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رياضة

ّ
العهد يقع في المحظور ويتعثر
الكرة اللبنانية

ّ
وقع المحظور وتعثر
العهد .فقد بطل لبنان
ومتصدر الترتيب (حتى
اآلن) نقطتين غاليتين بعد
اإلخاء
تعادله مع مضيفه ٌ
األهلي عاليه .تعادل حدث،
لكن حدثًا آخر كان يحصل
ليلة المباراة :صورة لالعبي
العهد في مقهى مع
«أرغيلة» .مشهد ليس بجديد
على العبي كرة القدم في
لبنان ،لكنه يبقى نافرًا وغير
مقبول ،وخصوصًا في
توقيته

ثانيًا والفارق نقطة.
أم ــا األم ــر الـثــانــي ،فـهــو أن الـعـهــد فقد
نـقـطـتــن بـخـطــأ تـحـكـيـمــي ح ـيــث كــان
من املمكن أن يخرج فائزًا لو احتسب
الـ ـه ــدف .وه ـن ــا ق ــد ي ـق ــول ك ـث ـي ــرون إن
ال ـع ـه ــد ف ـ ــاز األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي عـلــى
الـ ــراس ـ ـي ـ ـنـ ــغ بـ ـخـ ـط ــأ ت ـح ـك ـي ـم ــي ب ـعــد
احتساب هــدف غير صحيح وبداعي
ال ـت ـس ـلــل أيـ ـض ــا ع ـل ــى ح ـس ــن شـعـيـتــو
«م ــون ــي» وك ــان ــت الـنـتـيـجــة مـتـعــادلــة
 1 - 1قبل أن يفوز العهد  1 - 3حيث
سـ ّـجــل أيـضــا مــن ركـلــة ج ــزاء .لكن هذا
م ـن ـطــق ،رغ ــم صــواب ـي ـتــه ،ال يـمـكــن أن
يقبله العهداويون الفاقدون نقطتني
ـط كــروي ال يــرى إال ما لــه ،وال
في وسـ ٍ
يرى ما عليه.
مباراة اإلخاء والعهد انتهت بالتعادل
ال ـس ـل ـبــي .ل ـكــن الـسـلـبـيــة ل ــم ت ـكــن فقط
فــي نتيجة امل ـبــاراة ،بــل فــي ص ــورة تم
تــداول ـهــا أم ــس عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي لالعبي العهد فــي مقهى

مع «أرغيلة» .أكثر من ثمانية العبني
ي ـظ ـه ــر م ـن ـه ــم حـ ـس ــن دق ـ ـيـ ــق وع ـل ــي
الـسـعــدي عـشـيــة امل ـب ــاراة «يــؤرغ ـلــون»
ف ــي وق ــت م ــن امل ـف ـتــرض أن ي ـكــون فيه
الالعبون في معسكر مغلق.
بــالـفـعــل ،الـعـهــد دخ ــل فــي معسكر في
فـنــدق « »Four Pointsفــي ف ــردان ،لكن
ال ــاعـ ـب ــن ط ـل ـب ــوا مـ ــن م ــدي ــر ال ـفــريــق
محمد شــري بعد الـعـشــاء فـتــرة راحــة
لـ  45دقيقة يخرجون فيها من الفندق
لـ«تغيير جــو» .إال أن الالعبني انتهى
بـ ـه ــم األمـ ـ ـ ــر فـ ــي م ـق ـه ــى ق ــري ــب حـيــث
التقطت لهم الصورة.
وبعيدًا عن «التنظير» ،يعلم الجميع
أن مـعـظــم الع ـبــي لـبـنــان «يــؤرغ ـلــون»
ويـ ـسـ ـه ــرون ح ـت ــى س ــاع ــات ال ـص ـبــاح
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وأن عـ ـ ـ ـ ــددًا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا م ـن ـهــم
يـتـقــاضــون رواتـ ــب مـحـتــرفــن ،لكنهم
ي ـع ـي ـش ــون حـ ـي ــاة هـ ـ ـ ــواة .ل ـك ــن ه ـ ــذا ال
يبرر «السقطة» التي وقع فيها العبو
الـعـهــد ،وخـصــوصــا أنـهــم فــي معسكر

عشية مباراة حساسة وصعبة ،وبأقل
تـقــديــر يمكن التخلي عــن «األرغـيـلــة»
لليلة واح ــدة فـقــط ،إذا لــم نـقــل بشكل
عام.
فمن املفترض أن املعسكر هو لوضع
ال ــاع ـب ــن ف ــي أج ـ ـ ــواء امل ـ ـبـ ــاراة وع ــدم

تناقلت مواقع التواصل
االجتماعي صورة لالعبي العهد
«يؤرغلون» عشية المباراة
ت ـش ـت ـيــت أفـ ـك ــاره ــم أو ال ـس ـه ــر حـتــى
ساعة متأخرة ،وهو ّ
يكبد النادي آالف
الدوالرات .لكن قلة مسؤولية الالعبني
واس ـت ـه ـت ــاره ــم أح ــرج ــا ال ـج ـم ـيــع فــي
العهد عبر صورة تم تناقلها لالعبني
يؤرغلون في معسكرهم.
آفة الالمسؤولية وعقلية الهواة ليست

مـحـصــورة بــاعـبــي الـعـهــد فـقــط ،فهي
ـاد ،واملقاهي
تنسحب على أكثر من نـ ٍ
تشهد على ذلــك وخصوصًا الشعبية
منها .هناك مقولة أن كل شيء في كرة
ـاو ،مــن الــرواتــب الــى اإلدارات
الـقــدم ه ـ ٍ
الى املالعب ،لكن هل هذا يبرر ما يقوم
به الالعبون؟
بــالـطـبــع ال .أمـ ــس ،سـقـطــة ك ـب ـيــرة في
الـعـهــد ،البعض قــد ّ
يحمل املسؤولية
ل ـل ـم ـس ــؤول ــن فـ ــي ال ـ ـن ـ ــادي أو مل ــدي ــر
ال ـفــريــق ،لـكــن م ــن يـتـحـ ّـمــل املـســؤولـيــة
ً
فعال هم الالعبون أنفسهم .سيناريو
يتكرر في معظم البعثات واملعسكرات،
سـ ـ ــواء ف ــي امل ـن ـت ـخ ـبــات أو ف ــي أن ــدي ــة
ّ
يتحمل املسؤولية هم
أخــرى .هــل مــن
ال ـق ـ ّـي ـم ــون ع ـلــى ال ـ ـنـ ــادي؟ بــال ـط ـبــع ال.
فالعبو كرة القدم ،وخصوصًا الرجال
منهم ناضجون وواعون .ومن يحتاج
ً
الى «دركــي» منهم كي يكون مسؤوال،
فحينها تكون املشكلة فيه وليست في
«الدركي».

عبد القادر سعد
ل ــم يـنـجــح فــريــق الـعـهــد ف ــي ف ــك عـقــدة
خ ـص ـمــه اإلخـ ـ ـ ــاء األه ـ ـلـ ــي ع ــال ـي ــه ه ــذا
املـ ــوسـ ــم .ف ــال ـف ــري ـق ــان ال ـ ـلـ ــذان ت ـع ــادال
ذه ــاب ــا  1 - 1ضـمــن األس ـب ــوع الـثــالــث
عادا وتعادال سلبًا في افتتاح املرحلة
الـثــامـنــة عـشــرة مــن الـ ــدوري اللبناني
لكرة القدم على ملعب بحمدون.
ّ
ّ
تعثر العهد أم ــام فــريــق يحتل املركز
الرابع في الترتيب ،وعزز رصيده أمس
ً
الــى  29نقطة ،ويملك سـجــا يتشابه
تقريبًا مع العهد في بعض النواحي.
بطل لبنان لم يخسر أي مباراة حتى
اآلن ،واإلخـ ـ ـ ــاء األهـ ـل ــي ع ــال ـي ــه خـســر
مــرة واح ــدة فقط مــن أصــل  18مـبــاراة.
خـ ـس ــارة ل ــم ي ـك ــن يـسـتـحـقـهــا ال ـفــريــق
ال ـج ـب ـلــي ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق وك ــان ــت أم ــام
النجمة في أســوأ عــرض للنجماويني
ض ـم ــن األس ـ ـبـ ــوع الـ ـث ــان ــي مـ ــن ذهـ ــاب
ال ــدوري على ملعب صيدا .أضــف الى
ذلــك أن العهد يملك أفـضــل خــط دفــاع
ف ــي ال ـب ـطــولــة ،ح ـيــث تـلـقــت ش ـبــاكــه 8
أهداف في  18لقاء ،واإلخاء يملك ثاني
أفضل خط دفــاع مع دخــول مرماه 14
ّ
هدفًا .وإذا دل هذا على شيء فعلى أن
اإلخــاء مقاتل شرس وخصوصًا حني
يـلـعــب ع ـلــى أرضـ ــه الـصـعـبــة ع ـلــى أي
فريق.
ّ
لكن ملاذا تعثر العهد؟
أس ـبــاب ع ــدة ،أول ـهــا الـضـغــط النفسي
على الالعبني الذين بدوا مستعجلني
الـفــوز .ثانيًا ،ال ــروح القتالية العالية
لـصــاحــب األرض ال ــذي نـجــح ف ــي جـ ّـر
ضيفه نحو التعادل املر ،في ظل تألق
حارسه شاكر وهبي ،وخصوصًا في
وج ــه نـجــم الـعـهــد أح ـمــد زريـ ــق .ثــالــث
األس ـ ـبـ ــاب ،ال ـخ ـط ــأ ال ـت ـح ـك ـي ـمــي ال ــذي
ح ـصــل ف ــي ال ـل ـقــاء م ــع ع ــدم احـتـســاب
هدف صحيح ملصلحة العهد ،سجله
زري ــق ،ول ــم يحتسبه الـحـكــم املـســاعــد
س ـل ـي ــم س ـ ـ ــراج بـ ــداعـ ــي وج ـ ـ ــودّ تـسـلــل
غير موجود .خطأ تحكيمي أثــر على
نتيجة املباراة ،لكن ال شك أنه لم يكن
السبب الوحيد في تعثر العهداويني
ال ــذي ــن ك ـ ــادوا أن ي ـخــرج ــوا خــاســريــن
ل ــوال مـجــانـبــة ال ـحــظ صــاحــب األرض
ف ــي كــرتــن خـطــرتــن ألح ـمــد حـجــازي
وسعيد عواضة.
تكمن مــرارة التعادل لدى العهداويني
في أمرين ،األول هو أن الصدارة التي
يحتلها «األص ـفــر» برصيد  42نقطة
أصـ ـبـ ـح ــت م ـ ـهـ ــددة ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر مــن
الـخـصــم ال ـل ــدود الـنـجـمــة ال ــذي يحتل
املركز الثاني برصيد  40نقطة ،حيث
إن فــوزه على السالم زغرتا في ختام
األسـبــوع الثامن عشر يــوم األح ــد في
املرداشية عند الساعة  16.00سيعني
أن النجمة سيتصدر للمرة األولى هذا
املوسم بشكل كامل ألسبوع على األقل
وليس مؤقتًا ،وبفارق نقطة عن العهد
لتنقلب اآلية التي استمرت على مدى
أســابـيــع طــويـلــة :العهد أول والنجمة

الصفاء يواجه األنصار بال رئيس

ُيستكمل اليوم األسبوع الثامن عشر من
ال ــدوري اللبناني لكرة الـقــدم بلقاء وحيد
يجمع الـصـفــاء مــع ضيفه األن ـصــار عند
الساعة  14.40على ملعب بحمدون .لقاء
يأتي مبكرًا الرتباط األنصاريني بمباراة
صعبة في مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي
الثالثاء املقبل مع فريق الفيصلي األردني
ضمن املجموعة الثالثة على ملعب املدينة
الرياضية عند الساعة .15.00
لـقــاء األن ـصــار والـصـفــاء قــد يـكــون عــاديــا
ع ـلــى الـ ـ ــورق م ــن نــاح ـيــة ال ـتــرت ـيــب ال ـع ــام.
فالفريقان فقدا حظوظهما باملنافسة على
اللقب ،حيث يحتل الصفاء املــركــز الثالث
برصيد  29نقطة في حني يحتل األنصار
املركز السادس برصيد  25نقطة.
ل ـكــن ح ـي ـثـ ّـيــات املـ ـب ــاراة ت ـنــزع عـنـهــا صفة
«العادية» .فالصفاء يدخل الى اللقاء على
ّ
وقع استقالة رئيسه وليد غنام مساء أمس

فاز الصفاء على األنصار ذهابًا ( 1-3مروان طحطح)

ّ
مــع أع ـضــاء ادارت ـ ــه ألس ـبــاب تـتـعــلــق بعدم
قدرته على تنفيذ املشروع الــذي أتــى على
أساسه ،معتبرًا أن هناك من وضع عراقيل
كثيرة كي ال يتم تنفيذ املـشــروع« ،وحتى
ال نـكــون شـهــود زور» كما جــاء فــي بيان

ّ
االستقالة .وال تبدو استقالة غنام مفاجأة
في ظل الثقة املفقودة بينه وبــن الرجلني
القويني في النادي أمني السر هيثم شعبان
وأم ـ ــن ال ـص ـن ــدوق ج ـه ــاد ال ـش ـح ــف .لكن
ّ
يبقى السؤال األهم :من سيخلف غنام في

رئاسة الصفاء؟ وهــل يكون رئيس نادي
ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي ال ـســابــق غ ــازي الـشـعــار
الرئيس املقبل في خطوة ستكون سابقة
في لبنان بحيث يكون شخص ما رئيسًا
لناديني في موسم واحد.
أم ــا األن ـصــار فـيــأتــي ال ــى ملعب بحمدون
ثأر من الصفاويني بعد السقوط
باحثًا عن ٍ
أمامهم  3 - 1ذهابًا ،وهو يبحث عن فوز
محلي طال انتظاره بعد سلسلة من النتائج
املتواضعة آخرها أمام الشباب العربي - 0
ّ
 .1أمـ ٌـر ترتبت عليه إجــراءات بحق حوالى
خمسة الالعبني تعرضوا لعقوبات مالية
بـنـســب مـتـفــاوتــة نتيجة األداء املـتــواضــع
وعـ ــدم ال ـت ـط ـ ّـور ،لـيــس فـقــط أمـ ــام الـشـبــاب
الـعــربــي بــل فــي م ـبــاراتــي اإلصـ ــاح الـبــرج
الـشـمــالــي ال ـتــي خـســرهــا األن ـص ــار 3 - 1
وأمام النجمة التي خرج فيها األنصار من
الكأس بنتيجة .1 - 0

أصبحت صدارة العهد في خطر بعد التعادل مع اإلخاء األهلي عاليه (عدنان الحاج علي)

