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الرياضة اللبنانية

الكرة اللبنانية تنجو من يوم أسود في تاريخها
عقدت الجمعية العمومية
لالتحاد اللبناني لكرة القدم جلسة
عادية ،لم تكن كذلك على اإلطالق،
حيث شهدت نقاشات حول إعفاء لالعبني
وإداريني ،ومطالبة من أندية الشمال
بالعفو عن أحد أبرز املتورطني بقضية
محمود العلي،
التالعب ،وهو الالعب ً
قبل أن يأخذ الطرح شكال آخر ويسقط
قبل أن ُيطرح
عبد القادر سعد
كان من املمكن أن يكون يوم  5أيلول
 2014م��ن األي ��ام ال �س��وداء ف��ي ت��اري��خ
ال� �ك ��رة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ب �ح �ض��ور ممثلي
 34ن��ادي��ًا م��ن أص��ل  ،50ح�ين انعقدت
الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني
لكرة القدم في جلسة كان من املفترض
أن تكون عادية وعلى جدول أعمالها
ب � � �ن� � ��دان ف� � �ق � ��ط ،ه � �م� ��ا إق � � � ��رار
ال �ب �ي��ان�ي�ن امل� ��ال� ��ي واإلداري.
ل�ك��ن ال�ج�ل�س��ة ش�ه��دت تحركًا
خ �ل ��ع ع �ن �ه��ا ث � ��وب ال� �ع ��ادي ��ة،
وك��ان م��ن املمكن أن يحولها
إل ��ى وص �م��ة ع ��ار ع �ل��ى جبني
ال �ك ��رة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وح �ت��ى أن
ي �س �ب��ب خ �ض��ة ات� �ح ��ادي ��ة م��ع
ن �ي��ة ب �ع��ض األع� �ض ��اء ت�ق��دي��م
اس �ت �ق��ال �ت �ه��م ف ��ي ح� ��ال إم� ��رار
املشروع .البداية كانت خالل
ال� �ن� �ه ��ار م� ��ع ت �ح �ض �ي��ر ط�ل��ب
م��ن قبل االت �ح��اد ال�ف��رع��ي في
ال �ش �م��ال ال� ��ذي ي��رأس��ه أح�م��د
ف � ��ردوس ل�ل�ع�ف��و ع ��ن ال�لاُع��ب
م �ح �م��ود ال �ع �ل��ي ،ح �ي��ث ق� � ِّ�دم
ُ
الطلب لألمانة العامة ،وطلب
إدراج� ��ه ع�ل��ى ج ��دول األع�م��ال
أبدى األمني العام
لالتحاد ،جهاد الشحف ،م ��ن خ� ��ارج ال �ج �ل �س��ة م ��ن قبل
استياءه ّ
ممثل ن��ادي األهلي طرابلس
مما حصل
سعيد امل��رع �ب��ي .وك ��ان هناك
وطرح األندية للعفو
ط � �ل� ��ب م � �ش� ��اب� ��ه م� � ��ن رئ� �ي ��س
عن العبني متورطني
االت�ح��اد الفرعي في الجنوب
بالتالعب ،مشيرًا إلى
ح � � �س �ي��ن ع� � � ��واض� � � ��ة ي� �ت� �ع� �ل ��ق
أن هذا ٌّ
مضر بمصلحة
بالعفو ع��ن الع�ب�ين وإداري�ي�ن
وإع�ف��اء األن��دي��ة من الغرامات
الكرة اللبنانية ،ولم
املالية .كذلك ك��ان هناك طرح
يكن يجب تسويقه
مل �م �ث��ل ن � ��ادي ال �ن �ج �م��ة أس�ع��د
والعمل على طرحه
بالطريقة التي حصلت ،س �ب �ل �ي �ن��ي ،ي �ت �ض �م��ن ال �ع �ف��و
ع ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن م �ح �م��د ج�ع�ف��ر
وخصوصًا أن األمر
وه � ��ادي ال �س �ح �م��ران��ي .ط��رح
اجتماع
نوقش في
آخ��ر ف��ي س�ي��اق مختلف جاء
للجنة التنفيذية
عبر رئيس نادي النبي شيت،
ُورفض .وأشار الشحف
أح � �م ��د امل� � ��وس� � ��وي ،ي�ت�ض�م��ن
ال �س �م��اح ل�لأن��دي��ة ب��اس�ت�ق��دام
إلى أنه كان سيستقيل
ّ
حراس أجانب إلى فرقها.
في حال إقرار البند،
وهو أمر كان سيقوم به وه �ن��ا ج��اء ال ��رد م��ن ال��رئ�ي��س
ه��اش��م ح �ي ��در ،ال� ��ذي ب ��دأ من
أكثر من عضو كوائل
طرح املوسوي ،مشيرًا إلى أن
الصايغ
شهيب وعصام
طلبه ال ي�ح�ت��اج إل��ى جمعية
وآخرين.
عمومية ،ويمكن ات�خ��اذه في
اجتماع للجنة التنفيذية .هذا
في الشكل ،أما في املضمون،
ف�ق��د رأى ح �ي��در أن م�ث��ل ه��ذا
القرار يضر بكرة القدم ،فهو
آت م ��ن ح ��اج ��ة األن ��دي ��ة إل� ��ى ح ��راس
ٍ
مرمى ،لكن مع هذا القرار فإن املشكلة
ت �ت �ف��اق��م وي �ت �ن��اق��ص ع� ��دد ال� �ح ��راس،
ّ
م�ش�ي�رًا إل ��ى أن م��ن األف �ض��ل التعاقد
م��ع م��درب��ي ح ��راس أج��ان��ب ،وه ��ذا ما
ّ
سيطور أداء الحراس اللبنانيني.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ط��روح��ات ال�ع�ف��و،
فطلب حيدر توحيد طلبات األندية
ب �ط��رح واح ��د ُي �ص� َّ�وت ع�ل��ى إم�ك��ان�ي��ة
إدراج � � � � � ��ه ف � ��ي ال� �ج� �ل� �س ��ة م � ��ن خ � ��ارج
ع �ل��ى ج� ��دول األع � �م ��ال ،وه ��و ي�ح�ت��اج
إل ��ى م��واف �ق��ة  %75م ��ن ع ��دد األن��دي��ة
ال �ح��اض��رة (ك��ان��ت حينها  32ن��ادي��ًا،
أي تحتاج إلى موافقة  .)24وتوافقت
األندية على طرح يتضمن العفو عن

الشحف
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سبليني وسليمان يرفعان الـ «نعم» خالل التصويت على طرح بند العفو من خارج جدول األعمال (عدنان الحاج علي)

الالعبني واإلداري�ي�ن املوقوفني لفترة
ال تتجاوز عقوبتهم السنتني ،إضافة
إلى إعفاء األندية من الغرامات املالية
املفروضة عليها .وع��اد املرعبي إلى
املطالبة بالعفو ع��ن محمود العلي،
مذكرًا الجميع بالفرحة التي أدخلها
إلى قلوب اللبنانيني.
وه �ن��ا ت��دخ��ل ال��رئ�ي��س ح �ي��در ،معلقًا
ّ
ع �ل��ى ك �ل��ام امل ��رع �ب ��ي ب � ��أن م ��ن أدخ ��ل
الفرحة إلى القلوب ،أدخل أيضًا الحزن
واألس��ى إل��ى قلوب اللبنانيني ،وإل��ى
كل من بذل الغالي والنفيس في وقت
ك��ان ه ��ؤالء يعملون ف�ي��ه ملصالحهم
الشخصية ،وأشعروا الجميع باأللم
وال�ح�س��رة .وس��أل ح�ي��در« :ه��ل ه��ؤالء
األشخاص تابوا؟».
وط ��رح ��ت م �س��أل��ة إدراج ب �ن��د إع �ف��اء
الالعبني واإلداري�ين من خارج جدول
األعمال على التصويت ،فلم تحصل
على العدد املطلوب ،حيث صوت 22
ن��ادي��ًا إلدارج ��ه ،ف��ي ح�ين أن املطلوب
ه��و  ،24ف�س�ق��ط اق �ت��راح إدراج البند
ح �ت��ى ق �ب��ل ال �ت �ص��وي��ت ع �ل �ي��ه الح �ق��ًا
ّ
ب��ال�ع�ف��و أو ال .وك ��ان الف �ت��ًا أن أن��دي��ة
ال ��درج ��ة األول� � ��ى ه ��ي ال �ت ��ي أس�ق�ط��ت
ال� � �ط � ��رح ،وق� � ��د ح� �ض ��ر م �ن �ه ��ا ع �ش��رة
أندية ،مع غياب ممثلي السالم زغرتا

• كرة الصاالت •

يدافع امليادين عن صدارته أمام الغبيري

الساحل .إذ ص� ّ�وت ملصلحة
وش�ب��اب
ّ
إدراج ال�ب�ن��د م�م��ث�لا ال�ن�ج�م��ة (أس�ع��د
س�ب�ل�ي�ن��ي) ،وال �ع �ه��د (ال��رئ �ي��س تميم
سليمان) ،فيما ّ
صوت ممثلو األندية
الثمانية :الصفاء ،الراسينغ ،اإلخ��اء
األهلي عاليه ،النبي شيت ،الغازية،
طرابلس ،التضامن صور ،واألنصار
برفض االقتراح.
وبعد سقوط االقتراح تحدث الرئيس
حيدر ،الذي كان راضيًا عن عدم إدراج
البند من خ��ارج ج��دول األع�م��الّ ،
عما
ج ��رى ت�ح�ق�ي�ق��ه ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي،
م �ن��وه��ًا ب �ن �ج��اح م �ش��روع االت �ح ��ادات
ال �ف��رع �ي��ة ف��ي امل �ح��اف �ظ��ات ،وت �ح��دي �دًا
ات � �ح ��اد ال� �ش� �م ��ال ،ك ��ذل ��ك ن� � � ّ�وه ب�ع�م��ل
لجنة الحكام الرئيسية التي أدخلت
دم� ً
�اء جديدة وأق��ام��ت دورات عديدة،
واأله ��م ه��و دخ ��ول ط�ل�اب الجامعات
إلى مجال التحكيم .وأشار حيدر إلى
اقتراب تنفيذ موقع إلكتروني خاص
ب��االت �ح��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ل �ك��رة ال �ق��دم ،مع
ّ
يحمل على الهواتف الذكية
تطبيق
ي�ت�ض�م��ن ن �ت��ائ��ج وأخ� �ب ��ار وت�ع��ام�ي��م
االتحاد ،مع إمكانية وضع راب��ط مع
االتحادات الفرعية لنشر أخبارهم.
ّ
وتطرق حيدر إلى نية االتحاد إجراء
دورات ل�لإداري�ين ومنحهم شهادات،

سقط اقتراح
طرح البند من خارج
جدول األعمال على
صوتين فقط

ت �م �ه �ي �دًا ل�ت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام ي �ن��ص على
عدم اعتماد أي إداري ال يملك شهادة
ف��ي ه ��ذا امل� �ج ��ال .وت� �ط � ّ�رق أي �ض��ًا إل��ى
م ��وض ��وع امل �ن �ت �خ �ب��ات ال��وط �ن �ي��ة وم��ا
تحقق في هذا املجال ،مشددًا على أن
غ�ي��اب ال��دع��م امل ��ادي ال��رس�م��ي يعرقل
ّ
تطور تلك املنتخبات .لكن حيدر بدا
غ�ي��ر راغ ��ب ف��ي االس �ت��رس��ال أك�ث��ر في
النقد انطالقًا «م��ن أن وزي��ر الشباب
وال � ��ري � ��اض � ��ة ع� �ب ��د امل� �ط� �ل ��ب ح� �ن ��اوي
وامل��دي��ر ال �ع��ام زي ��د خ�ي��ام��ي ه�م��ا من
األص ��دق ��اء ،ول� ��وال ذل ��ك ل�ك�ن��ا تكلمنا
أك �ث ��ر» .وأش� ��ار ح �ي��در إل ��ى أن جميع

م �ش��ارك��ات امل�ن�ت�خ�ب��ات ال��وط�ن�ي��ة هي
على حساب الدول املضيفة بالكامل.
وك ��ان ل�ل�ح�ض��ور ال�ج�م��اه�ي��ري حصة
في كالم حيدر ،معتبرًا أن غيابه أمر
ّ
التخبط بالقررات
غير صحي نتيجة
ال �ت��ي ت �م �ن��ع ال �ح �ض��ور ال�ج�م��اه�ي��ري
ن�ت�ي�ج��ة ل �ه��واج��س أم �ن �ي��ة ال يتحمل
مسؤوليتها االت �ح��اد« ،إال أن م��ا هو
ّ
مؤكد أننا لن نقبل بغياب الجمهور،
ف �ك��رة ال �ق ��دم ت�ف�ق��د ق�ي�م�ت�ه��ا م ��ن دون
الجماهير ويجب أن نتعاون جميعًا
في عائلة كرة القدم لدخول الجمهور
إلى املالعب».
وت �ع �ق �ي �ب ��ًا ع� �ل ��ى م� �س ��أل ��ة ال �ح �ض ��ور
ال�ج�م��اه�ي��ري ،ك��ان ه�ن��اك ط�ل��ب ألم�ين
س� ��ر األن� � �ص � ��ار إس� �م ��اع� �ي ��ل م �ح �م��ود
بخفض سعر ت��ذك��رة ال��دخ��ول م��ن 10
آالف إلى  4أالف ليرة ،فكان رد حيدر
ب��أن��ه م��ع ان�ت�ظ��ام دخ ��ول ال�ج�م�ه��ور ال
م��ان��ع ف��ي ذل ��ك .وف��ي خ�ت��ام الجمعية
كانت هناك محاضرة ح��ول برنامج
شهادة اإلدارة الرياضية في جامعة
س� � �ي � ��دة ال� � �ل � ��وي � ��زة ب ��ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م��ع
امل��رك��ز ال��دول��ي ل�ل��دراس��ات الرياضية
واالت �ح��اد ال��دول��ي ل�ك��رة ال �ق��دم .وق� ّ�دم
امل �ح��اض��رة م��دي��ر ال�ب��رن��ام��ج ال��دك�ت��ور
نديم ناصيف.

غياب المواجهات القوية في الفوتسال
تحمل املرحلة السادسة من الدوري
ال �ل �ب �ن��ان��ي ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم ل �ل �ص��االت
م��واج �ه��ات س �ه �ل��ة ل �ف��رق ال�ط�ل�ي�ع��ة،
ح� �ي ��ث ت �غ �ي��ب امل � �ب� ��اري� ��ات ال� �ق ��وي ��ة.
وتفتتح املرحلة اليوم السبت بثالث
مباريات ،يبدأها الجيش اللبناني
ال� ��ذي ي�ل�اق��ي ال �ق �ل �م��ون ع �ل��ى ملعب
مجمع الرئيس لحود عند الساعة
 .18.30وب��ال�ت��أك�ي��د يتطلع الجيش

ال��ى ه��ذه امل��وق�ع��ة على اع�ت�ب��ار أنها
س �ت �ك��ون م�ح�ط��ة ت�ح�ض�ي��ري��ة مهمة
ب��ال�ن�س�ب��ة ال �ي��ه ق �ب��ل ل �ق��ائ��ه م��ع بنك
بيروت حامل اللقب ،الثالثاء املقبل،
ف ��ي امل � �ب � ��اراة امل ��ؤج �ل ��ة م ��ن امل��رح �ل��ة
الخامسة .ويلعب اليوم أيضًا بنك
ب�ي��روت م��ع ال�ش��وي�ف��ات على امللعب
ع�ي�ن��ه ع �ن��د ال �س��اع��ة  .20.30ك��ذل��ك،
يلتقي امل�ي��ادي��ن املتصدر م��ع بلدية

الغبيري على ملعب السد (.)19.30
وي �س �ت �ض �ي��ف م �ل �ع��ب ال �س��د م �ب ��اراة
أخ��رى م�س��اء االح��د ( ،)19.30حيث
ي �ح��ل ال �ج��ام �ع��ة االم �ي��رك �ي��ة ل�ل�ع�ل��وم
والتكنولوجيا ضيفًا على الربيع.
وتختتم امل��رح�ل��ة ال�ث�لاث��اء ()19.30
ب �م �ب��اراة ج��ام �ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف
وض �ي �ف��ه ط ��راب� �ل ��س ال �ف �ي �ح��اء ع�ل��ى
ملعب األول.

