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رياضة

السلة اللبنانية

السلة اللبنانية تعود إلى الوحول المحلية
بيروت
عــاد منتخب لبنان لكرة السلة الــى
ً
منهيًا مشاركته في بطولة آسيا محتال
المركز الخامس ،ليفتح الباب بقوة على
استحقاقات سلوية داخلية وترقب لما
سيكون عليه الوضع إتحاديًا في ظل
الخالفات الحادة وتقاذف المسؤوليات
بين أبناء «الخندق» الواحد وتحديدًا رئيس
االتحاد وليد نصار ورئيس لجنة المنتخبات
مارون جبرايل
عبد القادر سعد
ع ــادت السلة اللبنانية الــى الساحة
املحلية وانـتـهــى استحقاق منتخب
لـبـنــان اآلس ـيــوي بنتيجة «مـمـتــازة»
مقارنة بما جــرى تقديمه للمنتخب
الذي قد يكون من أضعف املنتخبات
ّ
إعـ ـ ـ ـ ـ ــدادًا ورغ ـ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ح ـ ـ ــل خ ــامـ ـس ــا.
نـتـيـجــة ت ـحــولــت ال ــى س ـبــب لـتـقــاذف
املـ ـس ــؤولـ ـي ــات وت ـح ـم ـي ـل ـهــا ألط ـ ــراف
م ـت ـعــددة سـ ــواء كــانــت فـنـيــة كــاملــديــر
الـفـنــي ال ـصــربــي فــاسـيـلــن ماتيتش
أو اداريـ ــة كـمــديــر املنتخبات م ــارون
جبرايل وخـيــاراتــه الخاطئة ،وكذلك
رئيس االتحاد وليد نصار وتقصيره
على اعتباره أنه رأس الهرم السلوي.
جـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــل ي ـ ـع ـ ـتـ ــرف ب ـ ـ ـ ــأن م ـ ــا جـ ــرى
التخطيط له لم ينفذ ،وبعض األمور
س ــارت بعكس مــا هــو مـطـلــوب نظرًا
للظرف الـطــارئ وعــدم وجــود أمــوال،
لكن في الوقت عينه يرى أن الجميع
أخ ـطــأ وم ــا م ــن ط ــرف واح ــد يتحمل
املسؤولية.
كــل ه ــذا ال يـفـيــد فــي بـلــد مـثــل لبنان
تـ ـغـ ـي ــب فـ ـي ــه املـ ـح ــاسـ ـب ــة وي ـت ـم ـس ــك
الـجـمـيــع ف ـيــه بـمـنــاصـبـهــم ،فيصبح
الكالم عن أسباب الفشل هدرا للوقت
وللجهد.
ل ـك ــن م ــا ه ــو م ـه ــم اآلن ه ــو الـ ـس ــؤال
األش ـه ــر ف ــي ل ـب ـنــان :إل ــى أي ــن؟ س ــؤال
ي ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـش ــق اإلداري ووض ـ ــع
االتحاد بانتظار ما سيقوله رئيسه
وليد نصار في مقابلته التلفزيونية
ي ــوم األرب ـع ــاء عـلــى شــاشــة املؤسسة

ال يفيد
تقاذف
المسؤوليات
في ظل
غياب
المحاسبة
(عدنان الحاج
علي)

اللبنانية ل ــإرس ــال .فـفــي ظــل األزم ــة
الـ ـق ــائـ ـم ــة ب ـ ـ ــرز حـ ــديـ ــث ع ـ ــن ت ـغ ـي ـيــر
ف ــي رئ ــاس ــة االتـ ـح ــاد م ــع ن ـيــة نـ ّـصــار
االسـتـقــالــة وب ــدء الـكــام عــن خلف له
ي ـك ـمــل والي ـ ــة االتـ ـح ــاد ال ـت ــي تنتهي
الصيف املقبل.
إسمان تصدرا الحديث عن الخالفة
هما رئـيــس االت ـحــاد األسـبــق جــورج
ب ــرك ــات وال ــرئ ـي ــس ال ـف ـخــري الـســابــق
للشانفيل أكــرم الحلبي .األول رفض
ال ـف ـكــرة م ــا جـعــل اس ــم ال ـثــانــي يـكــون
األكثر حظًا ،لكن الحلبي كان واضحًا
في حديثه لـ «األخبار» ،مشيرًا إلى أن
نصار لــن يستقيل ،واذا استقال في
اإلعالم فستكون إستقالة أشبه بتلك
التي قام بها الرئيس املصري السابق
جمال عبد الناصر بعد نكسة الــ،67
«ف ـهــي سـتـكــون اسـتـقــالــة فــي اإلع ــام
بانتظار نــزول «الجماهير» املطالبة
بالعودة عن استقالته».
وعن السؤال عن مدى امكانية تسلمه

ّ
رئاسة االتحاد يؤكد الحلبي أن هذا
أمــر غير وارد ،وخـصــوصــا أنــه شبه
ّ
متأكد أن نصار لن يستقيل وسيكمل
واليته .وحينها فهو مع مجيء جان
همام رئيسًا لالتحاد وتأليف لجنة
اداريــة من ستة الــى سبعة أشخاص
ت ـك ـن ــوق ــراط ي ـف ـه ـمــون ف ــي ل ـع ـبــة كــرة
السلة ،أما الباقي ،فيكونون من ضمن
املحاصصة السياسية والرياضية.
ونـ ـص ــح ال ـح ـل ـب ــي أع ـ ـضـ ــاء االتـ ـح ــاد
بالجلوس في غرفة مغلقة وتصفية
حساباتهم ،ومن ثم الخروج بقرارات
مل ـص ـل ـحــة ال ـب ـط ــول ــة الـ ـت ــي سـتـنـطـلــق
ق ــريـ ـب ــا ،ومـ ـ ــا زالـ ـ ـ ــت ص ــورتـ ـه ــا غـيــر
واضحة.
ل ـكــن م ــا ه ــو م ــوق ــف رئ ـي ــس االت ـح ــاد
وليد نصار من املوضوع؟
ن ـ ـصـ ــار ي ـن ـت ـظ ــر م ـق ــاب ـل ــة األرب ـ ـع ـ ــاء،
فـهــو مـصــر عـلــى وض ــع الـنـقــاط على
الـ ـ ـح ـ ــروف وش ـ ـ ــرح ت ـف ــاص ـي ــل كـ ــل مــا
ح ـ ـصـ ــل مـ ـ ــن قـ ـضـ ـي ــة لـ ـ ــوريـ ـ ــن وودز

ّ
أكد أكرم الحلبي أنه
ليس بوارد تكملة والية
االتحاد كرئيس له

ال ــى ف ــادي الـخـطـيــب ال ــى غـيــرهــا من
األمـ ــور املـتـعـلـقــة بــاملـنـتـخــب ،رافـضــا
«ع ـ ـن ـ ـتـ ــريـ ــات» الـ ـبـ ـع ــض وتـ ـف ــرده ــم
ب ــاتـ ـخ ــاذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
بمنتخب لبنان وع ــدم مسؤوليتهم
واسـتـخـفــافـهــم« .وبــال ـتــالــي عـلــى كل
شخص ّ
تحمل مسؤوليته من رئيس
االتحاد الى رئيس لجنة املنتخبات
مـ ـ ـ ـ ـ ــارون جـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــل ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـح ـمــل
مـســؤولـيــة كـبـيــرة فــي مــا حـصــل الــى

املدير الفني فاسيلني ماتيتش».
وأشــار ّ
نصار الى أن العبي املنتخب
لكن ما حصل كان
رفعوا رأس لبنانّ ،
مـتــوقـعــا «ف ــأن ــا تـحــفـظــت ع ـلــى أم ــور
كـثـيـرًا ف ــي مـحــاضــر ال ـج ـل ـســات ،لكن
عندما تـكــون األكـثــريــة هــي الحاكمة
فحينها ال يمكن تغيير شيء .علمًا أن
وزير الشباب والرياضة العميد عبد
امل ـط ـلــب ال ـح ـن ــاوي ،ورئ ـي ــس الـلـجـنــة
األومل ـ ـب ـ ـيـ ــة جـ ـ ــان ه ـ ـمـ ــام واملـ ـح ــاض ــر
األوملـبــي جهاد سالمة يعلمون بكل
التفاصيل ،وأنا تريثت بعدم الحديث
حفاظًا على مصلحة املنتخب الــذي
دفـ ـع ــت مـ ــن م ــال ــي ال ـ ـخـ ــاص ل ـتــأمــن
مـسـتـلــزمــاتــه ،لـكــن حـتــى لــو فــزنــا في
آسيا وكانت نتائجنا أفضل من تلك
التي حققناها كنت سأتكلم باإلطار
نـفـســه ،إذ ال يمكن أن أكـمــل بطريقة
ال ـع ـم ــل ن ـف ـس ـهــا فـ ــي االت ـ ـح ـ ــاد .وأنـ ــا
سأثبت للجميع أنني لست متمسكا
باملناصب أو بالكراسي».

الكرة اللبنانية

منتخب لبنان يبدأ تمارينه في تايالند

العبو المنتخب خالل التمرين أمس

ي ــدخ ــل م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
مرحلة الـعـ ّـد العكسي للقائه ميانمار
غد الخميس ،في إطار
في بانكوك بعد ٍ
الـتـصـفـيــات امل ــزدوج ــة لـكــأســي الـعــالــم
 2018وآسيا .2019
وس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــرى امل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة عـ ـ ـل ـ ــى سـ ـت ــاد
شـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــاالزاي عـ ـن ــد الـ ـس ــابـ ـع ــة م ـس ــاء
بالتوقيت املحلي ،الثالثة بعد الظهر
بتوقيت بيروت.
وك ــان منتخب لـبـنــان إل ــى بــانـكــوك قد
وص ـ ــل أم ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ع ـن ــد ال ـتــاس ـعــة
صـبــاحــا (الـخــامـســة صـبــاحــا بتوقيت
بـيــروت) عــن طريق أبــو ظبي ،وإنضم
إل ـ ــى ص ـف ــوف ــه ك ــل م ــن ف ـي ـل ـيــب ب ــاول ــي
وجــوان العمري وعدنان حيدر وهالل
الـحـلــوة ،وإلـتـحــق بــه فــي وقــت متأخر
ليل أمــس اإلثـنــن رضــا عنتر ،على أن
ي ـصــل مـحـمــد ع ـلــي خ ــان م ــن الـســويــد
صباح اليوم الثالثاء.
وخضع املنتخب مساء لحصة تدريبية
عـ ـل ــى م ـل ـع ــب نـ ـ ــادي الـ ـجـ ـي ــش شـمـلــت
ت ـم ــري ــر الـ ـك ــرة م ــن ال ـل ـم ـســة ال ــواح ــدة،
وتـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـرك واإلسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ
والتسديد ومناورات امام املرمى ،علمًا
ان الـتــدريــب يومي الـثــاثــاء واألربـعــاء

ّ
تدرب أمس المهاجم
النمسوي ستيفان
مايرهوفر مع العهد

سيجرى في ستاد شوباالزاي.
وش ـ ـ ــدد املـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي املــون ـت ـي ـن ـغــري
مـ ـي ــودراغ رادول ــوف ـي ـت ــش ع ـلــى أهـمـيــة
ّ
«إحترام الخصم» ،مؤكدًا أن األفضلية
ّ
دائمًا ملن يبذل الجهد ميدانيًا ويؤدي
دوره املطلوب.
وك ـ ـ ـ ــان رادول ـ ــوفـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش ف ـ ــي م ـس ـت ـهــل
الحصة التدريبية ،قــد عـ ّـرف الالعبني
على زميلهم الـجــديــد الـحـلــوة ،وطلب
م ــن الـجـمـيــع ال ـت ـع ــاون م ــن أج ــل هــدف
وحـ ـي ــد ،وهـ ــو ح ـص ــد ال ـن ـق ــاط ال ـث ــاث
أم ـ ــام م ـي ــان ـم ــار ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى ال ــراح ــة
التامة لتعويض إرهاق السفر الطويل،
والتركيز إلنـجــاز املهمة على خير ما

ي ــرام قـبــل اإلنـتـقــال إل ــى الـكــويــت للقاء
منتخبها الثالثاء  13الجاري.
محليًا ،تـ ّ
ـدرب أمس املهاجم النمسوي
سـتـيـفــان مــايــرهــوفــر ( 33ع ــام ــا2.02 ،
متر) مع فريق العهد بعد وصوله ليل
ال ـس ـبــت ال ــى ل ـب ـنــان .وي ـف ــاوض الـعـهــد
الــاعــب الـنـمـســاوي ال ــذي يملك سيرة
ذات ـي ــة ك ـب ـيــرة ح ـيــث ل ـعــب ف ــي املــوســم
املــاضــي مــع فــريــق مـيـلــوول اإلنكليزي
وق ـب ـلــه م ــع ف ــري ــق ك ــول ــن األمل ــان ــي عــام
 2013اض ــاف ــة ال ــى ال ـعــديــد م ــن ال ـفــرق
األملانية والنمسوية كبايرن ميونيخ
عام  2007ورابيد فيينا عام .2008
وب ـ ــدا م ــاي ــره ــوف ــر بـ ـص ــورة ج ـي ــدة في
ال ـت ـم ــري ــن وخ ـص ــوص ــا داخـ ـ ــل امل ــرب ــع،
ً
وهــو غــادر ليال الــى النمسا الرتباطه
ب ــاج ـت ـم ــاع ع ـم ــل ل ـك ــون ــه ي ـم ـلــك شــركــة
ت ـج ــاري ــة خ ــاص ــة .وم ـ ــن امل ـف ـت ــرض أن
يـصــل ال ـي ــوم مـهــاجـمــان م ــن الـسـنـغــال
وصربيا ،بانتظار تبلور املفاوضات
مــع مــايــرهــوفــر .وي ــداه ــم الــوقــت فريق
العهد للتعاقد مع العبني أجانب شأنه
شــأن باقي الفرق التي لم تقفل ملفها
بعد ،حيث سيغلق بــاب التواقيع في
 13تشرين األول.

