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رياضة

منذ تسلمه رئاسة اتحاد الغولف يف ترشين الثاين 2016، يحاول كريم سليم سالم وزمالؤه يف االتحاد تغيري صورة اللعبة من رياضة 
مخصصة للميسورين والكبار يف العمر اىل رياضة لكافة رشائح املجتمع والفئات العمرية. وضع لهذا الغرض برنامج عمل اطلق 

عليه "رؤيا 2020"، تضمن العديد من املشاريع التي بدأت نتائجها تظهر تدريجا عىل الصعيدين املحيل والخارجي

التقدم  فان  واملشاكل،  الصعوبات  رغم 
الفئات  عىل صعيد  تحقق  الذي  امللحوظ 
الخاصة  املدارس  وبطوالت  العمرية 
ما  رسعان  املغرتبني،  والالعبني  والرسمية، 
خالل  من  تظهر  العملية  نتائجه  بدأت 
الغولف،  رياضة  مزاويل  عدد  ارتفاع 
دول  يف  املقيمني  الالعبني  ومشاركة 

االغرتاب يف نشاطات االتحاد الرسمية. 
االتحاد  رئيس  التقت  العام"  "االمن 
نادي  يف  سالم  كريم  للغولف  اللبناين 
واقع  حول  افق  جولة  وكانت  الغولف، 

ومستقبلها. اللعبة 
 

■ كيف تقّوم مستوى رياضة الغولف يف 
لبنان مقارنة باملنطقة وآسيا؟

لدينا،  التي  واالمكانات  التحديات  مع   □
مساعدة  انتظار  يف  املوهبة  عىل  نعتمد 
العبينا عىل تأمني احدث املعدات، وتوفري 
متنوعة  مالعب  عىل  اللعب  ظروف  لهم 
االول  املركز  يف  كنا  عربيا  ومتطورة. 
البالد  ولكن  االلقاب،  عن  دامئا  ومنافسني 
ما  لنا  خالفا  اللعبة  يف  استثمرت  العربية 
من  متكنا  ذلك  رغم  بالتقدم.  لهم  سمح 
االوائل  االربعة  بني  موقعنا  عىل  الحفاظ 
الالعبني.  من  الفردية  املبادرات  بفضل 
التي  املواهب  مع  نطمح  نحن  آسيويا، 
والتطور  التقدم  اىل  االغرتاب  يف  نكتشفها 

يف الرتتيب.

رياضة  ان  القول  يصح  مدى  اي  اىل   ■
الغولف مرتبطة بعائلة سالم؟

□ نحن نؤمن ان رياضة الغولف يجب ان 

رئيس االتحاد اللبناين للغولف كريم سالم.

عىل  تعتمد  وال  مؤسسايت،  اطار  يف  تكون 
سليم  الوالد  رحيل  بعد  عائلة.  او  شخص 
واالتحادين  الغولف  ناديي  مؤسس  سالم 
الدكتور  توىل  للعبة،  والعريب  اللبناين 
فيصل علم الدين املسؤولية ملدة 16 سنة 
مرضية،  نتائج  وحققت  اللعبة  فاستمرت 

خالل  من  املرحلة  لهذه  مواكبا  وكنت 
يف  لست  االتحاد.  ويف  النادي  يف  موقعي 
وارد البقاء املدة نفسها يف االتحاد، واطمح 
املسؤولية  يتوىل  من  يخلفني  ان  اىل 
استمرارية  الحياة  ان  اؤمن  بجدارة. 
الجديد  والتغيري رضوري وصحي، والجيل 
عمل  فريق  وجود  جديدة.  افكار  لديه 
من  افضل  متنوعة  بافكار  اختصايص 

استئثار شخص بكل االراء واملهامت.

سالم  كريم  انتخاب  منذ  تغري  ماذا   ■
لالتحاد؟ رئيسا 

الدويل  االتحاد  مع  التواصل  اعدنا   □
سنوات  اربع  ملدة  عمل  خطة  ووضعنا 

مقال
تجربة الجمهورين نجحت.. ولكن!

االوىل  الدرجة  لنوادي  السلة  كرة  يف  اللبناين  الدوري  مباريات  تقام  زمن  منذ 
وال  امللعب،  مدرجات  عىل  االرض  صاحب  الفريق  جمهور  حضور  يف  للرجال 
يسمح لجمهور الفريق الخصم بالحضور. يعود هذا القرار العتبارات كثرية، منها 
طائفية، ومنها أمنية، والخوف من حصول مشاكل وصدامات بني الجمهورين، 

رغم انه يف دوري كرة القدم يتواجد جمهوران عىل املدرجات.
بعد تجربتي نهايئ كأس لبنان املوسم املايض، وكأس السوبر بداية هذا املوسم 
عىل  الجمهورين  وحضور  بريوت،  وهومنتمن  بريوت  الريايض  فريقي  بني 
القول  مكايل، ميكن  زوق  والرياضة" يف  للمرسح  نوفل  نهاد  "مجمع  مدرجات 
ان املباراتني نالتا عالمة فوق املعدل، وخرجتا بنتيجة مرضية، وخالصة ان وجود 
جمهورين يف املباراة مل يعد امرا صعبا او احتامال غري وارد، رغم حصول بعض 
الرتاشق الكالمي بني الجمهورين وبقي ضمن االطار "املقبول"، وهذا طبيعي يف 
عامل كرة السلة او كرة القدم. لكن املباراتني ظهرتا بصورة مقبولة جدا جامهرييا.

املباريات  اىل  الجمهورين  عودة  احتامل  عن  الهمس  عاد  املوسم  بداية  مع 
جهة  او  طرف  اي  يتبنى  ان  دون  من  قليلة،  وبنسب  مدروسة،  بطريقة  ولو 
ميكن  التي  الحساسية  ابرزها  كثرية،  العتبارات  علنية  بطريقة  الطرح  هذا 
والحكمة،  الريايض  وهومنتمن،  الريايض  مثل  املباريات  بعض  تشهدها  ان 
والشانفيل  وهومنتمن،  الشانفيل  والحكمة،  الشانفيل  والحكمة،  هومنتمن 
والريايض. وعدم جهوزية غالبية املالعب لوجستيا وامنيا الستقبال جمهورين 

اال قلة قليلة. 
حضور  اىل  مىض  وقت  اي  من  اكرث  حاجة  يف  اليوم  اللعبة  تبدو  ذلك  رغم 
التلفزيوين، والتي  بالنقل  املرتبطة  التغيريات  جمهورين يف امللعب، خاصة بعد 
بحضور  لجمهورين  فالسامح  البطولة.  متابعة  نسبة  عىل  يظهر  تاثريها  بدأ 
البطولة،  يتابع  الذي  الجمهور  تراجع عدد  يقلل من حجم  ان  املباريات ميكن 
مبارشة  املباريات  نقل  يف  الجديدة  الطريقة  عىل  رضاه  عدم  عن  عّب  والذي 
االمنية.  القوى  مبساعدة  موجودة  تبقى  الجامهري  ضبط  فامكان  الهواء.  عىل 
الجمهور هو اساس اي رياضة ومنها كرة السلة. وبالنظر اىل دول اخرى، فان 
الجمهور يعطي كرة السلة رونقا خاصا. يف الدوري االمرييك يحرض الجمهوران 
كان  املدرجات  الشغب عىل  اوروبا.  يف  الحال  وكذلك  تجاوزات،  اي  دون  من 
االتحادات  لكن عمدت  العامل.  اقل يف مختلف دول  بنسبة  يزال  موجودا، وال 
للحد  اجراءات  اتخاذ  اىل  الدول  مختلف  الجامهري يف  وروابط  االمنية  والقوى 

من اعامل العنف والشغب. مل يكن االمر سهال، لكنه نجح يف نهاية املطاف. 
يف  قدما  للميض  الجمهور  وروابط  والنوادي  االتحاد  امام  كبري  التحدي  اليوم 
العمل عىل اعادة الجمهورين اىل املالعب. املهمة ليست سهلة، والعوائق التي 
تحول دون ترجمتها عمليا كبرية وابرزها امنية، واملطلوب الكثري من الجهد من 

جميع االطراف حتى تصل االمور اىل خواتيهام السعيدة. 
االمر ليس سهال، لكن مع ارصار الجميع وتعاونهم وتضامنهم قد تصل املساعي 

اىل نتائج ايجابية.

نمر جبر

واطلعنا  الدويل،  االتحاد  مع  بالتنسيق 
وزارة الشباب والرياضة واللجنة التنفيذية 
بعدما  عليها،  اللبنانية  االوملبية  للجنة 
اضحت اللعبة يف برنامج االلعاب االوملبية 
تعتمد  الخطة   .2016 العام  منذ  رسميا 
اللعبة  نرش  ابرزها  محاور،  عدة  عىل 
التواصل  ووسائل  االعالمية  الوسائل  عرب 

االجتامعي، وغولف املدارس واملغرتبني.

التي  والصعوبات  املشاكل  هي  ما   ■
تواجه االتحاد؟

□ اوال واخريا التمويل والدعم املادي. رغم 
كل الظروف الصعبة، نحن سعداء بوجود 
مؤسسات ورعاة يؤمنون برياضة الغولف 
الرشق  طريان  ورشكة  الفا  رشكة  ابرزها 
مدكو،  اس يس ورشكة  وبنك يس  االوسط 
والرياضة  الشباب  وزارة  دعم  اىل  اضافة 
"غولف  مرشوع  باطالق  لنا  سمح  ما 
الخارجية.  املشاركات  وتأمني  املدارس" 
ومرتبطون  هواة  الغولف  العبي  غالبية 
الكبرية  التحديات  احد  الخاصة.  باعاملهم 
التي نواجهها دفع الالعبني اىل التفرغ اكرث 
للعبة، ونعتمد يف هذا املرشوع عىل املزج 

بني الالعبني املقيمني والعبي االغرتاب.

■ ما هي البطوالت التي ينظمها االتحاد 
سنويا؟

عىل  للرجال  املفتوحة  لبنان  بطولة   □
مرحلتني،  عىل  والسيدات  مراحل  اربع 
سنة   18 دون  ملا  للناشئني  لبنان  وبطولة 
االستقالل  وكأس  ايضا،  مرحلتني  عىل 
ايلول.  يف  جميعها  تقام  الفئات.  ملختلف 
والسيدات  الرجال  بطولة  يف  يشارك 
عددهم  يبلغ  الذين  املصنفون  الالعبون 
الناشئني  بطولة  ويف  العبة.  و12  العبا   25
سويا.  يتنافسون  والعبة  العبا   35 زهاء 
بطولة  االوىل  للمرة  االتحاد  نظم  كام 
املدارس مبشاركة 11 مدرسة، وهذه السنة 
وستتضمن  مدرسة   16 اىل  العدد  ارتفع 
ذوي  بطولة  العام  لهذا  املدارس  بطولة 

املشاريع  من  الخاصة.  nemer.jabre66@yahoo.comاالحتياجات 

رئيس إتحاد الغولف: "رؤيا 2020" 
مشروع لنشر اللعبة وتطويرها

رياضة الغولف يجب ان تكون 
في اطار مؤسساتي ال تعتمد 

على شخص او عائلة
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بطولة  تنظيم  لالتحاد  املستقبلية 
املغرتبني  وبطولة  املصنفني  غري  لالعبني 
ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  برعاية 

عون.

■ ما هو العدد الحقيقي لالعبي الغولف 
املسجلني يف االتحاد؟

محليا،  والعبة  العبا   371 يقارب  ما   □
االغرتاب.  يف  والعبة  العب   1500 وزهاء 
االجراءات  كل  انجاز  صدد  يف  ونحن 
لتسجيلهم عىل كشوفات االتحاد ليتمكنوا 
املحلية  البطوالت  يف  املشاركة  من  الحقا 

والخارجية التي ينظمها االتحاد. 

■ وضعت خطة مستقبلية اطلقت عليها 
هي  وما  منها  نفذ  ماذا   ."2020 "رؤيا 

العوائق والصعوبات التي تعرتضها؟
□ ترتكز عىل نرش اللعبة، اطالق منصات 
الالعبني  ومع  الخارجي  العامل  مع  تواصل 
الخارج،  يف  املقيمني  لبناين  اصل  من 
برامج  خالل  من  املجتمع  مع  االندماج 
الخاصة،  االحتياجات  باصحاب  تعنى 
والرسمية  الخاصة  املدارس  بطولة  تنظيم 
رسميا  اللعبة  انضامم  بعد  طورناها  التي 
من  لالستفادة  االوملبية  االلعاب  اىل 
الكادر  لتطوير  االوملبي  الدعم  صندوق 
وقد  الدويل،  االتحاد  مع  بالتعاون  الفني 
شهادات  حملة  من  مدربون  لدينا  اصبح 
اىل  للوصول  متهيدا  اول  مستوى  دولية 
فهو  تحقق  ما  ابرز  اما  ثالث.  مستوى 

تأهلنا اىل بطولة العامل للسيدات.

اين  املدارس  يف  اللعبة  نرش  خطة   ■
اصبحت، وهل تحقق اهدافها؟

□ تتطور وتكرب يف شكل رسيع، واملشكلة 
قدرتنا  عدم  نواجهها  التي  االساسية 
تريد  التي  املدارس  طلب  تلبية  عىل 
فاق  الطلب  الن  املرشوع،  يف  االنخراط 
املوجودة  والفنية  اللوجستية  قدراتنا 
شكل  يف  املرشوع  يف  نعتمد  نحن  راهنا. 
اللعبة  نرش  يف  االسايس  رشيكنا  عىل  كبري 

نادي الغولف، الذي يقدم الكوادر الفنية 
شكل  يف  ويساهم  مجانا،  واللوجستية 
سنتني  خالل  لبطوالت.  انجاح  يف  رئييس 
الغولف  ميارسون  ولدا   35 لدينا  اصبح 
منهم  الرسمية،  البطوالت  يف  ويشاركون 
الوطني ويشاركان  باملنتخب  التحقا  اثنان 
ونطمح  خارجية،  ومسابقات  بطوالت  يف 
الراسخة  العقيدة  وكرس  العدد  رفع  اىل 
الغولف  رياضة  ان  املجتمع  غالبية  عند 
ليست محصورة بفئة معينة اجتامعيا وال 

عمريا. 

الغولف  يحققها  التي  النتائج  هل   ■
اللبناين يف البطوالت واملسابقات الخارجية 

مرضية ومشجعة؟
متوقعة،  كانت  الكبار  عند  امانة  بكل   □
توقعاتنا  فاقت  فقد  الناشئني  عن  اما 
االوىل  للمرة  التأهل  لنا  اتاح  ما  بكثري 
وبطولة  انكلرتا،  وبطولة  آسيا  بطولة  اىل 
فريق مشارك  اصغر  وكنا  للسيدات  العامل 
وحظينا بتشجيع ودعم وتنويه من االتحاد 
النتائج  كاتحاد سنستثمر يف  الدويل. نحن 
الناشئني  وتشجيع  اكرث،  والتطور  للتقدم 
ان  يفرح  ما  الغولف.  يف  اكرث  لالنخراط 
طويال  صفق  العامل  بطولة  يف  الجمهور 
احد  يصدق  ومل  العلم،  رفع  عند  للبنان 
ان لدينا ملف غولف واحدا يف بلدنا. كام 
يف  حلت  التي  ريشاين  فانيسا  الالعبة  ان 
وتأهلت  العربية،  البطولة  الثاين يف  املركز 
من  متكنت  وانكلرتا،  آسيا  بطولتي  اىل 
اللبناين  االتحاد  ومساعدة  الغولف  خالل 
الجامعات  اهم  احدى  اىل  االنضامم  من 
الواليات  يف  للغولف  االمرييك  الدوري  يف 

االمريكية. املتحدة 

■ كيف تقّوم التعاون مع االتحاد العريب 
املكتب  يف  عضويتك  من  انطالقا  للغولف 

التنفيذي؟
جديدة  خطة  وضع  العريب  االتحاد   □
السنة  التي حصلت هذه  بعد االنتخابات 
دخلت  التي  الشابة  للوجوه  اتاحت  التي 

رياضة
جديدة  افكار  طرح  التنفيذي  املكتب  اىل 
اللعبة، ضمن خطة ملدة  لصالح  وتغيريية 
من  بنتائجها  نشعر  وبدأنا  سنوات،  اربع 

خالل البطوالت وارتفاع املستوى.

املغرتبني  عىل  االعتامد  مدى  اي  اىل   ■
يعطي دفعا للعبة؟

املغرتبني  كبريا من  ان جزءا  تبني  الذي   □
ليس فقط يحب وطنه، بل مخول تحقيق 
من  ريشاين  فانيسا  مثل  جيدة،  نتائج 
كارل  اوسرتاليا،  من  بركات  ارثر  امريكا، 
عساف  وليا  ساره  املانيا،  من  طرابليس 
افريقيا،  جنوب  من  رعد  جيا  فرنسا،  من 
مثلوا  الذين  ماليزيا،  من  سنو  انيس 
خارجية  وبطوالت  مسابقات  يف  لبنان 
بالدهم  علم  ورفعوا  حسنا  بالء  وابلوا 
الغولف  لعبة  خالل  من  واعتزاز.  بفخر 
اصبحوا عىل تواصل مع بلدهم االم. نحن 
برعاية  للمغرتبني  بطولة  اقامة  صدد  يف 
عون،  ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس 
واملغرتبني  الخارجية  وزارة  مع  بالتعاون 
ووزارة الشباب والرياضة، وستكون ضمن 
املقرر  االغرتابية"  الطاقة  "مؤمتر  فعاليات 
من  اكرث  مشاركة  ونتوقع  املقبل،  ايار  يف 
الدول  مختلف  من  والعبة  العب   100

والقارات. 

لبنان  التي حققها  النتائج  ابرز  ■ ما هي 
منذ  الخارجية  والبطوالت  املسابقات  يف 

العام 2016 تاريخ توليك رئاسة االتحاد؟
الدولية  مرص  بطولة  يف  الثاين  املركز   □
سليم  الالعب  عرب   2017 العام  للناشئني 
يف  الفردي  لفئة  الثاين  املركز  الزين. 
نفسه  العام  يف  للسيدات  العرب  بطولة 
الثالث  واملركز  ريشاين،  فنيسا  الالعبة  عرب 
وكيا  عساف  ساره  من  كل  عرب  للفرق 
بطولة  يف  االول  املركز  وريشاين،  عساف 
العام  يف  للمخرضمني  املفتوحة  قربص 
االردن  بطولة  يف  االول  واملركز   ،2017
الشيخ  نفسه. كام حل  العام  املفتوحة يف 

موىس الزين يف املركز الثاين.

اتحاد  بني  العالقة  حقيقة  هي  ما   ■
الغولف ونادي الغولف؟

النادي  كونه  اساسية  ورشاكة  توأمة   □
والنادي  االتحاد  الغولف.  لرياضة  الوحيد 
القول  وميكن  بعضا،  بعضهام  يكمالن 
مصلحتهام  واحد.  جسم  يف  رأسان  انهام 
ونرشها  اللعبة  النجاح  بالتعاون  تقيض 
دور  الالعبني.  من  عدد  اكرب  واستقطاب 
ويطاول  اللعبة  من  اكرب  الغولف  نادي 
البيئي  االقتصادي،  االجتامعي،  القطاع 

والريايض.

التي  والصعوبات  العوائق  هي  ما   ■
تعرتض ارتفاع عدد نوادي الغولف؟

مشاريع  خالل  من  االرتفاع  طور  يف   □
عقارية تقام يف عدد من املناطق، ابرزها 
فيالج"  ماوننت  غولف  "احالم   مرشوع 
عىل  ميتد  الذي  كفردبيان  منطقة  يف 
من  مربع،  مرت  مليون   1،1  مساحة 
عالية،  مبواصفات  غولف  ملعب  ضمنها 
اخرى.  رياضية  انشطة  اىل  اضافة 
منطقة  يف  لالعبني  فرصة  وسيشكل 

استخدامه  واملحيط  وجبيل  كرسوان 
محلية،  وبطوالت  للتامرين  كملعب 
عدد  اكرب  يف  اللعبة  نرش  يف  وسيساهم 
طور  مرشوع  هناك  كام  املناطق.  من 
التنفيذ يف منطقة رومية يف املنت الشاميل 
ملعبا  ويتضمن  "انرتا"،  رشكة  اىل  يعود 
وسيكون  حفرة،   18 من  للغولف  دوليا 
استضافة  عىل  وقادرا  دولية  مبواصفات 

بطوالت عاملية.

رئاسة  يف  سالم  كريم  سيخلف  من   ■
االتحاد بعد انتهاء واليته؟

الشباب  وزارة  اىل  يعود  خالفتي  قرار   □
والرياضة. امتنى انجاز الخطة التي وضعتها 
نتمكن  مل  حال  ويف   ،2020 العام  حتى 
املسؤولني  ان  وطاملا  االسباب،  من  لسبب 
انني ال زلت مؤهال  اللعبة يجدون  واهل 
لن  مسؤوليايت،  وتحمل  باملهامت  للقيام 
من  يجدون  عندما  قدما.  امليض  يف  اتردد 
املشجعني  اول  ساكون  وافضل  اكفأ  هو 

والداعمني.

■ اىل أي مدى اثر سلبا رفع سعر القيمة 
ملعب  عليه  يقام  الذي  للعقار  التأجريية 

الغولف؟ وهل النادي يف عجز؟
موازنة  عىل  يقترص  ال  السلبي  تأثريها   □
اعباء  اضافة  بل  السنوية،  النادي 
الظروف  هذه  يف  خصوصا  اخرى  مالية 
القيمة  رفع  عىل  يقترص  مل  االمر  الصعبة. 
دوالر،  الف   50 اىل  السنوية  التأجريية 
الف   50 بقيمة  سنوية  زيادة  رافقها  بل 
السنة  يف  االجاملية  القيمة  لتصل  دوالر 
يف  دوالر.  الف   350 اىل  االخرية  السابعة 
من  يعيشون  عائلة   100 من  اكرث  النادي 
ابدا  يفكر  مل  االدارة  ومجلس  وظيفتهم، 
حريص  النه  منهم  احد  عن  االستغناء  يف 
عىل الحفاظ عىل صورة النادي الحضارية 
رغم  املستوى  رفيعة  خدمات  وتقديم 
االخرية  الـ7  السنوات  يعاين يف  النادي  ان 
يف  االعضاء  من  تسديده  يتم  عجز،  من 
العمومية من دون أي مساعدة  الجمعية 
او من اي جهة اخرى. اشكر  الدولة،  من 
فخامة الرئيس العامد ميشال عون ودولة 
سعد  الرئيس  ودولة  بري  نبيه  الرئيس 
والنقل  العامة  االشغال  ووزيري  الحريري 
والرياضة  والشباب  فنيانوس  يوسف 
االيجار،  عقد  تجديد  عىل  فنيش  محمد 
ملعب  لديه  عريب  بلد  اول  لبنان  ليبقى 
غولف بدل ان يصبح اول بلد عريب ليس 

لديه ملعب غولف. 
ن. ج

حصة تدريبية لالعبني صغار.

في بطولة العالم 
للسيدات حظي لبنان بتشجيع 

ودعم االتحاد الدولي

نستعد لتنظيم بطولة 
للمغتربني ضمن فعاليات 

"مؤتمر الطاقة االغترابية"


