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كرة السلة

ّ
وصول الوفد الدولي واملشاركة العاملية مهددة
عبد القادر سعد
ان �ط �ل �ق��ت ع �ج �ل��ة اإلع � � � ��داد ملشاركة
ل�ب�ن��ان ف��ي ب�ط��ول��ة ال�ع��ال��م ف��ي تركيا
ن �ه��اي��ة ال �ص �ي��ف م ��ن ب� ��اب الترويج
ل � �ه ��ذه امل � �ش� ��ارك� ��ة م� ��ع وص � � ��ول وفد
االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ال� ��ذي ض � ّ�م األمني
ال � �ع� ��ام ل�ل�ات� �ح ��اد ال � ��دول � ��ي باتريك
ب� ��وم� ��ان ،رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة املسابقات
ل��وب��وم �ي��ر غ��وت �ل �ي �ب��ا ،رئ �ي��س لجنة
التطوير زوران رادوفيتش ورئيس
االت �ح��اد ال�ت��رك��ي دي�م �ي��رال تورغاي
بدعوة من االتحاد اللبناني للعبة.
وتأتي ال��زي��ارة في وق��ت تعاني فيه
التحضيرات م��ن ص�ع��وب��ات كبيرة،
وخ �ص��وص��ًا ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د املادي،
ما يشير إل��ى أن الطريق إل��ى تركيا
سيكون صعبًا.
ورأى ب� ��اوم� ��ان أن اخ� �ت� �ي ��ار لبنان
ل� �ل� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى ب� �ط ��اق ��ة الدعوة
ج��اء بسبب أه�م�ي��ة ك��رة ال�س�ل��ة فيه،
وح�ض��وره على الصعيد اآلسيوي،
إض ��اف ��ة إل� ��ى أن امل �ن �ظ �م�ين يأملون
أن ي�ل�ق��ى امل�ن�ت�خ��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي دعمًا
ّ
املشجعني
جماهيريًا من خالل سفر
إل��ى ت��رك�ي��ا ،إض��اف��ة إل��ى «أن رئيس
اتحاد اللعبة يتمتع بقدرة إقناعية
كبيرة».
وع��ن سبب ال��زي��ارة «ه��ي لالستماع
إلى االتحاد اللبناني حول كرة السلة
اللبنانية وامل�ش��اك��ل ال�ت��ي تعانيها،
ه��ل ه� ّ�ي على صعيد امل��درب�ين ،وهو
ما أشك به ،أو على صعيد الالعبني
ال �ص �غ��ار ،ق�ب��ل ت�ح��دي��د األم ��ور التي
س �ي �ق��دم �ه��ا االت� � �ح � ��اد ال � ��دول � ��ي الى
نظيره اللبناني».
وتأتي الدعوة بهدف «إعادة تسليط
األض� � ��واء ع �ل��ى م �ش��ارك��ة ل �ب �ن��ان في
كأس العالم ،واالستفادة من الزيارة
بإثارة اهتمام الدولة بهذه املشاركة،
ن �ظ �رًا إل ��ى ال � ��دور ال �ك �ب �ي��ر ال � ��ذي من
امل � �ف � �ت� ��رض أن ت � �ق� ��وم ب � ��ه الجهات
الرسمية في تحضير املنتخب» كما
اشار رئيس االتحاد بيار كاخيا في
حديث إلى «األخبار».
ورأى ك��اخ �ي��ا أن ��ه ف ��ي ظ ��ل تقاعس
ال � ��دول � ��ة ع� ��ن ال� �ق� �ي ��ام بواجباتها،
وخ�ص��وص��ًا ع�ل��ى ص�ع�ي��د التمويل،
س �ي �ك ��ون م� ��ن ال �ص �ع ��وب ��ة تحضير
فريق جيد لكأس العالم« .فما يحكى
عن امليزانية التي سترصد لالتحاد
ال �ل �ب �ن��ان��ي ل� �ك ��رة ال� �س� �ل ��ة ،ال تخدم
االتحاد وال تخدم الدولة ،وال تكفي
إلحضار ربع مدرب إلى لبنان.
وع�ل��ى ال��دول��ة وال�ق�ط��اع ال �خ��اص أن
ي�ف�ه�م��ا أن� ��ه ك �ل �م��ا ك �ب��رت ل �ع �ب��ة كرة
ال �س �ل��ة ي �ج��ب أن ي�ك�ب��ر ال ��دع ��م ،ففي
ال� �س ��اب ��ق ك� � ��ان ت �ح �ض �ي��ر املنتخب
يكفيه  300ألف دوالر ،أما اليوم فأقل
مدرب ،استطاع أن يصل بمنتخباته
ال ��ى ال�ع��امل�ي��ة ي�ط�ل��ب  30أل ��ف دوالر
شهريًا».

ووصف كاخيا الوضع باملحرج قبل
س�ب�ع��ة أش �ه��ر ع�ل��ى ال �ب �ط��ول��ة ،إذ إن
االت�ح��اد غير ق��ادر على التعاقد مع
م ��درب ن�ظ�رًا إل��ى ض�ب��اب�ي��ة الصورة
حول امليزانية.
وأض � ��اف ك��اخ �ي��ا «ال �ق �ط��اع الخاص
ي� �ت� �ح ��رك ع� �ن ��دم ��ا ي � ��رى أن القطاع
العام جدي ومهتم ويتحرك بدوره.
امل�ط�ل��وب ه��و ال�ت�ح��رك ال�س��ري��ع ،وإذا
ك�ن��ا سننتظر إق� ��رار امل �ي��زان �ي��ة فمن
املمكن أن تنتهي بطولة كأس العالم
ولم نحصل على املال بعد .وحينها
إما أن ال نشارك ،أو نشارك في هذه

أموال الدولة
ال تكفي للتعاقد مع
ربع مدرب إلى لبنان

البطولة بالالعبني الصغار ،وعندها
ت�ك��ون «ال�ب�ه��دل��ة» للبنان ولالتحاد
الدولي الذي منحنا ُ بطاقة الدعوة».
وعن امليزانية التي ط ِلبت من الدولة،
أش��ار كاخيا إل��ى أن املبلغ املطلوب
ه��و  2.3مليون دوالر ،فيما الدولة
تنوي دفع مبلغ  200ألف دوالر فقط
لتحضير خمسة منتخبات! مشيرًا

إل��ى أن امل�ب�ل��غ امل�ط�ل��وب ه��و للرجال
والسيدات ولعبة كرة السلة عمومًا.
¶ ك��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال ال��وف��د الدولي
في صالون الشرف التابع للمطار،
رئيس االتحاد بيار كاخيا واألمني
العام غسان فارس وعضوا االتحاد
امل� � �ح � ��ام � ��ي ع � �ل� ��ي ف� � � � ��واز وهاغوب
ترزيان.
¶ زار ال��وف��د ال��دول��ي م�ق��ر «أنطوان
ش ��وي ��ري ل� �ك ��رة ال �س �ل ��ة» وج� � ��ال في
أرجائه وعقد اجتماعًا مشتركًا مع
رئيس االت�ح��اد اللبناني وأعضائه
تناول العالقات الثنائية.
ثم زار الوفد ،يرافقه كاخيا وترزيان،
وزي��ر ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة علي عبد
الله ف��ي مكتبه ف��ي ال ��وزارة ،على أن
ي � ��زور رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة العماد
م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان ورئ �ي ��س مجلس
ال � � � � � ��وزراء س� �ع ��د ال � �ح� ��ري� ��ري اليوم
الجمعة.
وس�ي�ع�ق��د ال��وف��د ال ��دول ��ي واالتحاد
اللبناني مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا
ع �ن��د ال �س��اع��ة ال �خ��ام �س��ة م ��ن عصر
اليوم في مقر االتحاد.
فوز املتحد على الكهرباء
ف� � ��از ف ��ري ��ق امل� �ت� �ح ��د ع� �ل ��ى مضيفه
الكهرباء ،27 – 33 ،7 – 17( 51 – 66
 )41 – 46ف ��ي م � �ب ��اراة م��ؤج �ل��ة من
امل��رح �ل��ة ال �س��ادس��ة م��ن ب�ط��ول��ة بنك
ميد لكرة السلة .وكان أفضل مسجل
الع ��ب ال �ك �ه��رب��اء م��ال �ك��وم ب��ات��ل ب �ـ22
ن �ق �ط��ة ،والع� ��ب امل �ت �ح��د إي �ل��ي رستم
بـ 17نقطة .ومن املفترض أن تنطلق
مرحلة اإلي ��اب غ �دًا السبت كما قال
األمني العام غسان فارس.

باومان وكاخيا في املطار (برو فوتو)

التوافق مرهون بمعرفة «األحجام»!
إبراهيم وزنة
غ � �دًا ي �ق �ف��ل ب ��اب ال �ت��رش �ي �ح��ات إلى
عضوية اللجنة التنفيذية للجنة
األومل �ب �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وع�ل��ى الئحة
املرشحني  23اسمًا متفاوتي القوة
والطموحات ،آخرهم جورج زيدان
(رئيس اتحاد التايكواندو) ،ويبقى
أن �ط ��وان ش��ارت�ي�ي��ه (رئ �ي��س اتحاد
ال��رق��ص ال��ري��اض��ي) امل��رش��ح األبرز
ل��رئ��اس��ة ال�ل�ج�ن��ة ب�ح�س��ب املراقبني
«األوملبيني» ،من منطلق أن الرجل
م ��دع ��وم م ��ن  21ات � �ح� ��ادًا س �ب��ق أن
أع �ل �ن��وا م��وق �ف��ًا م � ّ
�وح� �دًا ف ��ي فندق
ألكسندر منذ أكثر من  7أشهر.

املقدسي رئيسًا للحكمة اليوم
في سياق التزام مضمون املرسوم ،213
ُ
تعقد عصر اليوم الجمعية العمومية لنادي
الحكمة بمن حضر ،في قاعة متخرجي
مدرسة الحكمة في األشرفية ،وإثر االجتماع
الشكلي ُ
سيصار إلى رفع محضر الجلسة
املخصصة إلعالن الهيئة اإلدارية الجديدة
للنادي برئاسة طالل املقدسي ،الذي
بادر عند انتخابه منذ شهر تقريبًا إلى
توفير رواتب العبي النادي في لعبتي كرة
القدم وكرة السلة .وفي سياق تدعيمات
فريقه لكرة القدم بالالعبني األجانب ،فقد
استقدم للتجربة مهاجمًا من السنغال
ومدافعًا أوكرانيًا ونيجيريًا للوسط يدعى
باباكاسوم ،وهو األكثر قربًا من التشكيلة
الخضراء.

تأليف لجان ألعاب املهنيات
أنهت وحدة الرياضة التابعة للمدارس املهنية،
استعداداتها إلطالق بطولة األلعاب الرياضية
املهنية ،بمشاركة عديد من املهنيات الرسمية
والخاصة في لبنان .وتألفت اللجنة العليا من
املدير العام للتعليم املهني والتقني باإلنابة
أحمد دياب رئيسًا ،ومحمد كشلي نائبًا
للرئيس ،ومازن قبيسي مديرًا للبطولة.
وتألفت اللجنة التنفيذية من غالب رستم
(عن بيروت وجبل لبنان) ،وصالح فران
(الجنوب) ،وربيع صدقة (البقاع) ،ومازن
علوش (النبطية) ،وأحمد حروق (الشمال)،
وعكرمة العبد (رئيس لجنة كرة اليد)،
ومحمد عساف (الكرة الطائرة) ،وروي
مينة (كرة السلة) ،ونعمة الله بجاني (ألعاب
قوى) ،وإيلي قصيفي (صاالت) ،وعماد
ماجد (لجنة املالعب) ،ووسام شيري (كرة
الطاولة) ،وإسماعيل حيدر (لجنة اإلعالم)
وخليل الخليل ّ
(منسق البطولة).

لجان لالتحاد العربي املدرسي

اللبنانية
األولمبية
ّ
ّ
وع� �ل ��ى م �س��اف��ة  8أي � ��ام م ��ن موعد
االن �ت �خ��اب��ات امل �ن �ت �ظ��رة ،تسارعت
وتيرة اللقاءات بني األطراف املعنية،
ج�ل�س��ة» م�ط� ّ�ول��ة جمعت
وآخ��ره��ا « َ
ب�ي�ن م �س��ؤول�ي�ن ري��اض �ي�ين تابعني
ل �ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل وال��وط �ن��ي الحر،
وتوافقا على نقاط عدة بخصوص
االس �ت �ح �ق��اق األومل � �ب ��ي ،ك �م��ا رشح
ع�ن�ه�م��ا ن �ي��ة ال �ت� ّ
�وج��ه إل ��ى تسوية
ت� �ق ��ود إل � ��ى «ت ��زك� �ي ��ة»  14مرشحًا
ه ��م م �ح��ل إج� �م ��اع ال� �ق ��وى الفاعلة
في رس��م مالمح اللجنة التنفيذية
املرتقبة (الوطني الحر وحركة أمل
وامل �س �ت �ق �ب��ل) .وق ��د ت��واف��ق ّ
طباخو
ال�ت��واف��ق األومل �ب��ي ع�ل��ى ع��دم فرض

لبنان الرياضي

ّ
أي اسم ألي منصب ،باإلضافة إلى
االس�ت�ف��ادة م��ن األج ��واء السياسية
ال �ج �ي��دة ع �ل��ى م �س �ت��وى القيادات
واملواقف .وتشير املعطيات إلى أن
ّ
سيعبد الطريق أمام
ه��ذا التوافق
شارتييه للرئاسة التي تسعى إليه
ّ
أكثر من سعيه إليها ،كما سيسهل
عملية اختيار كل طائفة ملرشحيها،
وهنا نشير إل��ى أن اللجنة تتألف
م� � ��ن  14ع� � �ض� � �وًا (م � �ن� ��اص � �ف� ��ة بني
املسيحيني واملسلمني) ،ويحكى ّعن
«توزيعة» لها حيثياتها بني السنة
وال�ش�ي�ع��ة ،ستلحظ تسمية ثالثة
أع� �ض ��اء ل �ل �ط��رف ال � ��ذي سيحصل
على م��وق��ع األم��ان��ة ال�ع��ام��ة للجنة.

ّ
ب��امل�ق��اب��ل ،ي��ؤك��د خبير ف��ي األجواء
األومل�ب�ي��ة الحالية ،أن��ه ليس هناك
أي م �ش �ك �ل��ة إذا ع� � ��رف ك � ��ل طرف
حجمه .واستبعد الخبير أن يلجأ
ت�ي��ار سياسي م�ع��روف إل��ى حجب
دع �م��ه ل�ش�خ�ص�ي��ة أومل �ب �ي��ة ّ
مقربة
منه ،فيما منطق التسويات يسير
بخطى متثاقلة ،وإذا ارتفعت لغة
التسوية املشروطة داخ��ل املعنيني
ب��امل �ل��ف ،ف�ل�ا ش ��ك أن االنتخابات
س �ت �ك��ون ب ��امل ��رص ��اد ،ك �م��ا سترفع
عصا «ت�ج� ّ�م��ع أل�ك�س�ن��در» ف��ي وجه
من ال يريد أن يعرف حجمه ،وفي
األي� ��ام امل�ق�ب�ل��ة ي��أت��ي ال �ج��واب على
التساؤالت والفرضيات.

ُ
اختتمت أمس جلسات االتحاد العربي
للتربية البدنية والرياضة املدرسية في مبنى
وزارة التربية والتعليم بمشاركة رئيس
اللجنة الفنية العليا عدنان حمود والسادة
فتحي إدريس وأحمد حمود الحاج وجمال
برهومُ ،
وس ّمي رؤساء اللجان لأللعاب
العشر :ـ السعودي سند السند (كرة قدم)،
العراقي لطيف حسني (كرة يد) ،األردني
فادي الجزازي (كرة الطائرة) ،التونسي
عاطف بحرية (كرة سلة) ،العراقي عباس
عبد الزهرة (كرة الصاالت) ،الكويتي جمال
الثنيان واملغربي عبد املجيد العكاوي (ألعاب
قوى) ،السوداني أبو القاسم الطاهر خالد
(سباحة) ،السوري هاني بيطار (شطرنج)،
اإلماراتي علي جاسم حسن (كرة طاولة)
واللبناني بول روكز (بادمنتون) .وأبدى
املجتمعون إعجابهم باملدينة الرياضية
ُ
ست َ
عتمد إلقامة
الجامعية في الحدث التي
الوفود الطالبية التي ستشارك في البطولة
العربية املدرسية في لبنانُ ،
وحدد يوم 30
حزيران موعدًا نهائيًا لتسلم أسماء البعثات
املشاركة.

الحاج نقوال ضيف «بروح رياضية»
ّ
يحل عضو اللجنة الرباعية األوملبية ورئيس
االتحاد اللبناني لكرة الطاولة سليم الحاج
نقوال ضيفًا على برنامج «بروح رياضية»،
الذي ّ
يقدمه الزميل رشيد نصار على محطة
( NBNاليوم  9.30مساء) ،ويشارك في
الحوار األوملبي الزميل نمر جبر من جريدة
النهار.

