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رياضة

«سلة االنتخابات» الرياضي للحريري

السلة اللبنانية

الرياضي والحكمة أشهر من اسميهما .يكادان أن يكونا أكبر من اللعبة الخزان األساس من الالعبين الذين أوصلوا منتخب لبنان إلى بطولة العالم
في لبنان ،أو «اللعبة» نفسها .منذ  1991صنع ناديا بيروت تاريخًا كبيرًا لكرة في أكثر من مناسبة « .»2010 – 2006 – 2002اليوم ،أزمة مالية كبيرة
السلة اللبنانية ،تربعا خالله مرات عديدة على عرش آسيا والعرب ،كما شكال يعيشها الرياضي والحكمة ،في ظل غياب الدعم المالي .فالرياضي
حسين ّ
سمور
هناك أزمــة مالية داخــل أســوار القلعة
الصفراء .هذا ما يؤكده مدير األنشطة
الرياضية في نادي الرياضي بيروت
جودت شاكر ،في حديث مع «األخبار».
ّ
داع ل ـل ـن ـقــاش في
ال ي ـجــد ال ــرج ــل أي ٍ
«ال ـق ـيــل والـ ـق ــال» ،وي ـت ـحــدث بـصــراحــة
مطلقة عن األزمة املالية .لكن الجديد،
ه ــو أن ث ـمــة «اتـ ـج ــاه جـ ـ ّ
ـدي ل ـحــل هــذه
األزم ــة فــي األي ــام أو األسابيع املقبلة،
ب ـعــدمــا دخ ــل رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سعد
ال ـح ــري ــري ع ـلــى الـ ـخ ــط» .ف ــي املــرحـلــة
الحاليةّ ،
قدم الحريري دعمًا محدودًا،
بدعم إضافي خــال الفترة
لكنه وعــد
ٍ
املقبلة ،وهو الذي سيساعد على دفع
الــرواتــب املستحقة لبعض الالعبني.
ّ
يؤكد شاكر أن «األمور ستحل نهائيًا
فـ ـ ــور االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن ت ـش ـك ـيــل ال ـل ـج ـنــة
اإلداريــة للنادي» ،والتي ستعمل على
وض ــع بــرنــامــج عـمــل واضـ ــح ،وتــذلـيــل
ج ـم ـي ــع الـ ـعـ ـقـ ـب ــات وت ـ ــأم ـ ــن األم ـ ـ ـ ــوال
ال ــازم ــة .كـمــا أن الـعـمــل عـلــى تشكيل
الـلـجـنــة الـفـنـيــة فــي ال ـن ــادي سيساهم
فـ ــي وضـ ـ ــع خـ ـط ــة النـ ـط ــاق ــة ج ــدي ــدة
قبل الــدخــول باملراحل اإلقصائية من

ب ـطــولــة ل ـب ـنــان ،ح ـيــث يـسـعــى ال ـنــادي
البيروتي للحفاظ على لقبه.
وتـعـلـيـقــا عـلــى وصـ ــول رج ــل األع ـمــال
جهاد العرب إلى منصب رئيس نادي
الرياضي ،قال شاكر إن «جهاد العرب
ل ــم يـ ــرد ف ــي أي وقـ ــت أن ي ـص ـبــح فــي
موقع رئيس النادي الرياضي ،رغم أن
وصــولــه يمكن أن يعطي دفعة كبيرة
للنادي» ،عبر الدعم املالي الكبير الذي
يستطيع أن يـقــدمــه .بـكـلـمــات أخ ــرى،
يـ ــرحـ ــب «الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــون» بـ ـ ــأن ي ـك ــون
ّ
الـعــرب رئيسًا لـلـنــادي ،إال أن األخـيــر،
ال يــرغــب حتى اآلن بلعب هــذا ال ــدور.
ـاق م ـن ـف ـصــل ،ي ـن ـفــي شــاكــر
وف ـ ــي ّسـ ـي ـ ٍ
ـردد عــن أن ذه ــاب صــانــع ألـعــاب
مــا تـ ـ
النادي ومنتخب لبنان وائــل عرقجي
ل ـل ـعــب فـ ــي صـ ـف ــوف ن ـ ــادي Beikong
 fly Dragonsالـصـيـنــي سـبـبــه األزم ــة
املالية وع ــدم الـقــدرة على دفــع رواتــب
الــاع ـبــن .ي ـقــول إن «اإلدارة سمحت
للعرقجي بالذهاب وخــوض التجربة
االحترافية التي تمتد على مدة شهر،
ألنها ال تريد أن تقف بوجه الالعب في
هذا األمر الذي سيساعده على تطوير
مـسـتــواه كـثـيـرًا» .ويستفيض شارحًا
أن «اإلدارة لــن تـقــف بــوجــه ّ
أي العــب

الجراح «يحجز» أموال المنتخب
عبد القادر سعد
ٌ
في درج مكتب ّ وزير االتصاالت جمال الجراح ملف يحتاج إلى توقيع «معاليه».
هو ملف ال يتعلق باالتصاالت أو بأمور تقنية ،بل فقط املوافقة على رعاية شركة
«ألفا» ملنتخب لبنان لكرة السلة .يتحضر ملف الرعاية الشهر املقبل لالحتفال بعيد
ميالده األول حيث سيطبق عامه بعد دخوله الى الدرج في آذار  .2017حينها كانت
االستعدادات قائمة الستضافة كأس آسيا لكرة السلة في لبنان ،وأبدت شركة «ألفا»
بعقد يمتد لسنتني بقيمة  500ألف دوالر بمعدل
رغبتها برعاية املنتخب اللبناني ٍ
 250ألف دوالر سنويًا .عقد كان وما زال اتحاد اللعبة بأمس الحاجة اليه ،حيث جرى
تقديم امللف من قبل شركة «الفا» إلى وزراة االتصاالت .أشار عليه الوزير الجراح
بعبارة «قيد الدرس» ،ووضعه في الدرج .وما زال الدرس قائمًا .وامللف موضوع
في الدرج .بذلت مساعي إلخراج امللف من الدرج ،وال نتيجة .صحيح أن املوضوع
غاب عن السمع اتحاديًا خالل الفترة املاضية ،لكن مع تسلم أكرم الحلبي رئاسة
املنتخبات عاد املوضوع الى الواجهة حيث تم االتصال بأكثر من جهة للتواصل
مع الوزير لتوقيع العقد .أمني عام تيار املستقبل أحمد الحريري اتصل بالجراح
وسأله عن املوضوع فكان جواب معالي الوزير «ان شاء الله خير» .وعد أنه سيهتم
باملوضوع .جواب تكرر لدى محاولة الوزير السابق الياس أبو صعب والوزير الحالي
لشؤون رئاسة الجمهورية ،بيار رفول ،متابعة املوضوع مع الجراح الذي بقي على
جوابه« :سأهتم باملوضوع» .امللف ما زال في الدرج« .قيد الدرس».
وبما أن امللف ،في درج الوزير ،كان ال بد من رفع السقف .لجأ اتحاديون إلى مدير
مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري ،الذي اتصل بدوره بالجراح أيضًا متابعًا
املسألة ،ما وضع التوقيع على نار حامية .وحاولت «األخبار» االتصال بالجراح،
وأرسلت له رسالة نصية تتطلب رأيه باملوضوع لكن لم يكن هناك رد .ليس حتى
اإلجابة التقليدية« :سأهتم باملوضوع» .ويبدو أن امللف ما زال في الدرج.
املنتخب في قطر ،وامللف ...في الدرج .االستحقاقات املادية ّ كبيرة ،إذ يشارك
منتخب لبنان في تصفيات كأس العالم .كل رحلة للمنتخب تكلف آالف الدوالرات.
فرحلة الهند التي سيقوم بها منتخب لبنان لخوض مباراة في  26الجاري ستكلف
املسؤولني ما يقارب الـ 55ألف دوالر .أما مباراة األردن الحساسة في  28حزيران
املقبل ،فتتطلب معسكرًا إعداديًا مهمًا للمنتخب اللبناني نظرًا ألهميتها في انتزاع
بطاقة التأهل .وفي حال نجح منتخب لبنان في الصعود إلى الدور الثاني ،فحينها
سيواجه منتخبات من نوعية كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبالتالي سترتفع كلفة
السفر واألمور اللوجستية املتعلقة باملباريات الى  150-120ألف دوالر للمباراة
الواحدة خارج لبنان.
ً
وال تتوقف مصاريف املنتخب على األمور اللوجستية ،ذلك أن هناك أمواال يجب
أن تدفع كحوافز لالعبني إضافة إلى رواتب ومصاريف لتجنيس العبني .فاالتحاد
اعتمد أتير ماجوك للمباراتني مع الهند وسوريا ،ويعمل على تجنيس سام يونغ
ملباراتي األردن وسوريا ،حيث سيكون الالعبون علي حيدر وباسل بوجي قد
تعافيا من اإلصابة ما يسمح للمدرب باتريك سابا االستغناء عن العب ارتكاز
ّ
مجنس .كما أن املسؤولني عن املنتخب وضعوا رؤية ترتكز على البحث عن العب
مجنس من مستوى رفيع يكون عمره ال يتجاوز الـ 25عامًا بحيث يكون قادرًا على
اللعب مع املنتخب لفترة طويلة وخصوصًا في حال ّ
ومواجهة
التأهل الى كأس العالم
ّ
منتخبات من العيار الثقيل ،وال شك أن أي العب من هذا املستوى ال يمكن أن يكلف
االتحاد أقل من  150ألف دوالر .لكن امللف في الدرج .وهو «قيد الدرس» .والوزير
الجراح« ...مهتم باملوضوع»!

ّ
الحريري قدم دعمًا
«مؤقتًا» للنادي
«الرياضي»
مطرانية بيروت
تهب لنجدة
«الحكمة»
سيستغني «اللويزة»
عن الالعبين األجانب
لتخفيف األعباء
المالية

(مروان بو حيدر)

