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السلة اللبنانية

الدرجة األولى
أضواء
حرقته
مواهب
منجم
ٌ

الشباب العربي :بداية جميلة ونهاية مجهولة

ّ
مهدد باإليقاف دوليًاّ
منتخب لبنان
لكي يتم السماح للمنتخب لعب املرحلة الثالثة واألخيرة من
جاد طويل
تصفيات كــأس العالم .ويعتبر هــذا املبلغ جــزءًا مــن الديون
ّ
ال ي ـكــاد ينتهي مـلــف حـتــى ُيـفـتــح مـلــف آخ ــر فــي ك ــرة الـســلــة املـتــراكـمــة عـلــى االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي للعبة مـنــذ بـطــولــة آسيا
ّ
اللبنانية .الرئيس السابق التحاد اللعبة بيار كخياً ،يبدو األخ ـيــرة الـتــي استضافها لبنان فــي آب/أغـسـطــس املــاضــي،
ّ
أنــه «لــم يهضم» حتى اآلن انتخاب أكــرم الحلبي بــديــا منه والتي وصلت إلى حوالى مليون وستمئة ألف دوالر أميركي.
ّ
ّ
اتحادية أنه حتى اآلن لم يتم تأمني هذا امللبغ
على رأس االتـحــاد بعد استقالته األخ ـيــرة ،وإع ــادة تشكيل وأكدت مصادر
ّ
القانونية.
جار على تأمينه قبل انقضاء املهلة
الـلـجــان وت ــوزي ــع األدوار ،تـحـضـيـرًا الن ـطــاق املــوســم املقبل ولكن العمل ٍ
( 2018ـ  ،)2019واستكمال مشوار
ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــل االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد
املنتخب ّ
األول في تصفيات كأس
مسؤولية ما يحصل لكخيا ،كما
ّ
ّ
ال ـع ــال ــم  .2019وق ـ ــام كـخـيــا بــرفــع
يحمله مسؤولية الديون املتراكمة
دع ـ ـ ــوى ق ـض ــائ ـ ّـي ــة ع ـل ــى االتـ ـح ــاد
على لبنان طيلة الفترة املاضية،
ال ـل ـب ـنــانــي ل ـل ـع ـبــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ما
ويطالبه بــاإليـفــاء بــالــوعــود التي
ح ـصــل م ـنــذ ق ـب ــول اسـتـقــالـتــه من
قطعها قبل أشهر بتسديد جميع
بـعــد فـســخ عـقــد مـ ــدرب مـنـتـخــب لبنان
ّ
اإلداريـ ـ ـ ــة وان ـت ـخــاب
ِق ـ َـب ــل الـلـجـنــة
الديون املتراكمة.
باتريك سابا وتعيني املــدرب اليوناني
الـحـلـبــي وإع ـ ــادة تـشـكـيــل الـلـجــان
وي ـت ـل ـقــى ك ـخ ـيــا دع ـم ــا م ــن بعض
سـ ـل ــوب ــودان س ــوب ــوت ـي ـت ــش ع ـل ــى رأس
هــو أم ــر غـيــر قــانــونــي .وم ــن شــأن
الـشـخـصـيــات الــريــاض ـيــة ،بينهم
ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ملـنـتـخــب ل ـب ـنــان ّ
هـ ــذه ال ــدع ــوى أن ت ـضــع االت ـح ــاد
األول ـ
رؤس ـ ـ ــاء اتـ ـ ـح ـ ــادات س ــاب ـق ــن غـيــر
اللبناني للعبة أمــام عقوبات من
راضني عن التغييرات األخيرة في
رجال ،يبدو أن مجموعة من التغييرات
ّ
ّ
ّ
االتـ ـح ــادي ــن اآلسـ ـي ــوي وال ــدول ــي،
اتـحــاد كــرة السلة عمومًا .وتأتي
سـتـحـصــل .وت ـح ــدث ــت م ـص ــادر ســلــويــة
قــد تـصــل إل ــى حــد تــوقـيــف لبنان
األزمــة الحالي لتذكر بأزمة أيار/
عن اقتراب عودة العب نادي هومنتمن
ّ
الدولية ،وبالتالي
عن املشاركات
مــايــو امل ــاض ــي ،حـيــث ك ــان اتـحــاد
ّ
ّ
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لـ ــن ي ـت ـم ـكــن امل ـن ـت ـخ ــب األول مــن
ال ـس ــل ــة م ـطــال ـبــا ب ــدف ــع م ـب ـلــغ 250
اب ــراهـ ـي ــم إلـ ــى ص ـف ــوف امل ـن ـت ـخ ــب ،بـعــد
خوض املباراة املقررة أمام نظيره
ألــف دوالر أميركي للعب املرحلة
ُ
الصيني في الثالث عشر من شهر
أن ك ــان ق ــد اســت ـب ـعــد م ــؤخـ ـرًا .ي ــذك ــر أن
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن ت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات كـ ــأس
ّ
أيـلــول/سـبـتـمـبــر املـقـبــل ،وبـعــدهــا
ال ـع ــام ،وت ــم حـيـنـهــا تــأمــن املبلغ
ابــراهـيــم كــان قــد تــم توقيفه املــوســم ما
س ـل ـس ـلــة املـ ـب ــاري ــات أمـ ـ ــام ك ــوري ــا
بـ ـمـ ـب ــادرة م ــن ل ـج ـنــة امل ـن ـت ـب ـخــات
قبل املاضي بسبب تعاطيه للمنشطات
الجنوبية ونيوزلندا إضافة إلى
التي كــان يرأسها فــي ذلــك الوقت
عندما كــان العـبــا مــع هومنتمن ،وعــاد
سوريا واألردن.
ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــال ــي ل ــات ـح ــاد أك ــرم
ّ
إلــى املــاعــب املــوســم املــاضــي حيث قـ ّـدم
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
ُي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى املـ ـش ــاك ــل
الحلبي ،واستكمل لبنان مشوار
موسمًا متواضعًا مع نادي الشانفيل.
وجــوب دفــع مبلغ  350ألــف دوالر
التصفيات أم ــام األردن وســوريــا
أميركي قبل نهاية الشهر الجاري،
والهند.

إبراهيم عائد

مكاتب

«قطوع» الجمعية العمومية مرّ
ّ

األنصار يتجنب معركة «كسر عظم»
عبد القادر سعد

ّ
مهتم بالدعم المعنوي على األرض (أرشيف ــ عدنان الحاج علي)
الرئيس الجديد

قصة حلم انتهى بسرعة .هكذا يمكن وصف مسيرة الشباب العربي
ناد بدأ المشوار كأكاديمية ووجد
في كرة القدم اللبنانية حتى اآلنٍ .
نفسه بعدها في الدرجة األولى التي سقط منها في نهاية الموسم
الماضي ،وهو يتحضر اليوم لالنتقال إلى مرحلة جديدة مجهولة
المعالم والنتائج
شربل ّ
كريم
لــم يكن الشباب العربي فــي بداياته
مشروعًا يهدف إلى أكبر من تأسيس
أكــاديـمـيــة ،وال ـتــي أطلقها أشـخــاص
مـ ـ ــدركـ ـ ــون ل ـ ــواق ـ ــع حـ ـ ــال كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
اللبنانية ومــا فيها من مواهب وما
ً
ينتظرها مستقبال .تلك األكاديمية
بجهد كبير أسماء
التي عملت فيها
ٍ
كروية معروفة باهتمامها بالنشء
أمـثــال ثنائي األنـصــار القديم جهاد
م ـح ـج ــوب ون ــاص ــر ب ـخ ـت ــي ،ال ـلــذيــن
خبرا لسنوات طويلة أجــواء الفئات
ال ـع ـمــريــة بــأنــدي ـت ـهــا ومـنـتـخـبــاتـهــا.
وبـ ــن امل ــاض ــي وال ـح ــاض ــر اخـتـلـفــت
الـ ـص ــورة ك ـث ـي ـرًا ،ف ـلــم ي ـعــد ال ـش ـبــاب
ال ـعــربــي ذاك امل ـن ـجــم الـ ــذي قـ ـ ّـدم إلــى
اللعبة ع ــددًا كـبـيـرًا مــن امل ــواه ــب25 ،
منها لعبت في دوري األضواء ،أمثال
مـحـمــد م ــرق ـب ــاوي وح ـس ــن الـقــاضــي
(النجمة) ،ومحمد طه وبشار املقداد

وع ـل ــي ك ــرك ــي وم ـص ـط ـفــى قــان ـصــوه
وحـ ـ ـس ـ ــن هـ ــزي ـ ـمـ ــة وعـ ـ ـم ـ ــر الـ ـ ـك ـ ــردي
(الـصـفــاء) ،وحـســن كــورانــي ومحمد
سـ ــالـ ــم وجـ ـ ـ ــاد نـ ـ ــور الـ ــديـ ــن (شـ ـب ــاب
ال ـســاحــل) ،وخـلـيــل خميس (الـعـهــد)
وع ـ ـ ـبـ ـ ــاس عـ ـ ـ ــوض ووسـ ـ ـ ـ ـ ــام ص ــال ــح
(األنـ ـص ــار) .ه ــؤالء خــرجــوا مــن قلب
األكاديمية التي ما إن شهدت فورة
ك ـب ـيــرة ف ــي امل ــواه ــب ح ـتــى ت ـحـ ّـولــت
ـاد ،وذل ــك إلفـســاح املـجــال أمــام
إلــى ن ـ ٍ
الالعبني الشبان للخروج من تمارين
وم ـب ــاري ــات األك ــادي ـم ـي ــة إلـ ــى أجـ ــواء
املـبــاريــات الرسمية ،وهــو مــا حصل
عام  2005عندما استحصل الشباب
الـ ـعـ ــربـ ــي عـ ـل ــى رخ ـ ـصـ ــة ال ــراس ـي ـن ــغ
الحازمية .ومع فوزه بـ  7بطوالت في
الفئات العمرية ،وارتقائه الدرجات،
بدأ الشباب العربي يخرج من فكرة
ت ــأس ـي ـس ــه ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـمـ ـح ــورت ح ــول
االعتناء بالفئات العمرية ،وذلك في
م ــوازاة وضــع خطة منطقية تتمثل

ب ــإيـ ـج ــاد مـ ـ ـم ـ ـ ّـول ف ـ ــي حـ ـ ــال ص ـع ــود
ال ـف ــري ــق إلـ ــى الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ــى ،ك ــون
الـتـكــالـيــف ك ــان ــت آخـ ــذة ف ــي ال ـتــزايــد
موسمًا بعد آخر.

األضواء تحرق الطموح
مالك جديد
ومــع انتقال النادي إلــى
ٍ
هــو الــدكـتــور غ ــازي الـشـعــار ّ
تغيرت
الـ ـص ــورة ت ـم ــام ــا ،ف ــأخ ــذ األخـ ـي ــر كل
ـان آخـ ــر ووف ـ ــق رؤي ــة
شـ ــيء إلـ ــى مـ ـك ـ ٍ
م ـ ـغـ ــايـ ــرة .وبـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ــن األشـ ـخ ــاص
الذين عملوا في النادي وخبروا كل
عمل
مراحله ،عمل الشعار مع فريق
ٍ
ّ
مقرب منه .وما بني الدرجتني األولى
والثانية قيل إنه دفع أكثر من مليون
دوالر ،لكن من دون أن يلقى النتيجة

ينفي نبيل بدر ّ
أي عالقة له
بنقل ملكية الشباب العربي
إلى مازن الطبش
امل ـط ـلــوبــة ،ف ـعــاد ال ـفــريــق إل ـ ّـى دوري
هذه
بشكل أسرع من
املظاليم
ٍ
املتوقعّ .
ً
املرحلة كانت غريبة فـعــا ،إذ توقع
البعض قبل بداية املوسم املاضي أن
يلعب الشباب العربي دور «الحصان
األسـ ـ ـ ـ ـ ــود» اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادًا إل ـ ـ ــى س ـل ـس ـلــة

تـ ـع ــاق ــدات ق ـ ــام ب ـه ــا ب ـض ـ ّـم ــه أس ـم ــاء
م ـعــروفــة لـعــل أب ــرزه ــا قــائــد النجمة
السابق عباس عطوي ،والذي لم يكن
الوحيد الــذي اختبر الدرجة األولــى،
ال بــل إن الـنــادي استقدم فــي مرحلة
اإليـ ـ ـ ـ ــاب هـ ـ ـ ــداف ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ملــوس ـمــن
متتاليني األرجنتيني لوكاس غاالن
لكن النتيجة بقيت نفسها ،فــي ظل
ال ـت ـخ ـبــط ال ـف ـنــي الـ ــذي ش ـهــد تـبــديــل
 4مــدربــن .هــو مــوسـ ٌـم غــريــب عاشه
الشباب العربي ،إذ يصعب تحديد
األسباب الحقيقية وراء هذا الفشل،
الذي سينقل النادي مرة جديدة إلى
مرحلة مختلفة تمامًا.

بين بدر والطبش
وبـ ـع ــد خ ـ ـ ــروج الـ ـشـ ـع ــار وان ـت ـخ ــاب ــه
رئ ـي ـســا ل ـل ـص ـفــاء ،س ــأل ك ـث ـيــرون عن
مصير الـشـبــاب الـعــربــي ال ــذي شــرع
فــي بـيــع العـبـيــه ال ــواح ــد تـلــو اآلخ ــر.
وهنا تــردد أن رئيس نــادي األنصار
نبيل بدر قام بشراء النادي على أن
يكون الخطة «ب» بالنسبة إليه في
حال خروجه من النادي الذي يرأسه
حاليًا .وكثيرة هــي الحكايات التي
ربطت بدر بالشباب العربي ،ومنها
ما بدأ عقب وضعه استقالته بني يدي
الــرئـيــس سعد الـحــريــري ،حيث قيل
بأنه سينقل دعمه إلى الفريق الذي
اش ـت ــراه حــدي ـثــا ،ال ب ــل إن ــه سيحمل

مـعــه مـجـمــوعــة مــن الــاعـبــن وحتى
املدرب التشيكي فرانتيتشك ستراكا.
اتصال مع «األخـبــار» نفى
بــدر وفــي
ٍ
أن يكون له أي عالقة بشراء الشباب
الـعــربــي ،لكنه لــم يسقط أي دع ـ ٍـم له
ً
مستقبال ،وذلك استنادًا إلى ظروف
ّ
معينة بحسب قــولــه .وطـبـعــا يغمز

بدر هنا من مسألة مواصلة مشواره
مـ ــع األنـ ـ ـص ـ ــار مـ ــن عـ ــدمـ ــه ،إذ ي ـقــول
ّ
مقربون منه بأنه يعشق التحديات
وال يرى نفسه بعيدًا من اللعبة التي
عاشها مشجعًا لنادي األنصار منذ
الـصـغــر وحـتــى وصــولــه إل ــى رئــاســة
النادي األحب إلى قلبه.
لكن مــن هــو املــالــك الـجــديــد للنادي؟
ه ــو مـ ــازن ال ـط ـبــش املـ ـق ـ ّـرب م ــن ب ــدر،
وال ـ ـ ــذي ت ــذك ــر مـ ـص ــادر أنـ ــه اش ـت ــرى
الــرخـصــة بمبلغ يـقــارب الـ ـ  100ألف
دوالر .ه ــو اآلخـ ـ ــر ي ـن ـفــي أي عــاقــة
لرئيس األنـصــار بموضوع الشباب
ال ـعــربــي ،ف ـي ـشــرح« :تــربـطـنــي عــاقــة
صداقة متينة بنبيل بــدر ،ومذ كنت
في نــادي الشبيبة املــزرعــة ساعدني
كـثـيـرًا بـمـنـحــي بـعــض الــاع ـبــن من
دون أي مـقــابــل» .الطبش البالغ من
العمر  34عــامــا ،وال ــذي يملك مكتبًا
لتعليم قيادة الـسـيــارات ،يحكي عن
ارتباط يصل إلى  20سنة بكرة القدم
الـلـبـنــانـيــة ،حـيــث نـشــط مــع الــزمــالــك
ب ـي ــروت والـشـبـيـبــة امل ــزرع ــة ،قـبــل أن

يقوم بخطوة جديدة بشرائه رخصة
الـشـبــاب الـعــربــي مــن جيبه الـخــاص
بـحـســب م ــا ي ـق ــول .ويـحـكــي الطبش
عــن فلسفة جــديــدة يـنــوي العمل من
خاللها ،وهو الذي بدأ أولى الخطوات
عبر بطولة الشباب بالتوقيع مع 30
العبًا ،منهم  16العبًا كان قد أشرف
عليهم العب الصفاء زين طحان مع
الشباب العربي ،بينما جمع البقية
بنفسه .والـخـطــوة نفسها بتجميع
الع ـب ــن شـ ــرع ب ـهــا م ــن أجـ ــل تـكــويــن
فريق ّ
جيد للعب في الدرجة الثانية.
ٍ
لكن الالفت أن هؤالء الالعبني ليسوا
معروفني ولــم يخوضوا حتى غمار
الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى س ــاب ـق ــا ،ب ــل إن ـه ــم،
وعددهم  45العبًا ،بدأوا التدرب منذ
شهر مع املدرب محمد طقوش ،آملني
مكان في تشكيلة الفريق الذي
حجز
ٍ
يـ ـن ــوي ت ـع ــزي ــزه ب ــاع ـب ــن أجـنـبـيــن
أيضًا .ويضيف الطبش« :هم العبون
شـ ـب ــان ،وم ـن ـه ــم م ــن ل ـع ــب م ـع ــي فــي
ال ــزم ــال ــك بـ ـي ــروت ،ف ــأن ــا ل ــن أسـتـقــدم
العبني اصحاب أسماء معروفة ألن
سعر هـ ّـؤالء أغلى من الرخصة .كما
أنـنــي أفــضــل ضــم العــب يــريــد اللعب
ّ
حبًا بكرة القدم ال الستغالل النادي
ّ
ماديًا ،لذا استدعيت العبني معينني
فريق من
ملعرفة إمكانياتهم وتكوين
ٍ
خــالـهــم» .ويـتــابــع« :املــوضــوع ليس
باألسماء أو بما يتقاضاه الالعبون

مــن خ ــال أسـمــائـهــم ،فــالـشـبــاب دفــع
م ـب ــال ــغ ك ـب ـي ــرة ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي
لكنه هبط إلــى الثانية ولــم تخدمه
األسماء».
أم ــا ح ــول تــأمــن املـيــزانـيــة املطلوبة،
واألش ـ ـخـ ــاص ال ــداع ـم ــن ف ـي ـقــول إنــه
سـيـقــوم بـتـشـكـيــل اإلدارة م ــع تسلم
الــرخ ـصــة وان ـت ـهــاء الـعـمــل بـ ــاألوراق
الــرس ـم ـيــة «يـهـمـنــي ال ــدع ــم املـعـنــوي
ع ـل ــى األرض ق ـب ــل أي دعـ ـ ـ ٍـم م ـ ــادي،
وذلك بعيدًا من املشاكل على النفوذ
والتي يفرزها غالبًا دفع األشخاص
ّ
لألموال ،ما يجعلهم يريدون التحكم
بـمـصـيــر ال ـ ـنـ ــادي .ك ـمــا ن ــري ــد فــريـقــا
بعيدًا عن السياسة وعــن االستفادة
امل ـ ــادي ـ ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،ون ـط ـم ــح إل ــى
تـخــريــج امل ــوا ًه ــب للمنتخب وللكرة
اللبنانية عامة .ليس هناك أي حزب
أو مؤسسة خلفنا بــل كــل مــا نريده
هو النجاح في امللعب» .إذًا الشباب
ّ
العربي (فكر الطبش بتغيير تسميته
ّ
إلى شباب عائشة بكار ليحمل اسم
م ـن ـط ـق ـتــه) ،س ـي ـب ـقــى ف ــي كـ ــرة ال ـق ــدم
ّ
الـلـبـنــانـيــة ،أقــلــه ملــوسـ ٍـم جــديــد ،لكن
ً
ً
م ـس ـت ـق ـبــا م ـج ـه ــوال آخ ـ ــر ي ـن ـت ـظــره،
قــد ي ـكــون مـشــرقــا بـحـســب املتابعني
لألمور عن كثب ،وخصوصًا مع عدم
إسقاط فكرة وقوف نبيل بدر رئيسًا
له ونقل كل دعمه املادي من األنصار
إليه.

«اشتدي أزمة تنفرجي،»...
ه ـ ــذه خ ــاص ــة ي ـ ــوم أم ــس
األنـ ـص ــاري بــام ـت ـيــاز! كــان
م ـ ــن امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ت ـع ـقــد
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة
ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا ل ـهــا
ف ــي ف ـنــدق غ ــول ــدن توليب
الن ـت ـخــاب خـمـســة أعـضــاء
م ـكـ ّـم ـلــن لـل ـج ـنــة اإلداري ـ ـ ــة
الحالية .جمعية عمومية
كــان مــن املتوقع أن تشهد
معركة «كسر عظم» بني الرئيس الحالي نبيل بدر والرئيس
الفخري سليم دياب .لكن املساعي التي قام بها أكثر من طرف
ّ
جنبت «األخضر» املعركة وتصاعد الدخان األبيض من مقر
النادي في طريق املطار.
م ـســار طــويــل مــن الـجـهــود وامل ـف ــاوض ــات أف ـضــت إل ــى سحب
املــرشـحــن الـعـشــرة (خمسة مــن كــل ط ــرف) لترشحهم أمــس،
ّ
ليتقدم الحل التوافقي بني الطرفني املتنازعني .حــل يقضي
بـبـقــاء نـبـيــل ب ــدر رئـيـســا ودخـ ــول أع ـض ــاء ج ــدد إل ــى اإلدارة
م ـح ـســوبــن ع ـل ــى دي ـ ــاب م ــع ش ـ ــروط ع ـل ــى بـ ــدر ب ـع ــدم امل ـ ّـس
بالجمعية العمومية وفــي الــوقــت عينه حماية لبدر مــن أي
عـمـلـيــة ان ـق ــاب ح ـتــى إك ـم ــال والي ـت ــه خ ـصــوصــا أن الـكـثــريــة
ٌّ
ستكون فــي يــد دي ــاب .حــل توافقي برعاية رئيس الحكومة
سعد الحريري ومباركة بيت الوسط الذي أصبح بابه مواربًا
في وجه بدر بعد أن كان مغلقًا بالكامل.
أطراف عدة كان لها ٌ
دور في تقريب وجهات النظر بني دياب
وبدر من أميني السر السابقني أحمد الوند ومحمود الناطور
إلــى مــديــر ال ـنــادي لـبــال ف ــراج الــذيــن يعتبرون مــن األوفـيــاء
للنادي بعيدًا عن أي شــأن أو طموح سياسي ،إلــى مسؤول
قـطــاع الــريــاضــة فــي تـيــار املستقبل حـســام زبيبو بمشاركة
من النائب السابق عقاب صقر .هــؤالء استطاعوا نزع فتيل
االنفجار وأطفأوا محركات املعركة ضمن صيغة تقوم على
عدم كسر نبيل بدر وحفظ ما ّ
قدمه لألنصار من جهة ،وفي
الوقت عينه بقاء القرار النهائي في يد سليم ديــاب املمسك
بالجمعية العمومية .سيطرة أصبحت واقعًا أكثر بعد قرار
وزارة الشباب والرياضة أول من أمس بإسقاط قرار اللجنة
اإلداري ــة بشطب األعـضــاء ال ــ 20عــام  2015ليعود  43عضوًا

إل ـ ــى ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة
هــم مجمل مــن تــم شطبهم
على مرحلتني عامي 2015
و.2018
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن غـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــا يـ ـكـ ـم ــن
ال ـش ـي ـطــان ف ــي الـتـفــاصـيــل،
وح ـ ـ ــن ت ـ ـكـ ــون األمـ ـ ـ ـ ــور فــي
مرحلة حرجة قد يطيح أي
تفصيل بــاالتـفــاق بالكامل
ّ
يتخوف منه سعاة
وهو ما
الخير .فاألكثرية املطلوبة
من قبل ديــاب تتطلب ستة
أعـضــاء وهــو أكـثــر مــن عدد
املقاعد الشاغرة في اللجنة اإلدارية وهذا ٌ
أمر يتطلب مخرجًا
قــانــونـيــا .قــد يـكــون امل ـخــرج مــن خ ــال دخ ــول خمسة أعـضــاء
من فريق دياب إلى اللجنة اإلدارية وحني يتم تثبيت مسألة
األكـثــريــة بشكل نهائي سيستقيل أحــد األعـضــاء الستة من
فريق بدر لصالح دخول عضو سادس محسوب على دياب.
أمانة السر أيضًا تفصيل أساسي إذ من الطبيعي أن يكون
أمــن السر مــن فريق ديــاب نظرًا لكون الــرئــاســة ستبقى في
عهدة بدر .أضف الى ذلك موعد الجمعية العمومية الجديدة
والـ ــدعـ ــوة ل ـه ــا وهـ ــو م ــا س ـي ـت ـحــدد ب ـع ــد ج ـل ـســة امل ـصــال ـحــة
واملصارحة واالتـفــاق التي ستعقد في بيت الوسط وتجمع
دياب مع بدر بمباركة الحريري لالتفاق على كل التفاصيل.
األهــم بالنسبة إلــى األنصاريني أن يــوم أمــس لم يشهد عقد
جمعية عمومية للنادي كانت ستكون تاريخية و«كارثية»
كما يصفها األنصاريون .فهي املرة األولى التي يكون هناك
فيها مـعــركــة ،وليست أي معركة بــل واح ــدة فــي ظــل نفوس
ّ
معبأة وجـ ٍّـو مشحون ج ـدًا .أمــر آخــر إيجابي أيضًا هو بقاء
ّ
بدر رئيسًا وعــدم خروجه من الباب األنصاري الضيق بعد
كل ما قدمه .فمن الصعب على األنصاريني أن يجدوا رئيسًا
ـؤت
بـحـمــاســة ب ــدر حـتــى ل ــو ك ــان الـبـعــض يـعـتـبــر أن ـهــا ل ــم ت ـ ِ
ثمارها بشكل كامل .صحيح أن مجموعة املتمولني املقربني
من دياب كانت جاهزة لتسلم املهمة من رئيس غرفة التجارة
والصناعة محمد شقير إلــى عماد الخطيب وخليل العرب
(شقيق جهاد العرب) وهشام عيتاني (عضو اإلدارة السابق)
ومحمود هاشمية ،إذ كان من املتوقع أن تصل موازنة النادي
إلى مليون دوالر من ضمنها مداخيل أخرى .لكن كل هؤالء لم
يكونوا ليدفعوا ثلثي ما كان بدر يدفعه سنويًا.

