاد اآلسيوي
يـ ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن املـ ــاضـ ــي عـ ـل ــى مـلـعــب
املــديـنــة الــريــاضـيــة ،ومــن ثــم سيلعب
الـعـهــد بـعــد أرب ـع ــة أي ــام ف ــي ال ــدوري
عـلــى املـلـعــب عـيـنــه" .ف ــإذا ك ــان العهد
سيلعب مـبــاراتــن نـحــن أيـضــا نريد
أن نـلـعــب ف ــي املــدي ـنــة م ــع اإلصـ ــاح؛
و«ما حدا أحسن من حدا»" ...هذا كان
لسان حــال النجماويني في اليومني
املاضيني من مسؤولني وجمهور.
لكن املشكلة ال تتوقف على األسبوع
ال ـ ـسـ ــابـ ــع ع ـ ـشـ ــر ،ف ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـج ـم ــة

العهد يفلت من فخ الراسينغ
أفـلــت فــريــق الـعـهــد مــن خ ـســارة ك ــادت أن
ً
ت ـك ــون «زلـ ـ ـ ـ ــزاال» ح ــن ق ـلــب ت ــأخ ــره أم ــام
ال ــراس ـي ـن ــغ الـ ــى فـ ــوز  1 - 3ع ـل ــى مـلـعــب
امل ــدي ـن ــة الــريــاض ـيــة ف ــي اف ـت ـت ــاح األس ـب ــوع
الـســابــع عشر مــن ال ــدوري اللبناني لكرة
القدمٌ .
فوز عزز صدارة عهداوية كادت أن
تصبح في خطر في حال بقي بطل لبنان
خاسرًا .افتتاح األسبوع كاد أن ال يحصل
مــع تلويح الراسينغ بعدم خــوض املـبــاراة
اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى ع ــدم ال ـل ـعــب ع ـلــى ملعب
بـحـمــدون املـعـتـمــد مــن قبلهم أرض ــا لهم.
موقف سعى الراسينغاويون الى تسجيله
اعتراضًا على عدم اعطائهم حقهم ،لكنه
موقف كــان في نظر املسؤولني في العهد
«بــروبــاغــانــدا» لــم تكن لتكتمل وينسحب
الراسينغ من اللقاء.
وتتكرر مسألة أرض الفريق ومكان املباراة
في كل موسم ،حيث تعتبر األندية أن من

حــق صــاحــب األرض اخـتـيــار ملعبه كما
يحصل عامليًا .لكن من وجهة نظر االتحاد،
فإن هذا األمر ال يمكن أن ّ
يطبق في لبنان
بسبب أزمة املالعب من جهة ،ولعدم قدرة
التلفزيون الشريك على النقل مــن بعض
املالعب .وهناك العديد من الحاالت التي لم

تستطع األندية اللعب على أرضها .فالعهد
تحديدًا لم يكن يرغب في خوض لقائه مع
النبي شيت في صيدا بل كان يريد اللعب
على ملعبه ،لكن اتحاد اللعبة ّ
أصر مراعاة
لـظــروف النقل التلفزيوني .أمـ ٌـر تكرر مع
الشباب العربي هــذا األسـبــوع وال ــذي كان

يريد استضافة األنصار في بحمدون لكن
االتحاد أجبره على اللعب في صيدا.
املهم أن الراسينغ عــاد وتراجع عن قــراره
باالنسحاب وخــاض املـبــاراة ،وكــان قريبًا
من تحقيق املفاجأة وتقديم خدمة العمر
ل ـل ـن ـج ـمــة ال ــوصـ ـي ــف ،حـ ــن ت ـ ـقـ ـ ّـدم ب ـهــدف
نيكوالس كوفي في الدقيقة  34من الكرة
الوحيدة التي سنحت للراسينغ ،علمًا أن
كوفي طرد في الدقيقة  97من اللقاء .وفي
الشوط الثاني انتفض العهد وبدا واضحًا
أن ال ـت ـعــديــل وح ـت ــى ال ـف ــوز م ـســألــة وق ــت،
فــي ظــل األداء ال ــذي قــدمــه مـقــابــل تــراجــع
الراسينغ حفاظًا على الهدف .أمـ ٌـر تحقق
حـتــى الــدقـيـقــة  78قـبــل أن ي ـعــادل عيسى
يعقوبو (الصورة) النتيجة ،ثم منح حسن
شعيتو «موني» التقدم للعهد ( )86قبل أن
يعزز نور منصور النتيجة  1 - 3من ركلة
جزاء بعد عرقلة أحمد زريق (.)91
(مروان بو حيدر)

