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رياضة

النادي الحديث  اللقب الرسمي االول يف تاريخ  بعد احرازه لقب مسابقة كأس لبنان لكرة السلة ملوسم 2021 – 2022، وهو 
الوالدة، بدا ان فريق بريوت فريست كلوب يسري يف خطى ثابتة هذا املوسم لتحقيق "الدوبليه" والفوز بلقب بطولة لبنان "اكس 

اكس ال ايرنجي" لكرة السلة لنوادي الدرجة االوىل للرجال، خصوصا وان تشكيلته تقدم منذ مرحلة االياب اداء الفتا

فريق  مواجهة  ان  بريوت  نادي  ادارة  تدرك 
الحكمة بريوت يف الدور النصف النهايئ "الفاينال 
انطوان  قاعة  يف  واللعب  سهلة،  تكون  لن   "4
الفريق  جمهور  امام  غزير  نادي  يف  شويري 
واندفاعه  وحامسته  بتعصبه  املعروف  االخرض 
رفع  بعد  خصوصا  نزهة،  ليس  فريقه،  خلف 
العقوبة الدولية عن النادي والتي ضاعفت من 

معنويات الالعبني والجهاز الفني.
ومدير  النادي  رس  امني  التقت  العام"  "االمن 
وكانت  عبداملسيح،  جوزف  السلة  كرة  فريق 

جولة افق حول حارض الفريق ومستقبله. 

الفريق هذا املوسم، وهل  اداء  ■ كيف تقّيم 
يلبي طموحات االدارة؟

□ االداء جيد جدا، ونحن يف طريقنا اىل تحقيق 
كان  ما  النجاح  هذا  رسمناها.  التي  االهداف 
ليتحقق لوال التكامل بني مثلث االدارة، الجهاز 
الفني والالعبني. تشكيلة بريوت لهذا املوسم هي 
"فريق الحلم" وتتميز عن غريها من الفرق بامور 
كثرية داخل امللعب وخارجه ويف غرف املالبس. 

■ اين تكمن قوة فريق بريوت فريست كلوب؟ 
□ يف اللعب الجامعي وروح التعاون والتفاهم 
وغياب االنانية وعدم وجود حب الظهور عند 
الالعبني االساسيني واالحتياط عىل حد سواء. كام 
ان الجميع يلعبون لصالح الفريق وتحت شعار 

"الفرد للمجموعة واملجموعة للفرد".

االقوى من  فريق بريوت هي  تشكيلة  ■ هل 
ناحية العنارص التي يضمها، خصوصا انها تضم 

5 عنارص من املنتخب الوطني؟

امني رس نادي بريوت ومدير فريق كرة السلة جوزف عبداملسيح.

نجد ان دينامو لبنان لديه العنارص االكرث خربة، 
لكن ما مييزنا هو الجهد الذي قمنا به وادى اىل 

وصولنا اىل هذه املرحلة.

■ بعد لقب كأس لبنان ملوسم 2021 – 2022، 
هل تعترب ان لقب البطولة اصبح قريبا؟

كل  قريبا، سنخوض  يكون  ان  املفرتض  من   □
مباراة يف االدوار الحاسمة كأنها مباراة نهائية. 
التأجيل الذي حصل بسبب االنتخابات النيابية 
فرتة  وان  خصوصا  الفرق،  كل  يف  االذى  ألحق 
التوقف امتدت اكرث من اسبوعني. لقد سعينا اىل 
ابقاء الفريق يف جهوز تام حتى ال يفقد الرتكيز.  

صائبا؟  كان  فران  احمد  املدرب  خيار  هل   ■

مقال
إريك تن هاغ مهمة غير سهلة 

مع "الشياطني الحمر"
بعد  يونايتد  مانشسرت  اىل  املايض  الصيف  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل  النجم  عودة  لدى 
سنوات طويلة ونجاحات كبرية بني ريال مدريد االسباين وجوفنتوس االيطايل، كان الهدف 
مساعدة النادي عىل استعادة امجاده التي عرفها طوال ثالثة عقود يف ارشاف مدربه التاريخي 
االسكتلندي اليكس فريغسون، اال ان رونالدو يعيش اوقاتا صعبة يف واحد من اسوأ مواسمه 
رغم انه الهداف االول يف فريقه برصيد 24 اصابة من 37 مباراة. املوسم السيئ ليونايتد قد 
تكون فاتورته باهظة، اذ من املرجح ان يغيب "الشياطني الحمر" عن دوري ابطال اوروبا 
"شامبيونز ليغ"، وعن الدوري االورويب "اوروبا ليغ"، ما جعل التكهنات حول بقاء رونالدو يف 
يونايتد كثرية ومتناقضة، خصوصا وان االخري مل يغب عن املسابقة القارية ويتعني عليه يف حال 
اراد الحفاظ عىل وجوده يف دوري االبطال، مغادرة يونايتد بعدما تناقل البعض احتامل انتقاله 
اىل باريس سان جريمان الفرنيس ورؤيته اىل جانب االرجنتيني ليونيل مييس يف فريق العاصمة 
الدوري  مغادرة  يف  يفكر  ال  الربتغايل  الالعب  ان  ذكرت  اعالمية  مصادر  ان  غري  الفرنسية. 
االنكليزي املمتاز "برميري ليغ" يف املوسم املقبل. يف املقابل، ستكون للغياب عن املسابقة 
القارية عواقب قاسية عىل الفريق والالعبني عىل الصعيد املايل. فباالضافة اىل الخسائر املالية 
الكبرية التي ستلحق بالنادي، من املرجح ان يتعرض الالعبون لحسم كبري من رواتبهم وخسارة 
عرشات املاليني من الدوالرات. ووفق معلومات غري رسمية، فان الالعبني سيتقاضون رواتب 
اقل بنسبة 25 يف املئة، وهذا الرتاجع يعني باالرقام ان رونالدو سيرتاجع راتبه االسبوعي من 
475 الف دوالر اىل 355 الفا، وراتب الحارس االسباين ديفيد دي خيا من 463 الف دوالر اىل 
347 الفا. كذلك سيشهد الجهاز الفني للفريق تغيريا جديدا ينسجم مع حال عدم االستقرار 
التي يعيشها منذ قرار السري اليكس فريغسون بالتقاعد، وسيتوىل املدرب الهولندي اريك تن 
هاغ االرشاف عىل تدريب الفريق خلفا للمدرب الحايل االملاين رالف رانغنيك الذي توىل املهمة 
موقتا عىل ان يشغل يف املرحلة املقبلة منصبا استشاريا.  وكان تن هاغ انهى مهمته بنجاح مع 
فريقه السابق اجاكس امسرتدام وقاده للفوز بلقب الدوري للمرة 36 يف تاريخه، وللمرة الثالثة 
تواليا خالل السنوات االربع التي امضاها عىل رأس الجهاز الفني للفريق الهولندي. وهو يأمل 
يف مواصلة االنجازات مع فريقه املقبل مانشسرت يونايتد كام فعل مع فريقه السابق، ونقل 
ثقافة الفوز اىل الالعبني كام فعل يف املايض، علام ان املهمة يف "اولد ترافورد" لن تكون سهلة 
خصوصا وان تشكيلة الشياطني مرشحة لتغيريات بدأت بوادرها تظهر مع اقرتاب انجاز صفقة 
ضم العب خط وسط برشلونة االسباين فرانيك دي يونغ.  وكان تن هاغ بدأ عمله التدريبي 
يف العام 2012 مع فريق "Go Ahead Eagles" الهولندي. يف العام 2013، انتقل اىل املانيا 
لتدريب الفريق الثاين لبايرن ميونيخ حتى العام 2015، قبل ان يعود اىل هولندا لتدريب 
فريق اوترخت. يف العام 2017، ملع نجم تن هاغ يف عامل التدريب، عندما توىل ادارة الجهاز 
الفني لفريق اجاكس امسرتدام، حيث متكن من تحقيق 156 انتصارا و25 تعادال من 210 
مباريات مقابل 29 خسارة، واحراز لقب الدوري الهولندي 3 مرات ولقب مسابقة الكأس 
مرتني ولقب كأس السوبر مرة واحدة. ال شك يف ان املهمة الجديدة التي تنتظر الالعب الدويل 
السابق املدرب تن هاغ )52 عاما( مع "الشياطني الحمر" لن تكون سهلة، والتحدي سيكون 
صعبا، خصوصا وان املطلوب ليس اقل من اعادة الفريق اىل منصات التتويج ليس فقط عىل 

الصعيد الدوري االنكليزي املمتاز، بل عىل الصعيد االورويب ايضا. 
فهل ينجح؟ لننتظر ونَر!

نمر جبر

الذين  املدربني  من  غريه  عن  يختلف  ومباذا 
تعاقبوا عىل الفريق؟

□ اثبت انه من االفضل يف املنطقة، من دون 
الذين مروا يف  التقليل من شأن بقية املدربني 
نادي بريوت. لكن لفران طريقة مميزة يف قراءة 
املباراة فنيا، علام ان الالعبني يحرتمون سجله. 
صحيح انه قاس وصارم، لكنه يف املقابل يحرتم 
واالنضباط  االلتزام  عىل  يساوم  وال  الالعبني 
اللذين هام اساس يف عمله، وهذا يريحنا اىل حد 
كبري. ما يطمئننا اكرث انه ال ميلك اجندة محددة، 
وهدفه تحقيق االنتصارات واحراز لقبي كأس 
كان  كام  بريوت،  مع  الدوري  وبطولة  لبنان 

االتفاق منذ بداية الطريق.

باملدير  محصورا  كان  التشكيلة  خيار  هل   ■
عنارص  اختيار  يف  شاركه  َمن  هناك  ام  الفني 

الفريق؟
□ عندما اتفقنا معه عىل قيادة الفريق كتب 
عىل  ضمهم  يف  يرغب  الذين  الالعبني  اسامء 
ورقة )17 اسام(، والخيار كان محصورا به فقط 
من دون اي تدخل. كان من بني تلك االسامء 
لعب  انه  صحيح  عرقجي.  وائل  الالعب  اسم 
بريوت،  اىل  عرقجي  انضامم  يف  اساسيا  دورا 
وال ننكر ان االخري ضاعف الروح القتالية عند 
لكن  قدومه.  منذ  واضحا  بدا  وهذا  الالعبني، 
لرئيس  الصفقة  انجاز  يف  االكرب  الفضل  يبقى 

النادي نديم حكيم.
  

■ كم بلغت موازنة فريق بريوت فريست كلوب 
فكرة  وهل  االعىل؟  تعترب  وهل  املوسم  لهذا 

الدفع نقدا وبالعملة الصعبة كانت صائبة؟
 250 ناهزت  الفرق.  بني  االعىل  ليست   □
الف دوالر، لذا قد تكون الثانية او الثالثة يف 
دينامو  فريق  موازنة  ان  يف  شك  ال  الرتتيب. 
اطلق  من  اول  اننا  االعىل. صحيح  هي  لبنان 
الصعبة  وبالعملة  نقدا  لالعبني  الدفع  عملية 
قد  مشاكل  ألي  تجنبا  امليزانية  حددنا  بعدما 
ولعدم  الرصف،  بسعر  التالعب  عن  تنجم 
الدخول يف لعبة ارتفاع وهبوط سعر الدوالر، 

nemer.jabre66@yahoo.comولتسهيل االمور علينا وعىل الالعبني.

"بيروت فيرست كلوب" بطـل الكأس للمّرة األولى
عبد املسيح: إحراز اللقب يتطّلب جهوزا فنيًا بدنيًا وإداريًا

□ ليست التشكيلة االقوى بل من التشكيالت 
وصاحبة  املميزة  الدولية  فالعنارص  االقوى. 
لبنان  دينامو  تشكيلتي  يف  املوجودة  الخربة 
والريايض بريوت عىل حد سواء ال تقل شأنا عن 
تلك املوجودة يف بريوت. اذا اجرينا مقارنة رمبا 

تحقيق االلقاب يتطلب 
تكامال بني االدارة والجهاز 

الفني والالعبني
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ومن  واجهتكم؟  التي  الصعوبات  ما هي   ■
هو الفريق الذي ازعج بريوت فريست كلوب هذا 

املوسم يف الدوري املنتظم؟ وملاذا؟
بطيئة،  كانت  البطولة  يف  الفريق  انطالقة   □
عانينا من اصابات عدد من الالعبني مثل سريجيو 
لخسارتني  وتعرضنا  رباي،  ونعيم  الدرويش 
لبنان.  ودينامو  بريوت  الريايض  امام  مفاجئتني 
الفريق استعاد عافيته يف مرحلة االياب واالمور 
الفريق  ان  الصحيح. ال شك يف  املسار  تسري يف 
الخربة  صاحب  بريوت  الريايض  هو  االصعب 
علام  الصعبة،  املباريات  رهبة  ولديه  والعراقة 
املباريات  يف  انفسهم  عىل  يتفوقون  العبيه  ان 

الحاسمة والحساسة.    

■ من هو املنافس االبرز لفريق بريوت فريست 
كلوب هذا املوسم؟

املربع  بلغت  التي  االربعة  الفرق  مستوى   □
الذهبي متقارب، وكل االحتامالت واردة. املنافسة 
يف "الفاينال 4" ستتأثر بتفاصيل صغرية مرتبطة 
يطمح  الذي  الفريق  والبدين.  الفني  بالتحضري 
للفوز يجب ان يكون جاهزا فنيا وبدنيا واداريا 

ويبذل جهود مضاعفة داخل امللعب وخارجه. 

■ هل كنت تفضل مواجهة فريق غري الحكمة 
بريوت يف الدور النصف النهايئ؟

□ جاهزون ملواجهة اي فريق. لعبنا امام الفرق 
الثالثة ومل نجر اي حساب لهوية الفريق الذي 
كان  النهايئ. هدفنا  النصف  الدور  يف  سنواجهه 
صدارة الدوري املنتظم والحلول يف املركز االول 
كنا  االرض.  افضلية  عىل  والحصول  الرتتيب  يف 
مرحلة  مباريات  جميع  يف  الفوز  عىل  مرصين 
االياب، حتى يف املباريات التي مل يكن لديها تأثري 

عىل الرتتيب للحفاظ عىل الرتكيز والجهوز. 

■ اين تكمن الصعوبة يف مواجهة فريق الحكمة 
بريوت؟

□ جمهوره. كل مباراة يف غزير صعبة ومتعبة 
هو  املدرجات.  ميأل  الحكمة  جمهور  كان  اذا 
جمهور يختلف عن غريه من الجامهري، فشغفه 
قد  امللعب.  يف  واحد  الرقم  يجعالنه  وحامسته 
تكون تشكيلة الحكمة لهذا املوسم غري مثالية وال 

رياضةرياضة
سيعطي الريايض اضافة اكرب، كام سيؤدي اىل سد 

الثغر التي يعاين منها. 

■ من تفضل املواجهة يف النهايئ يف حال متكن 
فريق بريوت من بلوغه؟ وملاذا؟

بد  ال  كان  واذا  مواجهة،  ألي  حارض  فريقنا   □
من االختيار نختار دينامو لبنان الحديث الوالدة 
والذي مل يتسن له الوقت لبناء شخصية الفريق 
البطل واكتساب خربة املباريات النهائية مع كل 

االحرتام والتقدير للجهاز الفني والالعبني.  

■ ماذا اضاف العنرص االجنبي يف الدور النصف 
النهايئ عىل البطولة؟

مير  ان  امتنى  كنت  الشخيص  الصعيد  عىل   □
خصوصا  اجنبي،  العب  دون  من  املوسم  هذا 
وان الفرق لعبت كل مباريات الدوري املنتظم 
الالعب  ان  اغفال  دون  من  املحليني،  بالالعبني 
املباريات  عىل  كثرية  اشياء  سيضيف  االجنبي 
يف  برسعة  ينخرط  ان  املهم  الذهبي.  املربع  يف 
التي  التشكيلة وينسجم مع زمالئه، والتشكيلة 
برسعة  االجنبي  الالعب  دمج  من  ستتمكن 

ستحظى باالفضلية.

■ هل تعترب قرار العبني اجنبيني يف املوسم املقبل 
خيار صائب؟ ملاذا؟

□ بنسبة مئة يف املئة، وال مهرب منه بعدما رأينا 
مستوى بعض الفرق يف الدوري والفارق الكبري 
يف املباريات التي تخطى بعضها 60 و70 نقطة! 
املقبل  املوسم  اجنبيني يف  ان وجود العبني  كام 
الفنية  واالجهزة  النوادي  ادارات  عىل  سيسهل 

تركيب فرقها.

■ هل وجود الالعب االجنبي سيساهم يف الحد 
من ارتفاع اسعار الالعبني املحليني؟

□ ليس هو الهدف من وجود الالعب االجنبي. 
نحن لطاملا قلنا وجاهرنا بوجوب اعطاء الالعب 
سلة  كرة  بتقديم  بواجبه  ليقوم  حقه  اللبناين 
جيدة. يجب عدم ربط الالعب االجنبي براتب 
الالعب اللبناين ألن الهدف من وجود االول رفع 

مستوى املنافسة يف شكل عام.
ن. ج.

ميكن اال تقدير الجهود التي بذلت لبلوغ املربع 
الذهبي. يف املوسم املقبل الجميع ينتظر نادي 
الحكمة خصوصا بعد رفع العقوبة، وكام وعدت 
االدارة باعادة االمجاد، وهذا ما نتمناه ويتمناه 

كل جمهور الحكمة.  

■ هل خيار الالعب التونيس صالح املاجري هو 
االفضل لفريق بريوت، وهل كانت هناك خيارات 

اخرى؟
البوسني  ابرزها  اخرى،  خيارات  لدينا  كانت   □
من  نتمكن  مل  لكننا  كيكانوفيتش  الدين  علم 
االتفاق معه الننا مل نرغب يف انتظار انهاء ملفه 
صالح  التونيس  ان  اعتربنا  السابق.  ناديه  مع 
قادر  وانه  لتشكيلتنا خصوصا  االنسب  املاجري 
"ريباوند"  الكرات  والتقاط  السلة  اغالق  عىل 
والتصدي "بلوك شوت"، ومل نبحث عن هداف 

ألن الفريق يعج بالالعبني الهدافني. 

فريق  مع  املواجهة  تكون  ان  تتوقع  كيف   ■
حسمها  عىل  قادر  بريوت  فريق  وهل  الحكمة 

برسعة وبنتيجة 3 – 0؟
الحكمة  فريق  وحامسية.  مشوقة  ستكون   □
عالية  قتالية  روح  ولديه  مفاجآت  صاحب 
تضاعفت وتزايدت مع انضامم دواين جاكسون. 

بريوت  الريايض  بني  املواجهة  ترى  كيف   ■
ودينامو لبنان يف الدور النصف النهايئ؟

□ الفريقان كامالن ولديهام عنارص من اصحاب 
النوع  هذا  يف  املدرب  دور  ان  اعتقد  الخربة. 
القراءة  لناحية  خصوصا  حاسم  املواجهات  من 
الخصم.  الفريق  ولخطط  للمباراة  الصحيحة 
انضامم اسامعيل احمد اىل جانب كيكانوفيتش 

قوة فريق بيروت 
تكمن في غياب االنانية 

وعدم وجود حب الظهور

احتفاال بـ"يوم املرأة العاملي"، ويف اطار التدريبات 
لالمن  العامة  املديرية  تنظمها  التي  القتالية 
املدربني  بارشاف  الحربية  الكلية  لتالمذة  العام 
شعبة  رئيس  يتقدمهم  املديرية  يف  املخرضمني 
واملدربون  صقر  دميرتي  الرائد  والرمي  الرياضة 
املفتش مؤهل عبري الجردي، املفتش ممتاز محمد 
اول  املفتش  مراد،  خليل  ممتاز  املفتش  حمود، 
رودريغ ابراهيم واملفتش اول شادي نرصالله، تم 
تخريج مجموعة من تالمذة ضباط الكلية الحربية 
النفس،  عن  والدفاع  املتقارب  القتال  يف  )اناث( 
اللوايت تسلمن شهاداتهن يف ملعب الكلية حيث 
والدفاع  املتقارب  القتال  يف  مميزا  عرضا  قدمن 
عن النفس يف حضور قائد الكلية الحربية العميد 

الركن جورج صقر وعدد من الضباط.
يتضمن برنامج التدريب، كام كشف الرائد صقر 
لـ"االمن العام"، "القتال املتقارب اىل جانب قتال 
الخراب والعيص ونزعها بطريقة عالية التقنيات 
من  ومنتقاة  عاملية  قتالية  باساليب  مدمجة 
االفضل منها، تخضع لها القوات الخاصة يف جميع 
فائدة  ولديها  العامل،  حول  املتقدمة  الجيوش 
القتالية يف  العسكري  يعزز قدرة  عالية جدا مبا 
الدفاع  املدنية والعسكرية مبا ميكنه من  الحياة 

الحصص  يف  يستعمل  وهو  وخارجها،  املهامت 
التدريبية التي تعكس يف مجملها كل االحتامالت 
التي ميكن ان يواجهها التلميذ الضابط يف الخدمة 

العسكرية او يف حياته العادية".
الضباط  التالمذة  تعاون  عىل  صقر  الرائد  واثنى 
وتجاوبهم وانسجامهم يف التامرين، وقال: "يربهنون 
عن مناقبية جيدة وتجاوب كبري ورغبة عالية يف 
االنواع  ادخال هذه  ان  اكتشفوا  بعدما  التعاون، 
من التامرين يف املناهج التدريبية قد يساعدهم 
ليس فقط يف حياتهم املدنية والعسكرية عىل حد 
سواء، بل يف تنمية قدراتهم الذهنية والجسدية يف 
مجاالت عدة، كام ميكن استعامل هذه االنواع من 
التامرين القتالية يف العديد من املجاالت املدنية 

والعسكرية. انها طريق ومنط حياة مختلف".
اىل  الحربية  الكلية  دفعت  التي  االسباب  عن 
التعاون مع املديرية العامة لالمن العام، وتحديدا 
شعبة الرياضة والرمي لتدريب التالمذة الضباط يف 
الكلية الحربية، عزا ذلك اىل "املدربني املحرتفني يف 
القتال العسكري القتايل واملخرضمني عىل الصعيد 
الدويل ولديهم خربة يف هذا النوع من التدريب 
والعربية  املحلية  الصعد  عىل  ونتائجهم  القتايل، 

والقارية دليل عىل مترسهم ومكانتهم".

الكلّية الحربّية تحتفل بـ"يوم املرأة العاملي"
تخريج طالبات في القتال املتقارب والدفاع عن النفس

عن نفسه يف جميع امليادين".  وشدد عىل "تنوع 
التالمذة  حاجات  بحسب  التدريبية  الحصص 
الذين يخضعون للتدريب، وهي تكون مبوجب 
دفعات ودورات وفق حاجة التالمذة مبعدل ثالثة 
ايام اسبوعيا مبعدل ساعتني للحصة. فعند نهاية 
تدريبية  تتضمن زهاء 20 حصة  التي  كل دورة 
قتالية، يحصل املتدرب عىل شهادة مشاركة تحت 
 Hand To( "عنوان "القتال املتقارب مستوى اول
Hand Combat - Level 1(. وهذه التامرين ال 
تقترص عىل التالمذة الضباط يف كل السنوات بل 
تتعدى ذلك وتستمر معهم يف قطعاتهم حسب 

االمكانات املتوافرة". 
والدفاع  املتقارب  القتال  ان  صقر  الرائد  يعرتف 
عن النفس "تقنيات معتمدة واساسية يف جميع 
املتوافرة،  القدرات  وفق  العسكرية  القطعات 
املتدربني،  لدى  العسكرية  القدرات  وتعزز 
وتساعدهم يف تطوير قدراتهم يف انجاز املهامت 

املوكلة اليهم بجهوز بدين عال".
من  االبيض  السالح  انواع  جميع  ان  اكد  كام 
البنادق  جانب  اىل  ومسدسات  وعيص  سكاكني 
الذي  القتايل  الواقع  ملحاكاة  هي  والكلبشات 
اداء  اثناء  الخدمة  ضمن  العسكري  له  يتعرض 

لقطة من احدى الحصص التدريبية )توقيف او اعتقال احد االشخاص( يف املتخرجات يتوسطهن العميد الركن جورج صقر والرائد دميرتي صقر وكوكبة من كبار الضباط يف الكلية الحربية.
قاعة مدينة كميل شمعون الرياضية.


