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رياضة
نمر جبر

هل يمنع كورونا اإلنتخابات الرياضّية في موعدها؟
تغّيرات طفيفة في اإلتحادات.. 

وواسعة في األوملبية
طغى قرار تأجيل االلعاب االوملبية الصيفية عىل غريه من االحداث الرياضية التي تأثرت بدورها سلبا نتيجة انتشار فريوس 
كورونا الذي مل يوفر دولة او رياضة من تداعياته. نشاطات كثرية توقفت واحداث رياضية دولية تأجلت، ترتبط بعقود 

رعاية ونقل تلفزيوين، ما يرتب تكاليف باهظة ستنتج منها خسائر فادحة مل تكن يف الحسبان

السلة  كرة  يف  للمحرتفني  االمرييك  الدوري 
كرة  يف  اوروبا  ابطال  ودوري   )NBA(
االمم  وبطولة  ليغ"  "شامبينز  القدم 
 "2020 "يورو  القدم  كرة  يف  االوروبية 
وغريها  واحد،  الفورموال  سباقات  وبطولة 
امواال  تدر  كانت  التي  الرياضات  من 
تعطلت  ورياضييها،  اتحاداتها  عىل  طائلة 

نهائيا. وتوقفت 
من  كان  التي  االلعاب،  منظمو  يرتدد  ال 
املقبل وتحديدا  الصيف  املقرر اطالقها يف 
من 24 متوز اىل 9 اب 2020، يف االعرتاف 
تحملها  ميكن  التي  الباهظة  بالتكاليف 
وتحديدا  واحد  لعام  التأجيل  قرار  نتيجة 
اغفال  دون  من   ،2021 عام  صيف  اىل 
احتامل اصطدام املوعد الجديد بالوباء يف 

حال مل يتم حرصه. 
التاريخ  يف  مسبوقة  غري  الخطوة  وألن 
)الغيت  عاما   124 منذ  لاللعاب  الحديث 
اعوام 1916 و1940 و1944 خالل الحربني 
خاصة  لجنة  املنظمون  شكل  العامليتني(، 
وضع  بعد  االحتامالت  كل  درس  مهمتها 

كل اآلليات املمكنة.
بدأ  طوكيو،  العاب  موعد  تأجيل  مع 
الحديث همسا عن انسحاب هذا التأجيل 
االتحادات  انتخابات  عىل  االضطراري 
انتخابات  عىل  وتاليا  املحلية،  الرياضية 
اللبنانية،  التنفيذية للجنة االوملبية  اللجنة 
عىل اعتبار ان االنتخابات ستجرى مبارشة 
ترحيل  فيتم  اوملبية  العاب  كل  بعد 

الشباب  لوزارة  العام  واملدير  اللبنانية 
من  وعدد  خيامي  زيد  والرياضة 
اراءهم  واستطلعت  االتحادات،  رؤساء 
انتخابات  ومصري  املقبلة  املرحلة  حول 
واحتامل  املرتقبة  الرياضية  االتحادات 

ترشحهم لوالية جديدة.
اللجنة  رئيس  ينف  مل  السياق،  هذا  يف 
جان  اللبنانية  االوملبية  للجنة  التنفيذية 
كانون  منذ  منصبه  يتوىل  الذي  هامم، 
لقرار  السلبي  االنعكاس   ،2013 الثاين 
اللبنانية  االوملبية  اللجنة  عىل  التأجيل 
ونفى  الوطنية.  االوملبية  باللجان  اسوة 
يف  تأخري  حصول  احتامل  قاطع  شكل  يف 
لالتحادات  االدارية  اللجان  انتخابات 
للجنة  التنفيذي  واملكتب  الرياضية 

االوملبية. 
غري  "االمر  السياق:  هذا  يف  وقال 
اقامتها،  عدم  او  االلعاب  باقامة  مرتبط 
لالتحادات  العمومية  فالجمعيات 
لفرتة  االدارية  لجانها  انتخبت  الرياضية 
اىل عام  اربع سنوات متتد من عام 2016 
االوملبية  اللجنة  انتخبت  بدورها،   .2020
تنتهي  ان  عىل   2017 الثاين  كانون  يف 
بات  لذا   ،2021 الثاين  كانون  يف  واليتها 
اجراء االنتخابات امرا ملزما ومنفصال عن 

االلعاب االوملبية الصيفية". 
لكنه استطرد: "يف حال استمر وضع الوباء 
حتمي  فالتأجيل  الله،  سمح  ال  حاله  عىل 

ويدخل يف اطار القوة القاهرة". 

واسع  تغيري  حصول  استبعد  املقابل،  يف 
االتحادات،  يف  القيادة  مراكز  صعيد  عىل 
التي مررنا ومنر  الظروف  وقال: "يف هذه 
فيها اقتصاديا وماديا واخريا صحيا، ونظرا 
اىل وضع املالية العامة وعدم قدرتها عىل 
كان  كام  الرياضية  االتحادات  مساعدة 
افرغ  الذي  كورونا  وباء  نتيجة  متوقعا 
كان  الذين  االحتياط  من  الدولة  خزينة 
املستجدة،  االولويات  بسبب  متوافرا 
الذين  االتحادات  برؤساء  التمسك  علينا 
نجحوا يف تجاوز الظروف الصعبة وقيادة 

اتحاداتهم بنجاح وباقل رضر ممكن". 
التغيريات  بعض  ستحصل  "حتام  اضاف: 
التمسك  اىل  الداعني  من  لكنني  الطفيفة، 
االتحادات  رؤساء  من  الساحقة  بالغالبية 
قادرين  اشخاصا  تتطلب  املرحلة  ألن 
ستيل  التي  الصعبة  االوضاع  تخطي  عىل 
تكون  لن  والتي  وباء كورونا،  االنتهاء من 
التي  الخانقة  املالية  االزمة  نتيجة  سهلة 

يعاين منها البلد". 
لكنه مل يستبعد يف املقابل "حصول تغيريات 
لالتحادات،  االدارية  اللجان  اعضاء  يف 
اىل  للدخول  طامحني  هناك  ان  معلنا 

يعد  اشخاص مل  مقابل  الريايض يف  العمل 
مناصبهم،  يف  االستمرار  يف  الرغبة  لديهم 
وهذا االمر قد يحصل يف اكرث من اتحاد".

يف  واسع  تغيري  حصول  هامم  وتوقع 
االوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  عضوية 
اللبنانية: "هذا امر مرشوع ومحق لبعض 
الوسط  يف  العاملني  او  االتحادات  رؤساء 
ومن  جدارتهم،  اثبتوا  الذين  الريايض 
املكتب  يف  موجودين  يكونوا  ان  حقهم 

التنفيذي يف اللجنة االوملبية".     

الشباب  لوزارة  العام  املدير  اعاد  بدوره، 
بالنص  التذكري  خيامي  زيد  والرياضة 
 4481 املرسوم  من   25 للامدة  الواضح 
والشبابية  الرياضية  الحركة  ينظم  الذي 
االتحادات  والية  ويحدد  والكشفية 
جاء  والذي  سنوات،  باربع  الرياضية 
االدارية  الهيئة  والية  مدة  "تحدد  فيه: 
عىل  سنوات  باربع  الرياضية  لالتحادات 
الدورة  انتهاء  بعد  االنتخابات  تجرى  ان 

االوملبية الصيفية، اقيمت او مل تقم". 
مركز  يف  حصوله  املحتمل  التغيري  وربط 
بـ"الظروف  االتحادات  بعض  يف  الرئاسة 
البعض  عند  الحامسة  وغياب  القامئة 
يستبعد  مل  كذلك  مناصبهم".  اىل  للعودة 
تعصف  التي  القوية  االزمة  "ترخي  ان 
ليس  بظاللها  البلد  يف  القطاعات  مبختلف 
النوادي  عىل  بل  فحسب  االتحادات  عىل 
هي  التي  تلك  خصوصا  واستمراريتها، 

وانتخابية". موسمية 
ورفض رئيس اتحاد كرة السلة اكرم حلبي، 
متوز   28 يف  الرئاسة  منصب  توىل  الذي 
كاخيا  بيار  السابق  للرئيس  خلفا   2018
كانون   16 يف  بدوره  انتخب  كان  الذي 
من  موقفه  عن  االفصاح   ،2016 الثاين 
االمر  ان  واعترب  جديدة،  لوالية  الرتشح 
سابق الوانه "خصوصا وان الجهود الحالية 

منصبة عىل الحفاظ عىل اللعبة". 
وضع  عىل  مصممون  "نحن  وقال: 
السلة  كرة  ملستقبل  ناجحة  اسرتاتيجيا 
العبي  من  كبري  عدد  بوجود  ومتفائلون 
مرصون  نحن  كذلك  العمرية.  الفئات 
وادعو  العمرية،  الفئات  االستثامر يف  عىل 
هذا  يف  االستثامر  اىل  النوادي  جميع 
القطاع النه طريق الخالص الوحيد واالمل 

ملستقبل زاهر". 
مؤمتر  عقد  عىل  العمل  عن  وكشف 
تأسييس لوضع رؤية مستقبلية لكرة السلة 
للسنوات املقبلة، وعزا املشاكل التي مرت 
 2019 موسم  خالل  يف  اللعبة  هذه  عىل 
واملالية  االقتصادية  االزمتني  اىل   2020  -

اللتني سبقتا االزمة الصحية.

رئيس اتحاد كرة السلة اكرم حلبي.املدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي.

رئيس اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية جان هامم.

خيامي: االزمة ستنعكس 
على النوادي املوسمية 

واالنتخابية

االستثمار  حلبي: 
في الفئات العمرية طريق 

الخالص  

انتخابات  همام: مصير 
االتحادات مرتبط بمسار 

وباء كورونا

بعد  ما  اىل  املحلية  الرياضية  االنتخابات 
االلعاب االوملبية الصيفية.

مع  امللف  هذا  فتحت  العام"  "االمن 
االوملبية  للجنة  التنفيذية  اللجنة  رئيس 
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رياضة
بالتفاؤل  التحيل  "علينا  ان  اىل  واشار 
متوت  ولن  مل  اللبنانية  السلة  فكرة 
صحيحة  اسس  عىل  جديد  من  وستنهض 
والسياسات  واالبتزاز  التهور  من  بعيدة 

الخاطئة والقصرية املدى". 
االوضاع  من  الرغم  عىل  انه  حلبي  واكد 
وحالة التعبئة "نحن عىل تشاور دائم مع 
االندية  رؤساء  وجميع  السلة  كرة  عائلة 
والبدء  صحيحة،  سلة  كرة  لبناء  للتحضري 

بهذا العمل فور انتهاء ازمة كورونا".
الطائرة  الكرة  اتحاد  رئيس  يرتدد  ومل 
يف  منصبه  توىل  الذي  رميا  ايب  ميشال 
حزيران 2017 خلفا للرئيس السابق جان 
هامم الذي ارتأى التفرغ ملهامته االوملبية، 
"للتضحية  استعداده  عن  االعراب  يف 
الكرة  ولعبة  الرياضة  اجل  من  مجددا 
الطائرة التي وقف ويقف اىل جانبها منذ 
باملشاورات  ترشحه  قرار  وربط  سنوات". 
املرجعيات  من  عدد  مع  سيجريها  التي 
نهائيا  قرارا  اتخذ  يكون  ان  نافيا  املعنية، 
يف هذا املوضوع.  واعترب ان "القرار سابق 
ستكون  الرتشح  قررت  حال  ويف  الوانه، 
طريقتي  ووفق  بتأن  مدروسة  الخطوة 
آخرين"،  اشخاص  طريقة  وفق  وليس 
ان  واكد  هويتهم.  عن  االفصاح  رافضا 
االتحاد يف حاجة اىل االستقرار واالطمئنان 
بواجباته  القيام  من  يتمكن  حتى  اداريا 

املالية واالدارية. 
اللجنة  ان  من  الرغم  "عىل  اضاف: 
والتباين  ناجحة  لالتحاد  الحالية  االدارية 
صحي  القضايا  بعض  يف  الدميوقراطي 
ومفيد، هناك بعض االمور التي تحتاج اىل 
تغيري ومل يعد مقبوال فرض اشخاص ليس 

لديهم الرغبة او النخوة يف العمل". 
للجنة  التنفيذية  اللجنة  عضو  ودعا 
اللبناين  االتحاد  رئيس  اللبنانية  االوملبية 
اىل  قانصوه  جاسم  الطائرة  للريشة 
بالكفايات  يتمتعون  اشخاص  "انتخاب 
عموما.  الحامسة  تراجع  من  الرغم  عىل 
عندهم  اشخاص  لدينا  يبقى  ان  امتنى 
قطاع  ملساعدة  واالندفاع  الشجاعة 

ومالهم.  وقتهم  الجهد من  الرياضة وبذل 
الدولة لن تتمكن يف الظروف الراهنة من 
الصعبة  املالية  االوضاع  بسبب  املساعدة 
ينف  ومل  ماليتها".  يصيب  الذي  والعجز 
رأس  لوالية جديدة عىل  الرتشح  يف  رغبته 
ان  عىل  ارصاره  مع  البادمنتون،  اتحاد 
التعديالت يجب ان تحصل لتطوير  بعض 

االداء وتحسينه.
حبيب  الدكتور  التايكواندو  اتحاد  رئيس 
منذ  اللعبة  لقيادة  انتخب  الذي  ظريفة 

رئيس اتحاد كرة الطاولة وعضو اللجنة التنفيذية للجنة رئيس اتحاد كرة املرضب اوليفر فيصل.رئيس اتحاد التايكواندو الدكتور حبيب ظريفة.رئيس االتحاد اللبناين للكرة الطائرة ميشال ايب رميا.
االوملبية اللبنانية سليم الحاج نقوال.

رئيس اتحاد الريشة الطائرة جاسم قانصوه.

ابي رميا: لم يعد مقبوال 
فرض اشخاص ال يملكون 

الرغبة في العمل

قانصوه: اتمنى ان يبقى 
لدينا اشخاص عندهم 

للمساعدة االندفاع 

ظريفة: من الضروري 
حصول تغيرات جذرية في 

الوجوه والذهنية

فيصل: ذاهبون الى اوضاع 
غير مسبوقة

الحاج نقوال: الرياضة 
ستكون عاجزة في ظل 

غياب دعم الدولة

صليبا  سمري  السابق  الرئيس  خلف  الذي 
االصبع  وضع   ،2016 الثاين  ترشين   3 يف 
االربع  السنوات  يف  "تحملت  الجرح:  عىل 
للحفاظ عىل  الشوائب  الكثري من  املاضية 
ذلك.  عىل  قادرا  اعد  مل  لكنني  االتحاد، 
العقد  بفكفكة  الظروف  سمحت  اذا 
داخلية  عوائق  دون  من  اتحاد  وتشكيل 
صعوبة  ينف  مل  لكنه  مرشحا".  سأكون 
املرحلة املقبلة، مشريا اىل "اننا ذاهبون اىل 
املجهول واىل اوضاع غري مسبوقة يف تاريخ 
اذ  التضحية  اىل  الجميع  ودعا  الرياضة". 
ومراقبة  الواقع  االمر  نتقبل  ان  "علينا 
التخاذ  املقبلة  املراحل  يف  التطورات 
الحفاظ  اىل  ودعا  املناسبة".  املواقف 
بذل  وسنواصل  نستسلم  "لن  االمل:  عىل 
مدربني  من  القيمني  جميع  مع  الجهود 

والعبني للحفاظ عىل اللعبة". 
وعضو  الطاولة  كرة  اتحاد  رئيس  واعترب 
اللبنانية  االوملبية  للجنة  التنفيذية  اللجنة 
منصبه  يشغل  الذي  نقوال،  الحاج  سليم 
حزيران   11 منذ  وتحديدا  سنة   14 منذ 
دو  ميشال  السابق  للرئيس  خلفا   2006
شادرافيان، وسبق ان شغل منصب رئاسة 

ورئاسة   1986 العام  يف  الحكام  لجنة 
االمانة  ثم   ،1992 العام  يف  الفنية  اللجنة 
العامة لالتحاد يف الفرتة الواقعة بني عامي 
1994 و2006، ان الحديث عن االنتخابات 
يف  ستكون  "الرياضة  وقال:  الوانه.  سابق 
حالة عجز دائم يف ظل غياب الدعم من 
الدولة. كل االمور مجمدة حاليا يف انتظار 
يف  شهدت  اللعبة  ان  علام  التطورات. 
السنوات املاضية قفزة نوعية عىل صعيد 
واملشاركات  والنوادي  الوطنية  املنتخبات 
االوملبية  الدورات  ويف  العامل  بطوالت  يف 

الصيفية". 
ال شك يف ان رضر االزمتني املالية والصحية 
عىل القطاع الريايض املحيل سيكون كبريا، 
بعد  ما  ان  عىل  املعنيون  يجمع  فيام 
كورونا لن يكون كام قبله، ويجزمون بأن 
من  املطلوب  لذا،  ستتغري.  كثرية  اشياء 
القضاء  دون  للحؤول  التضحية  الجميع 

عىل ما تبقى من الرياضة. 
االتحادات  انتخابات  ستشهد  فهل 
الرئاسة  منصبي  عىل  تنافسا  الرياضية 
عمن  البحث  سيتم  ام  العامة،  واالمانة 

يشغل هذين املنصبني بالرساج والفتيلة؟

مل  اوىل،  والية  يف   2016 االول  ترشين 
اربع  ملدة  جديدة  لوالية  الرتشح  يستبعد 
حصول  املقابل  يف  اشرتط  لكنه  سنوات، 
رئاسة  يف  سنوات   8" جذرية:  تغيريات 
تشكل  كونها  السهل،  باالمر  ليس  االتحاد 
استنزافا للوقت والجهد. لذا من الرضوري 
تغيريات  حصول  الواجب،  من  بل  ال 
جذرية يف بعض الوجوه ويف الذهنية عىل 

حد سواء".
بعض  تجاوب  بعدم  موقفه  وربط 
ووترية  املستقبلية  الرؤية  مع  االشخاص 
القدمية  بالطريقة  ومتسكهم  العمل، 
الحالية.  والتطورات  تتامىش  تعد  مل  التي 
عىل  التقدم  عىل  اثنى  املقابل،  يف  لكنه 
اللجان  خالل  من  الفنية  املستويات  كل 
املميز  اللبناين  والتواجد  محليا  الفاعلة 
عضوا(،   12( ودوليا  آسيويا  معظمها،  يف 
واالدارية انطالقا من مقر عرصي حديث، 
وفيزا  ثابتني  وموظفني  الكرتوين،  واتحاد 
الف   25( اللعبة  يف  العاملني  لكل  كارد 
حكام  و150  مدرب   600 بينهم  شخص 

اضافة اىل الالعبني من مختلف الفئات(.
فيصل  اوليفر  املرضب  كرة  اتحاد  رئيس 


