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رياضة

مير فريق الراسينغ بريوت يف واحد من اصعب املواسم منذ سنوات. النادي الذي تأسس سنة 1950، واستحق لقب سندباد 
الكرة اللبنانية، وحمل لقب بطولة الدوري اللبناين لنوادي الدرجة االوىل للرجال ثالث مرات اعوام 1958، 1964 و1970، 

مهدد بالسقوط اىل الدرجة الثانية

الراسينغ،  نادي  يعيشها  التي  الصعبة  الظروف 
وصعوبة  املايل  الشح  اىل  اسايس  شكل  يف  تعود 
اىل  االدارة  دفع  ما  دائم ومضمون،  ايجاد متويل 
خفض ميزانية فريق كرة القدم اىل اكرث من %60، 
وادى تاليا اىل حال من االرباك انعكست سلبا عىل 

نتائج الفريق.
"االمن العام" فتحت ملف النادي عىل مرصاعيه 

مع امني الصندوق جورج حنا. 

■ كيف تقّوم مستوى الدوري؟
الفنية  النواحي،  كل  من  مستمر  تراجع  يف   □
واالدارية واملالية. ال شك يف ان الوضع االقتصادي 
شكل  يف  الرياضة  قطاع  عىل  سلبا  اثر  السيئ 
ان  بدليل  خاص،  شكل  يف  القدم  وكرة  عام، 
غالبية النوادي باستثناء ناديني او ثالثة، خفضت 
عىل  سلبا  انعكس  ما   ،%60 من  اكرث  ميزانياتها 
التي  الفنية  والتحضريات  التدريبية  املعسكرات 
تسبق عادة انطالق الدوري، اضافة اىل انخفاض 
شكل  يف  تراجع  الذي  االجانب  الالعبني  مستوى 

كبري.

■ ما هي االسباب التي تؤدي سنويا اىل الرتاجع؟
□ هي من شقني: اول، يتعلق بالنوادي التي ويا 
لالسف تعتمد يف غالبيتها عىل متويل ومبادرات 
فردية ومزاجية من اشخاص رمبا لديهم اهداف 
غري رياضية، ما يؤثر يف شكل كبري عىل استقرار 
النادي وغياب االطمئنان للمستقبل. ثان، يتعلق 
باتحاد اللعبة واعضاء اللجنة التنفيذية الذي مر 
اللعبة 25 سنة ما حال  عىل وجودهم يف قيادة 
الرؤية  غياب  بسبب  وتقدمها،  تطورها  دون 
اىل  متتد  مستقبلية  عمل  وبرامج  والتخطيط 

سنوات وتعنى باالجيال الصاعدة.

امني صندوق نادي الراسينغ بريوت جورج حنا.

نوعية  عىل  سلبا  انعكس  ما  النوادي،  خزائن  يف 
الالعبني االجانب ومستواهم الفني.

■ كيف ترى مستوى التحكيم؟
اعرتاض  او  شكوى  دون  من  مباراة  متر  ال   □
اخطاء  دون  من  مباراة  تنتهي  وال  االندية،  من 
تحكيمية. ال الوم الحكام بل من يتوىل ادارة هذا 
للحكام.  وحامية  ورعاية  عناية  يوجد  ال  امللف. 
الحكم اللبناين يفتقد اىل التحضري البدين والذهني. 

■ ما هو الحل؟
جامعيني  جدد  حكام  لتخريج  اكادمييا  انشاء   □
يتمتعون باستقاللية بعيدة من الضغوط. التحكيم 
علم والخطأ البرشي وارد وطبيعي. لكن ال ميكن 

مقال

عدم تأهل لبنان إلى "مونديال" السلة: 
دروٌس وعبر

مل يعد خافيا عىل احد ان عدم تأهل منتخب لبنان يف كرة السلة للرجال اىل مسابقة كأس 
العامل املقررة يف الصني يف الصيف املقبل، شكل رضبة ال بل صفعة قوية اىل كرة السلة 
اللبنانية التي كانت متني النفس باملشاركة يف ارفع مسابقة عاملية يف لعبة كرة السلة للمرة 
الرابعة يف تاريخها، بعد اعوام 2002 يف الواليات املتحدة االمريكية، و2006 يف اليابان 

و2010 يف تركيا.
نكسة عدم التأهل بعد غياب دام 19 سنة كانت مؤملة اىل حد كبري، خصوصا وان الفرصة 
كانت متوافرة يف شكل كبري، ولبنان مل يكن يف حاجة سوى اىل فوز واحد من خمس 
مباريات خاضها يف املراحل االخرية من التصفيات االسيوية ـ االوقيانية، اثنتان منها عىل 

ارضه وامام جمهوره يف مواجهة منتخبي نيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
ال شك يف ان ما حصل يحتم وضع الجميع امام مسؤولياتهم، وفتح الباب واسعا امام مساءلة 
ومحاسبة اقله لنتعلم من هذه التجربة، ولنتفادى تكرار اخطائها الكثرية املعلنة منها والخفية 
او غري املعلنة، وهي اكرث بكثري. لو قدر ملنتخب لبنان الوصول اىل مسابقة كأس العامل لكان 

من شأن هذه الخطوة ان تعطي زخام كبريا للعبة عىل كل الصعد ويف كل املجاالت. 
مجد وعز كرة السلة الذي بني يف تسعينات القرن املايض خرس الكثري من رصيده نتيجة 
السياسات العشوائية التي اعتمدت منذ ما قبل تأهل لبنان للمرة االوىل اىل كأس العامل 
يف العام 2002، والتي مل يليها اي تخطيط او مشاريع لتمتني القواعد االساسية واالنطالق 
منها نحو مستقبل واعد. جاء التأهل الثاين يف العام 2006 ليعمي البصرية ويرفع من وترية 
الغرور، ويزيد من القرارات العشوائية. حتى ان "رشاء" البطاقة يف العام 2010 مل يدفع 
املسؤولني عن اللعبة يف حينه او الذين تعاقبوا عىل ادارة اللعبة اىل دق ناقوس الخطر، 

واالقالع عن سياسة طمر الرؤوس يف الرمال. 
وألن التضخيم االعالمي للعبة تخطى قيمة تضخيمها املايل التي اثر فيها سلبا ايضا، فكان 
التلهي باالستعراض واالغفال عن االضاءة عىل املشاكل التي تحولت اىل كوارث فعلية، 

ترجمت من خالل نتائج االندية يف البطوالت الخارجية الرسمية. 
نعم. العودة اىل املايض ترتك الجميع امام مرحلة محاسبة شخصية، بدءا من املتعاقبني عىل 
ادارة االتحاد، مرورا بالنوادي، وصوال اىل الالعبني انفسهم. اذ مبجرد االتعاظ من الذي حصل 
يف التصفيات االخرية، ميكن بدء عملية تصحيح االخطاء، واالنطالق من جديد نحو عملية 

بناء بعيدة كل البعد من التضخيم والعيش يف االوهام، او التطنيش كأن شيئا مل يحصل.
وألن البكاء عىل االطالل ونكء الجراح يزيدان "الطني بلة"، حسنا فعل االتحاد، بطي 
صفحة التصفيات وبدء ورشة عمل واسعة، من خالل تشكيل لجنة من خرباء ومدربني 
تضم عضو اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية جاسم قانصوه واملدرب الوطني جو 
مجاعص والخرباء االيطايل جورجيو غوندولفي والرصيب نيناد ترونيتش ومواطنيه ميورداغ 
برييسيتش وميالن كوتاراتش، مهمتها درس الواقع الحايل للعبة. اللجنة مل تتأخر يف مبارشة 
عملها الذي يتلخص باقرتاح رؤية مستقبلية شاملة لكرة السلة اللبنانية بالتنسيق والتعاون 

مع جميع املعنيني، لوضعها يف مهلة ال تزيد عن شهرين يف ترصف االتحاد.
عدم التأهل اىل كأس العامل بقدر ما هو مؤمل ومحزن وقاس، يجب ان يكون مناسبة 
الستخالص الدروس والعرب، والعمل عىل ان يكون التأهل بعد 4 سنوات مبنيا عىل اسس 

متينة واقعية بعيدة من االحالم واالوهام. 

نمر جبر

هي  بل  برشيا  خطأ  واضحة  تسلل  حالة  اعتبار 
خطأ قانوين وتربيرها بانها خطأ طبيعي وانساين 
يحلها.  وال  املشكلة  ويفاقم  املباريات  يف  يحصل 
االتحاد  عىل  بل  الحكم،  عىل  ليست  املسؤولية 

املطالب بايالء ملف التحكيم عناية فائقة.

■ راض عن موقع الراسينغ الذي يحاول الهروب 
من السقوط اىل الدرجة الثانية؟

□ يجب ان ال ننىس الظروف التي مر فيها الفريق 
الذي كان قاب قوسني او ادىن من االنسحاب من 
ثقتنا  عدم  ابرزها  عدة،  عوامل  بسبب  البطولة 
اكرث من مستثمر يف  اوصلت  التي  اللعبة  بادارة 
اللعبة اىل القرف، واالبتعاد نتيجة الظلم وغياب 
العدالة يف التعامل مع الفرق. لكن ذلك ال يعني 
انك  االهم  الذي نشغله.  املوقع  اننا راضون عن 
اذا  رسا  اكشف  ال  املشاركة؟  ملاذا  نفسك  تسأل 
قلت ان الفريق تم تجميعه يف آخر اسبوعني من 
موعد انطالق الدوري. طموحنا ان ننهي املوسم 
يف مركز بعيد من خطر الهبوط الذي ال يليق باسم 

الراسينغ وتاريخه.

املوسمني  يف  تراجع  يف  الراسينغ  فريق  نتائج   ■
االخريين ملاذا؟ هل االمر مرتبط بالتمويل؟

□ يف املوسم املايض تعرضنا للظلم ومتت محاربتنا 
قرار  عن  تراجعنا  وقد  الحايل،  املوسم  من  اكرث 
ان  اىل  اضافة  االخرية.  اللحظات  يف  االنسحاب 
العبني  مع  بالتعاقد  تسمح  ال  املادية  االمكانات 
حسن  مثل  رفيع،  طراز  من  واجانب  محليني 
معتوق، نادر مطر، ربيع عطايا، سوين سعد، جاد 
العهد مارتن توشيف والحاج  الدين والعب  نور 
مالك وغريهم من الذين كنا نفكر يف استقدامهم. 

لكن امكاناتنا املادية ال تسمح بذلك. 

■ هل الراسينغ مستهدف تحكيميا؟
هناك  بل  مستهدف،  انه  اقول  ان  اريد  ال   □
اخطاء كثرية فاضحة وواضحة من الحكام ظلمتنا 
مع  مبارياتنا  يف  نقاط   8 من  اكرث  من  وحرمتنا 
النجمة، واالصابة التي سجلناها يف مرمى االخاء 
االهيل عاليه، واصابة العهد يف مرمانا من تسلل 
الصفر  البطاقات  كرثة  الظاملة.  االنصار  واصابة 

nemer.jabre66@yahoo.comوحاالت الطرد التي تعرض لها العبو الراسينغ 

أمني صندوق نادي الراسينغ: إدارة اللعبة
أوصلتنا إلى القرف واإلنسحاب وارد

غالبية النوادي خفضت 
ميزانياتها اكثر من %60

■ كيف ترى مستوى الالعبني االجانب يف دوري 
املوسم الحايل؟

□ من سيئ اىل اسوأ. االمر مرتبط بعوامل عدة 
ابرزها املالعب غري الصالحة وغري املجهزة، ورفض 
الكثري من الالعبني الحضور اىل لبنان لعدم وجود 
ما يحفزهم ويشجعهم. اضف اىل ذلك الشح املايل 
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تطرح اكرث من عالمة استفهام. حرمنا يف اكرث 
من مباراة من العبني اساسيني نتيجة قرارات ظاملة 

من الحكام.

■ هل انسحاب ممول الفريق وداعمه االسايس 
اىل  ادى  فرعون  ميشال  السابق  والنائب  الوزير 

هذا االرباك يف الفريق؟
الفريق  السابق فرعون حمل  الوزير والنائب   □
مطلب.  اي  له  يكون  ان  دون  من  سنوات،   10
موضوع  طرحنا  باشهر  النيابية  االنتخابات  قبل 
وغياب  الظلم  نتيجة  الدوري  من  االنسحاب 
العدالة اضافة اىل حال القرف من االوضاع التي 
تحوط باللعبة، فكان السؤال املوحد عندنا جميعا: 
عىل  دوالر  الف  من رصف 700  االفادة  ما هي 
فريق يف الدرجة االوىل وادارته ليست مشاركة يف 
ادارة اللعبة وممنوعة من ذلك؟ اليس من االفضل 

رصف هذا املبلغ عىل اكادمييا لتخريج العبني؟

■ موازنة الفريق يف املوسمني االخريين مل تتخط 
600 الف دوالر، وهي ليست بعيدة من موازنة 
فرق اخرى وضعها افضل من وضع الراسينغ، ملاذا 

هذا التفاوت؟
□ يف موسم 2016 – 2017 ناهزت موازنة الفريق 
690 الف دوالر، ويف موسم 2017 – 2018 قاربت 
املوازنة 700 الف دوالر، ويف هذا املوسم مل تقل 
عن هذا املبلغ. من خمس سنوات حل الفريق يف 
املركز الثالث، ومن موسمني حل الفريق ايضا يف 
املركز الثالث مبوازنة ال تقل عن 700 الف دوالر. 
الفريق يف املراكز االخرية نتيجة  يف هذا املوسم، 
االرباك الذي حصل بداية املوسم ونحن ندفع مثنه 

باهظا من دون اغفال االخطاء التحكيمية.

■ من اّمن الجزء االكرب من موازنة الفريق لهذا 
املوسم؟

□ مل يعد خافيا عىل احد ان ادارة الراسينغ كان 
فجأة  لكن  الدوري.  من  االنسحاب  اىل  متجهة 
تدخل محافظ بريوت القايض زياد شبيب واعترب 
ان  يجب  سنة  عمره 85  الراسينغ  مثل  ناديا  ان 
التمويل  ملف  واخذ  الدوري،  يف  موجودا  يكون 
عىل عاتقه من خالل عالقاته االجتامعية، وساعد 
عىل تأسيس جمعية اصدقاء نادي الراسينغ التي 

تضم عائالت بريوتية ميسورة تتوىل متويل النادي.   

■ املدير الفني للفريق املدرب رضا عنرت يتعرض 
عن  راضية  االدارة  هل  االنتقادات،  من  للكثري 

ادائه؟
□ ال ميلك املدرب عنرت خيارات كثرية، وليس بني 
يديه امكانات كبرية وهائلة لتحقيق نتائج جيدة 
افضل من تلك التي حققها. االدارة تدرك جيدا ان 
ما تحقق مقارنة باالمكانات املتوافرة مقنع اىل حد 
ما، مع التأكيد والتشديد عىل رغبتنا الجامحة يف 
ان يكون الفريق يف مركز متقدم. ما حققه املدرب 
عنرت يف ظل الظروف التي مير فيها الفريق يعترب 

كافيا وجيدا.

■ الجمهور يشعر ان االدارة تحمي املدرب عنرت 
وتوفر له مظلة رغم النتائج املتواضعة، هل هذا 

االمر صحيح؟
املدرب،  حامية  االدارة  واجب  من  طبعا.   □
والقيمون عىل النادي لديهم ثقة مطلقة باملدرب 
عنرت صاحب الفكر الكروي واملرشوع املستقبيل 
الذي يرتكز عىل بناء فريق من الشباب للسنوات 
الخمس املقبلة، ونحن وافقنا عىل مرشوعه رغم 
ال  قد  سنقدمها.  التي  بالتضحيات  مسبقا  علمنا 
البداية،  يف  املرشوع  عن  راضيا  الجمهور  يكون 
لكن معامله بدأت تظهر تدريجا من خالل الالعبني 
الشباب الذين بدأ املدرب يزج بهم يف املباريات 
االحتكاك  بهدف  مدروسة،  علمية  بطريقة 
واكتساب الخربة، امثال مارك مهنا، اييل برادعي، 
مكاوي، سلطان حيدر وعيل  كريم  خاتون،  عيل 
فحص الذين سيكونون نواة الفريق املستقبيل يف 
امام كل  الباب  املقبلة. اضافة اىل فتح  السنوات 
الشباب الذين لديهم الرغبة والقدرة عىل اللعب 

مع املدرب عنرت. 

خط  يف  هل  الفريق؟  يف  الفني  الخلل  اين   ■
الهجوم ام يف خط الدفاع؟

املوسم  بداية  يف  الفريق  تحضري  يف  الرسعة   □
دفعت املدرب اىل االعتامد عىل العب اجنبي يف 
خط الدفاع، ما ادى اىل خلل يف خط الهجوم تم 
استدراكه بني مرحلتي الذهاب واالياب باستقدام 
الالعب االفريقي بابا توندي، فتغري شكل الفريق 

رياضة
اىل نزعة هجومية، وهذا ما ظهر بشكل واضح يف 

مرحلة االياب.

■ كيف تصف العالقة مع املعارضة الراسينغاوية 
التي تحمل اسم املجتمع الراسينغاوي؟

□ ال مانع من وجود معارضة، فوجودها امر صحي 
ومفيد خصوصا عندما يكون هدفها مصلحة النادي 
وليس التشهري به وباعضاء االدارة ومس كراماتهم 
واطالق االشاعات التي تيسء اىل النادي وترض به 
تطلق  التي  املعارضة  املمولني.  وتبعد  وبسمعته 
اول  قسامن:  الراسينغاوي  املجتمع  نفسها  عىل 
هدفه خلق حسابات وهمية عىل مواقع التواصل 
االجتامعي واطالق االكاذيب واالشاعات، وهؤالء ال 
ميكن اعتبارهم معارضة بل اعداء للنادي. والقسم 
الثاين نكن له كل االحرتام امثال زياد سعادة الذي 
نختلف معه يف وجهات النظر لكن نقر بنجاحه 
االدارة  مع  ويتعاطى  القدم  كرة  يف  االكادميي 
ملعارضني  الباب  وفتحنا  سبق  لقد  احرتام.  بكل 
ابومراد نجل  الراعي وجورج  سابقني امثال طوين 
نحن  ابومراد.  جوزف  للنادي  التاريخي  الرئيس 
نقدر ونحرتم كل شخص يعارض ويقدم يف املقابل 
والتطوير،  التحسني  يف  تساهم  مفيدة  اقرتاحات 

وليس انطالقا من مبدأ "قوم القعد محلك".

■ خائف عىل نادي الراسينغ؟
مل  الصعبة  الظروف  من  الرغم  عىل  اذ  كال.   □
نستسلم ومل نرتاجع. لكن يف حال استمر التعاطي 
يف كرة القدم من املعنيني عن اللعبة يف الطريقة 
نفسها ال يعود الخوف فيه عىل الراسينغ فقط، بل 
عىل جميع االندية وعىل لعبة كرة القدم عموما. 

■ هل ال تزال فكرة االنسحاب من دوري الدرجة 
االوىل واردة؟

واستمرار  القانون  تطبيق  عدم  عىل  االرصار   □
الظلم وعدم وجود رؤية واضحة من االتحاد تطمنئ 
للمستقبل، ستجعل من االنسحاب حالة عامة لن 
اخرى.  نوادي  ستطاول  بل  الراسينغ  عىل  تقترص 
وتأمني  التمويل  اليجاد  الصعبة  الظروف  ظل  يف 
القرف والهرب  العالية، يصبح  املصاريف والكلفة 
من الظلم قريبني ويدفعان اىل اتخاذ قرارات صعبة.
ن. ج


