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رياضة

كالم عن فتح
أكثر من العب
في فريق كرة
السلة قنوات
اتصال مع أندية
أخرى (سركيس
يرتسيان)

الرياضة اللبنانية

بوادر انهيار حكماوي ورحيل اإلدارة ضروري
لـيــس بــإم ـكــان أح ــد أن ي ـقــول إن هناك
مبالغة في حال وصف أحدهم الوضع
الذي يعيشه نادي الحكمة ببوادر االنهيار.
ما ّ
تم إبالغ فريق كرة القدم به أول من
ـاس مــالــي ،ال
أمــس يعكس أكـثــر مــن إف ـ ٍ
بل هو عجز إداري يتطلب إنهاء مرحلة
العذاب التي يعيشها «األخضر»
شربل ّ
كريم
رحلة عــذاب ال تنتهي ومــأســاة تلوح
ف ـ ــي األفـ ـ ـ ـ ــق .ه ـ ـكـ ــذا ي ـم ـك ــن اخ ـت ـص ــار
ال ــوض ــع ف ــي نـ ـ ــادي ال ـح ـك ـمــة حــال ـيــا،
وس ــط ح ــال ــة ال ـض ـيــاع اإلداري ـ ـ ــة الـتــي
يعيشها النادي ،والتي ّ
ضيعت معها
األج ـ ـهـ ــزة ال ـف ـن ـيــة وال ــاعـ ـب ــن وح ـتــى
الـجـمـهــور ال ــذي ال يــريــد ال ـيــوم ســوى
أن ي ــرت ــاح ن ــادي ــه وي ـع ــرف االس ـت ـقــرار
املالي مجددًاّ ،أيًا يكن الداعم أو الجهة
ّ
املمولة.
ولم يعد بإمكان أحد العيش في حالة
نكران أو القول إنه ليس هناك أي أزمة
وإن األم ــور ستسير على مــا ي ــرام ،إذ

مــا ت ـ ّـم إب ــاغ فــريــق ك ــرة ال ـقــدم بــه من
قـبــل أم ــن ال ـســر ج ــوزف عـبــد املسيح
وعضو اللجنة اإلداري ــة املـســؤول عن
اللعبة في النادي سمير نجم يعكس
كل الحكاية.
ب ــاخ ـت ـص ــار ،اعـ ـت ــرف ال ـق ـ ّـي ـم ــون عـلــى
الـ ـن ــادي ب ــأن ه ـن ــاك أزمـ ــة وب ــأن ـه ــا قد
ّ
ـت ق ـ ــري ـ ــب ،طــال ـب ــن
ال ت ـ ـحـ ــل ف ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ٍ
م ــن ال ــاع ـب ــن «خ ــدم ــة» مـ ــرة جــديــدة
وت ـت ـم ـح ــور حـ ــول الـ ـب ــدء ف ــي ال ـت ــدرب
ريـ ـثـ ـم ــا ت ـن ـج ـل ــي األمـ ـ ـ ـ ــور وت ـت ــوض ــح
الصورة أكثر .لكن مع بقاء راتب شهر
ل ــم يــدفــع ل ـه ــؤالء الــاع ـبــن وبــوجــود
ـدرب ه ــو فـ ــؤاد ح ـج ــازي الـ ــذي كــان
مــ ٍ
قبل أسابيع قليلة خــارج الحسابات
تمامًا من قبل ّ
القيمني ،قبل أن يعودوا
خــاطـبــن ّ
وده وتـحــديـدًا بـعــد اختيار
ابــن النادي اآلخــر وســام خليل العمل
م ــع ال ـن ـج ـم ــة ،ه ـن ــاك ش ـب ــه اس ـت ـحــالــة
ل ـق ـب ــول ه ـ ــؤالء ال ــاع ـب ــن ومــدرب ـي ـهــم
بــال ـقــدوم ال ــى املـلـعــب والـ ـت ـ ّ
ـدرب .وفــي
ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ك ـ ــان ب ـع ـض ـهــم واض ـح ــا
وص ــريـ ـح ــا ،إذ ط ـل ــب س ـب ـع ــة الع ـبــن
استغناءاتهم حتى ال يفوتهم القطار
ويصبحوا «خارج اللعبة» في املوسم
امل ـق ـبــل ،وع ـلــى رأس ـه ــم الع ــب الــوســط
علي يعقوب الــذي لعب دورًا أساسيًا

في عــودة الفريق الــى الــدرجــة األولــى.
وهذه الخطوة جاءت بعد الكالم الذي
سمعوه بأنه ليس هناك أي ضمانات
وبأنه ال مشكلة في بحثهم عن أندية
أخرى إذا ما أرادوا...
بـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــال ،ي ـ ـ ـقـ ـ ــول مـ ـص ــدر
ل ــ«األخ ـبــار» إن الــاعـبــن يعلمون أن
أي كالم يسمعونه لن ّ
يقدم أو يؤخر،
إذ إن إيمانهم ب ــاإلدارة الحالية بات
م ـ ـعـ ــدومـ ــا ،رغـ ـ ــم احـ ـت ــرامـ ـه ــم ال ـك ـب ـيــر
لـلــرئـيــس الـخـلــوق نــديــم حـكـيــم ،الــذي
ً
بـ ــات ي ـح ـمــل ع ـب ـئــا ث ـق ـي ــا ق ــد يــدفـعــه
ال ــى الــرح ـيــل ،وخ ـصــوصــا أن اإلدارة
التي يرأسها عاجزة عن لعب دورها
املطلوب ،إذ إن أقــل واجبات أي إدارة
ـاد ريــاضــي هــي إرس ــاء االسـتـقــرار،
ل ـنـ ٍ
وهـ ـ ـ ــو أمـ ـ ـ ــر يـ ـ ـب ـ ــدأ مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ت ــأم ــن
املـ ـ ــوارد املــال ـيــة امل ـط ـلــوبــة إن ك ــان من
خـ ــال مـسـتـثـمــريــن أو م ـع ـل ـنــن .لكن
هــذه املسألة غير موجودة حاليًا ،بل
ً
ولــدت بــدال منها صــورًا وأحــام يقظة
ال أكـثــر ملـشــاريــع تـحـتــاج ال ــى موافقة
الجمعية العمومية وإلى سنوات (في
ُّ
حال نفذت) من أجل أن تعطي نتيجة
مقبولة.
ً
امل ـ ـهـ ــم أن ال ـ ــوض ـ ــع ل ـ ــم يـ ـع ــد م ـق ـب ــوال
بالنسبة الى العبي كرة القدم حاليًا،

ً
ولن يكون مقبوال بالنسبة الى العبي
يردد ٌ
كرة السلة الحقًا بحسب ما ّ
عدد
منهم في مجالس خاصة.
فــي اللعبة األم الـتــي ولــد مــن خاللها
النادي ،وصل الوضع الى تهديد أحد
الــاعـبــن بتحطيم سـيــارة إداري في
حال عدم حصوله على الراتب األخير
ال ـ ــذي ل ــم ي ـق ـب ـضــه ،ال ب ــل إنـ ــه يـحـمــل
ص ــورة ال ـس ـيــارة ال ـهــدف عـلــى هاتفه
الجوال!
أم ــا فــي الـلـعـبــة الـتــي أطـلـقــت الـشـهــرة
اآلسـ ـي ــوي ــة وال ـع ــرب ـي ــة لـ ـلـ ـن ــادي ،ف ــإن
م ـ ــا ي ـ ـقـ ــال ع ـ ــن فـ ـت ــح أح ـ ـ ــد ال ــاعـ ـب ــن
فريق آخر
األساسيني مفاوضات مع
ٍ
لـيــس س ــوى عـ ّـيـنــة عــن ال ـق ـنــوات التي
ف ـت ـح ـهــا زمـ ـ ــاء ل ــه م ــع ان ــدي ــة أخ ــرى

هدد العب بتحطيم سيارة
إحد اإلداريين في حال
عدم حصوله على راتبه

سـ ـتـ ـك ــون سـ ـعـ ـي ــدة ب ــالـ ـحـ ـص ــول عـلــى
خــدمــات ـهــم .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يـقــول
أح ــد الــاعـبــن إن االرت ـب ــاط بجمهور
الحكمة كبير .لكن في نهاية املطاف،
مستقبله هــو أولــويــة ،وخصوصًا أن
فشل اإلدارة بــات ملموسًا ،وبالتالي
ال يتحمل الالعبون وحدهم مسؤولية
ع ــدم إح ــراز الـلـقــب لـلـمــرة األول ــى منذ
ُ
ً
 11ع ــام ــا ،وسـ ــائـ ــا ملـ ـ ــاذا ل ــم تـكـشــف
حتى اآلن الوقائع في ما ّ
خص رحيل
جوليان خزوع؟
وم ـ ــع الـ ـح ــدي ــث عـ ــن وص ـ ــول ال ــدي ــون
املتراكمة الــى حوالى  400ألــف دوالر،
واس ـت ـع ــداد سـبـعــة وج ــوه م ــن قــدامــى
الحكمة الــى املساهمة بتأمني مليون
ٌ
وخمسني ألــف دوالر (يدفع كــل منهم
 150ألـ ـف ــا) م ـب ــاش ــرة ف ــي حـ ــال رحـيــل
اإلدارة ،ب ـ ــات رحـ ـي ــل ه ـ ــذه األخـ ـي ــرة
ضروريًا بعدما سقطت كل رهاناتها،
تفوق قدرات
وتركها للمسؤولية التي ً
أعضائها ،هو املطلوب رأفة بفريقيها
وتفاديًا لضرب لعبتني شعبيتني في
لبنان ،إذ إن كرة القدم ستخسر كثيرًا
ف ــي حـ ــال ان ـس ـح ــاب «األخ ـ ـضـ ــر» كـمــا
يتردد ،وكرة السلة ستفقد الكثير من
بريقها في حال وجود فريق حكماوي
ضعيف في بطولتها.

الكرة اللبنانية

ّ
منتخب العراق يصل اليوم للقاء الودي مع لبنان

مرقباوي مهنئًا سبليني بهدفه (عدنان الحاج علي)

ُيـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن ي ـل ـت ـح ــق ك ـ ــل م ـ ــن م ـح ـمــد
ع ـل ــي خـ ـ ــان وم ـح ـم ــد رم ـ ـضـ ــان (العـ ــب
الن ـ ــدرسـ ـ ـك ـ ــرون ـ ــا ال ـ ـسـ ــويـ ــدي ـ ـ ـ ـ درج ـ ــة
ثانية) وعــدنــان حيدر وبــاســل جــرادي
(سترومسغودست النروجي) وخضر
سالمة (نفط العراق) بصفوف منتخب
لبنان لـكــرة الـقــدم خــال األي ــام املقبلة،
والـ ــذي سيجتمع م ـج ــددًا ب ــدءًا م ــن 23
الجاري ويدحل معسكرًا داخليًا في 24
و 25مـنــه ،اسـتـعــدادًا لـلـمـبــاراة الدولية
الــوديــة أم ــام نـظـيــره الـعــراقــي األرب ـعــاء
 26الـجــاري على ملعب صيدا البلدي،
وذلك في إطار التحضيرات للقاء كوريا
ال ـج ـنــوب ـيــة ف ــي  8أي ـل ــول امل ـق ـبــل ضمن
الـتـصـفـيــات امل ــزدوج ــة ل ـكــأســي الـعــالــم

 2018وآسـ ـي ــا  .2019وأوضـ ـ ــح مــديــر
املنتخب فؤاد بلهوان أنه ُينتظر وصول
منتخب العراق إلى بيروت اليوم ،حيث
يقيم مـعـسـكـرًا .كـمــا أن منتخب لبنان
سيجتمع في معسكر مماثل يومي 29
و 30الجاري تمهيدًا للقائه املرتقب مع
فلسطني االثنني  31منه في صيدا.
وفي ضوء املباراتني الدوليتني ،ستكون
ال ـ ـص ـ ــورة ج ـل ـي ــة أم ـ ـ ــام رادول ــوفـ ـيـ ـت ــش
لـتـحــديــد خ ـي ــارات ــه ووضـ ــع التشكيلة
امل ـن ــاس ـب ــة مل ـ ـبـ ــاراة ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة،
عـلـمــا ب ــأن «مـنـتـخــب األرز» سينخرط
فــي معسكر بــدءًا مــن  2أيـلــول ويستمر
حتى مواجهته مع كوريا الجنوبية في
التصفيات املزدوجة .وستضم صفوفه

أي ـض ــا م ــن ي ـس ـتــدع ـي ـهــم امل ــدي ــر الـفـنــي
مــن املحترفني الــدولـيــن ،الــذيــن ستبدأ
طالئعهم بالوصول إلى بيروت في 28
الجاري ،ما يعني أن بعضهم قد يشارك
في املباراة أمام فلسطني.
محليًا ،تعاقد النجمة مع الالعب واملدير
الـفـنــي ال ـســابــق ل ـن ــادي الـحـكـمــة وس ــام
خليل ( 43سـنــة) ليكون مــديـرًا للفريق
األول في النادي ملوسم .2016 – 2015
وخــاض «النبيذي» أمــس مـبــاراة ودية
مع ضيفه النبي شيت وفاز  .2 - 4سجل
لـلـنـجـمــة أك ـ ــرم م ـغــربــي ( )3وم ـح ـمــود
سبليني ،وللنبي شيت أحمد حجازي
وعلي بزي.
أما في الصفاء ،فال تزال األمور ضبابية

إداريــا ،إذ عقدت الهيئة اإلداريــة جلسة
ط ــارئ ــة ،قـ ــررت فـيـهــا إرج ـ ــاء الجمعية
العمومية املخصصة النـتـخــاب لجنة
إدارية جديدة إلى الخميس  15تشرين
األول املقبل ،علمًا بــأن الفريق كــان قد
ب ــدأ ال ـت ــدرب بـقـيــادة غـســان أب ــو دي ــاب،
وقــد خــاض مـبــاراة وديــة أول مــن أمس
مع فريق الالعبني البرازيليني فاز بها 3
–  ،0سجلها عالء البابا ومحمد حيدر
وعمر الكردي.
ويختبر الصفاء َ
العبني أجنبيني حاليًا،
هـمــا :مـهــاجــم شـبــاب الـســاحــل السابق
ال ـع ــاج ــي ك ــري ـس ــت ريـ ـم ــي ل ــورون ـي ــون
وم ــداف ــع الــراسـي ـنــغ ســابـقــا النيجيري
أدييل بريشوس.

