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رياضة

السلة اللبنانية

انفجرت بين اتحاد كرة
ّ
السلة واألندية

خالفات
قد «تطيح»
بالبطولة
ً
ّ
ٌ
أربع وعشرون ساعة ماراتونية عاشتها كرة
ّ
ّ
السلة اللبنانية .اتهامات ّمتبادلة بين أندية الدرجة
األولى واالتحاد اللبناني للعبة على ّ
خلفية
األحداث التي جرت في آخر جولتين من البطولة
ـ قبل فترة التوقف الدولي ـ وما رافقها من
تصريحات وتراشق كالمي عبر وسائل اإلعالم
والتواصل االجتماعي .بعد هذه «الجولة» من
جاءت قرارات اتحاد اللعبة ليل أول
االتهاماتّ ،
من أمس ،كالضربة القاضية ،والذي ّ
قضى ّ
بفرض «الئحة» من العقوبات .األكيد أن كل ما
جرى ليس وليد الساعة ،بل هو نتيجة تراكمات
عمرها من عمر االتحاد أو ربما أكثر .أو كما ُيقال،
ّ
القصة «ليست ّرمانة بل قلوب مليانة»

حسين ّ
سمور
ّ
ً
ّ
طويال بالنتائج
لم يهنأ اللبنانيون ّ
اإلي ـج ــاب ـي ــة الـ ـت ــي حــق ـق ـهــا مـنـتـخــب
ّ
ك ــرة الـســلــة فــي املــرحـلــة الـثــانـيــة من
تصفيات كأس العالم ،بعد الفوزين
ّ
الـ ـكـ ـبـ ـي ــري ــن عـ ـل ــى ك ـ ـ ــل م ـ ــن س ــور ّي ــا
والهند ،فاألمور عادت إلى التشنج
على املستوى الداخلي بني األندية
م ــن ج ـهــة وات ـح ــاد الـلـعـبــة م ــن جهة
ثانية .خرج االتحاد من جلسة ليل
االثـ ـن ــن امل ــاض ــي ال ـطــوي ـلــة (ام ـت ــدت
م ـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة والـ ـنـ ـص ــف
ح ـت ــى الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة وال ـن ـ ّص ــف)
بـ ـ ـق ـ ــرارات لـ ــم ي ـك ــن أح ـ ــد يـ ـت ــوق ــع أن
ت ـك ــون ب ـه ــذا املـ ـسـ ـت ــوى ،ح ـي ــث غ ـ ّـرم
نــادي الحكمة بيروت ومـ ّ
ـدربــه فؤاد
أب ـ ــو شـ ـق ــرا واإلداري دانـ ـ ــي شـقـيــر
ب ـ ــ 250وح ــدة «بـسـبــب سـلــوكـهــم في
مـ ـب ــاراة ال ـشــان ـف ـيــل» .وه ــي امل ـب ــاراة
الـتــي شـهــدت بعض اإلش ـكــاالت بني
ال ـج ـم ـه ــور ،واع ـ ـتـ ــراضـ ــات م ــن قـبــل
الـجـهــاز الفني لـنــادي الحكمة على
ال ـح ـك ــام وط ــري ـق ــة إدارت ـ ـهـ ــم لـبـعــض
فـتــرات اللقاء الــذي احتضنه ملعب
غزير ـ معقل نــادي الحكمة بيروت.
وطالت عقوبات االتحاد أيضًا نادي

(مروان
طحطح)

اللويزة ،على خلفية اعتبار األخير
ّ
ّ
أن «ت ـخ ــل ـي ــه ع ــن الع ـب ـي ــه األج ــان ــب
واتخاذ إدارته قرارًا بإكمال البطولة
بالالعبني اللبنانيني فقط هــو أمر
مخالف للقانون» ،ومن املحتمل أن
تصل قيمة العقوبة إلــى  25مليون

َ َ
سلم ّ
مدرب
ليرة لبنانية .كذلك ،لم ي
م ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان ونـ ـ ـ ـ ــادي بـ ـي ــروت
ونادي هومنتمان للسيدات باتريك
سابا من العقوبات ،فجرى تغريمه
ّ
ماليًا بسبب اعتراضه على الحكام
في مباراة الهومنتمن واألنترانيك

ّ
السيدات.
في بطولة
مــن جـهــة أخـ ــرى ،أع ـلــن االت ـح ــاد عن
ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـن ــة مـ ــن الـ ـحـ ـك ــام ت ـض ـ ّـم
فـ ـ ـ ــوزي عـ ـشـ ـق ــوت ــي وم ـ ـ ـ ـ ــروان إي ـغ ــو
وزي ــاد طـنــوس لتقييم أداء الحكام
ف ــي جـمـيــع ال ــدرج ــات وال ـع ـمــل على
تطويره.
ّ
وقــد القــت ق ــرارات االت ـحــاد املتعلقة
ّ
مالية على األندية
بفرض عقوبات
واملـ ـ ّ
ـدربـ ــن ردود ف ـعــل غــاض ـبــة فــي
ّ
ّ
الوسط السلوي ،خصوصًا في ظل
األزم ـ ــات املــالـ ّـيــة ال ـتــي يـعــانــي منها
الجميع ،وعلى رأسهم أندية الحكمة
والـ ـل ــوي ــزة ،إض ــاف ــة الـ ــى ال ــري ــاض ــي
وال ـت ـض ــام ــن ال ـ ـ ــزوق .وب ـع ــد أقـ ــل مــن
أرب ــع وع ـشــريــن ســاعــة عـلــى ق ــرارات
االتحاد ،خرجت إدارة نادي الحكمة
ب ـيــروت بـبـيــان «نـ ــاري» طــالـبــت فيه
رئيس االتحاد بيار كخيا واللجنة
اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة ب ــاالسـ ـتـ ـق ــال ــة ،كـ ـم ــا دع ــت
ّ
الجمعية الـعـمــومـ ّـيــة إلــى االجـتـمــاع
ّ
وان ـ ـت ـ ـخـ ــاب إدارة جـ ــديـ ــدة ل ـل ـع ــب ــة.
وذهبت إدارة الحكمة أبعد من ذلك،
م ــؤك ــدة أن ـهــا ل ــن تـسـمــح بـعــد الـيــوم
ل ـل ـج ـمــاه ـيــر ب ــال ــدخ ــول إل ـ ــى مـلـعــب
غزير ،حيث ستكتفي بتركيز شاشة
عمالقة على مداخل امللعب ،لكي ال

يستفيد االت ـح ــاد مــن ب ــدالت أم ــوال
ب ـطــاقــات ال ــدخ ــول إل ــى امل ـل ـعــب .كما
بإمكانية ّ
ّ
االدعاء على رئيس
ّلوحت
االت ـح ــاد ب ـيــار كـخـيــا أم ــام املحكمة،
ب ـعــدمــا اع ـت ـب ــرت أن ــه «م ـ ــارس بحق
ال ـن ــادي ال ـقــدح ّوالـ ــذم خ ــال مقابلة
ّ
تـلـفــزيــونـ ّـيــة م ــؤخ ـرًا» .وذك ــرت إدارة
الـحـكـمــة كـخـيــا بــأنـهــا انـتـخـبـتــه في
معركة الوصول إلى رئاسة االتحاد،
ولكنه اليوم ينتهج سياسة «الكيل
بمكيالني» ويتغاضى عن اإلساء ات
ال ـتــي ي ـت ـعـ ّـرض ل ـهــا الع ـبــو الـحـكـمــة
ف ــي م ـب ــاري ــات ســاب ـقــة م ــن ال ـ ــدوري،
وخ ـص ــوص ــا م ــا ت ـع ــرض ــوا ل ــه خــال
م ـبــاراة هومنتمن فــي ملعب مزهر
وبيروت في مجمع الشياح.
تقاطعت اعـتــراضــات ن ــادي الحكمة
مــع ك ــام مــديــر األنـشـطــة الــريــاضـ ّـيــة
فــي ن ــادي الــريــاضــي بـيــروت ،جــودت
ّ
شــاكــر ،ال ــذي أك ــد مــؤخ ـرًا فــي حديث
مــع «األخ ـبــار» وبعدها فــي إطــاالت
تـلـفــزيــونـ ّـيــة ،أن االت ـح ــاد «ال يــراعــي
ّ
مصالح األندية وأن سياساته تؤثر
سلبًا على أندية الدرجة األولى التي
ً
مالية ّ
فعال من أزمات ّ
حادة».
تعاني
ّ
كما ّ
حمل شاكر االتحاد «مسؤولية
كبيرة ،فهو ال يعطي األندية حقوقها

