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رياضة

رياضة

على الغالف
نادي النجمة يتحالف مع نادي األنصار .هي ليست «مزحة» أو إشاعة .هي حقيقة حصلت األسبوع
صقال
الماضي على شاشة تلفزيون المستقبل .مباشرة على الهواء ،أعلن رئيس نادي النجمة أسعد ّ
ورئيس نادي األنصار نبيل بدر تحالفهما .هي من عالمات الساعة كرويًا ،يقول البعض بتهكم.
قطبا الكرة اللبنانية والغريمان اللدودان تاريخيًا يتحالفان .هل يمكن أن نرى برشلونة وريال مدريد
متحالفين؟ ميالن واالنتر؟ ليفربول ومانشستر يونايتد؟ األهلي والزمالك؟ حين يحدث ٌ
أمر خارج
ّ
المألوف والطبيعة في لبنان «فتش» عن السياسة

تحالف النجمة واألنصار
ّ

فتش عن السياسة...
والطائفية!
عبد القادر سعد
ح ـ ـ ــن يـ ـجـ ـتـ ـم ــع رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــا الـ ـنـ ـجـ ـم ــة
واألنـ ـ ـص ـ ــار فـ ــي ح ـل ـق ــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة
ابـ ـح ــث عـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــة .حـ ــن يـعـلــن
الـخـصـمــان الـتــاريـخـيــان تحالفهما
ابـ ـح ــث عـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــة .حـ ــن يـعـلــن

رئـ ـي ــس نـ ـ ــادي األن ـ ـصـ ــار ن ـب ـيــل ب ــدر
بــأن رئـيــس االت ـحــاد اللبناني لكرة
القدم هاشم حيدر هو األكثر ّ
تجردًا
ف ــي االتـ ـح ــاد ،وكـ ــان ق ـبــل أسـبــوعــن
ّ
يتهمه بحماية النجمة في االتحاد،
اب ـح ــث ع ــن ال ـس ـيــاســة .ح ــن ي ـصـ ّـرح
رئـيــس ن ــادي النجمة أسـعــد صقال

ّ
«يهدد»!
جمهور النجمة
ُصدم جمهور النجمة بالتحالف الذي أعلنه رئيسه النادي أسعد صقال مع رئيس نادي
َ
بتفسير هذا
األنصار نبيل بدر .نسي املشجعون الخسارة الثقيلة أمام العهد ،وانشغلوا ّ
التحالف ورفضه .رد الفعل األول على وسائل التواصل االجتماعي كان الرفض الكلي للوقوف
جنبًا إلى جنب مع الخصم الرياضي األزلي ،فراح املشجعون ينشرون صورًا تاريخية لفريقهم
معتبرين أن أحدًا لم يقف مع النجمة يومًا ،وأن التحالف مرفوض من الجانب الجماهيري.
إحدى أكبر صفحات النادي الجماهيرية على «فايسبوك» طرحت استفتاء للوقوف على رأي
صوت ،رفض  %67التحالفّ ،
املشجعني .من أصل ُ 4200م ّ
مهددين باالنتقال إلى مدرجات
العهد في حال تم ما ّ
سياسية
تحدث عنه رئيس النادي! إذ اعتبروا أن لهذا التحالف خلفية
ّ
بأمر من املرجعية السياسية الواحدة التي ينضوي الناديان تحت ظلها،
 طائفيةُ ،وأنه يأتي ٍحصل قبل أكثر من عشر سنوات ،حني ّ
سيست اإلدارة النادي وأعلنت
وسيناريو يشبه الذي
ّ
ّ
الرياضية مع
األغلبية ،أما الخصومة
انتماءها لتيار املستقبل .هذا كان سبب الرفض عند
األنصار فجاءت في املرتبة الثانية ،في حني برر البعض موافقته على التحالف ،بإسقاط نادي
العهد بأي طريقة .صفحة النادي غير الرسمية على «فايسبوك» ،أشارت إلى موضوع التحالف
رفض لهذا
فور انتهاء املقابلةٓ بني صقال وبدر .تعليقات املشجعني كانت شبه متشابهة .بني
ٍ
يتحدث ٌ
ّ
أحد باسم الجمهور غير الجمهور نفسه ،وبني من اعتبر
ورفض اخر ألن
التحالف،
ٍ
ٌ
أن في هذا التفاهم خسارة جديدة خارج امللعب ،ويعني استسالمًا لواقع أن العهد أصبح
أقوى من ناديي النجمة واألنصار .أولئك الذين لم يذهبوا بعيدًا في تفسير التحالف ،هزئوا
به ،معتبرين أن في ذلك «خطوة في ّ
التقدم الفكري الكروي ،الذي ستسير على طريقه سائر
األندية العاملية» ،فكيف يتحالف برشلونة مع ريال مدريد وليفريول مع مانشستر يونايتد
وميالن مع إنتر ميالنو؟

ّ
بــأنــه يـتـحــالــف مــع غــريـمــه األنـصــار
ف ــي وج ــه االتـ ـح ــاد ،عـلـمــا أن نــاديــه
يـمـكــن اع ـت ـبــاره «ال ـط ـفــل امل ــدل ــل» في
ه ــذا االت ـح ــاد اب ـحــث ع ــن الـسـيــاســة.
ح ــن «ي ــزح ــط» ص ـق ــال وي ـ ــورد اســم
ع ـض ــو ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيـ ّ
ـذيــة مــوســى
مكي كخصم رئيسي تنتقل املسألة
من البحث عن السياسة إلى البحث
ع ــن الـطــائـفـيــة ،ب ــرأي الـكـثـيــريــن في
الشارع الكروي.
ق ـ ـبـ ــل أي ـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوع ـ ــد ال ـح ـل ـق ــة
الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـتــي جـمـعــت رئيسي
الناديني ،كان هناك لقاء بني صقال
وبــدر برعاية مـســؤول الرياضة في
تيار املستقبل الزميل حسام زبيبو.
األخ ـي ــر ه ــو ع ـ ـ ّـراب ف ـكــرة الـتـحــالــف.
ال ـه ــدف مـنـهــا س ـي ــاس ــي .ه ـ ّ
ـدي ــة إلــى
بـ ـي ــت ال ـ ــوس ـ ــط ف ـ ــي شـ ـه ــر امل ـ ـيـ ــاد،
ب ـح ـســب م ــا يـعـتـبــر ال ـب ـع ــض .قـطـبــا
الـكــرة اللبنانية يعلنان تحالفهما
ومن على شاشة تلفزيون املستقبل
التي يرأس زبيبو قسمها الرياضي.
شخص إلى
لكنها أشبه بهدية من
ٍ
نفسه.
املـ ـ ـه ـ ــم أن االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع خ ـ ـلـ ــص إلـ ــى
االتـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى إع ـ ـ ــان ت ـح ــال ــف بــن
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة واألن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار .ال ـت ـص ــوي ــب
ّ
انصب على االتحاد اللبناني لكرة
ال ـقــدم ،لـكــن بتحييد رئـيـســه هاشم
حيدرٌ .
أمر بدا واضحًا من كالم بدر
حول حيادية حيدر ،إلى كالم صقال
حـ ــول أن «ال ـس ـ ّـي ــد ح ـ ــرام ي ـك ــون فــي
لعبة كرة القدم» .رئيس األنصار لم
يجد مشكلة في هذا التحالف طاملا
أنــه ضـ ّـد االت ـحــاد حتى لــو املطلوب
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تـحـيـيــد رئـيـســه رغ ــم مـهــاجـمـتــه في
بيان رسمي للنادي.
ّ
غ ــال ـب ــا م ــا ت ـك ـشــف «زلت ال ـل ـس ــان»
الحقيقة .بدر التزم كليًا ،لكن صقال
ّ
«زح ـ ــط» .أش ــار إل ــى أن املـشـكـلــة مع
االتـحــاد هــي سيطرة عضو اللجنة
التنفيذية موسى مكي عليه .أخطأ
ص ـ ـقـ ــال ولـ ـ ــم يـ ـلـ ـت ــزم بــال ـت ـع ـل ـي ـمــات
ب ـح ـســب م ــا ي ـعـ ّـبــر ال ـب ـع ــض .ت ـحـ ّـول
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف م ـ ـ ــن «م ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ـ ٍـذ» لـ ـلـ ـك ــرة
الـلـبـنــانـ ّـيــة ،وم ـص ـ ِّـوب مل ـســارهــا إلــى
ّ
طائفية».
تحالف سياسي بـ «صبغة
ٍ
وم ـ ــا ك ـ ــان يـ ـ ــراد م ـن ــه أن ي ـظ ـه ــر ،أن
ّ
مرجعية
الـنــاديــن ينضويان تحت

واحـ ـ ـ ــدة قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ــوح ـي ــده ـم ــا،
ط ـ ّـب ــاخـ ـي ــه» .ك ـي ــف ال
ان ـق ـل ــب ع ـل ــى « ّ
وال ـنــاديــان الـســنـيــان يـتـحــالـفــان ّ في
وج ــه الـعـضــو الـشـيـعــي وم ــا يمثله،
ّ
كما النادي الشيعي أي العهد .لعل
سؤال الزميل صبحي قبالوي حول
اس ـت ـغــال ط ــرف م ــا صـ ــراع الـنـجـمــة
واأل ّن ـ ـصـ ــار ل ـل ـت ـس ـلــل ن ـح ــو األلـ ـق ــاب
م ــؤش ـ ٌـر آخ ــر ع ـلــى أن ال ـت ـحــالــف هو
ضد العهد.
وبـعــد أن خــرجــت األم ــور عــن اإلطــار
ّ
الـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان م ــتـ ـفـ ـق ــا عـ ـلـ ـي ــه ب ـ ُح ـســب
م ــا ت ــؤك ــد ب ـع ــض املـ ـ ـص ـ ــادر ،أحـ ـ ـ ِـرج
زبيبو فلم يكن منه ســوى االتصال

ّ
من
التحالف
ل
تحو
ّ
اللبنانية،
«منقذ» للكرة
ٍ
ِّ
ومصوب لمسارها
سياسي
إلى تحالف ّ ٍ
بـ«صبغة طائفية»

ب ـم ـس ــؤول ال ـت ـع ـب ـئــة ال ــري ــاض ـ ّـي ــة فــي
حزب الله الحاج جهاد عطية معلنًا
رف ـضــه ل ـكــام ص ـقــال وب ـ ــدر! .زبـيـبــو
ذهب بعيدًا في كالمه لعطية عن أن
ُ
كرة القدم ال تدار بهذه الطريقة وأنه
لــم يـكــن يـعـلــم بــأنـهـمــا سـيـقــوالن ما
ّ
الطائفية
ق ــااله ،مـشــددًا على رفــض
واالصطفافات غير الرياضية!
عـ ـطـ ـي ــة م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ع ـ ـ ــاد واتـ ـص ــل
بــزبـيـبــو طــالـبــا مـنــه إصـ ــدار اع ـتــذار
ملــوســى مـكــي بـعــد تـنــاولــه مـبــاشــرة،
ً
م ـت ـســائــا ع ــن ال ـف ــائ ــدة م ــن تـحــالــف
ك ـه ــذا ل ـن ــادي ــن ي ـم ـت ـل ـكــان ج ـم ـهــورًا
ّ
مختلطًا .فما كــان مــن زبيبو إل أن

استمهله ملعالجة األمر .لكن البيان
لم يصدر ،واملفاجأة كانت بتصريح
خ ــرج ق ـبــل ّأيـ ــام ل ـص ـقــال يـشـيــد فيه
ّ
بنزاهة مكي بعد أن كــان قــد اتهمه
قبلها بأنه يدير االتحاد.
املـ ـ ـه ـ ــم أن ـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد الـ ـحـ ـلـ ـق ــة وإع ـ ـ ــان
الـتـحــالــف ،ضـ ّـجــت الــدنـيــا نجماويًا
وبــدأت مواقع التواصل االجتماعي
الـنـجـمــاويــة تـغـلــي« .نـحــن نتحالف
مـ ــع األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار؟!» .ن ـس ــي م ـه ـنــدســو
الـتـحــالــف أن ال ـقــاعــدة الـجـمــاهـيـ ّ
ـريــة
للنجمة لـيـســت فــي خــط املــرجـعـيــة،
املطلوب تصوير مظلتها على أنها
تظلل قطبي الكرة اللبنانية .اضطر

ُ
بدر :شعرت أن االتحاد اتفق علينا
ّ
أكد رئيس نادي األنصار نبيل بدر
ّ
في حديث مع «األخبار» بأن التحالف
ليس ّ
ناد لبناني بعكس
موجهًا ضد أي ٍ
ما حاول ّ البعض تصويره «فالفرق
اللبنانية كلها يجب أن تكون متحالفة
ضد الظلم وضد من يستهدفها».
ُ
ويضيف «تحالفنا هذا جاء بعدما
شعرنا أن استهدافًا يطال النجمة
واألنصار ،والدليل القرار بإيقافي ومن
ثم استدعاء أسعد صقال إلى التحقيق
وإنذاره».
ّ
وحدة
ورغم تراشقهما اإلعالمي

تصريحاتهما انطالقًا من ّ
تعصبهما
لنادييهما ،عالقة ّ
ودية تجمع بني
ّ
الرجلني منذ زمن ،وهو ما يؤكده بدر
الذي وجد قاسمًا مشتركًا مع صقال
شعور
أو باألحرى اجتمعا بسبب
ٍ
مشترك بأن شيئًا ُيحاك ضدهما
«وافقت على ما سميناه تحالفًا ألنني
شعرت بأن اتحاد اللعبة اتفق علينا،
وهو ما شعر به رئيس النجمة أيضًا».
لكن هل هذا التحالف هو وليد ٍّ
جو
سياسي ّ
معي يدور الناديان في فلكه؟
يجيب بدر« ،قطعًا ال فهذا التحالف هو

ً
ملصلحة اللعبة أوال وأخيرًا ،إذ إن أحدًا
في السياسة لم يطلب منا هذا األمر،
ً
والكل يعرف أصال أن نبيل بدر ال
يقبل أن ُيطلب منه أي شيء لتنفيذه،
بل ّإن خطواتنا تأتي عن قناعة تامة».
ويعقب« :هو تحالف رياضي صرف
يهدف إلى توجيه رسائل لالتحاد بأننا
ال نقبل الظلم وال أن ّ
يتم تهميشنا».
أما التهميش فيضعه في خانة عدم
ممثل للنجمة أو لألنصار
وجود ّأي
ٍ
في االتحاد فيسأل« :ملاذا ألندية العهد
والصفاء واإلخاء األهلي عاليه وغيرهم

من يدافع عنها على طاولة االتحاد
حيث ال تمثيل لنا رغم أننا ّ
نعد أكبر
ناديني في لبنان؟».
لكن بدر نفسه كان وصف االتحاد
وقت ُحكي فيه
بـ«السياسي» ،في
ٍ
عضو يدور في فلك
دائمًا عن وجود
ٍ
ناديه داخل اللجنة التنفيذية .لكن
الرجل ال يرى األمر بهذا الشكل،
ّ
فيقول« :أريد شخصًا «منا وفينا»
مقربًا منا كما ُي ّ
ال ّ
ردد» .ويتابع:
«نحن نحترم السياسيني لكن العضو
ّ
االتحادي الذي يمثلنا نريده أن يكون

أنصاريًا ال سياسيًا ،وهو أمر تقتنع
به مرجعيتنا السياسية حتى ،ألننا
نضع الكرة اللبنانية فوق أي اعتبار».
ظلم
وإذ
يسهب بدر في الكالم عن ٍ
ّ
متعمد ّ
تعرض له فريقه في امللعب،
وعن ما أسماه كيدية ّأدت إلى توقيفه
انطالقًا من عدم استناد االتحاد إلى ّأي
مادة تنطبق عليه على ّ
حد قوله ،فإنه
ّ
الرياضية
ال ُيسقط أبدًا «الحساسية»
بني النجمة واألنصار حتى لو تحالفا
ّ
نصوب على
«فنحن قضينا املوسم
بعضنا البعض فأتتنا الصفعات

االتحادية ّ
سويًا ،وهذا ما أجبرنا على
ّ ّ
ُالتحالف فأي أحد منا سيشعر بأنه
ظلم سيكون اآلخر أو املدافعون عنه».
ويختم« ،نعم هو تحالف مبني على
هذا األساس أي الظلم ،لكن ال ضير من
اإلضاءة على خطأ ما ارتكبه النجمة
ً
مثال ،تمامًا كما حصل عند دخول
جمهوره املوقوف إلى املباراة أمام
وقت طلبنا فيه من
الشباب الغازية ،في ٍ
جمهورنا االلتزام وعدم الحضور بعد
إيقافنا .وهنا اسأل أعضاء االتحاد
مجددًا أين أنتم من كل هذا؟».

رئـيــس ن ــادي النجمة أسـعــد صقال
إلى تسجيل فيديو توضيحي ،لكن
ُ
بعد فــوات األوان .فالنوايا كشفت،
ومــا يقال عن ظلم اتـحـ ٍّ
ـادي للنجمة
تـحـ ّـول إلــى ّ
شماعة .استعان صقال
بــاأليـقــونــة مــوســى حجيج لتحويل
األنظار وامتصاص الغضب.
ٌ
اتحادي ّ
ٌّ
عما إذا كان
ُيسأل مسؤول
الـنـجـمــة م ـحــاربــا م ــن ِق ـب ــل االت ـح ــاد
الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،ف ـي ـكــون ّ
رده
بضحكة طــويـلــة وج ــواب مقتضب،
ٌ
«إذا بحكي بتخرب»ُ .يسأل مسؤول
آخ ــر عــن م ــدى صــدقـيــة ك ــام صـقــال
حـ ـ ــول الـ ـظـ ـل ــم االت ـ ـ ـحـ ـ ــادي ف ـي ـج ـيــب:
اذهب واسأل نائب الرئيس السابق
صالح عسيران وأمني السر السابق
أي ـضــا س ـعــد ال ــدي ــن عـيـتــانــي إذا ما
ك ـ ــان ن ــادي ـه ـم ــا م ـظ ـل ــوم ــا اتـ ـح ــادي ــا.
اذهــب واسألهما إذا طلبا أي طلب
ولم يتم تنفيذه.
ي ـح ـتــار املـ ـس ــؤول م ــن أي ــن ي ـب ــدأ في
س ــرد ك ـيــف أن الـنـجـمــة ه ــو «الـبـطــة
ال ـب ـي ـضــاء» ل ــدى االتـ ـح ــاد« .م ــن أيــن
أبـ ــدأ؟ م ــن تــأجـيــل ال ـ ــدوري أسـبــوعــا
ً
كامال كرمى عيون النجمة وإفساحًا
في املجال أمام إقامة مباراة النجمة
واألن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار ع ـ ـلـ ــى مـ ـلـ ـع ــب امل ــديـ ـن ــة
الرياضية؟ من تأجيل قمة األسبوع
العاشر بني النجمة والعهد برغبة
مــن النجمة ولـيــس أي طــرف آخــر».
ّ
كـ ــل املـ ـعـ ـل ــوم ــات تـ ــؤكـ ــد أن تــأج ـيــل
امل ـب ــاراة تــم إرضـ ـ ً
ـاء للنجمة وبــدعــم
م ــن رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة امل ــدي ـن ــة
وبتنفيذ
الرياضية رياض الشيخة
ٍ
اتـحــادي .ليس لرغبة االتحاد بذلك
لكن حفظًا ملاء الوجه ومنعًا من أن
ً
يـجــد مـلـعــب املــديـنــة مـقـفــا بــوجـهــه.
طـ ــاقـ ــم ح ـ ـكـ ــام املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ال ـق ـب ــرص ــي
تـ ـف ـ ّـح ــص أرض املـ ـلـ ـع ــب قـ ـب ــل تـســع
س ــاع ــات ع ـل ــى امل ـ ـبـ ــاراة ،وأفـ ـ ــاد ب ــأن
أرضية امللعب صالحة للعب .وكان
يريد معاينتها مجددًا عند الساعة
 5.30ع ـص ـرًا ل ـكــن ل ــم يـسـتـطــع كــون
قرار التأجيل صدر قبل ذلك .فكيف
يكون النجمة محاربًا؟
أال يسأل جمهور النجمة ملاذا جرى
ّ
التوجه إلى االتحاد
الطلب منه عدم
والـ ـن ــزول إل ــى م ـل ـعــب املـ ـن ــارة حـيــث
كــانــت هـنــاك كـلـمــة لـلــرئـيــس صـقــال،
ومن بعدها بيان ّ
يبرئ االتحاد من
ق ـ ــرار ال ـت ــأج ـي ــل؟ ه ــل ب ـس ـبــب غـضــب
ات ـ ـحـ ــادي م ــن أن م ــن ي ــري ــد تــأج ـيــل
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ي ـ ـسـ ــاهـ ــم فـ ـ ــي «تـ ـلـ ـبـ ـي ــس»
االتحاد هذا التأجيل؟
ً
ي ـع ــود امل ـ ـسـ ــؤول الـ ــى ال ـ ـ ــوراء قـلـيــا
ويـبــدأ بالحديث عــن عالقة النجمة
باالتحاد والتسهيالت التي يحصل
عليها .من تواقيع الالعبني األجانب
والعمل بعد الدوام لتسيير أمور الـ
 ،TMSإل ـ ــى ت ــواقـ ـي ــع ال ــاعـ ـب ــن فــي
ال ـف ـئ ــات ال ـع ـم ــري ــة ومـ ــن ث ــم تـســديــد
األم ــوال الحـقــا لـعــدم وجــود مــال في
النادي .أضف إلى ذلك البيان املالي
ال ـس ـن ــوي والـ ـ ــذي ي ـظ ـهــر ف ـيــه ن ــادي
النجمة مدينًا لالتحاد بعكس باقي
األندية ،نظرًا للضائقة املالية التي
ّ
يمر بها النادي .أين ُيحارب النادي
وحني يطلب مسؤولوه بأن يضعوا
مــراق ـبــن ع ـلــى أب ـ ــواب مـ ــدرج الـعـهــد
لـضـمــان ع ــدم دخ ــول بـعــض األف ــراد
مجانًا ،تكون تعليمات رئيس لجنة
امل ـ ــاع ـ ــب مـ ــوسـ ــى م ـ ـكـ ــي ب ـت ـس ـه ـيــل
أمورهم ومساعدتهم.
ق ــد ت ـطــول الئ ـحــة «امل ـس ــاي ــرة» الـتــي
ي ـح ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا ال ـن ـج ـم ــة ب ـح ـســب
امل ـ ـص ـ ــادر ،والـ ـ ـه ـ ــدف م ـن ـه ــا تــوع ـيــة
النجمة بعد تضليله مرتني:
جمهور
ُ
األولى حني أعلن التحالف ،والثانية
ح ــن ج ــرى تــوضـيــح ه ــذا الـتـحــالــف
ّ
مصور لرئيس النادي
عبر تسجيل
أسـ ـع ــد صـ ـق ــال وحـ ـص ــره ب ــأن ــه ضــد
االتـ ـح ــاد «الـ ـظ ــال ــم» ب ـح ــق ال ـن ـج ـمــة.
والــافــت أنــه ليس ضـ ّـد كــل االتـحــاد
ُبل ضد موسى مكي ونــادي العهد.
ُ
أعـ ـل ــن ال ـت ـحــالــف وك ـش ـف ــت ال ـن ــواي ــا،
ون ــدم ال ـعــرابــون ،مـحــاولــن تخفيف
األضرار لكن بعد فوات األوان.

هل العهد ُم َ
ساير؟

ّ
ي ـس ـت ـفــز ال ـ ـكـ ــام عـ ــن ت ـح ــك ــم ال ـع ـهــد
وم ـك ــي ب ــاالتـ ـح ــاد أك ـث ــر م ــن مـتــابــع
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غادر العب العهد حسين دقيق مع
حارس النجمة علي السبع على دراجة نارية
بعد مباراة الفريقين األخيرة ،التي أقيمت
على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.
وكان النجمة خسر اللقاء بنتيجة ثقيلة
(3ـ ،)0وحصلت صدامات بين القوى
األمنية وبعض جمهور النجمة بعد
انتهاء اللقاء .يذكر أن العالقات الشخصية
بين الالعبين من مختلف األندية ّ
جيدة
جدًا ،وهم دائمًا ما يكون لهم نشاطات
مشتركة خارج الملعب ،كما أن عالقتهم
خالل معسكرات ومباريات المنتخب أكثر
من ّ
إيجابية .ودائمًا ما تساهم التصريحات
اإلعالمية بتوتير األجواء ،خصوصًا عندما
تكون من إداريين ومسؤولين في
األندية ،وتنعكس سلبًا على الجماهير.
(عدنان الحاج علي)

ومـ ـس ــؤول .ي ـبــدأ أح ــده ــم م ــن عــاقــة
مـكــي بــامل ـســؤولــن فــي ن ــادي العهد
الذي غالبًا ما تكون متوترة نتيجة
ّ
قـ ـ ــرارات يــت ـخــذهــا االتـ ـح ــاد يـجــدهــا
لصالح
املسؤولون في النادي أنها
ّ
النجمة .من العقوبات املالية املخففة
إلـ ــى تـلـبـيــة ال ـط ـل ـبــات حـ ــول مــاعــب
مـبــاريــات النجمة وتــواريـخـهــا .آخر
مثال تأجيل مباراة النجمة والعهد
حيث يعتبر املسؤولون في النادي
«األصـ ـف ــر» أن م ـكــي ســاهــم ف ــي هــذا
املوضوع .أحد املسؤولني في نادي
العهد يستغرب الكالم عن «بوطة»
أنــديــة تــدور فــي فلك العهد كما قال
صـقــال خ ــال املـقــابـلــة التلفزيونية.
«هـ ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ت ـع ــرق ــل ال ـع ـه ــد م ـ ّـرة
واحـ ـ ــدة ع ـل ــى ي ــد ن ـ ــادي ال ــراس ـي ـن ــغ.
ه ــذا ال ـن ــادي الـ ــذي اس ـت ـعــار خمسة
العبني من نادي العهد ،أربعة منهم
أس ــاسـ ـي ــون .ل ــو ك ــان ــت ه ـن ــاك أم ـ ّـور
ت ـحــت ال ـط ــاول ــة مل ــا ت ـعــادل ـنــا .تـلــقــت
شـبــاكـنــا ثــاثــة أه ــداف ه ــذا املــوســم.
أحــدهــا فــي امل ـبــاراة مــع اإلخ ــاء التي
فـ ـ ــاز ف ـي ـه ــا الـ ـعـ ـ َه ــد ب ـص ـع ــوب ــة (- 2
ّ
ـدف م ـه ــاج ــم اإلخـ ــاء
 .)1س ــج ــل ال ـ ـهـ ـ ُ
أح ـم ــد حـ ـج ــازي املـ ـع ــار م ــن ال ـع ـهــد،
يــوضــح امل ـس ــؤول ال ـع ـه ــداوي« .أي ــن
ت ـتــم م ـســايــرت ـنــا؟ ه ــل ف ــي اسـتـبـعــاد
حـ ـس ــن ال ـ ــزي ـ ــن ع ـ ــن امل ـن ـت ـخ ــب رغ ــم
إج ـم ــاع كـثـيــريــن ع ـلــى أحـقـيـتــه بــأن
يكون في املنتخب؟ هل بعدم عودة
هيثم فاعور إلى املنتخب بعد خطأ
سـ ـل ــوك ــي إال بـ ـع ــد اع ـ ـ ـتـ ـ ــذاره ع ـل ـنــا؟
ه ــل ب ـن ـســف االتـ ـف ــاق م ــع الـتـضــامــن
صــور بــإقــامــة املـبــاراتــن فــي املوسم
امل ــاض ــي ع ـل ــى م ـل ـعــب صـ ـي ــدا ون ـقــل
بضغط
مـبــاراتـنــا إل ــى ملعب ص ــور
ٍ
مــن أحــد األنــديــة» يتساء ل املسؤول
العهداوي.

