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السلة اللبنانية

نصار :طلب تأجيل القرار لعدم تحدي األندية
ّ
اتخذت اللجنة اإلدارية لالتحاد
اللبناني لكرة السلة قرارها باإلبقاء على
عدد الالعبني األجانب في أندية الدرجة
األولى كما هو ،أي اثنني ،لكن طريقة
اتخاذ القرار وعملية التصويت عليه
أثارت تساؤالت ،وخصوصًا بشأن موقف
الرئيس وليد نصار وورقته البيضاء

عبد القادر سعد
ان��ت��ق��ل��ت «ك�������رة» ق������رار ع�����دد ال�لاع��ب�ين
األج��ان��ب ف��ي ك��ل ن���اد للموسم املقبل
ال��ى ملعب اندية الدرجة األول��ى التي
س����ارت ال���ري���اح االت��ح��ادي��ة ب��ع��ك��س ما
تشتهيه سفنها ،حيث كانت تطالب
ب���رف���ع ع�����دد ال�ل�اع���ب�ي�ن م����ن اث���ن�ي�ن ال���ى
ث�ل�اث���ة .ف��ك��ث��ر ي��ن��ت��ظ��رون م���وق���ف تلك
األندية وتحركها ومدى قبولها لهذا
القرار أو االنسحاب من البطولة.
ج����ل����س����ة االت��������ح��������اد األخ������ي������رة
شهدت نقاشًا حادًا وانقسامًا
ف�����ي اآلراء ،وخ����ص����وص����ًا ف��ي
ظ�����ل رغ����ب����ة رئ����ي����س االت����ح����اد
ول���ي���د ن���ص���ار ت���أج���ي���ل ات���خ���اذ
القرار أسبوعًا .نصار أوضح
ل��ـ«األخ��ب��ار» موقفه من كل ما
ّ
حصل ،حيث أكد منذ اللحظة
األول��ى لبدء الحديث عن عدد
ال��ل�اع����ب��ي�ن األج�����ان�����ب أن������ه م��ع
اإلب���ق���اء ع��ل��ي��ه ك��م��ا ه���و وع���دم
رف���ع���ه .وه����و ص����رح ب���ذل���ك في
ك��ل مقابلة إع�لام��ي��ة ق��ام بها،
وأب����ل����غ م���وق���ف���ه ل����زم��ل�ائ����ه ف��ي
االتحاد وكذلك ملمثلي األندية
في كل اجتماع .ورفض نصار
يترقب الشارع ّ
السلوي
م����ق����ول����ة أن�������ه وات�������ح�������اده ك����ان
رد فعل األندية على
يتهرب م��ن ات��خ��اذ ال��ق��رار وأن
قرار االتحاد بعدم زيادة ه���ذا أض���ر ب��م��ص��ال��ح األن���دي���ة.
ف���ت���ل���ك ال�������ن�������وادي ،ب���م���ا ف��ي��ه��ا
عدد الالعبني األجانب،
ال���ن���ادي ال���ري���اض���ي امل���ع���ارض
خصوصًا رئيس نادي
ل����رف����ع ال�����ع�����دد ،أع���ل���ن���ت خ�ل�ال
الصفدي
املتحد أحمد
االج��ت��م��اع��ات أن ال��ت��أخ��ي��ر لم
(الصورة) الذي كان
ي����ض����ر ب���م���ص���ال���ح���ه���ا ،وه������ذا
األندية،
يتحدث باسم
م��ث��ب��ت ب��م��ح��اض��ر ال��ج��ل��س��ات،
استجابة
وكان ينتظر
ك��ذل��ك إن طلب تأجيل اتخاذ
ال������ق������رار أس����ب����وع����ًا آخ�������ر ك����ان
االتحاد لتوصيتهم
ب��ت��وص��ي��ة م���ن األن����دي����ة ،وه���ذا
بتأجيل اتخاذ القرار.
أي�����ض�����ًا م����ث����ب����ت ف������ي م��ح��ض��ر
ويتم االعداد حاليًا
للقاء ّ
موسع بني األندية ال���ج���ل���س���ة األخ�����ي�����رة .ع��ل��م��ًا أن
ن�����ص�����ار س�������أل رئ�����ي�����س ن������ادي
ّ
للوصول إلى قرار موحد
املتحد أحمد الصفدي ،ال��ذي
رغم صعوبة هذه
كان يتحدث باسم األندية ،عن
املسألة.
س��ب��ب ال��ت��أج��ي��ل ،وخ��ص��وص��ًا
أن���ه غ��ي��ر مقتنع ب��ه��ذا الطلب
«ف���م���ا ال������ذي س��ي��ت��غ ّ��ي��ر خ�ل�ال
أسبوع؟ خصوصًا أن الجميع
ي���ع���ل���م أن ات����خ����اذ ال�����ق�����رار ف��ي
ح��ال ط��رح��ه على التصويت ستكون
األك���ث���ري���ة م���ع إب���ق���اء ال���ع���دد ك��م��ا ه��و،
وه�������ذا رأي األك����ث����ري����ة أم������س وال����ي����وم
وغ��دًا .فلماذا االنتظار؟» .وهنا أجاب
الصفدي بأن طلب التأجيل يهدف إلى
املزيد من املشاورات بني األندية ومع
ال�لاع��ب�ين وم��ع امل��س��ؤول�ين ،ول��ن يؤثر
تأخير ال��ق��رار أسبوعًا .وم��ن هنا كان
ت��ح ّ��رك ن��ص��ار ل��ت��أج��ي��ل ب ّ
���ت امل��وض��وع
أسبوعًا آخر .فبالنسبة إليه ،إن القرار
محسوم لإلبقاء على العدد كما هو،
لكن عبر التأجيل يكون االتحاد بذلك
قد احترم طلب األندية ورغبتها ولم
ي��ظ��ه��ر االت���ح���اد ب��م��ظ��ه��ر امل��ت��ح��دي أو
الذي يهدف إلى كسر األندية.
ويضيف نصار أن��ه لو ك��ان لديه نية
بالعرقلة لكان انسحب من الجلسة مع
األمني العام وأفقد النصاب ،حيث إن
عدد الحاضرين كان تسعة وانسحاب
عضوين يلغي الجلسة .أما بالنسبة
ّ
إل���ى خ��روج��ه م��س��ت ً
��اء ،ف��ه��و ي��ؤك��د أن��ه
خ������رج م���ش���م���ئ���زًا م�����ن ت����ص����رف ب��ع��ض

موقف
األندية

سعى نصار الى عدم تحدي األندية وتنفيذ توصيتها (أرشيف  -عدنان الحاج علي)

السباحة
أكد نصار أنه كان ضد
قرار رفع عدد الالعبين
األجانب من البداية

األعضاء على تصرفهم غير املسؤول،
ف��ك��ل م��ا ط��ل��ب��ن��اه ه��و اح���ت���رام توصية
األن���دي���ة وع����دم ت��ح��دي��ه��ا« .ك��م��ا أن��ن��ي
دونت في محضر الجلسة بأنني غير
مسؤول عن طريقة التصويت ،وهذه
ال��ط��ري��ق��ة س��ي��ن��ت��ج م��ن��ه��ا ان��س��ح��اب��ات
وخلل في املنافسة».
وت��م��ن��ى ن��ص��ار ع��ل��ى أع��ض��اء االت��ح��اد
ال��ع��م��ل أك��ث��ر ع��ل��ى م��ل��ف��ات أخ���رى أكثر
أهمية من نظام البطولة وتحتاج إلى
ً
الكثير م��ن ال��ج��ه��د ،آم�ل�ا التخلي عن
نزعة التحدي والعمل يدًا واحدة كما
كانت الحال في بداية عهد االتحاد.

• الكرة المصرية •

 12رقمًا قياسيًا في افتتاح بطولة لبنان للسباحة
افتتحت امل��رح��ل��ة األول����ى م��ن بطولة
ل��ب��ن��ان ال��ع��ام��ة ل��ل��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة في
ال���س���ب���اح���ة ل����ح����وض  50م����ت����رًا ال��ت��ي
ينظمها االتحاد اللبناني للسباحة
ب����رع����اي����ة ق����ائ����د ال���ج���ي���ش ال���ل���ب���ن���ان���ي
ال���ع���م���اد ج�����ان ق���ه���وج���ي وب��م��ش��ارك��ة
 415س����ب����اح����ًا وس����ب����اح����ة ي��ن��ت��م��ون
ال���ى  27ن��ادي��ًا ات��ح��ادي��ًا ه���ي :ال��رم��ال،
اكوامارينا ،الجزيرة ،النجاح ،مون ال
س��ال ،الجمهور ،بيل اوري���زون ،أبناء
ال��خ��ل��ي��ج ،أورك�����ا ،ال���رح���اب ،ه��ول��ي��داي
بيتش ،ال��دل��ب ،الديكاتلون ،كولينا،
اش��م��ون ،4B ،الي���رز ،الس ساليناس،
ال���ع���ه���د ،ال���ف���ج���ر ،ال�����ن�����ادي ال��ل��ب��ن��ان��ي
للسيارات وال��س��ي��اح��ة ،الساتيليتي،
الصفرا مارين ،امليناء ،باملا ،الجيش
اللبناني ،وقوى االمن الداخلي.
وت����������ق ّ
����������دم ال�������ح�������ض�������ور ف��������ي م���س���ب���ح
«م���وف���ن���ب���ي���ك» م���م���ث���ل ق����ائ����د ال��ج��ي��ش
العميد الركن طوني ح��داد ،ورئيسة
االت���ح���اد م��ارس��ي��ل ال��ب��رج��ي ،ورئ��ي��س

مصلحة الرياضة في وزارة الشباب
وال���ري���اض���ة م��ح��م��د ع����وي����دات ،وأم�ي�ن
س�����ر ال���ل���ج���ن���ة األومل����ب����ي����ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
ال���ع���م���ي���د امل���ت���ق���اع���د ح����س����ان رس���ت���م،
وأعضاء االتحاد ورؤس��اء ومندوبو
األن���دي���ة امل���ش���ارك���ة .وت ّ����م ت��س��ج��ي��ل 12
رقمًا قياسيًا 5 ،منها لنادي الرمال،
ٍّ
ورقمان لكل من أكوامارينا والجزيرة
وال����ج����م����ه����ور ،ورق��������م واح��������د ل����ن����ادي
النجاح.
ففي فئة االح��داث ( 9-8سنوات) لدى
الذكور ،وفي سباق البدل  50 × 4مترًا
ح���رة ،سجل اك��وام��اري��ن��ا  2:58:41د،.
وهو رقم قياسي جديد.
وفي  50مترًا حرة لدى االطفال (11-10
سنة) ،أصاب انطوني عبدو (الرمال)
رقمًا قياسيًا بتسجيله  31:06ثانية،
ومثله فعل هادي حرب (الجزيرة) في
 100متر ظهرًا ( 1:29:19دقيقة).
ول������دى ال���ص���ب���ي���ان ( 15 – 14س���ن���ة)،
س ّ��ج��ل رق��م قياسي ل��رال��ف مجدالني

(الجمهور) في  400متر فردي متنوع
( 5:21:87دقائق) ،وآخر لنادي الرمال
ف��ي س��ب��اق ال��ب��دل  100 × 4م��ت��ر ح��رة
( 9.936د).
ول����دى ال���رج���ال ف���وق  18س��ن��ةّ ،
سجل
انطوني غصن (الرمال) رقمًا قياسيًا
( 5:03:93د) في  400م ف��ردي متنوع،
وح�������ذا ح�������ذوه زم���ي���ل���ه م��������ارون واك����د
(الرمال) في  100ظهرًا ( 1:02:61د).
أم��ا ل��دى اإلن���اث ،وف��ي فئة الحديثات
( 9-8س������ن������وات) ،ف���ق���د س���ج���ل ن�����ادي
النجاح رق��م��ًا قياسيًا ف��ي ال��ب��دل × 4
 50مترًا حرة بزمن بلغ ( 3:05:52د)،
بينما ّ
سجل اكوامارينا رقمًا في فئة
الصغيرات ( 13-12سنة) في البدل 4
×  100متر ح��رة ( 4:37:88د) .وكذلك
ال��ص��ب��اي��ا ( 15-14س��ن��ة) ف��ي السباق
عينه للجزيرة ( 4:40:97د) .وفي فئة
ال��ف��ت��ي��ات ( 17 – 16س���ن���ة) ،سجلت
جينيفر رزق ال��ل��ه م���ن ال���رم���ال رق��م��ًا
قياسيًا في  100م ظهرًا بـ 1:09:75د.

مسؤولو األندية المصرية« :األلتراس جماعات إرهابية»
اتفق مسؤولو أندية الدوري املصري
لكرة القدم خالل اجتماع لجنة االندية
مع مسؤولي اتحاد االذاعة والتلفزيون
واتحاد الكرة أمس الثالثاء في مقر
اتحاد الكرة ،على اعتبار روابط
جماهير األلتراس في االندية على انها
جماعات إرهابية مسلحة ،بعد تواصل
أعمال العنف من جانب بعضهم
خالل الفترات املاضية ،وآخرها حادث

االعتداء على رئيس نادي الزمالك
مرتضى منصور امام بوابة النادي في
ميت عقبة .وأعلن مندوبو االندية في
االجتماع مساندتهم لرئيس الزمالك
في قضيته املرفوعة ضد روابط
االلتراس.
وكان النادي األهلي قد ارسل أمس
خطابًا رسميًا للجنة االندية يؤكد فيه
مساندته لرجال األمن للقضاء على

الشغب والتطرف والتخريب من أي
شخص أو جهة ،وسيقف النادي خلف
كل مؤسسات الدولة ،وعلى رأسها
األمن ورجاله الشرفاء للقضاء على
أي ظاهرة ّ
تمس أمن الدولة واملواطنني
وتخرج عن القانون .وطلب األهلي من
لجنة األندية اتخاذ كافة اإلجراءات
لعودة الجماهير املخلصة إلى
املدرجات مرة أخرى.

