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رياضة

بلوك شوت

السقوط
الكبير
حسين ّ
سمور
تـعـيــش الــريــاضــة الـلـبـنــانـيــة الـيــوم
واحـ ـ ــدة م ــن أس ـ ــوأ ف ـتــرات ـهــا على
مختلف املستويات .لم يسبق أن
ك ــان ال ــواق ــع الــريــاضــي فــي لبنان
كـمــا ه ــو عـلـيــه ال ـي ــوم مـنــذ انـتـهــاء
الـ ـح ــرب ق ـب ــل ن ـح ــو ث ــاث ــن عــامــا
رب ـم ــا .ال ـه ـي ـكــل ت ــداع ــى ،ول ــم يعد
هناك ما يمسك الرياضة اللبنانية
ال ـت ــي ت ـغ ــرق ك ــل يـ ــوم ف ــي أزمـ ــات
ً
أكبر .املسؤولية بال شك تقع أوال
حـ ــادات ،ك ــل االتـ ـح ــادات
ع ـلــى االت ـ ـ ٌّ
الكبيرة ،وكل بحسب اختصاصه.
املنتخب ّ
األول لكرة القدم فشل في
اخـتـبــار بـطــولــة آسـيــا قـبــل أشـهــر،
وظهر بصورة أقل من متواضعة.
لم يتم استيعاب الدروس ،فها هو
املنتخب األوملبي يغادر بعد يومني
لخوض غمار تصفيات آسيا من
دون تحضير ،وال مباريات ّ
ودية،
حتى إن الالعبني تم استدعاؤهم
فــي ّ
األي ـ ــام األخ ـي ــرة ل ـل ـتـ ّ
ـدرب قبل
ال ـس ـف ــر .ومـ ــن ال يـ ـ ــزرع ،ف ــإن ــه لن
يحصد النتائج .الدوري غارق في
أزماته ،تالعب في الدرجة الثالثة،
تـحـقـيـقــات ف ـ ـقـ ــرارات ،ث ــم تــراجــع
عــن ه ــذه الـ ـق ــرارات ،ليبقى الـبــاب
مفتوحًا أم ــام مــزيــد مــن التالعب
في املستقبل ،بما أنه ال يوجد أي
رادع .في الدرجة الثانية تضارب
واع ـت ــداء مــن قـبــل الـجـمـهــور على
الــاع ـبــن ،وبـعــدهــا ح ــرب بـيــانــات
ب ــن األن ــدي ــة .ف ــي ال ــدرج ــة األول ــى
ّ
صــراع كبير على تجنب الهبوط
إلـ ــى ال ـثــان ـيــة ،ف ــاإلف ــاس أو على
األقـ ــل امل ـش ــاك ــل امل ــال ـ ّـي ــة «تـنـهــش»
الـ ـف ــرق ،ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب أي شكل
على املقلب
من أشكال التسويقّ .
اآلخ ــر ،ال تـبــدو كــرة الـســلــة بخير
هــي األخ ــرى .الـصــورة التي كانت
عليها «ال ـبــاس ـكــت» قـبــل سـنــوات
تـبــددت ،إخـفـ ّـاق فــي الــوصــول إلى
مونديال السلة ،بعد أن كان لبنان
في الـقــارة الصفراء.
رقمًا صعبًا ّ
ت ــراج ـع ــت ال ـس ــل ــة ع ـل ــى مـسـتــوى
املـنـتـخــب واألن ــدي ــة ال ـتــي خـســرت
ألقابها العربية واآلسيوية خالل
امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي ،ول ـب ـن ــان ال ــذي
كــانــت ب ـطــوالت غ ــرب آسـيــا نزهة
بالنسبة إلـيــه ،بــات ضمن األندية
ال ـب ـع ـي ــدة ف ــي ت ــرت ـي ــب مـنـتـخـبــات
الـ ـق ـ ّـارة .االردن وت ــون ــس ّ يـمـثــان
العرب في املونديال السلوي عن
جـ ــدارة واس ـت ـح ـقــاق ،فـيـمــا لبنان
ص ــاح ــب املـ ـش ــارك ــات الـ ـث ــاث لــم
يــراكــم عـلــى املــاضــي ،وجماهيره
ّ
وتتحسر.
تراقب
واق ــع ال ـي ــوم ي ــراه الـجـمـيــع ،ولـيــس
ّ
سرًا أن األمور متجهة نحو مزيد
من «تراكم الفشل» .الرياضة في
ّ
آسيا
مختلف الدول تتقدم ،وكأس ّ
األخيرة وتصفيات مونديال السلة
خ ـيــر دل ـي ــل ع ـلــى ذل ـ ــك .الــريــاضــة
اليوم صورة عن البلد وما يعيشه
على مختلف القطاعات من فشل.
صورة إيجابية واحــدة تتمثل في
املشاركات الـفـ ّ
ـرديــة ،فلبنان الذي
يـفـشــل عـلــى امل ـس ـتــوى الـجـمــاعــي
ّ
الفردية التي بال
ينجح في األلعاب
شك تحتاج إلى الكثير من الدعم.

رياضة
ّ
تصفيات كأس آسيا
السعودية ،لخوض
غد األربعاء ،إلى
غادر المنتخب اللبناني األولمبي لكرة القدم ،بعد
ُي
ٍ
ٓ
ُ
تصفيات كأس اسيا  .2020الجهاز الفني للمنتخب كشف أخيرًا عن القائمة المستدعاة ّقبل أقل
أسبوع للمباراة األولى« .العمود الفقري» للمنتخب األولمبي األول ،لم يجتمع حتى أمس
من
ٍ
لقاء ودي ،في حين
األحد ،حيث انخرط في
يخوض أي ٍ
ٍ
معسكر داخلي لثالثة أيام ،دون أن ّ
منذ أشهر .الجهاز الفني لم يتشكل أيضًا إال بعد انتهاء مشاركة
أن المنتخبات المنافسة تستعد ٓ
المنتخب األول في بطولة كأس اسيا األخيرة في اإلمــارات ،والالعبون سيسافرون بعد ثالثة
ّ
ساعات من مباراتهم
الرسمية خالل التصفيات ،وقبل
أيام من التمارين فقط لخوض المباريات
ٍ
ٍ
ٌ
واعد يبدو أن مستقبله لن يختلف عن أسالفه
بجيل
األولى .منتخب ٍ
ٍ

ّ
أسبوع تحضيرات وال مباريات ودية!

األولمبي اللبناني «يستعد» للتصفيات اآلسيوية
علي زين الدين
ع ـن ــد ال ــدق ـي ـق ــة  68م ــن ُع ـم ــر امل ـ ـبـ ــاراة.
النجمة الذي ينافس على لقب الدوري
اللبناني متعادل سلبًا مع التضامن
ص ــور .م ــدرب الـفــريــق مــوســى حجيج
ً
كــان قــد أشــرك مهاجمًا بــدال مــن العب
ً
وس ـ ـ ــط ،ثـ ــم أدخ ـ ـ ــل العـ ـب ــا ش ــاب ــا بـ ــدال
م ــن م ـه ــاج ـ ٍـم دول ـ ـ ــي .ب ـع ــد  18دق ـي ـقــة،
ُي ـسـ ّـجــل ال ـبــديــل ال ـثــانــي ف ــي تشكيلة
حـجـيــج ه ــدف ال ـف ــوز ل ـفــريــق الـنـجـمــة
ـود فـ ــردي .هــو هــدفــه األول
بـعــد مـجـهـ ٍ
فــي الــدرجــة األول ــى هــذا املــوســم ،لكنه
ٓ
ّ
سجل  24هدفًا اخر في دوري الشباب،
ل ـي ـكــون ث ــال ــث ه ــداف ــي ال ـب ـطــولــة الـتــي
تـ ّـوج فيها مــع فريقه .هــذا الــاعــب هو
م ـح ـم ــود ك ـع ــور ال ـ ــذي اسـ ـت ــدع ـ َـي إل ــى
اخ ـت ـب ــارات املـنـتـخــب األوملـ ـب ــي بــرفـقــة
زم ـي ـل ــه مـ ـه ــدي الـ ــزيـ ــن ،هـ ـ ــداف دوري
الشباب ،ومهاجم األنصار دانيال بو
فخر ثاني الهدافني .هذا الثالثي غاب
عن قائمة املنتخب األوملبي املستدعاة
ٓ
إلــى تصفيات كــأس اسيا ،التي تلعب
فــي املـجـمــوعــة الــرابـعــة مــع منتخبات
السعودية ،اإلمارات واملالديف.
ق ــد ي ـك ــون م ـس ـت ـغــربــا عـ ــدم اس ـتــدعــاء
هــدافــي دوري الـشـبــاب إل ــى املنتخب
األوملـبــي .املستوى في دوري الشباب
يختلف عــن الــدرجــة األول ــى بطبيعة
الحال ،وهو ما ُي ّ
فسره عدم استدعاء
مــداف ـعــن م ــن الـ ـ ــدوري إل ــى املـنـتـخــب.
لكن إذا كــانــت هــذه حسابات الجهاز
ال ـف ـن ــي ،ف ـك ـيــف ُي ـس ـتــدعــى العـ ـب ــون ال
يـشــاركــون فــي الــدرجــة األول ــى وال في
دوري ال ـش ـب ــاب؟ ف ــامل ــدرب ،اسـتــدعــى
حارس مرمى لم ُيشارك إال في مبارا ٍة
واحد ٍة هذا املوسم ،بل غاب أيضًا عن
تمارين فريقه في الشهر املاضي .قد
يكون السبب غالبًا في معرفة الجهاز
الفني بالحارس ،لكونه رافق املنتخب
األول في العديد من سفراته ،دون أن
ُي ـشــارك فــي امل ـبــاريــات ،لكن املتابعني
ي ـســألــون عـ ّـمــا إذا كــانــت امل ـعــرفــة أهــم
ٌ
أسماء عدة في القائمة
من املستوى؟
تستحق
ال
أنها
البعض
النهائية يرى
ُ
التمثيل الدولي ،مقابل العبني غ ّيبوا
ّ
ـات الف ـت ــةٍ مع
وه ــم ي ـق ــدم ــون م ـس ـتــويـ ٍ
فرقهم .الجهاز الفني بقيادة املــدرب
املــونـتـنـيـغــري مـيـلـيـتــش كــورسـيـتــش
(مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــدرب املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب األول
ميودراغ رادولوفيتش) ،ليس جديدًا
على املنتخب األوملـبــي ،فهو قــاده في
ٓ
تصفيات كــأس اسيا  ،2018لكن بعد
ّ
اإلخـ ـف ــاق ف ــي ال ـت ــأه ــل إلـ ــى ال ـب ـطــولــة،
تفرغ للعمل في املنتخب ّ
ّ
األول ،دون
تحضير ملستقبل األخير .في الواقع،
ٍّ
لــم ُيـشــكــل االت ـحــاد الـلـبـنــانــي الجهاز
ال ـف ـن ــي لـلـمـنـتـخــب األومل ـ ـبـ ــي إال بـعــد
ٓ
انتهاء البطولة االسيوية.
معدومًا بالنسبة
التحضير الذي كان
ّ
إلــى املنتخب األوملـبــي ،تمثل في عدم
خــوض املنتخب أي م ـبــارا ٍة وديــة في
األشهر املاضية ،فيما كانت املنتخبات
ـوالت رسمية
املنافسة تشارك في بـطـ ٍ
ومـ ـب ــاري ــات دولـ ـي ــة ودي ـ ـ ــة ،ح ـت ــى فــي
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـخ ــوض ف ـيــه املـنـتـخــب
ٓ
األول ب ـط ــول ــة ّ كـ ــأس اس ـ ـيـ ــا .ت ـمــاريــن
ّ
املـنـتـخــب ت ــأخ ــرت ح ــت ــى األس ـبــوعــن
املــاض ـيــن ،لـكــن دون مـشــاركــة جميع
َ
املستدعني إلــى «االختبار»،
الالعبني
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ّ
التضامن صور يؤجل تتويج العهد

ّ
أج ــل التضامن صــور تتويج العهد
بـلـقــب بـطــولــة لـبـنــان ال ـ ـ  59لـلــدرجــة
األول ـ ــى ب ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ب ـعــدمــا فــرض
عـلـيــه ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي عـلــى ملعب
صـ ــور الـ ـبـ ـل ــدي ،ض ـم ــن األس ـ ـبـ ــوع الـ ـ
ٌ
 .19م ـبــاراة عجز خاللها العهد عن
ـدف ف ــي الـ ـ ـ ــدوري لـلـمــرة
تـسـجـيــل ه ـ ـ ٍ
األولى هذا املوسم ،لكنه بات بحاجةٍ
إل ــى ن ـق ـطــةٍ واحـ ـ ــد ٍة م ــن ت ـســع للظفر
باللقب السابع في تاريخه والثالث
تــوالـيــا ،دون االحـتـكــام إلــى مواجهةٍ
فــاصـلــةٍ مــع الـنـجـمــة .األداء السلبي
من جانب الفريقني ،قابله الحضور
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر لـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،الـ ـ ــذي
م ــأ م ـش ـج ـعــوه امل ـ ــدرج ـ ــات .املـ ـب ــاراة
ش ـ ـهـ ــدت اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب الـ ـحـ ـك ــم م ـح ـمــد
درويـ ــش رك ـلــة جـ ــزاء لـحــامــل الـلـقــب،
لـكـنــه ت ــراج ــع عـنـهــا بـعــد دق ــائ ــق إثــر
مشاورته مع الحكم املساعد .فرحة
ّ
ستتأجل
«األصـفــر» باللقب املنتظر
إل ــى  7ن ـي ـســان /أب ــري ــل امل ـق ـبــل ،بعد
م ــواج ـه ــة ال ـس ــوي ــق ال ـع ـمــانــي ضمن
الجولة الثالثة من دور املجموعات
بكأس االتـحــاد اآلس ـيــوي ،إذ يواجه
اإلخ ـ ـ ًـاء األه ـل ــي عــال ـيــه ،الـ ــذي أس ــداه
ً
خدمة كبيرة بإسقاط النجمة ()4-1
ع ـلــى مـلـعــب مــدي ـنــة كـمـيــل شـمـعــون
الرياضية .خسارة «النبيذي» أثارت
تجمع ٌ
ّ
عدد
حفيظة الجمهور ،الــذي
ٌ
كبير منه على الـطــريــق أم ــام إحــدى
ب ــواب ــات مـلـعــب املــدي ـنــة ،ف ــي انـتـظــار
الالعبني والجهازين الفني واإلداري،
مل ـس ــاء ل ـت ـه ــم ع ــن ال ـن ـت ــائ ــج .خ ـس ــارة
ال ـل ـقــب ك ــان ــت ش ـبــه م ـح ـســومــة ،لكن
املشجعني لم ينتظروا هكذا نتيجة
بعد حضورهم إلى ملعب النادي قبل
أيام ،عقب تضاءل حظوظ الفريق في
ّ
الـتــأهــل إلــى ال ــدور ربــع النهائي من
املسابقة القارية .ما سمعه الالعبون

واإلدارة من الجمهور كان جديدًا في
امل ـل ـعــب ،ولـكـنـهــم لـطــاملــا ع ـب ــروا عنه
عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي.
املـشـجـعــون طــالـبــوا الــاعـبــن بخلع
قمصانهم ،واإلدارة بالرحيل.
األجــواء ٌالسلبية في النجمة ،قابلها
ٌ
ٌ
جديد ملنافسه األنصار،
فوز عريض
ّ
الـ ــذي ت ـغــلــب ع ـلــى ال ـش ـبــاب ال ـغــازيــة
ـداف دون رد ،سـجـلـهــا:
ب ــأرب ـع ــة أه ـ ـ ـ ٍ
سوني سعد ،عــاء الـبــابــا ،أنــس أبو
ّ
صالح وحسن حمود ،مقلصًا الفارق
م ــع غــري ـمــه إلـ ــى ن ـق ـطــةٍ واح ـ ـ ــد ٍة قبل
مواجهتهما في األسبوع العشرين.
ٌ
مباراة قد تكون حاسمة على صعيد
حصول أحد الفريقني على الوصافة،
إال أن «الـنـبـيــذي» قــد ي ـتــدارك أمـ ّـوره
في األسبوعني املقبلني خالل توقف
الدوري ،في ظل نشاط املنتخبات في
املباريات الودية ،ومشاركة املنتخب
األوملبي في تصفيات كأس آسيا.
املعدومة باملنافسة
فرص النجمة شبه
ٌ
على اللقبُ ،يقابلها أزم ــة فــي السالم
زغرتا الذي ُيصارع على البقاء .الفريق
ـداف
سـقــط أم ــام الــراسـيـنــغ بـثــاثــة أه ـ ٍ
دون رد على ملعب ّ
مجمع فؤاد شهاب
في جونية ،متراجعًا إلى املركز ما قبل
األخير ،األمر الذي أجبر املدرب غسان
خواجة على تقديم استقالته قبل ثالثة
أســابـيــع عـلــى خـتــام الـبـطــولــة .الفريق
لن يلعب أي مـبــارا ٍة على أرضــه خالل
املــراحــل املـتـبـقـيــة ،إذ يــواجــه الـصـفــاء،
طرابلس ّ وشـبــاب الـســاحــل ،منافسيه
على تجنب الهبوط .استقالة املــدرب
ـوز واحـ ـ ـ ٍـد ف ـقــط لـلـفــريــق
ت ــأت ــي ب ـعــد ف ـ ـ ٍ
خ ــال مــرح ـلــة اإلي ـ ــاب ،م ـقــابــل خمس
ـارات وت ـع ــادل ــن .أ َم ــا الــراس ـي ـنــغ،
خـ ـ ّس ـ ٍ
فتنفس الـصـعــداء بـهــدفــي النيجيري
باباتوندي سيكيرو ويوسف الحاج،
راف ـع ــا رص ـي ــده إل ــى  17ن ـق ـطــة ،كـحــال

ال ـت ـضــامــن ص ــور وط ــراب ـل ــس .األخ ـيــر
أس ـقــط ال ـب ـقــاع الــريــاضــي (الـ ــذي اق ــال
م ــدرب ــه أح ـمــد ال ـحــافــظ) بـهــدفــن دون

البقاع بات بحاجة إلى الفوز
في مبارياته الثالث المتبقية
لتجنب الهبوط

رد ،سجلهما الـغــانــي ويـلـســون أنــدو
وعبد الله مغربي ،في ثالث مباريات
املــدرب الفلسطيني اسماعيل قرطام.
فـ ـ ــرص ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـبـ ـق ــاع ــي ب ــال ـب ـق ــاء
تضاءلت ،وهو بات بحاجةٍ الى الفوز
في مبارياته الثالث األخـيــرة لضمان
عدم هبوطه إلى الدرجة الثانية للمرة
األولى في تاريخه.
شباب الساحل بدوره عزز موقعه بني

ّ
فــرق النخبة بعد تغلبه على الصفاء
بهدفني دون رد في جونية ،سجلهما
حسني حيدر وحسن كــورانــي .الفارق
ب ـ ــن فـ ــريـ ــق املـ ـ ـ ـ ــدرب مـ ـحـ ـم ــود ح ـم ــود
واملـ ــركـ ــز م ــا ق ـب ــل األخـ ـي ــر ت ـ ّ
ـوس ــع إل ــى
خ ـمــس نـ ـق ــاط ،وفـ ــي حـ ــال ت ـع ــادل ــه مع
طــرابـلــس فــي األس ـبــوع املـقـبــل ،يضمن
بقاءه في الدرجة األولى.
(األخبار)

يواجه العهد
في مباراته
المقبلة نادي
اإلخاء (عدنان
الحاج علي)

تضارب وإصابات في الدرجة الثانية
عبد القادر سعد

الجهاز الفني بقيادة المدرب المونتنيغري ميليتش كورسيتش (عدنان الحاج علي)

ذلــك ألن التمارين الـتــي كــانــت تجري
ف ــي مـنـتـصــف األسـ ـب ــوع ع ـلــى ملعب
النجمة ،غاب عنها ٌ
عدد من الالعبني،
ب ـس ـب ــب م ـش ــارك ـت ـه ــم مـ ــع ف ــرق ـه ــم فــي
ً
الـ ـ ـ ــدوري تـ ـ ـ ــارة( ،فـ ــي امل ــواجـ ـه ــات مــع
فريقي العهد والنجمة يومي األربعاء
والـ ـ ـخـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــس) ،ول ـ ـ ـخـ ـ ــوض ب ـع ـض ـهــم
ٓ
مسابقة كأس االتحاد االسيوي يومي
االثنني والثالثاء ،األمر الذي يمنعهم
من التمرين ،بسبب اإلرهاق والسفر.

ٌ
ٌ
واعد
جيل

ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن انـ ـ ـع ـ ــدام ال ـت ـح ـض ـيــر

يلعب المنتخب في
المجموعة الرابعة مع
منتخبات السعودية
اإلمارات والمالديف

وغياب بعض األسماء ّ
املهمة عن قائمة
املـنـتـخــب ،إال أن املـتــابـعــن يـتـفــاء لــون
بــإمـكــانــات الــاع ـبــن .بـعــض ه ــؤالء ال
يـغـيـبــون عــن امل ـشــاركــة األســاس ـيــة في
ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،ومـنـهــم م ــن ُي ـع ـ ّـد من
نجوم الدوري أيضًا.
ثــاثــة حـ ــراس مــرمــى اس ـ ُـت ـ ُ
ـدع ــوا إلــى
املنتخب ،هــم هــادي مرتضى ،شاكر
وهـبــي ومحمد طــه .األول ش ــارك في
جميع مباريات التضامن صور هذا
املوسم ،محافظًا على نظافة شباكه
تسع مرات ،كثاني أفضل حارس بعد
حارس نادي العهد مهدي خليل.
خــط الــدفــاع غ ــاب عـنــه املــدافــع جمال
بقطع في الرباط
خليفة الذي أصيب
ٍ
الـصـلـيـبــي خ ــال ت ّـمــاريــن املـنـتـخــب،
األم ـ ــر ال ـ ــذي س ـي ــؤث ــر ف ــي م ــرك ــز قلب
َ
ٌ
العب
ستدع إليه إال
الدفاع الذي لم ُي
واح ـ ٌـد ،هــو م ــارك مهنا ،ال ــذي خاض
ث ـ ــاث مـ ـب ــاري ــات ه ـ ــذا امل ــوس ــم ف ـقــط.
غالبًا ،سيعتمد الجهاز الفني على
أحد العبي الظهيرين في قلب الدفاع،
ك ـم ـص ـط ـفــى كـ ـس ــاب وحـ ـس ــن ش ــرف
ال ــدي ــن .إل ــى جــانـبـهـمــا ،ي ـب ــرز أن ــدرو
صوايا من النجمة وعلي فحص من
الــراس ـي ـنــغ ،واس ـت ــدع ـ َـي أي ـضــا أن ــدرو

قزي من الحكمة (درجة ثانية).
فــي الــوســط يحضر خليل بــدر ثاني
ه ــداف ن ــادي الـشـبــاب الـغــازيــة بستة
أهـ ـ ــداف .بــرفـقـتــه ح ـســن م ـن ــذر ،أحــد
ن ـج ــوم نـ ـ ــادي ال ً ـع ـه ــد ،وهـ ــو ال ــاع ــب
األك ـث ــر م ـشــاركــة ف ــي ال ــدرج ــة األول ــى
بــن زمــائــه فــي املنتخب ،إلــى جانب
خـ ــوضـ ــه م ـ ـبـ ــاريـ ــات ع ـ ــدة ف ـ ــي ك ــأس
ٓ
االتحاد االسيوي والبطولة العربية.
الشقيقان عـلــي ويــوســف ال ـحــاج من
ُ
النجمة والراسينغ استدعيا أيضًا،
ومعهما يــوســف بــركــات مــن الـســام
زغرتا ويحيى الهندي من النجمة.
وي ـم ـلــك امل ـ ــدرب الع ـبــن مـمـيــزيــن في
خ ــط ال ـه ـج ــوم ،أمـ ـث ــال م ـح ـمــد ق ــدوح
صاحب الـ 12هدفًا في الدرجة األولى
س ـ ّـج ـل ـه ــا خ ـ ــال  37م ـ ـب ـ ــاراة ،وم ـعــه
مـهــاجــم اإلخ ـ ــاء األه ـل ــي عــالـيــه كــريــم
درويـ ـ ــش ،إل ــى جــانــب هـ ــداف ال ـســام
زغــرتــا ألـيـكــس ب ـطــرس ،حـســن مهنا
من الصفاء ،فــؤاد عيد من طرابلس،
مــوســى الـطــويــل مــن األن ـصــار ،قاسم
ال ـش ــوم م ــن ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي (درج ــة
ثانية) ،ومعهم حكمت زين من شباب
الساحل ،الذي قد يعتمد املدرب عليه
في خط الدفاع.

شـهــدت م ـبــاراة شـبــاب الـبــرج وضيفه
األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدا ،ض ـ ـمـ ــن األس ـ ـب ـ ــوع
ال ـ ـتـ ــاسـ ــع عـ ـش ــر م ـ ــن دوري الـ ــدرجـ ــة
ً
الثانية اللبناني لـكــرة الـقــدم ،إشـكــاال
كـبـيـرًا عـلــى مـلـعــب الـعـهــد .اع ـت ــداء من
جـ ـمـ ـه ــور ن ـ ـ ــادي شـ ـب ــاب ال ـ ـبـ ــرج عـلــى
الع ـبــي وإداري ـ ــي ن ــادي األه ـلــي صيدا
ح ــن ت ـق ــدم ال ـض ـي ــوف ( )1-2ب ـعــد أن
كان شباب البرج متقدمًا ( .)0-1ركلتا
ج ــزاء صحيحتان احتسبهما الحكم
مــاهــر الـعـلــي مـنـحـتــا ال ـت ـقــدم لألهلي
صيدا .الثانية جــاءت في الدقيقة ،88
وهو ما جعل الجمهور يقوم برد فعل
قــوي ،حــن وج ــدوا أن فريقهم متأخر
في الدقائق األخيرة .نزول الى امللعب
واعـ ـت ــداء وتـعـطـيــل مـ ـب ــاراة .أمـ ـ ٌـر دفــع
بالحكم العلي الى عدم إكمال املباراة
قـ ـب ــل حـ ـض ــور ال ـ ـقـ ــوى األم ـ ـن ـ ـيـ ــة .لـكــن
املشكلة تـفــاقـمــت ،حــن رف ــض األهـلــي
صيدا الدخول إلى امللعب على اعتبار
أن هـنــاك العـبــن مـصــابــن لــديــه ،بعد
االعـتــداء عليهم ،وهــو استنفد جميع
ت ـبــديــاتــه .األمـ ــر عـيـنــه انـسـحــب على
شباب البرج ،ولعب الفريقان بصفوف
منقوصة الدقيقتني املتبقيتني ،حيث
خسر شباب البرج امام األهلي صيدا
(.)2-1
أمس كان هناك بيانان لألهلي صيدا
والبرج .األول طالب فيه األهلي صيدا
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـل ـع ـبــة ب ـت ـحـ ّـمــل
امل ـس ــؤول ـي ــة وإنـ ـص ــاف ــه ،وق ـ ــال ال ـب ـيــان
«ب ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـح ـك ـم ــة واملـ ـس ــؤولـ ـي ــة
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،ت ـل ـق ـف ـنــا ح ــادث ــة اعـ ـت ــداء
ج ـم ـه ــور شـ ـب ــاب ال ـ ـبـ ــرج ع ـل ــى امل ــدي ــر
الفني للنادي الكابنت ابراهيم عيتاني

واملـ ـ ــدرب مـصـطـفــى ج ـمــال والــاع ـبــن
ع ـم ــاد املـ ـي ــري وح ـس ــن م ــرس ــل ،وك ــان
ه ـم ـنــا األول واألخـ ـي ــر ت ــأم ــن ســامــة
املـصــابــن ،واالطـمـئـنــان إل ــى وضعهم
الصحي ،قبل أن نقول كلمتنا في ما
حصل .إن االعـتــداء الــذي حصل بحق
نــادي األهلي صيدا خطير ،وال يمكن
التساهل حياله أب ـدًا ،ونضعه برسم
االتحاد اللبناني لكرة القدم ،املؤتمن
على تطبيق قــانــون اللعبة ،واملــدعــو،
اليوم قبل الغد ،إلى اإلسراع في اتخاذ
كـ ــل اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـك ـف ـي ـلــة بـمـحــاسـبــة
الفاعلني ،وضمان عــدم تكرار حــوادث
م ـمــاث ـلــة ،م ــن شــأن ـهــا اإلس ـ ــاءة للعبة
كــرة القدم اللبنانية ،وتعريض حياة
الالعبني واملدربني للخطر».
وطـ ــالـ ــب الـ ـ ـن ـ ــادي االتـ ـ ـح ـ ــاد بـتـطـبـيــق
ال ـقــانــون بـحــذافـيــره ،وال سيما امل ــادة
( )6-1من قانون االتـحــاد ،التي تشير
إلى أن كل جمعية ينزل جمهورها إلى

أرض امللعب بقصد إشــاعــة الفوضى
وت ـع ـط ـيــل امل ـ ـبـ ــاراة ت ـع ــاق ــب ب ـخ ـســارة
امل ـب ــاراة ،وشـطــب نـقــاط مــن رصيدها.
وب ـع ــد خ ـس ــارة ال ـب ــرج ل ـل ـقــاء بـهــدفــن
لــواحــد ،طــالــب األهـلــي صـيــدا االتـحــاد
«بــأن يطبق القانون بحزم مع شباب

فوز األهلي صيدا ّأجل
ّ
تأهل البرج الى الدرجة األولى
رغم الفوز على الشباب العربي

الجماهير
اعتدت على
الالعبين (عدنان
الحاج علي)

البرج الذي يتحمل مسؤولية االعتداء
ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــام ب ـ ــه جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوره ،واملـ ــوثـ ــق
بالصوت والصورة ومقاطع الفيديو،
وأدى إل ــى إص ــاب ــة امل ــدرب ــن عـيـتــانــي
وج ـمـ ّـال والــاع ـبــن امل ـيــري ومــرســل».
وح ـ ـ ـ ــذر الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـج ـن ــوب ــي «مـ ـ ــن أي
محاولة أو ضغوط للقفز فوق القانون

أو االجـتـهــاد فــي تطبيقه ،ويــؤكــد أنه
لن يقف مكتوف األيــدي حيالها ،ولن
ي ـســاوم فــي حـقــه فــي تطبيق الـقــانــون
بحق نــادي شباب البرج املسؤول عن
ت ـص ــرف ــات ج ـم ـه ــوره ،وم ـحــاس ـبــة من
اعتدوا على مدربه والعبيه».
ن ــادي شـبــاب ال ـبــرج مــن جهته اعتبر
أن حـ ــارس نـ ــادي األه ـل ــي ص ـي ــدا قــام
باستفزاز الجمهور ،وأن بعض العبي
األه ـل ــي ص ـيــدا ت ـظ ــاه ــروا بــاإلصــابــة،
ًَ
بينما هم لم يكونوا مصابني أصــا.
وج ـ ــاء ف ــي ب ـي ــان ش ـب ــاب الـ ـب ــرج« ،م ــا
ح ـصــل ه ــو أنـ ــه ب ـعــد أن م ـنــح الـحـكــم
مـ ــاهـ ــر الـ ـعـ ـل ــي رك ـ ـلـ ــة جـ ـ ـ ــزاء ل ـص ــال ــح
ف ــري ــق األه ـل ــي ص ـي ــدا ،ق ــام حــارسـهــم
املـ ــوجـ ــود مـ ــن ج ـه ــة ج ـم ـه ــور ش ـبــاب
الـ ـب ــرج ب ــاس ـت ـف ــزاز ال ـج ـم ـه ــور ،وق ــام
ب ـحــركــات بــأصــابــع يــديــه لـلـجـمـهــور،
وق ــام بـحــركــات بـهـلــوانـيــة عـلــى أرض
امل ـل ـعــب ب ــات ـج ــاه ال ـج ـم ـهــور امل ــوج ــود
على مدرجات ملعب العهد ،وهذا كله
أمــام أعــن حكم الــرايــة الــذي لــم يحرك
س ــاك ـن ــا ،وب ـع ــد ال ـت ــواص ــل م ــع الـحـكــم
الـ ــرابـ ــع الـ ـ ــذي ش ــاه ــد ش ـي ـئــا بـسـيـطــا
مــن حــركــاتــه ،تـحــدث مــع الحكم ماهر
ال ـع ـلــي ،فـتــوجــه الـعـلــي إل ــى ال ـحــارس
وأعطاه بطاقة صفراء ،ولكن الحارس
اسـتـمـ ّـر بــالـقـيــام بـهــذه الـحــركــات بعد
تـسـجـيــل فــريــق األه ـل ــي ص ـيــدا لــركـلــة
الـجــزاء ،ما استفز أعصاب الجمهور،
ودعا بعض الشباب للنزول الى أرض
امل ـل ـع ــب ،خ ــاص ــة أن املـ ـ ــدرج ال يــوجــد
عليه فــاصــل مــع املـلـعــب ،وك ــان عديد
الـقــوى األمنية فــي امللعب ال يتخطى
أصابع اليد الواحدة» .وجاء في بيان
شباب البرج أن املشجعني الذين نزلوا
إلى أرض امللعب «لم يستطع أي أحد

من الوصول للحكم وال ألي العب من
العبي االهلي صيدا ،الذين دخلوا الى
غرف املالبس الخاصة بهم .وقد وقف
ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ل ـفــريــق ش ـبــاب ال ـبــرج
واالداريني على الباب ملنع أي شخص
من الدخول ،وبعدها حدثت التمثيلية
م ــن ال ــاع ــب ع ـمــاد امل ـي ــري وال ـح ــارس
الذين ادعوا تعرضهم للضرب ،وطبعًا
إن أي شخص يتعرض للضرب بهذه
ال ـ ـصـ ــوره ال ـت ــي ت ـظ ــاه ــر ف ـي ـهــا الع ـبــو
االهلي صيدا كــان ال بد أن تبقى تلك
الكدمات وأثرها موجودة على أجسام
ووجـ ــوه الــاع ـبــن ،ول ـكــن لـلـصــدفــة ال
يوجد أي أثر ألي ضربة على أي العب،
ولــأســف ك ــان ال ـهــدف ع ــدم استكمال
املباراة من أجل الوصول إلى قرار من
االتحاد بحسم نقاط تنفيذًا للقانون.
هذا الذي حصل ،وبعده تم استكمال
املـ ـب ــاراة ،وش ـ ــارك ف ــي املـ ـب ــاراة جميع
الالعبني الذين ّادعوا اإلصابة».
الكثير مــن األخ ــذ وال ــرد حـصــل خــال
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــده ،وانـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــرت صـ ــور
الـ ــاع ـ ـبـ ــن امل ـ ـصـ ــابـ ــن عـ ـل ــى وس ــائ ــل
التواصل االجتماعي بشكل كبير ،وكل
إدارة ألقت باللوم على الطرف اآلخر،
وطــال ـبــت االتـ ـح ــاد بــات ـخــاذ الـتــدابـيــر
ال ــازم ــة ،بـعــد إجـ ــراء الـتـحـقـيـقــات في
أحداث املباراة.
ّ
ف ــوز األه ـلــي صـيــدا ّ
أج ــل تــأهــل الـبــرج
الى الدرجة األولــى ،رغم فوز املتصدر
( )1-2على الشباب العربي على ملعب
الصفاء ضمن املرحلة عينها .كما فاز
االجـتـمــاعــي عـلــى الـنـهـضــة بــر الـيــاس
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على األهـلــي النبطية ( ،)0-2وتـعــادل
هومنتمن مع املبرة ( ،)2-2وفاز ناصر
بر الياس على الحكمة (.)0-5

