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الرياضة اللبنانية

بارقة أمل
بعد اجتماع األقطاب
انتهى الغداء املنتظر بني ثالثة أطراف رئيسية
ّ
في انتخابات االتحاد اللبناني لكرة السلة على فتح كوة في
الجدار السلبي الذي طغى على الفترة السابقة ،حيث قفزت
األجواء اإليجابية الى الواجهة مع تحديد موعد جديد بني
جان همام وجهاد سالمة وبيار كاخيا
عبد القادر سعد
على مدى ساعتني وفي أحد مطاعم
األش ��رف� �ي ��ة ،اج �ت �م��ع رئ �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة
األوملبية اللبنانية جان همام رئيس
ه�ي�ئ��ة ال��ري��اض��ة ف��ي ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي
الحر جهاد سالمة واملرشح لرئاسة
االت �ح��اد اللبناني ل�ك��رة ال�س�ل��ة بيار
ّ
كاخيا حيث ّقدم كل طرف ما لديه في
ه��ذا امل�ل��ف وخ�ص��وص��ًا ك��اخ�ي��ا ال��ذي
طرح برنامجه للعودة الى الرئاسة.
سالمة كشف أن الجلسة كانت لطرح
وج�ه��ات النظر حيث ات�ف��ق الجميع
ع � �ل ��ى ض � � � � ��رورة االت � � �ي� � ��ان ب ��ات� �ح ��اد
مختلف عن السابق بصورة جديدة
«ن� �ي ��و ل� � ��وك» ي �ض ��م أع � �ض� ��اء ي�غ�ل��ب
عليهم طابع التكنوقراط .وبالنسبة
ل �ب ��رن ��ام ��ج ك ��اخ �ي ��ا ال � � ��ذي ط � ��رح ف��ي
الجلسة رأى امل�ح��اض��ر األومل �ب��ي أن
ك ��ل ط� ��رف ل��دي��ه ق � ��راءة خ��اص��ة ألي
ب��رن��ام��ج ،وس �ت �ك��ون ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة
فرصة لكل طرف ملزيد من التشاور
مع نفسه ومع فرقائه وحلفائه.
م��ن جهته ،وص��ف كاخيا االجتماع
باإليجابي «وهناك أرضية للتفاهم
مع موعد جديد للقاء سيكون يوم
اإلثنني ما لم يطرأ تغيير حتى يصل
الجميع الى التوافق املطلوب».
وأشار كاخيا الى أن ارضية التفاهم
ت �ت �م �ح��ور ح� ��ول اس� �ت� �ق ��رار االت �ح ��اد
واللعبة بشكل عام وتشكيل اتحاد
يحظى بثقة الجميع من أهل اللعبة
وال� � ��رأي ال� �ع ��ام ،م��ؤك �دًا أن األط� ��راف
ّ
جادون بالخروج بحل يخدم اللعب
وي �س ��اع ��د ع �ل��ى االس � �ت � �ق� ��رار .ول �ف��ت
كاخيا الى أن الجميع اتفق على عدم
وضع فيتوات على أحد ومن املمكن
أن ي �ص��ل ك��ل ش �خ��ص ال ��ى االت �ح��اد
وفق حجمه ووجوده وما يمثله.
وي � �م � �ك� ��ن اع � �ت � �ب� ��ار اج � �ت � �م� ��اع أم� ��س
ج��رع��ة أوك �س �ي �ج�ين مل �ت��اب �ع��ي امل�ل��ف
االنتخابي ،خصوصًا أن��ه ج��اء بعد
س��اع��ات ع�ل��ى ال�ح�ل�ق��ة التلفزيونية
ال� �ت ��ي ك � ��ان ف �ي �ه��ا ك ��اخ �ي ��ا وس�ل�ام ��ة
ضيفني ع�ل��ى ب��رن��ام��ج ك�ل�ام ال�ن��اس.

ف� � ��األج� � ��واء ب� � ��دت وك � ��أن � ��ه ال م �ج��ال
اللتقاء الطرفني على نقاط مشتركة،
لكن اجتماع أمس أعطى بارقة أمل.
وبناء على ما اتفقت عليه األط��راف
أص� �ب ��ح م ��ؤك� �دًا أن ي� ��وم  14ك��ان��ون
ال � �ث� ��ان� ��ي ل� � ��ن ي� �ش� �ه ��د ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات،
خ � �ص ��وص ��ًا م � ��ع ص � �ع ��وب ��ة وص � ��ول
م�م�ث�ل��ي ب �ع��ض ال �ج �م �ع �ي��ات بسبب
العاصفة التي تضرب لبنان.
ولعل من أبرز ما نتج عن االجتماع
ه��و ق�ن��اع��ة امل�م�س�ك�ين ب��ال �ق��رار ب��أن��ه
حان الوقت لكي يكون هناك اتحاد
ب ��وج ��وه ج ��دي ��دة ب �ع �ي �دًا ع ��ن وج ��وه
ان �ت �ه ��ت ص�ل�اح �ي �ت �ه��ا .ف �ه �ن ��اك رأي
غالب أن جميع العهود السابقة إن
كان في عهد كاخيا االول أو في عهد
جورج بركات وحتى في عهد روبير
أبو عبد الله ولو من ناحية أخرى،
عانت م��ا عانته نتيجة ع��دم وج��ود
أع�ض��اء ات�ح��اد كفؤين ق��ادري��ن على
ادارة اللعبة والفرض على الرئيس
طريقة عمل ناجحة.
صحيح أن هناك مالحظات على عهد
كاخيا أو ب��رك��ات (وه�م��ا املرشحان
األبرز للعودة الى الرئاسة) ،لكن هذا
يتحمل مسؤوليته األع�ض��اء الذين
كان معظمهم إما شهود زور أو وفق
م�ق��ول��ة «ش��اه��د م��ا ش��اف��ش ح��اج��ة».
وبالتالي الحديث عن اتحاد يغلب
عليه ال�ت�ك�ن��وق��راط ي ��وازي بأهميته
الكالم عن هوية الرئيس الجديد.
فأبناء اللعبة والعارفون بمشاكلها
وه�م��وم�ه��ا ق � ��ادرون ع�ل��ى ال�ن�ه��وض
ب� �ه ��ا م � �ج � ��ددًا أك � �ث� ��ر م � ��ن م �ج �م��وع��ة
أش�خ��اص يمثلون املرجعيات التي
فرضتهم ويتحركون وفق ما تمليه
عليهم تلك املرجعيات.
وب��ان �ت �ظ��ار االج �ت �م��اع��ات امل�ت�لاح�ق��ة
واالج � �ت � �م � ��اع ال � �ث ��ان ��ي ب �ي��ن س�ل�ام��ة
وه �م ��ام وك��اخ �ي��ا ،س�ي�ب�ق��ى ال �ش��ارع
السلوي يترقب ما ستؤول اليه هذه
املشاورات ملعرفة ما إذا كانت اللعبة
س �ت �ش �ه��د ف� �ج� �رًا ج ��دي ��د أو ت �م��دي �دًا
لحالة الفشل السابقة تحت شعار
«فالج ال تعالج».

تحتاج اللعبة الى وجوه جديدة كي تنهض مجددًا (أرشيف)

الكرة اللبنانية

عنتر يرسم خريطة طريق االحتراف لناشئي لبنان
ّ
حل قائد منتخب
لبنان رضا عنتر ضيفًا على
أكاديمية أتلتيكو الكروية
حيث كانت فرصة لالعبني
الصغار لالستماع الى
تجربة عنتر وطريقة
وصوله الى العاملية وما
هو مطلوب منهم كي
يسيروا على الدرب عينه
عنتر مع العبي أكاديمية أتلتيكو

ش � ��ارك ق ��ائ ��د م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن��ان رض��ا
عنتر واملحترف في الدوري السوبر
ال �ص �ي �ن��ي ف ��ي ال �ت �م ��اري ��ن ال �خ��اص��ة
الك� ��ادي � �م � �ي� ��ة ات �ل �ت �ي �ك ��و ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
للصغار وال �ت��ي ان�ش�ئ��ت ح��دي�ث��ًا في
منطقة ضبية.
وت� �ح ��دث ال �ق ��ائ ��د ع �ن �ت��ر ل �ل �م��واه��ب
ال �ص �غ �ي ��رة وال� �ن ��اش� �ئ ��ة ع� ��ن أه �م �ي��ة
االلتزام بتعليمات املدربني والتقيد
بالنظام واالستماع الى نصائحهم
وب� � ��ذل ال �ج �ه ��د «ل� �ل ��وص ��ول ال � ��ى م��ا
يتمنى ك��ل ف ��رد م �ن �ك��م» .ال ��ى جانب
االهتمام بالدراسة ألن الالعب عليه
ايضا ان يتسلح بشهادته وعلمه كي
يعيش بكرامة ألن كرة القدم أحيانًا
وحدها ال تكفي للعيش في ظروف

ال �ب �ل��د ال �ص �ع �ب��ة ،واالم� �ث� �ل ��ة ك �ث �ي��رة.
وشدد عنتر الذي سبق له االحتراف
ف ��ي ال� � � ��دوري االمل� ��ان� ��ي مل � ��دة ث �م��ان��ي
سنوات على ضرورة العمل بطريقة
س�ل�ي�م��ة ك��ي ي�ص�ب��ح ال�ل�اع��ب م��ؤه�لا
للعب واالحتراف في بالد لديها فكر
ك ��روي ع�ل��ى اع �ل��ى م �س �ت��وى ،م��ؤك�دًا
أن امل��وه �ب��ة أس � ��اس ك ��ل ش� ��يء وم��ن
ث��م ت�ح�ت��اج ال ��ى ال�ت�ث�ق�ي��ل وامل�ت��اب�ع��ة
وامل �ث��اب��رة م�ن��ذ وق ��ت اك�ت�ش��اف�ه��ا في
عمر صغير.
وأض��اف «ل��ن تخلو طريق أي العب
من املطبات والصعوبات ولكن في
ن�ه��اي��ة امل �ط��اف م��ن ي�ج�ت�ه��د وي�ث��اب��ر
ويصبر سيصل .فأنا أحافظ بشكل
دائ ��م ع�ل��ى ل�ي��اق�ت��ي ال�ب��دي�ن��ة ون�ظ��ام

االكل والنوم والتدريب للوصول الى
أع�ل��ى درج��ة ممكنة ب��دن�ي��ًا وذه�ن�ي��ًا.
وف � ��ي ب ��داي ��ات ��ي م ��ع االح� � �ت � ��راف ف��ي
ال��دوري االملاني أتذكر أنني عانيت
كثيرا ال سيما في الغربة واختالف
اللغة واالشتياق الى اهلي ورفاقي
وبلدي ،خصوصًا أنني كنت يومها
ش ��اب ��ًا ص� �غ� �ي� �رًا ،ول �ك �ن �ن��ي ك �ن ��ت ق��د
وض �ع��ت ن�ص��ب ع�ي�ن��ي ه��دف��ًا وع�ل� ّ�ي
أن أص ��ل ال �ي��ه .وال�ح�م��د ل�ل��ه تمكنت
م ��ن ت �ح �ق �ي �ق��ه وج �ع �ل��ت ال � �ن ��اس ف��ي
أملانيا يعرفون أن في لبنان مواهب
ك ��روي ��ة» .ك��اش�ف��ًا ان ��ه ك ��ان ق��ري�ب��ًا من
ال �ت��وق �ي��ع م ��ع ال �ف ��ري ��ق ال� ��ردي� ��ف ف��ي
بايرن ميونيخ االملاني ،قبل توقيعه
مع هامبورغ.

