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العالم

جيدة ونستكمل  17شهرًا من دون خسارة» ،قال ّ
«جئنا لنحقق نتيجة ّ
على الغالف
مدرب المنتخب اللبناني لكرة
ّ
القدم ميودراغ ّرادولوفيتش ،قبيل المباراة المهمة مع المنتخب الكوري الشمالي على ملعب كيم إيل
سونغ .ورغم مشقات الرحلة الطويلة وبعض الصعوبات في التأقلم على ّأراضي مدينة جديدة وفي مواجهة
حماسية جميلة كللها بتعادل بطعم الفوز .لكن بعض
العبين كوريين أقوياء البنية ،لعب الفريق اللبناني مباراة ّ
سلوكيات الفريق غير المنضبطة كانت كفيلة بتدمير ما تحقق

رحلة منتخب لبنان إلى بيونغ ّيانغ:
فوضى وبطاقة حمراء ...وتحرش!

المنتخب اللبناني
قبيل بدء المباراة
على أرض ملعب
كيم إيل سونغ
في بيونغ يانغ
(األخبار)

بيونغ يانغ ــ صباح أيوب
ال ـخ ـب ــر اآلتـ ـ ــي مـ ــن ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ عــن
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة امل ـ ـهـ ـ ّـمـ ــة ال ـ ـتـ ــي حـ ـق ــق ف ـي ـهــا
ً
املـنـتـخــب الـلـبـنــانــي ت ـع ــادال قـ ِّـيـمــا مع
َ
امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـ ـك ـ ــوري الـ ـشـ ـم ــال ــي ،ذكـ ـ ـ َـر
عـ َـرضــا نيل أحــد الالعبني اللبنانيني
بطاقة حـمــراء .معظم وســائــل اإلعــام
اللبنانية أوردت املعلومات مغلوطة
عــن سبب البطاقة ،وأخ ــرى تجاهلت

األمر .الحقيقة أن الالعب ماهر صبرا
ان ـتــزع تـ ّمـ ّـيـزًا عــاملـيــا آخ ــر لـلـبـنــان في
أن استحق بطاقة حمراء ...وهو على
مقاعد االحتياط! الخطأ الذي ارتكبه
الع ــب ن ــادي الـنـجـمــة لـيــس تـقـنـيــا ،بل
أخـ ــاقـ ــي ،ف ـق ــد ض ـ ــرب أح ـ ــد ال ـف ـت ـيــان
الكوريني املسؤولني عن جمع الكرات
وإع ــادت ـه ــا ال ــى امل ـل ـعــب .ص ـبــرا ضــرب
ّ
ال ـف ـتــى ب ــال ـك ــرة ،م ـت ـ ِّ
ـذرع ــا بـ ــأن األخ ـيــر
ّ
«تـ ـع ـ ّـم ــد الـ ـت ــأخ ــر فـ ــي إعـ ـ ـ ــادة ال ـطــابــة

نهاية العالم
رحلة املنتخب اللبناني لكرة القدم إلى جمهورية كوريا الديموقراطية
الشعبية كانت طويلة ومرهقة من دون ّ
شك ،لكن استقبال الكوريني للوفد
اللبناني ،وحال الفندق وخدماته كانت جيدة جدًا .وعلى الرغم من إعالم
الفريق مسبقًا باحتمال مواجهة بعض الصعوبات في مدينة كبيونغ يانغ،
بقي ّ
التذمر طاغيًا على كالم معظم الالعبني ،ومشكلتهم الوحيدة كانت...
ّ
غياب االنترنت .لم يتحمل شباب الفريق قطع حبل التواصل اإللكتروني
ّ
ومحبيهم فجأة .ورغم وجود هواتف ثابتة
الدائم مع «فيسبوك» وعائالتهم
في الفندق أتاحت لهم االتصال واالطمئنان إلى
ذويهم يوميًا ،إال أن العبارة الثابتة على لسان بعض
الالعبني كانت« :بلد ال يوجد فيه إنترنت ...ال يوجد
بالنسبة إلى هؤالء مع
فيه شيء!» .انتهى العالم
ّ
ً
غياب الـ«واي فاي» ،وذلك لم يحثهم مثال على طلب
ّ
للتعرف إليها في وقت الفراغ الذي
زيارة املدينة
ّ
خلفه غياب اإلنترنت في حياتهم .حتى في الرحلة
الختامية القصيرة التي فرضها مدير املنتخب
ّ
للتعرف إلى بعض أنحاء املدينة،
على الالعبني
ّ
ّ
ذهب بعض هؤالء مرغمني وعبروا عن تذمرهم
طوال الرحلة .بعضهم لم يكترث حتى بزيارة
«استاديوم األول من أيار» أكبر ملعب رياضي
في العالم املوجود في العاصمة الكورية« ،ملاذا قد
أرغب في رؤيته؟ يمكننا مشاهدته على اإلنترنت» قال أحد الالعبني!

إل ــى املـلـعــب» خ ــال الــدقــائــق األخـيــرة
م ــن امل ـ ـبـ ــاراة .اع ـت ــذر م ـ ـ ّ
ـدرب املـنـتـخــب
ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ـ ـي ـ ــودراغ رادول ــوف ـي ـت ــش
عــن الفعلة الشنيعة تلك فــي املؤتمر
ال ـص ـح ــاف ــي ،إذ س ــأل ــه ال ـص ـحــاف ـيــون
ّ
ال ـكــور ْيــون عــن ال ــزل ــة األخــاق ـيــة التي
ك ــان وق ـع ـهــا عـلـيـهــم أك ـبــر بـكـثـيــر من
ّ
نتيجة املباراة .كيف ال ،واألمر يتعلق
باألخالق؟
في ُعرف أدبيات الرياضة والسلوكيات

اإلنسانية عمومًا ،ما فعله صبرا خطأ
ّ
أخ ــاق ــي ،يـتـنــاقــض كــل ـيــا م ــع صـفــات
الــريــاضــي صــاحــب األخـ ــاق الرفيعة
والروح الرياضية العالية في العادة.
ل ـكــن ال ــري ــاض ــة الـلـبـنــانـيــة تـثـبــت مــرة
ّ
جديدة أنها لم ُ
التردي الذي
تنج من
يصيب البلد ،وما يجري في املالعب
وعلى املـ ّ
ـدرجــات (إن في كــرة القدم أو
ّ
في كرة السلة) ليس إال صورة واقعية
ّ
ع ــن ال ـح ــال ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ت ـل ــك .ل ـعــل

أب ــرز دل ـيــل عـلــى ه ــذا ال ـت ـ ّ
ـردي تعليق
ّ
مشجعي ن ــادي النجمة عـلــى حــادثــة
البطاقة الحمراء في بيونغ يانغ ،إذ
ّ
كتب ّ
«مشجعي
القيمون على صفحة
نـ ـ ـ ــادي الـ ـنـ ـجـ ـم ــة» عـ ـل ــى «ف ـي ـس ـب ــوك»
تعليقًا شــرحــوا فيه مــا ارتكبه صبرا
وختموه بعبارة «كبير يا ماهر ...مني
ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة وم ــن رئ ـي ـس ـهــا؟!».
إنه املنطق الكارثي نفسه الذي يحكم
لـبـنــان ،وتـصـ ّـرفــات بعض اللبنانيني
م ـنــذ عـ ـش ــرات ال ـس ـن ــن ،والـ ـ ــذي ح ـ ّـول
مـجـتـمـعـنــا إل ــى غ ــاب ــة ك ـب ـيــرة تــرفــض
ّ
الخضوع أليــة قــوانــن ،وتتخطى كل
الخطوط األخالقية الحمراء.
لكن صبرا ليس إال ّ
عينة واحــدة ّ
مما
تنتجه األنــديــة اللبنانية لـكــرة القدم
م ــن ن ـم ــاذج ت ـســيء إل ــى الـلـعـبــة وإل ــى
ال ــري ــاض ــة وإل ـ ــى س ـم ـعــة ل ـب ـن ــان .فـلــو
كــان هـنــاك حـ ّـكــام ّ
يقيمون سلوكيات
الالعبني خــارج املــاعــب أيضًا ـ وذلــك
ب ــأهـ ـمـ ـي ــة سـ ـل ــوكـ ـه ــم داخـ ـ ـل ـ ــه ـ خ ــال
الــرح ـلــة إل ــى بـيــونــغ ي ــان ــغ ،ل ـنــال عــدد
كبير منهم بطاقات حمراء على مدار
ّ
يضم أيضًا،
الساعة .علمًا أن الفريق
ل ـ ــإنـ ـ ـص ـ ــاف ،ع ـ ـنـ ــاصـ ــر م ـن ـض ـب ـط ــون
ج ـ ـ ّـدي ـ ــون س ـل ــوك ـه ــم ال غ ـ ـبـ ــار ع ـل ـيــه،
وهــؤالء يبدون انزعاجهم أحيانًا من
تصرفات اآلخرين.
لم ّ
يفوت بعض العبي املنتخب فرصة
واحــدة خالل الرحلة الطويلة من أبو
ظبي إلى بيونغ يانغ وطوال إقامتهم
فـيـهــا إال أث ـب ـت ــوا أن ـه ــم غ ـيــر مــؤهـلــن
ل ـت ـم ـث ـيــل ل ـب ـن ــان وت ـم ـث ـي ــل ال ــري ــاض ــة
ب ــأي ش ـكــل م ــن األشـ ـك ــال .فــوضــى في
املطارات والفندق ،صراخ ،عدم احترام
ّ
تصرف ،عدم انضباط
للقوانني ،سوء
و ...ارتـ ـ ـك ـ ــاب تـ ـ ـح ـ ـ ّـرش! ف ـف ــي ح ــادث ــة
صــادمــة فــي مطار بكني ،تـحـ ّـرش أحد
ّ
بشابة صينية ،ما استدعى
الالعبني
ّ
تــدخــل الـشــرطــة الـتــي فتحت محضرًا
باألمر .بعض الالعبني الذين شاهدوا

