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رياضة

منذ تأسيس االتحاد اللبناين للمالكمة يف العام 1967، شهدت حلبات "الفن النبيل" بطوالت شارك فيها ابطال تألقوا وحققوا 
انجازات عربية واسيوية. الحقا، وتحديدا خالل الفرتات الصعبة التي عصفت بلبنان نتيجة سوء االحوال االمنية، وتفاقم 

االزمات االقتصادية، وصوال اىل تراجع االهتامم الرسمي، غاب االبطال عن املنصات وغرقت اللعبة يف غياهب النسيان 

اليوم حان موعد التغيري نحو االفضل. قرار اتخذه 
العازم  الحطاب،  املهندس محمود  رئيس االتحاد 
مستندا  االزمات  وتجاوز  الصعاب  مواجهة  عىل 
فريق  جانبه  واىل  ثاقبة  ورؤية  صلبة  ارادة  عىل 
تصحيح  عنوانه  رصيح،  وبهدف  متعاون،  عمل 
كانت  التي  اللعبة  اىل  االعتبار  واعادة  املسار 
حلباتها  وتزخر  الشباب  من  الكثري  تستقطب 

بابطال حققوا نتائج محلية وخارجية.

املهندس  االتحاد  رئيس  التقت  العام"  "االمن 
حطاب يف حوار شامل عن واقع اللعبة ومستقبلها 
والتحديات التي تواجهها وسبل اعادتها اىل سابق 

عهدها. 

من  حاال  سنوات  منذ  املالكمة  رياضة  تعاين   ■
الركود والجمود، ما هي االسباب؟

□ لقد ثبت مبا ال يدع الشك ان سياسة االعتامد 
ان  سبق  التي  السابقني  واملدربني  االبطال  عىل 
انتهجها االتحاد خالل السنوات املمتدة بني عامي 
2005 و2013 مل تكن مجدية ابدا، باستثناء االنجاز 
الوحيد الذي تحقق خالل البطولة الفرنكوفونية 
احراز  مع   2009 العام  يف  لبنان  استضافها  التي 
البطل وائل شاهني امليدالية الفضية. لذا كان ال 
متطورة  عمل  وخطة  اسرتاتيجيا جديدة  من  بد 
للخروج من الواقع الذي كان يخيم عىل اللعبة، 
ارخت  التي  الصعبة  االوضاع  اغفال  دون  من 
بظاللها عىل مختلف القطاعات ويف شكل رئييس 

عىل قطاع الرياضة.
 

■ ما هي االسرتاتيجيا الجديدة لالتحاد من اجل 
دفع اللعبة وتطويرها؟

□ كان ال بد حيال هذا الرتاجع من اعتامد نقلة 

رئيس اتحاد املالكمة املهندس محمود حطاب.

بعمليات  يواكب  ان  يجب  املطلوب  التغيري  ان 
تحفيز مع رضورة املتابعة واملراقبة واملساءلة. 

االتحاد  مع  وتعاونت  االندية  تجاوبت  هل   ■
ملواكبة هذا التغيري الكبري؟

□ من واجب ومسؤولية جميع االندية مساندة 
االتحاد يف تحقيق تلك النقلة النوعية عرب تعاونها 
كافة،  البطوالت  والفاعلة يف  الجدية  ومشاركاتها 
وطموحاتنا  بطوالتنا  مع  تتفاعل  ان  يجوز  ال  اذ 
متلك  ال  فيام  محددة،  اندية  التطويرية  وخطتنا 
اندية اخرى اية طموحات او حتى رغبة املشاركة 
البطوالت، كام عىل االندية واملدربني  الفعالة يف 
االجتهاد والسعي اىل استقطاب املالكمني. يف هذا 
السياق، ال بد من االشادة مبا قدمه واظهره نادي 

مقال
األزمات لم تمنع النشاط الباكر

 في سوق اإلنتقاالت
شارف موسم 2021 - 2022 لكرة القدم عىل النهاية. موسم مل يكن كاملواسم السابقة، 
بل كان موسام استثنائيا شهد ازمة غري مسبوقة كادت تودي باللعبة اىل مكان مجهول، 
عندما انسحب فريق النجمة من مباراة امام العهد احتجاجا عىل القرارات التحكيمية، 
فتعطلت بطولة الدوري زهاء شهر يف انتظار حلول جاءت اوال من لجنة االستئناف يف 
االتحاد وتسببت بعاصفة كادت تطيح بالدوري واللعبة عىل حد سواء، قبل ان يضع قرار 
مجلس التحكيم الريايض االمور يف نصابها وتنتظم املباريات مجددا الستكامل املوسم يف 

شكل شبه طبيعي. 

غري  املوسم  ورغم  واالجتامعية،  املالية  والضائقة  الحياتية  املشاكل  رغم  انه  املفارقة، 
العادي، نشطت سوق االنتقاالت باكرا، وبدأت النوادي تتسابق عىل الدخول اىل هذه 
السوق للحصول عىل خدمات العبني من الصف االول شارفت عقود الكثري منهم عىل 
االنتهاء مع نهاية املوسم. سباق قد يظن البعض انه ما زال باردا، لكن املتابعني يعلمون 
ان صفقات كبرية قد انجزت، بعضها مفاجئ عرب انتقال العبني من ناد كبري اىل آخر لدود، 

وهو ما ستكشفه االيام الحقا. 
ال يكاد مير يوم من دون التداول عن اقرتاب هذا الالعب من هذا النادي، او اقرتاب 
محصورة  الحركة  لكن  كثرية،  املتداولة  االسامء  النادي.  هذا  من  الالعب  هذا  خروج 
بالالعبني الذين تنتهي عقودهم هذا املوسم. صحيح ان العدد كبري، لكن ليس جميعهم 
من الصف االول. الصحيح ايضا ان جميع االندية التي ترغب يف ضم بعض هؤالء الالعبني 

ليست قادرة ماديا عىل الدخول اىل سوق االنتقاالت لخطف املصنفني يف الصف االول.
طاملا  التي  الساحل  وشباب  والربج  واالنصار  والنجمة  كالعهد  الندية  التنكر  يجب  ال 
امتلكت القدرة عىل فرض وجود قوي يف سوق االنتقاالت، مام جعل التنافس بينها عىل 
اشده لحسم املوضوع لصالحها. هذه االندية لن تتأخر يف التزاحم هذا املوسم لضم 
االفضل من دون اغفال احتامل تخلف احداها السباب معلومة، علام ان ناديي االنصار 

والعهد واىل حد ما النجمة، كانت دامئا يف طليعة االندية التي تنجز تعاقدات كبرية. 
تشهد السوق هذا املوسم حركة الفتة لنادي الربج، خصوصا وان ادارة النادي ويف طليعتها 
الرئيس الفخري فادي نارص، عازمة عىل تشكيل فريق منافس طامح لتحقيق االلقاب 
والوقوف عىل منصة التتويج ولو يف مسابقة واحدة. هذا االمر فرض حضورا قويا للربج 

يف سوق االنتقاالت بعدما سعى اىل ضم عدد كبري من الالعبني مع نهاية املوسم. 
النجمة لديه مجموعة كبرية من الالعبني التي من املقرر ان تنتهي عقودهم هذا املوسم، 
مام يفتح شهية اندية اخرى عىل ضم بعض هؤالء يف حال مل يتم تجديد عقودهم. علام 
ان انتقال بعضهم غري محسوم يف انتظار ما ستقوم به ادارة النجمة عىل صعيد تقديم 

عروض وعقود ومغريات لالعبني يك ال يغادروا. 
يف االنصار دخلت االدارة يف مفاوضات مع بعض الالعبني الذين تنتهي عقوهم يف نهاية 
املوسم لتجديد بعضها. يف الربج وشباب الساحل والتضامن صور تبدو االمور اسهل، اذ ال 
توجد اسامء كثرية بارزة. علام ان الحديث جار عن مفاوضات سارية او مفاوضات انتهت 
يف انتظار ان يتبلور قسم منها لالعالن رسميا عن القسم الذي انتهى والذي من املتوقع 

ان يكون صادما يف جزء منه.

نمر جبر

الذي  نبيل هاشم  املجتهد  بقيادة مدربه  الدفاع 
نجح مالكموه يف حصد معظم االلقاب والبطوالت 

التي نظمها االتحاد اخريا.

لفرتة  العمرية  الفئات  بطوالت  غابت  ملاذا   ■
طويلة؟ وهل العودة كانت مشجعة؟

يف  لكن  كثرية،  والسباب  قرسيا  كان  الغياب   □
والحياة  النشاط  عودة  خالل  من  ملسنا  املقابل 
طويل  غياب  بعد  العمرية  الفئات  بطوالت  اىل 
اندفاعا عند الناشئني والصغار للصعود اىل حلبات 
البناء  بأن  الراسخة  قناعتنا  اىل  استنادا  اللعبة. 
املتني يجب يبدأ من القاعدة ويلزمه سنوات من 
الرعاية والصقل والتوجيه، قررنا تنظيم بطوالت 
الفئات العمرية للمالكمني املوهوبني من عمر 10 
سنوات ولغاية 17، املني جذبهم اىل اللعبة وصقل 
مواهبهم وتحضريهم للمستقبل، والخطة مستمرة 

يف هذا االتجاه.

التي يتم عىل اساسها اختيار  ■ ما هي املعايري 
املالكمني لالستحقاقات الخارجية؟

□ القاعدة املتبعة حاليا يف اطار اختيارنا ملمثلينا 
اىل البطوالت الخارجية تقوم عىل ان لكل مجتهد 
نصيبا ومن جد وجد. فمن خالل بطوالت االوزان 
الشهرية التي اعتمدناها، نأمل يف ان نساهم يف 
رفع مستوى اللعبة مع زيادة الخربة عند ابطالنا 
عرب االحتكاك الدائم وتشجيعهم عىل املثابرة تحت 
ارشاف مدربني اكفياء، لذا ال بد ان نشهد اجتهادا 
مستمرا وسعيا متواصال من الالعبني الراغبني بجد 
واجتهاد، يف الوقوف عىل منصات التتويج، وهذا 
االمر سينعكس متثيال مرشفا للمالكمة اللبنانية يف 

البطوالت الخارجية عىل املدى املنظور.

■ متفائل ومطمنئ اىل مستوى املالكمني الناشئني؟
□ بعد متابعتي لبطوالت الدرجات ومنافسات 
عن  التعبري  يف  اتردد  ال  كافة،  الشهرية  االوزان 
الواعدين  االبطال  من  كوكبة  بوجود  تفاؤيل 
الذين يبرشون مبستقبل جيد للمالكمة اللبنانية 
الدين، حسن  كمحمد رحال، محمد عيل نارص 
جابر،  عيل  الدين،  نارص  موىس  محمد  الزينو، 

قطايا،  محمد  هاشم،  عيل  حسن،  nemer.jabre66@yahoo.comادهم 

رئيس اإلتحاد اللبناني للمالكمة: خطتنا التطويرّية 
هدفها تصحيح املسار وإعادة اإلعتبار

نوعية واحداث صدمة ايجابية، فعمدنا اىل التغيري 
املدربني  ناحية  من  خصوصا  الصعد،  كل  عىل 
باالضافة  الحكام،  اىل  وصوال  االبطال  واملالكمني 
طبعا اىل تفعيل التعاون مع االندية الـ13 املوزعة 
عىل املحافظات وتحديدا تلك النشطة منها. علام 

متفائل بوجود كوكبة 
من االبطال الواعدين الذين 

يبشرون بمستقبل جيد
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وغريهم. طبعا، من خالل البطوالت وتكثيف 
التامرين، ستتبلور امام اللجنة الفنية للمنتخبات 
اختيار  سياق  يف  الواضحة  الصورة  الوطنية 
االفضل، خصوصا بعدما اصبحنا نشهد مشاركات 
يف كل االوزان )11 وزنا(. هنا، ال بد من االشارة اىل 
ان املالكم اللبناين كان يف السابق يبعث االرتياح 
هذه  ان  واثق  وانا  الحلبة،  عىل  خصمه  لدى 
الفكرة ستتبدل قريبا جدا بهمة االبطال واجتهاد 

املدربني والالعبني عىل حد سواء.

للناشئني  اسيا  تقّيم املشاركة يف بطولة  ■ كيف 
والشباب التي اقيمت يف االردن الشهر الفائت؟

□ ال بد من االشادة باملستوى الذي قدمه املالكم 
يف  مشاركته  خالل  الخوري  طوين  ريان  الواعد 
بطولة اسيا لفئتي الناشئني والشباب التي اقيمت 
يف العاصمة االردنية عامن مطلع شهر اذار املايض. 
بعد  النتائج  حصد  بوادر  ان  عىل  مؤرش  هذا 
شكل  يف  تربز  بدأت  واملواكبة  والصقل  االهتامم 
قدمه  الذي  الطيب  املستوى  خالل  من  واضح 
الفوز  من  متكن  اذ  القارية،  البطولة  يف  الخوري 
امام املالكم  املنغويل قبل ان يخرس  عىل املالكم 
ان  علام  النقاط،  من  قليل  بفارق  الكازاخستاين 
للمالكمة الكازاخستانية حضورا دامئا وبارزا وفاعال 

يف املالكمة العاملية وليس االسيوية فحسب.

■ ما هو دور لبنان عىل الصعيد االسيوي؟
العمومية  الجمعية  يف  اللبناين  االتحاد  شارك   □
لالتحاد االسيوي التي انعقدت يف العاصمة االردنية 
عامن يف 12 و13 اذار املايض، ومّثل لبنان املهندس 
محمد عيل الحطاب الذي ادىل بصوت لبنان يف 
من  سلسلة  عقد  كام  لالتحاد،  رئيس  انتخاب 
االجتامعات التي صبت يف خانة تفعيل التعاون 
االتحادات  مع  والتنسيق  العالقات  جسور  ومد 

الوطنية يف القارة االسيوية.

لتنظيم  ملموسة  ايجابية  نتائج  من  هل   ■
منافسات االوزان يف شكل شهري؟

□ هي خطة تندرج يف اطار سياسة التحفيز التي 
يعتمدها االتحاد لتشجيع املالكمني عىل املثابرة 
من  شهريا،  االوزان  منافسات  باقامة  واملتمثلة 
خالل دفع الجميع عىل االجتهاد املتواصل، بدءا 

رياضة
خارج  الفحوص  تجرى  حيث  وجه،  افضل  عىل 
القاعة، وال يدخلها اال من تثبت االختبارات بانه 
سليم ومعاىف. دور اللجنة الطبية يتعدى مراقبة 
النزاالت، فاالطباء االعضاء  الفحوص خالل  اجراء 
يف اللجنة عىل اهبة االستعداد ملواجهة اي طارئ 

يحصل خالل املنافسات.

■ ماذا عن دور الحكام؟
□ لدينا حاليا مجموعة من الحكام الدوليني، يف 
الحكام هيثم منذر، ومن  طليعتهم رئيس لجنة 
بينهم من يحمل نجمتني. يف االونة االخرية، نظم 
ارشاف  يف  ايام  ستة  ملدة  صقل  دورة  االتحاد 
الدكتور  الصديق  االسيوية  الحكام  لجنة  رئيس 
االمتحانات  ضوء  ويف  شبيب،  كامل  محمد 
الخطية والعملية تخّرج 19 منهم بنجاح وتسلموا 
شهاداتهم عىل هامش بطولة اندية الدرجة االوىل 
التي يف اواخر شهر كانون الثاين املايض. وقد اثنى 
الدكتور شبيب عىل مستوياتهم ومدى اندفاعهم 
لتطوير ادائهم.  اشكر عضو لجنة الحكام املهندس 
التنقيط  جهاز  تامينه  الحطاب عىل  محمد عيل 
اي  حصول  حال  يف  التالعب  لكشف  االلكرتوين 
خطأ من قبل اي حكم، ولضامن نتائج عادلة من 
دون اية شوائب، ولتفادي االعرتاض من املالكمني 

واملدربني وادارات النوادي.

العنرص  لبنان  يف  املالكمة  تستقطب  هل   ■
النسايئ؟

□ رغم حساسية االمر، اال ان اللعبة بدأت تأخذ 
حيزا كبريا من االهتامم عند العنرص النسايئ بدعم 
خاص مني ومن زماليئ يف االتحاد. ال شك يف ان 
شجعنا  قبالوي  جوليا  واملدربة  البطلة  وجود 
عىل  نعّول  قدما.  للميض  معنويا  دفعا  واعطانا 
دفع لعبة املالكمة عند السيدات اىل االمام، ونحن 
ايجايب  بشكل  ونتعاون  وندعم  نواكب  كاتحاد 
االقبال  ملسنا  وقد  النسايئ،  العنرص  الستقطاب 
من  كبرية  مجموعة  من  النسائية  املالكمة  عىل 
املالكامت اللوايت شاركن يف البطوالت من نوادي 
عدد  بلغ  حيث  مرخصة،  غري  واخرى  مرخصة 
البطولة 22 مالكمة، وهي خطوة  املشاركات يف 

ايجابية يجب البناء عليها لتطويرها وتعزيزها.
ن. ج

االندية  اىل  باملدربني وصوال  مرورا  املالكمني  من 
بهدف االرتقاء والتطوير واعتالء املنصات وتحقيق 
االنجازات، عىل ان يتم اختيار االكفياء. علام ان 
املنافسة الدورية من شأنها ان ترفع من منسوب 
املدربني واملالكمني  للمثابرة عند  الخربة والحافز 
عىل حد سواء، كام توفر اجواء من املنافسة الدامئة 
والتحسني،  التطوير  عىل  وتشجعها  النوادي  بني 

وهذا ما نالحظه شهرا بعد آخر.

■ هل تشهد اللعبة اقباال؟ وكيف تقّيم مواكبة 
النوادي واملدربني لجهود االتحاد؟

□ نحن مطمئنون اىل االرتفاع املتزايد يف اعداد 
جميع  اشكر  باملئات.  اصبح  الذي  املالكمني 
املرفقة  املسؤولية  بروح  تعاونها  عىل  النوادي 
بالجدية، كام اشكر املدربني القيمني عىل اللجنة 
الفنية ويف مقدمهم رئيس اللجنة املدرب محمد 
وكذلك  ايهاب حمدان،  الدويل  واملجتهد  الحلبي 
مخرج االبطال نبيل الذي نتمنى له الشفاء العاجل 

والعودة رسيعا اىل الحلبات.

■ ما مدى تأثري جائحة كورونا عىل اللعبة وكيف 
تتعاملون مع هذا الواقع؟

املايض نظمنا بطوالتنا  العام  تأثري كبري، ففي   □
بعيدا  مقفلة  قاعات  ويف  مغلقة،  ابواب  خلف 
من االنظار، من دون اي مواكبة اعالمية ووسط 
سالمة  عىل  حرصا  وقاسية  صارمة  اجراءات 
العاملني.  وجميع  والحكام  واملدربني  املالكمني 
هذا العام بقيت بطوالتنا التي نظمناها خاضعة 
الجراءات طبية صارمة، حيث يتوىل كل من رئيس 
اللجنة الطبية يف االتحاد الدكتور جميل حديب 
والدكتور عيل حديب متابعة ومراقبة االجراءات 

سياسة االعتماد 
على االبطال واملدربني 

السابقني لم تكن مجدية


