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الرياضة اللبنانية

ّ
كرة السلة يديرها اتحاد «جمهورية املوز»

تتواصل األزمات في االتحاد اللبناني لكرة السلة مع اعتكاف العضوين
نادر بسمة ورامي فواز اعتراضًا ورفعًا للصوت على أداء اتحاد «جمهورية
املوز» ،فعلق الثنائي مشاركتهما في اجتماعات االتحاد إلى حني
تصويب املسار ،ووقف املهزلة الحاصلة
عبد القادر سعد
ت� �ش� �ع ��ر ب ��ال� �ص ��دم ��ة ح �ي��ن ن �س �ت �م��ع
ال��ى ش��رح ال �ح��اج ن ��ادر ب�س�م��ة حني
يتحدث عما يشهده االتحاد
ال � �ل � �ب � �ن� ��ان� ��ي ل� � �ك � ��رة ال� �س� �ل ��ة.
وت�ش�ع��ر ب��ال �ق��رف ح�ين ي�ب��دأ
زم �ي �ل��ه رام� ��ي ف� ��واز ب �ت �ع��داد
م � ��ا ي� �ع ��ان� �ي ��ه ه � ��و وم �ع �ظ ��م
أع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن ��ة اإلداري � � � ��ة
ج� ��راء ال �ف��وض��ى وال �ض �ي��اع،
ح� ��ال ج �ع �ل��ت ف � ��واز وب�س�م��ة
ي �ع �ل �ن��ان اع �ت �ك��اف �ه �م��ا ت�ح��ت
ش� �ع ��ار «ال �ل �ه ��م ق ��د ب �ل �غ��ت».
يحتار بسمة م��ن أي��ن يبدأ،
م��ن وض��ع امل��وظ�ف�ين وإب�ع��اد
امل�ح��اس��ب ق�ب��ل إع��ادت��ه بعد
حالة من الضياع امل��ال��ي ،أم
م��ن واق ��ع ج �ل �س��ات االت �ح��اد
املاراتونية الفارغة والتي ال
يمكن أن تعقد دون حضور
زار وفد من النادي
الرئيس روبير أبو عبد الله.
الرياضي ،برئاسة
ف��إذا ك��ان األخ�ي��ر ق��ادرًا على
هشام جارودي
ال �ح �ض��ور ،ع �ق��دت ال�ج�ل�س��ة.
(الصورة) ،منزل رئيس أما إذا كان حضوره متعذرًا
ف�ل��س ه �ن��اك ج�ل�س��ات ،حتى
الحكومة املكلف
ول� ��و ج� ��اء أع� �ض ��اء االت �ح��اد
تمام سالم ،الرئيس
فقد يجدون أب��واب االتحاد
الفخري للنادي،
مغلقة ،كما حدث في إحدى
بمرافقة رئيس اتحاد
املرات.
كرة السلة روبير أبو
وي � �م� ��ر ب �س �م ��ة ع� �ل ��ى م��ال �ي��ة
االتحاد ،مستعرضًا طلباته
عبد الله ،حيث قدم
للحصول على تقارير مالية
جارودي لسالم كأس
ب��دأت في شهر كانون األول
البطولة عربون وفاء
ول��م ينل طلبه حتى يومنا
وتقدير لهذا البيت
ه� ��ذا .ف�ل�ا أح ��د ي �ع��رف ك�ي��ف
العريق املساند دائمًا
ي �ت��م ال� �ص ��رف ف ��ي االت� �ح ��اد،
وم � ��اذا ي��دخ��ل ال ��ى خ��زي�ن�ت��ه
ملسيرة النادي منذ
وم� � � ��اذا ي � �خ� ��رج ،وال �خ �ط �ي��ر
تأسيسه.
أن أم �ي��ن ال � �ص � �ن� ��دوق إي �ل��ي
ف� ّ�رح��ات ح�ي�ن اع �ت �ك��ف ف�ت��رة
وق � ��ع ش �ي �ك��ات ع �ل��ى ب �ي��اض
حتى يتم ص��رف األم��وال .ويضيف
ب �س �م��ة إن م ��داخ� �ي ��ل االت� � �ح � ��اد م��ن

ال� � �ح� � �ض � ��ور ال � �ج � �م � ��اه � �ي � ��ري ت �ث �ي��ر
االس� �ت� �غ ��راب م �ق ��ارن��ة م ��ع م��داخ �ي��ل
امل ��وس ��م امل ��اض ��ي« ،ح �ي��ث إن �ه��ا إذا
ل��م ن �ق��ل أق ��ل ف �ه��ي م ��وازي ��ة ،رغ ��م أن

ال �ح �ض��ور ال �ج �م��اه �ي��ري أع �ل��ى ه��ذا
املوسم».
وي�ع� ّ�رج بسمة على مسألة األب��واب
وط ��ري � �ق ��ة ض �ب �ط �ه��ا ح� �ي ��ث ي �ف��اج��أ
األع�ض��اء ب��أن األم��وال املحصلة من
الحضور الجماهيري ف��ي ع��دد من
امل � �ب ��اري ��ات ال ت �ت �ن��اس��ب م ��ع ح�ج��م
ال�ج�م�ه��ور ال��ذي ك��ان ح��اض�رًا فيها.
ففي إح��دى م�ب��اري��ات الحكمة على
أرضه ،كان امللعب ممتلئًا وال مكان
ألعضاء االتحاد بالجلوس ،لتأتي

األم ��وال ف��ي م��ا ب�ع��د لتشير ال��ى أن
الحضور الجماهيري ك��ان بحدود
األلف مشاهد أو أكثر بقليل.
وي �ن �ت �ق��ل ب �س �م��ة وم� �ع ��ه ف � � ��واز ال ��ى
م� � ��وض� � ��وع ال� � �ل� � �ج � ��ان ال� � �ت � ��ي ت ��أت ��ي
«خالصة» فتعينّ ف��ي الجلسة دون
مناقشة ،حيث ي�ك��ون االت �ف��اق على
أسمائها قد حصل في مكان آخر.
ل �ك��ن ال �ن �ق �ط��ة ال� �ت ��ي أف ��اض ��ت ك��وب
بسمة وفواز ،وتحديدًا األخير ،هي
ما حصل في جلسة اللجنة اإلدارية

األخ �ي��رة ،ح�ي��ث ت�ق��رر ت�ح��دي��د سعر
ب�ط��اق��ة ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة ف��ي امل��رب��ع
ال��ذه �ب��ي ب�خ�م�س��ة آالف ل �ي��رة ،وف��ي
ال��درج��ة األول ��ى ف��ي «ال �ب�ل�اي أوف»
بعشرة آالف.
ل� �ك ��ن ب� �ع ��د ت� �ل� �ق ��ي ع� �ض ��و االت � �ح� ��اد
ي��اغ �ي��ه س ��اراب ��ون �ي ��ان ،ع ��اد األخ �ي��ر
م �ط��ال �ب��ًا ب �ت �غ �ي �ي��ر ال� � �ق � ��رار .ح�ي�ن�ه��ا
ف �ق��دت ال �ج �ل �س��ة ن �ص��اب �ه��ا وأص �ب��ح
ع ��دد األع� �ض ��اء ال �ح��اض��ري��ن سبعة
(ال � � �ن � � �ص� � ��اب  8أع� � � � �ض � � � ��اء) ،إال أن

ملفات بسمة كثيرة وتجاوزات االتحاد أكثر (عدنان الحاج علي)

الرياضي
يزور سالم

متابعة

فادي فنيش يرفع دعوى على عباس كنعان في موضوع التالعب
عادت قضية التالعب الى الواجهة
مع رف��ع االداري امل��وق��وف اتحاديًا
ف� � � ��ادي ف� �ن� �ي ��ش دع� � � ��وى ق �ض��ائ �ي��ة
ع�ل��ى الع ��ب ف��ري��ق ال�ع�ه��د امل��وق��وف
أي �ض��ًا ع �ب��اس ك�ن�ع��ان ع�ل��ى خلفية
اع �ت��راف��ات أدل� ��ى ب�ه��ا ك�ن�ع��ان أم��ام
ّ
لجنة التحقيق التي ألفها االتحاد.
وي� ��رى ف�ن�ي��ش أن م ��ا ق��ال��ه ك�ن�ع��ان
ف��ي التحقيق ب��اط��ل ،مطالبًا العب
العهد بقول الحقيقة ،وخصوصًا
أن اداري العهد لم يعترف بالتهم
املوجهة اليه ،وما زال حتى اليوم
مصرًا على براءته .ووصلت نسخة
عن الدعوى الى االتحاد اللبناني
م ��ع م �ط��ال �ب��ة ب �ت �ق��دي��م ن �س �خ��ة ع��ن
محضر التحقيقات .إال أن االتحاد
اللبناني رد على طلب القضاء بأن
األمر يتعلق باتحاد كرة القدم وال
يمكن تقديم مثل هذه املستندات،
حيث أن قوانني االت�ح��اد تمنع أي
شخص من التوجه الى القضاء ،إذ
إن هناك لجنة استئناف اتحادية

كنعان خالل أحد تمارين املنتخب السابقة (أرشيف  -عدنان الحاج علي)

ّ
يمكن التظلم لديها ،وتقديم طعن
بأي قرار.
ّ
وك� � � ��ان االت � � �ح� � ��اد ق � ��د أل� � � ��ف ل �ج �ن��ة
اس�ت�ئ�ن��اف وف��ض ن��زاع��ات ج��دي��دة
ب��رئ��اس��ة امل �ح��ام��ي روك � ��ز ق�س�ي��س
وع�ض��وي��ة املحاميني ول�ي��م صعب
وج� �ل ��ال ال � � �ج� � ��ردي .وف� � ��ي ات� �ص ��ال
م��ع ال�ل�اع��ب ك�ن�ع��ان ق ��ال إن ��ه تلقى
ً
ات � �ص� ��اال م� ��ن أح � ��د امل� �خ ��اف ��ر ال� ��ذي
ط ��ال �ب ��ه ب ��ال �ح �ض ��ور ن �ت �ي �ج��ة رف ��ع
دع��وى عليه م��ن قبل فنيش ،لكنه
رأى أن املوضوع منتهٍ  ،وأن فنيش
س�ي�س�ح��ب ال ��دع ��وى ال �ت��ي رف�ع�ه��ا.
ووص� ��ف ف�ن�ي��ش ب��أن��ه ب �م �ث��اب��ة أخ
وص � ��دي � ��ق ل � � ��ه ،وم � � ��ا م � ��ن م �ش��اك��ل
بينهما .وف��ي معلومات أخ��رى أن
فنيش في صدد رفع دعوى ثانية
على الالعب محمد باقر يونس في
اإلطار عينه.
ّ
وتعذر االتصال بفنيش حيث كان
هاتفه الخلوي مغلقًا.
ع .س.

