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رياضة

ابرزها  عدة  عوامل  نتيجة  تدريجي  تراجع  من  سنوات  منذ  الطائرة  الكرة  تعاين 
الوضع االقتصادي الصعب، وانعكاسه يف شكل مبارش عىل كل القطاعات، اىل غياب 
املهرجانات الرياضية الصيفية التي تقام يف غالبية القرى والبلدات، وارتفاع معدل 
اعامر الالعبني يف الفرق بعد تراجع الحامسة  ملزاولة اللعبة بني الناشئني والشباب 

ويف املدارس والجامعات

اللبناين  االتحاد  العوائق من عزمية  مل تحد هذه 
للكرة الطائرة واملسؤولني عن اللعبة. مع انتخاب 
ميشال ايب رميا لرئاسته خلفا للرئيس السابق جان 
هامم الذي بذل جهودا جبارة للحفاظ عىل اللعبة 
امكان  يف  االمال  تتضاعف  الصعوبات،  كل  رغم 
اعادتها اىل سابق عهدها من خالل برامج التطوير 

التي تطاول التنشئة ومنتخبات الفئات العمرية.
"االمن العام" زارت ايب رميا لحوار عن حارض الكرة 

الطائرة ومستقبلها. 

■ يف سنتك االوىل يف الرئاسة اكامال لوالية االتحاد 
كيف  هامم،  جان  السابق  الرئيس  تنحي  بعد 

تصف الوضع؟

رئيس االتحاد اللبناين للكرة الطائرة ميشال ايب رميا.

الرئيس  تركه  الذي  الفراغ  ملء  الصعب  من   □
امليض  يف  ننجح  وتعاوننا  بتضامننا  ولكن  هامم، 
قدما. بحكم عميل معتاد عىل مواجهة الصعاب 
التي  املسرية  اكامل  عىل  قادرون  باننا  ومؤمن 
يكون  سنتني  او  سنة  بعد  انه  واعتقد  بدأها، 

مرشوعنا بدأ يعطي النتائج املرجوة منه.

الكرة  مسرية  تعرتض  التي  العوائق  هي  ما   ■
الطائرة؟

□ كثرية اهمها الوضع املادي. اتحادنا ليس لديه 
نقل  مقابل  ويدفع  التلفزيوين  النقل  من  موارد 
مباريات دوري الدرجة االوىل مبارشة عىل الهواء. 
كام ان النوادي تعاين من عجز منذ سنوات نتيجة 

ماديا  ساعدناها  وقد  اجانب.  العبني   3 وجود 
حتى تتمكن من االستمرار وتشارك يف البطولة، 
االقتصادي  والوضع  دعم،  اىل  حاجة  يف  وهي 
متأزم والرشكات والبلديات خفضت من دعمها، 
رفعنا  وقد  املعنيني  مع  صيغة  ايجاد  وعلينا 
الصوت ونقلنا وجهة نظرنا اىل رئيس الجمهورية 

العامد ميشال عون خالل زيارتنا له.

االوىل  الدرجة  دوري  مستوى  تقّوم  كيف   ■
للرجال؟

□ متفاجئ مبستوى بعض النوادي التي مل تتأهل 
اىل دور الثامنية "فاينال 8" وبنواد اخرى تقدمت 
مثل عمشيت. طبعا هناك فرق مستواها الفني 
عال مثل سبيدبول شكا، تنورين الريايض، الزهراء 
امليناء طرابلس والشبيبة البورشية، وهي مرشحة 

اىل ان تنافس عىل اللقب. 

■ هل كنت تتوقع النتائج التي تحققت يف مرحلة 
الذهاب؟

□ مفاجئة يف بعضها، هناك نواد كانت تستحق 
التأهل مثل فينيقيا الذي لعب مرحلة التصنيف.

■ لقد توقعت لفريق تنورين ان يكون متصدرا 
وان يبلغ الدور النهايئ، وهو حل يف املركز الرابع يف 

ختام املرحلة االوىل. ما رأيك؟
□ برصاحة فاجأين حلول فريق تنورين يف املركز 
الرابع. هنا اريد ان اهنئ فريق الشبيبة البورشية 
بعد النهضة الكبرية وحلوله يف املركز الثاين بـ10 
انتصارات وخسارة واحدة لكفاية ادارته ورئيسه 
اختيار  لالتحاد( يف  العام  )االمني  القاصوف  وليد 

الالعبني املحليني واالجانب.

الذهبي  املربع  السابق،  للموسم  خالفا   ■
هذا املوسم مل يحسم اال يف املراحل االخرية 
هذا  هل  الخامس.  الجديدة  االنوار  بوجود 

االمر كان متوقعا؟

رئيس إتحاد الكرة الطائرة: مشروعنا  
رعاية الجيل الناشئ لضمان مستقبل اللعبة

مقال
"مونديال 2018" 

ساحة مواجهة إنكليزية ـ روسية
قد ال يبقى اعالن بريطانيا مقاطعة كأس العامل يف حزيران املقبل يف روسيا محصورا 
القدم "فيفا" ملنع  الدويل لكرة  املبارش من االتحاد  التدخل  السيايس، رغم  باملوقف 
التوقيف  طائلة  تحت  منتخباتها  من سحب  الدول  من  وغريها  الربيطانية  الحكومة 
اىل  بالنسبة  مقبولة  تبقى  السياسية  املقاطعة  ان  علام  اللعب.  من  ومنعها  الدويل 
روسيا، رشط ان ال تذهب لندن ابعد مبوقفها السيايس من خالل فرض عقوبات من 

نوع اخر. 
قناة "روسيا  باغالق  اعالمية عىل روسيا  اىل فرض عقوبات  باللجوء  بريطانيا  تلميح 
اليوم"، الناطقة باالنكليزية كام تردد، سيؤدي يف املقابل اىل ازمة كبرية لالعالم الربيطاين 
خالل منافسات كأس العامل يف الصيف املقبل. تهديد بريطانيا بسحب ترخيص "روسيا 
اليوم" من بريطانيا، سيقابله منع اي وسيلة اعالمية بريطانية من العمل يف روسيا، 
بالتايل لن تتمكن القنوات االنكليزية من نقل فعاليات كأس العام. وهو ما يؤدي اىل 
املكتوب  االعالم  كام  واملسموع،  املريئ  الربيطاين  لالعالم  الدوالرات  مبليارات  خسائر 

الذي سيمنع من تغطية الحدث الريايض االبرز عىل مستوى العامل.
روسيا،  ضد  صارمة  اجراءات  اتخاذ  حكومتها  عىل  الربيطانية  الصحافة  الحاح  رغم 
وخاصة ضد رجال اعامل روس نافذين مقيمني عىل اراضيها عىل رأسهم مالك نادي 
تشليس االنكليزي رومان ابراهيموفيتش املقرب من الرئيس الرويس فالدميري بوتني، فان 
الحكومة الربيطانية ترتيث يف موقفها لعلمها مسبقا بان اي تدخل سيايس يف كرة القدم 
سيدفع االتحاد الدويل اىل التدخل. كام ان عدم املشاركة يف كأس العامل )تبدأ انكلرتا 
بلجيكا وبنام وتونس يف 18 حزيران عىل  اىل جانب  السابعة  املجموعة  مشوارها يف 
ملعب "فولغوغراد ارينا" يف مدينة فولغوغراد الروسية( سريتب عقوبات كبرية ستطاول 

املنتخب االنكليزي تبدأ بعدم السامح له باملشاركة يف تصفيات كأس العامل 2022. 
السابق  الرويس  العميل  مقتل  ازمة  وليد  ليس  االخري  الربيطاين  ـ  الرويس  الخالف 
والالجئ اىل بريطانيا سريغي سكريبال وابنته بغاز االعصاب غرب انكلرتا، بل يعود اىل 
زمن االمرباطوريتني. العالقات بينهام مرت يف الكثري من االزمات والحروب، وتعيش 
القدم، وبدأت تزداد  الدامئة، وصلت اىل كرة  الباردة  منذ فرتة حالة شبيهة بالحرب 

سخونة، باقرتاب موعد كأس العامل.
َمن قال ان العالقات الرياضية بني البلدين، وتحديدا يف كرة القدم، افضل حاال من 
املنتخبني  مشجعي  وتحديدا  القدم،  كرة  محبي  ان  قال  َمن  السياسية؟  العالقات 
االنكليزي والرويس، نسوا االحداث التي سبقت مباراة انكلرتا وروسيا يف بطولة اوروبا 
للمنتخبات عام 2016 التي احتضنها ملعب "فيلودروم" يف مدينة مارسيليا الفرنسية، 
48 ساعة حولت شوارع  اكرث من  دامت  املنتخبني  بني مشجعي  وانتهت مبواجهات 
املدينة اىل ساحة شغب، وادت اىل سقوط قتىل وجرحى. توعد الروس االنكليز بانهم 

بأنهم سريدون لهم الصاع صاعني يف كأس العامل.
قرار املقاطعة الربيطانية "سياسيا" كأس العامل 2018 ال عودة عنه. لكنه لن يؤثر عىل 
"املونديال" سواء شارك وزراء او مسؤولون انكليز يف حفيل االفتتاح والختام، انطالقا 

من ان غيابهم او حضورهم لن يؤثر عىل جودة البطولة فنيا وشعبيا. 
ال شك يف ان ابعاد الالعبني عن االمور غري الرياضية لن يكون سهال عىل االنكليز وال 

عىل الروس، كام ان املواجهة بني الجمهورين لن تكون لطيفة عىل االطالق.

نمر جبر

□ االنوار فريق عريق حقق الكثري من االلقاب. 
لكنه يف املوسم املايض مل يكن منافسا، ومل يوفق 
يف العبيه االجانب. يف املوسم الحايل تبدلت االمور 
بعدما نجح يف التعاقد مع العبني اجانب انسجموا 
برسعة مع الفريق، وساعدوه اىل جانب الالعبني 
املحليني عىل تقديم مستوى افضل. نهنئ رئيسه 
املحامي بول كنعان وامينه العام زياد يزبك عىل 

التقدم وعىل الجهود التي تبذل. 

دور  باعتامد  محقا  النوادي  مطلب  يكن  امل   ■
املنافسة  وان  خصوصا  سيكس"  "الفاينال  الستة 

هذا املوسم تدور بني اكرث من اربعة فرق؟
□ طبعا محق. لكن وجود انتخابات نيابية يف ايار 
املقبل دفعنا اىل عدم املخاطرة واىل اعتامد هذا 
املقبل  املوسم  يف  تعديل.  اي  دون  من  الربنامج 
سيحصل تعديل يف برنامج بطولة الدوري ويف عدد 

الالعبني االجانب.

■ هل انسحاب فريق حاالت من الدوري رتب 
ارضارا؟ ما هي االسباب الحقيقية لهذا القرار؟

□ النادي يعاين من ديون من املوسم املايض، وقد 
حاولت مع رئيس بلدية حاالت مساعدة الفريق 
حتى يتمكن من االستمرار لكننا مل نفلح. سقوط 
فريق مثل حاالت اىل الدرجة الثانية خسارة للعبة، 
خصوصا وانه من قضاء جبيل عرين الكرة الطائرة. 
امتنى عىل ادارات النوادي التي تتأهل فرقها اىل 
الدرجة االوىل ان تكون مستعدة لالستمرار وان ال 

ترتاجع او تنسحب.

■ هل قرار اعتامد 3 العبني اجانب الحق رضرا 
بالالعب املحيل؟

ودفع  كثريا،  وافادها  باللعبة  نهضة  حقق   □
املشاهد اىل متابعة املباريات واالستمتاع بها. يف 
املقابل هناك العبون محليون مظلومون واخرون 
لالسف  ويا  االجنبي.  الالعب  من  اغىل  سعرهم 
غالبيته  يف  الشباب  محليون.  العبون  لدينا  ليس 

يتجه اىل كرة السلة وكرة الصاالت وكرة القدم.

■ ال يزال معدل اعامر الالعبني اللبنانيني مرتفع، 
لهذا  الحل  هو  ما  الناشئ.  الالعب  غياب  يف 

nemer.jabre66@yahoo.comاملوضوع الذي عمره سنوات طويلة؟
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ومن  اكادمييات،  اىل  حاجة  يف  اللعبة   □
حتى  الناشئ  بالالعب  االهتامم  االتحاد  واجب 
حتى  السن  يف  املتقدم  لالعب  فرصة  نعطي 
االربعني وال  تجاوزوا سن  يرتاح. هناك العبون 
يزالون يف امللعب. الحل عرب الخطة التي وضعها 
االتحاد لرعاية وصقل الجيل الناشئ عرب انشاء 
 1999  –  1998 ملواليد  تدريب  مراكز  ثالثة 
وتحضريهم  و2002   2001  –  2000 ومواليد 
ليكونوا نواة املنتخب االول للمستقبل. انطلقت 
مجمع  ملعب  عىل  للمنتخبني  فعليا  التامرين 
فؤاد شهاب الريايض يف جونيه يف ارشاف رئيس 
لجنة املنتخبات الوطنية ورئيس لجنة التنشئة 
املختار  االتحاد  وعضو  عيىس  رفيق  والتطوير 
جورج حبيب والدكتور اييل موىس. يف محافظة 
الشامل يف ملعب شبيبة حامات يتدرب 32 العبا 
يف ارشاف املدربني اييل نجار وجوين اللقيس، ويف 
الجنوب يف ملعب الرسالة الرصفند يتدرب 18 
العبا يف ارشاف محمد خليفة، ويف مجمع فؤاد 
يف  العبا   18 يتدرب  جونيه  يف  الريايض  شهاب 
ارشاف اييل نجار ووليم االسمر. هؤالء سيكونوا 
نواة لسد الفراغ بعد قرار تخفيض عدد الالعبني 

االجانب.

تدعوك  هل  الالعبني؟  مستوى  تقّوم  كيف   ■
هذه الخطوة اىل التفاؤل؟

□ اىل حد كبري. مستوى الالعبني جيد. اذا استمر 
العمل عىل تطويرهم فان مستواهم سيضاهي 
مستوى الالعبني االجانب، وقد نتمكن عىل املدى 
هذه  الخارج.  اىل  العبني  تصدير  من  الطويل 
الخطوة شجعتنا واعطتنا دفعا لالستمرار وامليض 
قدما. لدينا كامل الثقة بلجنة املدربني ورئيسها 
عصام ابوجودة واالعضاء اييل نجار، وليم االسمر، 
جوين اللقيس، نبيل زينون، وليد خوري، محمد 

خليفة، جوزف خرما، نادر الفيداوي.

■ كيف تقّوم مستوى الحكام؟
عدد  وهناك  جدا،  جيد  مستواهم  الغالبية   □
غري  لكنها  اخطاء  يرتكب  الحكام  من  قليل 
مقصودة وغري متعمدة، وال تستهدف احدا. يف 
التقويم العاملي للتحكيم ومن خالل احصاءات 
االتحاد الدويل للعبة الحكم يحظئ بـ40 نقطة 

من اصل 100. هذا امللف موضع متابعة حثيثة 
للحكام  دورات صقل  نظمنا  وقد  االتحاد،  من 
يف مجمع ميشال املر الريايض يف البورشية ويف 
مقر االتحاد. لدينا ثقة مطلقة بالحكم اللبناين. 
متعمدة  مقصودة  اخطاء  بوجود  شعرنا  اذا 

سنحاسب ولن نتساهل. 

■ شهد بعض املباريات يف مراحل سابقة مشاكل 
كبرية، وبعضها تعطل وحصل فيها اعتداء عىل 
يف  امللف  هذا  مع  ستتعاملون  كيف  الحكام. 

االدوار الحاسمة؟
املخالفات  الذهاب حصل بعض  □ يف مرحلة 
من العبني واداريني وجمهور، واتخذنا قرارات 
يف حق مرتكبيها واملسببني بها يف حدها االدىن 
حتى ال تتعطل البطولة. علام انني كنت امتنى 
ان تكون تلك القرارات قاسية اكرث. يف االتحاد 
بعض االشخاص معنيون باملشاكل، وانا ادعوهم 
كل  فوق  االتحاد  مصلحة  ووضع  الرتفع  اىل 
اعتبار. هنا اريد توجيه تحية اىل الرئيس السابق 
لالتحاد جان هامم عندما اسقط فريقه غزير 
اىل الدرجة الرابعة، حتى ال يكون محرجا باي 
لله  الحمد  الرئيس.  منصب  شغله  قرار خالل 
انا لست محرجا وال يوجد لدي ناد يف الدرجة 
االوىل. انا مسؤول عن مصالح كل االندية وفق 

النظام والقوانني. 

■ ملاذا اعتمد االتحاد خيار املدرب املحيل بدال 
من املدرب االجنبي ملنتخبات الفئات العمرية؟ 

هل املدرب املحيل افضل من املدرب االجنبي؟
□ املدرب املحيل نجح واملنتخبات التي يدربها 
بلغت مستوى جيدا. اجتمع رئيس لجنة املدربني 
وهم  باملدربني،  ابوجودة  عصام  االتحاد  يف 
لن  املوضوع  هذا  مقابل.  دون  من  يساهمون 
نغمض العني عنه، بل سيكون محط اهتاممي 
االتحاد.  اولويات  ومن  اولويايت  ومن  الشخيص 
ال  الراهن  الوقت  يف  االتحاد  موازنة  ان  علام 

تسمح بوجود مدرب اجنبي.

■ كيف تتعاطون مع ملف املراهنات خصوصا 
وان هناك معلومات عن تورط العبني محليني 

من الصف االول مع فرق من املقدمة؟

ابوجودة  جون  مع  بالتعاون  موقعا  انشأنا   □
لكل محبي اللعبة يف كل الدرجات، يسمح لهم 
جوائز  عىل  والحصول  التوقعات  يف  باملشاركة 
ال(.  اكس  )اكس  الراعية  الرشكة  قدمتها  مالية 
وهذا ما حد يف شكل كبري والفت من املراهنات 
غري الرشعية. يف حال اكتشفنا حالة مراهنات غري 
يقتيض  ما  بقسوة وفق  معها  رشعية سنتعامل 

القانون والنظام.

البطولة  انسحاب فريقي شكا وتنورين من   ■
الطائرة  الكرة  بسمعة  رضرا  يلحق  امل  العربية 
ملدة  توقف  الدوري  وان  خصوصا  اللبنانية 

اسبوعني من اجل مشاركتهام التي مل تحصل؟
□ القرعة اوقعت فريق شكا يف مجموعة صعبة، 
وهو كان ينتظر رعاية ومل يوفق، فاختارت االدارة 
االنسحاب يف الوقت املناسب من دون اي رضر 
سوى غرامة بقيمة 3 االف دوالر. الوضع اختلف 
اىل  وسعينا  ساعدنا  كاتحاد  نحن  تنورين.  مع 
تجنيس ثالثة العبني اجانب. قبل ليلة من السفر، 
ان  علام  بلبلة  اىل  ادى  وهذا  الفريق  انسحب 
االتحاد ارسل الحكم اييل وهبه كمرافق للبعثة 
وتكلفنا زهاء 1600 دوالر. كانت حظوظ الفريق 
االنسحاب  قرار  وكان  النهايئ،  بلوغ  يف  قوية 
خاطئا والحق رضرا ببطولة الدوري املحيل التي 

توقفت السبوعني من دون سبب.

■ هل لدى االتحاد برنامج للمنتخب االول عىل 
غرار منتخبي الناشئني؟

□ راهنا ليس لدينا منتخب رجال، ومشاركاتنا 
الخارجية تنحرص مبنتخب الناشئني بعد ان يصبح 

جاهزا.

■ هل سيساعد االتحاد النوادي التي تصل اىل 
النصف  الدور  واىل   "8 "الفاينال  الثامنية  دور 
يف  العادة  جرت  كام  الذهبي"  "املربع  النهايئ 

املواسم املاضية؟
 %70 يذهب  االتحاد.  يف  املال  توفر  اذا   □
دور  بلغت  التي  النوادي  اىل  املداخيل  من 
الثامنية، و30% لصالح خطط تطوير ورعاية 

الناشئني.
ن. ج

رياضةرياضة

حل املفتش ثالث حسني قانصو يف املركز االول لبطولة الجنوب يف رفع 
والرتبية  للقوة  اللبناين  االتحاد  نظمها  التي  كيلوغراما  لوزن 85  االثقال 
لبنان  بطولة  اطار  يف  الرياضية،  شمعون  كميل  مدينة  يف  البدنية، 
للمحافظات. وهذه املشاركة االوىل لالمن العام يف البطولة. قانصو ابن 
بلدة الدوير يف النبطية، ميارس رياضة رفع االثقال منذ زهاء خمس سنوات 
يف ارشاف املدرب الدويل والبطل العاملي امين حوماين، ويثابر عىل تدريباته 
يوميا بتشجيع من رئيس دائرة الشؤون الصحية العميد الطبيب عيل السيد 

الذي يشجع بدوره الرياضة ويحض العسكريني يف دائرته عىل مزاولتها.
العامة  املديرية  صعيد  عىل  بانواعها  الرياضية  االنجازات  هذه  وتعود 

لالمن العام اىل الدعم املبارش من املدير العام اللواء عباس ابراهيم.

احرز املأمور جورج ملكون لقب بطولة لبنان يف الكيك بوكسينغ )ك1( 
كميل  ملدينة  املقفلة  القاعة  يف  بوكسينغ  الكيك  اتحاد  نظمها  التي 

شمعون الرياضية، اثر فوزه يف ثالث مباريات متتالية.
ارشف عىل البطولة رئيس لجنة )ك1( الدكتور جون حداد وقادها حكام 

من االتحاد.

دميرتي  النقيب  بقيادة  القتالية  لاللعاب  العام  االمن  فريق  حل 
صقر يف املركز الثاين يف مسابقة كأس لبنان للمواي بوران برصيد 6 
ميداليات )3 ذهبيات، فضية وبرونزيتان( التي نظمها نادي اجايل 
الفريق  عن  اساسيني  العبني  سبعة  غياب  رغم  الخروب،  اقليم  يف 
يف  اقيمت  التي  بوران  للمواي  العامل  بطولة  يف  مشاركتهم  بسبب 

بانكوك.  التايلندية  العاصمة 
وجاءت امليداليات عىل الشكل التايل: 

ميدالية ذهبية لكل من املفتش املمتاز اندرو العلم واملفتش املمتاز 
للمفتش  القادري، وميدالية فضية  الجويدي واملأمور محمد  محمد 
اول ساندي نادر، وميدالية برونزية لكل من املفتش املمتاز حبيب 

شاهني واملأمور جو روحانا. 

قانصو بطل الجنوب 
في رفع األثقال

املأمور ملكون بطل الكيك 
بوكسينغ )ك1(

األمن العام ثانيًا في كأس لبنان للمواي بوران

املفتش ثالث حسني قانصو.

الحكم لحظة اعالنه فوز املفتش املمتاز محمد الجويدي.

املأمور جورج ملكون عىل منصة التتويج.


