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رياضة

تعترب رياضة كرة السلة االكرث انتشارا يف لبنان. لذا فهي تحظى دامئا مبتابعة واسعة. حتى ان ميزانية بطولة فرقها لنوادي 
الـ15 االخرية عن 10 ماليني دوالر، والمست احيانا 15 مليونا. علام ان  السنوات  الدرجة االوىل للرجال مل تنخفض خالل 

الالعب االجنبي شكل مادة اساسية لجذب الجمهور وعنرص الحامسة والتشويق واالستعراض 

تبدلت   19  - وكوفيد  الصحية  االزمة  بعد 
معطيات  وفرضت  وتغريت،  كثرية  امور 
وكرة  عموما  الرياضة  عىل  نفسها  جديدة 
املصاريف،  خفض  من  بدءا  خصوصا،  السلة 
االجنبي  الالعب  االستغناء عن  بحتمية  مرورا 
اىل  وصوال  املحليني  الالعبني  عقود  وتقليص 

توقف املباريات.
السابق ملنتخب  الكابنت  التقت  العام"  "االمن 
لبنان لكرة السلة ورئيس نادي تشامبس فادي 
الخطيب، وكانت جولة افق حول حارض كرة 

السلة ومستقبلها والتحديات التي تواجهها. 

التعبئة  فرتة  الخطيب  فادي  امىض  كيف   ■
العامة والحجر املنزيل؟

□ عىل الرغم من صعوبة املرحلة وقساوتها 
اال انها كانت مناسبة ليك اميض، للمرة االوىل 
منذ انطالق مسرييت االحرتافية يف كرة السلة، 
بعض الوقت مع عائلتي واهتم بها اكرث من 
الشؤون  بعض  مبتابعة  قمت  كام  السابق. 
الهاتف،  عرب  او  بعد  عن  العمل  يف  املتعلقة 
لتقديم  بنني  جمعية  اوضاع  وخصوصا 
الجيش  مؤسسة  مع  بالتعاون  املساعدات 
مزاولة  عن  انقطع  مل  انني  علام  اللبناين. 

الفردية. التامرين 

وهل  التجربة،  هذه  من  تعلمت  ماذا   ■
زاولت الرياضة خالل هذه الفرتة؟

من  والكثري  القدم  كرة  رياضة  من  القليل   □
التامرين البدنية، اضافة اىل املطالعة والقراءة. 
قصرية  الحياة  ان  التجربة  هذه  علمتنا  لقد 
من  الرغم  عىل  بلحظة.  تنتهي  ان  وميكن 
اننا  اكتشفنا  العامل،  لف  الذي  الكبري  الشلل 

الكابنت السابق ملنتخب لبنان لكرة السلة ورئيس نادي تشامبس فادي الخطيب.

العمل من دون  قادرون عىل تحسني طريقة 
ضغوط وتخفيف االعباء عىل كل الصعد. 

القطاع  سيطاول  الذي  الرضر  حجم  ما   ■
الريايض عموما نتيجة االزمة الصحية؟

ونلتزم  االزمة  مع  نتأقلم  ان  علينا   □
الرضر  حجم  من  للتقليل  الوقاية  اجراءات 
الهائلة  االرضار  حجم  مقابل  يف  االنساين 
باق   19  - كوفيد  ومعنويا.  وماليا  اقتصاديا 
ال  لبنان  يف  املشكلة  لكن  طويلة،  لفرتة 
تقترص عىل الوباء ألن البلد مير بازمة مالية 
ان  جميعا  علينا  لذا  مسبوقة.  وغري  حادة 
ونعمل  متريرها  اجل  من  ونضحي  نتحمل 

عىل اعادة االمور اىل نصابها تدريجا.

مقال

كورونا َفاَقَم األزمة 
وتغيير املسار بات واجبًا

يف االمس عادت الحياة اىل مالعبنا وفق قواعد وضوابط جديدة فرضتها الجائحة الصحية 
كوفيد - 19 التي تزامنت مع تداعيات االزمات االقتصادية، املالية واملعيشية. تفاقمت 
القطاعات، فظهرت برسعة  املستجدة عىل مختلف  االزمة  لهذه  السلبية  االنعكاسات 
وتتغلغل  امدها  يطول  ان  يخىش  انه  علام  الهش،  الريايض  القطاع  يف  واضح  وبشكل 
مفاعيلها يف مفاصله املهرتئة اساسا، حيث بات املواطن الريايض الذي ميلك كامل الحقوق 
وعليه كامل واجبات املواطنة والذي يعتمد عىل الرياضة كمورد رزق، وحيدا يفتقد بشدة 
اىل مقومات العيش الكريم. بقدر ما هي ملحة عودة النشاط اىل القطاع الريايض، يبقى 
السؤال عن مدى جهوز النوادي واملالعب واالكادمييات وقاعات التدريب وقدرتها عىل 
التزام املعايري والضوابط التي لن تكون سهلة وتتطلب دقة وعناية يف التطبيق، عدا الكلفة 
املالية املرتتبة من جراء تحديد نسب االستيعاب وعمليات التعقيم والتطهري وغريها من 

االجراءات التي تضمن سالمة الرياضيني واملدربني واملوظفني والعامل.
النوادي واالكادمييات واملالعب والقاعات صعب،  امام اصحاب  التحدي  ان  ال شك يف 
واملسؤولية كبرية، والرهان كبري بعدم التفريط بأية معايري مهام كانت صغرية، حتى ال 
يعرّض ناديه او مؤسسته او اكادمييته للمساءلة او رمبا لالقفال. كام ان التزام املعايري 
سيطمنئ الرياضيني اىل سالمتهم واالهل عىل سالمة اوالدهم، ألن اي اصابة يف اي ناد او 

اكادمييا يعني االقفال حتى اشعار آخر، حتى ال نقول االقفال النهايئ.
يجب ان ال ننىس ان اعادة النشاط اىل القطاع الريايض ال يعني ان القطاع يف ألف خري، 
وسيستعيد عافيته يف فرتة قصرية. فالتحديات كبرية واملعاناة هائلة، وهي تعود اىل عوامل 
املالية واالقتصادية، وال ينتهي آخرها مع االزمة الصحية  اولها يبدأ من املشاكل  عدة 

وفريوس كورونا.
لقد اصيبت الرياضة بالشلل لفرتة ال تقل عن 100 يوم. هذه املدة كانت كافية لتحضري 
كانت  والتي  املستجدة،  االوضاع  اىل  نظرا  وتبعاتها  بتداعياتها  املتشعبة  العودة  ورشة 

مؤرشاتها تنذر بالسوء قبل 17 ترشين االول املايض.
قلة قليلة من القيمني عىل الرياضة يؤمنون بأن القطاع يف حاجة اىل انطالقة جديدة ترتكز 
عىل التصحيح، واعادة البناء عىل اسس سليمة وفق رؤية عرصية ومعطيات واضحة. لكن 
يبدو انها غري متوافرة العداد برامج وبلورة خطط علمية، خصوصا وان الصورة مشّوشة 
وقاعدة املعلومات شبه خالية حتى ال نقول فارغة. ما يعزز هذه النظرية جملة اسئلة 
ال اجابات واضحة عنها، تبدأ من حجم القطاع الريايض، وعدد العائالت واالفراد الذين 
يعتاشون منه، مرورا باالحصاءات او االرقام املرتبطة بعدد الكوادر واملوظفني والفنيني 
املتفرغني واملتعاقدين والقيمة املادية للمنشآت واملرافق االهلية والرسمية، وصوال اىل 

حجم الرثوات الرياضية وعائداتها املبارشة وغري املبارشة.
تحتاج كل خطة تطويرية يف اي قطاع اىل بيانات واضحة تعكس صورة واقعية عن القطاع، 
وتظهر بشكل واضح الخسائر واالرباح. لذا بات ملحا انجاز هذه االحصاءات الحيوية 

والرضورية قبل اعداد اي خطة اصالحية. 
ال شك يف ان امتالك هذه االرقام والبيانات يسهل اعداد االطر الواضحة ورسم الخطط 
املستقبلية واعتامد الربامج االستثامرية والتسويقية، التي لن تظهر نتائجها االيجابية اال 

بعد سنوات، هذا يف حال اصبنا يف الخيارات ونجحنا يف اعتامد طرق تطبيقية صحيحة. 

نمر جبر

■ ما هو التأثري املبارش لهذه االزمة عىل كرة 
السلة؟

□ اقتصادي ومايل اىل حد كبري. عىل املعنيني 
جبارة  جهود  بذل  القطاعات  كل  يف  باللعبة 
االمور  كل  هيكلة  واعادة  الرضبة،  الستيعاب 
تنسجم  ومدروسة  وصحيحة  علمية  بطريقة 
دراسة  ووضع  والصحية،  املالية  االزمتني  مع 
ليك  سنوات  لثالث  متتد  االمد  طويلة  لخطة 
تبدأ اللعبة بالتقاط انفاسها وتعود اىل سابق 

عهدها وتصبح عىل السكة الصحيحة.

■ هل وىل زمن االعتامد عىل الرياضة كمورد 
رزق؟

يف  متر  كثرية  فقطاعات  بالرضورة،  ليس   □
االزمة نفسها التي لن تبقى اىل االبد. الفرتة 
تبعاتها  يتحملوا  ان  الجميع  وعىل  صعبة، 
ألنهم رشكاء  طبيعتها  اىل  االمور  تعود  ريثام 
اللعبة  السلة  كرة  بعودة  مصلحة  ولديهم 
عرصها  اىل  لبنان  يف  وشعبية  انتشارا  االكرث 

الذهبي وموقعها الطبيعي. 

مفاعيل  بالغاء  االتحاد  قرار  ان  تعترب  ■ هل 
موسم 2019 - 2020 كان صائبا؟

□ اىل حد كبري، خصوصا وان الخيارات يف هذه 
غري  والِفرق  ضيقة،  باتت  الصعبة  الظروف 
املنافسة. عىل االتحاد، يف  للعودة اىل  حارضة 
موازاة قرار االلغاء، ان يبدأ البحث عن خطة 
ملوسم 2020 - 2021 وتحديد االسس النطالقة 
ثابتة ومتينة مع اعادة النظر يف كل الضامنات 

بني االتحاد والنوادي والالعبني والجمهور.

■ اىل اي مدى سيرتك غياب الالعب االجنبي 
اثرا سلبيا عىل اللعبة؟

وواضحا.  كبريا  سيكون  االوىل  املرحلة  يف   □
تدريجا،  طبيعتها  اىل  االمور  عودة  مع  لكن 
السلة  دوري  اىل  االجنبي  الالعب  سيعود 
التشويق  ان  يعني  ال  هذا  املشكلة.  وتنتفي 
بسبب  كبري  حد  اىل  يرتاجعا  لن  والحامسة 
التقليل  دون  من  االجنبي،  الالعب  غياب 
اللبناين الذي يشكل الركيزة  من شأن الالعب 

nemer.jabre66@yahoo.comاالساسية يف اللعبة.

فادي الخطيب: ترميم الثقة بني الالعبني
واإلتحاد ولجنة املنتخبات الوطنية أمر ملّح

قرار االتحاد الغاء 
مفاعيل موسم 2019 - 

2020 كان صائبا

الالعب اللبناني قادر 
على تعويض غياب االجنبي 

بنسبة ال تتعدى %60
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 ■ هل الالعب اللبناين قادر عىل تعويض 
غياب الالعب االجنبي؟

ان  □ اىل حد ما وليس يف شكل كامل، علام 
يتمتعون  محليني  العبني  تضم  الفرق  بعض 
االجانب  الالعبني  معظم  من  ارفع  مبستوى 
يف   60 يتجاوز  ال  التعويض  رمبا  الدوري.  يف 
املئة مع التأكيد عىل االحرتام والتقدير لالعب 

اللبناين وقدراته وامكاناته ودوره املحوري.

السلة  كرة  ان  يعترب  من  رأي  توافق  هل   ■
اضعاف  ميزانيتها  حجم  وتخطى  "منفوخة" 

حجمها الطبيعي؟
طبيعي  غري  "منفوخة" يف شكل  كانت  لو   □
البعض ملا استمرت 24 سنة. هذه  كام يرّوج 
بل  عدم،  من  تأت  مل  الطويلة  الزمنية  الفرتة 
كان هناك يد سحرية آمنت باللعبة فجعلت 
من الدوري اللبناين االفضل يف الدول العربية 
قدمت  السلة  كرة  آسيا.  يف  االوائل  وبني 
وقاريا  عربيا  اسمها  وحفرت  كبرية  انجازات 
ودوليا عىل صعيد النوادي واملنتخبات، وهذا 
وال  الذاكرة  يف  محفورا  يبقى  ان  منا  يتطلب 

يجب ان ننساه.

■ هل انت مع وضع سقف لعقود الالعبني؟ 
يستطيع  ال  احدا  ألن  سهال  ليس  االمر  كال،   □
فعالة، خصوصا  بطريقة  الوضع ومراقبته  ضبط 
وانه مرتبط ومرهون بالعرض والطلب. من ميكنه 
ان يضمن التزام العقود الورقية فوق الطاولة من 

دون ان تحصل اتفاقات تحت الطاولة؟

■ البعض غمز من قناة رواتب شهرية لالعبني 
ترتاوح بني 1.5 مليون لرية و3 ماليني؟

العروض جدية ورمبا تأيت  □ ال اعتقد ان هذه 
يف اطار جس النبض او محاولة الكتشاف ردود 
الفعل. يجب عدم الدخول يف االرقام ألن االزمة 
وحدها كفيلة بتحديدها. امتنى عىل النوادي ان 
املقبل  للموسم  ميزانياتها  حول  دراسات  تضع 
تضخيم  دون  من  وعلمية  واقعية  بطريقة 
االرقام قبل ان تقدم عروضا لالعبني، بعيدا من 
يف  تؤدي  التي  والوهمية  املضخمة  امليزانيات 
الالعب  بني  ودعاوى  مشاكل  اىل  املطاف  نهاية 

واالدارة مع الحفاظ عىل حرية النادي يف تحديد 
حجم ميزانيته، ومع التأكيد ان النوادي مل تعد 
قادرة عىل وضع ميزانيات وهمية واالعتامد عىل 

مداخيل غري ملموسة او عىل وعود مستقبلية.

■ هل الالعب اللبناين مظلوم ومباذا تنصحه؟
□ منذ بدء الحراك يف 17 ترشين االول 2019 
العقود  التزام  عن  النوادي  غالبية  امتنعت 
ورفضت مفاوضة العبيها للتوصل اىل تسويات 
تحافظ ولو يف الحد االدىن عىل حقوقهم. حتى 
ومل  العبيها  تركت  النوادي  ادارات  بعض  ان 
الصعبة،  االوضاع  هذه  ظل  يف  عنهم  تسأل 
كرة  عىل  يعتمد  منهم  كبريا  عددا  ان  علام 
انطباعا  اعطى  االمر  السلة كمورد رزق. هذا 
سيئا عن هذه النوادي التي كان اجدى بها ان 
تسدد دفعات صغرية لالعبيها ليك ال يشعروا 

بأنهم مرتوكون او مظلومون.

رياضة
وتكثيف  العمرية،  الفئات  بطوالت  تنظيم 
تنظيم بطوالت ودية مبراقبة االتحاد ورعايته.

اللبناين  االتحاد  يف  منصب  اىل  تطمح  ■ هل 
لكرة السلة؟

□ ابدا، هذا االمر غري وارد ال من قريب وال 
من بعيد. يف املقابل انا جاهز ألي مساعدة 
االهتامم  دون  من  وتنظيمية  تقنية  فنية، 

بأي منصب.

■ مباذا تنصح االتحاد الجديد الذي سينتخب 
عىل مشارف املوسم املقبل؟

□ لن تكون مهامه سهلة، خصوصا وان االزمة 
التي يعاين منها البلد وتنعكس يف شكل سلبي 
ثالث  قبل  تنحرس  لن  الرياضة،  قطاع  عىل 
جبارة  بجهود  يقوم  ان  عليه  لذا  سنوات. 
الدرجات  ملختلف  بطوالت  تنظيم  لضامن 
االسايس  الهم  ان  اعتقد  العمرية.  والفئات 
يجب ان يتمحور حول السعي بكل الوسائل 
العادة ضخ االموال يف جسم اللعبة، من خالل 

الرعاية او عرب منافذ اخرى.

■ خائف عىل مستقبل كرة السلة؟
صعبة  الراهنة  املرحلة  ان  يف  شك  ال   □
ودقيقة، لكن اذا متت مقاربة االمور بطريقة 
الصعد، ال خوف  صحيحة وسليمة عىل كل 
عىل اللعبة. اما اذا حصلت اخطاء فستكون 
كرة السلة يف خطر محدق الننا مل نعد منلك 
عىل  كبرية  املسؤولية  صحيح  الوقت.  ترف 
كل  كاهل  عىل  ايضا  تقع  لكنها  االتحاد، 
اؤيد  استثناء.  دون  من  واملعنيني  الرشكاء 
اولويات  ضمن  تأسييس  مؤمتر  عقد  فكرة 
االشخاص  اختيار  يف  معايري  مع  محددة 
يف  واملعرفة  الخربة  ميلكون  الذين  املشاركني 

تقديم افكار جديدة، بناءة ومفيدة.

■ هل ال يزال منتخب لبنان قادرا عىل فرض 
القارة  يف  املنافسة  املنتخبات  كأحد  نفسه 

االسيوية؟
حاجة  يف  املنتخب  صعبة.  االمور  حاليا   □
ولجنة  واالتحاد  الالعبني  بني  الثقة  ترميم  اىل 

املنتخبات الوطنية، واىل االستقرار واالستمرارية 
للتنافس  الالعبني  بني  والحامسة  الروح  وبث 
الالعب  ان  كام  املنتخب.  قميص  ارتداء  عىل 
يحتاج اىل تطمينات بانه يف امان وليس وحيدا 
عىل  املنتخب،  اوضاع  تتحسن  ليك  ومرتوكا. 
االتحاد عدم السامح الدارات النوادي بالتدخل 
يف شؤون املنتخب ال من قريب وال من بعيد، 
مع محاسبة من يقوم بذلك واظهار االمر امام 

الرأي العام وفضحه.

■ فنيا، ماذا ينقص املنتخب؟
العب  اىل  دامئا  نلجأ  لذلك  الطول،  عامل   □
لكن  النقص.  هذا  لتعويض  لبناين  غري  ارتكاز 

ذلك ال يقلل من شأن الالعب اللبناين الذي هو 
االساس وسيبقى. حان الوقت للبدء يف التفكري 
ببناء منتخب بهوية جديدة، يكون قادرا عىل 

التأقلم برسعة وبفعالية.

املمكن  من  ام  رسميا  اللعب  اعتزلت  هل   *
رؤيتك مجددا يف املوسم املقبل يف قميص غري 

فريق الشانفيل؟
□ سبق واعلنت اعتزايل، واالمور يف املستقبل 
مرتبطة بالظروف يف حينها. الصورة ستتوضح 
ادارة  مع  سيحصل  الذي  اللقاء  بعد  اكرث 
النادي  ادارة  ابلغت  قد  وكنت  الشانفيل، 
قررت  حال  يف  مستحقايت.  كامل  عن  تنازيل 
عدم االعتزال يف املوسم املقبل، لن العب اال 

مع فريق الشانفيل.

فادي  قلب  اىل  االقرب  الالعب  هو  من   ■
الخطيب؟

قدمية  الصداقة  فعالقة  حاوي،  نديم   □
املالعب  رفيق  وهو  عمر"،  "عرشة  وتجمعنا 

والحياة اليومية.

■ الالعب الذي تحب ان تلعب اىل جانبه؟
االيام  اجمل  سويا  امضينا  مشنتف.  اييل   □
املرحلة  ووصفت  كثرية  انجازات  وحققنا 
يزال  ال  ثنايئ  اجمل  شكلنا  الذهبي.  بالعرص 
راسخا يف االذهان حتى اليوم. نحن عىل تواصل 
يف  يبذلها  التي  الجهود  عىل  واحييه  يومي 
منصب رئاسة بلدية عربا، واشكره عىل التعاون 
القائم بيننا خالل االزمة. كذلك احب ان العب 
بامللعب".  رجال  "ألنو  فهد  روين  جانب  اىل 
ومثمرة،  ناجحة  كانت  املنتخب  يف  تجربتنا 

لكنها مل تكن طويلة مع فريق بلو ستارز.

عىل  مواجهته  يف  تستمتع  الذي  الالعب   ■
ارض امللعب؟

□ جان عبد النور النه مدافع رشس واالفضل يف 
السنوات الـ15 االخرية. تواجهنا كثريا وعند كل 
مواجهة اشعر بالتحدي والحامسة والتشويق، 

علام ان عالقتنا متينة خارج امللعب.
ن. ج

على االتحاد محاسبة 
املتدخلني في شؤون 

املنتخب وفضح االمر
امام الرأي العام

العب املنتخب الوطني يف حاجة اىل تطمينات بانه يف امان وليس مرتوكا.

االفضل
• الفريق املفضل عامليا: شيكاغو بولز.

• الالعب املفضل عامليا: مايكل جوردان.
• املنتخب الكروي العاملي: ايطاليا.

• الفريق العاملي: جوفنتوس.
• الالعب الدويل: سريجيو راموس.

■ من خالل خربتك الطويلة يف املالعب، هل 
تراجع مستوى كرة السلة الفني ام تقدم؟ 

لذا  الصاعدة.  االجيال  يعني  املستقبل   □
عىل املعنيني فرض رقابة عىل الذين يهتمون 
فرض  آخر  مبعنى  العمرية،  الفئات  بالعبي 
جهاز  وتشكيل  االكادمييات  عمل  عىل  رقابة 
فني وتدريبي متخصص الختيار نخبة لالعبني 
من كل فئة عمرية عىل ان تكون مكونة من 
15 اىل 20 العبا، واالهتامم بهم ضمن برامج 
تدريبية متطورة ومتخصصة بارشاف االتحاد، 
املواهب  هذه  تنمية  عىل  تعمل  ان  عىل 
وصقلها وحاميتها مع حسن اختيار االشخاص 
ومواصلة  عليهم،  االرشاف  سيتولون  الذين 


