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رياضة

رياضة

ٌ
موسم حمل الكثير من
الكرة اللبنانية أسدل الستار على موسم  2019-2018في ًالدوري اللبناني لكرة القدم.
المحطات المثيرة للجدل وأخرى مثيرة لالهتمام ،إضافة إلى نقاط سلبية ّ
شوهت الصورة في بعض األحيان،
ٍ
ومنها ما ترك دروسًا إلعادة النظر ببعض أساسيات اللعبة

أخبار محلية

قراءة في الموسم المنتهي
دوري فوق وآخر تحت والمشاكل مكررة
شربل ّ
كريم
لــم يكن املــوســم املنتهي فــي الــدوري
ال ـل ـب ـنــانــي ك ـغ ـي ــره م ــن املـ ــواسـ ــم فــي
األع ـ ــوام الـقــريـبــة املــاض ـيــة ،ول ــو أنــه
تـ ـش ــاب ــه مـ ـعـ ـه ــا ف ـ ــي ج ـ ــوان ـ ــب ع ـ ــدة.
ٌ
نـ ـق ــاط عـ ــدة ي ـم ـكــن ال ـت ــوق ــف عـنــدهــا
فـ ـ ــي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة الـ ـت ــي
ظهرت عليها الفرق ال ــ ،12ومسائل
أســاسـيــة يـفـتــرض اإلضـ ــاء ة عليها،
م ـن ـهــا ب ـس ـبــب ت ـك ــرار امل ـش ــاك ــل الـتــي
مشهد
تفرزها ،وأخــرى على خلفية
ٍ
قلقًا عـلــى وضــع ال ــدوري
عــام يـتــرك ً
واللعبة عامة.
ال شــك فــي أن مشكلة املــاعــب كانت
ّ
املتنوعة
العنوان األبرز بني املشاكل
ال ـت ــي ع ــرف ـه ــا امل ــوس ــم .واألس ـ ـ ــوأ أن
هـ ـ ــذه امل ـش ـك ـل ــة ل ـي ـس ــت ط ـ ــارئ ـ ــة ،بــل
م ـت ـفــاق ـمــة ،وق ــد عــرق ـلــت ف ــي مــراحــل
كثيرة العملية التنظيمية ّ
برمتها،
ّ
بانتظار أن يكون هناك حــل شامل
لها ،لكون املالعب في صلب اللعبة
الناجحة واألرضية التي يفترض أن
ُتسهم ّأو ًال في ّ
تطورها.
فنيًا ،إن النقطة األبــرز التي ال يمكن
إغفالها ،مسألة وقوف  8من أصل 12
فريقًا في دائــرة الهروب من الهبوط
إلى الدرجة الثانية ،وهو أمر يعكس
مـ ــدى ت ــدن ــي م ـس ـتــوى امل ـن ــاف ـس ــة ،إذ
حتى الفريق الذي احتل املركز الرابع
كــان بعيدًا عن ثالثي الـصــدارة ،قبل
أن يبتعد الوصيفان عن البطل قبل
مراحل عدة على نهاية املشوار.
وإذا كــانــت اإلم ـك ــان ــات ه ــي الـسـبــب
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس وراء ال ـ ـ ـهـ ـ ـ ّـوة امل ـ ــوج ـ ــودة
ب ــن الـ ـع ــدد ال ـق ـل ـيــل واآلخـ ـ ــر الـكـبـيــر

ًّ
مــن ال ـف ــرق ،ف ــإن ح ــا جــذريــا وق ــرارًا
ت ــاري ـخ ـي ــا ي ـف ـت ــرض أن يـ ـك ــون عـلــى
ط ــاول ــة ال ـب ـحــث ع ـبــر ت ـعــديــل ج ــريء
ل ـن ـظ ــام ال ـب ـط ــول ــة ،ل ــرف ــع م ـس ـتــواهــا
العام وخلق إثارة فيها ،وهو أمر ال
ّ
بد أن ينعكس إيجابًا على صورتها
العامة لناحية جــذب األنـظــار إليها
ٌّ
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارًا وج ـ ـم ـ ـهـ ــورًا .ح ـ ــل يـتـفــق
غالبية املــراقـبــون على أنــه ينحصر
فــي تقليص عــدد الـفــرق فــي الــدرجــة
األول ـ ـ ــى ق ـب ــل أي شـ ــيء آخـ ـ ــر ،وذل ــك
ل ـح ـصــر ال ــاع ـب ــن ال ـج ـ ّـي ــدي ــن ف ــي 8
أو  10ف ــرق ،وذل ــك بـعــدمــا ب ــدا ّ
جليًا
أن عــدد الــاعـبــن الــذيــن يستحقون
الـلـعــب فــي دوري األضـ ــواء مـحــدود
إلى ٍّ
حد غير بسيط.

الثالثة الكبار
م ـن ــذ ان ـ ـطـ ــاق املـ ــوسـ ــم وذاك ال ـف ــوز
ال ـعــريــض ع ـلــى ال ـص ـفــاء بـســداسـيــة،
ق ـ ّـدم العهد نفسه بشخصية البطل.
ّ
صـ ـحـ ـي ــح أن ال ـ ـفـ ــريـ ــق األصـ ـ ـف ـ ــر م ـ ّـر
ب ـم ـح ـطــات ص ـع ــود وهـ ـب ــوط ك ـث ـيــرة،
لـكـنــه ع ــرف كـيـفـيــة تـكــريــس سطوته
ع ـل ــى الـ ـك ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ح ـي ــث تــأثــر
ـ ـ ـ ب ـح ـس ــب مـ ــا ّ
ردد غ ــال ـب ــا إداريـ ـ ـ ــوه
ومـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ــوه والعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ـ ّب ـم ـس ـت ــوى
الــدوري .لكن رغم هذا التأثر السلبي
واإلصابات األسبوعية التي عصفت
بالفريق ،كــان للخبرة املتراكمة عند
الع ـب ــي ال ـع ـه ــد ،ومـ ــن خـلـفـهــم أنـجــح
املـ ــدربـ ــن امل ـح ـل ـيــن دور ح ــاس ــم فــي
ج ـلــب ال ـك ــأس ال ـســاب ـعــة إلـ ــى خــزائــن
النادي ،وهي عملية لم تكن بسهولة
املواسم السابقة ،لكنها كانت منطقية
بالنظر إلى الفارق الفني بني العهد

ومنافسيه األساسيني ،وتحديدًا في
املواجهات املباشرة بينهم.
ّ
ـواج ـه ــات املـبــاشــرة
وف ــي ّمــا خ ــص امل ـ ّ
والتعثر غير املـتــوقــع ،فــإن هــذا الفخ
وقــع فيه األنـصــار الــوصـيــف ،مــا كان
له األثر املباشر في عجزه عن مجاراة
الـعـهــد والـنـجـمــة وامل ـنــاف ـســة بـجـ ّ
ـديــة
على اللقب.
وال شــك فــي أن «الــزع ـيــم» ق ـ ّـدم فريقًا
يستحق اإلشادة به ،لكنه ظهر أيضًا
بشخصيتني :واحـ ــدة فــي امل ـبــاريــات
ال ــروت ـي ـن ـي ــة ،وأخـ ـ ـ ــرى ع ـن ــدم ــا ع ــاش
فــي ظــل الضغوط املطالبة بتحقيقه
للمطلوب .وهــذه النقطة هي املسألة
األســاس ـيــة ال ـتــي يـفـتــرض بــاألنـصــار

المطلوب تعديل جريء لنظام
البطولة لرفع مستواها العام

مشاكل
كثيرة ال تزال
مستمرة
(عدنان الحاج
علي)

معالجتها قبل تفكيره في املراكز التي
يــريــد تعزيزها فــي ســوق االنـتـقــاالت
املقبلة ،إذ إن تهيئة فــريــق متماسك
ً
يتمتع بعقلية الـفــوز ستكون عامال
حاسمًا للوقوف في صف املنافسني
على اللقب في املوسم املقبل.
وإذا كــان األنصار راضيًا عن مركزه
ال ـن ـهــائــي ،ف ــإن الـخـيـبــة األك ـب ــر الـتــي
س ـج ـل ـه ــا املـ ـ ــوسـ ـ ــم املـ ـنـ ـتـ ـه ــي ك ــان ــت
ل ـل ـن ـج ـم ــة .وهـ ـ ـ ــذه ال ـخ ـي ـب ــة ل ـ ــم تـكــن
مفاجئة بالنسبة إلى من رأى األمور
أب ـع ــد م ــن املـ ــاعـ ــب ،وبــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ّ
مــن حــلــل بنحو صحيح الـتـعــاقــدات
م ـقــارنــة ب ـحــاجــات ال ـف ــري ــق .الـنـجـمــة

وقــع فــي فــخ العشوائية ،س ـ ٌ
ـواء أكــان
فــي مسألة ضـ ّـم العبني ّ
معينني إلى
صـ ـف ــوف ــه ،أو ل ـن ــاح ـي ــة ال ـح ـس ــاب ــات
الـ ـخ ــاص ــة ّب ــالـ ـج ــان ــب الـ ـفـ ـن ــي طـ ــوال
بمركز أسوأ
موسم معقد خــرج منه
ٍ
من ذاك الذي احتله في املوسم الذي
سبق ،ليتضح أن مشاكله تحتاج إلى
أكـثــر مــن عملية قـيـصــريــة ،فالفريق
«ال ـن ـب ـيــذي» ال يـحـتــاج إل ــى الع ـ ٍـب أو
اث ـن ــن ف ــي امل ــوس ــم امل ـق ـبــل لتحسني
صورته ،بل إلى ورشــة تغييرات في
مختلف املــراكــز لـكــي يــرتـقــي مـجــددًا
إلى مستوى املنافسة.
وع ـن ــد ال ـك ـل ـمــة األخ ـ ـيـ ــرة ي ـم ـكــن ذك ــر
اإلخ ــاء االهـلــي عاليه رابــع الترتيب،
الذي مع ابتعاده عن دائــرة املنافسة
تراجع كثيرًا لفقدان العبيه الحافز،
رغ ــم أن ـه ــم ق ـ ّـدم ــوا ب ـعــض امل ـبــاريــات
ال ـك ـب ـي ــرة خ ـ ــال املـ ــوسـ ــم ،وأظ ـ ـهـ ــروا
ّ
عدد أكبر من
إمكانات تخولهم جمع ٍ
النقاط.

معركة الهبوط
وبقدر إثارة املنافسة التي ظهرت في
بداية املشوار ،أطل الصراع للهروب
مــن الهبوط إلــى الــدرجــة الثانية في
املــراحــل الختامية ،حيث تــرك شيئًا
يـمـكــن ال ـحــديــث عـنــه ف ــي الـ ـ ــدوري8 .
فـ ــرق ك ــان ــت مـ ـه ــددة فـعـلـيــا ب ـتــوديــع
دوري األض ــواء ،اثنان منها كانا قد
ع ــادا لـلـتـ ّـو إل ـيــه ،لـكــن الــافــت أنهما
اح ـت ــا م ــرك ــزي ــن مــؤه ـلــن إلـ ــى كــأس
الـنـخـبــة ،وه ــي مـســألــة تحسب لهما
بال شك.
شـبــاب الـســاحــل ك ــان أحــدهـمــا ،وهــو

رغــم مشاكله الدفاعية التي جعلته
أحد أسوأ الفرق في الدوري على هذا
الصعيد ،ق ـ ّـدم ً
أداء هجوميًا جريئًا
في أغلب مبارياته ،فكانت مكافأته
املــركــز ال ـخــامــس ،ليعكس اسـتـقــرارًا
إداري ــا وفنيًا ينتظر أن يفرز وضعًا
أفضل في املوسم املقبل.
ّ
أم ـ ــا ال ـش ـب ــاب الـ ـغ ــازي ــة الـ ـ ــذي اح ـت ــل
املركز السادس ،فإن مكاسبه كثيرة،
لـكــونــه مــن ال ـفــرق صــاحـبــة املـيــزانـيــة
األدن ــى فــي الـ ــدوري ،وقــد دخــل وهو
أحـ ـ ـ ــد املـ ــرش ـ ـحـ ــن ل ـ ـل ـ ـه ـ ـبـ ــوط ،ل ـك ـنــه
فــاجــأ الجميع بسلسلة مــن النتائج
اإليجابية ّأمـنــت لــه مــركـزًا مستحقًا
بعدما اجتهد لـلــوصــول إلـيــه ،فكان
له ما اراد.
أم ــا ال ـفــرق األخـ ــرى ،وه ــي التضامن
ص ـ ــور ،ط ــراب ـل ــس ،ال ـص ـف ــاء ،ال ـســام
زغ ـ ــرت ـ ــا ،ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ وال ـ ـب ـ ـقـ ــاع عـلــى
ال ـ ـت ـ ــوال ـ ــي ،فـ ـق ــد كـ ــانـ ــت أوض ــاعـ ـه ــا
متشابهة ،لضعف اإلمكانات املادية،
ول ـض ـعــف ال ـ ـقـ ــدرات ال ـف ـن ـيــة ،فـكــانــت
حظوظها بالبقاء متساوية ،قبل أن
يـلـقــى فــريـقــان مـنـهــا املـصـيــر األس ــوأ
بـ ـع ــدم ــا ع ــاك ـس ـت ـه ـم ــا الـ ـ ـظ ـ ــروف فــي
املراحل األخيرة فاستسلما لقدرهما.
إذًا ،طـ ــوى امل ــوس ــم ص ـف ـح ـتــه ت ــارك ــا
م ـه ـمــات وم ـســؤول ـيــات ك ـث ـيــرة ال بـ ّـد
مــن أخــذهــا باالعتبار ضمن السعي
الــدائــم لكل األط ــراف من أجــل تطوير
الـلـعـبــة وال ـس ـيــر ب ـهــا ن ـحــو مـسـتــوى
أفـضــل ينعكس عليها إيـجــابــا على
صـعـيــد صــورت ـهــا الـفـنـيــة والـنـتــائــج
خارجيًا.

11

إيقاف رضا عنتر سنة

حددت لجنة املسابقات في االتحاد
اللبناني لكرة القدم جدول مباريات ربع
غد
نهائي كأس لبنان ،حيث يلعب بعد ٍ
السبت السالم زغرتا مع الراسينغ على
ملعب جونية عند الساعة الرابعة عصرًا،
ويلعب يوم األحد الصفاء مع اإلخاء األهلي
عاليه على ملعب صيدا في التوقيت عينه.
أما مباراة طرابلس والعهد ،فستقام يوم
األحد في  5أيار على ملعب جونية عند
الساعة الرابعة ،فيما يتواجه النجمة مع
األنصار يوم الجمعة  10أيار على ملعب
املدينة الرياضية عند الساعة العاشرة
ً
والنصف ليال.
من جهة ثانية ،أوقفت لجنة االنضباط
مدرب فريق الراسينغ رضا عنتر ،سنة
كاملةّ ،
وغرمته مبلغ عشرة ماليني ليرة،
وأوقفت العب طرابلس محمد مقصود
أول مباراة رسمية لفريقه بعد طرده في
لقاء طرابلس والراسينغ ضمن األسبوع
األخير من الدوري .وغرمت اللجنة فريقي
العهد والنجمة مبلغ  500ألف ليرة لكل
منهما.

ّ
قدم نادي العهد الكأس السابعة للدوري اللبناني في كرة القدم الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،خالل زيارة قام بها وفد كبير
من النادي ترأسه الرئيس تميم سليمان ،بحضور أعضاء اللجنة االدارية والجهاز الفني والالعبني .وشكر سليمان الرئيس عون على «الدعم
تاريخ كرة القدم اللبنانية .وأشار الى أنه «ال
الذي يوليه للرياضة والرياضيني» ،مشيرًا الى أن النادي أصبح في فترة وجيزة ّعالمة فارقة في ّ
يوجد في نادي العهد إال الرياضة وتربية االجيال على مبادئها وأخالقها .ورد الرئيس عون مهنئًا نادي العهد ،ومتمنيًا للفريق «التوفيق
في مباراة كأس آسيا» ،وقال «نعتز دائمًا بالرياضيني الذين نعتبرهم النخبة ،ونريد لشبابنا أن يكونوا على مثالهم ويعملوا على مواجهة
اآلفات االجتماعية ،ال سيما املخدرات التي تعتبر الرياضة إحدى أبرز وسائل مواجهتها .وال بد من العمل على نوعية الشباب وتشجيعهم
على االستمرار في ممارسة العمل الرياضي الذي هو رسالة للمجتمع»( .داالتي ونهرا)

استراحة

العهد بطل الناشئين

3145 sudoku

كلمات متقاطعة 3 1 4 5
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َ
ض ِمن فريق العهد لقب بطولة الناشئني
لكرة القدم بعد فوزه على النجمة أمس
 1-3على ملعب جونية ،رافعًا رصيده إلى
 24نقطة أمام أتليتيكو الوصيف بفارق
عشر نقاطّ .
سجل أهداف العهد مصطفى
موسى ،عيسى عتريس ،وفضل حمية،
فيما سجل هدف النجمة رضا الخنسا.
وأضاف العهد لقب الناشئني إلى لقب
الذي أحرزه قبل فترة هذا املوسم،
األشبال ّ
لتصبح غلته لقبني من أصل ثالثة في
الفئات العمرية ،بعد أن أحرز النجمة لقب
الشباب.

10

6

7

8

5

1

1
2

8

3

5

4

6

5

3

7

3

1

7

9

8

1

6

8

6
7

4

9

صورة هومنتمن
غير واضحة
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بعد خسارة نادي هومنتمن ـ بيروت
لكرة السلة لقبه املحلي عقب خروجه من
الدور نصف النهائي أمام نادي بيروت
(خسر السلسلة بنتيجة ثالثة لواحد)،
بات مستقبل النادي غير واضح .مدرب
الفريق جو مجاعص ،عقب الخسارة
مباشرة ،أعلن استقالته من منصبه،
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أفقيا
 -1رئيس حــزب لبناني –  -2إعــامــي وشــاعــر لبناني –  -3يعلم ويـعــرف باملسألة –
منطقة هـضــاب رمـلـيــة واس ـعــة بــن بلجيكا وفــرنـســا ولــوكـسـمـبــورغ شـهــدت معركة
لبنانية بقضاء
شرسة بني األملــان والحلفاء نهاية الحرب العاملية الثانية –  -4بلدة ّ
جــزيــن – إلــه – مخلص تـجــاه الحبيب –  -5دولــة أفريقية – ضعف ورق –  -6مطرب
مصري شهير –  -7عائلة أديب وناقد أملاني راحل حائز على جائزة نوبل عام – 1910
إزالة األثر –  -8ضمير متصل – صفة زمن من املاضي – للنداء –  -9خراب – عائلة أديب
فرنسي راحل –  -10إسم ملنظمة عاملية ّ
سرية يتشارك افرادها عقائد وأفكار واحدة

عموديًا

ّ
يقطعانه الى قطع صغيرة
 -1في الحكومة – ماركة سيارات –  -2بحيرة روسية – رجاء – -3
– والدة –  -4من الحيوانات الداجنة – شالالت مائية بني أميركا وكندا من أغزر الشالالت
في العالم –  -5فضاء – بلدة لبنانية تشتهر بقلعتها التي سجن فيها أباء إستقالل لبنان
ّ
ّ
الهندية – حل
–  -6نخاف – إسم تجاري معروف لدواء مسكن لأللم –  -7نوع من السباع
ُ
ّ
البندقية عن األدرياتيك يقام
العقدة – مدينة فرنسية –  -8جزيرة إيطالية صغيرة تفصل
فيها مهرجان سينمائي سنوي – ثرى – لحم غير مطبوخ –  -9يهرب من املعتقل – مرحلة
ما بني الوالدة واملوت وكل روح على األرض –  -10فنان لبناني من أغانيه " ست الستات "

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

 -1الباستيل ّ–  -2نانسي – حنان –  -3طم – يفلت – فج –  -4فو – الفقر –  -5نواطير – ال –  -6سام
– مونو –  -7عل – سب – جو –  -8أردين – يرنف –  -9داليدا – ي ي ي –  -10تيرشكوڤا

عموديًا
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مشاهير 3145

حلول الشبكة السابقة

 -1أنطون سعادة –  -2الم – والرا –  -3بن – فام – دلت –  -4اسيوط – ي ي ي ي –  -5سيف – يم – ندر
–  -6الروس – اش –  -7يحتل – نبي –  -8لن – فلو – ريو –  -9افقا – جنيڤ –  -10عنجر – صوفيا

حل الشبكة 3144

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

روائـ ــي إنـكـلـيــزي (ُ )1870-1812يـعـتـبــر بــإج ـمــاع ال ـن ـقــاد أع ـظــم الــروائ ـيــن
اإلنكليز في العصر الفكتوري وال يزال الكثير من أعماله يحتفظ بشعبيته
حتى اليوم
ّ = 1+2+7+3+4+6
نبي الفرس ■  = 11+10+9مال مدفون في األرض ■ 8+5
= خاصتي

حل الشبكة الماضية :فيصل المقداد

وبعدها بوقت قليل خرج كالم عن استقالة
رئيس لجنة كرة السلة في هومنتمن غي
مانوكيان .األخير كان له الدور األكبر
في تحقيق الفريق البرتقالي للبطوالت
املحلية والعربية خالل املوسم املاضي،
وبحال خروجه سيتأثر النادي كثيرًا،
ماديًا ومعنويًا .مرحلة ضبابية يعيشها
هومنتمن ،وربما كان الحديث عن أن
النادي كان يريد املنافسة على األلقاب في
الذكرى املئوية لتأسيسه ،ومن ثم التراجع
إلى الوراء ،صحيحًا ،فالنادي حقق األلقاب
املوسم املاضي ،وما يعيشه اليوم يدل على
أن فترة التراجع بدأت ،بانتظار أن تتكشف
األمور خالل الفترة املقبلة.

