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الرياضة اللبنانية

تميل الكفة
ملصلحة
التوافق في
انتخابات
السلة...
حتى اآلن
(أرشيف)

انتخابات السلة ساحة جديدة لتصفية الحسابات
ال يعلو كالم في الوقت الحاضر على
حديث انتخابات االتحاد اللبناني لكرة
السلة .فمن املفترض ،وليس مؤكدًا أن
تقام االنتخابات يوم السبت املقبل ،وسط
تنافس حاد نظريًا مع وجود  55مرشحًا،
بانتظار الوصول إلى توافق على  15اسمًا
ّ
يجنبون اللعبة معركة قاسية
عبد القادر سعد
ص �ح �ي��ح أن ع � ��دد امل ��رش� �ح�ي�ن ض��رب
رق �م��ًا ق�ي��اس�ي��ًا ،ل�ك��ن ق�ل��ة ق�ل�ي�ل��ة تملك
ال � �ح � �ظ� ��وظ ب� ��ال� ��دخ� ��ول إل� � ��ى «ج� �ن ��ة»
ال�ل�ج�ن��ة اإلداري � ��ة ل�لات �ح��اد اللبناني
لكرة السلة .ومن القلة تلك ،ال يتجاوز
عدد املرشحني للرئاسة ثالثة ،إذا لم
ي�ك��ن أق��ل م�ن��ذ ذل��ك ح�ت��ى .أح��د ه��ؤالء
هو الرئيس األسبق بيار كاخيا الذي
يبدو مرتاحًا لحظوظه بالعودة إلى
ّ
الرئاسة ،حيث يغلب كاخيا احتمال
التوافق بنسبة  %60على املعركة مع
نسبة  .%40وي�ع�ل��م ك��اخ�ي��ا أن هناك
ع �ق �ب��ة رئ �ي �س �ي��ة ف ��ي ط ��ري ��ق وص��ول��ه
إل��ى االت �ح��اد ،وه��ي الفيتو املوضوع
م ��ن أح� ��د ال�ل�اع �ب�ي�ن األس ��اس� �ي�ي�ن ف��ي
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،وه � ��و م � �س ��ؤول ه�ي�ئ��ة
ال��ري��اض��ة ف��ي ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال�ح��ر
ج� �ه ��اد س�ل�ام ��ة ،م ��ا ق ��د ي �ط �ي��ح م �ب��دأ
ال �ت��واف��ق مل�ص�ل�ح��ة ك��اخ �ي��ا« .ح�ي�ن�ه��ا
ن ��ذه ��ب إل� � ��ى م� �ع ��رك ��ة دي �م ��وق ��راط �ي ��ة
اس �ت �ن��ادًا إل ��ى ح �ل �ف��اء وك ��ل م��ن ي��ري��د
إبعاد الرياضة عن السياسة» ،يقول
كاخيا لـ«األخبار».
ل �ك��ن مل � ��اذا ي �ض��ع س�ل�ام��ة ف �ي �ت��و على
كاخيا؟
سؤال لديه إجابات عدة لدى املسؤول
الرياضي ال��ذي يبدأ من التركة التي
خلفها كاخيا من ديون بلغت قيمتها
 700أل��ف دوالر ،إض��اف��ة إل��ى طريقة

إدراته لالتحاد ،وهو أمر اشتكت منه
أطراف عديدة في الجمعية العمومية،
وب��ال �ت��ال��ي ال ي �م �ك��ن ف ��رض ��ه ع�ل�ي�ه��ا.
أبعد من ذلك
لكن سالمة يذهب إل��ى ّ
حني يعتبر كاخيا أنه مرشح رئيس
االت �ح��اد اللبناني ل�ك��رة ال�ق��دم هاشم
حيدر ،انطالقًا من التحالف بينهما.
وي � � ��رى س�ل�ام ��ة أن ح� �ي ��در ل� ��م ي�ع�م��ل
ك�ح�ل�ي��ف ف ��ي ال �ع��دي��د م ��ن امل �ح �ط��ات،
ب� � � ��دءًا م� � ّ�م� ��ا ح� �ص ��ل ف � ��ي ان� �ت� �خ ��اب ��ات
امل �ج �ل��س األومل� �ب ��ي اآلس� �ي ��وي س��اب�ق��ًا
م��رورًا بانتخابات االت�ح��اد اللبناني
ً
ل �ل �س �ب��اح��ة ،وص � ��وال إل� ��ى ان �ت �خ��اب��ات
اللجنة األومل�ب�ي��ة والتسويق لسهيل
خ��وري كرئيس للجنة في وج��ه جان
ه�م��ام وان �ت �ه� ً
�اء ب��ان�ت�خ��اب��ات االت�ح��اد
�رة ال� �ق ��دم ع �ب��ر ط��ري�ق��ة
ال �ل �ب �ن��ان��ي ل� �ك � ّ
التعاطي مع مرشح التيار جو كوبلي
ّ
ومرشح الراسينغ جورج حنا.
و ّي�س�ت�ش�ه��د س�ل�ام��ة ب�ت�ش�ك�ي��ل لجنة
ف��ض النزاعات في االت�ح��اد اللبناني

لكرة القدم واملؤلفة من اللواء سهيل
خ��وري والعميد حسان رستم وبيار
كاخيا ،مع عدم وجود عضو شيعي،
ما يعني أن كاخيا وخ��وري يمثالنه
في اللجنة .ف��إذا ك��ان كاخيا ال يمكن
حيدر
أن يأخذ قرارًا بعكس مصلحة ّ
ف��ي أي ن � ��زاع ،ف �م��ن امل �م �ك��ن أن ي�ت��أث��ر
ك��اخ�ي��ا ب �ق��رارت تتعلق ب��ات�ح��اد ك��رة
السلة.
وي �ش �ي��ر امل �ح��اض��ر األومل � �ب ��ي إل� ��ى أن
ال� �ف ��ري ��ق اآلخ� � � ��ر ،وت� �ح ��دي� �دًا ك��اخ �ي��ا،
م� ��دع� ��وم� ��ًا م � ��ن ح � �ي� ��در ب � � ��دأ ب��ال �ع �م��ل
لالنتخابات «في وقت كنا نعمل فيه
ل�ح��ل أزم ��ة ك ��رة ال �س �ل��ة .ف�ك��اخ�ي��ا عقد
اج�ت�م��اع��ات م��ع أن��دي��ة ك��رة السلة في
ج�م�ي��ع ال ��درج ��ات وم ��ع اإلع �ل��ام دون
ال�ت�ن�س�ي��ق م�ع�ن��ا ،م��ا ي�ع�ن��ي أن ه�ن��اك
ت��وج�ه��ًا ل �خ��وض االن �ت �خ��اب��ات بعيدًا
عن التوافق معنا».
وال �ل�اف� ��ت ،ال �ح � ّ�دي ��ة ف ��ي ك �ل�ام س�لام��ة
ال� ��ذي ي �ط��اول ال �ع �ض��وي��ن الشيعيني

في اللجنة اإلدارية التي من املعروف
أن ت�س�م�ي�ه�م��ا ّح��رك��ة أم� ��ل .ل �ك��ن ه��ذه
امل��رة هناك م��رش��ح للتيار ه��و محمد
ال�خ�ل�ي��ل ال ��ذي ي�ع�ل��ن س�لام��ة ص��راح��ة
أن��ه ي��دع�م��ه ل��دخ��ول اللجنة اإلداري ��ة.
«فكما أن غيرنا غير ملزم بالوقوف
ّ
على رأينا في ما يتعلق باملرشحني
امل �س �ي �ح �ي�ين ف ��ي االت � �ح� ��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي

تبدو لهجة
سالمة حادة أكثر من
أي وقت مضى

الفهد يدعم كاخيا
ّ
ال يخفي املرشح لرئاسة االتحاد اللبناني لكرة
السلة ،بيار كاخيا (الصورة) ،وجود دعم
آسيوي له للوصول إلى الرئاسة ،وتحديدًا من
الشخصية القوية ورئيس املجلس األوملبي
اآلسيوي أحمد الفهد .أما سبب هذا الدعم ،فهو
اقتناع الفهد بإمكان كاخيا مساعدة الرياضة
اآلسيوية كثيرًا .فهو يرى الفهد شخصية
عاملية لها حضورها القاري والدولي «ونحن
ّ
بحاجة له أكثر مما هو بحاجة لنا» .وقد يشكل
هذ الدعم عنصر ضغط على رئيس اللجنة
األوملبية اللبناني جان همام الذي له دور كبير
في االنتخابات السلوية.

ل�ك��رة ال�ق��دم ،نحن ف��ي ال��وق��ت عينه ال
َّ
نكون ملزمني .فلماذًا ال ُيشكل اتحاد
م �ت �ج��ان��س ،ح �ت��ى ل ��و ك� ��ان م ��ن ط��رف
واحد ،ما دام هذا مسموحًا في اتحاد
كرة القدم؟».
ويعود سالمة للحديث عن مرشحه
ك��وب�ل��ي ل �ي �ت �س��اءل« :ه ��ل ث�ق��ل كوبلي
وت��اري�خ��ه ف��ي ك��رة ال�ق��دم أق��ل م��ن ثقل
وتاريخ املرشحني نادر بسمة ورامي
فواز رغم صداقتي القوية بهما؟ لكن
هنا أت�ح��دث ك�م�س��ؤول يمسك بملف
م� �ه ��م .ف �ك��وب �ل��ي ك � ��ان رئ �ي �س��ًا ل �ن��ادي
ال ��راس� �ي� �ن ��غ ،ووال � � � ��ده م� ��ن م��ؤس �س��ي
ات �ح��اد ك��رة ال �ق��دم .ون ��ادي الراسينغ
ومرشحه ج��ورج حنا ج��رى تجاهله
ول ��م ي�ق��ف أح ��د ع�ل��ى خ��اط��ره .ف�ل�م��اذا
ن �ح��ن م �ج �ب��رون ع �ل��ى ال ��وق ��وف على
خاطر أحد؟».
ك�لام خطير يطيح أع��راف��ًا تحترمها
األط ��راف ف��ي أي انتخابات رياضية،
فهل يستطيع سالمة ّ
تحمل كسرها؟
وه��ل يدعمه حلفاؤه ،وتحديدًا جان
ّ
التوجه؟
همام في هذا
ي�ج�ي��ب س�ل�ام��ة« :أس�ت�ط�ي��ع تحملها
ح� �ت ��ى ال � �ن � �ه� ��اي� ��ة .ول � �س� ��ت م �س �ت �ع �دًا
للتضحية ب�ع��د اآلن .ف��أن��ا س��اع��دت
كثيرين حتى وصلوا إلى ما وصلوا
إل � �ي� ��ه ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ن �ح ��ن ح �ل �ف ��اء ف��ي
السراء والضراء .وإذا أرادوا التخلي
ع �ن��ي ف ��ي ه � ��ذه االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،ف �ه��ذا
قرارهم ،لكن سيكون هناك تداعيات.
والكالم يعني بعض األشخاص في
ات�ح��ادات ك��ان لنا دور ف��ي وصولهم
إل ��ى رئ��اس �ت �ه��ا .ف �ه��م ي��ري��دون �ن��ي أن
أس ��اع ��ده ��م ل� �ل ��وص ��ول ،ث ��م ي�ت�خ�ل��ون
ع� �ن ��ي .وإذا ك � ��ان ه� �ن ��اك م ��ن ي�خ�ج��ل
م��ن ت�ح��ال�ف��ه م �ع��ي ،ف �م��ن األف �ض��ل له
أن ال يتعاطي م�ع��ي .ف��أن��ا ل��ن أساير
أح �دًا حتى لو خسرت املعركة ،علمًا
بأنني ال أري��د معركة ف��ي انتخابات
كرة السلة .لكن الفريق اآلخر ال يريد
أن يفهم ذل��ك ،وإذا فرضت ّ
علي فأنا
مستعد لها».

