
106107
عدد 60 - أيلول 2018عدد 60 - أيلول 2018

رياضة

نجحت لعبة الكباش يف التحول برسعة قياسية من لعبة شعبية منترشة يف القرى، 
اىل رياضة ترعاها قوانني وانظمة ضمن اتحاد ينظم بطولة لبنان، مبشاركة عدد كبري 

من الالعبني، واقبال شعبي الفت حّول البطوالت اىل مهرجانات رياضية

املحلية،  البطوالت  عىل  النجاح  هذا  يقترص  مل 
رغم حداثة االتحاد اللبناين للكباش الذي مل مير 
عىل والدته اكرث من سنتني. بل نجح لبنان منذ 
اىل  الصعود  اوروبا يف  االوىل يف بطولة  مشاركته 
منصة التتويج، واحراز ميداليتني ذهبيتني يف وزين 

90 كلغ وما دون و90 كلغ وما فوق.
"االمن العام" فتحت ملف الكباش يف لبنان مع 
الصعيدين  عىل  عنداري  كريم  االتحاد  رئيس 

املحيل والخارجي. 

■ كيف تصف املوسم الثاين لالتحاد اللبناين للعبة 
الكباش؟

□ مقارنة باملوسم املايض، اقفلت اعداد الالعبني 
التي تسجلت عىل لوائح البطولة يف الفئتني )90 
بعض  يف  دون(  وما  كلغ  و90  فوق،  وما  كلغ 

رئيس االتحاد اللبناين للعبة الكباش كريم عنداري.

املناطق عىل 100 العب، وكنا مضطرين لالعتذار 
من كثريين لعدم قدرتنا عىل استيعاب عدد اكرب. 
الكباش رياضة فرضت نفسها. كام يوجد موسم 
رسمي لكرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة يف 

فصل الشتاء ميتد عىل اشهر عدة، بات لدينا ايضا 
موسم كباش صيفي ميتد عىل فرتة ثالثة اشهر.

لتأسيس  واجهتكم  التي  الصعوبات  هي  ما   ■
االتحاد؟

)زهاء  الطويلة  والفرتة  االدارية  البريوقراطية   □
واالقناع  الرسمية  االوراق  عىل  للحصول  سنة( 
بأن الكباش لعبة قدمية اصبحت جديدة بانظمة 
القدمية.  االفكار  كل  واطاحت  متطورة،  وقوانني 
وهي مرتكزة عىل قوانني اتحادية يرعاها اتحاد 
دويل منترش يف 52 دولة. لبنان اول بلد عريب انضم 
اىل االتحاد الدويل رسميا، وهو مرشح لتويل رئاسة 
اتحاد غرب آسيا الذي يضم السعودية، الكويت، 
اليمن، فلسطني، االمارات العربية املتحدة، قطر، 

سوريا، البحرين، عامن، االردن، لبنان.

■ كيف كان االقبال عىل اللعبة يف املوسم االول 
للعبة ضمن اتحاد رسمي؟

□ اكرث مام كان متوقعا. يف بعض املناطق فوجئنا 
البطولة  يف  للمشاركة  حرضت  التي  باالعداد 

بحامسة وتحد.

■ من اين اتت فكرة انشاء اتحاد الكباش؟
جربوا  او  مارسوا  اللبنانيني  غالبية  ان  اعتقد   □
خالل  واالصحاب.  االهل  بني  اقله  اللعبة،  هذه 
فرنسا  يف  الدولية  العالقات  يف  العليا  دراسايت 
بالقوانني  واعجبت  الدويل،  االتحاد  تعرفت عىل 
الجديدة والتنظيم الذي يرافق اقامة البطوالت. 
اللعبة وحصلت عىل شهادة حكم  انخرطت يف 
دويل، ثم مراقب دويل، واصبحت املراقب العريب 
الوحيد من ستة مراقبني يف العامل. عندما عدت 
لرشح  املناطق  يف  محارضات  نظمت  لبنان  اىل 
فلمست  الجديدة،  وانظمتها  وقوانينها  اللعبة 
امليض  اىل  دفعني  ما  تنظيم  اىل  حاجة  يف  انها 
البطوالت،  يرعى  رسمي  اتحاد  انشاء  يف  قدما 
وينظم اللعبة وينضم اىل عائلة االتحادين الدويل 

مقال
"اإلمارات 2019" مهمة صعبة

 لكنها غير مستحيلة
عوامل كثرية تجعل من منتخب لبنان يف كرة القدم قادرا عىل تحقيق نتائج جيدة 
االمارات  يف  املقررة   ،"2019 "االمارات  االسيوية  االمم  كأس  بطولة  نهائيات  يف 

العربية املتحدة من 5 كانون الثاين املقبل اىل االول من شباط.   
للمرة  نهائياتها  بلغ  التي  للبطولة  استعدادا  العكيس  العد  مرحلة  املنتخب  دخل 
تاريخه من خالل استضافتها يف  امليدانية والثانية يف  التصفيات  االوىل من خالل 

العام 2000، وقد اوقعته قرعتها يف املجموعة الخامسة. 
من املنتظر ان يخوض املنتخب زهاء 6 مباريات دولية تحضريية ودية عىل مدى 
االشهر الثالثة املقبلة، وضمن "ايام الفيفا"، فضال عن انخراطه يف معسكر خارجي 

وآخر داخيل قصري يف كانون االول املقبل قبل التوجه اىل االمارات. 
افضل  احد  انه  رادولوفيتش  ميودراغ  املونتينيغري  املدرب  الفني  املدير  برهن 
املدربني الذين تسلموا املنتخب يف السنوات االخرية، حيث حقق لبنان يف عهده 
نتائج الفتة، ابرزها عدم خسارة اكرث من 14 مباراة متتالية. كام بات رادولوفيتش 
متفهام بشكل كبري لعقلية الالعب اللبناين التي تختلف عن عقلية الالعب املحرتف 
بامكانات كل  دراية  اصبح عىل  بالتايل  االجنبية.  الدول  او يف  االسيوية  الدول  يف 

العب وقدراته وكيفية العمل عىل توظيفها يف املكان الصحيح. 
عنرت  )رضا  والدولية  املحلية  الخربة  اصحاب  املخرضمني  الالعبني  اعتزال  بعد 
ويوسف محمد وعباس عطوي وغريهم( الذين قادوا املنتخب اكرث من 15 سنة، 
وحلول جيل جديد بدال منهم برهن يف الكثري من املناسبات انه قادر عىل تحقيق 
الظروف  بتوفري االهتامم والرعاية لهم يف كل  االتحاد مطالبا  بات  نتائج جيدة، 
لتحقيق النتائج املرجوة. وال شك يف ان هذه الوجوه الجديدة سيكون لها شأن 
يف النهائيات رشط ان تكسب ثقة املدرب من خالل ادائها يف املباريات الدولية 

الودية امام منتخبات قوية.
يجمع املراقبون عىل ان مهمة منتخب لبنان يف املجموعة الخامسة اىل جانب كل 
سهلة،  ليست  الشاملية  وكوريا  وقطر  السعودية  العربية  اململكة  منتخبات  من 
خالل  الشاملية  وكوريا  لبنان  تعادل  مستحيلة.  تكون  لن  عينه  الوقت  يف  لكنها 
لبنان فوزا  التصفيات املؤهلة اىل نهائيات آسيا 2 - 2 ذهابا يف كوريا، ثم حقق 

ساحقا يف بريوت بنتيجة 5 - 0. 
القطري يف مرحلة جديدة من االعداد طويلة االمد تعتمد  بدوره، مير املنتخب 
عىل تشكيلة من الشباب بهدف التحضري لنهائيات كأس العامل املقررة عىل ارضه 
يف العام 2022، ما يعني ان الحظوظ بني لبنان وقطر متساوية اىل حد ما. علام 
العامل 2014 تشري اىل ان املباراة  ان املواجهات االخرية بينهام يف تصفيات كأس 

ستكون متكافئة. 
السعودي  االتحاد  اختار  فقد  آسيويا،  االقوى  السعودي  املنتخب  اىل  بالنسبة  اما 
بعد مونديال روسيا االعتامد عىل تشكيلة هي مزيج من اصحاب الخربة والوجوه 

الشابة، ما يجعل لبنان امام فرصة حقيقية لتحقيق نتيجة جيدة.
تنتظر  التي   االمارات  اللبنانية يف  الجالية  االعتامد عىل  منتخبنا  يستطيع  كذلك 
بدورها انطالق النهائيات حتى تتمكن من مشاهدة منتخبها ومؤازرته، خصوصا 

وان عامل الجمهور سيكون اساسيا يف البطولة.

نمر جبر

واالورويب. استغرقت االجراءات الرسمية زهاء 12 
شهرا لوالدة االتحاد.

■ من العب كرة سلة اىل رئيس اتحاد الكباش، ما 
هو الرابط بني االثنني؟

□ علمتني كرة السلة الفشل والنجاح، االنضباط، 
الروح الرياضية، التعاون والعمل كمجموعة ضمن 
فريق. هذه االمور اختربتها من خالل تجربتي يف 
نادي "هوبس"، ودفعتني اىل البحث عن مغامرة 
وعمل ريايض غري مكلف ومتاح للجميع، وميكن 
ان يزاوله كل فرد يف العائلة وميارسه من دون اي 

مصاريف اضافية.

■ هل بدأت اللعبة تسلك املسار الصحيح لتصبح 
لعبة شعبية اقله يف املدن الكربى والبلدات؟

االب  نرى  ننظمها  التي  املسابقات  كل  يف   □
يصطحب ابنه معه، وغالبا افراد عائلته، والشاب 
يستقوي بشقيقه. كثريون يتواصلون معنا ويبدون 
الكباش رياضة ال  البطولة.  رغبة يف املشاركة يف 
تحتاج اىل اي تكاليف وقوانينها سهلة وواضحة، 
العاجل  القريب  يف  ستكون  انها  املؤكد  ومن 
اللعبة الشعبية والجامهريية االوىل يف كل املناطق 

والبلدات والقرى.

■ ما هي املصاريف التي يتكبدها االتحاد سنويا؟
املحافظات  يف  البطوالت  تكاليف  جميع   □
تقام  التي  النهائية  التصفيات  اىل  اضافة  الست 
يف العاصمة. املصاريف تشمل املعدات )اضاءة، 
اضافة  املبارش،  النقل  لوازم  صوت وغريها( وكل 
اىل الحكام املحليني والدوليني وفريق عمل االتحاد 
الذي يضم 50 شخصا. نعتمد يف توفري جزء من 
املوازنة عىل عالقاتنا الشخصية وبعض االصدقاء 
الدعم يف مقابل  التي تقدم  التجارية  والرشكات 

اعالنات خالل البطوالت.

■ هل ستبقى البطولة الرسمية محصورة بالوزنني 
90 كلغ وما فوق و90 كلغ وما دون ام ستشمل 

يف املستقبل اوزانا اخرى؟
□ لن يحصل اي تبديل يف الفرتة الراهنة، بناء 
الذي  للكباش  الدويل  االتحاد  توصية من  عىل 

جيدة  انطالقة  تحقيق  اجل  من  nemer.jabre66@yahoo.comنصحنا 

رئيس اإلتحاد اللبناني للكباش:
لسنا بعيدين من إحراز لقب بطولة العالم

بطولة الكباش تقام 
في املوسم الصيفي

لبنان اول بلد عربي انضم 
الى االتحاد الدولي 
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لدينا  البطولة بوزنني، وان يكون  ان نحرص 
بطالن يف وزن خفيف )90 كلغ وما دون(، ويف 
وزن كبري )90 كلغ وما فوق(، علام ان هناك 
اربعة اوزان يف البطوالت الدولية )70 كلغ وما 
دون  وما  كلغ   110 دون،  وما  كلغ   90 دون، 

والوزن املفتوح(.

مارك  لبنان  بطال  شارك  املايض  املوسم  يف   ■
للمرة  اوروبا  بطولة  يف  بجاين  وجورج  باسيل 
االوىل، كيف كانت املشاركة وهل االتحاد راض 

عىل النتائج التي حققاها؟
□ كانت بطولة صعبة وشارك فيها اكرث من 200 
العب من 30 دولة. نجح لبنان من خالل البطلني 
باسيل وبجاين يف احراز املركزين االولني يف وزين 
90 كلغ وما دون، و90 كلغ وما فوق اللذين شاركا 

فيهام من اصل اربعة اوزان تضمنتها البطولة. 

ان  يجب  التي  التامرين  او  الرشوط  هي  ما   ■
يتبعها الالعب يف رياضة الكباش ليصبح بطال؟

البعض  الرغم من ان  □ مثة متارين خاصة عىل 
يعتقد بأن هذه اللعبة تولد معه. نحن يف االتحاد 
وارشادات  تعليامت  ونقدم  محارضات  ننظم 
وتجهيزات مجانية لكل العب حتى يصبح مطلعا 
منافسا.  العبا  ليصبح  تؤهله  التي  الرشوط  عىل 
خالل البطوالت التي نقيمها يف املحافظات، نعطي 
تسبق  البطولة  يف  املشاركني  لالعبني  توجيهات 
التفاصيل  ليكونوا مطلعني عىل كل  املنافسات  
اللعب.  وطريقة  اللعبة  قوانني  عن  واملعلومات 
وترتكز  مكلفة  وغري  عادية  فهي  التامرين  اما 
التامرين  من  وغريها  والضغط،  السواعد،  عىل 

التقليدية غري املكلفة.

■ ما هو النظام الكامل والرشوط االساسية للعبة؟
□ ان متارس اللعبة عىل طاولة احرتافية تحتوي 
الرضر.  عنه  ومتنع  الالعب  تحمي  مقاييس  عىل 
الكباش.  "ملعب"  مثابة  هي  القانونية  الطاولة 
يف مرحلة الحقة سنضع طاوالت يف املحافظات 
مامرسة  يود  من  كل  ترصف  يف  تكون  الست 
يف  املعتمدة،  واالنظمة  القوانني  ضمن  الكباش 
ارشاف مدربني من االتحاد بهدف نرش اللعبة يف 

حلتها الجديدة عىل اوسع رشيحة.

■ نظم االتحاد هذا العام بطولة الكباش للقوى 
املسلحة للمرة االوىل. هل ستتحول هذه البطولة 
القوى  لبطيل  يحق  هل  سنوية؟  مسابقة  اىل 

املسلحة ان يكونا يف عداد املنتخب الوطني؟
□ كانت البطولة اكرث من ناجحة يف كل املقاييس. 
االقبال كان اكرث من املتوقع واملشاركة تخطت 60 
العبا من الجيش، االمن العام، قوى االمن الداخيل 
هو  البطولة  هذه  من  الهدف  الدولة.  وامن 
دمج املنافسة بني املدنيني والعسكريني ليحرزوا 
يف النهايئ لقب بطولة لبنان، ومن يحرز اللقب 

يتأهل اىل بطولة اوروبا.

بطولة  عىل  الخارجية  املشاركة  تقترص  ملاذا   ■
اوروبا وليس بطولة العامل؟

الحلول  تتطلب  العامل  بطولة  يف  املشاركة   □
االوىل  الثالثة  املراكز  احد  يف  متتاليتني  لسنتني 
لبطولة اوروبا حتى نتمكن من املشاركة يف السنة 
الثالثة يف بطولة العامل. هدفنا تحقيق نتائج جيدة 
يف هذه البطولة واستضافتها يف لبنان. نحن نعمل 
عىل هذا املرشوع منذ فرتة واالمور تسلك املسار 
الصحيح، لذا نتوقع ظهور النتائج االيجابية قريبا.

■ ما هي الصعوبات التي يواجهها االتحاد لتنظيم 
البطوالت يف املحافظات، وهل تجدون تعاونا من 

البلديات؟
□ برصاحة مل نواجه صعوبات كبرية. االقبال يف كل 
املحافظات فاق توقعاتنا. االجواء رياضية بامتياز 
عن  املحافظات  من  اي  يف  تخرج  مل  واملنافسة 
اطار التنافس الريايض، ومل يحصل اي اشكال او 
اي اعرتاض عىل اي نتيجة. التعاون من البلديات 

ممتاز والحمد لله اننا نحظى يف كل مرة باستقبال 
شعبي وترحيب وتعاون من كل االفرقاء. اللعبة 
نتلقى  والقرى.  البلدات  نفسها يف  تفرض  بدأت 
يف  البطولة  اقامة  تطلب  بلديات  من  اتصاالت 
بلداتها مثل اتحاد بلديات برشي وبلدية حراجل 

وغريها.

الرجال  بطولة  مع  بالتوازي  االتحاد  ينظم   ■
بطولة السيدات، كيف تقوم البطولة فنيا وهل 

يوجد اقبال من الجنس اللطيف عىل اللعبة؟
ومستواهن  للعبة  متحمسات  السيدات   □
هذه  والتحسن.  للتطور  ومرشح  مقبول  الفني 
يف  للسيدات  بطولة  فيها  تقام  التي  االوىل  املرة 
الكباش. كان من الصعب التسويق لهذه الفكرة 
الذي كان  بينهن لكننا فوجئنا بعدد املشاركات 
مقبوال وتجاوز 60 سيدة من مختلف املناطق، ما 
يؤرش اىل انطالقة ممتازة تبرش مبستقبل افضل. 
يرافق البطولة حضور جامهريي كبري من الجنس 

اللطيف ما يعطيها نكهة مميزة. 

■ من يتحمل كلفة املشاركات الدولية للمنتخب 
الوطني، وهل يتلقى االتحاد مساعدات خارجية؟
يتحملها كاملة، وهي ترتاوح بني 10  االتحاد   □
مل  الكباش  رياضة  وألن  امرييك.  دوالر  الف  و15 
االوملبية،  االلعاب  الئحة  تاريخه يف  تدرج حتى 
علام انها مرشحة للدخول رسميا اىل هذه الالئحة 
اي  نتلقى  ال  نحن  املقبلة.  القليلة  السنوات  يف 
مساعدة من االتحاد االورويب الذي نشارك سنويا 

يف بطوالته.

■ ماذا اكتشفت يف الجوالت عىل البلدات والقرى 
غري  طاقات  هناك  وهل  الست،  املحافظات  يف 

ظاهرة تم اكتشافها؟
يف  واخرى  ظاهرة،  غري  طاقات  هناك  حتام،   □
حاجة للتشجيع ليك تتحمس وتشارك. اكتشفنا 
اخريا شابا يف عمر 14 سنة لديه طاقة وامكانات 
غري طبيعية وبات يشكل ظاهرة. نحن يف االتحاد 
عىل  ملساعدته  به  ونهتم  ونرعاه  عليه  نعّول 
الوصول اىل كأس العامل ولدينا امل كبري يف تحقيق 

نتائج جيدة. 
ن. ج

رياضة

يضم االتحاد نوادي: هوبس بريوت، الشياح 
هاي،  سبورتينغ  املنت،  هوبس  الريايض، 
هوبس الحازمية وكالس سبور. لدى االتحاد 

لوائح رسمية بـ762 العبا و50 العبة.

762 العبا 
و50 العبة


