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رياضة

عادت عجلة دوري نوادي الدرجة االوىل للرجال يف كرة القدم ملوسم 2020 - 2021 اىل الدوران، وعادت الحياة اىل املالعب 
بعد انقطاع فرضته عوامل عدة ابرزها االزمات االقتصادية، املالية واالجتامعية املتالحقة والتي تلتها تحركات ميدانية واقفال 

طرق، لتتوج اخريا باالزمة الصحية )كوفيد - 19( التي فرضت شلال يف مختلف القطاعات وقلبت االمور رأسا عىل عقب

الظروف  هذه  كل  من  الرغم  عىل 
التنفيذية  اللجنة  تبدل  مل  االستثنائية، 
باطالق  القدم خيارها  لكرة  اللبناين  لالتحاد 
اسايس  شكل  يف  معتمدة  الرسمي،  النشاط 
عىل املساعدة املالية )مليون دوالر امرييك( 
التي وصلتها من االتحاد الدويل لكرة القدم 
"فيفا"، والتي وزعت الجزء االكرب منها عىل 
ولو  جزء  تجاوز  عىل  ملساعدتها  النوادي 

بسيط من مشاكلها املادية.
لالتحاد  العام  االمني  التقت  العام"  "االمن 
الشحف  جهاد  القدم  لكرة  اللبناين 
الهواجس  كل  معه  وطرحت  "ابوفراس"، 
اللجنة  تواجهها  قد  التي  والتحديات 

التنفيذية خالل املوسم االستثنايئ.

استثنائية  ظروف  يف  استثنايئ  موسم   ■
ونظام فني غري مسبوق. هل انتم مقتنعون 
هذه  كل  من  الرغم  عىل  الدوري  باقامة 

الصعبة؟ الظروف 
عودة  برضورة  مقتنعون  نحن  اكيد،   □
من  الرغم  عىل  الدوران  اىل  الدوري  عجلة 
التي  املشاكل  ان  صحيح  الصعوبات.  كل 
لغالبية  خالفا  كثرية،  بلدنا  يف  منها  نعاين 
التي تعاين من مشكلة واحدة هي   البلدان 
ومن  جميعا  واجبنا  من  لذا   .19  - كوفيد 
واجب كل من يحرص عىل اللعبة، جمهورا، 
النجاح  التعاون  واعالميني،  مدربني  العبني، 

املوسم وتخطي كل العقبات.

الظروف  تكن  مل  املايض  املوسم  يف   ■
وعىل  املوسم  هذا  يف  كام  صعبة  الصحية 
الذي  فام  مفاعيله،  الغيت  ذلك  من  الرغم 

االمني العام لالتحاد اللبناين لكرة القدم جهاد الشحف.

دفعكم اىل اقامة دوري هذا املوسم؟
قرارات  سبب  كان  املايض،  املوسم  يف   □
بالتحركات  محصورا  املباريات  تأجيل 
اقفال  اىل  تؤدي  كانت  التي  امليدانية 
الطرقات وتعّوق تنقل الفرق، اىل ان وصل 
فريوس كورونا الذي فرض تأجيال اضافيا ما 
خصوصا  الدوري،  مفاعيل  الغاء  اىل  دفعنا 
وان التأجيل مل يعد ممكنا مع اقرتاب موعد 

انطالق الدوري الجديد.

املالية  املساعدة  ساهمت  مدى  اي  اىل   ■
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  ارسلها  التي 

مقال

الرصاص الطائش... ودولة الال قانون!
40 يوما مرت عىل رحيل العب منتخب لبنان السابق لكرة القدم محمد عطوي. 
قلبه.  توقف  يوما مرت عىل   40 برصاصة طائشة.  استشهاده  يوما مرت عىل   40
امليليشيوية،  الترصفات  مثن  حياته  دفع  للحياة.  حبه  من  اقوى  كانت  الرصاصة 

رحل من دون ان يعرف السبب او املسبب!
صارع املوت عىل مدى مثانية وعرشين يوما، راقدا يف العناية الفائقة بعد اصابته 
بطلق ناري طائش، واسلم الروح يف اليوم التاسع والعرشين. تغلب مالك املوت 
عام وكرة  بشكل  اللبنانية  الرياضة  الحياة ورحل عطوي. رحيل غلف  ارادة  عىل 

القدم بشكل خاص مبشاعر الحزن... والغضب. 
انه  هو  عطوي  وفاة  سبب  يف  مؤمل  هو  ما  لكن  سببا،  ميتة  لكل  ان  صحيح 
كبري  عدد  لدى  حالة غضب  خلق  االمر سبب  هذا  بساطة.  بكل  طائشة  رصاصة 
عن  الكشف  الرئييس  املطلب  فكان  خصوصا،  والرياضيني  عموما  اللبنانيني  من 
مالبسات الجرمية واالقتصاص من الذين ارتكبوها. جرمية خطفت بريئا يف ريعان 
مظلوم.  طائشة. شهيد.  رصاصة  بسبب  والثالثني  الثالث  عامه  يكمل  مل  الشباب. 

فقيد. ضحية. تعددت الصفات، لكن النتيجة واحدة: رحل محمد عطوي.
املؤسف واملؤمل واملعيب ان عطوي مل ولن يكون الضحية االخرية للسالح املتفلت 
سيئة،  عادة  بسبب  مجانا  االرواح  فيها  تزهق  دولة  واجهزتها.  الدولة  ولغياب 
متخلفة وهمجية عمرها سنوات، مل يحرك القضاء لها ساكنا للقضاء عليها او اقله 
الحد من تفلتها. سنوات من هذه الظاهرة القاتلة ومل يحاكم مجرم واحد تالعب 
دولة  بريئة.  ارواحا  ويقتل  دفينة  احقادا  من خالله  ينفس  بسالح  الناس  بارواح 
تحّول فيها مطلق النار اىل بطل يفاخر ويجاهر بفعلته من دون خوف او خجل. 
يطلق النار يف وجه مكشوف ومن دون رادع، متحديا كل القوانني واالنظمة وغري 

آبه ال بقوى امنية وال بجهات قضائية.  
املؤسف واملؤمل واملعيب ان كل حمالت التوعية من القوى االمنية والنداءات 
حد  وضع  يف  تفلح  مل  املاضية،  السنوات  طوال  وسياسية  دينية  مراجع  من 

لهذه الجرمية.
قد يكون العزاء الوحيد الهل الالعب القريبني منه اي عائلته، والبعيدين اي عائلة 
كرة القدم، هو معرفة الحقيقة وان ينال الفاعل عقابه. امللف تتواله ثالث جهات 
بريوت  مفرزة  الداخيل،  االمن  قوى  يف  الجديدة  الطريق  فصيلة  وقضائية:  امنية 
النار املشتعلة يف  التحقيق. امر قد يربّد  التي ستتابع  القضائية، شعبة املعلومات 
املوت  اجمل سنوات عمره، وخطفه  القدم  كرة  اعطى  كثريين عىل العب  قلوب 
وهو يف عزها. لكن العزاء االكرب هو يف ان تتحقق امنية كثريين بأن يتوقف هذا 
الفلتان وان تضع الدولة حدا ملسلسل املوت املتنقل يف كل املناطق ويف مختلف 
املناسبات، فال يبقى السالح يف ايدي البعض اداة لخطف ارواح اشخاص اعزاء ال 
ذنب لهم سوى انهم كانوا يف لحظة ما يف املكان الغلط. لكن االهم انهم يعيشون 

يف دولة يغيب فيها القانون. 
رحل عطوي لكن قاتله حر طليق. فاىل متى ستبقى لغة الرصاص لغة التخاطب 
الترصفات  ستبقى  متى  اىل  متفلتا؟  السالح  سيبقى  متى  اىل  واالتراح؟  االفراح  يف 
القانون والنظام  امليليشيوية سائدة من دون رقيب او حسيب؟ اىل متى سيبقى 

وجهة نظر يف دولة الالقانون؟

نمر جبر

)مليون دوالر امرييك( يف انطالق الدوري؟
□ املساعدة مل تكن مرشوطة، وقد ارسلت 
مبهامته  القيام  عىل  ملساعدته  االتحاد  اىل 
اللجنة  لكن  مبسؤولياته.  واالضطالع 
عىل  توزيعها  ارتأت  لالتحاد  التنفيذية 
بطريقة  التحضري  عىل  ملساعدتها  النوادي 
تقترص  ال  الصعوبات  وان  مقبولة، خصوصا 

عىل كوفيد - 19.

■ ملاذا ارص االتحاد عىل نظام الدوري من 
عىل  سيكس"  "فاينال  ثم  واحدة  مرحلة 

طريقة دوري من مرحلة واحدة؟
والخيارات  استثنائية  مرحلة  يف  نحن   □
هاجس  تحت  استثنائية  تكون  ان  يجب 
جهة،  من  النوادي  عىل  االعباء  تخفيف 
اخرى،  نواد من جهة  زوال  او  تدمري  ومنع 
االعتبار  يف  يأخذ  النظام  هذا  وان  خصوصا 
التي تحتل املراكز  الفني بني الفرق  الفارق 
املراكز  تحتل  التي  والفرق  االوىل  الستة 

الستة االخرية.

■ فكرة عدم تحميل نقاط املرحلة الواحدة 
"فاينال  مرحلة  اىل  تتأهل  التي  الفرق  اىل 
احتامل  امام  الباب  يفتح  اال  سيكس"، 

حصول تالعب؟
منافسات  بعد  الـ12  الفرق  توزيع   □
املرحلة االوىل اىل مجموعتني يف دور الستة، 
حيث تتنافس الفرق التي تحتل املراكز من 
الفرق  تتنافس  بينام   اللقب  عىل   6 اىل   1
التي تحتل املراكز من 7 اىل 12 عىل الهروب 
من الهبوط، ما يفقد النقاط اهميتها ويحد 
فرص  ويقلص  بالنتائج  التالعب  فرص  من 

التساهل او الرتاخي.

■ ما هو املعيار يف تحديد املالعب خصوصا 
املضيف  الفريق  وفكرة  قصري  الدوري  وان 

والضيف مل تعد قامئة؟
كل  استخدام  القامئة  الظروف  تحتم   □
الستضافة  والصالحة  املتاحة  املالعب 
املباريات من دون اي اعتبار لعامل االرض 

املالعب  فعدد  اخرى.  عوامل  ألي  nemer.jabre66@yahoo.comاو 

األمني العام لإلتحاد اللبناني لكرة القدم:
املرحلة اإلستثنائّية تحّتم قرارات غير مسبوقة

من واجبنا جميعا 
التعاون النجاح املوسم

نثق بلجنة الحكام 
التي تقوم بواجبها على 

اكمل وجه
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عىل  يقترص  ال  والدوري  ضئيل  املتوافرة 
بطوالت الدرجتني االوىل والثانية، بل هناك 
الخيارات  ان  يعني  ما  االخرى  الدرجات 
الواقع  تقبل  النوادي  وعىل  ضيقة  ستصبح 
ألن الظروف استثنائية. عىل الجميع تحمل 
الواقع الراهن وعدم الوقوف عىل التفاصيل 

الصغرية.

من  الثاين  الجزء  االتحاد  سيوزع  متى   ■
النوادي،  عىل  الدولية  املالية  املساعدات 
عىل  املستحقة  الديون  منها  ستحسم  وهل 

البعض منها؟
□ مبجرد ما تصلنا املساعدات سنوزعها فورا 
كل  منها  سنحسم  اننا  اعتقد  النوادي.  عىل 
النوادي  عىل  املستحقة  واملبالغ  الغرامات 
اعطاء  االتحاد  واجب  ان  من  انطالقا 
النوادي حقوقها ومساعدتها بعدم تحميلها 
املقابل،  يف  والحكام.  املالعب  اجور  اعباء 

عىل النوادي ان تعطي االتحاد حقوقه.

املساعدة  توزيع  جرى  معيار  اي  وفق   ■
املالية من االتحاد الدويل التي بلغت مليون 

دوالر امرييك عىل النوادي؟
□ وفق كلفة كل درجة من الدرجات االربع، 
النوادي ومن  بني  بالتساوي من دون متييز 
دون االخذ يف االعتبار الرتتيب او النتائج او 

حتى املشاركات الخارجية.

التحكيم  ملف  مع  التعامل  سيتم  كيف   ■
خصوصا وان الدوري هذا املوسم قصري واي 

خطأ ال ميكن تعويضه؟
وهي  كثريا  بها  نثق  حكام  لجنة  لدينا   □
حتى  وجه.  اكمل  عىل  بواجباتها  تقوم 
الحصص  تتابع  كانت  التوقف  فرتة  خالل 
احدث  عىل  وتطلعهم  والتطوير  التدريبية 
اي  والحكام  اللجنة  لدى  ليس  القوانني. 
يخطئ.  ان  ميكن  الحكم  لكن  حسابات، 
هذه  يف  بعضا  بعضنا  نتحمل  ان  علينا 
اذا  نتعاون خصوصا  وان  الصعبة،  الظروف 
وحاميتها  اللعبة  عىل  الحفاظ  هدفنا  كان 
رمي  خالل  من  بها  الرضر  الحاق  وعدم 

رياضة
وهل  اتباعها،  سيتم  التي  االجراءات  هي 
الحاصل  التضخم  مع  متوافرة  التكاليف 

وارتفاع سعر رصف الدوالر؟
بعملها،  تقوم  الوطنية  املنتخبات  لجنة   □
تدريبية  معسكرات  للمنتخب  وسيكون 
لالعبني.  جهوزية  افضل  لتوفري  الخارج  يف 
اىل  نلجأ  قد  ورمبا  املبالغ  تأمني  اىل  نسعى 
االتحاد الدويل الذي سمح بدوره لالتحادات 
بالحصول  مساعدة  تطلب  التي  الوطنية 
يتم  ان  عىل  فوائد،  دون  من  قرض  عىل 

حسمه من املخصصات السنوية.

■ اعتامد العنرص اللبناين يف االجهزة الفنية 
للمنتخبات الوطنية، هل هو مرحيل فرضته 

الظروف االستثنائية ام عن قناعة؟
هذا  تدرس  التنفيذية  اللجنة  كانت   □
االستثنائية  الظروف  لكن  فرتة  منذ  الخيار 
التوفيق  نتمنى  وتبنيه.  باعتامده  رسعت 
نجاحه  ان  علام  املحيل،  الفني  للجهاز 
املدرب  تجربة  متقدمة.  خطوة  سيشكل 
اللبناين ميكن ان تكون ناجحة بدليل نتائج 

باسم مرمر يف الكويت.

ثالثة العبني يف  اكرث من  اصيب  ■ يف حال 
الفريق الواحد او يف اكرث من فريق، ما هو 
مصري املباراة؟ ويف حال استدعى االمر حجر 
اكرث من العب ما هو االجراء الذي ميكن ان 

يتخذه االتحاد؟
□ تقع املسؤولية عىل النادي للحفاظ عىل 
خلل  اي  وبالتايل  الفنية،  واجهزته  العبيه 
يتحمل مسؤوليته الفريق، فيام يعود القرار 
اىل اللجنة التنفيذية وقد تصل العقوبة اىل 
تخسري الفريق الذي مل ينجح العبوه وادارته 
سالمتهم  عىل  الحفاظ  يف  الفني  وجهازه 

وسالمة االخرين.

التلفزيوين  النقل  استمر  اساس  اي  عىل   ■
للمباريات عىل شاشة MTV؟ وهل سددت 

املحطة املستحقات املرتتبة عليها؟
امللتزمة  التنفيذية  اىل لجنة  القرار يعود   □
مثة  املفعول.  ساري  يزال  ال  الذي  العقد 

غياب  لتعويض  املباريات  بث  عىل  حرص 
االخذ  مع  حقوقه  سينال  االتحاد  الجمهور. 
مبا  "رضينا  االستثنائية  الظروف  االعتبار  يف 

شاء الله لنا".

اللجنة  تواجه  التي  الصعوبات  هي  ما   ■
التنفيذية؟

كل  تواجهها  التي  بالصعوبات  شبيهة   □
املؤسسات يف البلد مع فارق اسايس هو ان 
وهذا  اوسع،  رشيحة  عن  مسؤول  االتحاد 
اكرث  جهودا  ويتطلب  اكرب  مسؤولية  يرتب 
لتذليل  االعضاء  كل  بني  اعمق  وتفاهام 

العقبات.

مراهنات  من  القدم  كرة  تعاين  هل   ■
وتالعب بنتائج املباريات؟

وبات  احد  عىل  خافيا  يعد  مل  االمر   □
والقينا  وحزم  بدقة  تابعناه  لقد  مكشوفا. 
راهنا،  املالعب.  داخل  البعض  عىل  القبض 
اصبحت  الصعبة  املادية  االوضاع  ظل  يف 

□ العالقة مع رئيس االتحاد اكرث من ممتازة 
من كل النواحي. اما الحديث عن محورين 
ولغة  فربكة  فهذه  التنفيذية،  اللجنة  داخل 
تسويقها  البعض  حاول  قدمية  خشبية 
وزرع  الصورة  تشويه  بهدف  لها  والرتويج 
تباين  املرات  بعض  يف  تحصل  الخالفات. 
الغلبة  النهاية  يف  لكن  النظر،  وجهات  يف 
تقره  قرار  اي  ان  علام  العامة،  للمصلحة 
الحديث  االعضاء.  يتبناه  التنفيذية  اللجنة 
اىل  ميت  ال  وهم  ورصاعات  تكتالت  عن 

بصلة. الحقيقة 

■ االمني العام ال يقرتع يف اللجنة التنفيذية 
لكن لديه القدرة عىل التعطيل او التسهيل، 

كيف تفرس هذا االمر؟
يف  تعطيل.  دون  من  الرأي  يف  اشارك   □
حتى  املوضوع  نناقش  الحاالت  من  الكثري 
نتوافق عليه من دون تصويت. ال ننكر ان 
يف الكثري من املرات كانت الجلسات تتأجل 
التصويت  نتجنب  حتى  لالتفاق  متهيدا 
الرضر  والحاق  طرف  اي  وكرس  والكيدية 
الدميوقراطية،  قمة  التصويت  باللعبة.  تاليا 

اما التوافق فهو اعىل من القمة.

الرياضة:  عىل  السياسة  يدخل  َمن   ■
الرياضيون ام السياسيون؟

□ الرياضيون من دون ادىن شك، خصوصا عندما 
اىل  فيلجأون  تتحقق  ال  مطالبهم  ان  يشعرون 

السياسيني للحصول عىل دعمهم.

االتحاد،  انتخابات  ملوعد  سنة  من  اقل   ■
كيف تتوقعها؟ وهل ال يزال لديك الشغف 
تشغله  الذي  العامة  االمانة  منصب  لشغل 

منذ العام 2012؟
االنتخابات  عن  الحديث  املبكر  من   □
البقاء  يستحقون  االعضاء  كل  ان  واعتقد 
شعرت  اذا  شخصيا  جديدة.  اضافية  لوالية 
منصبي  يف  للبقاء  متحمسا  اعد  مل  انني 
مرهونة  االمور  حال،  كل  عىل  اترشح.  فلن 

باوقاتها.
ن. ج

اخرى.  امور  لتغطية  عشوائيا  املسؤوليات 
حكم  اي  محاسبة  عن  يتواىن  لن  االتحاد 
ان  البعض  لكن عىل  متعمدا،  يرتكب خطأ 
ال يرمي فشله او عجزه عىل الحكم بهدف 
ويقومون  ممتازون  حكامنا  عليه.  الضغط 
من  الرغم  عىل  وجه  اكمل  عىل  بواجبهم 

الصعوبات.

حل  تعمد  االتحاد  ان  البعض  اعترب   ■
املشاكل يف عقود بعض الالعبني عىل الطريقة 

اللبنانية ال ميوت الديب وال يفنى الغنم؟
النادي  مصلحة  عىل  حريص  االتحاد   □
والالعب وما قمنا به نابع من قناعاتنا بعد 
حرمان اي من الطرفني من حقوقه. حاولنا 
او  اللعبة  يفجر  ان  ميكن  فتيل  اي  سحب 

يعطلها او يلحق رضرا بها.

لبنان  متثيل  موضوع  يف  اشكالية  هناك   ■
الذي  املعيار  هو  ما  القارية،  املسابقات  يف 
يف  القرار  يعود  من  واىل  اعتامده  سيتم 

الفرق؟ تسمية 
وهي  التنفيذية  اللجنة  اىل  يعود  القرار   □
الفرق  نتائج  انتظار  يف  قرارها  يف  تريثت 
يكون  ان  عىل  حريصة  وهي  الدوري،  يف 
متثيل لبنان الئقا، خصوصا وان فريق العهد 
من  املاضية  النسخة  لقب  يحمل  اللبناين 
فرق  االسيوي وهدفنا تسمية  االتحاد  كأس 

قادرة اقله عىل الحفاظ عىل اللقب.

وتأثري  املوسم  هذا  املنافسة  ترى  كيف   ■
غياب الالعب االجنبي عىل املستوى الفني؟
□ ال شك يف ان لغيابه تأثريا ظاهرا خصوصا 
من الناحيتني الهجومية والدفاعية، علام ان 
اللبناين معتاد عىل الالعب االجنبي  الالعب 
انتقالية  مرحلة  دون  من  فجأة  غاب  الذي 
تكون  قد  املقابل،  يف  استثنايئ.  ظرف  ويف 
الالعب  ويتمكن  ناجحة  التجربة  هذه 
املحيل من تعويض غياب الالعب االجنبي.

استحقاقات  الوطني  املنتخب  تنتظر   ■
وما  التحضري  برنامج  هو  ما  خارجية، 

لدينا  باتت  بعدما  خصوصا  اسهل،  مراقبته 
خربة يف مكافحته واملعالجة لن تكون باقل 

من "قطع رأس" املتورط.

االتحاد  رئيس  مع  العالقة  تصف  كيف   ■
يتحدث  وملاذا  حيدر،  هاشم  املهندس 
اللجنة  داخل  محورين  وجود  عن  البعض 

التنفيذية: محور حيدر ومحور الشحف؟

املالية  املساعدة 
من االتحاد الدولي )فيبا( 

لم تكن مشروطة

الحديث عن محورين 
داخل اللجنة فبركة ولغة 

قديمة خشبية 


