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المنتخب الوطني
فوز جاء في الوقت القاتل وتحديدًا في الدقيقة ( 93عدنان الحاج علي)

اختير حسن معتوق كأفضل العب في المباراة (عدنان الحاج علي)
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الدوري اللبناني
ّ
واحدة لتبريد األجواء.
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ّ
ّ
جذري لحالة االحتقان
سيناريو يتكرر مع نهاية كل موسم لكن من دون وضع حل
المتزايدة بين الفريقين .العالقات بين المسؤولين جيدة .العالقات بين الالعبين ممتازة
فأين هي المشكلة؟ بين الجمهورين؟ كال .عند من ّ
يحرض الجمهورين!

العهد والنجمة

القصة أكثر من اجتماع
عبد القادر سعد

معاناة واصابات ومدرجات خالية

هل سنلعب هكذا في آسيا؟
عبد القادر سعد
أنـ ـه ــى م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
بسجل
تـصـفـيــات ك ــأس آس ـيــا 2019
ٍ
نـ ـظـ ـي ــف خ ـ ـ ــال م ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـس ـ ــارات مــع
 16ن ـق ـط ــة و 14هـ ــدفـ ــا ف ـ ــي صـ ـ ــدارة
ٌ ُ
مجموعته .إنجاز ت ّوج بفوز مطلوب
ع ـل ــى ال ـض ـي ــف امل ــالـ ـي ــزي  1 - 2عـلــى
ملعب املــديـنــة الــريــاضـيــة بـمــدرجــات
ش ـب ــه خ ــال ـي ــة وعـ ـل ــى وقـ ـ ــع ه ـت ــاف ــات
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور املـ ــال ـ ـيـ ــزي الـ ـ ـ ــذي ح ـضــر
ب ــأع ــداد قـلـيـلــة ن ــاه ــزت امل ـئــة مشجع
ك ـس ــروا صـمــت امل ــدرج ــات اللبنانية
ٌ
ال ـتــي اف ـت ـقــدت ل ــرواده ــا .م ـح ــزن كــان
إعـ ـ ــان عـ ــدد ال ـح ـض ــور ف ــي الــدق ـي ـقــة
الـخــامـســة والـسـبـعــن 3500 .مشجع
ف ـقــط ح ـض ــروا إل ــى امل ـل ـعــب ملـشــاهــدة

آخـ ــر مـ ـب ــاراة لـلـمـنـتـخــب واالح ـت ـف ــال
ّ
بإنجاز التأهل إلــى النهائيات التي
ستنطلق فــي  5كــانــون الثاني 2019
في اإلمارات.
لــم تـنـفــع كــل الـ ـن ــداءات ال ـتــي أطلقها
املدير الفني املونتينيغري ميودراغ
رادولوفيتش وال قائد الفريق حسن
معتوق بـضــرورة حضور الجمهور،
ف ـ ـكـ ــانـ ــت امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة لـ ــاع ـ ـبـ ــي ل ـب ـن ــان
وكأنها تقام خــارج أرضهم .من غير
امل ـف ـهــوم ه ــذا االم ـت ـنــاع الـجـمــاهـيــري
عــن ال ـح ـضــور .هــل هــو بسبب عامل
الــوقــت كــون امل ـبــاراة يــوم ثــاثــاء عند
ً
مساء؟ أم هو عقاب
الساعة السادسة
مـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ج ـم ـهــور
ٌ
تأكيد
النجمة التحاد اللعبة؟ أم هو
أن ج ـم ـه ــور ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم فـ ــي ل ـب ـنــان

ه ــو ج ـم ـهــور أن ــدي ــة ول ـي ــس جـمـهــور
منتخب؟
توقيت املباراة ليس سيئًا خصوصًا
أن املباراة تقام في قلب بيروت وبعد
انـ ـتـ ـه ــاء دوام ـ ـ ـ ــات ال ـع ـم ــل وامل ـ ـ ــدراس

تسحب قرعة نهائيات كأس آسيا
في  4أيار المقبل في دبي
والجامعات .أما بالنسبة إلى العقاب
الجماهيري فاملنتخب هــو منتخب
لبنان وليس منتخب االتـحــاد .ومن
ح ـقــق اإلنـ ـج ــاز ه ــم ال ــاع ـب ــون الــذيــن
يستحقون الـتـكــريــم وه ــو أم ـ ٌـر كــرره
مرارًا رادولوفيتش وآخره في املؤتمر

الصحافي بعد املباراة .تبقى مسألة
الجمهور لألندية ولـيــس للمنتخب
فذلك حديث يطول وقد ال ينفع الكالم
ف ـيــه .سلبية ال ـح ـضــور الـجـمــاهـيــري
ان ـع ـك ـســت ع ـلــى أداء ال ــاع ـب ــن عـلــى
أرض امل ـل ـعــب .مـنـتـخــب ل ـب ـنــان حقق
فوزًا صعبًا جدًا على خصم لم يتدرب
العـبــوه سويًا ســوى ثالثة أي ــام .فوز
جــاء فــي الــوقــت الـقــاتــل وتـحــديـدًا في
الدقيقة  93عبر هــدف جهاد الحلوة
الذي أعلن الفرح على مقعد احتياط
املـنـتـخــب ،ال ــذي ك ــان بــأمـ ّـس الحاجة
لـلـفــوز لتحسني تصنيف لـبـنــان في
ال ـق ــرع ــة ال ـت ــي سـتـسـحــب ف ــي  4أي ــار
امل ـق ـب ــل .هـ ــذه ال ـق ــرع ــة ال ـت ــي سـتـكــون
العني عليها ملعرفة املنتخبات التي
سـ ـت ــواج ــه لـ ـبـ ـن ــان فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدور األول

وال ـت ــي س ـت ـحــدد طـبـيـعــة الـتـحـضـيــر
قبل الحدث القاري ونوعية املباريات
الــوديــة التي سيخوضها لبنان كما
قــال قائد املنتخب حسن معتوق في
املؤتمر الصحافي بعد املـبــاراة .هذا
املؤتمر الــذي ُيعقد ملــدربــي الفريقني
فـقــط لـكــن يـحـضــره أف ـضــل الع ــب في
ال ـل ـقــاء .وم ـع ـتــوق ك ــان ح ــاض ـرًا لـهــذا
السبب بعد اختياره من ِقبل مراقب
املباراة الهندي سورفات ساتي بعد
تـسـجـيـلــه الـ ـه ــدف األول ل ـل ـب ـنــان من
رك ـلــة جـ ــزاء وم ـشــارك ـتــه ف ــي صـنــاعــة
الهدف الثاني.
هـ ــدف م ـع ـتــوق ف ــي ال ـل ـق ــاء ق ــد يـكــون
تــاريـخـيــا كــونــه الـتــاســع عـشــر لقائد
مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ،ح ـيــث ي ـح ـتــاج الــى
هدف كي يتساوى مع هداف املنتخب

كرات مستعارة

شتائم واستياء

انتظار التهنئة

السجل األفضل

لفت األنظار أن الكرات التي استعملت في املباراة
بعضها كتب عليها األنصار وبعض آخر كتب
عليه العهد ،وهي كرات معتمدة في كأس االتحاد
اآلسيوي ،ليتبني أن املسؤولني عن املنتخب
ّ
استعاروا كرات من الناديني لعدم توفرها لدى
املنتخب.

بدا االستياء واضحًا على حارس مرمى منتخب
لبنان ونادي العهد مهدي خليل من الشتائم التي
ّ
تعرض لها خالل فترة التحمية حيث خرج غاضبًا
الى غرفة املالبس قبل الدخول إلى امللعب .وبعد
اللقاء كان زميله محمد حيدر غاضبًا أيضًا ملا
صدر عن بعض الجمهور بحق بعض الالعبني.

انتظر العبو املنتخب أن يتلقوا التهنئة من أعضاء
االتحاد بعد املباراة ،لكن أحدًا لم يتوجه إلى غرفة
املالبس بعد املباراة .وقد يكون السبب اإلجراءات
الصارمة من االتحاد اآلسيوي بمنع دخول أي
شخص إلى أرض امللعب ال يحمل تصريحًا بذلك
بعكس ما يحصل في املباريات املحلية.

ّ
سجل منتخب لبنان النتيجة األفضل
في التصفيات مع إحرازه  16نقطة ضمن
املجموعة الثانية وهو الرصيد األعلى بني
املنتخبات جميعهاُ .
ورفع على املدرجات
علما النجمة واألنصار يتوسطهما العلم
اللبناني.

الـقــائــد األس ـبــق املـعـتــزل رض ــا عنتر.
ٌ
إن ـ ـجـ ــاز ي ـم ـ ّـه ــد ك ــي ي ـص ـبــح م ـع ـتــوق
ال ـه ــداف الـتــاريـخــي لـلـبـنــان حـيــث ما
زال ـ ــت ال ـط ــري ــق م ـم ـهــدة أم ـ ــام ال ـقــائــد
الحالي لتسجيل املزيد من األهــداف
واالنفراد بهذا اللقب املعنوي .سلبية
األداء اللبناني كــان لها أسباب عدة
ّ
يتحملها بالدرجة األولــى الالعبون
وبالدرجة الثانية موعد املـبــاراة في
وس ــط املـنــافـســة عـلــى الـلـقــب املحلي،
وب ــال ــدرج ــة الـثــالـثــة اإلص ــاب ــات الـتــي
ّ
غيبت أكثر مــن العــب أســاســي كعلي
حمام وأحمد جلول والحارس عباس
حسن ونصار نصار .هذه اإلصابات
كانت بمثابة «الشبح» الــذي سيطر
على عقول الالعبني في املنتخب فكان
أداؤه ــم فــي الـشــوط األول كارثيًا من
ناحية عدم بذل أي مجهود خوفًا من
اإلصــابــة فــي هــذه الفترة الحساسة.
فترة املنافسة الحامية قبل أسبوعني
على نهاية الدوري .فمعظم الالعبني
من الناديني املنافسني على اللقب أي
العهد والنجمة .كما أن املصابني هم
من الناديني عينهما ،أضف الى ذلك
أن عقلية الــاعــب الـلـبـنــانــي مــا تــزال
ـث ودراسـ ــة ،فجاءت
بحاجة إلــى بـحـ ٍ
الـ ـظ ــروف الـ ــى ج ــان ــب ح ـســم ال ـتــأهــل
وغياب الجمهور كي يجعل الالعبني
يـنـظــرون ال ــى الـلـقــاء كمحطة عــابــرة
ال تستحق ّ
تكبد خسائر فيها على
الصعيد الشخصي.
أمـ ٌـر آخــر كــان الفتًا فــي يــوم املنتخب
الـطــويــل ،وهــو التشكيلة الـتــي جرى
ت ـس ــري ـب ـه ــا قـ ـب ــل أربـ ـ ـ ــع سـ ــاعـ ــات مــن
امل ـب ــاراة وتـضـمـنــت اس ــم الع ــب نــادي
العهد محمد حيدر الذي كان مصابًا
في لقاء فريقه مع السالم زغرتا يوم
األربـعــاء املــاضــي ،ولــم يـتــدرب بشكل
صحيح مع املنتخب .لكن اسم حيدر

ل ــم يـكــن ضـمــن الـتـشـكـيـلــة الرئيسية
التي جرى توزيعها على اإلعالم قبل
ســاعــة ون ـصــف عـلــى ب ــداي ــة امل ـب ــاراة،
مــا أث ــار الكثير مــن الـتـســاؤالت حول
ما حصل وتــم ربطه بتدخالت لعدم
ت ـعــريــض ســامــة ح ـيــدر لـلـخـطــر في
ّ
ظــل حاجة الفريق له في املنافستني
امل ـح ـل ـيــة ف ــي ال ـ ـ ــدوري والـ ـك ــأس وفــي
ك ـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد اآلسـ ـ ـي ـ ــوي .ل ـك ــن فــي
حـقـيـقــة األمـ ــر أن ح ـي ــدر ل ــم ي ـكــن في
حسابات امل ــدرب رادولــوفـيـتــش على
اإلط ـ ـ ــاق خ ـص ــوص ــا ق ـب ــل  24ســاعــة
على املباراة .فحيدر لم يتدرب سوى
مرة واحــدة بشكل كامل مع املنتخب
وكان رادولوفيتش يحاول تحضيره
بـشـكــل ال ي ـع ــرض ســام ـتــه لـلـخـطــر،
وب ــال ـت ــال ــي لـ ــم ي ـك ــن بـ ـ ـ ــوارد إش ــراك ــه
ّ
ليتبي أن ما جرى تسريبه
كأساسي
لم يكن صحيحًا.
أداء امل ـن ـت ـخــب ال ـس ـل ـبــي ال تـتـحـمـلــه
اإلص ــاب ــات وال ـغ ـيــابــات ف ـقــط .فهناك
بعض الالعبني لم يظهروا باملستوى
امل ـط ـل ــوب ك ــالـ ـح ــارس مـ ـه ــدي خـلـيــل
ووليد اسماعيل وربيع عطايا الذي
ف ــاج ــأ ال ـج ـم ـيــع ب ـم ـس ـت ــواه .ل ـك ــن فــي
الــوقــت عينه كــان الفـتــا التأقلم الــذي
ظهر على أداء املهاجم جهاد الحلوة
م ــع تـسـجـيـلــه ه ــدف ــن األول ل ــم يـتــم
احتسابه بداعي وجــود تسلل ،وهو
قـ ٌ
ـرار كــان خاطئًا مــن الحكم املساعد
األوزب ـك ــي أليشير عـثـمــانــوف ،حيث
ً
متسلال كما ّ
بينت
أن الحلوة لم يكن
اإلعادة .أما الهدف الثاني فقد يكون
األغ ـل ــى لـلـحـلــوة م ــع مـنـتـخــب لـبـنــان
ك ــون ــه كـ ــان ح ــاس ـم ــا ف ــي م ـن ــح ن ـقــاط
املباراة لفريقه قبل قرعة كأس آسيا.
م ــا ه ــو ل ـيــس «م ـح ـس ــوم ــا» ب ـعــد هو
مستقبل املنتخب .هل سنلعب هكذا
في آسيا؟

الم ــس ال ـتــوتــر ب ــن نـ ــادي الـنـجـمــة وال ـع ـهــد حـ ــدود «ال ـل ــون
البرتقالي» على الصعيد الجماهيري ما استدعى تحركًا
اتحاديًا سريعًا لعقد اجتماع بني إدارتــي الناديني لتبريد
األجواء ومحاولة تخفيف االحتقان .فما حصل في مباراة
الفريقني ضمن مسابقة دوري الناشئني على ملعب العهد
ّ
يوم األحد دق جرس إنذار بأن األمور تسير نحو االنفجار.
فاملباراة التي من املفترض أنها تجمع أمل املستقبل بالنسبة
إلى الناديني تحولت إلى «ساحة معركة» جراء اإلشكاالت
التي شهدتها والتي كادت تأخذ األمور نحو مكان خطير
لوال تدارك األمور سريعًا.
فــي هــذا اإلط ــار ُعـقــد اجـتـمـ ٌ
ـاع أمــس فــي مقر االت ـحــاد ضم
رئيس االتحاد هاشم حيدر واألمــن العام جهاد الشحف
ورئـيــس ن ــادي العهد تميم سليمان ،فــي حــن حضر عن
نادي النجمة الرئيس أسعد صقال وأمني السر سعد الدين
عيتاني وعضو اإلدارة أسعد سبليني وخليل الغول.
ال ـل ـقــاء قـبــل االج ـت ـمــاع ك ــان وديـ ــا ج ـ ـدًا .ت ـب ــادل ق ـبــات بني
سليمان وصقال وبعض الدعابات قبل أن يجلس الجميع
الى طاولة االتحاد.
ال شعوريًا جلس ممثلو النجمة في مواجهة رئيس العهد
وإلى يمينه الشحف في حني ترأس الجلسة الرئيس حيدر.
صورة تعكس واقع الفريقني بغض النظر عن كل ما يقال،
لكن ما يلبث سبيلني أن يتدارك األمر فينتقل الى الجلوس
الى جانب سليمان.
لكن الصورة كانت تنقص عنصرًا رئيسيًا في املعادلة وهو
أمــن ســر العهد محمد عــاصــي .تسأل الرئيس عــن سبب
ّ
حضوره وحيدًا فيجيبك بأن «الحاج عاصي» فضل عدم
الحضور .سبب ذلك واضــح وهو العتب الكبير جدًا إذا لم
نقل أكثر على املسؤولني في نادي النجمة إزاء موقفهم من
ما ّ
تعرض له عاصي من قبل مدير الكرة في نادي النجمة
جمال الحاج في مقابلة تلفزيونية إضافة إلى الشتائم التي
طالته مــن قبل بعض الجمهور على صفحات التواصل
االجـتـمــاعــي عبر الـتـعـ ّـرض ألشـخــاص مــن عائلته .كــل ما
ٌ
استنكار ملا صدر ســواء عن الحاج أو
كان يطلبه عاصي
على مواقع التواصل االجتماعي .لكن بالنسبة إلى النجمة
فهناك وجهة نظر أخــرى قائمة على أن جمال الحاج حني
تحدث على التلفزيون لم يكن مديرًا للكرة في النادي بعد
ً
وكــان مستقيال من منصبه كمدرب للنجمة .أما بالنسبة
ملا يصدر على صفحات التواصل االجتماعي فالنادي غير
مسؤول عنه طاملا أن من يقف وراءه هو بعض الجمهور.

املـســؤولــون فــي العهد ي ـ ّ
ـردون بــأن الرئيس تميم سليمان
اتصل باملدرب الحاج وأســف للعبارات التي رفعها بعض
جمهور العهد خــال مـبــاراة لفريق الشباب والـتــي اتهمت
الحاج بالعمالة وعمل على تطييب خاطره .فحينها لم يعتبر
العهداويون أن ما صدر ال يعنيهم طاملا أن الجمهور هو من
رفع اليافطة.
املهم أن الطرفني اجتمعا أمس برعاية اتحادية وناقشا كل ما
رافق هذه الفترة من تشنجات فكانت هناك عدة اقتراحات،
أبــرزهــا ذل ــك ال ــذي تـقــدم بــه أم ــن ســر النجمة سـعــد الــديــن
محام من قبل االتحاد واألندية يقوم برفع
عيتاني بتعيني
ٍ
دعاوى على كل من يخالف القانون .كما اتفق الحاضرون
على إبقاء االجتماعات واللقاءات مفتوحة لتبريد األجــواء
ومنع التحريض والشحن بني الجمهورين.
فــي الشكل تبدو الخطوة جـيــدة .فبمجرد وجــود الناديني
على طاولة واحــدة فهذا يعني أن كل ما يقال عن خالفات
ال تعنيهم .واألمر ينسحب على الالعبني .فاملتابع ملعسكر
منتخب لبنان يــاحــظ الـعــاقــات الجيدة بــن الالعبني من
نــاديــي النجمة والعهد س ــواء فــي الـتــدريـبــات أو فــي فترات
الراحة .ولعل الصور التي تسربت من غرف الالعبني والتي
ّ
تـصـ ّـور األج ــواء املـمـتــازة بينهم تــؤكــد أن كــل مــا يـقــال عن
خالفات وتوترات هي بني الجمهورين.
لكن هذا بحد ذاته خطير ،فهل يكون الحل لدى املسؤولني؟
ف ــي امل ـب ــدأ ن ـعــم .فــالـبـيــانــات الـ ـص ــادرة ع ــن ال ـنــاديــن تلعب
دورًا في حالة الجمهور .البيانات النارية ال شك ستشعل
مواقع التواصل االجتماعي والعكس صحيح .وتوجيهات
املسؤولني في الناديني الــى ناشطني على مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي مـقــربــن مـنـهــم أي ـضــا تـلـعــب دورًا سـ ــواء في
التسعير أو في التبريد.
ومن السذاجة اعتبار أن اجتماعًا واحـدًا في مقر االتحاد
ّ
ي ـح ــل إشـ ـك ــاالت وت ــراك ـم ــات مــرح ـلــة طــوي ـلــة م ــن الـشـحــن
والتناحر ،واملشكلة بني جمهوري الناديني أكبر بكثير من
أن يحلها اجتماع.
واألكثر انتشارًا من
األكبر
النجمة
جمهور
فبالنسبة إلى
ّ
الصعب عليه ّ
تقبل أي جمهور آخر في ظل فائض القوة التي
يشعر به النجماويون .وفي الوقت عينه يعتبر العهداويون
أن الـنــادي أصبح يملك جمهورًا من الصعب التعامل معه
كأقلية أو «درجة ثانية» .لكن ال شك أن مثل اجتماع األمس
يعتبر خطوة أولى كسرت الجليد القائم في الفترة األخيرة
وتؤسس لخطوات مطلوبة قبل لقاء الفريقني في  15نيسان
في ختام الــدوري ّ
بغض النظر ســواء كان العهد قد حسم
البطولة أم لم يحسمها.

