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الرياضة اللبنانية

الخالفات
ّ
مزقت
اللجنة
االدارية
للحكمة

ّ
أطلق الفريق اآلخر املتمثل باألعضاء األربعة في اللجنة اإلدارية للحكمة حملة الرد على ما يتعرضون له من دعاوى ،وحديثهم عن
التوجه الى القضاء بدورهم في حال دعت الحاجة .في وقت يبدو فيه أن املعركة بني األطراف املتنازعة انتقلت من اإلدارة الى
الفريق ،مع رفع دعوى على املدير الفني فؤاد أبو شقرا على خلفية االنسحاب من بطولة غرب آسيا

أزمة نادي الحكمة :أصدقاء األمس أعداء اليوم
عبد القادر سعد
ت �ح ��ت ع � �ن� ��وان «ال �ح �ك �م ��ة ت� �ع ��ود ال ��ى
ال� �ح� �ك� �م ��ة» ،ع� �ق ��د األع� � �ض � ��اء األرب � �ع ��ة
ف��ي ال�ل�ج�ن��ة اإلداري � ��ة ل �ن��ادي الحكمة:
م � � ��ارون غ ��ال ��ب (ال ��رئ� �ي ��س وف � ��ق ق� ��رار
قضائي) ،واألعضاء :جورج شلهوب،
إل�ك��و داوود وم ��ارك بخعازي
م��ؤت �م �رًا ص �ح��اف �ي��ًا ل�ت��وض�ي��ح
م��ا يمر ب��ه ال �ن��ادي ف��ي الفترة
ال� � �ح � ��ال� � �ي � ��ة ،م � � ��ع ن � � �ظ � ��رة ال� ��ى
ال��وراء قبل ال��وص��ول ال��ى هذه
الفترة .وال شك أن القصد من
ع�ب��ارة «ال�ح�ك�م��ة» الثانية في
ال �ش �ع ��ار ل �ي��س ح �ك �م��ة ال�ع�ق��ل
واملنطق ،وقد تكون أقرب الى
ال�ح�ك�م��اوي�ين األص �ي �ل�ين ،كما
أش ��ار ع�ض��و ال�ل�ج�ن��ة اإلداري� ��ة
ج� � � � � ��ورج ش � � �ل � � �ه � ��وب .ف� �ح ��ال ��ة
الجنون التي يعيشها النادي
ال تشير الى أي من «الحكمة»
أو الهدوء أو املنطق أو تغليب
املصلحة العامة على املصالح
أشار مدرب الحكمة
ال�ش�خ�ص�ي��ة .فكمية ال��دع��اوى
فؤاد أبو شقرا (الصورة) ال �ق ��ائ �م ��ة ف� ��ي ال� � �ن � ��ادي ،ال �ت��ي
الى أنه سيسير في
ي�ب��دو أن ع��دده��ا سيرتفع في
عن
موضوع الحديث
ح��ال تحركت اللجنة اإلداري��ة
في
وجود مراهنات
ال �ح��ال �ي��ة ض ��د ال��رئ �ي��س إي�ل��ي
م �ش �ن �ت��ف (وف� � ��ق ق� � ��رار وزارة
لقاء الحكمة واملتحد
ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة) وأم�ي�ن
في «الفاينال »8
ال� � �س � ��ر ج � � ��ان ح � � �ش� � ��اش ،غ �ي��ر
واالتهامات املوجهة
مسبوقة في تاريخ النادي.
إليه حول ضلوعه في
ل �ك��ن م ��ا ه ��و م ��ؤل ��م ف ��ي واق ��ع
املسألة حتى النهاية.
ال�ح�ك�م��ة ه��و ت �ح� ّ�ول أص��دق��اء
وهو سيطلب من
األمس الى أعداء اليوم .فإيلي
هاشم
محاميه صخر
م �ش �ن �ت ��ف رف � � ��ع دع� � � ��وى ع �ل��ى
مالحقة املوضوع
زم�ل�ائ ��ه ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة اإلداري � ��ة
ل �ل �ط �ع��ن ف � ��ي ج �ل �س ��ة ت ��وزي ��ع
قضائيًا ،حتى لو توقف
امل �ن��اص��ب ،ورف ��ع دع ��وى على
الطرف اآلخر.
صديقه فؤاد أبو شقرا مدرب
ال � �ف ��ري ��ق ،وه� �م ��ا ّأس � �س� ��ا م�ع��ًا
فريق الحكمة املرشح إلح��راز
البطولة ه��ذا املوسم بعد سنوات من
ال�غ�ي��اب .واألع �ض��اء األرب �ع��ة ي�ه��ددون
برفع دع��وى على مشنتف ،كما يتهم
أحد الحاضرين في املؤتمر مشنتف،

أبو شقرا
والقضاء

ال � ��ذي ي �ع �ت �ب��ره ك �ث �ي ��رون ب ��أن ��ه ال��رم��ز
ف��ي ن ��ادي ال�ح�ك�م��ة ،ب��أن��ه م ��ؤذ وم� ّ
�دم��ر
ٍ
ل� �ل� �ن ��ادي ،وي ��واف� �ق ��ه ب �ع��ض األع� �ض ��اء
وتحديدًا بخعازي رغم تحفظ مارون
غ��ال��ب ،أو ب��األح��رى انتظار األي��ام كي
ت�ك�ش��ف م ��ا إذا ك ��ان م ��ؤذي ��ًا أو ال .ثم
ي��أس��ف داع ��م ال �ن ��ادي ش�ف�ي��ق ال �خ��ازن
ل�ل�خ�ي��ان��ة ال �ت��ي ت �ع � ّ�رض ل �ه��ا م ��ن قبل
�ره إي �ل��ي م�ش�ن�ت��ف «ال ��ذي
ص��دي��ق ع �م�
استغلني وك� ّ�ذب ّ
علي وأخفى أشياء،
وح� � ّ�رف أم� ��ورًا أخ ��رى ووص ��ل ال ��ى ّما
وص��ل اليه بمساعدتي ،قبل أن يلتف
ويطعنني» .كل هذا يحصل بني أبناء
ال �ح �ك �م��ة وأص� ��دق� ��اء امل ��اض ��ي وال��ذي��ن
ت�ح��ول��وا ال��ى أخ �ص��ام ي�ت�ن��اح��رون في
امل �ح��اك��م وي �ت �ب ��ادل ��ون ال ��رس ��ائ ��ل ع�ب��ر
امل� �ب ��اش ��ري ��ن ف� ��ي ال � �ق � �ض ��اء ،ف� ��ي وق ��ت
يعيش فيه الفريق فنيًا أفضل مراحله
منذ سنوات طويلة.
أم � ��س ،ع �ق��د امل ��ؤت �م ��ر ال �ص �ح��اف��ي ف��ي

م� ��رك� ��ز ال � �ب � �ي� ��ال ب� �ح� �ض ��ور األع � �ض� ��اء
�درب أب��و شقرا
األرب�ع��ة ،إضافة ال��ى امل� ّ
وب �م �ت��اب �ع��ة ،ودون ت ��دخ ��ل أو ح�ت��ى
السماح بتوجيه األسئلة إليهما ،من
داعمي الفريق شفيق ال�خ��ازن وعماد
واك �ي��م (األم �ي��ن ال �ع��ام ل �ل �ق��وات س��اب�ق��ًا
واملرشح لالنتخابات النيابية).
غ ��ال ��ب ت �ح ��دث ع ��ن ال �ف �ت ��رة ال �س��اب �ق��ة،
شارحًا حيثيات ما حصل مع رعاية
ودي � � ��ع ال �ع �ب �س��ي وال� � �ق � ��وات ل�ل�ح�ك�م��ة
وم��ا راف�ق�ه��ا م��ن ت �ج��اذب��ات ،معلنًا أن
اإلدارة ق ��ررت ال �ك�ل�ام ب�ع��دم��ا صمتت
فترة طويلة احترامًا لرئيس الحكمة
ول�ل�م�ط��ران ب��ول��س م �ط��ر« ،ل �ك��ن الكيل
ق� ��د ط� �ف ��ح وال ي �م �ك��ن ال� �س� �ك ��وت ب�ع��د
اليوم» .فاملوضوع بالنسبة إلى غالب
وزم�لائ��ه أص�ب��ح ي�ط��ال الحكمة كرمز
ومؤسسة.
ال�ب��داي��ة ك��ان��ت م��ع ك�ل�ام ح��ول املرحلة
ال� �س ��اب� �ق ��ة ،وك� �ي ��ف ان �ت �ق �ل��ت ال ��رع ��اي ��ة

احتمال عقد مؤتمر
صحافي إليلي مشنتف
الجمعة

م��ن ال�ع�ب�س��ي ال��ى ال �ق��وات ،وامل �ه��م فيه
ه � ��و ت ��وض� �ي ��ح أن ال �ل �ج �ن ��ة اإلداري � � � ��ة
ل�ل�ن��ادي ،وت�ح��دي�دًا األع �ض��اء األرب �ع��ة،
ال يتحملون مسؤولية االنتقال ،لكن
هناك من حاول إلصاق هذا املوضوع
ب �ه��م .ف �غ��ال��ب أوض� ��ح أن ال �خ �ي��ار ك��ان
رعاية العبسي والقوات للحكمة «التي

انطالق «الفاينال فور» اليوم
تنطلق اليوم منافسات «فاينال فور» بطولة لبنان لكرة
السلة ،حيث يلعب الحكمة مع ضيفه املتحد عند
الساعة  17.00في غزير في أولى مباريات سلسلة الفريقني
في نصف النهائي .وتنطلق غدًا منافسات السلسلة
الثانية بني الرياضي والشانفيل عند الساعة  17.30على
ملعب املنارة .ويدخل الحكمة املباراة مدعومًا بجمهور
كبير في املدرجات وقوة هجومية على أرض امللعب مع
الثنائي األجنبي كوينسي دوبي ودايشون سيمز (الصورة)،
إضافة إلى مجموعة من اللبنانيني املميزين كجوليان
خزوع ورودريغ عقل وإيلي رستم ومحمد إبراهيم وشارل
تابت وفيليب تابت وباتريك بو عبود .أما املتحد الذي
قدم ً
أداء رائعًا أمام بيبلوس في «البالي أوف» ،فقد أبقى
على إريك تشاتفيلد والفرنسي مارك سالييرز كأجنبيي
الفريق ،إضافة الى العبيه اللبنانيني املميزين :روني
فهد ،باسل بوجي ،روي سماحة وبشير عموري.

ت �ت �س��ع ل�ل�ج�م�ي��ع» ك �م��ا ي �ش��دد رئ�ي��س
الحكمة دائ �م��ًا ،ل�ك��ن العبسي ه��و من
انسحب.
وج � ��رى ال �ت �ط ��رق ال� ��ى م �س��أل��ة رع��اي��ة
القوات للحكمة على خلفية انتخابية،
إذ أوض � ��ح ج � ��ورج ش �ل �ه��وب أن ع�ق��د
الرعاية هو ألربع سنوات وليس لسنة
واح��دة ،وه��و أم��ر أوضحه واكيم بعد
امل��ؤت �م��ر ل �ـ«األخ �ب ��ار» ردًا ع�ل��ى س��ؤال
ح��ول أسباب دخ��ول ال�ق��وات على خط
الرعاية بعدما تمنعت سابقًا ،وهل أن
السبب هو دخول العبسي؟
ف��واك �ي��م أش� ��ار ال ��ى أن م�ش�ن�ت��ف حني
ت��وج��ه ال��ى رئ�ي��س ال�ه�ي�ئ��ة التنفيذية
ف� ��ي ال� � �ق � ��وات س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع ط��ال �ب��ًا
الدعم امل��ادي ،جرى تحويل امللف الى
واك�ي��م ك��ون��ه ك��ان أمينًا ع��ام��ًا للقوات
ً
ومسؤوال عن قطاع بيروت .وحينها
ل��م ي�ق��دم ال��دع��م لسببني :األول ،يقول
واكيم إنه يتعلق بطريقة دفع األموال.
ف ��ال� �ق ��وات ح� � ��زب ،وه � ��ي ال ت�س�ت�ط�ي��ع
دف� � ��ع األم � � � � ��وال ب � ��ل ه � ��ي ق � � � ��ادرة ع�ل��ى
تأمني التمويل م��ن مؤسسات قريبة
م�ن�ه��ا وت �ح �ت��اج ال ��ى وق ��ت ك��ي ت��ؤم��ن
األم��وال ،وغير قادرة على تلبية طلب
ً
م�ش�ن�ت��ف ال � ��ذي ك ��ان ع ��اج�ل�ا ،بعكس
ال �ع �ب �س��ي ال � ��ذي ي�س�ت�ط�ي��ع ال ��دف ��ع من
جيبه ال �خ��اص« .أم ��ا ال�س�ب��ب ال�ث��ان��ي،
فهو نصيحة بعض العارفني بخبايا
ّ
ال�ح�ك�م��ة ب��أن س��ل��ة ال �ن��ادي مفخوتة»
أي أن ه�ن��اك ه ��درًا ف��ي األم� ��وال إذا لم
ن�ق��ل أك�ث��ر م��ن ذل ��ك .وه��و أم��ر يضيف
واكيم حوله بأنه ينسحب على جميع
ً
األندية ،وصوال الى االتحاد اللبناني
لكرة السلة .ويشير واكيم الى أن طلب
وض��ع ش�ع��ار إذاع ��ة ل�ب�ن��ان ال�ح��ر على
ق�م�ي��ص ال �ن ��ادي ث��م ال� �س ��روال ل��م يكن
ألهداف سياسية ،بل لخلق توازن مع
وج ��ود ال �ق �ي��ادي ال �ع��ون��ي زي ��اد عبس
في رئاسة مجلس األم�ن��اء« .ول��و كان
ه��دف �ن��ا س�ي��اس�ي��ًا ل�ق�م�ن��ا ب��وض��ع اس��م
م��وق��ع ال �ق��وات اإلل �ك �ت��رون��ي ،وه��و أم��ر
سأل عنه العبسي متوجسًا .لكننا لم
الحر».
نفعل ذلك واخترنا إذاعة لبنان ّ
وال�ل��اف� ��ت م� ��ا ق ��ال ��ه غ ��ال ��ب ع� ��ن ت �م��ن��ع
الرئيس اآلخر إيلي مشنتف عن تقديم
البيانات املالية للخبير املالي املعينّ
الحقًا
من قبل املحكمة ،ويغمز غالب ّ
حني يتساءل عن أسباب هذا التمنع،
ّ
علمًا ب��أن مشنتف أك ��د خ�ل�ال مقابلة
مع برنامج بروح رياضية مع الزميل
رشيد نصار على شاشة «أن بي أن»
أن��ه ل��م ي��أت��ه ك�ت��اب لتقديم الكشوفات
املالية .أم��ر رد عليه زميله في اإلدارة
جورج شلهوب بإبراز كتابني مثبتني
ل� � ��دى ال � �ك ��ات ��ب ال � �ع � ��دل ي �ط �ل �ب ��ان ف �ي��ه
املستندات.
وج� � � ��ود أب� � ��و ش � �ق� ��را ك� � ��ان غ ��ري� �ب ��ًا ف��ي
املؤتمر الصحافي ال��ذي من املفترض
أن ��ه ي�خ��ص اإلدارة .ل�ك��ن ت �ب�ّي�نّ الح�ق��ًا
أن م� ��درب ال�ح�ك�م��ة أص �ب��ح ف��ي م��رك��ب
واح ��د م��ع األع �ض��اء األرب �ع��ة ،إذ تلقى
أمس كتابًا من القاضية زلفا الحسن
تطالبه فيه بشرح ظ��روف االنسحاب
من بطولة غرب آسيا نتيجة للدعوى
املقدمة من مشنتف وحشاش .وتشعر
ب� ��األس� ��ى ف� ��ي ح ��دي ��ث أب � ��و ش� �ق ��را ع��ن
املوضوع ،حيث يعتبر بأن الفريق هو
م��ن أصبح مستهدفًا بعد رف��ع دع��وى
على مدربه ،في وق��ت ك��ان يسعى فيه
أب� ��و ش �ق ��را إل� ��ى إب� �ع ��اد ال�ل�اع �ب�ي�ن ع��ن
التجاذبات بطلب من العبسي وواكيم.
وأوض � ��ح أب ��و ش �ق��را ال ��دواع ��ي الفنية
لالنسحاب من غرب آسيا على صعيد
إص��اب��ة ال�لاع�ب�ين :إي�ل��ي رس�ت��م وإي�ل��ي
إسطفان ،ورغبة بعدم إره��اق الفريق
قبل «الفاينال ف��ور» ،اض��اف��ة ال��ى عدم
اك�ت�م��ال أوراق ج��ول�ي��ان خ� ��زوع ،وه��و
أم��ر أك��ده غالب ،غامزًا من قناة زميله
جان حشاش الذي لديه وكالة خاصة
من خزوع ملتابعة ملفه قانونيًا .ونفى
غ��ال��ب م��ا ق�ي��ل ع��ن تقصير إداري في
م �س��أل��ة امل� �ش ��ارك ��ة ال �ح �ك �م��اوي��ة ،وم��ا
حكي عن عناد إداري بعدم الطلب من
مشنتف توقيع أوراق هو «ولدنة».
ان�ت�ه��ى امل��ؤت�م��ر ال�ص�ح��اف��ي ،ل�ك��ن أزم��ة
الحكمة لم تنته وهي مرشحة للتفاعل
م ��ع ال �ح ��دي ��ث ع ��ن م��ؤت �م��ر ج ��دي ��د ق��د
ي�ع�ق��ده ال��رئ�ي��س اآلخ ��ر للحكمة إيلي
مشنتف الجمعة.

