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رياضة

� يكن سهال عىل املهندس مازن طبارة اتخاذ قرار االستمرار عىل رأس النادي الريايض بوت لوالية ثانية جديدة وملدة 4 سنوات. 
ظروف اقتصادية صعبة، ازمات معيشية متتالية، اضافة اىل ان خسارة لقب بطولة لبنان ملوسم 2021 - 2022 زادت "الط� بلة". 

هذا كله � يدفعه اىل اليأس وال اىل الرتاجع او الهرب

رغم الحرتقات ومحاوالت االبعاد، وألن التحديات 
باالج�ع،  القرار  قىض  كث�ة،  واملطالب  كب�ة 
رأس  عىل  طبارة  مازن  املهندس  ببقاء  بالتمسك 
الجمعية  بتأييد  حظي  قرار  الريايض.  النادي 
النادي، خصوصا ان املهندس  العمومية وجمهور 
طبارة، باعرتاف الخصوم قبل الحلفاء واملعارض� 
قبل املوال�، نجح يف قيادته وحافظ عىل استقراره 

واستمراره رغم كل الصعوبات.
حيال  نقاش  وكان  طبارة،  التقت  العام"  "االمن 
الذي يحمله  النادي ومستقبله والربنامج  حارض 

يف واليته الجديدة.

■ مربوك انتخابك عىل رأس النادي لوالية جديدة، 
هل ال يزال لديك الشغف والح�سة؟

ونعتربه  عليها  الحفاظ  يجب  امانة  النادي   □
املرات اسأل  الكث� من  الرياضية. يف  لبنان  منارة 
نفيس بعد احراز جميع االلقاب املحلية، العربية 
والقارية، ماذا اريد بعد؟ الرياضة يف دمنا، النادي 
يف دمنا والجمهور يستحق ان يفرح ويسعد بناديه. 
قراري  احسم  ان  قبل  مرتددا  كنت  انني  صحيح 
بالرتشح مجددا بسبب االوضاع الصعبة وهاجس 
ابقاء النادي يف الطليعة. عوامل عدة دفعتني اىل 
تبديل موقفي منها، لكن رمزيته كب�ة ابرزها تحرك 
جمهور الريايض لدعم النادي ماديا من اشخاص 
االغرتاب  من  اتصلوا  اعرفهم،  ال  وآخرين  اعرفهم 
وابدوا رغبة يف الوقوف اىل جانب النادي، وشباب 
يحملون دما جديدا بدوا متحمس� لدخول اللجنة 

االدارية من اجل خدمة النادي ومساعدته.

تأث� عىل قرارك؟  لها  اللقب كان  ■ هل خسارة 
Ìعنى آخر هل بقيت الستعادة اللقب؟

رئيس النادي الريايض بوت املهندس مازن طبارة. 

احراز  عدم  اىل  ادت  التي  لالسباب  مراجعة 
اللقب واستخالص العرب.

املنصب، وقد  "عينهم" عىل  ■ كان Îة اشخاص 
ام  املوضوع جديا  كان  اس�ء عدة، هل  طرحت 

فقط لـ"زكزكتك"؟
□ ضمن عائلة النادي الريايض، هناك اتفاق عىل 
البقاء  ليس  هديف  انتخابية.  معارك  خوض  عدم 
عىل كريس الرئاسة بل استمرار النادي. من االمور 
شابة  وجوه  وجود  الجديدة  االدارة  يف  االيجابية 
تستعد لتويل املسؤولية مستقبال. النادي ليس ملكا 
الحد، بل هو ارث واجبنا الحفاظ عليه وتسليمه 
للذين سيأتون من بعدنا يف افضل حال. لو وجد 
ضمن  املسؤولية  تويل  يف  الرغبة  لديه  شخص 
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مقال

مهمة غير سهلة إليليتش 
مع املنتخب الوطني

اىل ®ط عمل حديث ومتجدد،  تحتاج  القدم مرحلة جديدة  لكرة  لبنان  تنتظر منتخب 
انطالقا من كأس االمم االسيوية 2023، ثم تصفيات كأس العا� 2026 يف امكا الش³لية.

دخل املنتخب يف تجربة جديدة مع املدرب الرص· الكسندر ايليتش االسم الذي اختارته 
الوطنية ملدة 3 سنوات قابلة  القدم لتويل املهمة  اللبناº لكرة  التنفيذية لالتحاد  اللجنة 
للتجديد سنة. العودة اىل سجالت املايض ال تعطي معلومات واضحة عن تاريخ املدرب� 
االجانب الذين ارشفوا عىل منتخب لبنان، بدءا من النمسوي فينزنز ديتيش كأول مدرب 
 ،Áي رايت، البلغاري ثيودور شيموفسÅاجنبي، الرص· ليوبيتسا بروشيتش، االنكليزي ه
الويلزي تي يوراث (اكÇ املدرب� تحقيقا لالنتصارات مع املنتخب)، الفرنيس ريشار تاردي، 
االملاº ثيو بوك، املرصي محمود سعد، السوري محمد قويض، الكرواÉ جوسيب سكوبالر، 
الرص· ميودراغ رادولوفيتش، الروماº ليفيو تشوبوتاريو، التشيÁ ايفان هاشيك، واخا 

الرص· الكسندر ايليتش.
قد ال يكون ايليتش من فئة املدرب� اصحاب االنجازات الكبة. فمسته شهدت تقلبات 
رغم انه سيتسلم الول مرة دفة تدريب منتخب، اذ اقترصت مسته التدريبية منذ العام 
2007 عىل االندية والفرق. نال شهادة التدريب االوروبية "يويفا برو" عام 2008، وتوىل 
تدريب نادي رادنيشÁ الرص· عام 2010، وقاده اىل الرصاع عىل لقب دوري الدرجة االوىل 
بعدما كان قاب قوس� او ادÔ من الهبوط. يف العام التايل قاد االهيل السعودي، يف اول 
محطة عربية للمدرب، بعدما حل مدربا مكان الÅوجي تروند سولييد، وقاده اىل التتويج 
بطال لكأس امللك 2011. عاد ايليتش مجددا اىل رادنيشÁ لتتويجه بطال للدوري الرص· 
للدرجة االوىل (2011-2012)، وانقذ الرائد السعودي مرت� من الهبوط (2016 و2018)، 
ثم قاد الرشطة العراقي لحصد كأس السوبر املحيل (2019)، ثم كانت آخر محطاته مع 

القادسية السعودي يف املوسم املايض. 
صحيح انه بات للمدرب خربة يف املنطقة العربية، وبالتايل قد يكون متفه³ لعقلية الالعب� 
والجمهور يف لبنان، وهذا يعد مطلبا اساسيا، اذ لطاملا شكا مدربون من مزاجية الالعب 
العر· واللبناº تحديدا. يحتاج ايليتش (53 سنة) اىل تحقيق نجاحات قوية لتعزيز سته 
بالرصامة  فانه Ûتاز  االفضل. وبحسب معارفه،  لتقديم  له  الذاتية، م³ قد يشكل حافزا 

الشديدة، وهذا االمر قد يكون سالحا ذا حدين.
املهمة االساسية امام املدرب الجديد، هي قيادة عملية التغي يف املنتخب، السي³ بعد 
نهائيات كأس اسيا املقبلة، اذ ان العديد من االس³ء يف الفريق الوطني باتت يف خريف 
عمرها، وقد تعتزل بعد البطولة القارية، لذا من املفرتض تحض جيل جديد من الالعب�، 
حيث شهدت منتخبات الفئات العمرية بروز اس³ء يف منتخب الشباب الذي حل وصيفا يف 
بطولة غرب آسيا. يبقى ان املدرب الرص· هو افضل الخيارات املتاحة، استنادا اىل التقييم 
مبكر  الخيار  هذا  الحكم عىل  ان  ال شك   .ºاللبنا لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  اجرته  الذي 
جدا، عل³ ان االستحقاقات الكثة التي تتنظر املنتخب الوطني كفيلة بكشف االمكانات 
والقدرات التي يتمتع بها، والنجاح الذي Ûكن ان يحققه رشط عدم وضع قيود لخياراته، 
وعدم التدخل بقراراته ك³ كان يحصل سابقا، مع التشديد عىل ان تغي املدرب ال يكفي بل 
يجب تغي العقلية التي تدار بها املنتخبات الوطنية، خصوصا من املسؤول� عن املنتخب.

نمر جبر

بعدم  سنوات  منذ  املرسومة  العامة  السياسية 
اغراق النادي يف ديون لرحبنا به، لكن Ú يكن هناك 

اي طرح جدي.

■ كان الفتا يف االنتخابات اقرتاع وجوه قدÛة غائبة 
عن النادي منذ مدة، هل شعرت من خالل هؤالء 

انها رسالة دعم؟
ال Ûكن  لكن  مرتوكا،  يكن   Ú الريايض  النادي   □
لفرتة  غائبة  كانت  وجوه  برؤية  سعادتنا  اخفاء 
ومستعدون  موجودون  نحن  تقول  جاءت 

للمساعدة والدعم. هذا االمر حيوي للنادي. 

■ يف االدارة املنتخبة 7 اس�ء جديدة، هل كان Îة 
اس�ء اخرى مطروحة؟ وعىل اي اساس تم اختيار 

هذه االس�ء؟
□ حصل توافق يف النادي عىل ادخال دم جديد 
السباب عدة. قصدنا تهيئة اشخاص لتويل املناصب 
مستقبال، مع جود اداري� لديهم الشغف وحب 
املساعدة  تقديم  يستطيعون  للنادي  العمل 

واستقطاب الدعم. 

الريايض  النادي  ■ عام 1999 عندما دخلت اىل 
مديرا  االحتياط  مقعد  من  وتدرجت  ب�وت 
اصغر  كنت  النادي  رئاسة  اىل  وصوال  للفريق 
يف  سنا  االعضاء  اكرب  انت  اليوم  سنا.  االعضاء 
موعد  ان  تشعر  بدأت  هل  الجديدة،  االدارة 

تسليم الرئاسة اقرتب؟
□ هدفنا داàا تحض� جيل جديد. فك� تسلمت 
الجارودي  هشام  الرؤساء  عميد  من  الرئاسة 
سأسعى اىل تسليمها لرئيس جديد. نتطلع داàا اىل 
دعم االشخاص الذين نرى فيهم الكفايات لتسلم 
طموحات  تحقيق  عىل  القدرة  ولديهم  املهمة 

النادي والتواصل مع الجميع. 

لديك  كانت  وهل  اس�ء،  عليك  فرضت  هل   ■
اس�ء كنت ترغب يف ضمها اىل االدارة وÚ تتمكن 

من ذلك؟
قناعة.  عن  الجميع  خيار  كانت  االس�ء  ابدا،   □
العمومية  الجمعية  بثقة  حظيت  الرتكيبة  هذه 

yahoo.com@nemer.jabre٦٦ودعمها وستعمل ضمن قناعاتها واهدافها. 

رئيس النادي الرياضي بيروت: هـدفنا اللقب 
وتركنا مقعدين لعرقجي وأحمد

البطوالت  من  الكث�  ربحت  النني  كال،   □
وااللقاب. نعم، ال اقبل اقل من املركز االول، 
خصوصا  الخسارة  اتقبل  املقابل  يف  لكن 
الفريق  مع  كاملة   áواجبا تكون  عندما 
اجراء  Ûنع  ال  هذا  لكن  كافة.  النواحي  من 

النادي امانة ومنارة 
لبنان الرياضية لذا يجب 

الحفاظ عليه 
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■ هل استمرار النادي الريايض ب�وت مرتبط 
باملهندس مازن طبارة؟

فادح.  خطأ  بشخص  النادي  ربط  ألن  اطالقا،   □
تطويرها  يجب  لكن  مؤسسة،  الريايض  النادي 
االدارة  االساسية يف  اهدافنا  احد  العرص.  لتواكب 
الحالية تثبيت املؤسسة وãكينها وتطويرها حتى 

تصبح اكä فاعلية وانتاجية. 

■ هل حصل تقييم لنهاå بطولة لبنان لكرة السلة 
عىل الصعيد الفني؟

االخطاء  لتصحيح  اسايس  اجراء  هذا  طبعا.   □
من خالل قراءة شاملة، ويجب طرح االسئلة اين 
يف  التصحيح؟  يجب  وكيف  اصبنا،  واين  اخطأنا 
الخالصة، الفريق قدم كل ما Ûلك، خرسنا اللقب 
يف املباراة السادسة عىل ارضنا يف غياب جمهورنا 

الذي كان اثره كب�ا.

■ هل الالعب البوسني علم الدين كيكانوفيتش 
كان عىل قدر الطموحات؟

كثافة  لكن  الخيار،  بهذا  مقتنع�  كنا  طبعا.   □
املباريات اثرت عىل مستوى الالعب�.

■ اصابة اس�عيل احمد خلفت اثرا سلبيا؟
وان  خصوصا  كب�،  حد  اىل  مؤثرا  كان  غيابه   □
معنويا  دفعا  يعطي  امللعب  ارض  عىل  وجوده 

لالعب� وثقة اكرب.

■ هل ال يزال ضمن حساباتكم؟
ضمن  سيبقى  اللعب  عىل  قادر  هو  طاملا   □
هو  ايضا.  املادية  امكاناتنا  لكن ضمن  حساباتنا، 
اولوية بالنسبة الينا ك� ان النادي اولوية بالنسبة 
اليه. ما يربطني به عىل الصعيد الكث� من القواسم 
للقميص  للريايض، اخالصه  ابرزها حبه  املشرتكة، 

التي يرتديها وعشقه الدائم للفوز.  

الفني  املدير  رفعه  الذي  التقرير  تضّمن  ماذا   ■
املدرب جورج جعجع عن الدور النهاå؟

دقيقت�  بعد  شعرت  شخصيا  كث�ة.  عوامل   □
من اصابة وائل عرقجي يف املباراة السادسة بأننا 
سنخرس، خصوصا وان خروجه اعطى دفعا معنويا 

لزمالئه وجعل العبينا يشعرون بارتياح اكرب. 

رياضة
نثق Ìدرب الفريق ويحظى بدعمنا الكامل.

يف  تضعها  اين  النادي؟  ميزانية  تأمنت  هل   ■
ترتيب ميزانيات فرق املقدمة؟

االدارة  يف  قرارا  اتخذنا  تأمينها.  عىل  نعمل   □
اللجنة  عضو  برئاسة  االنتشار"  "لجنة  بتشكيل 
االدارية محمد الجوزو، اضافة اىل اشخاص مقيم� 
مرعي  وعارف  محمد  مثل طالل عيل  الخارج  يف 
النادي  دعموا  الذين  من  وغ�هم  الحلبي  ووليد 
هذه  مهمة  املايض.  املوسم  يف  جانبه  اىل  ووقفوا 
اللجنة تأم� دعم من محبي النادي ومشجعيه يف 
دول االغرتاب، وفق اسس يتم العمل عليها، مبنية 
عىل الشفافية والوضوح. يف السنوات االربع االخ�ة، 
Ú تكن ميزانيتنا هي االعىل ب� فرق املقدمة، لكن 

يف املوسم املقبل سنكون قريب� من ذلك.

■ ماذا تعلمت من تجربة رئاسة النادي الريايض؟
□ مسؤولية كب�ة، وشعور دائم برضورة الحفاظ 
عىل النادي وعدم ادخاله يف مشاكل مالية واغراقه 
يف الديون، لكن يف الوقت نفسه العمل عىل ابقائه 

يف املقدمة.

■ ما هو التحدي الشخيص الذي وضعته امامك 
يف املوسم املقبل؟

واجبي  فهذا  لبنان،  بطولة  لقب  استعادة   □
اىل  سنسعى  االدارية.  اللجنة  يف   åزمال وواجب 
ويبقى  جهد،  اي  ندخر  ولن  االمر  هذا  تحقيق 

التوفيق من عند الله.

■ ماذا تعد جمهور الريايض وماذا تطلب منه؟
االدارة  يف   åزمال مع  ادخر  لن  بانني  اعده   □
ضمن  االوىل  املرتبة  اىل  النادي  العادة  جهد  اي 
غ�  خطوات  اي  دون  من  املتوافرة،  االمكانات 
محسوبة او غ� مدروسة. جمهور الريايض عصب 
سنفّعل  للنادي.  وجود  ال  دونه  ومن  النادي 
اللجنة  عضو  عرب  والجمهور  االدارة  ب�  التنسيق 
هذه  سيتوىل  الذي  دياب  سيف  الزميل  االدارية 
املهمة. ادعوه اىل التشجيع باقىص قوة لكن ضمن 
الضوابط. لن تتكرر تجربة املوسم املايض فيلعب 
الفريق من دون جمهور، هذه املسؤولية مشرتكة.

ن. ج 

■ جددتم الثقة باملدرب جعجع، هل هذا القرار 
ضمن سياسة االستقرار الفني؟

□ بالتأكيد، نحن ال نحب التغي� كث�ا. االستقرار 
احد عوامل النجاح لدينا. ثقتنا كب�ة به، مدرب 
يحتاج  ب�وت  كالريايض  كب�ا  فريقا  يقود  شاب 
اكمل  عىل  بعمله  يقوم  الجميع.  من  دعم  اىل 
وجه، واالدارة تقف اىل جانبه في� االمور تس� 

يف شكل جيد.

■ تركتم مقعدا فارغا يف الئحة النخبة، هل سîى 
منافسات  يف  ب�وت  الريايض  مع  عرقجي  وائل 

"الفاينال فور"؟
□ Ú نقفل الئحة النخبة للموسم املقبل فقط من 
اجل وائل عرقجي. االمور واضحة اىل هذا الحد، 
التوفيق  لكن هذا االمر يعود اىل وائل. اãنى له 
وان يحصل عىل عقد كب� يف الخارج، لكن يف حال 
تسنت له العودة اىل لبنان قبل منافسات املربع 
ابن  وائل  الريايض.  يف  موجود  فمكانه  الذهبي، 
النادي الريايض ونحن طوينا صفحة املوسم املايض. 

مع  سوى  املقبل  للموسم  الريايض  يتعاقد   Ú  ■
هايك كيوكجيان وميغيل مارتينيز، ملاذا؟

□ الهدف كان الحفاظ عىل غالبية العبينا. نجحنا 
يف ذلك باستثناء مارك خوري الذي خرسناه بسبب 
الئحة النخبة ومن اجل ترك مقعد لالعب عرقجي.

■ هل صحيح انكم اتصلتم باملدرب احمد فران 
وعرضتم عليه العودة اىل قيادة الجهاز الفني؟

□ املدرب فران ابن الريايض وهو داàا موجود 
يف خطط النادي ومشاريعه وحساباته. تربطني 
تواصل.  عىل  داàا  ونحن  صداقة  عالقة  به 
نتمنى له التوفيق مع الجهراء الكويتي. نحن 

هدفي ليس البقاء 
على كرسي الرئاسة بل 

استمرار النادي


