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ّ
انتخابات اتحاد السلة :هل هي محسومة أم...
كرة السلة

هل يصبح عدد أعضاء اللجنة
اإلدارية التحاد كرة السلة  15عضوًا مع
غروب يوم الجمعة بعد إجراء االنتخابات
التكميلية في مقر نادي أنترانيك في
سنتر ديمرجيان؟
س � � ��ؤال س �ت �ت �ض��ح إج ��اب� �ت ��ه غ � � �دًا إذا
التأمت الجمعية العمومية وانتخبت
ثالثة أعضاء جدد.
ورغ � ��م ال �ض �ج �ي��ج ال � ��ذي راف � ��ق األيام
امل ��اض� �ي ��ة وم � ��ا ش � �ه ��ده م� ��ن بيانات
وتسريبات ،يبدو أن أسماء األعضاء
ال � �ج� ��دد ق� ��د ح �س �م��ت وت �ن �ت �ظ��ر آلية
التنفيذ.
س �ت��ة م��رش �ح�ين س �ي �ت �ن��اف �س��ون على
املقاعد الثالثة هم :نادر بسمة ،ياسر
الحاج ،ياغية اكوب سرابونيان ،وليد
ك��رم ،ج��اك ال�ح��داد وداف�ي��د الحامض.
وبالنسبة إل��ى العضوين الشيعيني
ف��امل �س��أل��ة م �ن �ت �ه �ي��ة مل �ص �ل �ح��ة بسمة
وال �ح ��اج ،أم ��ا “امل �ع��رك��ة” فمحصورة
ب ��امل� �ق� �ع ��د امل� �س� �ي� �ح ��ي ال � �ث� ��ال� ��ث الذي
ي�ت�ن��اف��س ع�ل�ي��ه ب �ق��وة رئيس
ن� � ��ادي ه��وم �ن �ت �م��ن طرابلس
ي��اغ �ي��ة س��راب��ون �ي��ان ورئيس
ن� � � ��ادي ح � ��ام � ��ات ول � �ي� ��د كرم.
األول م ��دع ��وم م ��ن الالعبني
األس� ��اس � �ي�ي��ن ف � ��ي الجمعية
العمومية ومن خلفهم “الرجل
ال � �ق� ��وي” ،ف �ي �م��ا ك� ��رم مدعوم
م � ��ن ن� � � ��ادي امل� �ت� �ح ��د وبعض
أن ��دي ��ة ال �ش �م ��ال إض ��اف ��ة الى
ن ��ادي ال�ح�ك�م��ة .أم��ا بالنسبة
إل� � � � ��ى ح � � � � � ��داد والحامض،
فحظوظهما بالفوز ضئيلة.
لكن ملاذا لم تكن هناك معركة
ل��دى ان�ت�خ��اب  13ع�ض�وًا قبل
أش� �ه ��ر ووص � �ل � ��وا بالتزكية
ف�ي�م��ا ّأدى م�ق�ع��د واح� ��د إلى
عدم االتفاق بني األطراف؟
ّ
فاز فريقا الشانفيل
السبب أن الطريقة التي ألف
فيها االتحاد الحالي أوصلت
واملتحد على ضيفهما
ال ��ى ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة ،ع�ل�م��ًا بأن
بيبلوس وهوبس في
ال � � �ظ � � ��روف ح� �ي� �ن� �ه ��ا أجبرت
املرحلة األولى من
ال �ق � ّ�ي �م�ي�ن ع �ل ��ى ال �ل �ع �ب��ة على
إياب «فاينال  .»8وفاز
سلوك هذا الطريق .واملشكلة
الشانفيل  67 - 95وكان اآلن هي الوعد املقطوع لنادي
فادي الخطيب أفضل
هومنتمن مع ما يمثله أرمنيًا،
املسجلني بـ  29نقطة
والوعد املقدم لنادي الحكمة
بقيادة املدرب غسان
وأن ��دي ��ة ال �ش �م��ال وخصوصًا
سركيس (الصورة) ،ومن املسيحية منها.
وهنا كان ال بد ّ
للقيمني على
بيبلوس كالفن وارنر بـ
ين ف�ي�ه��ا من
 27نقطة .وفاز املتحد
ال�ل�ع�ب��ة ّوال �ف��اع �ل� ّ
إيجاد حل ،فكان تبني ترشيح
على هوبس .69 – 87
رئ� � �ي � ��س ن � � � � ��ادي هومنتمن
أنترانيك
ويلعب اليوم
ط��راب�ل��س ي��اغ�ي��ة سرابونيان
مع ضيفه الرياضي عند ع � �ل � ��ى أس � � � � ��اس أن املرشح
الساعة .19.00
امل � ��ذك � ��ور م �س �ي �ح��ي وأرمني
ومن طرابلس نفسها ،ويمثل
ناديًا شماليًا .وبهذه الطريقة
ي �ك��ون ال� �ط ��رف ال��رئ �ي �س��ي قد
ّ
نفذ وعده ألندية الشمال.

فوز
الشانفيل
والمتحد

أين املشكلة؟
امل� �ش� �ك� �ل ��ة ت� �ك� �م ��ن ف � ��ي رف � � ��ض أندية
ال�ش�م��ال ه��ذا ال �ط��رح ،ورأس حربتها
�ادي املتحد أحمد الصفدي،
رئيس ن� ّ
ال ��ذي يتبنى ت��رش�ي��ح ول�ي��د ك ��رم ،ألن
أن ��دي ��ة ال �ش �م��ال ل ��م ي��ؤخ��ذ رأي �ه ��ا في
ت��رش�ي��ح س��راب��ون �ي��ان ،وه ��و أم ��ر كان
يجب أن “يفعله ال�ع��راب��ون ،أو نادي
هومنتمن طرابلس بمشاورة األندية
ال �ش �م��ال �ي��ة وإب�ل�اغ �ه��ا ب �ن� ّ�ي��ة ترشيح
ً
رئ �ي �س��ه ل�لان �ت �خ��اب��ات م �م �ث�لا ألندية
الشمال .لكن أن ُيصار إلى الترشيح
إلينا ،فهذا يعني أن
من دون العودة ّ
س��راب��ون�ي��ان ال يمثل أن��دي��ة الشمال”
يجيب الصفدي ّ
بحدة.
ُ
أم��ا ف�ح��وى االج�ت�م��اع ال��ذي ع�ق��د أول
الصفدي
من أمس مع همام ،فقد رآه
ّ
ض� �م ��ن س � �ي� ��اق امل� � � �ب � � ��ادرات لتجنب
امل �ع��رك��ة ،ل�ك�ن��ه ل��م ي �ص��ل إل ��ى نتيجة

ّ
رئيس االتحاد جورج بركات ملوحًا في االنتخابات األخيرة وإلى جانبه همام (أرشيف ــ عدنان الحاج علي)

ما يحصل حل
ٌّ لمشكلة قائمة وليس
فرضًا ألشخاص

ايجابية ،فاملسألة ليست محصورة
ب��امل �ت �ح��د أو أن� ��دي� ��ة ال� �ش� �م ��ال فقط،
ب��ل ه �ن��اك ن� ��ادي ال�ح�ك�م��ة ال� ��ذي ُوعد
سابقًا أي�ض��ًا واملتمسك بحقه شأنه
شأن أندية الشمال ،علمًا بأن رئيس
ال �ح �ك �م��ة ط �ل�ال م �ق��دس��ي ع� � ّ�د مرشح
الشمال مرشحه ،وسيكون راضيًا في
حال وصول كرم إلى االتحاد.
وتساءل الصفدي عن أسباب اإلصرار

• كرة اليد •

من مباراة الصداقة واإلطفاء أمس

على عدم اعتماد الديموقراطية وترك
ال�ح��ري��ة ل�لأن��دي��ة ك��ي تختار م��ن تراه
األصلح “وهل يجب أن يكون االتحاد
ع�ب��ارة ع��ن محاصصة سياسية ،ألن
العرابني لديهم حساباتهم الخاصة،
من دون االلتفات الى مصلحة اللعبة؟
نحن ال نمانع في أن يكون هومنتمن
ً
ممثال في االتحاد ،لكن يمكن أن يأخذ
من حصة منطقة أخرى ،فلماذا يكون
ّ
من حصة الشمال الذي يظن البعض
أنه بال ّأم أو أب أو ظهر يحميه؟”.
وع��ن واق��ع ال�ح��ال ص�ب��اح السبت إذا
ن�ج��ح س��راب��ون �ي��ان؟ يجيب الصفدي
“ن �ح��ن ن�ح�ت�ك��م إل ��ى الديموقراطية،
وال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ت�ن�ت�خ��ب من
ت ��راه م�ن��اس�ب��ًا ،ل�ك��ن ن�ح��ن متمسكون
بحقنا”.
وإذا ك� � ��ان م� ��وق ��ف امل� �ت� �ح ��د وأندية
الشمال طبيعيًا بدعم ك��رم اآلت��ي من
ن��اد ش�م��ال��ي ،فما ه��ي األس �ب��اب التي
جعلت رئيس الحكمة يدعم كرم؟
يظن البعض أن مقدسي دعم املرشح

ال�ش�م��ال��ي ل �ع��دم ق��درت��ه ع�ل��ى ترشيح
شخصية حكماوية نظرًا العتبارات
داخلية .فهناك كالم عن نية مقدسي
ترشيح ج��ورج شلهوب ،لكن هذا قد
ي�ن�س��ف ال��وض��ع ف��ي ال�ل�ج�ن��ة اإلدارية
ل�ل�ح�ك�م��ة امل��ؤل �ف��ة م��ن س�ب�ع��ة أعضاء
ن � �ظ � �رًا ل� ��وج� ��ود ث �ل�اث ��ة أع � �ض� ��اء ضد
امل�ق��دس��ي ه��م ميشال خ��وري وسمير
نجم وفارس كرم ،فيما األكثرية معه،
وهم الى جانب مقدسي ،نديم حكيم
وأم��ل أب��و زي��د وم��ارك بخعازي الذي
من املحتمل أن ينتقل الى املقلب اآلخر
ف��ي ح��ال ت��رش�ي��ح ش�ل�ه��وب ن�ظ�رًا إلى
رغبة بخعازي بالترشح شخصيًا.
صحيح ،إذ
لكن هذا السيناريو غير ّ
إن شلهوب ال يحق له الترشح نظرًا
ملبدأ األعضاء املحايدين في االتحاد،
ال��ذي م��ا زال مطبقًا ف��ي االنتخابات
ال�ح��ال�ي��ة .أم��ا ع��ن سبب ع��دم ترشيح
ش �خ �ص �ي��ة ح �ك �م��اوي��ة أخ � � ��رى؟ فهذا
ّ
نديم
مرده الى رأي ألمني سر النادي ّ
حكيم الذي يرى أن عدم وجود مرشح

للحكمة أف�ض��ل ملصلحة ن��ادي��ه على
عدة صعد.
هذا من وجهة نظر األطراف الداعمة
ل �ك��رم ،أم��ا م��ن وج�ه��ة أح��د الداعمني
ال��رئ �ي �س �ي�ي�ن ل� �س ��راب ��ون� �ي ��ان ،والذي
ي �ع �م��ل ب �ق ��وة ل �ت��أم�ي�ن ال �ن �ص��اب غدًا
ال �ت��زام��ا ب��امل��وق��ف ال ��ذي واف ��ق عليه،
فهو ي��رى أن م��ا يعمل على تحقيقه
ّ
يأتي ضمن سياق حل مشكلة طرأت
ّ
بعد استقالة االت �ح��اد ال�س��اب��ق أدت
إلى أزم��ة وجبت معالجتها .ورفض
هذا الطرف الرئيسي أن يكون هناك
طباخون في االنتخابات كما يقال،
ب ��ل “ه � �ن ��اك ح� �ل ��ول مل �ش �ك �ل��ة قائمة،
�اّ ً
ف�ن�ح��ن ق� ّ�دم �ن��ا ح�ّل� وال ن� ّ�دع��ي أننا
نقرر من يدخل إل��ى االت�ح��اد وم��ن ال
يدخل ،فاالتحاد ليس ملكًا لنا .وفي
ع��ام  2012سيكون هناك انتخابات
وحينها فليترشح من يريد وليقدم
ب��رن��ام�ج��ه .أم��ا اآلن ف�م��ا يحصل هو
حل مؤقت حتى انتهاء والية االتحاد
الحالية”.

ّ
الصداقة والشباب مار الياس والسد بنقاط كاملة
واصل الصداقة والشباب مار الياس
م �س �ل �س��ل ان �ت �ص ��ارات �ه �م ��ا ليسجال
العالمة الكاملة ،كما ح��ال ال�س��د؛ إذ
ن�ج�ح��ا ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ف��وزه �م��ا الرابع
تواليًا في ختام الجولة الرابعة من
ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان ب�ك��رة ال �ي��د ،ف�ق��د حقق
ال�ص� ً�داق��ة ،وصيف بطل لبنان ،فوزًا
س�ه�لا ع�ل��ى ف��وج إط �ف��اء ب �ي��روت -35
( 17ال� �ش ��وط األول  )8-18ف��ي قاعة

مجمع عاشور .وك��ان أفضل مسجل
ل�ل�ص��داق��ة ي��ام��ن دم��ج ب �ـ  6إصابات،
ول �ف��وج اإلط �ف��اء خ��ال��د ال��زع �ت��ري ب�ـ5
إص � ��اب � ��ات .ق � ��اد امل� � �ب � ��اراة الحكمان
محمد حيدر وق��اس��م مقشر .وألحق
الشباب م��ار ال�ي��اس خ�س��ارة جديدة
بالجنوب تول ( 30 - 32الشوط األول
 )15-15ع�ل��ى امل�ل�ع��ب ع�ي�ن��ه ،وجاءت
امل �ب��اراة م�ت�ق��ارب��ة ج �دًا ب�ين الطرفني.

وك � ��ان أف �ض��ل م �س�ج��ل ل �ل �ش �ب��اب مار
الياس األوك��ران��ي فوفا ب �ـ 12إصابة،
وللجنوب علي رضا بـ 11إصابة .قاد
املباراة الحكمان السوريان عبد الله
الخطيب وق�ص��ي ق�ض�ي�م��ات��ي .وكان
ال �س��د ق��د ح�ق��ق ف ��وزه ال��راب��ع تواليًا
أي� �ض ��ًا ع �ل��ى ال� �ش� �ب ��اب ح� � ��ارة صيدا
 19-34في افتتاح املرحلة ،وتأجلت
مباراة املشعل بدنايل مع الجيش.

