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عبد القادر سعد 

ف��ج��أة، وم���ن دون م��ق��دم��ات، ب���دأ فريق 
ال��ح��ك��م��ة ف���ي ال���ت���راج���ع ال����ى درج�����ة أن 
األخ��ض��ر ك��ان ع��اج��زًا ع��ن التغلب على 
ف��ادي  ف��ي غ��زي��ر، وم��ن دون  الشانفيل 
ال���خ���ط���ي���ب وك����������ارل س���رك���ي���س 
)الع��������ب��������ان م�������ن أص���������ل ث����اث����ة 
الشانفيل من الئحة  يملكهما 

النخبة(. 
ف���ورًا، توجهت األص��اب��ع نحو 
أب����از  آالن  ال���ب���وس���ن���ي  امل�������درب 
ب���ه���دف ت��ح��م��ي��ل��ه امل��س��ؤول��ي��ة، 
ك���م���ا ج�����رت ال�����ع�����ادة، وت��ع��ل��ي��ق 
ال��ف��ش��ل ع��ل��ى ش��م��اع��ة امل�����درب. 
فبدأت االجتماعات مع املدرب 
ط�����وم�����اس ب����ال����دوي����ن )ع���ق���دت 
أم��������س( ح����ت����ى ق����ب����ل إق�����ال�����ة أو 

استقالة أباز. 
ه��������ذا م������ا دف��������ع ال����ب����ع����ض ال����ى 
ال��ت��س��اؤل ع��ن أس��ب��اب تحميل 
أب������از امل���س���ؤول���ي���ة وه�����و ال����ذي 
حقق ناجحًا باهرًا مع تبنني، 
ف���ل���م���اذا »ف����ش����ل« م����ع ال��ح��ك��م��ة 
ك���م���ا ي����ش����اع. وت���ف���ي���د م���ص���ادر 
األم��ور  ب��أن  حكماوية رسمية 
فالتركيبة  ب��امل��درب،  ال تتعلق 
م��ن األس���اس »غ��ل��ط« وه��و أمر 
ي��ت��ح��م��ل��ه م���دي���ر ال��ف��ري��ق إي��ل��ي 
م��ش��ن��ت��ف ال�������ذي ش����ّك����ل ف��ري��ق��ًا 
واستقدم إليه مدربًا، وبالتالي 
ف��إن أب���از ل��م يكن أم��ام��ه سوى 
العمل بما ج��رى تحضيره له 

قبل قدومه. 
الحكماوية  املصادر  وتضيف 
كبيرة،  مشنتف  مسؤولّية  إن 
وخ�������ص�������وص�������ًا م���������ن ن����اح����ي����ة 
ال������خ������اف������ات ب�������ني ال�����اع�����ب�����ني، 
وأه������م������ه������ا ب�������ني رون������������ي ف���ه���د 
وص��ب��اح خ����وري، وال����ذي عمل 
رئ��ي��س ال��ن��ادي ط��ال مقدسي 
على مصالحتهما قبل لقاء الشانفيل. 
أض���ف ال���ى ذل���ك أن ه��ن��اك ت��م��ل��م��ًا من 
تصريحات ملشنتف تتعّلق بالجمعية 
ال��ع��م��وم��ي��ة وال���ن���ي���ة ل���دع���م ان��ت��س��اب��ات 
القديم  ال��ف��ري��ق  فعالية  تنهي  ج��دي��دة 

املسيطر على الجمعية العمومية. 
مشنتف: أنا أتحمل املسؤولية 

م���دي���ر ال���ف���ري���ق إي���ل���ي م��ش��ن��ت��ف ي��ؤك��د 

كرة السلة

الحكمة في أزمة... فمن املسؤول؟
كانت األمور تسير سيرًا جيدًا، والفريق يحقق االنتصارات. فجأة بدأت 

الخسارات تتوالى في الحكمة ليتراجع الفريق الى املركز الرابع بعد ثالث 
هزائم متتالية. فماذا حصل في الفريق األخضر؟ ومن هو املسؤول؟ 

وسنبحث عن الخطأ ونعالجه«. 
وي����ض����ي����ف م���ش���ن���ت���ف »ح��������ني ي��ن��ت��ه��ي 
امل��وس��م ي��ح��اس��ب ك��ل ف���رد ع��ل��ى عمله، 
أم��ا بالنسبة ال��ى أج���واء ال��ف��ري��ق فهي 
أفضل من أي فريق آخر، وكل ما يقال 
عن خافات هو غير صحيح«، ليختم 
الحكمة كامه عما يشاع  فريق  مدير 
ع����ن ل���س���ان���ه ب��ال��ن��س��ب��ة ال�����ى ال��ج��م��ع��ي��ة 
ال��ع��م��وم��ي��ة »أن�����ا ال ت��ه��م��ن��ي امل��ن��اص��ب 
االنتخابية.  ال��ص��راع��ات  تعنيني  وال 
ع������ش������رون س����ن����ة م������ع ن���������ادي ال���ح���ك���م���ة 
ومستعد أن أغادر حني يأتي شخص 

الحكمة  أشّجع  وسأبقى  مني،  أفضل 
وأدعمها«. 

مقدسي: الكل مسؤول 
رئيس ال��ن��ادي ط��ال مقدسي ي��رى أن 
ما يحصل شيء ع��ادي تمر به جميع 
األن����دي����ة، راف���ض���ًا ت��ح��م��ي��ل امل��س��ؤول��ي��ة 
يتحمل  »فجميعنا  آخ���ر  دون  ل��ط��رف 
املسؤولية وليس هناك كبش محرقة 
النادي، أما بالنسبة الى مشنتف  في 

فهو يقوم بواجبه مّية باملّية«. 
الجمهور والرئيسان 

ع���ل���ى س����ؤال  م���ق���دس���ي ردًا  وي����وض����ح 

ع��م��ا ب���در م��ن ج��م��ه��وره ف��ي ال��ل��ق��اء مع 
ال���ش���ان���ف���ي���ل م�����ن ه����ت����اف����ات س���ي���اس���ي���ة، 
ب����أن م���ا ح��ص��ل ج����اء ك�����ردة ف��ع��ل على 
استفزازات عدد من جمهور الشانفيل، 
فلم يعد بإمكان 40 شخصًا من رابطة 
الجمهور تهدئة ألفي شخص أطلقوا 

الهتافات كرد على ما قيل. 
وي��ل��وم م��ق��دس��ي امل��س��ؤول��ني ع��ن ن��ادي 
ال���ش���ان���ف���ي���ل ل����ع����دم ت���ح���رك���ه���م ل��ض��ب��ط 
ج��م��ه��وره��م، و»خ���ص���وص���ًا أن رئ��ي��س 
النادي إيلي فرحات والرئيس الفخري 

جاد قهوجي كانا الى جانبي«. 

تلفت األنظار في ملعب 
غزير، املعتمد من نادي 

الحكمة، صورة كبيرة 
لرئيس الجمهورية 
ميشال سليمان فوق 

املدرج الرئيسي. ولدى 
سؤال رئيس النادي 

طالل مقدسي )الصورة( 
عن السبب، يجيب 
»هذه صورة رئيس 
البالد ال صورة رجل 

سياسي، فهو يجمع وال 
يفّرق ويمّد الجسور، 

كما أننا نرفع علم لبنان 
وليس أّي علم آخر«.

صورة الرئيس 

امل���س���ؤول���ي���ة، وال مشكلة  ي��ت��ح��م��ل  أن����ه 
ل��دي��ه ف���ي ذل���ك »ف���أن���ا ش��ّك��ل��ُت ال��ف��ري��ق، 
وم��ا زل��ت مؤمنًا ب��ه أك��ث��ر م��ن أي وقت 
مضى، ومؤمن بكل العب، لكن الفريق 
ال��ى صدمة. ال تقع املسؤولية  يحتاج 
على العب أو م��درب، بل الكل مسؤول 

خسارة آسيوية للشاطئية واستعدادات مكّثفة لبطولة املشرق العربي
ل���م ي��ن��ج��ح امل��ن��ت��خ��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ل��ك��رة 
الطائرة الشاطئية في تخطي امتحانه 
اآلسيوية  األل��ع��اب  دورة  ضمن  األول 
سلطنة  تستضيفها  ال��ت��ي  الشاطئية 
ع��م��ان، ح��ي��ث خ��س��ر أم����ام إن��دون��ي��س��ي��ا 
 ،21-11(  2  -  0 آس��ي��وي��ًا(   2 )امل��ص��ن��ف��ة 
الكويت  مع  لبنان  وسيلتقي   .)21-16
غ����دًا ال��س��ب��ت )ال���س���اع���ة 7:00 ب��ت��وق��ي��ت 

بيروت(. 

الزهراء: تمثيل أول مشرقيًا 
س���ت���ش���ارك ث���اث���ة أن���دي���ة ل��ب��ن��ان��ي��ة في 
بطولة املشرق العربي األولى لألندية 
ف��ي ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي تستضيفها 
العاصمة األردن��ي��ة عّمان بني 14 و22 
ال����ج����اري ه���ي األن��������وار، ب��ط��ل ال�����دوري 

والكأس، والزهراء والبوشرية. 
وي���ط���م���ح ال�����زه�����راء ط���راب���ل���س ف����ي أول 
م����ش����ارك����ة خ����ارج����ي����ة ل����ه ال������ى ت��ح��ق��ي��ق 
ال��ن��ادي  رئ��ي��س  م��ش��رف��ة، ورأى  نتيجة 

االس������ت������ع������دادات   
ّ

أن ج����ب����ر  م���ص���ط���ف���ى 
ل��ل��ب��ط��ول��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة ول��ب��ط��ول��ة لبنان 
ج�����اري�����ة ع���ل���ى ق������دم وس��������اق ب����إش����راف 
امل�����درب ف����وزي ال���ف���ّري، م��ش��ي��رًا ال���ى أن 
ف��ري��ق��ه ي��م��ل��ك الع���ب���ني م��م��ي��زي��ن وع��ل��ى 
ع 

ّ
رأسهم لؤي الشريف )رقم 4( وامل��وز

ش����ادي ش��ع��ب��ان وم����ازن ح��ك��م )ك���روس 
ب���اس���ور( وم��ح��م��د ال��ح��اج )ب���ل���وك( ال��ى 
ج��ان��ب الع���َب���ني أج��ن��ب��ي��ني ك��ب��ي��ري��ن من 
)رق��م  كافيتش  ج��وف��ان  مونتينيغرو 
4( والصربي نقوال فيوفيتش )بلوك(. 
وأمل جبر أن تأتي مشاركة فريقه في 
األردن على قدر اآلمال املعّلقة وتحقيق 
نتيجة ج��ي��دة وال���ص���راع ع��ل��ى ال��ل��ق��ب، 
على الرغم من أنه االحتكاك الخارجي 

األول للفريق. 
وس����ي����ك����ون ال����ل����ق����ب م���ط���ل���ب���ًا ل�����ألن�����وار 
ال���ج���دي���دة ك���م���ا ح������ّدد رئ���ي���س ال���ن���ادي 
ف��ري��ق��ه  أن  ي���زب���ك  ي���زب���ك، ورأى  ج�����ورج 
ج���اه���ز ل��ل��م��ن��اف��س��ة ع��ل��ى ك���ل ال��ص��ع��د، 

ز ص��ف��وف��ه ب��ال��ض��ارب ج���ان أب��ي 
ّ
إذ ع���ز

شديد من االن��ط��اق )أن��ف��ة( في صفقة 
إن  وأض��������اف  دوالر.  أل������ف   40 ب���ل���غ���ت 
ال��ن��ادي ض���ّم أي��ض��ًا ج��وزي��ف ن��ه��را من 
البوشرية، و»الليبيرو« إيلي النار من 
الزهراء. ورأى يزبك أن فريقه مستعد 
ومن  املحليني  باعبيه  اللقب  إلح���راز 
دون ح���ت���ى الع����ب����ني أج����ان����ب م����ن ب��ني 
ل��ب��ن��ان واألردن  امل���ش���ارك���ة م���ن  ال���ف���رق 
وال��ع��راق وس��وري��ا وفلسطني، وكشف 
 موازنة فريقه تبلغ 230 ألف دوالر، 

ّ
أن

 ال��ف��ري��ق ي��ت��دّرب يوميًا 
ّ

وأش����ار ال���ى أن
ب���إش���راف امل����درب زاه���ي ن��م��ر. وأض���اف 
ز ص��ف��وف��ه باعبني 

ّ
ال��ف��ري��ق س��ي��ع��ز إن 

أجانب مميزين لخوض بطولة األندية 
العربية في السعودية في بداية العام 
الاعبني  أفضل  النادي  املقبل. ويضم 
اللبنانيني وهم وسام الحصري، إيلي 
وج��ان أب��ي شديد، بيار ون��ادر ف��ارس، 

رواد الحسن. 

الكرة الطائرة

من تمارين نادي األنوار الجديدة في مجمع املر )أرشيف( 

تحاول إدارة الحكمة مكافحة مشكلة الشعارات السياسية... ولكن )مروان طحطح( 


