
عبد القادر سعد 

الرياضية  امل���دي���ن���ة  م��ل��ع��ب  اح���ت���ض���ن 
مباراة معدومة املستوى بني منتخبي 
ل��ب��ن��ان وق��ط��ر األومل��ب��ي��ني ل��ك��رة القدم، 
الحسابات  خ��������ارج  ب����ف����وز  وان����ت����ه����ت 

يًا. 
ّ
للمنتخب اللبناني 2 - 1 ود

وغ����اب ال��ج��م��ه��ور ع��ن امل���درج���ات، رغم 
ف��ت��ح ال��ب��اب م��ج��ان��ًا م��ن ق��ب��ل االتحاد، 
بعد ق��رار القوى األمنية ع��دم السماح 

ألحد بالدخول الى امللعب. 
وافتتح لبنان التسجيل عبر مصطفى 
ركلة  م�����ن   70 ال���دق���ي���ق���ة  ف�����ي  ش����اه����ني 
وعزز  عقيل.  عرقلة حسني  بعد  ج��زاء 
الدقيقة  في  تقدمه  اللبناني  املنتخب 
92 بهدف حسن شعيتو من تسديدة 
بعيدة ارتطمت بأحد املدافعني وغّيرت 
ات��ج��اه��ه��ا ال���ى داخ���ل امل��رم��ى القطري. 
الله  الغفور عبد  القطري عبد  وقلص 

النتيجة في الدقيقة 93. 
قاد املباراة الحكام وارطان ماطوسيان 
ق�������واص وح����س����ن عيسى،  أح����م����د  م�����ع 

ومحمد املولى رابعًا. 
��ل ل��ب��ن��ان: ال���ح���ارس ن��زي��ه أسعد، 

ّ
■ م��ث

ب�����ه�����ل�����وان، عمر  وال������اع������ب������ون: رام���������ي 
فاعور،  هيثم  منصور،  ن��ور  عويضة، 
مصطفى شاهني، شادي عطّية، حسن 
علوّية، حسن فردوس، جاسنت موسى 
االحتياط: محمد  وربيع عطايا. ومن 
الكردي،  أي������وب، ح��س��ني ع���ام���ة، ع��م��ر 
بشار املقداد، حسن شعيتو، عبد الله 

طالب وحسني عقيل. 
وي���ش���رف ع��ل��ى امل��ن��ت��خ��ب امل�����درب إميل 
رستم وامل��درب املساعد حسن شغري. 
وس���ي���ل���ت���ق���ي امل���ن���ت���خ���ب ال���ل���ب���ن���ان���ي مع 
نظيره السوري األوملبي يوم الخميس 
2.15 على  ال��س��اع��ة  ع��ن��د  ال���ج���اري   23
ملعب صيدا، واملنتخب الكويتي يوم 
األربعاء 26 كانون الثاني عند الساعة 

2.15 على ملعب املدينة الرياضية. 

ام 
ّ

جلسة الحك
وص����ل����ت األخ������ط������اء ال���ت���ح���ك���ي���م���ي���ة في 
مباريات كرة القدم الى قمة الخطورة، 
الحكام  ل����ج����ن����ة  ت�����ح�����رك  ي�����وج�����ب  م������ا 
ل��ح��س��م األمور،  ورئ��ي��س��ه��ا وال����ن����وادي 
والخطب  ال����ك����ام  م����ج����رد  م����ن  ب���ع���ي���دًا 
بمضامني باتت مكشوفة حتى ملعظم 
ال��ح��ك��ام ال��ذي��ن ي��درك��ون أن م��ا ُي��ق��ال ال 

يعكس حقيقة الواقع. 
في جلسة تقويم الحكام األسبوعية، 
الثاثاء، كشفت أخطاء تحكيمية عدة، 
ر على النتائج )عدم 

ّ
بعضها فاضح أث

احتساب ركلة جزاء واضحة للنجمة 
أمام املبرة بعدما »شد« سعد بهلوان 
ال��ن��ج��م��اوي ع��ل��ي ع��ل��وي��ة، م���ع وجوب 
ال��ح��ك��م وارطان  ال����اع����ب، وق�����ال  ط����رد 
ماطوسيان إنه »لم يشاهدها«. وهي 
املرة الثانية التي يخطئ ماطوسيان 
مؤثرة،  بطريقة  ت��ح��دي��دًا  النجمة  م��ع 
وقبلها أمام الراسينغ، حيث حصلت 
ملسة يد داخل املنطقة(. وهذه الحالة 
م��ّرت م��رور ال��ك��رام، رغ��م تأكيد رئيس 
لجنة التقويم نبيل عياد وجود ركلة 
ج��زاء وط��رد، فيما »نزلت السما على 
األرض« من قبل رئيس اللجنة محمود 
الربعة على الحكم أندريه حداد بسبب 

خطايا التحكيم 
ولبنان يفوز 

على قطر أوملبيًا  

ط��رده العب األنصار رام��وس ببطاقة 
رفع  معتبرًا  الراسينغ(،  )أم��ام  حمراء 
النتيجة  ب��أن  علمًا  الصفراء،  البطاقة 
انتهت 2 - 0. هذا إضافة الى األخطاء 
ف���ي مباريات  ال��ت��ي ت��ح��ص��ل  ال��ك��ب��ي��رة 

العهد والتي تكررت. 
وف����ي م���ب���اري���ات أخ����رى ل���م ت��ك��ن هناك 
التضامن  ل���ق���اءي  ف���ي  ت���ذك���ر  أخ���ط���اء 
والصفاء بقيادة الحكم بشير أواسي 
الذي يقدم موسمًا ممتازًا، وكذلك في 
ل��ق��اء ال��س��ام واإلخ�����اء ب��ق��ي��ادة الحكم 

قًا. 
ّ
محمد املولى الذي كان موف

 
ّ

وف���ي ل��ق��اء ال��س��اح��ل واإلص�����اح، تبني
احتسبها  ال����ت����ي  ال������ج������زاء  رك����ل����ة  أن 
لإلصاح  غ�����ن�����دور  رض���������وان  ال���ح���ك���م 
البطاقة  ال��ى  إض��اف��ة  كانت صحيحة، 
الصفراء، كذلك فإن طرد الحارس بال 
محمد  على  عنيف  خطأ  بعد  ك��س��اب 
قصاص كان صحيحًا، وبالتالي فإن 
غندور نجح في قيادة املباراة. ولفت 
األن����ظ����ار غ���ي���اب م����راق����ب ال���ح���ك���ام عن 
املباراة )عضو اللجنة طالب رمضان(. 
ول��دى استفسار عياد ع��ن سبب عدم 
ح���ض���ور رم����ض����ان، أب��ل��غ��ه ال���رب���ع���ة أن 
والده توفي، علمًا بأن الوفاة حصلت 
الربعة  ب��اس��ت��ط��اع��ة  وك������ان  ال��ج��م��ع��ة 
تعيني مراقب بديل لكون املباراة يوم 

األحد. 
وف����ي ل���ق���اء ال��ع��ه��د وال���غ���ازي���ة، ظهرت 
أخطاء مع الحكمني املساعدين حسن 
ت��س��ل��ل ع��ل��ى العهد(،  ق��ان��ص��وه )رف�����ُع 
وزم���ي���ل���ه ف�����ادي م��غ��ن��ي��ة )ل����م يحتسب 
هدفًا صحيحًا للعهد بداعي التسلل(، 
إض��اف��ة ال���ى رف���ع راي��ت��ه أك��ث��ر م��ن مرة 

بقرارت خاطئة. 
وحده  م���غ���ن���ي���ة  ت���ح���م���ي���ل  ي���م���ك���ن  وال 
م���س���ؤول���ي���ة م����ا ح���ص���ل وي���ح���ص���ل، إذ 
إن م��راق��ب��ة ال��ح��ك��ام وت��وج��ي��ه��ه��م حني 
الثانية  الدرجة  يقودون مباريات في 
وال��ث��ال��ث��ة غ���ائ���ب���ان، وب��ال��ت��ال��ي ُيشرك 
ب��ع��ض ال��ح��ك��ام ف��ي م��ب��اري��ات الدرجة 
غير جاهزين ومهملني.  وه��م  األول���ى 
ك��ذل��ك ف����إن س��ي��اس��ة ال��ت��ع��ي��ني خاطئة 
��ف طاقم يضم 

ّ
ُي��ؤل أحيانًا وذل��ك ح��ني 

حكامًا جددًا من دون تطعيمهم بحكام 
دوليني وأصحاب خبرة قادرين على 

مساعدتهم في بعض الحاالت. 
وف����ي م���ب���اراة ال��ع��ه��د وال���غ���ازي���ة، غاب 
م��راق��ب ال��ح��ك��ام أي��ض��ًا، لكن ه��ذه املرة 
)وال��ح��م��د ل��ل��ه( دون ح��ال��ة وف����اة، ولم 

تعرف األسباب. 
وفي لقاء الراسينغ واألنصار بقيادة 
ال��ح��ك��م أن����دري����ه ح������داد، ك���ان���ت جميع 
ال����ق����رارات ص��ح��ي��ح��ة ب��اس��ت��ث��ن��اء طرد 
 أم�����رًا الف���ت���ًا ح��ص��ل في 

ّ
رام�������وس. ل���ك���ن

ال��ح��ك��م املساعد  امل����ب����اراة م���ع إص���اب���ة 
 عضلي بني الشوطني، 

ّ
سامر بدر بشد

 أن بدر 
ّ

عولج وتابع بدر اللقاء. وتبني
شارك في قيادة مباراة أخرى صباحًا 
ب��ني ال��راس��ي��ن��غ وط��راب��ل��س ف��ي بطولة 
األش����ب����ال. وه����ذه ل��ي��س��ت امل����رة األولى 
ال��ت��ي ي��ق��ود ف��ي��ه��ا ح��ك��م م��ب��ارات��ني في 
يوم واحد، وهو أمر ال يحصل إال في 

لبنان. 

أين الحكام؟ 
ب��ع��ض امل��ب��اري��ات ف��ي ال��درج��ة الثالثة 

حقق منتخب لبنان األوملبي فوزًا مفاجئًا على ضيفه القطري 2 - 1، استعدادًا 
لتصفيات أوملبياد لندن 2012، في وقت ازدادت فيه أزمة الجهاز التحكيمي في 

لبنان نتيجة السياسة الخاطئة من قبل املسؤولني، من دون االنتقاص من قدرات 
الحكام 

الصاالت 

حسم أول سبورتس قّمة 
املرحلة الخامسة من دوري 
الصاالت وضيفه الصداقة 

بفوزه عليه 3-1، على 
ملعب مجمع الرئيس لحود. 
وسجل أهداف الفائز الثالثة 

قاسم قوصان )الصورة(، 
وللصداقة مروان زورا. 

وعلى ملعب السد، حقق 
الندوة القماطية فوزًا 

كبيرًا، هو األول له وجاء 
على مضيفه أوملبيك 

صيدا )12-1(. وتألق حسن 
حمود بتسجيله 6 أهداف، 

وعباس عطوي »أونيكا« )2( 
وعلي الحمصي )3( وفالح 

شرف الدين. وسجل هدف 
أوملبيك وديع عسيران. 

وهنا الترتيب: 1- البنك 
اللبناني الكندي13 نقطة، 

2ـ أول سبورتس12، 3ـ 
الصداقة10، 4ـ الندوة 

القماطية 3، 5ـ قوى األمن 
الداخلي3، 6ـ كامل جابر 

الثقافي3، 7 ـ أوملبيك 
صيدا0.

ي����ق����وده����ا حكام  ال����ش����ب����اب  وب����ط����ول����ة 
ُمبعدون  أو  االخ���ت���ب���ار،  ف���ي  راس���ب���ون 
ع��ن م��ب��اري��ات ال��درج��ة األول����ى نتيجة 

الرتكابهم أخطاًء حاسمة!! 
ولدى االستفسار عن األسباب، يأتي 
ال����ج����واب »ل���ي���س ه���ن���اك م���ا ي��ك��ف��ي من 
ال��ت��س��اؤالت: »أين  ال��ح��ك��ام«، م��ا يثير 
الحكام؟ ومن املسؤول عن تهشيلهم، 
وإيصالهم إلى حالة القرف واالبتعاد 
السياسة  أل���ي���س���ت  ال���ت���ح���ك���ي���م«؟  ع����ن 
ال��ج��ه��از؟ وهل  ق��ي��ادة  ف��ي  »الحكيمة« 
تقبل األندية أن يقود مبارياتها حكام 

مراهقون؟ 
■ صدقت توقعات البعض أن رئيس 
سيكون  ال����رب����ع����ة  م���ح���م���ود  ال���ل���ج���ن���ة 
ح��اض��رًا ف��ي الجلسة بعد ط��ول غياب 
)أكثر من ثاث جلسات( لوجود »خطأ 
إج��رائ��ي« حصل ف��ي إح��دى املباريات 

يوجب تحركًا وقائيًا للمراحل املقبلة. 
وب��ال��ف��ع��ل ح��ض��ر ال���رب���ع���ة، ع��ل��م��ًا بأنه 
غ��اب أسابيع شهدت أخ��ط��اًء حاسمة 

وكبيرة!! 
■ وف���ى رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ت��ق��وي��م نبيل 
ع���ي���اد ب���وع���ده وأح���ض���ر ل��ق��ط��ة لركلة 
��م��ن��ح ل��ل��ع��ه��د أمام 

ُ
ال���ج���زاء ال���ت���ي ل���م ت

األن�����ص�����ار )مل����س����ة ي����د م���ح���م���د حمود 
ف��ي األس��ب��وع ال���س���ادس(، لكن الحالة 
ل���م ت��ع��رض ب��رف��ض م���ن ق��ب��ل الربعة، 
والسبب »نحن حّرين«. وهو ما فّسره 
خطأ  ظهور  يحتمل  ال  بأمر  البعض 
حاسم بحق العهد ومع فريق منافس 
النتيجة  أن  وخصوصًا  اللقب،  على 
ك���ان���ت ال���ت���ع���ادل ال��س��ل��ب��ي، ع��ل��م��ًا بأن 
الربعة أش��ار الى أن األخطاء تحصل 
املوسم  ه��ذا  الثالثة  للمرة  العهد  م��ع 
)لقاءات األنصار والصفاء والغازية(، 

كرة القدم

بعض الحكام يقودون مباراتين في 
اليوم... فَمن المسؤول عن تهشيل 

الحّكام؟

يخوض منتخب لبنان األولمبي 
مباراتين وّديتين أمام سوريا 

والكويت

رياضة

فرحة نور منصور )يمني( ومصطفى 
شاهني والقائد عمر عويضة )5( 
بالهدف األول )هيثم املوسوي( 
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