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تحقيق

السيولة مفقودة في الدوري

الديون تأكل األندية اللبنانية
تعيش معظم أندية كرة القدم ّ
اللبنانية
مشاكل مالية لم تعد خافية على
أحد ،وهي مسألة ال تنعكس سلبًا عليها
بشكل عام ،إذ
وحدها ،بل على اللعبة
ٍ
في نهاية المطاف الالعب هو المادة
ّ
األولية لصناعة لعبة بجودة عالية،
وما معاناته إال ضرر لعجلة العمل الذي
يواجه صعوبات ّ
جمة حاليًا
شربل ّ
كريم
قبل انطالق مرحلة اإلياب في الدوري
ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ات ـص ــل العــب
أجـ ـنـ ـب ــي وافـ ـ ـ ــد ح ــديـ ـث ــا إلـ ـ ــى امل ــاع ــب
الـلـبـنــانـيــة بـمــديــر فــري ـقــه ،طــالـبــا منه
بعض الطعام .فوجئ اإلداري بطلبه،
ّ
بجدية ،ليبادر
فسأله إذا ما كان يتكلم
الالعب إلى القول« ،لم أتناول الطعام
منذ وصولي إلى بيروت قبل يومني».
ق ـصــة ال تـعـكــس ف ـقــط م ـعــانــاة بعض
ال ــاع ـب ــن األج ــان ــب ال ــذي ــن يـنـضـمــون
إل ــى ال ـف ــرق الـلـبـنــانـيــة ب ــن الــدرج ـتــن
األولى والثانية ،بل تصف واقع الحال
حول الصعوبات املالية التي تعانيها
هــذه األنــديــة ،والـتــي تـحــول دون قيام
إدارات ـهــا بأقل الــواجــب تجاه العبيها
املحليني واألجانب على ٍّ
حد سواء.
إدارات تـحــاول االلـتـفــاف أحـيــانــا على
الــاع ـبــن ال ــذي ــن يـحـمـلــون «ع ـهــدهــا»
عـلــى أكـتــافـهــم .فـفــي قـصــة أخ ــرى يتم
اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء العـ ـ ــب دولـ ـ ـ ــي إلـ ـ ــى مـكـتــب
الرئيس الذي يتودد إليه بلطف ،طالبًا
منه تمديد عقده ،فيسأله الالعب حول
املبلغ املعروض بعدما بادره الرئيس
باملديح حول دوره وأهميته بالنسبة
ً
الـ ــى ال ـف ــري ــق .األخـ ـي ــر ي ـع ـلــم أص ـ ــا أن
فــرقــا منافسة أخــرى تــرغــب بـشـ ّـدة في
الحصول على توقيع العبه ،ال بل تردد
فــي أكـثــر مــن مناسبة أن ه ــذا الــاعــب
اتـفــق مبدئيًا مــع فــريـ ٍـق آخــر لالنتقال
إلى صفوفه بمبلغ يساوي ضعف ما
يتقاضاه حاليًا وحتى أكـثــر .هــو أمر
وصــل إلــى مسامع الــرئـيــس ،لكن رغم
ذل ــك حـ ــاول اس ـت ـمــالــة الع ـب ــه بـطــريـقــة
عــاط ـف ـيــة ع ــارض ــا ع ـل ـيــه ع ـق ـدًا جــدي ـدًا
بشدة ّ
بمبلغ أثار ضحك الالعب ّ
كردة
ٍ
فعل على ســؤال الرئيس حــول جوابه
إيجابًا أو سلبًا بخصوص ما يعرضه
عـلـيــه .انـتـهــت الـقـصــة هـنــا ،ول ــم تصل
إلى خواتيمها السعيدة.
هي قصة تعكس أيضًا حجم مشاكل
اإلدارات لتأمني التمويل الالزم ،وحجم
م ـعــانــاة الــاع ـبــن لـلـحـصــول عـلــى ما
ّ
يستحقونه أو أقله على مستحقاتهم،
فيصف أحدهم الوضع بـ«الشحادة»
عـلــى أبـ ــواب ال ــرؤس ــاء واإلداري ـ ــن في
ّ
بداية كل شهر ،حيث ال حل وال مجيب
في معظم األحيان.

استقرار في العهد واألنصار
ـراض لـ ــأنـ ــديـ ــة الـ ـ ـ ـ 12
وفـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـع ـ ـ
ٍ
املتنافسة في دوري األضواء ،وحدهما
الـعـهــد واألن ـص ــار ال يـمـكــن وضعهما
فــي هــذا اإلط ــار ،وهــي مسألة واضحة
للعيان ،إذ ال كالم في الوسط الكروي
حــول تــأخــر فــي الــرواتــب أو املـكــافــآت،
وال امتعاض من قبل الالعبني بسبب
أي مسألة ّ
مالية .األمور مغايرة تمامًا
ّ
عما تشهده األندية األخــرى ،والدليل
أن الع ـب ــي ال ـفــري ـقــن ال يـ ـت ــرددون في
ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ع ـق ـ ٍـد ج ــدي ــد ف ــي ح ــال
عـ ــرضـ ــت اإلدارة ع ـل ـي ـه ــم م ــواصـ ـل ــة

املشوار معًا ،وهو أمر ظهر في حاالت
ع ــدة ،ومـنـهــا لــاعـبــن خــاطـبــت أنــديــة
منافسة ّ
وده ــم ،لكنهم فضلوا البقاء
م ــع «األص ـ ـفـ ــر» و«األخـ ـ ـض ـ ــر» كــونـهــم
يشعرون بالراحة النفسية بفعل عدم
تـفـكـيــرهــم بــروات ـب ـهــم ال ـت ــي يـمـكــن أال
شهر أو شهرين في
تصلهم ألكثر من
ٍ
ـان آخ ــر .بطبيعة ال ـحــال ،ال يبحث
مـكـ ٍ
الــاعــب س ــوى عــن االس ـت ـقــرار امل ــادي،
إذ انــه يكسب رزقــه مــن اللعبة ،ولهذا
الـسـبــب يـقــول الع ــب سـبــق أن احـتـ َـرف
في الخارج وعــاد إلى لبنان بأنه ق ِبل
ـاد مهدد بالهبوط
الــدفـ ًـاع عــن أل ــوان نـ ٍ
ـاد شـعـبــي
بـ ـ ــدال م ــن االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى نـ ـ ـ ٍ
ك ـب ـي ــر ك ــون ــه ح ـص ــل ع ـل ــى ض ـم ــان ــات
مالية مسبقة من فريقه الحالي «ففي
ال ـن ـهــايــة مـسـتـقـبـلــي ع ـلــى املـ ـح ــك ،وال
ٌ
العب آخر يحكي
يمكن أن أجازف به».
عــن أم ــوال ال تــزال فــي ّ
ذمــة فــريـ ٍـق لعب
ٍ
ل ــه ف ــي مــرح ـلــة انـتـقــالـيــة ق ـبــل تـحـ ّـولــه
فريق جديد ،وهي تجربة جعلته
الى
ٍ
يحسب ألــف حساب ألي خطوة يقوم
َ
االتحاد مطالب بالتحرك (عدنان الحاج علي)

ّ
بشكل مباشر على خياره
بها ،وأثرت
ٍ
ً
بعد تركه فريقه األم ،متنازال عن فكرة
ـداء «قميص الحلم» بالنسبة إليه،
ارتـ
ّ ً
ال
ومفض
بفريق آخــر بعيدًا
ـاط
ـ
ب
ـ
ت
االر
ٍ
عن «أوجاع الرأس».

النجمة ...العذاب بعد الخالص
ف ــي ال ـن ـج ـم ــة ،ط ـف ــت إلـ ــى ال ـع ـل ــن أك ـثــر
مــن م ـ ّـرة أحــاديــث عــن مـصــاعــب مالية
ً
يعانيها ال ـن ــادي خلقت تـمـلـمــا عند
املتعاملني معه وعند الالعبني أيضًا.
كـ ـ ـ ٌ
ـام ع ــن ف ـن ـيــن س ــاب ـق ــن ي ـطــال ـبــون
ٌ
بمستحقاتهم ،وك ــام عــن مكافآت لم
أشهر طويلة،
تصل إلى الالعبني منذ
ٍ
وك ـ ـ ـ ـ ٌ
ـام أي ـ ـضـ ــا عـ ــن روات ـ ـ ـ ــب م ـت ــأخ ــرة
شهريًا ،وعن العبني همسوا بالخروج
مــن ال ـنــادي فــي الـصـيــف املـقـبــل ،حتى
إن بعضهم فتحوا قنوات تواصل مع
أن ــدي ــة أخ ـ ــرى ،وه ــي مـســألــة ق ــد تــؤثــر
على التزامهم العاطفي مع الفريق في
مــا تبقى مــن مـشــوار املــوســم الحالي،

بعضهم وصف الوضع
بالـ«شحادة» على أبواب
الرؤساء واإلدارات في
بداية كل شهر

وتـ ــؤثـ ــر أيـ ـض ــا ع ـل ــى ص ـ ـ ــورة ال ـف ــري ــق
ومستقبله ،انطالقًا من املوسم املقبل.
الــواقــع أن النجمة ،مــع انـتـخــاب إدارة
جديدة ،وقــع في فخ «التضخم» الذي
طـفــا ف ـجــأة ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم الـلـبـنــانـيــة،
ـرق م ـثــل ال ـع ـهــد واألن ـص ــار
م ــع ض ــم فـ ـ ٍ
العبني بمبالغ عالية أو توقيع عقود
احـتــرافـيــة مــع العـبــن آخــريــن بــرواتــب

غـيــر مـعـهــودة عـلــى الـســاحــة املحلية.
وق ـتــذاك ،انجرفت اإلدارة فــي حماسة
ّ
وص ــول ـه ــا إلـ ــى ت ـســلــم الـ ـن ــادي األك ـثــر
ش ـع ـب ـي ــة ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،والـ ـ ـ ـ ــذي ع ــان ــى
م ــا ع ــان ــاه م ــن م ـشــاكــل مــال ـيــة كـبـيــرة،
ّ
فأرادت أن تلبس ثوب «املخلص» أمام
جمهورها ّالباحث عن خشبة خالص،
والـ ـت ــي ت ـم ــث ـل ــت ب ــال ـت ـع ــاق ــد م ــع قــائــد
منتخب لبنان حسن معتوق ،مقابل
م ـب ـلــغ ق ـي ــاس ــي .وم ـم ــا ال ش ــك ف ـيــه أن
النجمة كان مجبرًا قبل انطالق املوسم
الـحــالــي عـلــى م ـج ــاراة مــا يـحـصــل في
الـ ـس ــوق ،وأيـ ـض ــا ب ـس ـبــب ال ـن ـقــص في
تشكيلته ،فيقول مصدر في النادي إن
العبني جددًا ّ
تم التوقيع معهم بمبالغ
تفوق مــا يستحقون ،وهــو مــا زاد من
ال ــرق ــم امل ــرص ــود ف ــي امل ـيــزانـ ّـيــة وأث ـقــل
ال ـخــزي ـنــة ،وخ ـل ــق م ـش ـكــات م ـت ـفـ ّـرقــة،
بعضها طفا إلى العلن والبعض اآلخر
يبقى كالنار تحت الرماد حتى اآلن.

مشاكل متشابهة
األك ـي ــد أن الـنـجـمــة لـيــس الــوح ـيــد في
الـ ـس ــاح ــة عـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ،لـكــن
أج ـ ــواءه ت ـض ـ ّـج أك ـث ــر بـفـعــل شعبيته
الكبيرة ،فهناك الكثير من األندية التي
تعيش مشاكل مشابهة ،وال تظهر على
ألسنة إدارييها إال عند تأثرها بخطأ
ً
تـحـكـيـمــي م ـث ــا ،ح ـيــث ت ـن ــدب حظها
وتحكي همومها ومدى الصعاب التي
تــواج ـه ـهــا ل ـتــأمــن املـتـطـلـبــات املــالـيــة
الكفيلة باالستمرارية ،تمامًا كما هي
ً
حال اإلخاء األهلي عاليه مثال.
ويـنـطـبــق األم ــر عـلــى الــراسـيـنــغ الــذي
ل ــم ي ـخ ـفــض م ـي ــزان ـي ـت ــه ب ـش ـك ـ ٍـل كـبـيــر
هــذا املــوســم ،بحسب مــا يؤكد مصدر
إداري ،ل ـكــن امل ـش ـك ـلــة األس ــاس ـي ــة هي
في تأمني السيولة شهريًا ،ما ّيجعله
يدفع رواتب متأخرة ،وهو أمر أثر بال
شــك عـلــى مــوسـمــه وال ــوض ــع املـعـنــوي
لالعبيه ،وذلك في موازاة سعي اإلدارة
لتأمني األم ــوال مــن مـصــادر مختلفة.
والراسينغ كغيره من األندية هو أسير
«الفردية» في الدعم املالي الذي تعيش
م ــن خــالــه ال ـف ــرق ،وه ــي تـتــأثــر بفعل
مــزاجـيــة الــداعــم أحـيــانــا أو عــزوفــه عن
ـاب تتعلق
الــدفــع أو هــروبــه منه ألسـبـ ٍ
غالبًا بأعماله ونـشــاطــاتــه بعيدًا عن
املالعب.
طــرابـلــس هــو أح ــد ه ــذه األن ــدي ــة التي
عانت املصاعب املالية عشية انطالق
املـ ــوسـ ــم وال تـ ـ ـ ــزال ،وه ـ ــو مـ ــا جـعـلـهــا
تـ ـق ــف فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء ،حـيــث
ال ـف ــرق املـ ـه ــددة بــال ـه ـبــوط إل ــى دوري
املظاليم ،الذي يواجه شبحه أكثر من
فــريــق بسبب ارتـ ــدادات أزمــاتــه املالية
املـتــاحـقــة عـلــى غ ــرار الـبـقــاع والـســام
ّ
زغــرتــا والـصـفــاء .أمــا الـحــل فهو ليس
قــريـبــا وال يــرتـبــط بــاألنــديــة وحــدهــا،
بل بالواقع اإلقتصادي للبالد ،بحيث
إن إفـ ـ ــرازات الـعـجـلــة االق ـت ـصــاديــة إذا
مـ ــا دارت ب ــال ـش ـك ــل ال ـص ـح ـي ــح عـلــى
امل ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــن ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص،
يفترض أن تترك رواســب في الساحة
الرياضية .كما أن من الحلول الجذرية
هو ّ
تحول األندية نفسها إلى «سلع»
تجذب الرعاة واملستثمرين ،وبالتالي
رؤوس األمـ ـ ـ ـ ــوال .ل ـك ــن ه ـ ــذه امل ـســأل ــة
بدورها لن تكون حاضرة إال في حال
ت ـحـ ّـرك االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي لـكــرة الـقــدم
ب ـش ـكـ ٍـل اس ـت ـث ـنــائــي ل ـت ـســويــق الـلـعـبــة
وعكس صورة جذابة عنها بحسب ما
تتطلب الدورة الكروية الحقيقية التي
جـعـلــت ك ــل ال ـب ـل ــدان امل ـت ـقـ ّـدمــة تعيش
حالة رخاء وبحبوحة انعكست الحقًا
إيجابًا على نتائجها الفنية.

كالم كبير يقال
في الكواليس
(عدنان الحاج
علي)

الكرة اللبنانية

تالعب بنتائج الدرجة الثالثة

بين االنسحاب واالعتذار ...االتحاد يستكمل التحقيق
ٌ ٌ
رقم الفت من دون شك.
واحدة هو
مباراة
 11هدفًا في
ٌٍ
ٍ
مباراة «غير طبيعية»،
دليل على
ٍ
نتيجة ( )5-6هي أيضًا ُ ّ
وغير الطبيعي هنا ٌقد يصنف ضمن خانة التنافس الكبير
بين فريقين ،أو دفاع هش ،أو ٌ
نقص في عدد الالعبين
على أرض الملعب ،لكن في حالة مباراة أنصار حوارة وأمل
السالم في دوري الدرجة الثالثة بكرة القدم ،هو ٌ
تالعب
ٌ
ٌ
والعقوبة قصوى .هذه مباراة واحدة الفتة،
بالنتيجةٌ ،
لكن مباريات أخرى انتهت بنتائج «عادية» مع صفارة الحكم
األخيرة ،لكنها حيكت في المكاتب وخارج المالعب
علي زين الدين
ّ
ق ـ ـبـ ــل ن ـ ـحـ ــو ث ـ ــاث ـ ــة أس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع ع ــل ــق
االتـحــاد اللبناني لكرة القدم نتيجة
م ـب ــاراة أن ـصــار حـ ــوارة وأم ــل الـســام
زغــرتــا ضـمــن األس ـبــوع الـثــالــث عشر
م ــن ب ـطــولــة ل ـب ـنــان ل ـلــدرجــة الـثــالـثــة.
ـذان يـ ـتـ ـن ــافـ ـس ــان فــي
الـ ـف ــريـ ـق ــان ال ـ ـ ـلـ ـ ـ ُ
املجموعة الثالثة ،شطبت نتائجهما
ُ
وغ ـ ـ ـ ـ ّـرم ـ ـ ـ ــا م ـ ـب ـ ـلـ ــغ  7مـ ـ ــايـ ـ ــن و500
مليون لـيــرة لبنانية ،بعد التحقيق
الـ ــذي أج ــرت ــه الـ ُلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة في
االتـ ـح ــاد ،كـمــا شـطـبــت أي ـضــا نتائج
النهضة عــن بعال (املجموعة
فريق
ُ
االول ـ ـ ــى) وغ ـ ـ ـ ّـرم .تـحـقـيــق االتـ ـح ــاد ال
ي ــزال مستمرًا ،واللجنة تستمع إلى
العبي وإداري ــي األنــديــة الثالثة ،كما
تبحث فــي م ـبــاريــات أخ ــرى مشكوك
فيها .الدورة السداسية للصعود إلى
ال ــدرج ــة األولـ ــى ودورة الـهـبــوط إلــى
ّ
الــدرجــة الــرابـعــة ُعــلـقـتــا حـتــى انتهاء

التحقيق وتـحــديــد األنــديــة املشاركة
فــي ال ــدورت ــن ،إذ إن شـطــب النتائج
ال يـعـنــي ال ـه ـب ــوط ب ـعــد ان ـت ـه ــاء دور
املجموعات ،فنظام البطولة يختلف
ع ــن ن ـظ ـيــريــه ف ــي ال ــدرجـ ـت ــن األولـ ــى
والثانية.
إدارات األنـ ــديـ ــة ال ـث ــاث ــة ّ
ردت عـلــى
ٌّ
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد كـ ـ ـ ــل بـ ـ ٌط ــريـ ـقـ ـت ٌـ ـه ــا .إدارة
أمـ ــل الـ ـس ــام (فـ ــريـ ــق ردي ـ ــف لـلـســام
زغ ــرت ــا ف ــي ال ــدرج ــة االول ـ ـ ــى) لـ ّـوحــت
بانسحاب فرقها ،بما فيها السالم،
من البطوالت كافةّ .أمــا إدارة أنصار
ّ
فتحدت االتـحــاد إبــراز نتائج
حــوارة
ّ
التحقيق وإظـهــار األدل ــة على وجــود
ً
ت ــاع ــب ،م ـع ـت ـبــرة أن ثـ ّـمــة اسـتـهــدافــا
رئيسه
مـبــاشـرًا لـلـنــادي ال ــذي أوق ــف
ً
ل ـس ـن ــة فـ ــي ف ـ ـتـ ــر ٍة س ــابـ ـق ــة ،وس ــائ ـل ــة
عــن سـبــب ع ــدم التحقيق فــي مـبــاراة
ال ـش ـب ــاب ط ــراب ـل ــس وأشـ ـب ــال امل ـي ـنــاء
ضمن األسبوع األخير من املجموعة
عينها (انتهت بفوز الشباب طرابلس

( )3-4وحلوله في املركز الثالث بفارق
نـقـطــة ع ــن أن ـص ــار ح ـ ــوارة امل ـتــأهــل)،
ً
تالعب فيها.
غامزة بوجود
ٍ
ما تستند إليه األندية هو «الثغرة»
فـ ــي قـ ـ ـ ــرار االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،إذ إن ال ـل ـج ـنــة
ل ــم ت ـح ـقــق م ــع ال ــاع ـب ــن واإلداري ـ ـ ــن
ق ـبــل ش ـطــب ال ـن ـت ــائ ــج ،وقـ ــد ال تـمـلــك
ّ
أدلـ ـ ــة دامـ ـغ ــة حـ ــول وج ـ ــود ال ـتــاعــب،
باستثناء الـشــك فــي طريقة تسجيل
األهـ ـ ــداف ف ــي م ـب ــاراة أن ـص ــار ح ــوارة
وأم ــل ال ـســام ال ـتــي انـتـهــت بـخـســارة
األخـيــر ( ،)6-5وتـقــريــر حكم امل ـبــاراة.
«األخ ـب ــار» َعـ ِـلـمــت أن الـفــريــق األخـيــر
ـارس واحـ ـ ٍـد
ح ـضــر إلـ ــى امل ـ ـبـ ــاراة بـ ـح ـ ٍ
خـ ــرج خـ ــال الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي بسبب
اإلص ــاب ــة ،مــا دع ــا إل ــى مـشــاركــة أحــد
ً
ال ــاع ـب ــن ب ـ ــدال م ـن ــه .أن ـص ــار حـ ــوارة
أهداف دون
الذي كان متقدمًا بثالثة
ٍ
رد ،س ـ ّـج ــل ه ــدف ــن ب ـعــد مـثـلـهـمــا من
أمــل الـســام ،الــذي عــاد وسـ ّـجــل ثالثة
أهداف متتالية.
ً
بعد هذا اللقاء خاض الفريقان مباراة
واحـ ـ ـ ــدة ،فـ ـف ــاز أنـ ـص ــار ح ـ ـ ــوارة عـلــى
امل ـج ــد ط ــراب ـل ــس ال ـ ــذي ض ـمــن تــأهـلــه
سلفًا ( ،)1-2ليتعادال بـعــدد النقاط
ّ
ـدف
ويبقى األخـيــر متفوقًا بـفــارق هـ ٍ
واحد ،فيما سقط أمل السالم (ضمن
بـقــاءه سلفًا) أم ــام الــريــاضــة واألدب.
أما مباراة الشباب طرابلس وأشبال
امل ـي ـن ــاء ال ـت ــي طــال ـبــت إدارة أن ـصــار
حـ ّـوارة التحقيق فيها ،فنتيجتها لم
تــؤثــر سلبًا على أشـبــال امليناء الــذي
ّ
تأكد مشاركته في دورة الهبوط قبل
انطالق املرحلة األخيرة ،في حني كان
يمكن أن يتأهل الشباب طرابلس بعد

فـ ــوزه ،لــو ت ـعــادل أن ـصــار حـ ــوارة مع
املجد أو خسر.
ّ
امل ـب ــاراة الـثــانـيــة الـتــي تــوقــف عندها
االتحاد هي التي جرت بني النهضة
ع ـ ـ ــن ب ـ ـ ـعـ ـ ــال وب ـ ـ ـنـ ـ ــت ج ـ ـب ـ ـيـ ــل ض ـم ــن
املجموعة األولى في األسبوع األخير.
اللقاء انتهى بفوز بنت جبيل ()3-5
بعدما كان متأخرًا بثالثة أهداف ،أي
ً
إن ــه قـلــب النتيجة لصالحه مسجال
ـداف متتالية ،فضمن املركز
أربعة أهـ ٍ
الـ ـخ ــام ــس ال ـ ـ ــذي ُيـ ـبـ ـع ــده عـ ــن دورة
الـهـبــوط ،فــي حــن بـقـ َـي النهضة في
امل ــرك ــز األخـ ـي ــر ،ب ـف ــارق خ ـمــس نـقــاط
ٓ
ع ــن امل ــرك ــز الـ ـس ــادس االمـ ـ ــن .بحسب
املعلومات ،النهضة الذي كان يحتاج
عنقون
إل ــى ال ـفــوز ،وخ ـســارة الـتـقــدم
ّ
أمــام اإلخــوة الخرايب ،حتى يتجنب
دورة الـ ـهـ ـب ــوط ،وردت إلـ ــى العـبـيــه
أخ ـ ـبـ ـ ٌـار غ ـي ــر ص ـح ـي ـحــة خ ـ ــال سـيــر
املـبــاراة عــن تـفـ ّـوق التقدم عنقون في

هناك عالمات
استفهام كبيرة حول
العديد من المباريات
في مختلف الدرجات

مباراته (خسر  ،)4-2ما يعني حتمية
ّ
املشاركة في الــدورة السداسية حتى
مــع الـفــوز فــي امل ـبــاراة األخ ـيــرة بــدور
ّ
لتتغير النتيجة لصالح
املجموعات،
بنت جبيل ،الــذي لو خسر ملا ضمن
بقاءه.
إدارة أم ـ ــل ال ـ ـسـ ــام ت ـن ـت ـظــر ان ـت ـهــاء
ال ـت ـح ـق ـي ــق ونـ ـت ــائـ ـج ــه ،ون ـظ ـي ــرت ـه ــا
ف ــي أن ـص ــار ح ـ ــوارة طــالـبــت االت ـحــاد
ب ــاالعـ ـت ــذار والـ ـت ــراج ــع ع ــن ق ــرارات ــه،
ومـح ًــاسـبــة «م ــن ف ـبــرك االت ـه ــام ــات»،
داعية إلى فتح تحقيق في املباريات
كافة .لكن حتى لو لم يتراجع االتحاد
عـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ،وه ـ ــو مـ ــا سـيـحـصــل
على األغـلــب ،فستخوض هــذه الفرق
الدورة السداسية التي قد تبقيها في
الدرجة الثالثة.
ُ
املباريات التي تثار الشكوك
نتائج
ً
ُ
حولها ،خــاصــة تلك التي تلعب في
مرحلة اإليــاب من أي بطولة ،ليست
جديدة على كرة القدم اللبنانية ،إال
أن تــأكـيــد الـفـعــل ال ُيــرافــق بــالــدالئــل،
ويـ ـبـ ـق ــى ضـ ـم ــن خـ ــانـ ــة االت ـ ـ ّهـ ــامـ ــات،
ً
وهـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا يـ ـسـ ـت ــدع ــي ت ـ ـ ــدخ ـ ـ ــا مــن
الــدولــة وتحقيقًا ّ
جديًا من املعنيني.
مـبــاريــات أخ ــرى فــي الــدرجــة الثانية
هــذا املــوســم شابهت املـبــاريــات التي
طالها التحقيق في الدرجة الثالثة،
وغالبًا ،لن تنتهي البطولة من دون
ال ـغ ـمــز ب ــ«ت ـع ـل ـيــب» ب ـعــض الـنـتــائــج.
ه ــذه ال ـف ــرق ق ــد تـصـعــد إل ــى الــدرجــة
ً
االول ـ ــى ،وإن ك ــان ص ـعــودهــا بــاطــا،
ٌ
فوجودها في الــدوري املمتاز باطل
ً
أيـضــا ،ومــن سـ ّـيــر م ـبــاراة كما يريد،
سيكرر فعلته.

