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الرياضة اللبنانية

حل ّاألزمة يقترب
وتخوف من «النخبة»
تسارعت وتيرة املساعي لحل أزمة كرة السلة،
حيث أصبحت املواعيد شبه محسومة نحو االتفاق
على التعديالت ثم إقرارها من الجمعية العمومية
وإرسالها للفيبا وانتخاب اتحاد جديد ،إضافة إلى
استكمال البطولة كنتيجة لالجتماع الذي عقد
في غزير قبل ثالثة أيام
عبد القادر سعد
سيكون األسبوع املقبل حاسمًا على
صعيد حل أزمة كرة السلة اللبنانية
بعد أن اتفقت األط��راف املعنية على
معظم تفاصيل الحل .وظهر أمس أن
ما ُس ِّرب بشأن انتخاب اتحاد جديد
ق�ب��ل إق ��رار ال�ت�ع��دي�لات غ�ي��ر صحيح.
فاملجتمعون ف��ي غ��زي��ر ات�ف�ق��وا على
إقرار التعديالت من االتحاد الحالي
وإرس��ال �ه��ا م��ن ق�ب�ل��ه إل ��ى ال�ف�ي�ب��ا ثم
ي�س�ت�ق�ي��ل ول �ي��س ب��ال �ع �ك��س؛ إذ قيل
إن ات �ح ��ادًا ج��دي �دًا ه��و م��ن س�ي��رس��ل
التعديالت إلى الفيبا.
وم� ��ن امل �ف �ت��رض أن ي ��وق ��ع ال �ج �م �ي��ع،
م �ط �ل��ع األس � �ب � ��وع ،ال �ت �ع ��دي�ل�ات ب�ع��د
ت�ن�ق�ي�ح�ه��ا وف �ق��ًا ل�ل�ص�ي�غ��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة
ُّ
التي اتفق عليها الثالثاء في غزير،
َُ
ُ
َ
َ
وس��ت��رس��ل لألندية ف��ي وق��ت تترجم
فيه إلى اإلنكليزية ،تمهيدًا إلرسالها
ل� �ل� �ف� �ي� �ب ��ا .وس� �ت� �ج� �ت� �م ��ع ال �ج �م �ع �ي��ة
العمومية يوم السبت في  9الجاري
إلق� ��رار ال �ت �ع��دي�لات ،ع�ل��ى أن يجتمع
االتحاد الحالي يوم االثنني العتماد
التعديالت وإرس��ال�ه��ا إل��ى «الفيبا»،
م��ع كتاب آخ��ر يحمل توقيع األندية
امل�ع��ارض��ة على ال��ورق��ة املطلوبة من
الفيبا أيضًا.
وب� �ع ��د اس �ت �ق��ال��ة االت � �ح� ��اد س� ُ�ي��دع��ى
إل � � ��ى ج �م �ع �ي��ة ع� �م ��وم� �ي ��ة الن �ت �خ ��اب
ات �ح��اد ج��دي��د ف��ي  24و 25ال �ج��اري،
وه��ي مهلة ليست ببعيدة ،حيث إن
ُ
االتحاد الحالي انتخب العام املاضي
في  21تشرين الثاني .وبعد انتخاب
ُ
َ
ستكمل البطولة
االتحاد الجديد ست
الحالية في منتصف كانون األول.
ل �ك��ن م ��ا زال� ��ت ه �ن��اك م�ش�ك�ل��ة الئ�ح��ة
النخبة التي قد تؤخر عملية الحل.
ف � ��األط � ��راف امل �ع �ن �ي��ة ت ��واف� �ق ��ت ع�ل��ى
ج �م �ي��ع األم � � � ��ور ب ��اس �ت �ث �ن ��اء الئ �ح��ة
ال �ن �خ �ب��ة خ �ل��ال اج� �ت� �م ��اع غ ��زي ��ر ،م��ا
تطلب تأجيل البحث ف��ي امل��وض��وع.
وه��ذا ما قد يجعل النادي الرياضي

ي ��رف ��ض ت��وق �ي��ع ال �ت �ع ��د ُي�ل�ات م�ط�ل��ع
األس�ب��وع املقبل ،إذا م��ا أق � ّ�رت الئحة
النخبة ،وخ�ص��وص��ًا ل��دى ال�س�ي��دات.
ف �ه��و أم ��ر ي �ط��رح ل �ل �م��رة األول � ��ى بعد
أن ف� ��از ال ��ري ��اض ��ي امل ��وس ��م امل��اض��ي
ب��ال��دوب�ل�ي��ه ،ف�ي�م��ا ل��م ت �ط��رح امل�س��أل��ة
على م��دى عشر س�ن��وات حقق فيها
أنترانيك أل�ق��اب للسيدات ،ح�ين كان
يضم معظم نجمات لبنان .والالفت
أن عضو االت �ح��اد ال�ح��ال��ي واإلدراي
في أنترانيك فيكني جيرجيان يتصل
ب�لاع �ب��ات ال��ري��اض��ي ل�ي�خ�ب��ره��ن ب��أن
هناك الئحة نخبة للسيدات سيجري
اعتمادها ،داعيًا إياهم إلى االنضمام
إل��ى أنترانيك ،وم��ن ه��ؤالء الالعبات
ملى املقدم.
وإذا ك��ان م��ن امل�م�ك��ن تطبيق الئحة
ال �ن �خ �ب��ة ف� ��ي ب �ط ��ول ��ة ال � ��رج � ��ال ،ف ��إن
اع �ت �م��اده��ا ل� ��دى ال �س �ي ��دات س�ي�ك��ون
س �ل �ب �ي��ًا ،إذ إن ال� �ف ��رق ال � �ق ��ادرة على
امل� � �ش � ��ارك � ��ة ف � ��ي ب � �ط ��ول ��ة ال � �س � �ي ��دات
قليلة ج �دًا ويجهد القيمون لتأمني
ال� �ع ��دد امل �ط �ل��وب ،م ��ع م �ش��ارك��ة ع��دد
م��ن ال�لاع �ب��ات م�ج��ان��ًا م��ع ف��رق تملك
ام�ك��ان�ي��ات ض�ع�ي�ف��ة .وه ��ذا ي�ع�ن��ي أن
إق ��رار الئ�ح��ة النخبة ه��دف��ه إض�ع��اف
ال ��ري ��اض ��ي م ��ن ج� �ه ��ة ،وال� �ط� �ل ��ب م��ن
ب �ع��ض ال�ل�اع �ب��ات ال �ل �ع��ب م �ج��ان��ًا أو
م�ق��اب��ل م��رت �ب��ات م�ت��واض�ع��ة ح�ت��ى ال
يفقدن فرصتهن باللعب.
وه � � � � � ��ذا س� � �ي� � �ك � ��ون م � �ج � �ح � �ف� ��ًا ب �ح ��ق
ال ��ري ��اض ��ي ال � � ��ذي ج� �ه ��د ع� �ل ��ى م ��دى
سنوات لخرق احتكار نادي أنترانيك
وهومنتمن ،اللذين يطالبان بالئحة
ال � �س � �ي� ��دات ،وح �ي��ن ن �ج ��ح ب ��ذل ��ك ب ��دأ
ال� �ع� �م ��ل ل �ع��رق �ل �ت��ه وإع� � � � ��ادة ع� �ق ��ارب
ً
ال�س��اع��ة ال��ى ال � ��وراء ،ب ��دال م��ن العمل
ملنافسته ع�ل��ى أرض امل�ل�ع��ب وليس
في املكاتب ،وخصوصًا أن الرياضي
ً
يملك طموحات بعيدة املدى ،وصوال
ال��ى امل�ش��ارك��ة ف��ي ب�ط��والت أوروب �ي��ة،
ً
ويجب على ّ
القيمني مساعدته بدال
من وضع العصي في الدواليب.

قد تعرقل الئحة النخبة في بطولة السيدات عملية الحل (عدنان الحاج علي)

كرة القدم

لبنان يشارك في بطولة غرب آسيا نهاية العام في قطر
سيكون منتخب
لبنان من ضمن املنتخبات
التي ستتنافس على لقب
بطولة غرب آسيا نهاية
العام الحالي بعد إقرار
املوعد وتوقيع االتفاقية
بني قطر واتحاد غرب آسيا
احتفال لبناني خالل املشاركة في البطولة املاضية (أرشيف ــ
عدنان الحاج علي)

ّ
وق� ��ع االت� �ح ��اد ال �ق �ط��ري ل �ك��رة ال �ق��دم
أم � � ��س ات� �ف ��اق� �ي ��ة م � ��ع ات� � �ح � ��اد غ ��رب
آس�ي��ا الس�ت�ض��اف��ة ال�ب�ط��ول��ة الثامنة
ملنتخبات ال��رج��ال خ�لال ال�ف�ت��رة من
 25كانون األول الى  7كانون الثاني
بمشاركة  11منتخبًا.
ّ
ووق � � ��ع االت �ف ��اق �ي ��ة س� �ع ��ود امل �ه �ن��دي
األمني العام لالتحاد القطري وفادي
زري �ق��ات األم�ي�ن ال �ع��ام الت �ح��اد غ��رب
آس�ي��ا ،ال��ذي أع�ل��ن رسميًا تأكيد 11
دولة مشاركتها في البطولة ،وهي:
السعودية ،البحرين ،الكويتُ ،عمان،
األردن ،سوريا ،العراق ،اليمن ،لبنان
وفلسطني ،باإلضافة الى قطر.
وق ��ال زري �ق��ات إن االت �ح��اد اإلي��ران��ي

اعتذر بسبب عدم موافقة البرتغالي
ك � � �ي� � ��روش م� � � � ��درب امل � �ن � �ت � �خ ��ب ع �ل��ى
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي ال� �ب� �ط ��ول ��ة الرت � �ب ��اط
محترفيه في أوروبا ،بينما اعتذرت
اإلم � ��ارات م�ن��ذ وق��ت ط��وي��ل ع��ن ع��دم
املشاركة.
وأش � ��ار األم�ي��ن ال �ع ��ام الت �ح ��اد غ��رب
آسيا الى أن قرعة البطولة ستجرى
ف��ي  11ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي ال �ج��اري في
ال ��دوح ��ة ،وس �ت �ق��وم ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة
امل� �ش� �ت ��رك ��ة ب�ي��ن االت� � �ح � ��اد ال �ق �ط��ري
واتحاد غرب آسيا بوضع آليتها.
وش��دد زري�ق��ات على أن ات�ح��اد غرب
آسيا أك��د على املنتخبات املشاركة
بالفريق األول ،وق��ال إننا «حرصنا

ع � �ل� ��ى اخ� � �ت� � �ي � ��ار ت� ��وق � �ي� ��ت م �ن ��اس ��ب
للبطولة حسب ال��روزن��ام��ة العربية
وب � �م� ��ا ي � �س ��اع ��د امل� �ن� �ت� �خ� �ب ��ات ع �ل��ى
املشاركة بمنتخبها األول».
من جانبه ،ق��ال املهندي إن االتحاد
القطري مستعد الستضافة البطولة
م��ن اآلن ،وإن «االت �ح��اد ك��ان مهتمًا
باستضافة البطولة للمرة األولى».
وت��اب��ع «قمنا خ�لال الفترة املاضية
ب ��وض ��ع خ� �ط ��ة إع�ل�ام� �ي ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة
للترويج للبطولة ،كما ت��م اختيار
ملعبي السد وقطر إلقامة املباريات
و 5أن��دي��ة ل�ل�ت��دري��ب ،ك��ذل��ك  3فنادق
ح �ي��ث س �ي �ت��م ت�خ�ص�ي��ص ك ��ل ف�ن��دق
إلحدى املجموعات».

