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رياضة

تسعى ادارة نادي املتحد طرابلس يف كرة السلة برئاسة احمد الصفدي اىل الحفاظ عىل موقع النادي يف دوري الدرجة االوىل 
للرجال، وتؤمن ان مهمته ليست فقط تحقيق االنتصارات واحراز االلقاب، بل هي اكرث من رسالة والتزام 

عىل الرغم من تخفيض موازنته يف املوسم املايض 
ظهر  االقتصادية،  االزمة  ابرزها  كثرية،  السباب 
نادي املتحد بشكل الئق يف البطولة، وخالف كل 
التوقعات ونافس الكبار، وسبب االحراج ملنافسه 
البطولة  ان يخرج من  االدوار االقصائية، قبل  يف 

بنتيجة مرشفة. 
"االمن العام" التقت رئيس النادي احمد الصفدي، 
وكان حوار حول واقع كرة السلة وحارض النادي 

ومستقبله.

ملوسم  الفا"  "دوري  مستوى  تقّيم  كيف   ■
2018 - 2019؟

□ ال ميكن اجراء تقييم عادل ومنصف ملستوى 
الدوري ملوسم 2018 - 2019 يف شكل عام قبل 
االضاءة قليال عىل مرحلة ما قبله، والحالة الصعبة 
التي وصلت اليها لعبة كرة السلة يف لبنان، بدءا 
من عدم تطبيق القوانني الراعية للفرق واملالعب 
عىل حد سواء، وصوال اىل وضع االتحاد اللبناين يف 
كرة السلة واملشاكل التي مر فيها، والتي انعكست 
والبطولة  االندية  وعىل  ككل  اللعبة  عىل  سلبا 
الوضع  ايضا  ننىس  ان  ميكن  ال  خاص.  شكل  يف 
االقتصادي السيىء يف لبنان الذي اثر بشكل كبري 
عىل اوضاع االندية سواء لجهة تخفيض ميزانياتها 
غياب  ظل  يف  الدوري،  من  بعضها  انسحاب  ام 
الدعم من الدولة والوزارة، اللهم اال النزر القليل، 
وكذلك االتحاد الذي غرق يف ديون كبرية كادت 
الشامل  االنهيار  اىل  اللبنانية  السلة  كرة  توصل 
البطوالت  يف  نهائيا  التوقيف  لشبح  والتعرض 

الدولية.
اما وقد انتهت البطولة وسط اجواء رياضية بحتة، 
ويف حضور جامهري الفرق النهائية، فهذا يعني ان 
الجهود التي بذلت كانت كبرية ومن اللحم الحي 
سواء  اللعبة،  هذه  استمرارية  ضامن  اجل  من 

رئيس نادي املتحد طرابلس احمد الصفدي.

الصديق اكرم حلبي الذي بذل جهودا استثنائية 
جعلته  الدوري،  وبالتايل  اللعبة  انقاذ  يف  وكبرية 
وتأمني  التلفزيون،  مع  العقد  استمرارية  يضمن 
"الفا"  مع رشكة  الرشاكة  خالل  من  املايل  الدعم 
العوامل  هذه  كل  جهودها.  عىل  نشكرها  التي 

ادت اىل انجاح الدوري لهذا املوسم.

■ هل هو يف تراجع ام يف تقدم وملاذا؟
□ لنكن رصيحني. مام ذكرت سابقا، فان االتحاد 
انقاذ  يف  ساهم  والداعمني  االندية  مع  بالتعاون 
ارض  وعىل  طبيعيا  انتهى  الذي  املوسم  هذا 
بامكان  التفاؤل  اىل  يدعو  الذي  االمر  امللعب، 
التطوير والتحسني، الن النيات صادقة من الجميع 
استمراريتها.  وضامن  اللعبة  عىل  الحفاظ  يف 
انطالقا من طبعي االيجايب، ال بد يل من التنويه، 

مقال

كرة القدم اللبنانية في أزمة حقيقية
فضائح التالعب يف الرياضة اللبنانية الوان واشكال. وهي ال تزال تتواىل يف الكثري من املجاالت. 
آخر فصولها وليس اخرها ما حصل يف دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم، وهذه املرة من بوابة 

دورة التصفية النهائية املؤهلة اىل الدرجة الثالثة. 
لبطولة دوري  النهائية  التصفية  التفاصيل، ضمن منافسات املجموعة االوىل من دورة  يف 
الدرجة الرابعة يف كرة القدم، واملؤهلة اىل الدرجة الثالثة، فاز فريق الراية عىل فريق شباب 
برالياس بنتيجة ساحقة 16 ـ 0. لريفع رصيده اىل 7 نقاط يف املركز الثاين، ويتأهل اىل الدرجة 
الثالثة، عىل اعتبار ان نظام البطولة يف االتحاد اللبناين لكرة القدم يعتمد يف الرتتيب النهايئ 
للفرق عىل فارق االصابات. هذه النتيجة غري املتوقعة دفعت بفريق الراية اىل التقدم عىل 
فريق املودة بفارق ثالث اصابات، علام ان الفريقني يتساويان يف النقاط )7 نقاط لكل منهام(. 
من الواضح ان نتيجة مباراة الراية وشباب برالياس جاء ردا عىل نتيجة مباراة املودة وشعلة 
االصالح التي انتهت بدورها بنتيجة كبرية 13ـ  1. علام ان الشوط االول كان انتهى بنتيجة 2 
ـ 1، ليتم تسجيل 11 اصابة يف شوط واحد، اي خالل 45 دقيقة ومبعدل اصابة كل 4 دقائق.

ال شك يف ان ما حصل غري قانوين، وال ميت اىل الرياضة وكرة القدم بصلة. كام ميكن اعتبار 
والتحليل  التفكري  الكثري من  اىل  تحتاج  املباراتني فضيحة ال  املسجلة يف  االصابات  عدد 
لالستنتاج، وان نتائجهام معلبة ومفربكة، وان تالعبا ما حصل. هاتان النتيجتان وما يحصل 
يف دوري الدرجة الرابعة، وما حصل يف دوري الدرجة الثالثة، ثم امللف الذي فتح من احد 
االجهزة االمنية بناء عىل اخبار من رئيس نادي النجمة اسعد صقال، وتهديده باللجوء اىل 
االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا" يف حال مل يتجاوب االتحاد املحيل مع طلبه تجميد نتائج 
الدوري بناء عىل معطيات ميلكها عن وجود تالعب، كام قال يف اكرث من مناسبة، يضع لعبة 

كرة القدم اللبنانية وكيانها ومستقبلها عىل املحك. 
عندما فتحت اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناين لكرة القدم تحقيقا يف شأن التالعب الذي 
حصل يف مباريات الدورة السداسية لنوادي الدرجة الثالثة، استبرش كثريون خريا واعتربوا 
ان االتحاد عازم عىل الرضب بيد من حديد للحد من هذه االفة التي تلحق رضرا فادحا 
بالكرة اللبنانية. لكن، بسحر ساحر من دون اي مربر، تراجع االتحاد عن القرارات واوقف 
التحقيق يف قضية التالعب وطوى امللف؟ املؤسف ان بعض املصادر عزا الرتاجع املفاجئ 

اىل تدخالت سياسية من اكرث من طرف يف البالد، من اجل اقفال امللف.
ما حصل ليس اال نتيجة حتمية لعدم تطبيق القانون وغياب الرقابة واملحاسبة يف معظم 
االحيان. فالتدخالت السياسية يف اللعبة ارتدت سلبا، ونتائجها السلبية مستمرة. علام 
ان املشاكل الداخلية يف االتحاد متواصلة وترتجم بغياب الجلسات واالجتامعات نتيجة 
الرصاع عىل النفوذ وتضارب الصالحيات، وانعدام مركزية القرار. نتيجة هذا االمر، مل يعد 
ينفع العالج املوضعي، واملطلوب عملية جراحية الستئصال الورم يف شكل نهايئ. فلو ان 
االتحاد تعامل يف الشكل املطلوب مع قضايا املراهنات التي يجري الحديث دامئا عنها، 
ومتت مالحقتها واتخاذ االجراءات املناسبة يف شأنها، ملا وصلت االمور اىل ما هي عليه 

اليوم من فلتان يف مختلف الفئات والدرجات.
االزمة التي تعيشها الكرة اللبنانية حقيقية، وهي بال ادىن شك تنعكس سلبا عىل صورتها يف 
املنطقة وآسيا. فالثقة باتحاد كرة القدم باتت شبه معدومة حتى ال نقول مفقودة متاما، فيام 

تعيث التدخالت السياسية يف اللعبة خرابا ودمارا. 
اذا مل تتخذ اجراءات عاجلة لوقف االنهيار املتواصل، كرة القدم اللبنانية ذاهبة حتام 

اىل االسوأ.

نمر جبر

التكاليف  تخفيض  سياسة  ظل  ويف  االندية  بأن 
واالعباء، اتجهت اىل التعاقد مع مدرب لبناين، ما 
ساهم يف اعطاء كرة السلة هوية لبنانية. اعترب ان 
هذا االمر فرصة للمدرب اللبناين الثبات قدراته يف 
سبيل تطوير اللعبة، وافساح املجال امام املدربني 
الشباب الخرتاق ساحة التدريب يف دوري االضواء. 
يف نهاية البطولة، ال بد لنا من ان نسجل مستوى 

جيدا لدى املدربني اللبنانيني.

التي  الخطوات  هي  وما  الخلل؟  يكمن  اين   ■
يجب اعتامدها لتطوير الدوري وتحسينه؟

لنا  بد  ال  الخلل،  مكامن  عن  الحديث  قبل   □
جميعا، وزارة واتحادا واندية والعبني وحكاما، من 
اللبنانية  السلة  لكرة  تقييم موسعة  اجراء ورشة 
املتاحة.  االمكانات  ظل  يف  وتطلعاتها  وواقعها 
سياسة الرتقيع مل تعد تجدي نفعا، متاما كام هي 
الحال يف الوضع االقتصادي يف لبنان ككل والذي 
اىل  باملسؤولني  حدا  ما  االنهيار،  حافة  اىل  وصل 
اطالق ورشة انقاذ حقيقية قبل االنهيار التام. حال 
كرة السلة اللبنانية ليست بعيدة من هذا االمر. 
اللعبة يف حاجة اىل ورشة انقاذ حقيقية، ومبشاركة 
الجميع، ورشة تعيد الثقة بلبنان خارجيا، وتساهم 
يف استمرارية وتطوير اللعبة والحفاظ عىل انديتها 
من  بد  ال  هنا  العريضة.  وجامهريها  وابطالها 
االعرتاف بأن القرار الذي اتخذه االتحاد يف املوسم 
الحايل لجهة اعادة تنظيم دوري الفئات العمرية 
سبيل  يف  ومهمة  اوىل  خطوة  واالناث  للذكور 
اطالق العبني جدد، ورفد كرة السلة اللبنانية بهم 
اهميته  عىل  امر  وهو  قدراتهم،  من  واالستفادة 
السنوات  انه كان مغيبا يف  اال  اللعبة،  يف تطوير 

السابقة.

■ هل يشكل تغيري نظام الدوري يف شكل مستمر 
وعدم اعتامد نظام واحد الكرث من موسم عامال 

سلبيا ام ايجابيا؟ وملاذا؟
النظام  تغيري  اىل  اللجوء  ان  عام،  بشكل   □
طريق  اىل  الوصول  خلفية  من  يأيت  املعتمد 
مسدود. االنظمة والقوانني يف حاجة اىل تطوير 
واللعبة  االندية  تطوير  مع  بالتوازي  وتحديث 
ومبا يتالءم مع الظروف واالمكانات. بعد اجراء 

املناسب  القرار  اتخاذ  يتم  التقييم  nemer.jabre66@yahoo.comعملية 

رئيس نادي املتحد: ال خوف على السلة 
واللعبة تخطت مرحلة الخطر الحتمّي 

والقانونية  االدارية  املالية  السياسات  خالل  من 
التي اتخذها االتحاد، ام لجهة السياسات املالية 
امكاناته  االندية كل وفق  اتخذتها  التي  الخاصة 
املتاحة ومبا يضمن استمراريته يف الدرجة االوىل 
وجه  عىل  جامهريه  تجاه  التزامه  عىل  والحفاظ 
الخصوص. التغيري الذي حصل يف االتحاد برئاسة 

لعبة كرة السلة تحتاج 
الى ورشة انقاذ حقيقية 

الجميع بمشاركة 
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ام  املعتمد  النظام  االستمرار يف  لجهة  سواء 
تعديله او تغيريه يف شكل جذري.

■ هل حلول املتحد يف املركز السابع يف الرتتيب 
 5 من  نقطة  برصيد 21  املنتظم  للدوري  النهايئ 
االدارة  طموحات  يريض  خسارة،  و11  انتصارات 

والجمهور؟
□ برصاحة، طموحات نادي املتحد، ادارة وجمهورا، 
ال حدود لها. ما حققه الفريق لهذا املوسم ميكن 
اعتباره اكرث من مقبول. لقد اتخذنا كمجلس امناء 
الحايل مراهنني  املوسم  باملشاركة يف  قرارا جريئا 
عىل امكانات العبينا املحليني من طرابلس ولبنان. 
كان رهانا كبريا وكسبناه حيث انطلقنا بتشكيلة 
شبابية يف غالبيتها محلية لكنها مقاتلة. باعرتاف 
للبطولة.  االسود  الحصان  فريقنا  شكل  الجميع، 
اسايس  وبشكل  الفوز،  تحقيق  قبل  هدفنا  كان 
النهاية،  املنافسة وتقديم االفضل واملقاتلة حتى 
بفريق متامسك ميثل طرابلس والشامل بني الكبار 
يف دوري االضواء، وفاء منا لجمهورنا العريض الذي 
التف حول النادي بكل فخر واعتزاز. هنا ال بد من 
االشارة اىل ان املباريات التي خرسها املتحد امام 
الفرق القوية كانت اما يف اللحظات االخرية من 
املباراة وبفارق بسيط، او يف الوقت االضايف، وهو 
امر يحسب لفريقنا لجهة املستوى القوي واالداء 

املتميز.

مرحلتي  بني  املتحد  فريق  يف  تغري  الذي  ما   ■
الذهاب واالياب والدور الربع النهايئ "فاينال 8"؟

□ يف االساس كانت انطالقة الفريق متأخرة لجهة 
للتحضري  الوقت  له  يتسن  مل  وبالتايل  تركيبته، 
ما  الدوري،  بداية  تسبق  التي  الفرتة  يف  الكايف 
مرحلة  يف  الالعبني  بني  االنسجام  عنرص  افقده 
الذهاب. لكن بفضل قدرات الجهاز الفني، عىل 
بفضل  الذي  مروان خليل  الوطني  املدرب  رأسه 
استطاع  املوسم،  لهذا  وخطته  وارشاداته  ادارته 
املتحد تظهري الصورة التي اردناها جميعا ضمن 
االمكانات املتاحة، ما خوله منافسة فريق بريوت 
فرست كلوب يف الدور االقصايئ "فاينال 8"، وفرض 
مباراة خامسة حاسمة لتنتهي املواجهة بنتيجة 3 
- 2، بينام حسم فريق الريايض بريوت بطل لبنان 

مواجهاته بنتيجة 3 - 0.

■ هل قرار تخفيض موازنة الفريق التي اعتمدتها 
االدارة هذا املوسم كان صائبا؟

□ يف ظل الوضع االقتصادي يف شكل عام، اعتربه 
قرارا صائبا. بقدر ما يهمنا ان نحقق االنتصارات 
االستمرارية  ضامن  اعيننا  نصب  وضعنا  الكبرية، 
باالمكانات  اللبنانية  السلة  كرة  لعبة  يف  والبقاء 
املتاحة. كان خيارنا االسايس تعزيز اللعبة بابطال 
شباب من طرابلس والشامل ولبنان، واعطاءهم 
مستعينني  الذات،  واثبات  للمشاركة  الفرصة 
بالعبني اجانب لضامن بعض التوازن املمكن مع 
الكبرية  امليزانيات  رصدت  التي  االخرى  الفرق 
كانوا  الذين  االجانب  بالالعبني  فرقها  واغنت 
االساس يف وصولها اىل النهائيات. هنا اود ان اتوجه 
بالشكر والتقدير لداعمي املتحد ومموليه الذين، 
مل  الصعبة،  االقتصادية  الظروف  من  الرغم  عىل 
يتوقفوا عن الدعم النهم ابوا اال ان تكون طرابلس 
خالل  ومن  االبطال  دوري  يف  ممثلني  والشامل 

نادي املتحد.

■ هل سيحصل تغيري يف تشكيلة املوسم املقبل؟ 
من هم الالعبون املرشحون لالنضامم اىل الفريق، 
خليل  مروان  املدرب  عىل  االدارة  عرضت  وهل 

البقاء يف منصبه؟
□ قدم فريق املتحد اداء متميزا وصورة مرشفة 
اعتز بهام. حققنا مجتمعني افضل متثيل وقاتلنا 
امليزانية  من  الرغم  عىل  االخري  الرمق  حتى 
قبل  التسميات  يف  االن  ادخل  لن  املحدودة. 
االنتهاء من مرحلة التقييم واملشاورات التي تقوم 
والالعبني.  واملدرب  الفني  الجهاز  مع  االدارة  بها 
ويف  املقبل،  املوسم  ميزانية  درس  نحن يف صدد 
الصعيد  عىل  مقتضاه.  اليشء  عىل  يبنى  ضوئها 
مروان  املدرب  مع  بالتعامل  سعدت  الشخيص، 
خليل، واتوقع ان نحقق معه املزيد من االنجازات 

للموسم املقبل ان شاء الله.

■ كيف ترى مستوى التحكيم بشكل عام واداء 
الحكام يف شكل خاص؟

□ يف كل لعبة يتشارك الجميع يف املسؤولية. لنكن 
اعتباره  التحكيم عموما ميكن  رصيحني. مستوى 
فصلها  ميكن  ال  الحكام  اوضاع  املعقول.  ضمن 
عن اوضاع اللعبة واالندية كونها حلقة متواصلة، 

رياضة
تطويرية  وقوانني  ومتابعة  اجراءات  تستدعي 
ترتقي بالحكام واللعبة عىل حد سواء. كام ال بد 
من اجراء دورات تدريبية للحكام لرفع عددهم 
وتقديم  تطويرهم  عىل  اكرث  االتحاد  يعمل  وان 
حق  يف  العقوبات  وتطبيق  للناجحني  الحوافز 

املقرصين منهم.

الحكم  عىل  االعتامد  مع  املتحد  ادارة  هل   ■
االجنبي يف املراحل االقصائية؟ وملاذا؟

املراحل  عىل  يطبق  ما  ان  نرى  نحن  كال.   □
الدوري  مراحل  كل  يشمل  ان  يجب  االقصائية 
من دون استثناء. لكن يف حال تم تطوير وتعزيز 
حضور الحكم اللبناين مستقبال، فان وجود املحيل 

سيفي بالغرض.

■ كيف تنظر اىل عمل االتحاد؟
□ يف ظل الرتكة الثقيلة التي تسلمها االتحاد الحايل 
من ديون ومشاكل خارجية وداخلية، ال بد لنا من 
وتحديدا  بها  قام  التي  الجبارة  بالجهود  التنويه 
رئيسه الصديق اكرم حلبي، سواء لجهة العمل عىل 
تسديد ديون االتحاد من خالل اعتامد سياسة مالية 
قوانني  واتخاذ  البطولة،  اجراء  تقشفية مبا يضمن 
صارمة يف املالعب ساهمت اىل حد كبري يف العودة 
النديتها.  دعام  املالعب  اىل  للجامهري  الطبيعية 
كام ال بد من التنويه بالخطوات التصحيحية التي 
قام بها االتحاد لجهة قرار تفعيل بطوالت الفئات 
العمرية والديناميكية التي اظهرها رئيس االتحاد 
يف العالقة مع االندية، وكذلك التعاون امللموس بني 
كلها  وهي  الواحدة.  اليد  وروحية  االتحاد  اعضاء 
عوامل تدعونا اىل التفاؤل مبستقبل اللعبة ونهضتها.

■ هل كرة السلة يف خطر؟ وهل انت خائف عىل 
مستقبلها ؟

□ بعد انطالقة املوسم ونجاحه استطيع القول ان 
اللعبة تخطت مرحلة الخطر الحتمي الذي كانت 
واقعة فيه. بفضل املزيد من التعاون والرشاكة بني 
انقاذ حقيقية،  االتحاد واالندية من خالل ورشة 
رشكة  غرار  عىل  الداعمني  عدد  زيادة  وسياسة 
"الفا" وغريها، ال خوف عىل اللعبة الشعبية االوىل 

يف لبنان التي اوصلت لبنان اىل العاملية. 
ن. ج

أمنك بأمان
بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام،  

تعرض إذاعة "صوت لبنان" 93.3،  
برنامج "أمنك بأمان"، والذي يُبثّ كلّ  

ا  المديرية العامة لألمن العاميوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحً


