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الرياضة اللبنانية

شطب الحكمة
قد يؤدي إلى
تغيير التوزيع
الديموغرافي
لألندية
(أرشيف)

ّ
الحكمة والخيول يتواجهان واالتحاد «املنقسم» يهدد بالشطب
قبل أربعني يومًا من معاودة النشاط
للمنتخب الوطني في تصفيات املونديال،
تعود األمور الى التذبذب لدى االتحاد،
إذ إن مفاعيل قضية الثانية لم تنته
بعد ،مع متابعة ناديي الحكمة والخيول
قضيتهما في األطر ّالقضائية ،واالتحاد
غارق ،وزادت الطني بلة مناوشات األعضاء
أحمد محيي الدين
ان� �ع� �ق ��اد ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة غ�ي��ر
ال� �ع ��ادي ��ة ل�ل�ات� �ح ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي ل �ك��رة
ال�ق��دم ل��م يحل مشكلة أن��دي��ة ال��درج��ة
ال �ث��ان �ي��ة ،ن ��ادي ��ا ال �ح �ك �م��ة وال �خ �ي��ول
يتابعان مشوارهما القضائي بحثًا
عن «إحقاق الحق» بالنسبة إليهما،
فيما يتمسك االتحاد بمقولة «لدينا
أدلة دامغة».
ال �ن��ادي األخ�ض��ر خ��اط��ر بلجوئه الى
ال� �ق� �ض ��اء ،ألن� �ه ��ا س��اب �ق��ة ف ��ي ت��اري��خ
ال ��ري ��اض ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة أن ي �ت �ج��ه أح��د
االندية الى املحاكم ويرفع دعوى ضد
اتحاد لعبته ،واعترف أمني سر نادي
ال�ح�ك�م��ة امل �ح��ام��ي ج ��ان ح �ش��اش في
حديث الى «األخبار» بهذه املخاطرة،
بل وسماها «مقامرة» ألن من النتائج
التي قد تترتب عليها الشطب .وأشار
حشاش الى ان املفاعيل القانونية ملا
جرى ستكون سماع موقف االتحاد،
واصدار قرار عاجل بهذا األمر ،وهذا
القرار «إما أبيض أو أسود» ،دون أي
ّ
ح��ل وس �ط��ي .علمًا أن ه��ذا األم ��ر ول��د
إرب��اك��ًا ل��دى االت �ح��اد .وك ��ان ي��وم أول
م��ن أم ��س أول أي ��ام امل�ه�ل��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
بالنسبة إل��ى رد االت �ح��اد ،إذ تنتهي
املهلة السبت املقبل ال�س��اع��ة الثانية
ع�ش��رة ظ�ه�رًا ،وبالتالي ف��إن القاضي
سيصدر الحكم النهائي يوم االثنني.
ّ
وكان االتحاد قد تسلم أول من أمس
ن��ص ال��دع��وى ال �ت��ي أرس �ل �ه��ا ق��اض��ي

االم ��ور املستعجلة ف��ي ب�ي��روت نديم
زوي� ��ن ،واش � ��ارت م �ص��ادر ح�ك�م��اوي��ة
إلى أن موظفي االتحاد حاولوا عدم
ت�س�ل��م ال �ش �ك��وى .ف��ي ج�ل�س��ة االت�ح��اد
أول م��ن أم��س تبني أن��ه تسلم إشعار
ال �ق �ض��اء ال �ل �ب �ن��ان��ي ب �ن � ً
�اء ع �ل��ى طلب
نادي الحكمة بإلزام االتحاد بإكمال
ب �ط��ول��ة ال� � � ��دوري ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،وش �ط��ب
وإبطال اقتراح االندية ال�ـ ،12معتبرًا
أن االم��ر يناقض ما نص عليه نظام
االت�ح��اد األس��اس��ي وال��داخ�ل��ي (امل��ادة
 )10-20ال� �ت ��ي ت �ح �ظ��ر ال� �ل� �ج ��وء ال��ى
القضاء ،وقررت اللجنة العليا ايقاف
ن� ��ادي ال�ح�ك�م��ة ع��ن ال �ل �ع��ب وم��زاول��ة
أي ن�ش��اط ف�ن��ي أو اداري م��دة شهر،
وتوجيه ان��ذار ال��ى ال�ن��ادي للمبادرة
ال � ��ى س �ح��ب امل ��راج� �ع ��ة امل �ق ��دم ��ة م�ن��ه
ال��ى ال�ق�ض��اء ض�م��ن مهلة ث�لاث��ة أي��ام
(تنتهي غ �دًا األرب �ع��اء) ت�ح��ت طائلة
الشطب.
ورأى مصدر حكماوي ان قرار الشطب
غير وارد ألن األم��ور ف��ي لبنان ت��دار

في السياسة على قاعدة «ستة وستة
م�ك��رر» ،وبالتالي ف��إن االت�ح��اد أدخ��ل
نفسه في م��أزق جديد ،وم��ا ال�ق��رارات
املتخذة إال تعبير عن م��دى االرتباك
الذي وصل اليه االتحاد ،واألم��ور لن
تكون حميدة في املرحلة املقبلة.
ورشح عن مصادر حكماوية ايضًا ان
النادي سيقوم بزيارات الى الرؤساء
ال�ث�لاث��ة ،وب�ع��ض امل��رج�ع�ي��ات لعرض
ظالمته.
رئ �ي��س ال�ح�ك�م��ة اي �ل��ي م�ش�ن�ت��ف وف��ي
ات�ص��ال م��ع «األخ �ب��ار» لخص موقف
ال �ن��ادي ب�ع�ب��ارة «ن��ري��د ات �ح��ادًا يعمل
ملصلحة اللعبة وبطريقة صحيحة،
وأن يعامل األندية بسواسية ،ويكون
ع �ل��ى م �س��اف��ة واح � ��دة م ��ن ال �ج �م �ي��ع»،
وعن التهديد بالشطب رأى مشنتف
ان الحل ليس بالشطب ألنه سيفاقم
األزمة ،وان النادي سيتابع املوضوع
حتى الرمق االخير.
وش �ط��ب ن� ��اد ع��ري��ق ك��ال �ح �ك �م��ة ،وم��ا
يمثله تحديدًا في الشارع املسيحي،

قد يؤدي الى نزف جديد في التوزيع
الديموغرافي ألندية ك��رة القدم ،بعد
أف ��ول ن�ج��م ال�ه��وم�ن�ت�م��ن وال�ه��وم�ن�م��ن
وااله�ل��ي صربا ،وبقاء الراسينغ في
االول��ى ،وال�س�لام زغرتا مع هومنمن
في الثانية.
والعقبة الثانية التي تواجه االتحاد

اعترف أمين سر
الحكمة بمخاطرة اللجوء
إلى القضاء والرئيس
مشنتف رمى الكرة
في ملعب االتحاد

شهيب« :أيه في أمل»
وائل شهيب دخل «جنة» اتحاد كرة القدم .الشاب اآلتي من
ّ
ً
تجربة إدارية في نادي اإلخاء األهلي عاليه ،حل بديال لقطب
رياضي مهم في لبنان هو األمني العام السابق رهيف عالمة.
ورأى شهيب بعد أول جلسة للجنة العليا أن األمور ليست
«عاطلة» ،وهناك ملفات كثيرة ينبغي العمل عليها ،إال أن
عراقيل القضايا قد تنسف أي مشروع تطويري ،وخصوصًا
ً
مشكلة الدرجة الثانية .وأشار شهيب إلى أنه جاء ممثال
لألندية وأنه وجد نية لدى االتحاد بالتعاون مع األندية على
أمور مهمة كاالحتراف واألنظمة ونظام التواقيع ،مشيرًا
إلى أن اللعبة هي ملك األندية واالتحاد فقط يديرها ،مردفًا
بقوله« :هناك أمل كبير لدي ولدى زمالئي في تطور اللعبة ،إنما
مضن حتى الوصول إلى الهدف املنشود».
العمل سيكون
ٍ

ه��ي رف ��ع ن ��ادي ال �خ �ي��ول ش �ك��وى ال��ى
االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي «ف �ي �ف��ا» ،وم�ح�ك�م��ة
ال�ت�ح�ك�ي��م ل��دي��ه ل �ب��ت األم � ��ور .وأش ��ار
م � �ص ��در م � �ق ��رب إل� � ��ى ان األم � � � ��ور ف��ي
م� �ج ��راه ��ا ال �ط �ب �ي �ع ��ي ،وق ��ري� �ب ��ًا ج� �دًا
س�ي�ن�ه��ي امل �ح��ام��ي امل �ك �ل��ف امل�ط��ال�ع��ة
وي� �ت� �ق ��دم ب �ه��ا ال � ��ى ال �ف �ي �ف��ا .خ�لاص��ة
قدمها مسؤول في النادي البرتقالي،
م�ش�ي�رًا ال��ى ان ال �ن��ادي ي ��درك تبعات
ه��ذا االج ��راء ،إذ م��ن املمكن ان يجمد
االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ن �ظ �ي��ره ال�ل�ب�ن��ان��ي،
وب��ال �ت��ال��ي ف� ��إن ال� �ت ��داع� �ي ��ات ت �ط��اول
امل� �ن� �ت� �خ ��ب ،ال� � � ��ذي ل� ��دي� ��ه اس �ت �ح �ق��اق
التصفيات املؤهلة ال��ى ك��أس العالم
في الشهر املقبل ،إضافة الى تجميد
ً
بطوالت االتحاد املحلية وصوال الى
إلغائها.

جلسة نارية
وب��ال�ع��ودة ال��ى جلسة أول م��ن أم��س،
ف��إن �ه��ا ك��ان��ت م�ح�ت��دم��ة ب��امل �ن��اوش��ات
ب �ي ��ن ام� �ي� ��ن ال� � �س � ��ر ال� � �ج � ��دي � ��د ج� �ه ��اد
ال �ش �ح��ف ورئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة ال �ع�ل�اق��ات
ال� �ع ��ام ��ة امل �س �ت �ق �ي��ل ج� � ��ورج ش��اه�ي�ن،
ح�ي��ث اع �ت��رض االخ �ي��ر ع�ل��ى محضر
الجلسة املاضية ،التي كتب فيها أن
اس�ت�ق��ال��ة ش��اه�ين م��ن ال�ل�ج�ن��ة ج��اءت
ألسباب مرضية .وأش��ار شاهني إلى
ان اس �ت �ق��ال �ت��ه ج � ��اءت ن�ت�ي�ج��ة ت��راك��م
م� �م ��ارس ��ات االم� ��ان� ��ة ال� �ع ��ام ��ة ض� ��ده،
وت� �ه� �م� �ي� �ش ��ه ف � ��ي ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن األم � � ��ور
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ل �ج �ن��ة ال� �ت ��ي ي��رأس �ه��ا،
وخصوصًا لجهة استقبال الضيوف
والوفود الخارجية التي تتحكم فيها
امل ��زاج� �ي ��ة ،األم � ��ر ال � ��ذي أث � ��ار حفيظة
الشحف ،ال��ذي اعترض صارخًا على
كالم شاهني ،وتدخل رئيس االتحاد
ال�س�ي��د ه��اش��م ح�ي��در ون��ائ�ب��ه ري�م��ون
س �م �ع��ان ل �ت��رط �ي��ب االج� � ��واء وت�ه��دئ��ة
شاهني والشحف ،واستمرت الجلسة
متوترة.
ّ
ومصدر آخر في اللجنة العليا ملح الى
ان االج��واء ّ
«ملبدة» في هذا الصيف،
وان ه�ن��اك اس �ت �ف��زازات ب�ين األع�ض��اء
هدفها إسقاط االتحاد باالستقاالت.

