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الرياضة اللبنانية

يلتقي ناديا
الرياضي وبيبلوس
على مشروع
تعديالت
(سركيس
يرتسيان)

«طبخة» أندية السلة جاهزة في انتظار مشروع التعديالت
تنتظر اندية ّكرة السلة الفرج هذا
االسبوع ،مع توقع والدة مشروع التعديالت
الذي يفترض ان ينقل اللعبة الى مرحلة
اخرى تكون بعيدة من املشاكل التي
عصفت بها في اآلونة االخيرة وفرضت
تجميدها محليًا ودوليًا
كريم
شربل ّ
ت �ب��دو غ��ال�ب�ي��ة ان��دي��ة ال ��درج ��ة االول ��ى
في كرة السلة جاهزة لتلقي مشروع
التعديالت ال��ذي تنتظره منذ ان��دالع
االزم ��ة امل�ع��روف��ة ال�ت��ي اوق�ف��ت اللعبة.
وب � �غ� ��ض ال� �ن� �ظ ��ر ع � ��ن ال� �ش� �ك ��ل ال � ��ذي
ستكون عليه التعديالت ،فإن االندية
لم تجلس مكتوفة االي��دي ط��وال هذه
الفترة ،فهي ايضًا كانت تفكر بالنقاط
ال �ع��ري �ض��ة ال� �ت ��ي ت� �خ ��دم م�ص�ل�ح�ت�ه��ا
وم �ص �ل �ح��ة ال� �ل� �ع� �ب ��ة ،وه � ��ي س �ت �ك��ون
ح��اض��رة ل�ع��رض�ه��ا اذا م��ا ل ��زم األم ��ر،
وخصوصًا ان املرحلة املقبلة تعتبر
حاسمة لتوجيه مستقبل اللعبة نحو
ّ
االف�ض��ل والتخلص م��ن ك��ل االم��راض
التي اصابتها أخيرًا.
وت �ن �ط �ل��ق ب �ع��ض االن� ��دي� ��ة ال� �ي ��وم ف��ي
ال�ح��دي��ث ع��ن ال�ت�ع��دي�لات م��ن م�ش� ّ�روع
وص ��ل ال ��ى اي��دي �ه��ا م ��ن ق �ب��ل امل��رش��ح
ل��رئ��اس��ة االت �ح��اد ب �ي��ار ك��اخ �ي��ا ،ال��ذي
ك� � ��ان ق � ��د ط� �ل ��ب ال� � ��ى م� ��دي� ��ر االت � �ح� ��اد
ال� �س ��اب ��ق م �ي �ش��ال ب� �ي ��روت ��ي اع � � ��داده.
وتصف هذه االندية املشروع باملثالي
لتطوير اللعبة من النواحي املختلفة،
ب � � ��دءًا م� ��ن ال � ��درج � ��ة االول � � � ��ى وم � � ��رورًا
ً
بالفئات العمرية ووصوال الى بطولة
السيدات.
وم � ��ن اب � � ��رز ال� �ن� �ق ��اط ال� �ت ��ي ي�ل�ح�ظ�ه��ا
ه � ��ذا امل � �ش� ��روع ه ��ي آل� �ي ��ة ال �ت �ص��وي��ت

ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ،وت �ح��دي �دًا
ف��ي ال �ش��ق االن �ت �خ��اب��ي ،ال� ��ذي وص�ف��ه
مكان ما
مصدر متابع بأنه يشبه في
ٍ
ال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي أق� ّ�ره��ا «ال�ف�ي�ف��ا» في
االتحاد اللبناني لكرة القدم لناحية
ت �ح ��دي ��د ع � ��دد االص � � � � ��وات .ل �ك ��ن ه ��ذه
النقطة ق��د ال ت�ك��ون ف��ي مصلحة هذا
املشروع في حال طرحه على الجمعية
العمومية ،حيث لن تكون كل االندية
راض �ي ��ة ع �ن��ه ،وخ �ص��وص��ًا ت �ل��ك ال�ت��ي
تنشط في الدرجات الدنيا.
اال ان ن� �ق ��اط ��ًا اخ� � � ��رى ت � �ب� ��دو ق��اب �ل��ة
للتطبيق والتطوير مثل تنظيم آلية
عمل االت �ح��اد وب�ط��والت��ه ،اض��اف��ة الى
ت��أل �ي��ف ل �ج��ان ت�ب�ع��د ال �ت �ج��اذب��ات من
خ�لال زرع اشخاص محايدين فيها،
ام�ث��ال لجنتي بطولة ال��درج��ة االول��ى
والطعون.
�ادي ب�ي�ب�ل��وس نبيل
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ّ
ح ��واط ،ال ��ذي ُي�ت��وق��ع ان ي�ك��ون ن��ادي��ه
وج� ��اره ع�م�ش�ي��تَ ،
رأس� ��ي ال �ح��رب��ة في
ال ��دف ��ع ن �ح��و ال �ق �ب��ول ب �ه��ذا امل �ش ��روع،
ان م ��ا ي �ح �م �ل��ه ال� �ي ��وم ب�ي�ن ي ��دي ��ه ه��و
«م�ش��روع حلم لكرة السلة اللبنانية،
ون�ح��ن ك �ن��ادي بيبلوس س�ن�ك��ون من
ال��داع �م�ي�ن ل��ه ون�ت�ط�ل��ع ل �ع��رض��ه ،لكن
االن�ج��از سيكون اق��راره ف��ي الجمعية
العمومية».
وي� �ض� �ي ��ف ح � � � ��واط« :م� � ��ا ي �ه �م �ن��ا ه��و
ح�م��اي��ة االن��دي��ة وح�ق��وق�ه��ا ،وت�ح��دي�دًا
ّ
يخص عقودها مع الالعبني»،
في ما
ف��ي اش � ��ارة م �ن��ه ال ��ى ارت� �ب ��اط غالبية
بعقود يتحررون منها بسهولة
هؤالء
ٍ
�ان ك �ث �ي��رة ،اض��اف��ة ال��ى
�
ي
�
ح
ا
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�
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ت��ام��ة
ٍ
حفظ ح�ق��وق حماية «االس�ت�ث�م��ارات»
ف��ي ال�لاع�ب�ين ال�ن��اش�ئ�ين ال��ذي��ن يعمل
النادي على صقلهم.
وعمومًا يفترض ان ّ
تحد التعديالت
ال �ج ��دي ��دة م ��ن دور وك �ل��اء ال�لاع �ب�ين،
ف �ت �ع �ط��ي اه �م� �ي ��ة اك� �ب ��ر ل�ل�ان ��دي ��ة ف��ي

ت �ع��اق��دات �ه��ا ،ف �ي �ص �ب��ح ح �ج��م دوران
االم��وال بينها اكبر من سوق الوكالء
كما هو الحال عليه حاليًا .كذلك ،قد
ي �ك��ون ه �ن��اك ات �ج��اه ل�ت�ح��دي��د القيمة
امل��ال�ي��ة ل�لاع��ب امل�ح�ل��ي ح�ي��ث تتجاوز
قيمة بعض الالعبني ما يستحقونه
ف�ع�ل�ي��ًا اس �ت �ن��ادًا ال ��ى م �س�ت��واه��م ،وق��د
ت �ط��رح م �س��أل��ة وج � ��ود اج �ن �ب��ي ث��ال��ث
ب��دي��ل .أض��ف ان «الئ �ح��ة ن�خ�ب��ة» ل��دى
السيدات قد تكون من النقاط البارزة
اي � �ض� ��ًا ،وذل � � ��ك ل � �ع ��دم ت� �ج � ّ�م ��ع اف �ض��ل
ال�لاع�ب��ات ف��ي ف��ري� ٍ�ق واح ��د ،وبالتالي
القضاء على املنافسة الحقيقية.
ه��ذه ال�ت�ع��دي�لات العصرية وال�ث��وري��ة
ال �ت ��ي م ��ن ش��أن �ه��ا ن �ق��ل ال �ل �ع �ب��ة ن�ح��و
االح�ت��راف الفعلي ،لفتت نظر رئيس
ال� �ن ��ادي ال��ري��اض��ي ه �ش��ام ج � ��ارودي،
الذي يتالقى مع حواط في رأيه حولها
ع �ن��دم��ا ي� �ق ��ول« :ال ن �م��ان��ع ت�ق��دي�م�ه��ا
للجمعية العمومية ،فاملشروع ممتاز،
ل �ك��ن ل �ي��س ه �ن ��اك اح� ��د م �ه �ت��م ح��ال�ي��ًا
ب�م��وض��وع ك��رة السلة للتنسيق معه
بل كل املسؤولني نائمني».
وستكون الفرصة سانحة امام االندية
لعرض تعديالتها في مرحلة مقبلة،
ّ
وذلك عندما يسلمها االتحاد مشروع
التعديالت املرتقب إلب��داء رأي�ه��ا فيه
خ�لال ف�ت��رة شهر حيث ستتمكن من
ع��رض اي م �ش��روع م��وج��ود معها او
طلب تعديل نقاط ّ
معينة انطالقًا من
ٍ
مشروعها.
ويبدو الفريق الناشط حاليًا مرتاحًا
ل �ل ��وص ��ول ال � ��ى ح� �ل ��ول ،وذل� � ��ك وس��ط
إدراك ��ه ب��أن ال�ف��ري��ق اآلخ��ر او صاحب
ً
ّ
ال� �ق ��رار ل��م ي �ع��د س �ه�ل�ا ع�ل�ي��ه ال�ت�ح��ك��م
باالمور كما في السابق ،وخصوصًا
ان خ� �ط ��وات ال �ف ��ري ��ق ال �ج ��دي ��د ت �ب��دو
م�ح�س��وب��ة م��ع اس�ت�ع��ان�ت��ه ب��أش�خ��اص
من اصحاب الخبرة ،ما يجعل موقفه
ق��وي��ًا ب�ح�س��ب م �ص��در يضطلع ب��دور

ّ
ف��اع��ل ف��ي ع�م�ل�ي��ة ال ��وص ��ول ال ��ى ح��ل،
اذ ي�ع�ت�ب��ر ان ه ��ذه ال �خ �ط��وات ليست
استعدادًا ألي معركة انتخابية «ألنه
ي�س�ت�ب�ع��د ن�ه��ائ�ي��ًا ح �ص��ول ه ��ذا االم��ر
الن الفريق اآلخر بات يشعر بالتوازن
بعدما ّ
تمت دراسته استراتيجيًا من
النواحي املختلفة».
وع �م��وم��ًا ،ال ت �ب��دو ف �ك��رة ح �ص��ول اي
معركة م�ط��روح��ة ح��ال�ي��ًا ،وخصوصًا
بعد تشديد رئ�ي��س اللجنة األوملبية
جان همام على عدم حصولها ،وهو
سيكون بالتالي ص�م��ام أم ��ان .وه��ذه
املسألة (ع��دم حصول معركة) يشدد
ع �ل��ى اه�م�ي�ت�ه��ا ح� ��واط ال� ��ذي ي ��رى ان
«ال ��وض ��ع ال ي �ح �ت �م��ل ش �ي �ئ��ًا م ��ن ه��ذا
ال�ق�ب�ي��ل ،ف ��اذا ل��م ن��ذه��ب ال ��ى ال�ت��واف��ق
يعني ان اح �دًا ال ي��ري��د الحياة للعبة
بعد اآلن».
وب�ي�ن ح ��واط وج� ��ارودي ي�ب��دو ال�ك�لام
م � �ش � �ت ��رك ��ًا ف� � ��ي ه� � � ��ذا االط � � � � � � ��ار ،وف� ��ي
ص ��ورة ال��رئ�ي��س امل�ق�ب��ل ح�ي��ث تحتاج
�س يمكنه ال�ت��واص��ل
االن��دي��ة ال��ى رئ �ي� ٍِ
معها واالس �ت �م��اع ال��ى احتياجاتها،
فاملطلوب رئيس على عالقة ّ
طيبة بها
قبل اي شيء آخر.
وه��ذا ال�ك�لام سينقله رئ�ي��س ال�ن��ادي

يتوقع أن يكون
بيبلوس وعمشيت
رأسي الحربة في طرح
َ
مشروع كاخيا  -بيروتي

ال��ري��اض��ي ال��ى م�س��ؤول ال��ري��اض��ة في
ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال �ح� ّ�ر ج�ه��اد سالمة
ب� �ع ��دم ��ا ات� �ف� �ق ��ا ع� �ل ��ى ل � �ق ��اء ب�ي�ن�ه�م��ا
االس�ب��وع املقبل بعد ع��ودة ج��اوردي
م � ��ن ال � �س � �ف� ��ر ،ف � ��ي خ � �ط� ��وة وص �ف �ه��ا
ب��أن �ه��ا «أخ� �ي ��رة ع �ل��ى ط��ري��ق ال �ح��ل»،
وه��و اوض ��ح ان��ه ت �ط� ّ�رق ف��ي اتصاله
م��ع س�لام��ة ال��ى االت�ف��اق على وص��ول
اتحاد جديد «تكون االن��دي��ة بمثابة
ً
ابنائه فعال ،اذ ما حصل هو ان األب
ذهب الى ّ
أذية ابنائه عبر الدفع نحو
ّ
وق� ��ف ال �ب �ط��ول��ة ،م ��ا ك��ب��دن��ا خ�س��ائ��ر
ال ت �ح �ص��ى ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي ��د امل� � ��ادي
وع�ل��ى الصعيد ال�ف�ن��ي اي�ض��ًا محليًا
وخ��ارج �ي��ًا» .وي��ؤك��د ج� ��ارودي ان ّ
رد
فعل سالمة كان ايجابيًا تجاه ايجاد
ّ
ح��ل «ف�ن�ح��ن ن��ري��د م�ص��ال�ح��ة شاملة
ألن السؤال ال��ذي يطرح نفسه حاليًا
ه��و :م��ا طبيعة ه��ذا ال�خ�لاف ال��ذي ال
ً
ي�م�ك��ن اص �ل�اح ��ه؟» .وي �ت��اب��ع« :اص�ل�ا
ل�ي��س ه�ن��اك خ�ل�اف ب�ين االن��دي��ة اآلن
فهي كلها تعرف ان ال اح��د يستفيد
م ��ن ال ��وض ��ع ال � ��راه � ��ن ،وك �ل �ه��ا ت��ري��د
ّ
ّ
الوصول الى حل شامل ،وكلها تعمل
ع �ل��ى ال�ت�ن�س�ي��ق ف��ي م��ا ب�ي�ن�ه��ا حتى
ان�ن��ي قمت ب��االب�لاغ ح��ول لقائي مع
س�ل�ام��ة الن� ��ه اذا ك� ��ان اح ��ده ��م يملك
وج� �ه ��ة ن �ظ��ر م �ط �ل��وب ن �ق �ل �ه��ا ف��إن�ن��ا
سنكون سعيدين باالقدام على هذه
الخطوة».
اذًا ،ك��رة السلة اللبنانية على اب��واب
اس� �ب ��وع م �ه��م ق ��د ي �ح �م��ل ف ��ي ط�ي��ات��ه
ب��وادر حلول وص��ورة جديدة للعبة،
ح �ي��ث س �ي �ك��ون ط ��رح ال �ت �ع��دي�لات ثم
العمل على تنقيحها واملوافقة عليها
ّ
مقدمة النعقاد الجمعية العمومية
ون� �ق ��ل ال �س �ل �ط��ة ال � ��ى ات � �ح� ��اد ج��دي��د
يمكنه ان يكون على حجم لعبة بدت
اكبر منه بكثير في املرحلة االخيرة
التي ال يريد احد ان يعيشها مجددًا.

