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السلة اآلسيوية

هاكوب خاجيريان:
2011
آسيا ّ
على كف عفريت
ال يحتاج األمني العام املساعد لالتحاد اآلسيوي لكرة السلة،
راض عن
هاكوب خاجيريان ،أكثر من سؤال صغير« :هل أنت ٍ
التنظيم في كأس ستانكوفيتش؟» حتى يطلق ما في صدره
من ً
أسى نتيجة التنظيم السيئ للبطولة الذي قد يؤدي إلى
«تطيير» استضافة كأس آسيا 2011
عبد القادر سعد

ً
احتفل اللبنانيون طويال بإحرازهم
لقب كأس ستانكوفيتش لكرة السلة
استضافها لبنان على م��دى 9
التي ّ
أي��ام .لكن أم��ورًا أخ��رى ظهرت لتبدو
األم� ��ور ك�م��ن «ي�ل�ح��س امل �ب ��رد»؛ إذ إن
إح� ��راز ال�ل�ق��ب ك ��ان ج �ي �دًا ،ل�ك��ن الثمن
ك��ان غ��ال�ي��ًا ،وه��و س�م�ع��ة ل�ب�ن��ان على
صعيد التنظيم.
 54دقيقة لم تكن كافية لألمني العام
امل�س��اع��د ل�لات�ح��اد اآلس �ي��وي هاكوب
خ��اج�ي��ري��ان ك��ي ي�ع��دد امل�ش��اك��ل التي
رافقت تنظيم البطولة والتي وضعت
اس�ت�ض��ا ّف��ة ل�ب�ن��ان ل�ك��أس آس�ي��ا 2011
«على كف عفريت» كما قال.
يطلق خاجيريان تنهيدة طويلة لدى
س��ؤال��ه ع��ن م��دى رض��اه ع��ن التنظيم
اللبناني لكأس ستانكوفيتش .فهو
يحتار من أين يبدأ .هل من امللعب أم
من اإلقامة ،أم من األمور اللوجستية،
أم من املسافة الطويلة التي كان على
ال� �ف ��رق أن ت �ق �ط �ع �ه��ا ،أم م ��ن الغياب
االت � � �ح � � ��ادي ب ��امل� �ع� �ن ��ى ال �ح �ق �ي �ق ��ي ال
الشكلي.
خاجيريان يرى أن الحديث بصراحة
وواق �ع �ي��ة م �ط �ل��وب ب �ع��د ال �ب �ط��ول��ة ،ال
قبلها أو خاللها ل�ع��دم إع�ط��اء طابع
سلبي للناس ،لكن بعدها ال ب��د من
وضع النقاط على الحروف .فاالتحاد
ال��دول��ي وض��ع مع االت�ح��ادات القارية
بطوالتها من
برنامجًا جديدًا إلقامة
ُ
ناحية التسويق والترويج ،وط ِّورت
األم� � ��ور م ��ن ع� ��ام إل� ��ى آخ � ��ر ،وآخرها
امل � ��وق � ��ع اإلل � �ك � �ت � ��رون � ��ي والتحديث
املعلوماتي بلغات م�ت�ع��ددة ،إضافة
إل��ى اإلح �ص��اءات ومتابعة املباريات
مباشرة .لكن بطولة ستانكوفيتش
أعادتنا تسع سنوات إلى ال��وراء ،مع
غياب الترويج والتسويق للبطولة،
وم��ا ّوض��ع م��ن إع�لان��ات ك��ان بطريقة
متخلفة ال تليق بالحدث؛ فالترويج
ل �ي��س ل �ل �ب �ط��ول��ة ،ب ��ل مل�ن�ت�خ��ب لبنان
ال��ذي س�ي�ش��ارك ف��ي امل��ون��دي��ال أواخر
الشهر الجاري.
وم � ��ن ال �ن ��اح �ي ��ة ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ،يورد
خ ��اج� �ي ��ري ��ان غ �ي �ض��ًا م� ��ن ف �ي ��ض من
التقصير الحاصل؛ فهناك منتخبات
وص �ل��ت ول ��م ت�ج��د م��ن ي�ن�ت�ظ��ره��ا في
املطار ،كاملنتخب الكازاخستاني الذي
وصل عند الثالثة والنصف صباحًا
ل�ي�ن�ت�ظ��ر س��اع��ات ق �ب��ل أن ي �ص��ل إلى
الفندق عند الساعة السابعة صباحًا.
ولم يكن حال املنتخب الياباني الذي
افترش العبوه بهو فندق الكومودور
لثالث ساعات قبل أن يحصلوا على
غرفهم.

ما حصل أشبه بـ«»Fiasco
أم��ا بالنسبة إل��ى ملعب غ��زي��ر الذي
استضاف البطولة« ،فاعتراضنا كان
من اليوم األول .وهو ما ّ
حوره البعض
إلى أسباب شخصية وفئوية .فبطولة
آسيا ال يمكن تنظيمها إال على ملعب

امل��دي �ن��ة ال��ري��اض �ي��ة ال��وح �ي��د املؤهل
الستضافة مثل ه��ذا ال �ح��دث ،ويقال
ع�ل��ى ملعب ال�ج�م�ه��ور أي �ض��ًا ،لكنني
ل��م أش ��اه ��ده» .وي�ض�ي��ف خاجيريان:
«ملعب املدينة الرياضية كان جاهزًا
ويحتاج إلى صيانة لبعض املكيفات.
ك��ذل��ك ،رئ�ي��س مجلس اإلدارة رياض
ال �ش �ي �خ��ة وض � ��ع م �ك��ات �ب��ه بتصرف
االت � � �ح � ��اد اآلس � � �ي� � ��وي ،ل� �ك ��ن ُصرفت
أم��وال طائلة (أضعاف تكلفة املدينة
الرياضية) لتكييف ملعب غزير ،وهو
ما لم ينجح ،ما أدى إلى « ،»Fiascoأي
املباراة
إل ��ى ف�ش��ل ذري ��ع وك��ارث��ة ف��ي
ّ
النهائية؛ إذ تحولت إلى مباراة تزلج
على الجليد .واحتج الفريق الياباني
الذي يعتمد على السرعة ،إلى درجة
ّ
أن امل��درب الياباني عدها غير عادلة
لجميع الالعبني ،وخصوصًا الالعبني
اللبنانيني الذين ينتظرهم استحقاق
كبير ،فيما العبوه هو سيعودون إلى
بيوتهم».
ويرى األمني العام املساعد خاجيريان
أن ه ��ذه ال�ب�ط��ول��ة ش �ه��دت س��اب�ق��ة لم
تحصل في تاريخ البطوالت العاملية
والقارية ،هي أن بعض الفرق احتاجت
إل ��ى س��اع�ت�ين ل �ل��وص��ول إل ��ى امللعب،
م ��ا أدى إل ��ى «ك �س ��ر» أص� ��ول تنظيم
ال� �ب� �ط ��والت ال� �ق ��اري ��ة ،وه � ��ذا سيكون
م��وض��ع ب �ح��ث ع �ل��ى ط ��اول ��ة االتحاد
اآلس �ي��وي ،علمًا ب��أن ش �ك��اوى كثيرة
وصلت من الدول املشاركة حتى قبل
ان �ط�لاق ال�ب�ط��ول��ة ،وه��و م��ا ُب�ح��ث في
اج�ت�م��اع ض��م  24ع�ض�وًا م��ن االتحاد
اآلس � �ي� ��وي ي� ��وم ال �س �ب��ت  7الجاري،
وهؤالء األعضاء ذاقوا ّ
األمرين نتيجة
زحمة السير ،إذ استغرق مشوارهم
من فندق ال�ك��وم��ودور ـــــ الحمراء إلى
ملعب غزير ساعتني كاملتني ،أضف
إل��ى ذل��ك أن��ه وج��ب الطلب م��ن الفرق
مغادرة الفندق قبل ثالث ساعات إال
رب�ع��ًا م��ن م��وع��د امل �ب��اراة و«ه ��ي املدة
نفسها ال�ت��ي تستغرقها ال��رح�ل��ة من
الدوحة إلى بيروت جوًا».
وي�ش�ي��ر خ��اج �ي��ري��ان إل ��ى أن حضور
االت � �ح ��اد ال �ف �ع �ل��ي ل ��م ي �ك��ن صحيحًا
ب��امل �ف �ه��وم ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ،إذ إن وجود
رئيس االتحاد جورج بركات واألمني
ال�ع��ام غ�س��ان ف��ارس وع�ض��و االتحاد
ف ��ادي ت��اب��ت ل��م ي�ك��ن ك��اف�ي��ًا؛ فاملسألة
ليست بمتابعة ال�ك�ه��رب��اء أو توفير
املياه ،فهذه من مسؤولية أي ناطور
ف� ��ي امل� �ل� �ع ��ب ،أم� � ��ا أع � �ض� ��اء االتحاد
فمسؤوليتهم أكبر من ذلك بكثير.
ُ
ستانكوفيتش
فحني استقدمت كأس
ُ ّ
ُ
وربطت بكأس آسيا  ،2011شنت حرب
على هاكوب خاجيريان «اللبناني»
ّ
ال� ��ذي ع� ��ده ب �ع��ض أع �ض��اء الجمعية
ال �ع �م��وم �ي��ة ف� ��ي االت � �ح� ��اد اآلسيوي
أن ��ه «ه � � ّ�رب» ال �ب �ط��ول��ة ف��ي ال �ظ��ل إلى
لبنان ،أضف إلى ذلك «هجوم بعض
الصحافة على املشاركة املدفوعة في
ُ
املونديال ،رغم أن األموال التي دفعت
م��ا ك��ان��ت لتتوافر ف��ي ظ��روف أخرى.
ورئيس االتحاد السابق بيار كاخيا

هل أبلغ خاجيريان رئيس الجمهورية بإمكان سحب استضافة كأس آسيا  2011من لبنان؟ (عدنان حاج علي)

زيارة رئاسية
زار وفد من االتحاد اللبناني لكرة
السلة برئاسة رئيس االتحاد جورج
بركات وأعضاء االتحاد رئيس
الجمهورية العماد ميشال سليمان
في مقر إقامته الصيفي في قصر
بيت الدين .ورافق الوفد الجهازان
اإلداري والفني وأفراد منتخب لبنان
لقب مسابقة كأس
للرجال الذي أحرز ّ
ستانكوفيتش التي نظمها االتحاد
اللبناني على ملعب نادي غزير برعاية
رئيس الجمهورية .بداية ،شكر
بركات رئيس الجمهورية على رعايته
للمسابقة وحضوره املباراة النهائية
وتشجيعه املنتخب الوطني ،مضيفًا
أن حضور الرئيس أعطى دفعًا معنويًا
لالعبني اللبنانيني .وفي كلمته ،هنأ
الرئيس سليمان املنتخب الوطني
على إنجازه اآلسيوي الكبير ،مشيرًا إلى
أن الوحدة بني جميع أطياف الشعب
اللبناني ّتقود إلى النجاح ،وأن منتخب
ُ
لبنان يمثل الوطن بأسره .وتمنى
سليمان التوفيق للمنتخب الوطني
املشارك في بطولة العالم التي ستقام
في تركيا بني  28آب الجاري و 12أيلول
املقبل.

كان له الفضل األكبر ،وتمتع بالجرأة
ال �ك �ب �ي��رة ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب��ال�ت�ن�ظ�ي��م ،رغم
املخاطرة الكبيرة في حسابات الربح
وال �خ �س��ارة ،وت �ع� ّ�رض ل�ه�ج��وم كبير
م��ن أط� ��راف ات�ه�م��وه ب��وض��ع االتحاد
ت�ح��ت أع �ب��اء م��ال�ي��ة؛ ف �ه��ؤالء األطراف
كانوا سعداء باألمس بتنظيم كأس
ستانكوفيتش في لبنان« .علمًا بأن
كاخيا كان يجب ان يكون حاضرًا في
البطولة ،شأنه شأن رؤس��اء االتحاد
ال �س��اب �ق�ي�ن ال ��ذي ��ن ج� ��رى تجاهلهم،
ّ
يسجل على االتحاد الحالي
وهو ما
ال � ��ذي ي �ج��ب أن ي�س�ت�غ��ل املناسبات
الكبرى ليبرهن على وحدة عائلة كرة
السلة».

انطباع رؤساء الوفود
وأعضاء االتحاد
اآلسيوي كان «سيئًا»
انتظر العبو المنتخب
الياباني  3ساعات في
البهو قبل الحصول
على غرفهم

تأثير الخالفات الداخلية
وي ��رى خ��اج �ي��ري��ان أن م��ا ح�ص��ل من
خ�ل��اف� ��ات ّ داخ� �ل� �ي ��ة وع � � ��دم استقرار
اال ّت �ح��اد أث ��ر ع�ل��ى التنظيم ،وه��و ما
ّ
االتحاد اآلسيوي ،الذي عده
حذر منه
ً
البعض تدخال في الشؤون الداخلية
لالتحاد اللبناني ،فيما ّ حصل تدخل
كبير من مراجع غير سلوية ،ومدحه
البعض.
وع��ن االنطباع ال��ذي خ��رج به رؤساء
ال��وف��ود وأع �ض��اء االت �ح��اد اآلسيوي
واملسؤولون عن األمور الفنية ،يجيب
األم�ي�ن ال�ع��ام امل�س��اع��د بكلمة واحدة:
«س � �ي� ��ئ» ،وه � ��و م ��ا ي ��ؤس� �ف ��ه؛ لكونه
لبنانيًا ويعرف التبعات التي ستقع
االنطباع على كرة السلة
على مثل هذا
ً
اللبنانية مستقبال ،م��ع ع��دم معرفة
كيفية حسر الخسائر التي قد تفوق
«ق��درت��ي ال�ش�خ�ص�ي��ة ،وأب �ل �غ��ت بذلك
املدير العام لوزارة الشباب والرياضة
زي � ��د خ �ي ��ام��ي وح� �ت ��ى م� ��راج� ��ع عليا
أخ ��رى وضعتها م��ع رئ�ي��س االتحاد
اآلسيوي بالفشل الذي حصل والذي
أعاد اللعبة إلى عام  ،1960وخصوصًا
ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال� �ت ��روي ��ج والتسويق
الغائب؛ فالرياضة أصبحت صناعة،
والترويج قبل البطولة وبعدها أهم
من خوض املباريات».
ويتابع خاجيريان الحديث عن مسألة
ن�ق��ل امل �ب��اري��ات إل��ى غ��زي��ر ،ال ��ذي كان
لحسابات انتخابية وف�ئ��وي��ة ،وكان

مرفوضًا من االتحاد اآلسيوي الذي
ُ
«حشر في الزاوية» ،وخصوصًا على
صعيد اإلقامة التي كان من املفترض
أن تكون في فندق «كاونتري لودج»
وف�ن��دق ف� ُ�ي أدم��ا ،لكن قبل  6أي��ام من
البطولة «أبلغنا بعدم إمكان توفير
غرف في فنادق أدما ،وبالتالي يجب
ال �ع��ودة إل��ى ف�ن��دق ال �ك��وم��ودور .وألن
ه��اك��وب خاجيريان لبناني ،ف�ه��ذا ال
ي�ع�ن��ي أن ��ه يستطيع ق �ب��ول أي شيء
ي�ص��در ع��ن االت�ح��اد اللبناني للعبة،
احترامها».
فهناك أصول يجب
ً
ويعطي خاجيريان مثال عن بطولة
آس �ي��ا  2011ل �ل �س �ي��دات ال �ت��ي ستقام
ف��ي ال �ي��اب��ان وال �ت��ي ب ��دأ اإلع � ��داد لها
قبل سنة ال قبل عشرة أي��ام ،وه��و ال
ّيقبل بمقولة أن التغيير االتحادي
أث ��ر ع�ل��ى االس �ت �ع��داد ،إذ إن طباخي
ه��ذا التغيير ك��ان ي�ج��ب أن يتنبهوا
ملصلحة اللعبة ،علمًا بأنهم أبلغوا
م ��رات ب��أن م��ا سيحصل سيوصلهم
إلى الحالة التي وصلوا إليها ،وهذا
ل�ي��س م��ن ب ��اب ال�ت�ن�ب��ؤ ،ب��ل م��ن خالل
خبرة طويلة .وعضو االت�ح��اد فادي
ت ��اب ��ت ال � ��ذي ك � ��ان أك� �ث ��ر املتحمسني
لالستضافة اعترف بأن االتحاد غير

