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(مروان بو حيدر)
(هيثم
الموسوي)

(مروان بو حيدر)

م ــن أرب ـ ـ ــاح ال ـن ـق ــل ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ،أو
بطاقات الدخول إلى املالعب ،والتي
تذهب إلى صندوق االتحاد كاملة».
ّ
ّ
من جهتها ،أكــدت مصادر «سلوية»
أن ف ـتــرات الـتــوقــف الــدولــي الطويلة
تؤثر سلبًا على األندية التي تواصل
خ ـ ــال ه ـ ــذه األوق ـ ـ ـ ـ ــات دف ـ ــع روات ـ ــب
العـبـيـهــا األج ــان ــب واملـحـلـيــن ،فيما
ال يـقــوم االت ـحــاد بــدعــم األنــديــة بأية
أموال .واعتبرت املصادر أن استمرار
الــوضــع على مــا هــو عليه الـيــوم من
ّ
املالية
شأنه أن يفاقم أزمــات األندية
أكـ ـث ــر ،والـ ـت ــي أص ـب ــح بـعـضـهــا غـيــر
قـ ـ ــادر ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي امل ــوس ــم
املقبل بــدوري األض ــواء .كذلك اعتبر
الـبـعــض أن ــه لـيــس م ــن ح ــق االت ـحــاد
ّ
ّ
املالية على حساب
يسوي أمــوره
أن
األن ــدي ــة ،وم ــن حـقــوقـهــا ال ـتــي يجب
أن تتقاضاها من اإلعــانــات والنقل
التلفزيوني وأسعار البطاقات.
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإل ّط ـ ـ ـ ــار ،خ ــرج ــت أص ـ ــوات
ت ـطــالــب ب ـت ــدخ ــل االتـ ـح ــاد واإلدارات
التي ال تعاني مشاكل مـ ّ
ـاديــة إليجاد
حلول من أجــل تحديد سقف لرواتب
الــاعـبــن األج ــان ــب وب ـعــض املحليني
الــذيــن يـتـقــاضــون أرقــامــا عــالـيــة ج ـ ّـدًا،
وه ــو األم ــر ال ــذي لــم تـعــد الـعــديــد من

األندية قادرة على تحمله.
وعلى وقع هذه التطورات املتسارعة،
ّ
خــرجــت بـعــض األوسـ ــاط «الـســلــويــة»
ّ
لتذكر بالخالفات التي حصلت خالل
ال ـع ــام ــن امل ــاض ـي ــن داخـ ـ ــل االتـ ـح ــاد،
وال ـت ــي كـ ــادت أن «ت ـف ـ ّـج ــره» ،معتبرة
ّ
أنــه منذ حــل الخالفات ووصــول أكرم
الحلبي إلــى رئاسة لجنة املنتخبات
ّ
الوطنية ،وخروج املدير السابق ياسر
الـ ـح ــاج ون ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس رام ـ ــي ف ــواز
مــن ال ـص ــورة ،اخـتـفــى تـمــامــا الحديث

ّ
أندية كرة السلة
تطالب
ّ
االتحاد بحصتها من حقوق
النقل التلفزيوني وبطاقات
دخول المالعب
ع ــن امل ـل ـي ــون ون ـص ــف م ـل ـيــون دوالر.
وهي األموال الذي كان البعض داخل
االتـ ـح ــاد ي ـطــال ـبــون ب ـه ــا ،ويـعـتـبــرون
أن ـ ـهـ ــا اخـ ـتـ ـف ــت م ـ ــن دون إث ـ ـبـ ــاتـ ــات،
إضــافــة ال ــى االت ـهــامــات بــالـهــدر خــال
استضافة بطولة آسيا للمنتخبات،
مــع مــا رافــق تلك املرحلة مــن خالفات

داخل االتحاد .وتعتبر معظم األندية
ُ ّ
ّ
أن الخالفات تحل اليوم داخل االتحاد
عـلــى حـســابـهــا وح ـس ــاب اسـتـقــرارهــا
املـ ــادي الـ ــذي يــؤمــن دي ـمــومــة الـلـعـبــة.
وي ـع ـيــد ال ـب ـعــض امل ـشــاكــل إل ــى والدة
االتـ ـح ــاد ال ـت ــي ل ــم ت ـكــن سـلـيـمــة حني
فــازت الئحة كخيا ب ـ  8أعـضــاء ،فيما
خـ ــرقـ ــت ال ــائـ ـح ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ب ــرئ ــاس ــة
الحلبي بخمسة أعضاء مع عضوين
ك ــان ــا م ــوج ــودي ــن ع ـل ــى ال ــائ ـح ـت ــن،
وب ــدأت الـخــافــات منذ األي ــام األول ــى،
َ
و«كأس آسيا تشهد».
م ـشــاكــل ج ــدي ــدة ال ي ـم ـكــن الـتـعــامــل
ّ
معها بسهولة ،أطلت برأسها على
ّ
ك ــرة الـســلــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ،وي ـبــدو أنها
ّ
س ـت ــأخ ــذ م ـ ـسـ ــارًا تـ ـص ــاع ــدي ــا خ ــال
ال ـف ـت ــرات امل ـق ـب ـلــة ،وس ـي ـك ــون امل ــؤث ـ ّـر
األول فـ ـيـ ـه ــا هـ ـ ــو الـ ـ ــوضـ ـ ــع املـ ــالـ ــي
ال ـص ـع ــب ألنـ ــديـ ــة ال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ــى،
وتباعد وجهات النظر بشكل كبير
ُ
ّ
جدًا بني األندية واالتحاد .وتضاف
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـت ـح ـك ـي ـم ـيــة
امل ـس ـت ـم ــرة ف ــي ك ــل م ـ ـبـ ــاراة ،إض ــاف ــة
إل ــى الـشـحــن امل ــوج ــود عـلــى وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام وال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
والـ ـ ـ ــذي مـ ــن شـ ــأنـ ــه ،فـ ــي امل ـح ـ ّـص ـل ــة،
«تفجير» البطولة.

المرحلة الثانية من البطولة تبدأ الجمعة
من املقرر أن تنطلق املرحلة الثانية من بطولة الدرجة األولــى للرجال
بعد فترة التوقف الدولي نهاية األسبوع ،بمباراتني غدًا ،تجمع األولى
التضامن ال ــزوق «الـجــريــح» مــع «ال ـلــويــزة» ،فيما يلتقي «األنـطــونـيــة»
مــع «املـتـحــد» .ويستقبل ن ــادي «ب ـي ــروت» ،يــوم غ ـ ٍـد ،ن ــادي «املريميني
الشانفيل» في مجمع الشياح الرياضي ،على أن تكون مباراة القمة
عندما يحل هومنتمن بيروت على نــادي الرياضي في قاعة صائب
الخامسة من عصر األحــد املقبل .ويتبع هذه
ســام باملنارة الساعة ّ
املباراة كالسيكو كرة السلة اللبنانية بني الحكمة والرياضي ،الثالثاء
املقبل ،في ملعب غزير .وهي مباراة سيلعبها الحكمة من دون أجانبه،
املعتكفني بسبب عدم تقاضيهم لوراتبهم.

