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رياضة
قضية

رياضة
ّ
الدخول إلى ملعب مدينة كميل
من
لبنان،
في
المقيمين
الفلسطينيين
منع
بخبر
الماضية
األيام
في
االجتماعي
التواصل
مواقع
ت
ضج
ٌ
عنصرية مارسها
شمعون الرياضية في بيروت ،خالل مباراة النجمة والوحدات األردني ضمن مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي .حديث عن
ٍ
ّ
ٌ
توضيح من نادي النجمة لألحداث التي بدأت في ساعات الليل قبل انطالق
المنظمون لمنع حضور الجمهور الفلسطيني في الملعب ،قابلها
المباراة وحتى نهايتها ،والتي شهدت أعمال شغب على المدرجات بين الجمهور النجماوي والمشجعين الحاضرين على مدرج الوحدات

الجمهور الفلسطيني ممنوع من دخول الملعب!
علي زين الدين
ّ
ضجت منطقة
ليلة االثـنــن املــاضــي
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــرا ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت بـ ـ ــأصـ ـ ــوات
مشجعي نادي النجمة تحت الفندق
الذي أقامت فيه بعثة نادي الوحدات
األردنـ ـ ـ ــي .ض ـج ـيـ ٌـج ج ـمــاه ـيــري كــان
الهدف منه التشويش على الالعبني
ومنعهم من النوم باكرًا قبل مباراة
الفريق مع النجمة في اليوم التالي،
ض ـم ــن ال ـج ــول ــة ال ـخ ــام ـس ــة م ــن دور
ٓ
املجموعات بكأس االتحاد االسيوي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم .أمـ ـ ٌـر ل ـيــس غــري ـبــا على
ال ـ ـشـ ــارع ال ـ ـكـ ــروي ال ف ــي ل ـب ـن ــان وال
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،ل ـك ــن ب ـع ـثــة ال ـض ـيــوف
تــواصـلــت مــع ال ـس ـفــارة األردن ـي ــة في
بـيــروت ،قبل حضور الـقــوى األمنية
إلى الفندق واالستماع إلى اإلداريني.
ص ـف ـح ــة ال ـ ـنـ ــادي ع ـل ــى «ف ـي ـس ـب ــوك»
نـ ـ ـش ـ ــرت صـ ـ ــورتـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــد م ـن ـت ـصــف
الليل للحديث عــن املــوضــوع أيضًا،
إذ أشـ ــار الـ ـن ــادي إل ــى إص ــاب ــة مــديــر
ش ــة ب ــإح ــدى
الـ ـف ــري ــق مـ ـه ــدي أبـ ـ ــو ق ـ ُ
املـفــرقـعــات الـنــاريــة الـتــي أطـلـقــت من
الشارع باتجاه الفندق .بعدها ُعقد
ٌ
ٌّ
أمني عاجل بحضور مراقب
اجتماع
املـبــاراة واملستشار القانوني لنادي
ال ــوح ــدات ،الت ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات أمـنـيــة
مشددة خالل املباراة ،واالتفاق على
خروج جماهير الوحدات من امللعب
بمواكبة أمنية أيضًا.
ّ
الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــر بـ ـ ــن ج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ال ـن ـج ـم ــة
وال ــوح ــدات ك ــان كـبـيـرًا قـبــل امل ـب ــاراة
وخ ــالـ ـه ــا ،وه ـ ــو أمـ ـ ـ ٌـر ك ـ ــان واض ـح ــا
على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي،
ودخـلــت على الـخــط جماهير أخــرى
ب ـي ـن ـهــا ال ـف ـي ـص ـلــي األردن ـ ـ ـ ــي ،خـصــم

الوحدات اللدود ،واألنصار اللبناني،
منافس النجمة التاريخي ،ومشجعو
الفريقني دعموا النادي املنافس ملن
ّ
ٌ
يمثل بلديهما ،وهو ٌ
مشروع بني
أمر
الجماهير طاملا أن األمــور تبقى في
ّ
حدها الطبيعي .خــال املـبــاراة ،كان
ألل ـت ــراس «ســوبــرنــوفــا» الـنـجـمــاوي
رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة لـ ـلـ ـفـ ـيـ ـصـ ـل ــي والـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدات
واألنصار ،واألخيرين لم يسلما من
الـشـتــائــم عـلــى امل ــدرج ــات .لـكــن على
ّ
الــرغــم مــن ه ــذا ال ـتــوتــر ،ك ــان الـحــدث
خــارج امللعب ،بمنع دخــول عــدد من
مشجعي الوحدات من الفلسطينيني
والـلـبـنــانـيــن إل ــى املـ ــدرج املخصص
لـهــم .أحــد املشجعني نشر فيديو له
وه ــو يـقــف فــي ســاحــة املـلـعــب ،يقول
فيه إن االتحاد اللبناني لكرة القدم
(التنظيم كــان لـنــادي النجمة) منع
دخـ ــول الـفـلـسـطـيـنـيــن املـقـيـمــن في
لبنان إلى امللعب ملتابعة املباراة بني
الـنـجـمــة والـ ــوحـ ــدات ،ف ــي ح ــن دخــل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون األردنـ ـ ـي ـ ــون بـشـكـ ٍـل
كبير
بشكل
طبيعي .الفيديو انتشر
ٍ
ٍ
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
وفــي الوسط اإلعــامــي ،ما استدعى
تــوضـيـحــا مــن إدارة ن ــادي النجمة،
ـان ل ـهــا إل ــى أن
ال ـت ــي أش ـ ــارت ف ــي ب ـي ـ ٍ
عــددًا من املشجعني «الــذيــن سبق أن
مارسوا الشغب في مباريات دولية
كــان النجمة طرفًا فيها» ُمنعوا من
ال ــدخ ــول إل ــى امل ــدرج ــات« ،ب ـنــاء على
ّ
مـعـلــومــات وصـ ــور ت ــم ال ـتــأكــد منها
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة».
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرت اإلدارة أن «عـ ـن ــاص ــر
ّ
مــدســوســة» تـســلـلــت إل ــى املـلـعــب في
ال ـشــوط ال ـثــانــي مــن امل ـب ــاراة وقــامــت
ب ــرش ــق الـ ـحـ ـج ــارة ب ــات ـج ــاه املـنـصــة

أخبار محلية

متابعة

النجمة في ذروة أيامه السوداء :استقالة موسى حجيج
اإلدارية «املبتعد» معتز زريقة املوجود في السعودية،
وإلــى رئيس البعثة ،أمــن سر النادي أسعد سبليني،
بعد اجتماع ُعقد عقب املباراة .وتأتي استقالة حجيج
قبل يــومــن مــن مــوعــد امل ـبــاراة الثانية مــع الـهــال بعد
غد االثنني ،حيث ستنتقل مهمة اإلشراف الفني على
ٍ
ال ـفــريــق إل ــى املـ ــدرب امل ـســاعــد ب ــال فليفل بـعــد طلب
حجيج إعفاءه من مهماته.
ومــن املفترض أن يعود حجيج إلــى بيروت اليوم ،بعد
ً
أن أدى مناسك العمرة ليال ،لتنتهي ما ُوصفت بالفترة
ال ـســوداء التي عاشها أيقونة النجمة فــي نــاديــه والتي
سيقال عنها الكثير ،بعد أن بــدأ الـكــام عــن مــؤامــرات
ُ
حاكها ضده أطراف عديدة ،كما نقل عن لسان مدرب
النجمة السابق.
وال شك في ّأن توقيت االستقالة ُي َع ّد صعبًا جدًا للفريق
على الصعيد الفني قبل أيام على املواجهة الكبرى مع
األنصار في ربع نهائي كأس لبنان في  10أيار املقبل.
وتبدو خيارات اإلدارة النجماوية ضيقة ،فإما تسليم
فليفل املهمة ،أو االستعانة بخدمات املــدرب التونسي
طارق جرايا الذي انتهى عقده مع الصفاء ويبدو قريبًا
من النجمة ،خصوصًا في ظل الكالم عن رغبة نجماوية
سابقة في أن يكون جرايا مع النجمة في السعودية،
لكن األخير رفض.

عبد القادر سعد

ليلة بيروتية طويلة...

الــرئـيـسـيــة« ،األمـ ــر ال ــذي تـسـ ّـبــب عن
قـ ـص ــد وس ـ ــاب ـ ــق إصـ ـ ـ ـ ــرار وت ـص ـم ـيــم
بتكبيد ال ـن ــادي غ ــرام ــات مــرتـفـعــة»،
وهو ما ستالحقه قضائيًا.
خالل املباراة ،دخل ٌ
عدد من املشجعني
إل ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــدرج الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدات ،وص ـ ـ ـ ــاروا
يتقاذفون الحجارة مــع الحاضرين

ّ
ال يحق للمنظمين منع دخول
الوحدات إلى
مشجعين لنادي
ّ
الملعب مهما كانت هويتهم
فــي املنصة (هــم مــن مشجعي نــادي
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة) ،ق ـب ــل أن يـ ـت ــواجـ ـه ــوا مــع
بـ ـع ــض مـ ـش ـ ّـجـ ـع ــي الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ال ــذي ــن
انتقلوا من املدرج املخصص لهم إلى
ّ
حتى ّ
فرقتهم القوى
املــدرج األردنــي،
األمـنـيــة ،فــي ظــل مـحــاولــة نـحــو 200

شخص مــن املشجعني النجماويني
الوصول إلى املدرج الوحداتي.
م ـ ـ ـصـ ـ ـ ٌ
ـدر ن ـ ـج ـ ـمـ ــاوي كـ ـ ـ ــان مـ ـش ــارك ــا
ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم أش ـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ـ ــي ح ــدي ــث
إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» إلـ ـ ــى أن ع ـ ـ ــددًا مــن
م ـش ـج ـع ــي ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات دخـ ـ ـل ـ ــوا إل ــى
املدرج املخصص لهم ،بعد التعريف
عنهم من ِقبل أحد مسؤولي النادي
األردني بالتنسيق مع نادي النجمة،
واملنع جاء ملن حاول الدخول مجانًا
ّ
من غير هــؤالء .كما يؤكد املصدر أن
ع ــددًا مــن مشجعي األن ـصــار دخـلــوا
أيـضــا بعد شــرائـهــم للبطاقات ،وأن
الــذيــن دخ ـلــوا خ ــال ال ـشــوط الثاني
ُسـ ـم ــح ل ـه ــم ب ــال ــوص ــول إل ـ ــى مـ ــدرج
ال ــوح ــدات ب ـعــد تـعـلـيـمــات لـعـنــاصــر
الـجـيــش الـلـبـنــانــي ب ـعــدم وجـ ــود أي
مـشـجــع ف ــي ســاحــة امل ـل ـعــب .وحـســب
املصدر ،فإن رفع سعر بطاقة الدرجة
األول ـ ـ ــى ل ـل ـج ـم ـهــور ال ــوح ــدات ــي ك ــان
ملنع دخــول مشجعني لبنانيني غير

ن ـج ـمــاويــن ت ـف ــادي ــا ل ــوق ــوع أحـ ــداث
شـغــب« ،بـعــد العلم مــن خــال مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ب ــأن ثـ ّـمــة ّ
نية
للقيام بمثل هذه األمور».
بطبيعة ال ـحــال ،ال يـحــق للمنظمني
مـ ـ ـن ـ ــع دخ ـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـش ـ ـج ـ ـعـ ــن لـ ـ ـن ـ ــادي
الـ ــوحـ ــدات إلـ ــى امل ـل ـعــب م ـه ـمــا كــانــت
هـ ّ
ـويـ ـتـ ـه ــم ،والـ ـح ــدي ــث فـ ــي الـ ـش ــارع
ّ
ال ـل ـب ـن ــان ــي ع ــن أحـ ـق ــي ــة م ـن ــع دخ ــول
الـفـلـسـطـيـنـيــن امل ـق ـي ـمــن ف ــي لـبـنــان
ـق غ ـيــر
بـ ـسـ ـب ــب ت ـ
ش ـج ـع ـي ـه ــم ل ـ ـفـ ــريـ ـ ٍ
لـبـنــانــي أمـ ـ ٌ
ـات
ـ
ي
ـ
ل
ـا
ـ
ج
ـ
ل
ـا
ـ
ف
ـوض،
ـ
ف
ـر
ـ
م
ـر
ً
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج وخـ ــاصـ ــة
ف ــي ال ـخ ـل ـيــج دائ ـم ــا م ــا ت ـســانــد فــرق
ومـنـتـخــب بــادهــا خ ــال املـســابـقــات
الــدولـيــة أو املـبــاريــات الـ ّ
ـوديــة ،بــل إن
ّ
أعــدادهــم قــد تتخطى أع ــداد جمهور
الـفــريــق واملـنـتـخــب املـضـيــف أحـيــانــا.
هذا ،إلى عدم أحقية رفع سعر بطاقة
الــدرجــة األولــى للجمهور الوحداتي
إل ــى أكـثــر مــن ثــاثــة أض ـعــاف بطاقة
الدرجة الثانية للجمهور النجماوي،
ملـنــع حـضــور جماهير لبنانية غير
نجماويةٌ .
عدد ال بأس به من جمهور
النجمة دائمًا ما يحضر في مباريات
ٓ
العهد واألنصار االسيوية لتشجيع
ال ـف ــري ــق املـ ـن ــاف ــس ،وس ـع ــر ال ـب ـطــاقــة
ل ـل ـج ـم ـه ــور ال ـض ـي ــف ال ي ــرت ـف ــع عــن
سعرها لجمهور النادي املضيف.
وم ــن املـتــوقــع بـعــد كــل ه ــذه األح ــداث
ومــا جــرى على املــدرجــات مــن شغب
وشتائم طالت العبي نادي الوحدات
واس ـت ـع ـمــال ش ـم ــاري ــخ ،أن يـتـعــرض
نادي النجمة لغرامات مالية قاسية
م ــن االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ل ـكــرة ال ـقــدم،
ك ــون جميع ه ــذه امل ـمــارســات تعتبر
خرقًا للقوانني.

َ ً
متداوال
استقال موسى؟ هو السؤال الوحيد الذي كان
فــي ال ـشــارع ال ـكــروي أمــس بعد خـســارة النجمة أمــام
هالل القدس الفلسطيني ( )2-1ضمن املجموعة الثالثة
لـكــأس االتـحــاد اآلسـيــوي فــي مدينة جـ ّـدة السعودية.
امل ــدي ــر الـفـنــي لـفــريــق الـنـجـمــة مــوســى حـجـيــج ،يـقـ ّـدم
مفاجئًا في توقيته ،ومنطقيًا في
استقالته .خبر بدا
ّ
حيثياته .تساؤالت وترقب قبل أن ينتشر التسجيل
الصوتي للكابنت موسى يقول فيه« :شباب سالم .هذا
الخبر صحيح ،وأنا طلبته ،ولم أعد أستطيع ّ
تحمل هذا
املوضوع نهائيًا .هناك تخاذل كبير ومــؤامــرة كبيرة
من كبيرهم إلى صغيرهم» .تسجيل مقتضب يحمل
فــي طياته الكثير .لــم تكن الخسارة أمــام الـهــال هي
الـسـبــب ،بـقــدر مــا كــانــت الـفـتــرة الـســابـقــة عـلــى جميع
الصعد .يـقــول حجيج ألحــد املقربني منه إنــه لــم يعد
قادرًا على ّ
تحمل ما ّ
تعرض له خالل هذه الفترة .من
ُ
ملف املراهنات الذي ف ِتح في وجهه تحديدًا ،إلى النتائج
السيئة للفريق ،رغم األداء الجيد ،إضافة إلى تخاذل
بعض الالعبني ،وعدم تقديمهم ما هو مطلوب منهم.
كل هــذه األمــور دفعت الكابنت موسى إلــى االستقالة.
قرار اتخذه ليل أمس في ّ
جدة ،وأبلغه إلى عضو اللجنة
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الجيش يستعيد توازنه
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أفقيا

فرنسا في لبنان ّأبان األحداث اللبنانية إغتيل عام  -2 – 1981من األحجار
 -1سفير ُ
الكريمة – شح املياه –  -3دولة أفريقية – طبيب –  -4أغلظ أوتار العود – أحد أجزاء
الباب وهما إثنان أحدهما الــى اليمني واآلخــر الــى اليسار –  -5من الحيوانات –
رقـصــة لبنانية تعتمد على حــركــات إيقاعية لــأرجــل –  -6للنفي – عائلة كاتب
وفيلسوف فرنسي راحل ّ
تأثرت بمبادئه الثورة الفرنسية واألدب الرومنطيقي –
صرخة وجع – ّ -7
فوض – بيت العصفور –  -8من شخصيات كتاب التوراة – حيوان
ســم بــوذا فــي الصني –  -10ممثلة إيطالية
بحري –  -9اتـقــان وخلو مــن العيب – إ
شهيرة حائزة على جائزة أوسكار كانت ُت ّ
عد رمزًا من رموز اإلغراء

عموديًا

 -1ممثلة مصرية مشهورة –  -2مدينة فــي جنوب الـســودان على بحر الـغــزال –
شركة عطور عاملية شهيرة –  -3يــواجــه – نوتة موسيقية أو للنفي –  -4وحــدة
لـقـيــاس مـســاحــة األرض أستعملت زمــن األت ــراك وهــي كـنــايــة عــن ألــف مـتــر مـ ّ
ـربــع
ّ
تقريبًا – كالم وأخبار –  -5ما ُرز في الحائط أو األرض من خشب أو حديد – عائلة
ّ
مكانه – -7
رئيس أميركي –  -6ضد خشن – تشتت وانقشع أو نزح وتنحى عن
ّ
حــرف نصب – شقوق فــي كــل شــيء صلب – ّ
للتمني – ِ -8خـ َـيــم عظيمة – قــل ماء
الينبوع –  -9أهم املدن اليابانية بعد العاصمة طوكيو – مخلص –  -10الصاحبة
أخت صالح الدين األيوبي

شروط اللعبة
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مشاهير 3150
1

أفقيا
ّ
نق – رنني –  -4روما – شتوكا – ّ -5
يتبرج – وسام
 -1أحمد بن بلال –  -2ماليزيا – ال –  -3ين –
ملم –  -7بقر – الدهاس –  -8كركي – في – ري –  -9بدو – ّ
–  -6اي – ّ
كبة –  -10تشسترفيلد
 -1أمير يزبك –  -2حانوت – قروش –  -3مل – مبارك –  -4ديناري – ّ
يبت – ُ -5بزق – در
ّ
–  -6ني – ملفوف –  -7بارتولدي –  -8نوسمه – كل –  -9اليكا – إربد –  -10الناموسية

حل الشبكة 3149

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

حلول الشبكة السابقة

عموديًا

حقق نادي بيروت فوزًا مهمًا على حساب
نادي الرياضي في املباراة الخامسة من
سلسلة نهائي بطولة لبنان لكرة السلة،
ليقلص الفارق إلى ( .)2 - 3فوز بيروت
منع الرياضي من حسم السلسلة والتتويج
بلقب البطولة على أرض ملعب الشياح،
وفرض مباراة سادسة ستقام في قاعة
صائب سالم باملنارة يوم األحد .اعتمد
بيروت في املباراة الخامسة على اللعب
الجماعي ،ونجح بكسر دفاع الرياضي،
الذي كان العالمة الفارقة في املباريات
الثالث املاضية .بداية اللقاء كانت قوية
ملصلحة الرياضي الذي تقدم في النتيجة،
لكن سرعان ما عاد بيروت وأنهى الشوط
األول بفارق نقطة ( .)36 - 35تحسن
هجوم بيروت كثيرًا في الشوط الثاني،
في ظل تراجع الرياضي دفاعًا وهجومًا،
فأنهى املباراة بفارق  15نقطة (.)67 - 82
ويفوز باللقب من يحقق  4انتصارات من
 7مباريات.

ّ
ميداليات في بطولة
أحرزت سارة مروة 4
دبي للجمباز ،وذلك ضمن منافسات
املستوى الثالث بحسب تصنيف االتحاد
الدولي للجمباز .وحققت مروة (10
سنوات) ،وهي من بلدة الزرارية في جنوب
لبنان ،امليدالية الذهبية في منافسات
«الحركات األرضية» ،وامليدالية الفضية في
منافسات التوازن ،كذلك أحرزت امليدالية
الفضية أيضًا في منافسات «حصان
القفز» ،وامليدالية البرونزية في املنافسات
على جهاز «املتوازي مختلف االرتفاع».
يذكر أن بطولة دبي للجمباز تقام على
مستوى األكاديميات في منطقة الخليج.

3150 sudoku

كلمات متقاطعة 3 1 5 0
2

ّ
بيروت يقلص الفارق

 4ميداليات لسارة مروة
في بطولة دبي للجمباز

5

تعرض جمهور النجمة
بالشتائم لالعبي الوحدات
(عدنان الحاج علي)
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شاعر أردنــي ( )2004 -1930ناضل بالكلمة الحرة املسؤولة في شعره
وكتاباته وكــان حضوره قويًا في الصحف واملـجــات واملنابر املحلية
والعربيةُ .عرف براهب القلعة
ّ
 = 4+2+1+7+6يحمله كل إنسان ■  = 5+11+10+9صبية ■  = 3+8إسم
موصول

حل الشبكة الماضية :لو كونت دو ليل

استعاد فريق الجيش اللبناني توازنه
وتغلب على مضيفه الشباب مار الياس
بفارق  4أهداف وبنتيجة ( ،)29-33الشوط
األول ( ،)10-18في قاعة حاتم عاشور
لنادي الصداقة ،في ختام لقاءات املرحلة
( 11الرابعة إيابًا) من بطولة لبنان في كرة
اليد .ورفع الجيش رصيده إلى  27نقطة في
الصدارة ،بينما صار رصيد الشباب 16
نقطة في املركز الخامس.
وكان أفضل مسجل في الجيش بنيامني
زعيتر برصيد  8أهداف ،وأضاف علي
الحاج حسن وعلي صالح الدين  5أهداف
لكل منهما ،بينما كان كل من هادي شري
وحسن زلزلي األفضل من الشباب برصيد
 7أهداف ،وأضاف جاد قبالن  6أهداف.
وفي القاعة عينها ،تغلب الصداقة حامل
اللقب على ضيفه الجمهور بنتيجة (-45
 ،)30الشوط األول (.)14-21
وكان أفضل مسجل في املباراة العب
الصداقة محمد صالح برصيد  11هدفًا،
بينما كان ريبال التيني األفضل من
الجمهور بـ 9أهداف.
وفي قاعة نبيه بري في حارة صيدا،
استعاد فريق الشباب حارة صيدا نغمة
االنتصارات بعد تعادله مع الجيش (-24
 ،)24بفوزه على املبرة (.)22-35
وكان أفضل مسجل في اللقاء العب
الخاسر محمد عصفور ،برصيد  8أهداف،
وأضاف حسني شلهوب  6أهداف ،بينما
كان حمزة إدريس األفضل من الفائز
برصيد  7أهداف ،وأضاف محمد همدر 6
أهداف.

