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الرياضة اللبنانية
يبدو أن ختام السنة القديمة ليس مثل بدايتها بالنسبة الى نادي الحكمة .فإذا
كان البيان الذي أصدرته اللجنة اإلدارية يوحي باإليجابية لناحية الخيارات الرعائية
املطروحة على طاولتها ،فإن األمور تبدو ضبابية بعض الشيء حاليًا

العبسي نحو الخروج من الحكمة
ورعاية منتخب لبنان
كريم
شربل ّ

ّ
ق��د ي �ش��ك��ل م��ا أع �ل �ن��ه ن� ��ادي الحكمة
ع��ن موافقته على ال�ع��رض الرعائي
ّ
املقدم اليه من قبل شركات ،بحسب
ما جاء في بيانه األخير ،منعطفًا في
موسمه ال بل في مستقبله ،إذ يبدو
ّ
جليًا أنه رغم األجواء االيجابية التي
ت� ّ�م اإلي�ح��اء بها ال��ى ال��رأي ال�ع��ام ،لم
تصل االم��ور ال��ى الخاتمة السعيدة
حتى اآلن.
وربما ما تضمنه البيان من تأليف

لجنة مصغرة قوامها عضوا اللجنة
اإلداري � � � � � ��ة م� � � � ��ارون غ� ��ال� ��ب وج � � ��ورج
ّ
شلهوب ،يدل على أن االم��ور ال تزال
ب�ح��اج��ة ال ��ى ال ��دراس ��ة ،إذ ع�ن��د ه��ذه
النقطة أش��ار ال�ب�ي��ان الحكموي الى
أن م�ه�م��ة ال�ل�ج�ن��ة امل ��ذك ��ورة ستكون
«ال� �ت� �ف ��اوض وب � � ّ�ت م ��وض ��وع ال�ع�ق��د
ض�م��ن االص� ��ول وإج � ��راء ال�ت�ع��دي�لات
على االتفاقية ضمن سياسة النادي
ّ
ومسلماته».
وع �ن��د ه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة ي�م�ك��ن ال�ت��وق��ف،
إذ ب �ح �س��ب ب �ي��ان ال� �ن ��ادي االخ �ض��ر

ف� ��إن ال �ع �ق��د ال � ��ذي ك� ��ان ق ��د ت� �ق � ّ�دم ب��ه
ح��زب ال �ق��وات اللبنانية ف��ي مرحلة
أول � ��ى ،ث ��م ع �ب��ر ش ��رك ��ات ب�ح�س��ب ما
ق�ي��ل ف��ي م��رح�ل��ة الح �ق��ة ،ي�ح�ت��اج ال��ى
ت� �ع ��دي�ل�ات ،م ��ا ي �ف �ض��ي ال� ��ى ن�ت�ي�ج��ة
واح ��دة ،وه��و أن��ه رغ��م امل��واف�ق��ة على
ال�ع��رض فانه ل��م يتم التوقيع عليه،
وهذا ما يؤكده شلهوب الذي رفض
في اتصال مع «األخبار» الكشف عن
ال�خ�ط��وات املقبلة ال�ت��ي ستقوم بها
ل�ج�ن�ت��ه ،م��ؤك �دًا ان «ث��واب��ت الحكمة
ال ت �ت �غ � ّ�ي ��ر ،وس �ن �ع �م��ل ع �ل ��ى ت��أم�ين

مصلحة النادي دون سواه ،إذ لدينا
إص � ��رار ع �ل��ى أن ��ه ال ي�ن�ت�م��ي ال ��ى أي
جهة حزبية ّ
معينة ،وال يمكن أحدًا
أخذه الى أي مكان» .وأضاف« :نحن
نرحب بالجميع وبكل شخص يريد
امل�س��اع��دة ودع��م ن��ادي�ن��ا ،وه��ذا دليل
على أننا ال نرتبط ب��أي جهة ب��ل ان
الحكمة هو للجميع ،وعملنا يأخذ
هذا املنحى ،وذلك من أجل املصلحة
ال � �ع� ��ام� ��ة» .وي� �خ� �ت ��م« :ه� � ��ذه امل��رح �ل��ة
ّ
التروي والهدوء والعمل
تحتاج الى
الدؤوب ،ونحن متفائلون كالعادة».
ّ
ل � � �ك� � ��ن م� � � �ص � � ��ادر خ� � ��اص� � ��ة م� ��واك � �ب� ��ة
ل �ل�أوض� ��اع ت �ج ��زم ب� ��أن ال� �ط�ل�اق ب�ين
ّ
املمول وديع العبسي ونادي الحكمة
أص�ب��ح أم� �رًا ح�ت�م�ي��ًا ،إذ إن العبسي
ك ��ان واض �ح��ًا ب��أن��ه ي�ق�ب��ل دخ� ��ول أي
داع��م على خ��ط رع��اي��ة ال �ن��ادي ،لكنه
بخط
ال يمكنه القبول أب �دًا بصبغه
ٍ
س �ي��اس��ي م� �ع�ّي�نّ  ،وه � ��و االم� � ��ر ال ��ذي
سيؤدي الى ابتعاده نهائيًا في حال
ّ
مصرًا على وضع
بقي الطرف اآلخر
شعار إذاعة لبنان ّ
الحر على مالبس
ال �ف��ري��ق ،وه ��ي امل �ع��روف��ة بانتمائها
الى القوات اللبنانية .وهذه املشكلة
هي التي جعلت العبسي يقتنع بأنه
ل �ي��س ه �ن ��اك م ��ن س �ب��ب ل�لاس �ت �م��رار
ب ��دع ��م ال �ح �ك �م��ة ،ألن األم � � ��ور ت��أخ��ذ
م�ن�ح��ى ي �ب��دو ب�ع�ي�دًا م��ن اق�ت�ن��اع��ات��ه

الكرة المصرية
ّ
عودة الدوري املصري بنظام املجموعتني :ترقب وحذر مع شكوك حول التأجيل
أع �ل��ن االت �ح��اد امل �ص��ري ل �ك��رة ال �ق��دم،
أمس ،عقب اجتماع بمندوبي األندية
ع��ن ان �ط�لاق ال� ��دوري ف��ي ال�ث��ان��ي من
شباط املقبل بنظام املجموعتني.
وض �م��ت امل �ج �م��وع��ة األول� � ��ى :األه �ل��ي
وإنبي ووادي دجلة ومصر املقاصة
وس� � �م � ��وح � ��ة وال � � �ج � ��ون � ��ة واإلن � � �ت� � ��اج
ال�ح��رب��ي وات �ح��اد ال�ش��رط��ة واالت �ح��اد
السكندري.
أم � � � ��ا ال � �ث � ��ان � �ي � ��ة ف � �ض � �م� ��ت ال � ��زم � ��ال � ��ك
واإلس � � �م� � ��اع � � �ي � � �ل� � ��ي وغ � � � � � ��زل امل � �ح � �ل ��ة
وبتروجيت وتليفونات بني سويف
وط�لائ��ع الجيش وامل �ق��اول��ون العرب
وحرس الحدود والداخلية.
يذكر أن دوري املجموعتني يعتبره
ً
االت �ح��اد امل �ص��ري ح�ل�ا س�ح��ري��ًا نظرًا
إلى ضيق الوقت املتبقي من املوسم
بعد تأجيل انطالقته أكثر من مرة.
وك��ان رئيس االتحاد املصري جمال
ع �ل��ام ق� ��د أع� �ل ��ن األح � � ��د أن ال � � ��دوري
س�ي�ن�ط�ل��ق أول ش �ب��اط م��ن األس �ب��وع
ال �ث��ام��ن ب�ع��د ت��وق��ف وت��أج �ي��ل ط��وي��ل
بسبب األحداث في البالد.
وق��د ات�خ��ذ ال�ق��رار ب�ن��اء على اجتماع
ب�ين وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ورئ �ي��س ات�ح��اد
ال�ك��رة ورائ ��د زه��ر ال��دي��ن وك�ي��ل لجنة
ال�ش�ب��اب ف��ي مجلس ال �ش��ورى ،وذل��ك

• كرة السلة •

الفرصة األخيرة
ع � ّ�ب ��ر أح� �م ��د ح� �س ��ن ق ��ائ ��د م �ن �ت �خ��ب م�ص��ر
ال �س ��اب ��ق والع � ��ب ال ��زم ��ال ��ك وع �م �ي��د الع �ب��ي
العالم عن أمله في أن يصدق اتحاد الكرة
ف ��ي م ��وع ��ده ال �ج��دي��د .وأض � ��اف ح �س��ن «أي
تأجيل لهذا املوعد يعني أن تعلن األندية
إف�ل�اس� �ه ��ا ت �م ��ام ��ًا ألن ال �ج �م �ي��ع
ب��دأوا اآلن يرتبون أمورهم على
انطالق املسابقة ،وربما البعض
ي �ب �ح��ث ع� ��ن ت ��دع� �ي ��م ال �ص �ف��وف
ب�لاع�ب�ين ج ��دد ،وال�ب�ع��ض اآلخ��ر
س� �ي ��رف ��ض ح �ت �م��ًا ال �ت �خ �ل��ي ع��ن

ب �ع��دم��ا ت ��م ال �ت��أج �ي��ل أك� �ث ��ر م ��ن م��رة
بسبب رف��ض ال �ت��راس األه �ل��ي ع��ودة
امل �س ��اب �ق ��ة إال ب �ع ��د ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
حقوق الشهداء وصدور حكم نهائي
في قضية مذبحة بور سعيد املتوقع
ص� ��دور ال �ح �ك��م ف�ي�ه��ا ن �ه��اي��ة ك��ان��ون
الثاني الجاري.
ورغ ��م إع�ل�ان االت �ح��اد ع ��ودة ال ��دوري
مطلع شباط ،إال أن الشكوك ال تزال

العبيه في موسم االنتقاالت الشتوية الذي
بات على األبواب» .وأشار حسن الى أنه إذا
ما جاء املوعد الجديد ولم تنطلق املسابقة،
فإن هذا يعني أن الالعبني لن يجدوا أندية
خ� ��ارج م �ص��ر ل�ل�اح �ت��راف ف�ي�ه��ا ألن م��وس��م
االن� �ت� �ق ��االت ال �ش �ت��وي��ة س�ي�ك��ون
ق��د أغ �ل��ق .ك�م��ا س�ي�ك��ون م��ن حق
ال�ل�اع� �ب�ي�ن ت � ��رك أن ��دي �ت �ه ��م دون
م�ق��اب��ل ،وف�ق��ًا لتعليمات الفيفا
ال �ت��ي ت�ن��ص ع�ل��ى ذل ��ك ف��ي ح��ال
إلغاء النشاط.

كيف ستكون
ردة فعل
جمهور األهلي
على قرار عودة
النشاط الذي
سيلي األحكام
القضائية؟

ت �س��اور ال�ك�ث�ي��ر م��ن م��درب��ي األن��دي��ة
والالعبني بشأن إقامة البطولة.
وم �م��ا ي��زي��د م��ن ض�ب��اب�ي��ة امل�ش�ه��د أن
ال �ظ��روف ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ي تشهدها
البالد لم يطرأ عليها تغييرات كبيرة،
حيث ال ي��زال السياسيون ينتظرون
إج� � ��راء االن �ت �خ ��اب ��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف��ي
غ �ض��ون ش �ه��ري��ن ،ال ��ى ج��ان��ب ت��رق��ب
األح�ك��ام القضائية الخاصة بكارثة

استاد بور سعيد والتي ستصدر قبل
خمسة أيام فقط من انطالق املسابقة
وما قد يصاحبها من غضب لروابط
االل �ت��راس وأس��ر ال�ش�ه��داء إذا ج��اءت
األحكام على خالف ما يتوقعون.
وق � ��ال ط � ��ارق ال �ع �ش��ري م � ��درب إن�ب��ي
«أشعر بأن املوعد الجديد قد يتأجل
مرة خامسة».
وأض ��اف ل��روي�ت��رز «ل��ن أص��دق ع��ودة
الدوري إال إذا لعب فريقي أول مباراة
في املسابقة ،أما قبل ذلك فاحتماالت
اإللغاء قائمة».
وت ��اب ��ع «ال �ت �ص��ري �ح��ات ال �ت ��ي ك��ان��ت
ت �ط �ل��ق ع �ل��ى م � ��دار األش� �ه ��ر امل��اض �ي��ة
وتحدد املواعيد النطالق املسابقة ثم
ال تنطلق تجعلني غير متفائل».
وأك� ��د ال �ع �ش��ري أن ��ه ال ي�ه�ت��م ب��إق��ام��ة
ال � � � ��دوري م� ��ن م �ج �م��وع��ة واح� � � ��دة أو
م�ج�م��وع�ت�ين ب �ق��در اه�ت�م��ام��ه ب�ع��ودة
النشاط بأي شكل من األشكال.
ورغ��م امل �خ��اوف ال�ت��ي ت�ط��ارد األن��دي��ة
امل � �ص� ��ري� ��ة ،أك � ��د ح� �س ��ن ف ��ري ��د ن��ائ��ب
رئ�ي��س االت �ح��اد امل �ص��ري ل�ك��رة ال�ق��دم
عزم االتحاد على إقامة البطولة في
موعدها ،مهما كانت التحديات.
وأض��اف فريد لرويترز «األم��ور هذة
امل � ��رة ت �خ �ت �ل��ف ع ��ن امل � � ��رات ال �س��اب �ق��ة

ألننا حصلنا على تأكيدات من وزير
ال��داخ�ل�ي��ة ووزي ��ر ال��ري��اض��ة بالتعهد
بإطالق املسابقة».
وتابع فريد «هذة املرة حصلنا على
خ �ط��اب��ات رس�م�ي��ة م �م �ه��ورة بتوقيع
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ي�ع�ل��ن ف�ي�ه��ا ال�ت��زام��ه
بتأمني مباريات الدوري مهما كانت
الظروف ،الى جانب خطابات مماثلة
من وزير الرياضة والقوات املسلحة».
وع �ب��ر ف��ري��د ع ��ن ت �ف��اؤل��ه ،م ��ؤك �دًا أن
هناك حوارًا مع األندية حول شروط
إقامة املسابقة بنظام املجموعتني.
وأضاف «من جانبنا كاتحاد للكرة،
نؤكد استعدادنا لعودة الدوري».
وح��ذر شوقي غريب امل��درب املساعد
مل �ن �ت �خ ��ب م� �ص ��ر ال � �س� ��اب� ��ق وم � � ��درب
س �م��وح��ة ال �ح��ال��ي م ��ن ال �ت ��راج ��ع عن
املوعد الجديد واألخير.
وق� � ��ال غ ��ري ��ب ل ��روي� �ت ��رز «ف � ��ي ح��ال��ة
ع��دم إقامة ال��دوري ،سيكون من حق
ال�لاع �ب�ين ت ��رك أن��دي�ت�ه��م دون مقابل
ت �ط �ب �ي �ق��ًا ل �ت �ع �ل �ي �م��ات ال �ف �ي �ف ��ا ال �ت��ي
تمنحهم حرية االنتقال إذا ما ألغي
النشاط».
وت��اب��ع غريب «رغ��م ك��ل امل �خ��اوف ،إال
أنني متفائل بإمكانية عودة الدوري
ف ��ي امل ��وع ��د ال �ج��دي ��د ،ل �ك �ن��ي أت�ح�ف��ظ
تمامًا على نظام املجموعتني».

 55نقطة إليميت و«تريبل دوبل» للخطيب
ان� �ط� �ل� �ق ��ت أم � � ��س م ��رح � �ل ��ة اإلي � � ��اب
ل�ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان ل �ك��رة ال�س�ل��ة حيث
ل�ع��ب ف��ي امل��رح�ل��ة األول ��ى عمشيت
مع ضيفه أنيبال زحلة وفاز عليه
بفارق  30نقطة ،13 - 34 ( 89 - 119
 .)62 - 86 ،39 - 64وح �ق��ق الع��ب
الفائز أندريه أيميت رقمًا قياسيًا
جديدًا بتسجيله  55نقطة و 12كرة
مرتدة بعد أن سجل  52نقطة أمام
بيبلوس وك��ذل��ك أم��ام الحكمة في
ال��ذه��اب .كذلك سجل م��ات فريجي
 24نقطة و 14ك��رة م��رت��دة ومحمد

همدر  10نقاط و 7كرات مرتدة.
أما من جانب أنيبال فكان تشادني
غ��راي أفضل املسجلني بـ  30نقطة
وجوي عكاوي بـ  26نقطة.
وف��ي م �ب��اراة ث��ان�ي��ة ض�م��ن املرحلة
عينها ،ف��از الشانفيل على ضيفه
أن�ت��ران�ي��ك 62 ،16 - 32( 79 - 117
  )53 - 85 ،41ف��ي دي ��ك امل �ح��دي.وس� � ّ�ج� ��ل ق ��ائ ��د ال �ش ��ان �ف �ي ��ل ف� ��ادي
الخطيب (الصورة) «تريبل دوبل»
في اللقاء مع  31نقطة و 12تمريرة
حاسمة و 10كرات مرتدة.

أما من جانب أنترانيك فكان مايكل
النار أفضل املسجلني بـ  15نقطة.
وف��ي دورة أم �س �ت��ردام الهولندية،
ّ
ح ��ل ال��ري��اض��ي ف ��ي امل ��رك ��ز ال�ث��ال��ث
ب �ع ��د ف� � ��وزه ع �ل ��ى ال� �ف ��ري ��ق امل �ن �ظ��م
غ��رون �ي �ن �غ��ن ب� �ف ��ارق  12ن �ق �ط��ة 89
 .)58 - 65 ،37 - 46 ،15 - 30( 77ّ
وتألق الثالثي االجنبي للرياضي
املصري اسماعيل أحمد ( 21نقطة)
ورش � ��اد ان ��درس ��ون ( )29ول��وري��ن
وودز ( ،)14ع �ل �م��ًا أن أح �م��د ك��ان
ق��ري �ب��ًا م ��ن ت�ح�ق�ي��ق «ت��ري �ب��ل دب ��ل»

بعدما التقط  14ك��رة مرتدة وكان
يحتاج الى تمريرة حاسمة واحدة
ّ
(سجل  9تمريرات) كي يحقق هذ
االن �ج��از .وك ��ان ع�م��ر ال �ت��رك أفضل
املسجلني املحليني ب �ـ 8ن�ق��اط ،ولم
ي� �ش ��ارك اح �م��د اب��راه �ي��م اال ل��وق��ت
محدود.
أم� ��ا ل �ق��ب ال �ب �ط��ول��ة ف��ذه��ب ل�ف��ري��ق
س �ي��ول �ي��اي ال �ل �ي �ت��وان��ي ب �ف ��وزه في
امل � �ب� ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ع �ل��ى م�ن�ت�خ��ب
مصر بفارق  3نقاط - 21( 70 - 73
.)52 - 51 ،34 - 37 ،18

