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مقال

رياضة
رئيس نادي بيروت فيرست كلوب:
نتطلع إلى اإلحتراف ونغـ ّلب مصلحتنا
مل يكن موسم  2019 – 2018يف كرة السلة عاديا لفريق بريوت فريست كلوب الذي نجح يف فرض نفسه رقام صعبا ،يف
بطولة دوري الفا لنوادي الدرجة االوىل للرجال ،رغم حداثة تجربته .نجح يف بلوغ الدور النهايئ ومزاحمة الريايض بريوت
عىل اللقب ،رغم التغيريات الجذرية التي اجراها خالل املوسم وشملت الجهاز الفني والالعبني االجانب
عىل الرغم من ان الفريق خرس جهود الالعبني
عيل حيدر وشارل تابت اللذين ساهام يف شكل
اسايس يف النتائج الجيدة التي تحققت يف املوسم
املايض ،مل تستسلم االدارة بل ارصت عىل امليض
قدما يف مرشوعها بتقديم كرة سلة جميلة
ونظيفة ،من دون اغفال الهدف ببلوغ مراحل
متقدمة ،من خالل تعاقدات جديدة رأت فيها
الكفايات املطلوبة لتحقيق اهدافها.
"االمن العام" التقت رئيس النادي نديم حكيم
حول الحارض واملستقبل.
■ كيف تق ّيم مستوى دوري الفا ملوسم 2018
ـ 2019؟
□ املستوى عال .جميع الفرق متكنت من الفوز
عىل بعضها البعض ،ومل يكن هناك فريق مميز
او مختلف عن الفرق االخرى .حلول فريق
بريوت فريست كلوب يف مركز الوصيف واحراز
فريق الريايض بريوت الذي حل يف املركز الرابع
يف الدوري املنتظم لقب البطولة ،خالف كل
التوقعات .كان الدوري حامسيا ومشوقا.

رئيس نادي بريوت فريست كلوب نديم حكيم.

املدرب املحلي تغلب
على املدرب االجنبي

■ فنيا هل هو يف تراجع ام يف تقدم؟
□ حصل تقدم الفت عىل الصعيد الفني،
وتحديدا عىل صعيد الالعب اللبناين ،خصوصا
بعد قرار تخفيض عدد الالعبني االجانب اىل اثنني
عىل ارض امللعب بدال من ثالثة ما انعكس ايجابا
عىل ادائه.

الحكم اللبناني االفضل
وعليه التروي في ردود
الفعل

■ اين يكمن الخلل وما هي الخطوات التي
يجب اعتامدها لتطوير الدوري وتحسينه؟
□ الخلل االسايس يكمن يف الوضع االقتصادي
ويف املوارد املالية .كان املوسم صعبا وقاسيا،

وال اعتقد ان املوسم املقبل سيكون افضل ،بل
اصعب من الناحية االقتصادية .اضافة اىل النقص
يف الحكام وتخريج عنارص جديدة وتطوير

مستوى الحاليني .النوادي تستثمر مبالغ كبرية
يف اللعبة ما يستوجب مواكبة فاعلة من قطاع
التحكيم الذي يعترب عنرصا اساسيا يف اللعبة.
كذلك ال ميكن تجاهل الخطوات الكبرية التي
قام بها االتحاد والتي افتقدناها سنوات طويلة،
ابرزها بطوالت الفئات العمرية ملا دون ،12 ،10
 16 ،14و 18سنة ،والتي تشكل االساس يف بناء
مستقبل اللعبة.
■ هل تغيري نظام الدوري يف شكل مستمر وعدم
اعتامد نظام واحد الكرث من موسم ،عامل سلبي
ام ايجايب وملاذا؟
□ حصول التغيري يف وقت متأخر امر سلبي،
خصوصا بعد ان تكون الفرق جهزت نفسها

للموسم املقبل .التأخري يف القرار ال يساعد ادارات
النوادي عىل حسم خياراتها ،علام ان التغيري يف
ذاته غري مرض رشط ان يأيت يف وقت مبكر ومن
دون تأخري.
■ انتم مع رفع عدد املباريات يف الدوري بهدف
زيادة االحتكاك كام يطالب البعض؟
□ ال شك يف ان رفع عدد املباريات امر رضوري،
عىل ان يتزامن مع تقريب مواعيدها وعدم ترك
فرق من دون لعب لفرتات طويلة .تكثيف عدد
املباريات يرفع من اداء الالعبني اكرث من التامرين
التي تعترب رضورية.
■ هل حلول فريق بريوت يف املركز الثاين يف
الرتتيب النهايئ للدوري املنتظم يريض طموحات
االدارة والجمهور؟
□ اىل حد كبري .هذا املوسم الثاين للفريق يف
دوري الدرجة االوىل للرجال .نحن نتعمد وضع
ضغط عىل انفسنا والالعبني لتقديم اداء جميل،
ووصولنا اىل نهايئ بطولة املوسم املايض ساعدنا
للميض قدما يف مرشوعنا .املوسم املايض كان
مهام بالنسبة الينا الننا نظمنا بطولة عربية
يف بريوت بعد غياب  9سنوات وكانت ناجحة
تنظيميا وفنيا .مشاركتنا يف دورة ديب كان انجازا
لفريق حديث الوالدة وليس لديه خربة كبرية يف
هذا املجال .بلغنا  3نهائيات من دون الفوز يف
واحدة منها ،لكن مجرد الوصول يعترب انجازا.
■ ما الذي تغري يف الفريق بني مرحلتي الذهاب
واالياب والدورين الربع النهايئ والنصف النهايئ؟
□ كان قرار تغيري الجهاز الفني والالعبني االجانب
صائبا وترك اثرا ايجابيا ،خصوصا وان الفريق
عرف كيف يستفيد من الالعبني اللبنانيني يف
شكل افضل .صحيح ان التغيري خالل املوسم
مخاطرة ،لكن عندما تكون مصلحة النادي عىل
املحك تصبح كل االمور سهلة ،الن ال احد اهم
من النادي .اذا تبني مثال ان احدا غري قادر ان
يعطي عليه ان يتنحى حتى يتمكن غريه من
العطاء .الهدف الوصول اىل االحرتاف بدءا من
االدارة وصوال اىل اصغر شخص يف النادي وال
مكان للعواطف.

هل ينجح كيوبوتاريو
في تغليب اإليجابيات على السلبيات؟
حسمت اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناين لكرة القدم خيارها ،وعينت الروماين ليفيو
كيوبوتاريو مديرا فنيا جديدا ملنتخب لبنان االول لكرة القدم ،والذي سيقوده يف التصفيات
املزدوجة املؤهلة اىل نهائيات كأس العامل  2022وكأس االمم االسيوية  2023يف الصني.
وسيكون املدرب الوطني جامل طه مدربا مساعدا ،والحارس الدويل السابق وحيد فتال مدربا
لحراس املرمى .ال ميلك كيوبوتاريو ( 48سنة) تجربة يف تدريب املنتخبات ،اذ بلغ املدافع
الدويل السابق ( 32مباراة دولية ومثل بالده يف كأس العامل  1998الدور الثاين يف كأس اوروبا
عام  2000وخرج من الدور الربع النهايئ) .مسريته التدريبية بدأت مع بروغرسول بوخارست
الروماين يف العام  ،2006ثم انتقل يف موسم  2006ـ  2007اىل تدريب دوناريا غااليت ثم
اوتوبيني يف موسم  2007ـ  ،2008وكويرتا دي ارغيس يف العام  ،2008قبل ان يعود اىل
اوتوبيني يف موسم  2008ـ  .2009يف العام  2010درب برايال ،ويف موسم  2011ـ  2012تسلم
ت يف اول تجربة كبرية .يف املوسم التايل انتقل اىل بوليتينكا ثم فاسلوي،
قيادة دينامو بوخارس 
فاىل تارغو يف موسم  2014ـ  2015وقاده اىل وصافة الدوري .خاض اول تجربة خارج رومانيا
موسم  2016ـ  2017مع الفيصيل السعودي ،ويف موسم  2017ـ  2018درب الطايئ السعودي
ثم اقيل بعد ثالثة اشهر ،وارشف يف العام املايض عىل تدريب بوتوساين الروماين.
قد يكون من اصعب مهامت االتحاد اختيار مدير فني جديد .اذ لعبت عوامل كثرية دورها
يف حسم الخيار .اولها العامل املادي ،اضافة اىل جملة امور يجب التوقف عندها ابرزها ان
االستعانة مبدرب اجنبي اقفل الباب امام املدرب اللبناين تحت شعار استقدام عقلية جديدة،
وتفادي دخول املدرب اللبناين يف زواريب الكرة اللبنانية .فاملدرب االجنبي قد يحتاج اىل
وقت طويل قبل ان "يتلبنن" ،يف حني ان اللبناين سيعاين من الضغوط منذ لحظة تعيينه،
اضافة اىل الخيارات املحلية املحدودة .كام ان االستعانة بعنارص لبنانية ملساعدته (مساعد
ومدرب حراس) تحول دون ان يكون الجهاز الفني اجنبيا بالكامل ،ويقرب املسافات بني
العاملني يف املنتخب.
ملاذا مدرب اورويب؟ النه االقرب اىل االسلوب اللبناين ،مقارنة باالمرييك الجنويب عموما
والربازييل خصوصا .فاالسلوب الربازييل يعتمد عىل املهارات التي يفتقدها الالعب اللبناين،
يف حني ان االورويب يعتمد عىل القوة البدنية ،وهو ما قد يكون متوافرا اكرث لدى اللبنانيني،
سواء محليني او محرتفني .ال شك يف ان املدير الفني الجديد كيوبوتاريو سيواجه يف مهمته
الجديدة يف لبنان واقعا كرويا يحمل يف طياته االيجابية والسلبية .اذ سيكون يف امكانه البناء
عىل منتخب معدل اعامره صغرية ،باستثناء بعض الالعبني املتقدمني نسبيا يف العمر وعدد
اخر من املحرتفني يف الخارج وغريهم من الالعبني الجدد.
لكنه سيصطدم يف املقابل بوسط كروي غري محرتف ،بدءا من االتحاد الذي يغيب عنه العمل
الجامعي ،ال بل يغرق بني فرتة واخرى يف مشاكله وخالفاته فيام الجهد االداري الضخم قائم
عىل ثالثة او اربعة اشخاص ،مرورا بالنوادي البعيدة كل البعد من االحرتاف عىل الرغم من
عقود الالعبني االحرتافية العالية ،لكن بعقلية هاوية يف معظمها ومتارين اقل من عادية
ومنط حياة العبني ال يساعد عىل تطورهم ،وصوال اىل البنى التحتية غري الصالحة .املالعب يف
غالبيتها مغطاة بعشب صناعي ال تساهم يف تطوير قدرات الالعب ورفع مستوى الدوري.
صحيح ان الكثري من العنارص السلبية قد تص ّعب مهمة املدرب الجديد ،فالدوري الضعيف
ال ميكن ان ينتج منتخبا قويا .لكن يف الوقت عينه ميكنه فعل الكثري اذا توافرت االرادة
النجاح مهمته.
نمر جبر
nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
■ هل قرار تخفيض املوازنة الذي اعتمدته
االدارة يف املوسم املقبل كان صائبا؟
□ مع العوامل االقتصادية الصعبة ،ارتأينا
رضورة الحفاظ عىل هدوئنا وعدم االنجرار
وراء جنون ارتفاع االسعار .نحن نؤمن بأن
تأسيس النادي وبناءه مرشوع طويل االمد.
التحدي الكبري ان يكون النادي مبنيا عىل اسس
متينة وليس عىل شخص .يف الوضع الراهن ال
يوجد خيار سوى تخفيض املوازنة مع حرصنا
عىل تقديم كرة سلة مميزة.

■ تعاملت يف السابق مع مدربني محليني
وحاليا مدرب الفريق اجنبي ،كيف تصف
التجربتني؟
□ شخصيا خياري يتجه نحو املدرب اللبناين.
لكن ميزة املدرب االجنبي انه متفرغ وغري
مرتبط باعامل اخرى عىل خالف املدرب املحيل
غري القادر عىل التفرغ .فنيا املدرب اللبناين
كفي وميلك القدرة واالمكانات ،بدليل وجود
 9مدربني محليني واجنبي واحد .يف النهاية
املدرب املحيل تغلب عىل املدرب االجنبي.

■ هل انتم مع وضع سقف لعقود الالعبني
للحد من ارتفاع االسعار؟
□ تطبيقه ليس باالمر السهل ،لكننا نؤيد
تعاون بني االندية والالعبني لصالح اللعبة .اذا
اردنا استمرار اللعبة يجب ان يكون الجميع
مرتاحا .التعاقدات التي بدأت هذه السنة مل
تكن اسعارها مشجعة بل مرتفعة ،لكن الجيد
انها بدأت باكرا.

■ خيار اعتامد العبني اجنبيني عىل ارض امللعب
والعب ثالث عىل مقعد االحتياط نجح ،ملاذا؟
هل ساهم يف تخفيض اسعار الالعبني؟ وهل
انتم مع العودة اىل قرار  3العبني اجانب؟
□ يف املبدأ نجح ،ونحن مع اي قرار يتخذه
االتحاد .ولكن اذا ال بد من تغيري ،اقرتح العودة
اىل العبني اجنبيني عىل ارض امللعب من دون
العب ثالث عىل مقعد االحتياط ،حتى ال يبدو
كأن التغيري موجه ضد الالعب اللبناين .ما حصل
يف سوق االنتقاالت مل يكن مشجعا وبدت
االسعار مرتفعة ،لكن االنعكاس السلبي لالزمة
االقتصادية سيؤدي اىل خفضها.

■ ما هو تأثري االزمة االقتصادية التي متر فيها
البالد عىل الرياضة عموما وكرة السلة خصوصا؟
□ ال رياضة صحيحة من دون العامل االسايس
الذي هو املال ،حتى ال تضطر النوادي اىل
اللجوء اىل شخص او شخصني اذا تعبا او قرفا او
امتنعا عن الدعم الي سبب من االسباب ،يقع
النادي يف مشاكل كبرية.
■ هل التغيري يف تشكيلة الفريق يف املوسم
املقبل يضمن تحقيق نتيجة افضل من املوسم
املايض؟
□ مغادرة العبني من تشكيلة املوسم املايض
يشغالن املركزين  3و 4حتمت ايجاد حلول.
نفتخر بالالعبني الذين وقعوا معنا والذين
سيحافظون عىل الصورة الحلوة والروح العائلية
يف الفريق ،وسيلعبون يدا واحدة كفريق واحد
من دون النظر اىل االرقام الشخصية .كام
نفتخر بأننا متكنا من ابراز القدرات الحقيقية
لباسل بوجي يف موسمنا االول يف الدرجة
االوىل ،وقدرات عيل حيدر يف املوسم الثاين ،وان
شاء الله سننجح يف ابراز قدرات اكرث من العب.

■ ماذا عن مستوى التحكيم واداء الحكام؟
□ بعد اختبار مستوى الحكام من خالل
مشاركتنا يف دورات خارجية ،اثبت الحكم
اللبناين انه االفضل .امتنى عىل الحكم اللبناين
الرتوي يف ردود الفعل والتعامل مع الجميع
بهدوء ومن دون انفعال .نتفهم الضغط الذي
يتعرضون له ،وعليهم يف املقابل ان يتفهموا
الضغط املوضوع علينا.
■ كيف تق ّيم عمل االتحاد؟
□ لدينا شعور بأن العمل الذي قام به االتحاد
مل يسبق الي اتحاد ان قام به .خصوصا وان
رئيسه اكرم حلبي قادم اىل الرئاسة من تجربتني
سابقتني يف رئاسة احد النوادي ولديه فكرة
واضحة عن معاناة رؤساء النوادي ،وهذا امر
ايجايب .ما يقوم به يف بطوالت الفئات العمرية
امر جيد ومهم ومشكور عليه .نجاح كرة السلة

مرهون بالتعاون بني جميع مكوناتها ،واي خلل
يف هذا التعاون يؤدي اىل عراقيل ومشاكل
كبرية.
■ كيف تق ّيم خطوة نقل املباريات عىل تطبيق
"الفا سبورتس"؟ وماذا ينقصها؟
□ يف الظروف القامئة ،تطبيق "الفا سبورتس"
هو الحل الوحيد النقاذ الوضع نتيجة الديون
املرتاكمة عىل االتحاد ونتيجة وضع قطاع
االعالم .املشكلة كانت يف املتاعب التقنية
للتطبيق النه اعتمد برسعة ومن دون تجارب
سابقة كافية ومن دون تحضري نفيس وذهني
لتقبل الفكرة لدى محبي كرة السلة ومشجعيها
ومتابعيها ،ما ادى اىل مشاكل كبرية وتراجع يف
عدد املشاهدين .نأمل يف املوسم املقبل ان يتم
تدارك الوضع من املعنيني ،وان يتعلموا من
الذي حصل ،ويقدموا حلوال لتحسني الوضع
بطريقة افضل الن نجاح تطبيق "الفا سبورتس"
من نجاح النوادي وفشله من فشلها.
■ انتم مع رفع عدد النوادي يف الدرجة االوىل
اىل  12ناديا او ابقائها عىل 10؟
□ افضل ابقاء العدد عىل  10اندية بسبب عدم
وجود العبني لتغطية عدد اكرب من النوادي.
املهم ان نعرف القرارات االتحادية قبل ان
تكون الفرق تحرضت وانجزت ملفاتها.
■ هل لعبة كرة السلة يف خطر؟
□ ال خطر عىل اللعبة يف وجود االتحاد الحايل
ورئيسه .لكن خطر الوضع االقتصادي يطاول
النوادي اكرث من االتحاد واللعبة يف ذاتها .ال
نستطيع التقليل من اهمية العامل املادي،
والتعاون بني الجميع بات اكرث من رضوري
لحامية اللعبة.
■ خائف عىل مستقبل كرة السلة؟
□ خائف عىل وضع النوادي اكرث من كرة السلة
الن عدم وجود نواد يعني عدم وجود لعبة.
هذه الحلقة مرتابطة واي خلل فيها سيؤدي اىل
رضبها كلها.
ن .ج
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