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رياضة

ملف

رياضة

حول العالم

النجمة السابعة للعهد

جمهور العهد:

يستقبل نادي تشيلسي اإلنكليزي
نادي ويستهام يونايتد (الليلة
 22:00بتوقيت بيروت) في
املباراة األخيرة من الجولة 33
من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
أبناء املدرب اإليطالي ماوريسيو
ساري مطالبون بالفوز لالقتراب
أكثر من املراكز املؤهلة إلى
دوري أبطال أوروبا املوسم
املقبل .ويحتل تشيلسي اآلن
املركز الخامس برصيد 63
نقطة .ويأتي هذا اللقاء في
وقت يكثر فيه الحديث عن
إمكانية انتقال العب تشيلسي
إيدين هازارد إلى ريال مدريد
اإلسباني .ونشرت صحيفة
الـ«صن» البريطانية تقريرًا
صحافيًا أمس األحد يقول إن
الراتب املحتمل لالعب البلجيكي
في مدريد يصل إلى حدود 350
ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

زمن قصير
عدد كبير في ٍ
بين  2017و2019
اختلف المشهد كثيرًا
على مدرج العهد .ذلك
المكان الذي لطالما كان
يتصف بالهدوء نتيجة
غياب الجمهور ،أصبح في
موسم ونصف موسم
مدرجًا يعج بالمشجعين.
جهد جبار خالل وقت
قصير من مجموعة
قليلة من األشخاص .جنود
مجهولون صنعوا لبطل
لبنان جمهورًا بكل معنى
الكلمة ،رغم الصعوبات،
واألهم «ظلم ذوي
القربى»

أعداد كبيرة تحضر
في المدرجات
(عدنان الحاج علي)

عبد القادر سعد
املكان :ملعب صور البلدي
ال ــزم ــان :األس ـب ــوع ال ـتــاســع عـشــر من
الدوري اللبناني
الـ ـ ـح ـ ــدث :مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـتـ ـض ــام ــن ص ــور
وضيفه العهد
فــي ه ــذه املـ ـب ــاراة ،ك ــان مــن املـفـتــرض
أن ي ـض ـم ــن الـ ـعـ ـه ــد الـ ـلـ ـق ــب ال ـس ــاب ــع
للدوري اللبناني لكرة القدم في حال
فــوزه على التضامن صــور .لم ّ
يتوج
العهد بعد تعادله .لقب تأجل حتى
األسبوع العشرين حيث ضمن العهد
نـجـمـتــه ،ب ـف ــوزه الـكـبـيــر عـلــى اإلخ ــاء
األهلي عاليه .ليست هذه القصة ،بل
ال ـص ــورة الـجـمــاهـيــريــة ال ـتــي حملها
مـلـعــب صـ ــور .املـ ــدرج الـكـبـيــر ويـمــن
املنصة الرئيسية مكتظة جماهيريًا.
مشهد بدا مفاجئًا ويعتبره ّ
القيمون
عـلــى الـجـمـهــور «األص ـف ــر» تاريخيًا.

ال ـع ـهــد يـمـلــك م ـثــل ه ــذا الـ ـع ــدد؟ ذلــك
الفريق الــذي كانت مــدرجــاتــه خالية
قبل سنتني؟ ماذا حصل؟
بـ ــن م ـل ـع ــب ص ـ ــور وم ـل ـع ــب امل ــدي ـن ــة
الــريــاض ـيــة ف ــي ن ـهــائــي ك ــأس لـبـنــان
املـ ــوسـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي ،بـ ـ ــدا واض ـ ـحـ ــا أن
ت ـ ـغـ ـ ّـي ـ ـرًا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا طـ ـ ـ ــرأ ع ـ ـلـ ــى الـ ـح ــال ــة
الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة لـ ـلـ ـعـ ـه ــد .مـ ـب ــاري ــات
تشهد حـضــورًا يناهز السبعة آالف
مشجعّ .
معدل وسطي ألفي مشجع.
أه ــازي ــج وه ـت ــاف ــات وم ـش ـج ـعــون من
مختلف األعمار واأللــوان السياسية
والـطــائـفـيــة .أم ـ ٌـر ال يـمـكــن أن يـحــدث
صدفة.
تـلـتـقــي أح ــد ال ـج ـنــود املـجـهــولــن في
ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ال ـع ـه ــداوي ــة .يـحـ ّـدثــك
ع ــن تـغـيـيــر ش ـكــل م ـ ــدرج ال ـع ـهــد كي
ي ـص ـبــح أك ـث ــر ج ــاذب ـي ــة ويـ ـن ــزع عـنــه
صفة «الناشف» .مــدرج وجمهور قد
ال يشبه فــي بـعــض األح ـيــان الـنــادي

ثانوية البرج الدولية  BICتهنئ ناديي

البرج وشباب البرج
الرياضيين

بصعودهم الى مصاف اندية الدرجة االولى .
الف مبروك للناديين والى مزيد من التألق.
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من ناحية بعض الضوابط .الصدام
األول ح ــدث ع ـنــد رف ــع ش ـعــار «نـحــن
ال ـع ـهــد ْوالك» .الـ ـن ــادي ك ــان غــاضـبــا
على اعـتـبــار أن هــذا الـكــام ليس من
أخــاقـيــات العهد .هنا كــان ال بــد من
صـ ــدام لـتـغـيـيــر الـعـقـلـيــة ل ــدى بعض

يتفاخر المسؤولون عن الرابطة
بأن جمهورهم من كل األلوان
السياسية والطائفية
ال ـق ـ ّـي ـم ــن ع ـل ــى ال ـ ـنـ ــادي ت ـج ــاه شـكــل
الـجـمـهــور .تــم إب ــاغ املـعــارضــن بــأن
ال ـج ـم ـه ــور قـ ــد ال ي ـش ـب ــه فـ ــي بـعــض
األح ـ ـيـ ــان ع ـ ـ ــادات ال ـع ـه ــد« .ال ــدرب ـك ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف» م ـ ــرف ـ ــوض ـ ــان فـ ـ ــي ع ـق ـل ـيــة
املسؤولني .لكن على املدرج ،يعتبران
مــن الـعـنــاصــر األســاس ـيــة .الجمهور
هو الجمهور.
إذًا ،ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـقـ ـ ّـي ـ ـمـ ــن ع ـلــى
الجمهور هو تحويل املدرج الى مكان
جاذب .ليس بتقديم حوافز للجمهور،
بل بتحويله الــى مكان فــرح وتسلية.
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي كـ ــان ف ــي م ــد ج ـســور
ت ــواص ــل ب ــن ال ـج ـم ـه ــور وال ــاع ـب ــن.
ي ــروي املـســؤول الـعـهــداوي فــي رابطة
ّ
ال ـع ـه ــد ح ــادث ــة ف ــت ـح ــت ع ـي ـن ـيــه عـلــى
مـشـكـلــة م ــا .ف ــي أح ــد ال ـت ـمــاريــن ،كــان
الجمهور حاضرًا ،وحضر أحد نجوم
ال ـفــريــق وه ــو أح ـم ــد زري ـ ــق .ل ــم يهتم
أحــد بــه .بعكس مــا يحصل فــي باقي
األندية .هنا بدا واضحًا أن االنسجام
مـفـقــود ،وبــالـتــالــي يـجــب الـعـمــل على

ت ـ ـقـ ــريـ ــب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور مـ ـ ــن الـ ــاع ـ ـبـ ــن.
وبالفعل بدأ املشروع من حفل تتويج
املوسم املاضي .حفل استثنائي دخل
فيه الالعبون وسط ممر يحتشد على
جانبيه الجمهور .هنا كانت البداية،
حيث تم العمل على إيجاد االنسجام
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب وت ـ ـقـ ــريـ ــب الـ ـجـ ـمـ ـه ــور مــن
ً
الــاع ـبــن .لـكــن م ـهــا ،ضـمــن ضــوابــط
َ
ُ
عدم تحويل الفريق الى «بوط» ،بحيث
كل العب مدعوم من بعض الجمهور.
ال يمكن السماح ألي العب بأن يكون
صديقًا مع أكثر من مشجع أو اثنني.
الجمهور صــديــق الـفــريــق كمجموعة
وليس الالعبني كأفراد« .الهدف بأن ال
ّ
يتأثر الفريق في حال غياب العب عن
م ـبــاراة مــا أو حتى مـغــادرتــه الـنــادي.
يذهب ويحضر من يحضر.
يذهب من ّ
الفريق ال يتأثر».
ٌ
َ
مثال على ذلك ما حصل مع أيقونتي
ال ـ ـن ـ ــادي ع ـ ـبـ ــاس ع ـ ـطـ ــوي «أونـ ـيـ ـك ــا»
وح ـ ـسـ ــن ش ـع ـي ـت ــو «مـ ـ ــونـ ـ ــي» م ـ ــع مــا
يمثالنه للعهد ومحبة الجمهور لهما.
انتقال الى األنصار ،ولم يتأثر النادي.
ٌ
مـ ـث ــال آخ ـ ــر :أك ـ ــرم م ـغ ــرب ــي .ل ــم يـكـمــل
بعد سنته األول ــى مــع الـفــريــق ،وتــرى
الـجـمـهــور يـحـبــه كـثـيـرًا« ،ال يـنــادونــه
س ــوى أب ــو عـمــر ،فــالـجـمـهــور ال ينظر
الى الالعب سوى من زاويــة أنه العب
في العهد» .يقول املسؤول العهداوي،
«في عيد امليالد ،رفعت الفتة معايدة
لخليل خميس مع صورته على مدرج
ال ـع ـهــد .ب ـ ــادرة لـقـيــت أث ـ ـرًا طـيـبــا لــدى
ّ
الالعب وأهله ،ودلت على بعد النادي
عــن الــزواريــب الطائفية والسياسية.
ل ـع ــل ه ـ ــذه الـ ـ ــزواريـ ـ ــب ك ــان ــت ال ـخ ـطــأ
االس ـت ــرات ـي ـج ــي س ــاب ـق ــا ل ـ ــدى ال ـع ـمــل

على تشكيل جمهور العهد .محاولة
جــذب الجمهور مــن زاوي ــة حزبية أو
سياسية أو طائفية ّ
أضرت كثيرًا ،قبل
أن يـتــم ت ــدارك األم ــر وفـتــح املــدرجــات
أم ـ ـ ـ ــام الـ ـجـ ـمـ ـي ــع» ي ـض ـي ــف امل ـ ـسـ ــؤول
الجماهيري لـ«األخبار».
ان ـت ـش ــار ج ـم ـهــور ال ـع ـهــد كـ ــان ن ـتــاج
ع ـمــل دؤوب ف ــي ال ـص ـي ــف ،ح ـيــث تم
تـشـكـيــل م ــا ي ـق ــارب الـتـسـعــن مكتبًا
ف ــي ال ـب ـلــدات الـجـنــوبـيــة بـ ـم ــوازاة ما
ي ـقــارب الـعـشــريــن زيـ ــارة لـلـنــادي من
«كبيره الى صغيره» كما يقول مدير
نــادي العهد محمد شــري .فالجنوب
يعتبر الخزان الرئيسي للعهد ،تليه
مـنـطـقــة ال ـضــاح ـيــة وم ــن ث ــم ال ـب ـقــاع،
«ف ــي ال ـج ـنــوب ،يـعـشـقــون ك ــرة الـقــدم،
وفــي كــل بلدة هناك ملعب أو اثنان.
لذلك تراهم متحمسني للمجيء الى
امل ـل ـعــب ،بـعـكــس ج ـم ـهــور الـضــاحـيــة
الـ ــذي يـحــب ال ـفــريــق ويـشـجـعــه ،لكن
ل ـي ــس ف ــي امل ـل ـع ــب .م ـش ـك ـلــة جـمـهــور
البقاع هي في الحالة املادية الصعبة
وكـلـفــة امل ـجــيء ال ــى ب ـيــروت لحضور
املباريات .هذا بدا واضحًا حني لعب
العهد مــع الـبـقــاع على ملعب النبي
ش ـيــت .ح ـضــر ج ـم ـهــور كـبـيــر للعهد
فــي مشهد غـيــر مـسـبــوق فــي الـبـقــاع،
وب ــال ـت ــال ــي بـ ــدا واضـ ـح ــا أن املـشـكـلــة
مادية».
ق ـص ــة ج ـم ـه ــور ال ـع ـه ــد ل ــم ت ـن ـتــه فــي
صــور أو في بحمدون أول من أمس.
َيعد املسؤولون عن الجمهور بحفل
ت ـتــويــج ل ــم ت ـش ـهــد الـ ـك ــرة الـلـبـنــانـيــة
ً
مـ ـثـ ـي ــا لـ ـ ــه .هـ ــو ت ــأسـ ـي ــس ل ـل ـمــوســم
ّ
املـقـبــل و«ت ـت ــوي ــج» آخ ــر لـجـهــود قــلــة
ّ
زمانية
قليلة صنعت الكثير في مدة
ق ـيــاسـ ّـيــة .ع ـمــل ع ـلــى األرض تـقــاطــع
م ـ ــع ص ـف ـح ــة رسـ ـمـ ـي ــة عـ ـل ــى م ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ت ـعــد األق ــوى
بني الصفحات املماثلة ألندية أخرى.
هذه أيضًا بجهود شخصية لجنود
مجهولني .الـبــدايــة ب ــدأت فــي املوسم
املاضي ،لكن ال أحد يعلم متى ينتهي
مشوار صناعة جمهور العهد.

ظلم ذوي القربى
ي ـ ـبـ ــدو الـ ـ ـك ـ ــام ص ـ ــادم ـ ــا ح ـ ــن ت ـس ـمــع
مـعــانــاة الـقـ ّـيـمــن عـلــى الـجـمـهــور على
الصعيد املــادي .مشهد غريب في ناد
يتمتع باستقرار م ــادي ويعقد أغلى
الصفقات .ورغــم ذلــك ،ال تقوم إدارتــه
بتخصيص م ــوازن ــة بسيطة لــرابـطــة
ال ـج ـم ـهــور« .ن ـحــن ن ـصــرف م ــن اللحم
الحي .ال دعم سوى املعنوي وتحديدًا
م ــن أمـ ــن ال ـس ــر م ـح ـمــد ع ــاص ــي ال ــذي
ي ـســاعــدنــا ع ـلــى ق ــدر اس ـت ـطــاع ـتــه .مع
ب ــدء التحضير لحفل تـتــويــج املــوســم
ُ
امل ــاض ــي ،طــرحــت الـفـكــرة عـلــى اإلدارة
إلعــام ـهــم .ال ـج ــواب األول ك ــان «أوع ــا
تـقــول ب ــدك م ـص ــاري» .يـقــول املـســؤول
في جمهور العهد.
ناد آخر،
عبارة قد تكون مقبولة في ٍ
لكن في العهد فهي «جريمة» بحسب
البعض .جمهور لم يبلغ عامه الثاني
بـعــد وي ـح ـتــاج ال ــى دع ــم ،يـجــد إدارة
الـ ـن ــادي ت ــدي ــر ظ ـهــرهــا ل ــه .ع ـجــز في
امل ــوازن ــة يـبـلــغ  1500دوالر فـقــط وال
يـجــد مــن ي ـس ـ ّـده .الف ـتــات ورســومــات
بجهد شخصي مــن أحــد املسؤولني
ً
ف ــي ال ــرابـ ـط ــة الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل لـ ـي ــا فــي
الـنــادي 200 .ألــف ليرة مصاريف كل
مباراة جماهيريًا ال تجد من يدفعها
س ــوى ب ـعــض ال ـج ـم ـهــور الـ ــذي يـقــوم
بحملة جمع تبرعات لسد العجز.

الحمراء األولى

تلقى واين روني النجم السابق
ملانشستر يونايتد واملنتخب اإلنكليزي
بطاقة حمراء ،هي األولى له مع صفوف
فريق «دي سي يونايتد» ّ األميركي ،وكان
ذلك في مباراة شهدت تلقي فريقه الحالي
خسارته األولى هذا املوسم .وفي مباراة
ضد ضيفه «لوس أنجلس» ،تلقى دي
برباعية
سي يونايتد خسارة قاسية
ُ
نظيفة ،أنهاها بعشرة العبني بعد أن طرد
روني في الدقيقة  52من عمر املباراة،
وذلك بعد عرقلة قاسية على املهاجم
األوروغوياني دييغو روسي الذي سجل
ثالثة أهداف من أصل رباعية فريقه.

بوردو يشتكي

طلب نادي بوردو من االتحاد الفرنسي
معاقبة املهاجم اإليطالي لنادي مارسيليا
ماريو بالوتيلي ،بعدما تسبب بكسر
أنف مدافعه البرازيلي بابلو في مباراة
الفريقني .وأوضح بوردو في بيان له أن
«أحد العبينا كان ضحية حركة تبدو
متعمدة ،وهذا أمر غير مقبول» ،منتقدًا
«تصرف الالعب الخصم بالوتيلي بعد
دخوله أرض امللعب» .وبعدما أمضى نحو
ثالث دقائق يتلقى العالج ،عاد البرازيلي
إلى أرض امللعب حيث تقدم ّ
ووجه دفعة
بالكتف إلى صدر بالوتيلي ،وأدت هذه
الحركة إلى إشهار الحكم البطاقة الحمراء
املباشرة في وجه بابلو.

استراحة
3132 sudoku
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لقب ثامن في  11موسمًا؟
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ّ
تمكن النادي الكاتلوني برشلونة من
حسم إحدى أهم املباريات في الدوري
ّ
اإلسباني هذا املوسم ،وذلك بعد أن تمكن
من تحقيق الفوز على املالحق أتلتيكو
مدريد بنتيجة ( )0-2يوم السبت.
وانتظر رفاق النجم األرجنتيني ليو
ّ
ميسي حتى الدقيقة  ،85حيث تمكن
املهاجم األوروغواياني لويس سواريز
ّ
ويسجل
من تسجيل هدف التقدم ،ليعود
ميسي هدف االطمئنان بعد دقيقة واحدة
من تسجيل سواريز للهدف( .)86ومع
هذا االنتصار ،اتسع الفارق بني برشلونة
واألتلتي لـ 11نقطة ،مع تبقي  7جوالت
لنهاية الدوري.
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ّ 48منتخبًا في المونديال؟

أفقيا
 -1طيب النفس والسرور –  -2فيلسوف ورياضي وفيزيائي فرنسي راحل صاحب
مقولة " أنا أفكر إذًا أنا موجود " – من األعــداد –  -3جزيرة تابعة لدولة الكويت –
بلدة لبنانية بقضاء عكار –  -4ال يعلم – بيوض السمك –  -5معرض مشهور في
بيروت –  -6غالم أو فتى في أول العمر – الفاجعة وسلسلة األحداث العنيفة في أدب
املسرح باألجنبية –  -7أمراء النحل – من أهم مدن الكوت دازور في فرنسا –  -8من
الطيور – اإلسم القديم ملدينة تركية قرب الحدود السورية عاصمة اآلداب السريانية
إشتهرت بمدرستها الالهوتية هي اليوم أورفــا –  -9حــرف أبجدي – واظــب على
َ
إقترب منه
العمل –  -10بحيرة روسية من أعمق بحيرات العالم –

عموديًا

 -1شاعرة لبنانية راحلة لها ديوان "بوح" وديوان "شوق" –  -2مدينة بلجيكية – إله
الخصب عند الفينيقيني –  -3طعامهم وزادهم – أزلي وسرمدي –  -4جبان ّضعيف
– خيوط معدنية ُي ّ
عكسها أنثر املاء في كل إتجاه – رث الثوب
نظم فيها الخرز – -5
ّ
ّ
– للنفي –  -6خنزير بــري – حكيم هندي ألــف مقدمة كتاب كليلة ودمنة وأهداها
لدبشليم ملك الهند نحو القرن الثالث –  -7مهبط الطائرات – خاصم ّ
أشد الخصومة
–  -8قلعة في سوريا بمحافظة حمص –  -9ضوء الصباح – عاصمة جزيرة منورقة
وهي إحــدى جزر البليار –  -10أرض ّ
ضيقة في أميركا الوسطى تربط بني أميركا
الشمالية والجنوبية إجتازها بالبوا عام  1512فاكتشف املحيط الهادي

أفقيا

شروط اللعبة

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.

1

 -1كونياك – خوخ –  -2ازوف – برطيل –  -3اسف – لي –  -4هوكر هنتر –  -5أرش – دفاركا –
 -6يفوز – قن – بل –  -7توت – إزرع –  -8يا – لجج – ريق –  -9اإليوان – تب –  -10نهر الكلب

عموديًا
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مشاهير 3132

حلول الشبكة السابقة

 -1كاب هايتيان –  -2وز – ورف – إله –  -3نواكشوت – آر – ّ -4
يفسر – زوليا –  -5فهد – تجول –
ّ
 -6كب – نفق – جاك –  -7روتانا – لن –  -8خط – ر ر – زر –  -9ويل – كبريت –  -10خليج العقبة

حل الشبكة 3131

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مغنية وممثلة كويتية هي أول كويتية تشارك في برنامج ستار أكاديمي
في نسخته السادسة .حازت عام  2012على جائزة أفضل فنانة كوميدية
 = 4+3+9+1+8+6+5املـضـيـئــة ■  = 7+10إل ــه م ـصــري ■  = 11+2نعم
باألجنبية

حل الشبكة الماضية :هارولد براون

العام
أكد ناصر الخاطر ،مساعد األمني ّ
للجنة العليا للمشاريع واإلرث املنظمة
لكأس العالم  2022في قطر ،أن زيادة
عدد املنتخبات من  32إلى  ،48ال تزال
فكرة قيد البحث ولم يتم التوصل إلى
اتفاق نهائي بشأنها .ويرجح أن ّ
يتم
اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خالل
اجتماع للفيفا ُيعقد في باريس في األيام
األولى من شهر حزيران/يونيو املقبل.
من جهته ،أعاد رئيس االتحاد الدولي
لكرة القدم ،جياني انفانتينو خالل كلمته
في الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي
التي عقدت السبت املاضي ،إبداء موقفه
الداعم لزيادة عدد املنتخبات.

