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رياضة

رياضة
كـ ــرة ال ـس ـل ــة .س ـن ـقــوم ن ـحــن كــات ـحــاد
بإنتاج مبارياتنا بكلفة أقــل بكثير،
لكن بطريقة احترافية وبنظام عالي
الجودة.

أجراها عبد القادر سعد

ضربت األزمة االقتصادية ومن بعدها جائحة كورونا القطاع الرياضي
في لبنان بشكل عام .وقد تكون لعبة كرة السلة األكثر تضررًا نظرًا
لحجم األمــوال التي كانت تضخ في هذه اللعبة .اسئلة وهواجس
كثيرة تدور في ذهن المعنيين باللعبة حول مستقبلها والصورة
التي ستكون عليها كرة السلة اللبنانية في األعوام المقبلة ،انطالقًا
من الموسم الجديد في حــال كــان هناك موسم .أسئلة حملتها
«األخبار» الى رئيس االتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي ،فكانت هذه
المقابلة عبر تقنية الفيديو

■ هل سيكون هناك أجانب في البطولة؟
مــن املستحيل أن يـكــون هـنــاك أجانب
ف ـ ــي امل ـ ــوس ـ ــم ال ـ ـجـ ــديـ ــد ب ـس ـب ــب أزم ـ ــة
ال ــدوالر وصعوبة تأمينه ،الــى جانب
ال ـص ـع ــوب ــات امل ـت ـع ـل ـقــة بــال ـت ـحــويــات
الى الخارج .ال أحد يملك القدرة على
ت ــأم ــن األمـ ـ ـ ــوال ل ــأج ــان ــب .ف ــاألن ــدي ــة
موافقة على هذا املبدأ.
■ هــل سيتم وضــع سقف لعقود الالعبني
اللبنانيني؟
مـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ي ـت ــم وض ـ ــع سـقــف
ُ
للعقود ،وهذا من األمور التي ستطرح
في املؤتمر التأسيسي بطريقة تحفظ
كرامة الالعبني وحقوقهم ،وفي الوقت
عينه تراعي قدرات األندية والتزاماتها.
وهذا مهم أيضًا للمحافظة على سمعة
لـبـنــان الـتــي ت ـضــررت كـثـيـرًا مــن ج ـ ّـراء
الدعاوى التي ُرفعت نتيجة عدم التزام
األندية بتنفيذ العقود ،بسبب قيمتها
العالية التي ليست بحجم اللعبة ،وال
حتى بحجم اقتصاد البلد .في أوروبا
ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ،ال ــاع ـب ــون الــذيــن
ي ـت ـقــاضــون روات ـ ــب بــاملــايــن قـلـيـلــون
ُ
جدًا .أما الباقون فقد تفاجأ برواتبهم.
املهم وضع عقود تكون األندية قادرة
على االل ـتــزام بـهــا .فــالـنــادي شخصية
معنوية من املمكن مالحقتها ،بعكس
الرؤساء الذين ال يمكن مالحقتهم في
حال أصبحوا خارج النادي.
وه ـ ــذا الـ ـك ــام ع ــن ال ـت ـض ـخــم ينسحب
أي ـضــا عـلــى الــاع ـبــن األج ــان ــب الــذيــن
أتــوا سابقًا الى لبنان .فهم يتعاقدون
م ــع األن ــدي ــة الـلـبـنــانـيــة بـمـبــالــغ تـفــوق
أض ـع ــاف م ــا ي ـت ـعــاقــدون ب ــه م ــع أنــديــة
أوروبية (حوالى  %80أكثر).
ورغ ـ ــم ذل ـ ــك ،ال ي ـت ـم ـت ـعــون بــاملـسـتــوى
املطلوب ،ومعظمهم بأعمار متقدمة،
بـعــد أن ي ـكــونــوا ق ــد جـمـعــوا ثــروتـهــم،
فيأتون الى لبنان للتسلية.

أكرم الحلبي

ّ
• من المؤكد أنه سيكون هناك موسم جديد
• األولوية للمؤتمر التأسيسي إلعادة التنظيم
• دور وزارة الشباب والرياضة أكبر من استقبال
وفود وتوزيع مساعدات ألسباب سياسية
■ هل هناك موسم  2021-2020لكرة السلة
في لبنان؟
ّ
مــن املــؤكــد أن ــه سـيـكــون هـنــاك مــوســم،
لكن من األكيد أنه لن يكون كاملواسم
السابقة .فهناك أمـ ٌـر واقـ ٌـع جديد على
األرض من الناحية االقتصادية .ليس
ف ـقــط ف ــي ل ـع ـبــة كـ ــرة ال ـس ـل ــة ،ب ــل عـلــى
صعيد البلد بأكمله ،وبــالـتــالــي على
الـجـمـيــع الـتــأقـلــم ودراس ـ ــة أوضــاعـهــم
جـيـدًا ،ألن أي خطوة ناقصة أو خطأ
ً
قد يكون قاتال؟

من المبكر الحديث عن
االنتخابات ولست مرشحًا لرئاسة
اللجنة األولمبية اللبنانية
■ كيف ترى املوسم املقبل ،وعلى أي أساس
ّ
تؤكد وجود بطولة؟
األنـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــودة وال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون
م ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودون ،ونـ ـ ـح ـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـن ــا ع ـلــى
امل ـحــاف ـظــة عـلـيـهــم .طـلـبـنــا ســاب ـقــا من
الطرفني الجلوس واالتـفــاق ،لكن بكل
أسف حاول البعض استغالل االنقسام
وامل ـ ـشـ ــاكـ ــل بـ ــن ال ــاعـ ـب ــن واألنـ ــديـ ــة
لتحقيق مـصــالــح شخصية .املشكلة
م ــوج ــودة ق ـبــل أزمـ ــة ك ــورون ــا ،وحـتــى
قبل انــدالع األح ــداث في لبنان في 17
تشرين األول  .2019مشكلة لعبة كرة
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الـسـلــة مــالـيــة اقـتـصــاديــة انـطــاقــا من
قــاعــدة أن امل ـصــروف أكـبــر بكثير من
امل ــدخ ــول .ه ــذا بـكــل أس ــف خـلــق عجزًا
لدى األندية .في السابق كان يتم سد
هــذا العجز مــن قبل األح ــزاب والقوى
السياسية مــن جـهــة ،وبـعــض الــرعــاة
اضافة الى عائدات النقل التلفزيوني.
لكن بعد التغيرات في لبنان ،أصبحت
أولويات األحــزاب تأمني لقمة العيش
ً
لجمهورها بدال من صرف األموال في
ّ
الــريــاضــة .أمــا الــرعــاة فأصبح همهم
تــأمــن نسبة  25الــى  30فــي املـئــة من
روات ــب موظفيهم ،فــي حــن أن النقل
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون لـ ـي ــس فـ ــي وارد ت ــأم ــن
عائدات للعبة.
■ ما هو املطلوب؟
ي ـجــب أن ت ـك ــون ه ـن ــاك رؤيـ ــة جــديــدة
ولـ ـي ــس ف ـق ــط م ــوس ــم جـ ــديـ ــد .فـنـحــن
قادرون على اقامة موسم عبر الطلب
من الـنــوادي تأمني  12العبًا وخوض
بطولة .لكن هل هذا هو املطلوب؟ هل
هذا هو الحل؟
يـ ـج ــب إق ـ ــام ـ ــة م ــؤتـ ـم ــر ت ــأس ـي ـس ــي ال
ّ
يـتـعــلــق بــاتـحــاد ك ــرة الـسـلــة فـقــط ،بل
بـ ـ ـ ــوزارة ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة أي ـضــا.
فهناك قوانني يجب أن تتغير برمتها،
وهـ ــذا م ــن م ـســؤول ـيــة وزارة الـشـبــاب
والرياضة.
ينبغي أال نضحك على أنفسنا .ما هي
إنجازات الرياضة اللبنانية؟ حتى ما

نداء إلى المعنيين
ّ
ً
املعنيني باللعبة لضرورة
يوجه رئيس االتحاد أكرم الحلبي نداء الى جميع ّ
التأقلم مع الوضع واملرحلة الجديدين ،حيث ال حل سوى بالحوار بني
ّ
األندية والالعبني« .فمن يفكر في ذبح األندية ألن مسيرته االحترافية
ّ
قاربت على نهايتها ويريد تحصيل ما يستطيع من أموال ،يكون يفكر
بأنانية وال ينظر الى الجديد الذي يحتاج الى أندية
كي يلعب فيها .نحن كاتحاد واجبنا أن ندعم
ّ
نتفهم أن البعض
الحوار بني األندية والالعبني.
ّ
تعرض لصدمة حيث كان يتقاضى  250ألف
ً
دوالر سنويًا ،واآلن أصبح ذلك مستحيال .يجب
ّ
يبتز
الجلوس والقبول بما يقوله املنطق ،ومن
األندية واالتحاد سيكون هو الخاسر» ،يقول
الرئيس أكرم الحلبي لـ«األخبار».

(سركيس يريتيسيان)

حققته لعبة كرة السلة من تأهالت الى
بطوالت كأس العالم جاء عبر العبني
مجنسني أو «مستردين» لجنسيتهم
ل ــم ي ـج ــدوا لـهــم مـكــانــا ف ــي منتخبات
بلدانهم األخ ــرى ،فـجــاؤوا الــى لبنان.
كـنــا نـتــأهــل ون ـخــرج مــن الـ ــدور األول.
لم نكن نبني كرة سلة للمستقبل .كنا
نبحث عن إنجازات سريعة.
وب ـ ــرأي ـ ــي ،األسـ ـ ـ ــاس يـ ـب ــدأ مـ ــن وزارة
ال ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة .فــاألخ ـيــرة ليس
من مهمتها االجتماع مع املؤسسات
الـكـشـفـيــة وإض ـ ــاءة ال ـش ـمــوع وتــوزيــع
املساعدات املالية على األندية ألسباب
س ـيــاس ـيــة ،وع ـب ــر ع ــاق ــات شـخـصـيــة.
مهمة وزارة الشباب والرياضة وضع
األس ــس الـقــانــونـيــة لتطوير الــريــاضــة
في لبنان.
ان ـظ ــر ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـمــس ع ـشــرة
األخ ـ ـيـ ــرة .ك ــم ه ــو عـ ــدد األن ــدي ــة الـتــي
منحتها الوزارة رخصًا؟ وماذا أعطى
ـاد
هـ ــؤالء ل ـلــريــاضــة الـلـبـنــانـيــة؟ ك ــم ن ـ ٍ
ّ
خرج العبني ورياضيني جددًا؟
الشباب
تضعها وزارة ّ
القوانني التي ّ
والــريــاضــة ال تحفز األنــديــة املرخصة
عـلــى الـعـمــل وف ــق سـيــاســات ريــاضـيــة
صحيحة.
ً
خذ في لعبة كرة السلة مثال؛ هناك ما
يقارب  110أندية في الدرجة الخامسة
و 96ناديًا في الــدرجــة الرابعة .لو كل
ـاد ل ــدي ــه أك ــادي ـم ـي ــة ص ـغ ـيــرة تعمل
نــ ٍ
وفــق أســس صحيحة ،وق ــام كــل نــادي
بتخريج العــب واحــد في السنة ،لكان
لدينا  200العب جديد في كل عام .فهل
تتصور معنى أن يـتـخـ ّـرج  200العب
ج ــدي ــد م ــن أن ــدي ــة ال ــدرج ـت ــن الــراب ـعــة
والخامسة؟
املشكلة فــي القوانني املــوجــودة وعــدم

وجود تنظيم.
أصـ ـب ــح ك ــل ش ـخ ــص ي ـل ـبــس بـيـجــامــا
وحـ ً
ـذاء رياضيًا يحمل كرة ويقول أنا
مــدرب كــرة سلة ،ويبدأ فتكًا بــاألوالد.
ّ
يريد أن يعلمهم ،وهو أساسًا ال يعلم
ما هي كرة السلة.
ال ـتــأس ـيــس خ ــاط ــئ .لـعـبــة ك ــرة الـسـلــة
لــم تـعــد ريــاضــة ف ـقــط .أصـبـحــت علمًا
ّ
يدرس في الجامعات.
يجب الـبــدء بــوضــع قــوانــن تنظيمية
لـتــأسـيــس لـعـبــة ك ــرة س ـلــة صـحـيـحــة.
من األندية الى املدربني الذين يجب أن
يكونوا حائزين شهادات مستوى أول
ومـسـتــوى ث ــان ،وف ــق مـعــايـيــر الفيبا،
حتى يحق لهم التدريب.
■ هل سعيتم الى تطبيق ذلك في اتحادكم؟
ّ
فــي السنتني اللتني تسلمنا فيهما
االتـحــاد ،خضع أكثر من  250مدربًا
لدورة « ،»Level 1حيث حضر مدرب
صربي من الفيبا وأقام دورتني ّ
خرج
ب ـعــدهــا  150م ــدرب ــا ،وم ــن ث ــم كــانــت
هناك دورة ثانية .ووضعنا قانون
في االتحاد ينص على عدم إمكانية
ال ـتــدريــب م ــن دون أن ي ـكــون امل ــدرب
ً
حــاصــا عـلــى ش ـهــادة « »Level 1أو
«.»Level 2
وه ــذا يـســاعــد االت ـح ــاد عـلــى مــراقـبــة
ع ـ ـمـ ــل األك ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ،وه ـ ـ ـ ــو أم ـ ـ ـ ٌـر
ض ــروري ج ـدًا .فهناك عــدد كبير من
األك ــادي ـم ـي ــات ه ــدف ــه تـ ـج ـ ٌ
ـاري بـحــت.
ُي َّ
عينون مدربني صوريني ال يملكون
املـعــرفــة وال ـخ ـبــرة .وه ــذا ظـهــر جليًا
فــي بـطــوالت الـفـئــات الـعـمــريــة ،حيث
كان هناك فارق كبير ونتائج كبيرة
بني الـفــرق .شاهدنا العبني جيدين،
وتــابـعـنــا العـبــن ال يـفـقـهــون مــا هي

لعبة كرة السلة.
ت ـن ـظ ـيــم ال ـل ـع ـبــة ب ــال ـق ــوان ــن وف ــرض
األسـ ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـحـ ــة لـ ـت ــأسـ ـي ــس
الالعبني هما البداية الصحيحة.
أم ـ ـ ٌـر آخـ ــر ي ـجــب ال ـع ـمــل ع ـل ـيــه ،وهــو
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن املـ ـ ـ ــدارس الــرس ـم ـيــة
والـ ـخ ــاص ــة ف ــي األريـ ـ ـ ــاف الك ـت ـشــاف
الع ـ ـبـ ــن جـ ـ ـ ــدد .ف ـل ـع ـب ــة ك ـ ـ ــرة ال ـس ـل ــة
محصورة باملدن الكبيرة وغائبة عن
ّ
القرى التي هي خزان لالعبني .وهنا
يــأتــي دور أنــديــة الــدرجـتــن الــرابـعــة
والخامسة التي هي غالبًا من خارج
املـ ــدن ،لتجنيد الع ـبــن جـ ــدد ،شــرط
أن ي ـكــون ه ـنــاك إدارات ج ـيــدة لهذه
األندية ومدربون يعلمون أسس كرة
السلة الصحيحة.
ّ
وه ـ ـ ـنـ ـ ــا أؤكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،إذا طـ ـ ّـب ـ ـق ـ ـنـ ــا هـ ــذه
ال ـس ـيــاســات ،فـبـعــد خـمــس ال ــى ست
س ـنــوات سـنـصــل ب ـج ــدارة ال ــى كــأس
ال ـعــالــم بــاع ـبــن لـبـنــانـيــن ،ب ـعــد أن
ي ـكــون قــد أص ـبــح لــديـنــا خ ــزان كبير
ي ـك ـس ــر االحـ ـتـ ـك ــار الـ ـح ــال ــي لـبـعــض
الالعبني ألنديتهم.
■ في املدى القريب ،ستكون مطالبًا بإقامة
مــوســم .م ــاذا سيفعل االت ـح ــاد ،وم ــا هي
املشاكل التي تواجهه؟
املشاكل كبيرة؛ فكلفة البطولة التي
تصل الــى  250ألــف دوالر مــن أجــور
حكام وموظفني ،كــان يتم تغطيتها
مـ ــن ع ـ ــائ ـ ــدات الـ ـنـ ـق ــل ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي.
لـكــن م ــع األسـ ــف تــوقــف ه ــذا الـعــائــد
مـ ــع ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود قـ ـن ــاة قـ ـ ـ ــادرة عـلــى
دفـ ـ ــع األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال .ه ـ ـنـ ــاك ف ـ ـكـ ــرة نـعـمــل
عليها ،وفــي حــال نجحنا ،نكون قد
ّ
تخلصنا مــن مشكلة التلفزيون .لن
ي ـكــون ه ـنــاك نــاقــل رس ـمــي ملـبــاريــات

■ م ـتــى س ـي ـبــدأ ال ـع ـمــل اس ـت ـع ــدادًا للموسم
الجديد؟
نـضــع رؤوس أق ــام لـلـمــواضـيــع الـتــي
سـ ـتـ ـط ــرح فـ ــي امل ــؤتـ ـم ــر ال ـت ــأس ـي ـس ــي،
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن امل ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
تــواجـهـنــا ،مــع ط ــرح حـلــول لـهــا .وبعد
انـتـهــاء التعبئة الـعــامــة بخمسة عشر
ي ــوم ــا ،س ـي ـتــم الـ ــدعـ ــوة إل ـ ــى امل ــؤت ـم ــر،
ألن ــه بـعــد ذل ــك سـنـحـتــاج ال ــى جمعية
عمومية لتعديل القوانني التي سيتم
االتفاق عليها في املؤتمر التأسيسي،
وم ــن ث ــم يـتــم تـحــديــد م ــوع ـ ٍـد النـطــاق
البطولة.
■ ال يكتمل الـلـقــاء مــن دون الـحــديــث عن
االنتخابات املقبلة لالتحاد اللبناني لكرة
ّ
الـسـلــة نـهــايــة ه ــذا ال ـع ــام .ه ــل أن ــت مــرشــح
أطراف آخرين
لوالية جديدة ،وهل هناك من
ٍ
يعملون حاليًا لالنتخابات؟
مــن املـبـكــر الـحــديــث عــن االنـتـخــابــات.
فاألمر مرهون باألوضاع والظروف.
ّ
هناك أناس يتسلون حاليًا بالحديث
عن االنتخابات ،ومن املمكن أن يكون
هناك الئحتان؛ واحــدة قوية وأخــرى
تتسلى ،وتنتهي األم ــور بتسوية أو
ب ــاألح ــرى م ــن دون ان ـت ـخ ــاب ــات .فــأي
معركة انتخابية ،ليس فقط في لعبة
ك ــرة ال ـس ـلــة ،ب ــل ف ــي جـمـيــع األل ـع ــاب،
ستكون مدمرة .فال أحــد لديه القدرة
املالية لفتح معركة.
■ ف ــي ح ــال ع ــدت ال ــى ات ـح ــاد ك ــرة الـسـلــة،
ّ
هــل أن ــت مــرشــح لــرئــاســة الـلـجـنــة األوملـبـيــة
اللبنانية؟
مستحيل ،ليست في الوارد ،وال أفكر
فـيـهــا ،وال تعنيني ،ال مــن قــريــب وال
مــن بـعـيــد ،وال حـتــى أن أك ــون عضوًا
في اللجنة التنفيذية للجنة األوملبية
في حال كان هناك مقعد التحاد كرة
ال ـس ـلــة ...فـفــي ح ــال ع ــدت ال ــى رئــاســة
االت ـ ـحـ ــاد ،س ـي ـكــون لـ ــدي ع ـمــل كـثـيــر،
وبالتالي ال وقت للجنة األوملبية+.

الكرة اللبنانية

شكوى نادر مطر «األخطر» على الكرة اللبنانية
ن ـج ــح رئـ ـي ــس ن ـ ـ ــادي ال ـن ـج ـم ــة أس ـعــد
صـقــال ونــائـبــه عـلــي الـسـبــع فــي إقـفــال
أح ــد امل ـل ـفــات ال ـقــانــون ـيــة ال ـتــي تــواجــه
ال ـن ــادي ،ليتم تصحيح أح ــد األخـطــاء
الـكـثـيــرة ال ـتــي وق ــع فـيـهــا ص ـقــال على
صعيد ملفات الالعبني األجــانــب .فقد
ّ
ُح ــل ــت املـشـكـلــة م ــع ال ــاع ــب الـتــونـســي
مـ ـ ــراد ال ـه ــذل ــي ق ـب ــل صـ ـ ــدور ح ـك ــم مــن
الفيفا لصالحه بالحصول على مبلغ
 52ألــف دوالر كــرواتــب متأخرة لــه في
ذمة النادي ،الى جانب تعويض لفسخ
العقد تعسفيًا .دفع النجمة للهذلي 21
ألف دوالر ،وهي الرواتب املستحقة له
قـبــل م ـغــادرتــه لـبـنــان ،فــي حــن تـنــازل
ال ــاع ــب ع ـ ّـم ــا سـيـحـصــل عـلـيــه مـقــابــل
فسخ العقد انطالقًا من محبته لنادي
النجمة.
ب ـق ـيــت ه ـن ــاك ق ـض ـيــة ال ــاع ــب ال ـغــانــي
إيساكا أب ــودو الــذي حصل على حكم
يفرض على النجمة دفع مبلغ  57ألف
ـاع
دوالر ،م ــع ك ــام ن ـج ـمــاوي ع ــن مـسـ ٍ
لـ ـل ــوص ــول الـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــة مـ ــع ال ــاع ــب
مماثلة لتلك التي حصلت مع الهذلي،
ف ــي ح ــن يـسـتـبـعــد الـخـبـيــر الـقــانــونــي
التونسي املشرف على القضية سليم
بولصنام أن يقبل الــاعــب بالتسوية
كما يقول لـ«األخبار».
يبقى امللف األكبر واألخطر هو قضية

يطالب مطر بمبلغ  250ألف دوالر

الــاعــب نــادر مطر الــذي تـقــدم بدعوى
ال ــى الفيفا يـطــالــب فيها بـكــامــل عقده
البالغ  250ألف دوالر .وتعتبر قضية
مطر بالغة األهمية ملا لها من تداعيات
ل ـي ــس ف ـق ــط ع ـل ــى ن ـ ـ ــادي ال ـن ـج ـم ــة بــل
على الـكــرة اللبنانية بشكل عــام .على
ّ
صـعـيــد ال ـن ـج ـمــة ،ف ــوز م ـطــر سـيـشــكــل
ض ــرب ــة ك ـب ـيــرة ل ـل ـنــادي ف ــي ظ ــل حجم
املـبـلــغ الـكـبـيــر ال ــذي سـيـتــرتــب لــاعــب،
الـ ــذي تـشـيــر م ـص ــادر م ـقـ ّـربــة مـنــه إلــى
أن قـ ـضـ ـيـ ـت ــه أص ـ ـب ـ ـحـ ــت فـ ـ ــي م ــرح ـل ــة
إص ـ ــدار ال ـح ـكــم .لـكــن الـقـصــة أك ـبــر من
ذلــك .ففوز العب لبناني بدعوى بحق

ناديه اللبناني أيضًا ،سيكون سابقة
ق ــد تـفـتــح «بـ ــاب جـهـنــم» عـلــى األنــديــة
اللبنانية في ظل وجود عدد كبير من
املـشــاكــل بــن الع ـبــن لبنانيني لديهم
عقود وأنــديـتـهــم .لكن رفــع دعــوى من
ـاد لـبـنــانــي،
الع ــب أج ـن ـبــي ف ــي وج ــه نـ ـ ٍ
تختلف عــن رفــع دعــوى مــن قبل العب
لـبـنــانــي ،حـيــث تـشـيــر امل ـع ـلــومــات إلــى
أنها من صالحية االتحاد اللبناني من
دون وجود نص قانوني حول ذلك.
وه ـن ــاك قـضـيــة م ـمــاث ـلــة حـصـلــت قبل
عــام قد تعطي فكرة ّ
عما ستؤول اليه
األم ـ ــور .ف ــاع ــب ف ــري ــق ال ـس ــام زغــرتــا
إيميليو ّ
يمني رفــع دعــوى بحق ناديه
لدى الفيفا ،مطالبًا إياه بأموال ،لكن ردّ
االتحاد الدولي كان برفض الدعوى.
محامي نــادي السالم زغرتا والخبير
بالقانون الرياضي رومانوس ّ
معوض
شــرح ل ــ«األخ ـبــار» تفاصيل مــا حــدث.
ّ
«رد الـفـيـفــا دع ــوى الــاعــب يـ ّـمــن ألنــه
العب لبناني ،وبالتالي ال يمكن له أن
يــذهــب بــالـنــزاع مــع نــاديــه ال ــى الفيفا،
بل الى االتحاد اللبناني .وفي حال لم
يناسبه قــرار االتـحــاد املحلي ،حينها
يــذهــب ال ــى محكمة التحكيم الــدولـيــة
(ك ــاس) الـتــي تـبــت الـقـضـيــة .وبالفعل
ه ـ ــذا مـ ــا ح ـص ــل ح ـي ــث ت ـ ـقـ ـ ّـدم ال ــاع ــب
ب ــدع ــوى ال ــى الـ ـك ــاس» ي ـقــول املـحــامــي

باالستئناف حول قضية الالعب ّ
يمني.
«وتأكيدًا ملبدأ عدم جواز شكوى العب
لبناني ضد ناديه اللبناني في الفيفا،
ح ـتــى ل ــو كـ ــان ي ـم ـلــك جـنـسـيــة أخـ ــرى،
طلب ّ
يمني تبريرًا لقرار الفيفا ،فكان رد
األخير بأن الالعب ال يمكنه أن يعتبر
لبنانيًا ويلعب في البطوالت كلبناني
بحيث يستفيد ناديه من العب أجنبي،
ومـ ــن ث ــم ي ــذه ــب الـ ــى ال ـف ـي ـفــا بـشـكــوى
وليس إلى االتحاد املحلي الذي ينتمي
اليه كالعب .فهو ال يستطيع أن يختار
مــا يناسبه مــن االت ـحــاد اللبناني من
جهة ،ومــا يالئمه من االتـحــاد الدولي
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى» ،ي ـض ـيــف امل ـحــامــي
ّ
معوض.
ٌ
رأي ي ــواف ــق عـلـيــه الـخـبـيــر الـقــانــونــي
ّ
ال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ــي بـ ــول ـ ـص ـ ـنـ ــام ال ـ ـ ـ ـ ــذي أك ـ ـ ــد
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ق ـض ـي ــة نـ ـ ـ ــادر مـطــر
خاسرة أمام االتحاد الدولي« ،فالالعب
ّ
مسجل بالجنسية اللبنانية ،والفيفا
سيرفض بت القضية التي هي ليست
من اختصاصه ،إذ ال يمكن لالعب أن
يستفيد من القيد كالعب محلي ويرفع
دعوى في الفيفاُ .
سيتخذ القرار في 20
أيار ،ويتم تبليغ النادي به كحد أقصى
يوم اإلثنني في  25أيار» ،يقول الخبير
القانوني الرياضي لـ«األخبار».
(ع .س).
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–  -6إنسان – ينبت الشجر –  -7عالم يوناني ُولد في القسطنطينية نشر العلوم
اليونانية فــي روم ــا –  -8أوث ــق وش ـ ّـد – صــوت اإلنـفـجــار – خنزير ب ـ ّـري –  -9طعم
الحنظل – عائلة رئيس جمهورية كامروني –  -10أديب وشاعر وناقد فرنسي راحل
من ّ
أهم وأبرز شعراء القرن العشرين

عموديًا

تحركها الرياح ثم تلقيها هنا وهناك ّ
مكونة تالل رملية – ّ -2
 -1كتل من الرمال ّ
نسق
ّ
ّ
ونظم األوراق – نهر في إسبانيا –  -3بائع اللنب – مد رجليه –  -4عائلة موسيقي
تشيكي راح ــل استوحى الـتــراث الشعبي الفولكلوري ولــه أوب ــرات مشهورة – من
الخضر –  -5نقيض تفتح – ّجهاز يعمل بواسطة الكهرباء يحافظ على برودة الطعام
كبير في السن بالعامية – نهر أملاني –  -7ورك – أحرف متشابهة – -8
والشراب – ّ -6
وغنى – ّ
ّ
سيد اآللهة عند اليونان كان له معبد شهير في األوملب – هاج
طرب صوته
ّ
الدم –  -9شركة أميركية تشتهر بخدمة البريد اإللكتروني – ماركة شاحنات – -10
جمهورية مستقلة كانت عضوًا في اإلتحاد السوفياتي قبل انحالل اإلتحاد

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير 3448

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
يسك – خيرونا –  -4عميد –  -5ريــش – آداة –
 -1بــاب – عريس –  -2راشــد املاجد – -3
 -6اب – نجاد – -7لوز – نورس –  -8غرغر – ابر –  -9امرهم – جندي –  -10باب التبانة

عموديًا

 -1شريعة الغاب –  -2اسم – بورما –  -3بشكير – زغرب –  -4إد – ّدين – رها –  -5باخ – شجن– مل
–  -6ليف – ا و ي –  -7عمر – آدر – جب –  -8راوند – سانا –  -9يجن – ان – بدن –  -10سدادة – قرية

حل الشبكة 3447

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

محامية وناشطة حقوقية وكاتبة بريطانية من أصــل لبناني تخصصت
في القانون الدولي والقانون الجنائي وحقوق اإلنسان وتسليم املجرمني.
إرتبطت بممثل سينمائي اميركي
إعداد
نعوم
مسعود

 = 2+8+4+3+1الراية ■  = 11+9+6+5+7خالف القرى ■  = 10+1للتفسير

حل الشبكة الماضية :غوستافو ليما

