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رياضة

من ابرز نجوم كرة القدم اللبنانية يف العقد االخري. حمل شارة كابنت املنتخب الوطني ولقب هدافه التاريخي عن جدارة. من 
املانيا حيث ولد عام 1987، انتقل حسن معتوق اىل نادي العهد وتدرج يف اكادمييته، ثم لعب يف صفوفه حتى عام 2010، 

قبل ان يخوض تجربة احرتافية ناجحة يف االمارات العربية املتحدة

انتقال حسن معتوق من النجمة الذي انضم 
انذاك  الفني  املدير  من  مبسعى  صفوفه  اىل 
التقليدي  الغريم  اىل  الحاج،  جامل  املدرب 
تاريخ  باالضخم يف  االنصار يف صفقة وصفت 
الكرة اللبنانية، بعد صفقة انتقال بيار عيىس 
بني  كبرية  زوبعة  اثار  بريوت،  اوملبيك  اىل 

جمهور الناديني.
"االمن العام" فتحت مع الكابنت معتوق ملف 
كرة القدم اللبنانية، واملعاناة التي تعصف بها 
جهة  من  واالقتصادية  املالية  االزمتني  جراء 
ثانية،  جهة  من  الصحية   19  - كوفيد  وازمة 
والرضر الذي اصاب اللعبة والالعبني عىل حد 

سواء.

القطاع  يف  الشلل  من  اشهر   4 من  اكرث   ■
الريايض وتحديدا يف كرة القدم، كيف امضيت 

هذه الفرتة؟ 
□ ال شك يف ان توقف الالعب عن مامرسة كرة 
القدم مؤذ عىل املستويني الفني والبدين. تعطلت 
بسبب  آخر  بلد  اي  قبل  لبنان  يف  القدم  كرة 
 ،2019 االول  ترشين   17 يف  الشارع  تحركات 
وعىل  والفرق  الالعبني  عىل  سلبيا  اثرا  ترك  ما 
املنتخب يف شكل خاص. تفاقم الوضع مع االزمة 
الصحية التي جاءت نتائجها شبه مدمرة للعبة 
ولالعبني. لكن يف املقابل، االنتباه اىل الصحة كان 
واجبا ورضوريا النها اهم من كل يشء وخسارتها 
ال تعوض. 4  اشهر من دون كرة قدم ومن دون 
انتباه اىل الوزن ونوع االكل وعدم مزاولة اللعبة 

يف شكل يومي امر مرض جدا.

■ ماذا تعلمت من هذه التجربة؟ واين تكمن 
ايجابياتها وسلبياتها؟

كابنت منتخب لبنان يف كرة القدم ومهاجم فريق االنصار حسن معتوق.

من  الرغم  عىل  الفرتة  هذه  يف  ما  اجمل   □
الحياة  عن  ابعدتنا  انها  الكثرية،  سلبياتها 
الصاخبة والضجيج والروتني اليومي، واتاحت 
الوقت  واعطاء  العائلة  من  التقرب  لكثريين 
الذين  لالعبني  باالوالد خصوصا  اكرث  لالهتامم 
والتامرين  باالسفار  مليئة  حياتهم  كانت 

واملباريات.

مع  تجربتني  خضت  االنصار  قبل  محليا،   ■
العهد والنجمة، اي منهام ال تزال محفورة يف 

قلبك وعقلك؟ 

مقال

إستحالة البناء 
قبل مكافحة عّلة العلل

تعيش الرياضة املحلية اسوأ ايامها، علام انها ترتنح منذ مدة طويلة بفعل الخضات املالية 
الدولية  االتحادات  اىل  اللجوء  زمن  املساعدات،  زمن طلب  الشح،  زمن  تعيش  املتالحقة. 
القادرة عىل املساعدة، واىل وزارة الشباب والرياضة التي يقع عىل عاتقها توزيع املساعدات 

املالية من موازنة ضئيلة ال تتجاوز قيمتها 4 مليارات و250 مليون لرية لبنانية. 
االجتامعية  السياسية،  الصحية،  املالية،  االقتصادية،  االزمات  ان  احد  عىل  خافيا  يعد  مل 
واالمنية املتتالية، ميكن ان تؤدي اىل دفن عدد كبري من الرياضات اىل اجل غري مسمى. اذ 
باتت االتحادات قبل النوادي، يف حاجة ماسة اىل مساعدات عاجلة يك تتمكن من القيام 
بواجبها واداء دورها، وان يف حده االدىن. لكن ما هو معروف ايضا، ان هناك العديد من 
النوادي الوهمية او املوسمية يف لبنان، ال تظهر اال يف االنتخابات. هناك ايضا نواد تأخذ 
اكرث مام تستحق، ال بل ان بعضها يحصل عىل مساعدات تفوق او توازي تلك التي تحصل 
عليها اندية حققت انجازات محلية، عربية، قارية وحتى دولية. امام هذا الواقع ويف خضم 
العجز املايل يف الدولة ويف الوزارات املعنية، ال بد من وضع معايري محددة ملنح املساعدات 
)يف حال مل تبق االموال حربا عىل ورق( ملن يستحقها. كام تفرض االزمة التي متر فيها 
البالد اعادة النظر يف كل يشء، وهو ما ينطبق ايضا عىل الواقع الريايض الذي يبدو انه يف 
حاجة اىل اعادة بناء.  قد تبدو الفرصة مؤاتية لوضع اسس جديدة ومعايري متطورة تؤدي 
اىل نقلة نوعية يف املستقبل تحمل يف طياتها سلة من االيجابيات، وتساهم يف استمرار 
القطاع الريايض وازدهار النتائج. وهو امر يرتبط بال شك بآلية البناء التي من املفرتض ان 
تتوجه صوب النشء، اي صوب القاعدة. ما يعني ببساطة اهمية االستثامر يف قطاع الفئات 
العمرية قبل اي يشء آخر، لتحصد بعدها االندية واالتحادات والرياضات ارباحا مالية 
ونتائج فنية بعيدة من الخيبات. لقد باتت مسألة وضع رؤية لكيفية استمرار الحياة يف 
القطاع الريايض رضورية جدا. هذه الرؤية يجب ان تنطلق من نقطة اساسية، هي العمل 
عىل انتاج الالعبني وتصديرهم اىل الخارج، بعيدا من التسابق لضمهم اىل السوق املحلية 

املحدودة االمكانات، حتى ال نقول الفقرية. 
ان تقوية اقتصاد اللعبة امر ملح، ويجب ان يكون مبنيا يف املرحلة املقبلة عىل استقطاب 
االموال من الخارج، خصوصا بعد تراجع قيمة اللرية اللبنانية. لذا عىل الدولة تعزيز قدرات 

االتحادات والنوادي من اجل ضامن استمراريتها، وصوال اىل مرحلة االكتفاء الذايت.
طبعا املسرية طويلة، والدولة قد ال تكون قادرة عىل ايصال السفينة اىل بر االمان لوحدها. 
من هنا تربز اهمية املعايري االساسية للسري يف الرؤية الجديدة، وذلك عرب تخصيص مبالغ 
لتنشئة الالعبني، وهي االولوية التي تأخذ يف االعتبار ايجاد اطر تفرض الجدية يف التامرين، 
وتعمل عىل اخراج بطوالت منظمة بشكل جيد من دون الخروج عن القوانني. هذا االمر 
ميكن ان يؤدي اىل سالسة يف تقديم املساعدات لالندية التي متلك هيكلية صحيحة لتطوير 

الالعبني ومشاركات جدية. 
املسألة بسيطة وتقيض باعطاء كل ناد صاحب حق حقه، استنادا اىل نشاطه وانجازاته واهتاممه 
بالنشء الجديد. يف حال كان هناك قرار مبكافحة علة العلل التي رضبت وترضب الرياضة منذ 
حقبة بعيدة، والتي ميكن اختصارها باالندية الوهمية او املوسمية، او بطريقة اوضح االندية 
االنتخابية التي تعيش عىل الوساطات وتحظى برعاية مشبوهة، والتي لطاملا اخذت من حصة 

النوادي التي تستحق، نكون قد بارشنا سلوك الطريق الصحيحة يف اعادة البناء. 

نمر جبر

االمارات،  يف  االحرتاف  من  سنوات   7 بعد   □
النادي  يف  اقىص طموحايت  احقق  ان  حاولت 
تجربتي  انقل  وان  صفوفه،  يف  لعبت  الذي 
االحرتافية اىل زماليئ فلعبت باخالص وتعلمت 
منهم ومن املدربني الذين تعاملت معهم. يف 

التجربتني هناك امور ايجابية واخرى سلبية.

الحاج  جامل  الكابنت  مع  عالقتك  بنيت   ■
اىل  تنضم  مل  ملاذا  العهد؟  يف  وجودك  خالل 

العهد عندما عدت من االمارات؟
ان  قبل  العهد  مع  طويلة  فرتة  لعبت   □
كانت  التجربة  ان  علام  االمارات،  يف  احرتف 
عوديت  بعد  بطوالت.  خاللها  واحرزنا  ناجحة 
احببت  خاصة،  ظروف  بسبب  الخارج  من 
اهمية  انطالقا من  تجربة جديدة  اخوض  ان 
كان  جامل  الكابنت  التنويع.  ورضورة  التغيري 
مدربا يف النجمة ولعب دورا بارزا يف انضاممي 

اىل الفريق.

واخرتت  النجمة  مع  العقد  تجدد  مل  ملاذا   ■
االنتقال اىل االنصار؟

خالل  التعاطي  يف  احرتاف  هناك  يكن  مل   □
فرتة التفاوض لتجديد العقد، خصوصا لناحية 
والجدية.  الرسية  وغياب  والتسويف  املامطلة 
هذه الصفحة طويت وال ارغب يف العودة اليها.

■ ما الذي قدمه االنصار اىل حسن معتوق مل 
وما  املايل؟  االمر  غري  النجمة  يف  متوافرا  يكن 

الذي كان يزعجك يف النجمة؟
□ ثالثة عوامل اساسية ادت اىل توقيع العقد 
يف  والرسعة  والجدية  الرسية  االنصار:  مع 
التفاوض من دون الترسع، ما ادى اىل حسم 
املوقف واتخاذ القرار. الجلسة مع رئيس نادي 
اكرث من ساعة  تستغرق  بدر مل  نبيل  االنصار 

حسمنا خاللها كل االمور.

■ ملاذا حرم االنصار من االلقاب منذ 13 سنة 
واكتفى بلقب كأس لبنان منذ سنتني؟ ما هي 

املشكلة الحقيقية؟
□ طبعا االستقرار الفني عامل اسايس. االنصار 

nemer.jabre66@yahoo.comيف هذا الوقت قادر يف املنافسة عىل جميع 

كابنت منتخب لبنان: رادولوفيتش األفضل 
األنصار قادر عـلى إحراز األلقاب 

السرية والجدية 
والسرعة في املفاوضات 

ساهمت في توقيعي 
مع االنصار
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التي  الغنية  التشكيلة  خالل  من  االلقاب 
الخربة،  القدير صاحب  الفني  والجهاز  ميلكها 
اضافة اىل الجهود الالفتة التي بذلتها وتبذلها 
االدارة والتي تصب يف مصلحة الفريق. هذه 

العوامل مجتمعة ميكنها ان تحقق االلقاب. 

عىل  تسوية  اجريت  انك  املعروف  من   ■
العقد  مدة  شملت  هل  االنصار،  مع  عقدك 
وقيمته التي انخفضت من 300 الف دوالر يف 

املوسم اىل 225 مليون لرية؟
هذه  يف  تضحيات  تقديم  الجميع  عىل   □
املرحلة حتى نتمكن من الحفاظ عىل اللعبة، 
االندية،  برؤساء  مرورا  الالعبني،  من  بدءا 
اىل  اضافة  عام،  شكل  يف  االدارات  اىل  وصوال 
اىل  وترتاجع  اللعبة  نخرس  ال  حتى  االتحاد 
الوراء. من واجبي كالعب ان اقدم تضحيات، 
وان يكون الالعبون منطقيني يف هذه الظروف 
املالية واالقتصادية الصعبة، وعىل الجميع ان 
كل  اشكر  املرحلة.  هذه  لتخطي  يتساعدوا 

الالعبني الذين تجاوبوا وتعاونوا.  

■ انت صاحب اعىل عقد يف الدوري اللبناين، 
هل تؤيد وضع سقف للعقود وهل هذا االمر 

ميكن تطبيقه؟
هذا  يبقى  ان  يجب  الطرح.  هذا  اؤيد  ال   □
يكون  ال  وان  والطلب،  العرض  رهن  االمر 

الالعب الضحية والخارس الدائم. 

■ ما رأيك يف نظام فرض العبني دون 22 سنة 
يف دوري الدرجة االوىل؟

املستوى  تطور  عىل  يساعد  جدا.  منطقي   □
الشباب،  الالعبني  عند  الثقة  ويعزز  مستقبال، 
الفرصة  التاحة  النوادي  امام  املجال  ويفسح 
امام الجيل الصاعد لالحتكاك واكتساب الخربة. 

■ هل تؤيد فكرة وضع سقف لعدد الالعبني 
تحديد  مبعنى  فريق،  كل  يف  سنة   30 فوق 

معدل االعامر لحامية الجيل الصاعد؟
من  نتعلم  ان  وعلينا  منطقي،  غري  قرار   □
الدولية لنتطور ونتقدم. يجب عدم  التجارب 
ربط العطاء بالعمر خصوصا ان هناك العبني 

رياضة
بالحري اذا كان امللعب من العشب االصطناعي 
كام هي حال معظم مالعب لبنان؟ هذه جرمية 
يف حق الالعب النها تقرص من عمره وتعرضه 
يلعب  ان  الالعب  حقوق  ابسط  من  لالصابة. 
عىل ارضية مالعب ال تعرضه لالذى او للرضر، 

لذا من واجب املسؤولني تأمني هذا املطلب.

بني  التدريب  مستوى  يف  تفاوت  من  هل   ■
اىل  الالعب  يحرض  وهل  واملنتخب؟  النوادي 

املنتخب بجهوز بدين متكامل؟
□ يف كل دول العامل يحرض الالعب اىل املنتخب 
رؤية  وفق  التكتيكية  االمور  بعض  ليتعلم 
يجب  لالعب  البدين  الجهوز  الفني.  الجهاز 
الدوري  ضعف  لكن  النادي.  يف  يتوافر  ان 
النوادي  من  الكثري  يف  التامرين  جدية  وعدم 
يدفعان بالجهاز الفني للمنتخب اىل مراجعة 
الجهوز البدين عند الالعبني. رمبا تغريت االمور 
يف الفرتة االخرية واصبحت اكرث حرفية، وبات 

هناك وعي من هذه الناحية.

■ هل تشعر انك اعطيت ما هو متوقع منك 
مع املنتخب؟

□ وضع املنتخب مل يكن جيدا، كذلك مل تكن 
يرام،  ما  افضل  عىل  لالعبني  البدنية  اللياقة 
املزدوجة من  التصفيات  واننا خضنا  خصوصا 
دون مباريات تحضريية. مستوى كل املنتخب 
تراجع، وال لوم هنا عىل الالعبني بقدر ما هو 
عىل املسؤولني واملعنيني بادارة هذا امللف. مع 
عودة االمور اىل طبيعتها تدريجا، ال شك يف ان 

االوضاع ستنتظم بطريقة افضل.  

■ تعاملت يف املنتخب الوطني مع مدربني مثل 
وتشيوبوتاريو،  رادولوفيتش  جيانيني،  بوكري، 

من كان مميزا وماذا استفدت منه؟
الحرية  واعطاين  يب  وثق  رادولوفيتش   □
ترجمته  جيد  باداء  فبادلته  امللعب،  يف 
هناك  كان  اخرى.  وصنع  اهداف  بتسجيل 
ثقة واحرتام متبادالن بيننا. مع بوكري كانت 
انه  ما  مرحلة  يف  شعر  لكنه  ممتازة،  فرتة 
كانت  جيانيني  مع  لديه.  ما  كل  اعطى 
سيئة  تكن  مل  تشيوبوتاريو  ومع  سيئة،  فرتة 

الظروف  لكن  املهمة  تويل  عىل  تجرأ  كونه 
واالوضاع عاكسته. 

■ هل ال تزال متلك فرصة لالحرتاف يف الخارج، 
ام طويت الصفحة نهائيا؟

االمر  لكن  االمارات،  كان هناك عرض من   □
العائيل  الوضع  ابرزها  عدة،  بظروف  مرتهن 
وظروف كرة القدم يف لبنان والعقد املوقع مع 

االنصار. 

■ خائف عىل مستقبل كرة القدم؟
التفكري  غياب  بسبب  نعم،  برصاحة   □
والتخطيط لتطويرها وتحسينها وانحسار هموم 
يشكل  االمر  هذا  الوقت.  بتمرير  املسؤولني 

خطرا كبريا عىل مستقبل اللعبة وتطورها.

■ ما هو مرشوعك املستقبيل بعد االعتزال؟ 
هل ميكن ان تتوىل تدريب املنتخب؟

مرشوع  لدي  كان  التدريب.  يف  افكر  مل   □
وتخريج  بالناشئني  لالهتامم  اكادمييا  النشاء 

العبني، لكنه يف الوقت الراهن مجمد بسبب 
الظروف املستجدة. 

■ بعيدا من كرة القدم ما هي هواياتك؟
□ كرياضة احب السباحة، اضافة اىل االهتامم 
بالعائلة ومتضية اكرث االوقات مع االوالد. هذه 
اللحظات مهمة وميكن خسارتها يف اي لحظة. 

■ نادم عىل قرار اتخذته خالل مسريتك الكروية؟
□ كل القرارات التي اتخذتها كانت عن قناعة 
اي  عن  نادما  لست  لذا  معمق،  درس  وبعد 

قرار اتخذته بغض النظر عن نتائجه.

■ اذا سنحت لك الفرصة مستقبال الدخول اىل 
ادارة كرة القدم هل لديك الرغبة؟

نهائيا.  مستبعدة  ليست  فالفكرة  رمبا،   □
اعتقد ان من االفضل وجود اداريني من ذوي 
تكون  النتائج  ألن  اللعبة  الدارة  االختصاص 

افضل عىل الصعد كلها.
ن. ج

على الجميع تقديم 
تضحيات في هذه املرحلة 

اللعبة للحفاظ على 

اعطاني  رادولوفيتش 
الثقة والحرية في امللعب 

فبادلته باالداء الجيد

فكرة 
دخويل 

عامل االدارة 
يف كرة 

القدم غري 
مستبعدة

االفضل
االرجنتني.  املنتخب: 

برشلونة.  الفريق: 
الالعب: ليونيل مييس. 

املدرب: جوسيب غوارديوال.

تخطوا 30 سنة وال يزالون يتمتعون مبستويات 
لياقتهم  عىل  يحافظون  انهم  كام  جيدة 

وقدراتهم ويلتزمون واجباتهم.  

عىل  االجنبي  الالعب  غياب  تأثري  هو  ما   ■
الدوري؟

والتكيف  مشكلة  بوجود  االقتناع  علينا   □
معها. الالعب االجنبي يساعد الالعب اللبناين 
منهم  البعض  مستوى  ان  علام  التطور،  عىل 
اقل من املنتظر. نتمنى ان تكون الفرتة قصرية.

التي لعبت يف صفوفها  الفرق  ■ تعاملت يف 
مع مدربني مثل جامل الحاج، بوريس بونياك، 
العراقي  واخريا  محروس  نزار  حجيج،  موىس 
ارتحت  منهم  اي  مع  ابوالهيل،  الوهاب  عبد 

اكرث وملاذا؟
وغالبا  املدربني  كل  مع  اتعاون  بطبيعتي   □
املدرب  سياسة  لتنفيذ  اتأقلم  ان  احاول  ما 
واسلوبه وخطته ملا يصب يف مصلحة الفريق. 
مني.  استفادوا  وهم  جميعا  منهم  استفدت 
ال شك يف ان الفرتة مع املدرب الحاج كانت 
اىل  ابوالهيل  مع  مرتاح  انا  وحاليا  مفيدة، 

اقىص حد.

اي  اىل  االمارات،  يف  احرتافك  فرتة  بعد   ■
مدى تعترب ان نوعية املالعب لديها تأثري عىل 
مستوى الالعب خصوصا واداء الفريق عموما؟
□ تأثريه قد يتجاوز 50 يف املئة. ارضية امللعب 
الجيدة عامل مساعد لالعب صاحب املهارات، 
اما ارضية امللعب السيئة فهي ال تساعد حتى 
غالبية  تؤدي يف  بل  بتمريرة صحيحة،  بالقيام 
االحيان اىل ترصفات خاطئة من الالعب، فكم 


