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رياضة

ال تزال خسارة فريق الريايض يف بطولة لبنان يف كرة السلة لنوادي الدرجة االوىل للرجال ملوسم 2017 - 2018، امام فريق 
الهومنتمن الذي احرز اللقب للمرة االوىل يف تاريخه، ماثلة امام اعني االدارة وتحديدا رئيسها مازن طبارة الذي يضع امامه 

هدفا وحيدا هو اعادة اللقب اىل املنارة

ظل  يف  االصفر  للفريق  سهلة  املهمة  تكون  لن 
فرق  من  تتنظره  التي  واملنافسة  التحديات 
بعد  خصوصا  باللقب،  للظفر  بدورها  استعدت 
الخسارة الصعبة التي تعرض لها يف املرحلة الرابعة 

ذهابا امام فريق بريوت فرست كلوب.
"االمن العام" حاورت رئيس النادي الريايض بريوت 

املهندس مازن طبارة يف واقع النادي ومستقبله.

■ كيف تقّيم مستوى الدوري هذا املوسم بعد 
مرور اربع مراحل؟

□ املستوى ممتاز، وسيشهد منافسة قوية عىل 
اللقب. وقد ظهرت فيه اربعة فرق يف مستوى 
بريوت، هومنتمن  الريايض  اىل  اضافة  عال هي 
فرست  بريوت  املحدي،  ديك  الشانفيل  بريوت، 
كلوب، من دون ان ننىس الحصان االسود اطلس 
لكن هذا ال مينع حصول مفاجآت مع  الفرزل. 
املتحد  مثل  الفرق  بعض  يف  االجانب  تغيري 
باملنافسة،  واعد  لكنه  قصري  املوسم  طرابلس. 
فعدد الفرق تراجع اىل 9، ونظام الدوري قصري 

والخطأ ممنوع.

■ راض عن اداء فريقك؟
□ اىل حد ما. نحن قادرون عىل ان نكون افضل، 
السوبر"  "كأس  لقبي  باحراز  املوسم  بدأنا  فقد 
الحريري"، ولعبنا مباريات  الدين  ودورة "حسام 
من مستوى عال امام فرق عربية عريقة. لكن يف 
الدوري املحيل عدنا اىل عادة االسرتخاء واالستهتار. 

ينبغي عدم التقليل من مستوى اي فريق.

تعرض  التي  الخسارة  من  الفريق  تعّلم  ماذا   ■
امام بريوت فرست  الرابعة ذهابا  لها يف املرحلة 

كلوب؟

رئيس النادي الريايض بريوت املهندس مازن طبارة.

اللتحاق  موسع  لقاء  الخسارة  بعد  يحصل  مل   □
بعض الالعبني يف الفريق بتامرين املنتخب الوطني 
تحضريا للمرحلة الرابعة من التصفيات املؤهلة اىل 
بطولة العامل. ال شك يف ان الجهاز الفني سيعمل 
عىل تدارك االخطاء التي حصلت يف املباراة، علام 
بعض  لوال  الرابع.  الشوط  يف  انتفض  الفريق  ان 
االخطاء من جهة محددة لكان يف امكاننا الخروج  

بنتيجة مغايرة.

بعد  املالبس  غرفة  يف  لالعبني  قلت  ماذا   ■
الخسارة؟

موسعا  لقاء  االدارة  ستعقد  كثريا،  نتحدث  مل   □
معهم قبل عودة عجلة الدوري اىل الدوران، العادة 
تذكريهم باهمية الحفاظ عىل الرتكيز، والبقاء عىل 

الطريق الصحيحة.

■ ملاذا حّملت الحكام مسؤولية خسارة املباراة 
امام فريق بريوت؟

مسؤولية  الحكام  حمل  الذي  الوحيد  لست   □
بأن  اعرتف  املباراة  شاهد  من  فكل  الخسارة، 
وغري  طبيعي  غري  وهذا  لظلم،  تعرض  الريايض 
من  االخطاء  بعض  حصول  نعترب  نحن  مقبول. 
الحكام امرا طبيعيا وهذا يحصل يف كل االلعاب، 
يدعو  الحكام  بعض  من  الصافرات  توقيت  لكن 
االمرييك  الالعب  يظلم  مل  لو  والريبة.  الشك  اىل 
الخطأ  كذلك  للتسجيل،  مبحاولتني  ليونز  مارك 
الذي تعرض له مواطنه جايك كارمايل ملا كنا اليوم 

نتحدث عن خسارة.

■ هل الريايض بريوت مستهدف تحكيميا؟ هل 
تدعو اىل استقدام حكام اجانب؟

مقال
سقوط الحكمة 

أضراره فادحة وشاملة
منذ عرفُت الحكمة طالبا عىل مقاعدها الدراسية والجامعية، ثم مشجعا وعضوا 
يف  وعضوا  الجمهور  رابطة  تأسيس  يف  ومساهام  للنادي،  العمومية  الجمعية  يف 
الجميع  كان  بل  احد،  يوما محسوبا عىل  الحكمة  نادي  يكن  مل  االدارية،  اللجنة 

يسعى يك يكون محسوبا عىل الحكمة. 
الناس، وتحّول اىل معشوق الجامهري ليس  الدنيا وشغل  نادي الحكمة الذي مأل 
القابا غري مسبوقة عربيا  الوطن فقط، بل يف دول االنتشار، وحقق  عىل مساحة 
وقاريا، واصبح ايقونة كرة السلة يف لبنان ويف الدول العربية واالسيوية حيث قارع 
االندية الكبرية وهزمها عىل ارضه، وتفوق عليها يف عقر دارها، يعيش واحدة من 
اخطر االزمات التي تهدد مصريه، منذ قرر انطوان شويري باين نهضة كرة السلة 
الرئاسة  النادي عىل مدى سنوات طويلة، االستقالة من منصبه يف  امجاد  وصانع 

عام 2004.
منذ 14 سنة والنادي يعيش ازمات ادارية ومالية متتالية، الواحدة تلو االخرى، 

تارة تخف وتريتها وتهدأ لبعض الوقت، وطورا تحتدم وتستعر. 
14 سنة مرت والنادي غائب عن منصات التتويج، وعن االلقاب الرسمية املحلية 
والقارية. 14 سنة مرت، والنادي مل يذق طعم االستقرار رغم تعاقب رؤساء حاولوا 
كل عىل طريقته تحويل النادي اىل مؤسسة. قلة كانت صادقة يف حبها وانتامئها، 
ال  واكرثية  عدة،  مبعوقات  اصطدمت  لكنها  مؤسسة،  اىل  النادي  تحويل  وارادت 
تنتمي اىل الحكمة بل استخدمت النادي مطية لتحقيق مآرب واهداف شخصية 
ال متت اىل الرياضة بصلة. جميعهم ادعوا حرصهم عىل ابعاد النادي االخرض عن 
يغرق  النادي  كان  ويالالسف  لكن  السياسية.  والرصاعات  والخالفات  التجاذبات 

اكرث فاكرث يف املشاكل والتجاذبات.
االساسية  ركائزه  احد  يف  تطيح  قد  عقوبات  الحكمة  نادي  يواجه  االوىل  للمرة 
الدويل  االتحاد  العقوبات فرضها  تداركها. هذه  يتم  السلة، يف حال مل  فريق كرة 
اي خيار سوى  الذي ال ميلك  السلة  لكرة  اللبناين  االتحاد  "فيبا" عرب  السلة  لكرة 
وحامية  القانون  تطبيق  عدم  يف  االتهام  قفص  يف  نفسه  يضع  ال  حتى  التنفيذ، 

حقوق الالعبني واملدربني.
منذ 14 سنة والديون ترتاكم وتثقل كاهل خزينة النادي، فيام يتقاذف املعنيون 
الالعبني  اىل  يسددها  ان  النادي  عىل  دوالر  مليون  زهاء  واملسؤوليات.  التهم 
النادي ومل ينالوا حقوقهم، فلجأوا اىل املحكمة  الذين لعبوا وعملوا يف  واملدربني 

الدولية يف الـ"فيبا" لتحصيلها.
بل  عليه،  تداعياته  تقترص  لن  الدولية  العقوبات  شباك  الحكمة يف  نادي  سقوط 
ستنعكس سلبا عىل الرياضة عموما وكرة السلة خصوصا. ففريق السلة لطاملا كان 
ركنا اساسيا من اركان اللعبة يف عرصها الحديث، ومنافسا دامئا وخصام عنيدا حتى 

يف احلك الظروف واصعبها، ولطاملا كان جمهوره وفيا ومخلصا لفريقه والعبيه.
نادي الحكمة يف خطر، ومصريه مهدد، وفرص انقاذه تتضاءل وترتاجع. اي سقطة 
هذه املرة ستكون موجعة وارضارها فادحة. كام ان الوقفة مجددا اصبحت اكرث 

صعوبة من املرات السابقة.

نمر جبر

□ التجارب السابقة غري مشجعة. لكن حاليا لدينا 
ضامن يتمثل يف رئيس االتحاد، نلجأ اليه ولدينا 
ثقة به. لقد ظلمنا يف املوسم املايض وتحديدا يف 
املنا  النهايئ.  الدور  من  االخرية  السابعة  املباراة 
يف ان ال يتكرر الظلم. لطاملا كان الريايض داعام 
للحكم اللبناين رشط ان يكون عىل قدر املسؤولية 
امللقاة عىل عاتقه، ويتحمل مسؤولية االخطاء التي 

يرتكبها من دون تشهري مع الحفاظ عىل هيبته.

■ هل احتامل حصول تغيري يف صفوف الالعبني 
كيفن  كارمايكل،  جايك  ليونر،  )مارك  االجانب 

غالواي( وارد يف املراحل القريبة؟
الراهن،  الوقت  يف  مطروح  غري  االمر  هذا   □
ثقة  لدينا  الذي  الفني  الجهاز  اىل  يعود  والقرار 

كبرية بخياراته.

كريستوفر  الدويل  النيجريي  ان  صحيح  هل   ■
اوبيبكا اخربكم مسبقا انه تناول مادة ممنوعة من 
الـ"فيبا"، وهو ينتظر نتيجة الفحص الذي خضع 

له؟
اليم  حادث  اثر  معه  حصل  مبا  اخربنا  لقد   □
حصل مع احد افراد عائلته. عملنا فورا عىل اتخاذ 
االجراءات االدارية الالزمة قبل ان نتبلغ اي قرار 
حاليا  يخضع  وهو  املحيل،  االتحاد  من  رسمي 

لعقوبة التوقيف عن اللعب ملدة شهرين.

■ هل سيستعيد مركزه يف التشكيلة تلقائيا بعد 
بديال من  التوقيف؟ وهل سيكون  مهلة  انقضاء 

جايك كارمايكل او كيفن غالواي؟
املدرب  بقيادة  الفني  الجهاز  اىل  يعود  القرار   □
احمد فران. نحن مل نتخل عنه، بل وقفنا اىل جانبه 
يف الظروف الصعبة التي مر فيها الصيف املايض 
بخسارته والدته، ومل نرغب يف مضاعفة جراحه. يف 
حال قرر املدرب اعادته اىل التشكيلة سنبحث يف 

املوضوع بطريقة جدية وعملية وفنية.

■ حصل لغط كبري حول عودة وائل عرقجي اىل 
تشكيلة الفريق، متى العودة الفعلية؟

□ الحمدلله شفي وائل من االصابة التي ابعدته 
اكرث من 7 اشهر عن املالعب. بات جاهزا للعودة 

بعد  مباراة  اول  الفريق يف  الوان  nemer.jabre66@yahoo.comللدفاع عن 

رئيس النادي الرياضي بيروت: 
تعّرضنا للظلم وهدفنا إستعادة لقب الدوري  
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عودة عجلة الدوري اىل الدوران يف 14 كانون 
االول املقبل.  

■ ما حقيقة العرض الذي تلقاه من احد الفرق 
الروسية؟ يف حال حصل عىل عرض خارجي هل 

ستقف االدارة عرثة امام احرتافه؟
□ هذا العرض حقيقي، لكن البحث يف املوضوع 
مل يذهب بعيدا برغبة مشرتكة من النادي ومن 
االدارة متفقون مع وائل عىل  الالعب. نحن يف 
تحقيق الهدف املشرتك باستعادة لقب الدوري 
انه  كام  ذلك.  يف  الرغبة  ميلك  وهو  النادي،  اىل 
الالعب  نستهلك  ال  اننا  جيدا  ويعرف  واقعي 

خصوصا يف حاله.

■ اين اصبحت االزمة املالية يف النادي؟ هل حصل 
الالعبون عىل مستحقاتهم عن املوسم املايض؟

يف  تسديدها  تم  املايض  املوسم  مستحقات   □
غالبيتها بشكل كامل. االزمة املالية يف طريقها اىل 
الصدد،  نبذل جهودا كبرية يف هذا  الحل، ونحن 
ولن ندخر اي مسعى للحفاظ عىل النادي ودوره 

الريادي.

ارض  عىل  اجنبيني  العبني  تجربة  تقّيم  كيف   ■
امللعب والعب ثالث عىل مقعد االحتياط؟

اعاد  الذي  الصحيح  الخيار  هو  الخيار  هذا   □
الالعبني  امام  املجال  واتاح  نصابها،  اىل  االمور 
يعتقده  ملا  خالفا  امكاناتهم.  ليظهروا  املحليني 
الشانفيل  ان  بدليل  مستمرة،  فاملنافسة  البعض 
خرس امام الريايض، والريايض خرس امام بريوت، 
وبريوت خرس امام اطلس الفرزل. الخيار السابق 
الذي سمح بثالثة العبني اجانب عىل ارض امللعب 
الحق رضرا ليس بالالعب املحيل فقط، بل ايضا 
باالندية مثل الشانفيل الذي دفع مثنا باهظا يف 
درجة  اىل  سقط  الذي  وهوبس  املايض،  املوسم 
ادىن، واملتحد الذي مل يعد يحقق النتائج املرجوة.

■ كيف تصف العالقة مع االتحاد؟
االتحاد  رئيس  مع  وتحديدا  ممتازة،  من  اكرث   □
القانون،  وفق  الجميع  يعامل  الذي  حلبي  اكرم 
ويتفهم عندما يكون هناك اخطاء فادحة. وجود 
امني رس النادي متام جارودي يف اللجنة التنفيذية 
لنجاح  داعم  الريايض  النادي  يطمئننا.  لالتحاد 

مسرية الرئيس حلبي التي ليست سهلة. الجميع 
يعرف ان تغيري النمط الذي كان سائدا لسنوات 

طويلة يف االتحاد امر صعب.

■ هل االجتامع مع اكرم حلبي بدد هواجسكم 
ومخاوفكم بعيد الخسارة امام بريوت؟

هواجسنا  اليه  نقلنا  ممتازا.  كان  االجتامع   □
ومخاوفنا واعرتاضنا عىل بعض االمور التي نعتربها 
خاطئة، وقد وعدنا بأن يتخذ كل االجراءات الالزمة 
لتبديد هذه الهواجس واملخاوف بطريقة حرفية 

تحفظ كرامة الجميع وحقوقهم عىل حد سواء. 

■ زرتم الرئيس سعد الحريري، هل ال يزال داعام 
لكم؟

□ لطاملا كانت دارة الحريري داعمة ملسرية النادي 
الريايض منذ الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي 
مل يتأخر يف دعم الرياضة عموما والنادي خصوصا. 
النهج  هذا  ملتزم  سعد  الشيخ  املكلف  الرئيس 
وداعم لهذه املسرية، وزيارتنا كانت لشكره عىل 
"دورة  وكأس  السوبر"  "كأس  ولتسليمه  دعمه 

حسام الدين الحريري".

■ اىل اي مدى حمل النادي الريايض يعترب كبريا  
عىل املهندس مازن طبارة؟

عىل  ليس  كبري  حمله  الريايض  حجم  يف  ناد   □
االدارة،  مجلس  عاتق  عىل  بل  فحسب،  رئيسه 
النادي  ومحبي  والجمهور  العمومية  والجمعية 
عىل  الحفاظ  واجب  جميعا  عليهم  لذا  ايضا. 
االمانة التي تسلمناها من اسالفنا لنسلمها بدورنا 

اىل الذين سيأتون من بعدنا.

انك  يعني  البطولة  لقب  استعادة  عدم  هل   ■
فشلت يف مهمتك؟

□ ال شك يف ان استعادة لقب الدوري هدف اسايس 
النادي  وموسم  والالعبني،  الفني  والجهاز  لالدارة 

رياضة
من دون القاب يعترب موسام فاشال. هدفنا بعد 
احراز كأس السوبر، استعادة لقب الدوري واحراز 
مسابقة الكأس. نحن ال نشارك يف اي مسابقة او 
دورة او بطولة اكانت محلية او خارجية اال بهدف 
الفوز بلقبها. اما وضع عدم احراز اللقب ال سمح 
الله يف خانة الفشل الشخيص، فهو سابق الوانه 

والقرار يف شأنه يتم يف حينه.

■ من هو الفريق املنافس للريايض بريوت؟
□ املنافسة عىل اللقب ستنحرص بني اربعة فرق 
هي: الشانفيل ديك املحدي، بريوت فرست كلوب، 
هومنتمن بريوت، اضافة اىل الريايض بريوت. نحن 
نفضل مواجهة الفريق االفضل، واذا قمنا بواجبنا 
عىل اكمل وجه وبطريقة صحيحة نصل اىل الدور 

النهايئ.

يف  جمهورين  وجود  ضد  بريوت  الريايض   ■
امللعب؟

□ االرضية ليست جاهزة او مهيأة القامة مباريات يف 
حضور جمهورين، خصوصا وان غالبية املالعب غري 
مجهزة لهذا االمر، وال ميكن املخاطرة بهذه الخطوة 
من دون تأمني السالمة للحارضين يف امللعب. علام 
املباريات  باقامة بعض  التي حصلت  التجارب  ان 
يف حضور جمهورين كانت مشجعة، ولكنها جرت 
عىل ملعب "مجمع نهاد نوفل للمرسح والرياضة" 

الوحيد املجهز لوجستيا الستقبال جمهورين.

الدول  بعض  اعالم  رفع  من  موقفكم  هو  ما   ■
االجنبية عىل املدرجات؟

□ االتحاد اتخذ قرارا مبنع رفع اي علم غري العلم 
اللبناين، وعىل الجميع التزام هذا القرار. لذلك عىل 
القانون  االتحاد يف حال وجود مخالفات تطبيق 

ومعاقبة املخالفني.

■ راض عن الصورة التي يعكسها جمهور الريايض 
يف امللعب؟

□ لقد اشتغلنا كثريا عىل هذا املوضوع، واشكر كل 
الذين تعاونوا وتجاوبوا. لكن هذا ال مينع حصول 
اىل  فنسارع يف كل مرة  املرات،  كبوات يف بعض 
معالجتها. نأمل يف حصول تعاون اكرب بني النوادي 

واالتحاد لتحسني صورة الجمهور يف امللعب. 
ن. ج

الرياضي داعم للحكم اللبناني 
شرط ان يكون مسؤوال
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