اإلثنين  26آذار  2018العدد 3429

رياضة

غياب اإلدارة
والتنظيم
ق ــد يـعـتـقــد ال ـب ـعــض أن تنظيم
املـ ـب ــاري ــات ف ــي ل ـب ـن ــان بـشـكـ ٍـل
محترف صعب التحقيق ،في
ظـ ــل ف ــوض ــى وع ـ ـ ــدم تـخـطـيــط
م ــن قـبــل ات ـح ــاد الـلـعـبــة إلدارة
املالعب والتعاون مع «حاكمي»
امل ـن ـش ــآت ال ــري ــاض ـي ــة وال ـق ــوى
األم ـن ـي ــة .مـلـعــب مــدي ـنــة كميل
شمعون الرياضية كان شاهدًا
على اإلدارة التنظيمية املحترفة
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ح ــن
استضاف مـبــاراة «كالسيكو
األساطير» بني نجوم سابقني
لناديي برشلونة وريال مدريد.
حينها ،ذهب دور إدارة الحدث
لشركة خاصةّ ،تولت بنفسها
ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـق ــوى األم ـن ـيــة،
ال ـتــي ّ ح ـضــرت ب ــأع ــداد كبيرة
ومنظمة ،وعملت على تنظيف
م ـح ـي ــط املـ ـلـ ـع ــب واملـ ـ ــدرجـ ـ ــات
وال ـغــرف الــداخـلـيــة ،وتــواصـلــت
م ــع ش ــرك ــات ت ـ ّ
ـؤم ــن امل ــأك ــوالت
ال ـســري ـعــة ،ال ـت ــي ان ـت ـشــرت في
الـ ـب ــاح ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـلـمـلـعــب،
ّ
وتوزعت على مدرجات املنصة
الرئيسية .كما طــرحــت تذاكر
امل ـبــاريــات للبيع قـبــل أســابـيــع،
ً
وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى وضـ ـ ــع مـ ـم ــرات
مـسـتـحــدثــة ل ــدخ ــول الـجـمـهــور
إل ــى امل ـل ـعــب ،ب ــوج ــود مــوظـفــن
غـ ـي ــر م ــرت ـب ـط ــن بـ ـقـ ـط ــاع أم ــن
الــدولــة .صحيح أن الحدث كان
اسـتـثـنــائـيــا ،إال أن ــه دل ـيــل على
قــدرتـنــا على تنظيم املـبــاريــات
بأفضل طريقة ممكنة .ربما،
يجب على اتحاد اللعبة تسليم
ال ـش ــؤون التنظيمية للمالعب
واملـبــاريــات للقطاع الـخــاص ،أو
التعاون معها ،ألن االستمرار
ف ــي إدارة الـلـعـبــة عـلــى طريقة
«جود باملوجود» ،لن ّ
يطورها،
فالـ«املوجود»« ،مفقود».

(هيثم الموسوي)
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السلة اللبنانية
ُ
«ك ّلما ُرتقت ُ ..فتقت»ّ .
ربما هو القول األقرب لوصف حالة
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َ
ّ
االتحاد منذ بطولة آسيا للمنتخبات التي استضافها لبنان الصيف الماضي لم تعد تنفع

شتائم في جلسة االتحاد
«للفشل آباء كثر» أيضًا!
حسين ّ
سمور

وإنقاذ املرحلة ،ولكن كل هذا لم يحصل.

اندلعت الـخــافــات .حــدث مــا هــو متوقع خــال جلسة
ّ
ّ
ّ
العمومية التي
والجمعية
االتحاد ليل السبت – األحد،
تأم َن ِن ُ
َّ
صابها منذ الجلسة األولى بحضور  6أندية من
الدرجة األولى ،وعدد من أندية الدرجتني الثانية والثالثة.
وهذه من املفارقات ،كونه ليس من السهل تأمني نصاب
الـجـمـعـ ّـيــة ،فــي ظــل ال ــواق ــع الـصـعــب لــأنــديــة واالت ـحــاد
خاصة على املستوى ّ
ّ
املادي ،والخالفات املتراكمة بني
االتحاد واألندية .لكن ،كان ال بد للخالفات الطويلة من
أن تندلع.
ّ
ّ َ
جلسة «حامية» التحاد السلة ش ِهدت استقالة رئيس
لجنة املنتخبات الــوطـنـ ّـيــة أك ــرم حـلـبــي ،فيما ت ـ ّ
ـرددت
أخبار عن ّ
توجه عضوين آخرين إلى االستقالة ،وذلك
َّ
وامللفات على
احتجاجًا على عدم طرح
بعض القضايا ِ
ّ
طــاولــة البحث فــي جلسة االت ـحــاد األخ ـيــرة .وفــي هذا
اإلطار ال َيخفى على أحد بني متابعي أحوال كرة السلة
اللبنانية أن الخالفات الكبيرة داخل االتحاد تعود إلى
ملف استضافة بطولة آسيا للمنتخبات في آب املاضي،
ّ
ّ
مــع مــا تــرتــب عليها مــن ديــون على االتـحــاد اللبناني،
وصلت إلى نحو مليون ونصف املليون دوالر.
وب ـع ــد ال ـب ـطــولــة و ّح ـل ــول ل ـب ـنــان ف ــي امل ــرك ــز ال ـس ــادس
انقسم ّاتحاد السلة بني فريقني .واحد ّ
مؤيد للرئيس
بيار كخيا وآخــر مـعــارض لــه .واعتبر كخيا فــي ذلك
ّ
الــوقــت أنــه لــو ُوف ــق املنتخب اللبناني بتحقيق نتيجة
ّ
إيـجــابـيــة فــي آس ـيــا ل ـكــان الـجـمـيــع وق ــف صــفــا واح ـدًا
الكثير من األخد
على قاعدة «للنجاح آباء كثر» .وبعد ّ ُ ّ
املنقسمني إعالميًا ،حلت خالفات
والرد بني األعضاء
ّ
ّ
االتحاد «بالتراضي» ،وتسلم أكرم حلبي رئاسة لجنة
املنتخبات ،وابتعد نائب الرئيس رامــي ف ـ ّـواز ورئيس
لـجـنــة املـنـتـخـبــات الـســابــق يــاســر ال ـحــاج عــن ال ـصــورة
ّ
ّ
جزئيًا .سارت األمور لفترة ولكنها سرعان ما تعثرت.
ّ
ّ
استمرارية البطولة واالتـحــاد
عــادت الخالفات لتهدد
عـلــى ال ـس ــواء .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار أي ـضــا طــالــب البعض
ّ
في الفترة املاضية باستقالة االتـحــاد الحالي وإعــادة
انتخاب اتـحــاد جديد يــرأســه أكــرم حلبي ،فيما ذهب
البعض اآلخــر للمطالبة بعودة رئيس اللجنة األوملبية
الحالي جان همام لقيادة االتحاد اللبناني لكرة السلة

المنتخب في خطر!
ّ
منذ تولي أكرم حلبي رئاسة لجنة املنتخبات الوطنية،
ّ
ّ
ّ
املدرب
شهد املنتخب األول تحسنًا ملحوظًا ،فتم تعيني ّ
الوطني باتريك سابا على رأس الجهاز الفني وحقق
ّ
إيجابية في املرحلة الثانية من تصفيات
املنتخب نتائج
ّ
ّ
كأس العالم .وال شك أن استقالته سيكون لها ارتدادات
ّ
سلبية على املنتخب قبل الــدخــول في املرحلة الثالثة
ّ
حساسة على
من تصفيات كأس العالم ،والتي تعتبر
اعتبار أن املنتخب اللبناني سيالقي األردن ،وبعدها
سـيـكــون لــه ل ـق ــاءات مــع منتخبات ش ــرق آس ـيــا .ومــن
امللفات ّ
املهمة التي ستتأثر باالستقالة ،سيكون ملف
الــاعــب األجنبي الــذي مــن املـقــرر تجنيسه ليلعب مع
املنتخب اللبناني في املراحل النهائية للتصفيات.
املشكالت تتراكم .وبحسب مصادر متابعة لواقع كرة
ّ
السلة فإن اللعبة لم تصل منذ أكثر من عشرين عامًا
إلى ما هي عليه اليوم من خالفات داخل االتحاد وبني
األخـيــر واألن ــدي ــة ،إضــافــة الــى الـصـعــوبــات املــالـ ّـيــة التي
ّ
تعصف بأندية الدرجة األولى .تؤكد املصادر املتابعة،
أنه من غير الجائز أن تستمر األمور على ما هي عليه،
ّ
فإما حلول جـ ّ
ّ
ـذريــة للمشاكل التي تعصف باالتحاد
وتؤثر سلبيًا على أندية الدرجتني األولى والثانية على
وجه الخصوص ،كما على النقل التلفزيوني والعائدات
ّ
املالية ،أو املزيد من النزف الذي سيؤدي إلى تراجع اللعبة
أكثر وانسحاب أندية لم تعد قادرة على االستمرار في
ظل هــذه الـظــروف املـ ّ
ـاديــة ،وانسحاب املستثمرين في
ّ
األندية «على قلتهم» وبالتالي الخسائر تطال الجميع.
بطولة العرب في بيروت
«بصيص» نور صغير،
وسط هذا الواقع القاتم يبقى ّ
البطولة
وهو رغبة نادي بيروت لكرة السلة باستضافة
ّ
العربية املـقــررة الخريف املقبل .وواف ــق اتـحــاد السلة
املحلي على طلب بيروت باستضافة البطولة العربية،
ّ
ويبقى قرار االتحاد العربي ،على اعتبار أن هناك طلبني
ّ
ّ
والسعودية.
مقدمني الستضافة البطولة من البحرين
وكــان نــادي هومنتمن بيروت قد أحــرز لقب النسخة
املــاض ـيــة ال ـتــي أ ُقـيـمــت فــي امل ـغــرب عـلــى ح ـســاب سال
املغربي النادي املضيف.
(هيثم الموسوي)

خ ـ ــال الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي تـ ـب ــدأ ال ـف ـتــاة
ال ـص ـغ ـيــرة بــال ـب ـكــاء .تـهـمــس األم في
ٌ
واضح
أذن األب كالمًا أزعجه .املشهد
ج ـ ـ ـدًا .ال ـف ـت ــاة ت ــري ــد دخـ ـ ــول ال ـح ـم ــام،
علم أن حال الحمامات
والوالدين على ٍ
ف ــي امل ـل ـع ــب س ـي ــئ ج ـ ـ ـدًا .أسـ ــاسـ ــا ،لــم
يعد هـنــاك ش ـ ٌ
ـيء يشير إلــى أن هناك
حـمــامــا .الـغــرفــة الـكـبـيــرة بــاتــت خربة
متروكة منذ سنوات ،يسكنها الغبار
والحجارة املكسورة .انتهت املـبــاراة،
وع ــادت الـعــائـلــة إل ــى ال ـشــارع بسرعة
قياسية نسبة للوقت الذي استغرقته
للدخول إلى امللعب .هذه العائلة ،هي
ٓ
واح ــدة مــن االف الـعــائــات ،وعـشــرات
ٓ
االف املشجعني ،الذين يعيشون هذه
الـتـجــربــة ك ــل أس ـب ــوع .ف ــي ك ــل صـبــاح
م ـ ـبـ ــاراة ،ق ـب ــل خ ــروج ـه ــم م ــن املـ ـن ــزل،
يحتسبون الوقت الذي سيستغرقونه
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى امل ـل ـع ــب ،و«ال ـب ـه ــدل ــة»
ال ـتــي سيعيشونها ،وي ـف ـكــرون جليًا

بمشاهدة املباراة على التلفاز ،قبل أن
ُيجبرهم ُعشقهم للعبة ولفريقهم على
ّ
تحمل «الــذل» في املالعب ،والتعايش
مــع فكرة غياب التنظيم واإلدارة من
قبل املسؤولني عن اللعبة.
كثيرون اعتزلوا الــدخــول إلــى امللعب
بــرف ـقــة ال ـج ـمــاه ـيــر .ه ـج ــروا امل ــاع ــب،
ل ـعــدم تـمـكـنـهــم م ــن اح ـت ـمــال املـعــامـلــة
«غ ـيــر اإلن ـســان ـيــة» لـلـجـمـهــور .ه ــؤالء
الذين بدأت اللعبة بهم وهي ألجلهم،
وم ــن دون ـهــم تـمــوت وتـنـتـهــي .ه ــؤالء،
ال ــذي ــن ي ـج ــب ع ـل ــى «امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن» أن
ي ـس ــاع ــدوه ــم ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى ال ـل ـع ـبــة.
ه ــذه الـعــائـلــة ،كـغـيــرهــا ،بــإمـكــانـهــا أن
تــدفــع املـبـلــغ عـيـنــه ال ــذي تــدفـعــه على
شـ ـب ــاك ال ـ ـتـ ــذاكـ ــر ،فـ ــي مـ ـطـ ـع ــم ،حـيــث
يتناولون غداءهم ويشاهدون املباراة
ع ـب ــر ال ـش ــاش ــة ال ـص ـغ ـي ــرة «م ـع ــززي ــن
وم ـكـ ّـرمــن» .ه ــؤالء هــم نـبــض اللعبة.
ويستحقون االحترام.

