
9495
عدد 86 - تشرين الثاني 2020عدد 86 - تشرين الثاني 2020

رياضة
بطوالتها الرسمّية ال تزال غائبة منذ أكثر من سنة

كرة السّلة بني سندان األزمات ومطرقة كورونا
تراجعت كرة السلة عن الصدارة بعدما كانت اخبارها الشغل الشاغل لكل متابعي الرياضة اللبنانية، حتى كادت تغيب 
يف شكل كامل لوال بعض النشاطات الخجولة التي حالت دون اعالن اختفائها كليا، وذلك يف ظل مستقبل مجهول النديتها 

والعبيها وبطوالتها الودية والرسمية التي ال تزال غائبة منذ تحركات 17 ترشين االول 2019

االزمة الصحية اصبحت قاسية جدا عىل اللعبة، 
خصوصا وانه يف كل مرة كانت تصدر عن الجهات 
الرسمية توصيات وقرارات ملحاربة وباء كورونا، 
يف  والتشدد  الحرص  متضمنا  االغالق  قرار  يأيت 
املقفلة  الرياضية  والقاعات  املالعب  فتح  عدم 
من  جعل  االمر  هذا  مغلقة.  عليها  واالبقاء 
الصعب عىل النوادي اطالق متارينها عىل الرغم 
من الحركة املقبولة التي شهدتها سوق العرض 

والطلب.
كل الظروف صبت ضد مصلحة كرة السلة، ومل 
تفلح الحركة املحدودة والخجولة التي قامت بها 
بعض ادارات النوادي لضم العبني محليني، وسط 
قناعة وقرار واضحني يف غياب الالعب االجنبي 
االقتصادية  فاالزمتان  املؤمل.  الواقع  تغيري  اىل 

املحدي، هوبس بريوت، اطلس الفرزل، واىل حد 
ما بريوت فريست كلوب، اضافة اىل نادي دينامو 
خرقا  الثانية،  الدرجة  يف  سابقا(  )تبنني  لبنان 
عىل هذا الصعيد من خالل عملها عىل تدعيم 
العبيها  عقود  تجديد  او  جدد،  بالعبني  فرقها 
آلية جديدة  التفاوض معهم حول  او  الحاليني، 
يزال  ال  الهدوء  لكن  الراهنة.  الظروف  ظل  يف 
كبريا يف املالعب املتنوعة، يف ظل غياب اجوبة 
عن مواعيد اطالق التامرين او اقامة املباريات 
ال  قد  االنتظار  لكن  ينتظر،  الكل  االستعدادية. 
يكون الحل الشايف يف ظل التوقعات التي تشري 

اىل طول فرتة االزمات.
االندية  عىل  القيمني  من  كبريا  عددا  ان  يبدو 
وقت  يف  النشاط  بعودة  يؤمنون  ال  اللبنانية 
قريب، عىل الرغم من ان االتحاد اللبناين لكرة 
السلة اعلن عىل لسان مسؤوليه، وعىل رأسهم 
رئيس االتحاد ونائب رئيس االتحاد االسيوي اكرم 
حلبي، يف اكرث من مناسبة، متسكه بايجاد آلية 
الحاصل،  الجمود  خالل  من  اللعبة  قتل  لعدم 
املتفق  املوعد  البطولة يف  اطالق  والتأكيد عىل 

عليه يف 15 ترشين الثاين الجاري.  
تعيشه  ما  عقبات يف خضم  دونه  االرصار  هذا 
االندية من تخبط فني او شح مايل. لكن يف نهاية 
االمر يقف االتحاد امام مسؤوليته لناحية تهيئته 
التي  االندية  اىل  املسؤولية  ينقل  ما  االجواء، 
يفرتض ان تعمل يف خط مواز النعاش املنافسات 

من جديد واحيائها. 
االندية  من  كبري  عدد  حال  تبدو  املقابل،  يف 
العريقة يف وضٍع مأسوي من دون مبالغة، امثال 
الحكمة بريوت )استقالة ادارته الحالية برئاسة 
جديدة  ادارة  انتخاب  وتأجيل  يحشويش  اييل 
اىل شهر شباط املقبل(، هومنتمن بريوت وابناء 

شعبية  االكرث  اللعبة  يف  مقتال  اصابتا  واملالية 
االخريين.  املوسمني  يف  اقله  لبنان،  يف  وانتشارا 
ازمة مالية واقتصادية هي اقوى رمبا من االزمة 
الصحية للعبة ازدهرت بفضل املال، ورفعت من 
مستوى الرياضة اللبنانية من خالل بطولتها التي 
عرفت االستثامر يف مواردها من اجل خلق اعىل 
قدر من الحامسة واالهتامم اللذين تخطيا حدود 

البالد.
يبدو السؤال امللح اليوم يف ظل الهدوء املخيم 
عىل الساحة السلوية: هل ستقام بطولة لبنان 

تزامنا مع عودة النشاط اىل رياضات اخرى؟
سؤال مرشوع يف ظل غياب الحركة والنشاط عن 
معظم عمل نوادي الدرجة االوىل، اذ مل تسجل 
ديك  الشانفيل  بريوت،  الريايض  اندية  سوى 

هؤالء  اوضاع  ان  يعني  ال  هذا  زحلة.  انيبال 
اوضاعهم  ان  اذ  سابقا،  افضل  كانت  وغريهم 
كانت صعبة يف املايض القريب. لكن الفارق انه 
السابق كان يف االمكان تأمني االموال بغض  يف 
القايس  املايل  الوضع  لكن  املصادر،  عن  النظر 
مسألة  باتت  وتاليا  البالد،  يف  الجميع  اصاب 

رئيس نادي بريوت فريست كلوب نديم حكيم 
حذر من االوضاع االقتصادية، املالية واالجتامعية 
املقلق  الصحي  الوضع  اىل  اضافة  الصعبة، 
اي  اتخاذ  عىل  تشجع  ال  كورونا  بوباء  املرتبط 
السالمة  يهمنا  ما  "بقدر  قائال:  واستدرك  قرار. 
العامة يهمنا ايضا ان ال متوت كرة السلة". لكنه 
يف  العمل  مواصلة  الحرص عىل  اكد  املقابل  يف 
الظروف  طاملا  العمرية  الفئات  ومع  االكادمييا 
سانحة: "نعمل عىل بناء جيل جديد ضمن اسس 
وقواعد سليمة تضمن االستمرارية وتحافظ عىل 

مستقبل اللعبة".
يف  سائدة  كانت  التي  الظروف  ان  عىل  وشدد 
اىل  الجميع  داعيا  راهنا،   قامئة  تعد  السابق مل 
تقديم تنازالت "ألن االوضاع غري سهلة والعوائق 
كبرية وكثرية، فيام االستمرار يف القطاع الريايض 

يتطلب تضحيات". 
اضاف: "نحن جاهزون يف حال تحسنت االمور". 
عىل  ضاغطة  االجتامعية  االوضاع  ان  واعترب 
الجميع، فيام املساعدات والرعاية والدعم التي 
اصبحت مفقودة يف  السابق  متوافرة يف  كانت 
شكل شبه تام، واالمور باتت مربوطة ومرهونة 
الصحابها  اصبح  التي  الفردية  باملبادرات 
اهتاممات وانشغاالت اجتامعية وانسانية اخرى. 
وكشف ان ما قبل انفجار مرفأ بريوت يف 4 آب 
املايض ليس كام بعده: "كنا بدأنا البحث يف شكل 
الفريق وصورته واستعرضنا بعض االسامء، لكن 
واملادية  واملعنوية  والنفسية  البرشية  االرضار 
اضافة  االنفجار  من  نتجت  والتي  جدا  الكبرية 
اىل املتطلبات الضخمة الناجمة عنها، دفعتنا اىل 
الرياضة يف شكل  فرملة خطواتنا وجعلت من 
سلم  آخر  يف  خاص،  شكل  يف  السلة  وكرة  عام 

االولويات عند رشيحة واسعة من املجتمع". 
للجنة  التنفيذية  اللجنة  لعضو  كان  املقابل،  يف 
جاسم  هوبس  نادي  رئيس  اللبنانية  االوملبية 
واجب  من  ان  اعترب  مختلفة.  مقاربة  قانصوه 
الناجم  الراهن  "الوضع  وقال:  التحرك،  النوادي 
عن االزمات املتالحقة وتحديدا وباء كورونا، قد 
يطول اذ ال يوجد افق واضح حول فرتة افوله او 

انكفائه". 
قرار  اتخاذ  صدد  يف  هوبس  ادارة  ان  وكشف 

الظروف  تسمح  "عندما  التامرين  باطالق 

رئيس نادي هوبس بريوت جاسم قانصوه.

رئيس النادي الريايض بريوت املهندس مازن طبارة. رئيس نادي بريوت فريست كلوب نديم حكيم.

الحصول عىل الدعم املطلوب صعبة جدا.
رؤساء  من  عدد  اراء  استطلعت  العام"  "االمن 
االندية وممثليها عن تحضريات فرقها واالجواء 
وصوب،  حدب  كل  من  باللعبة  تحوط  التي 
اطالق  دون  تحول  التي  واملشاكل  والصعوبات 

النشاط.

نمر جبر
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باقفال بعض  املتعلق  الدولة  بقرار  املرتبطة 
املناطق وليس باي امر آخر، مع اعرتافنا بصعوبة 
واالجتامعية".  واالقتصادية  املالية  االوضاع 
تجاهل  عدم  علينا  لكن  "الوضع سيئ،  اضاف: 
واجباتنا انطالقا من مسؤوليتنا يف عدم السامح 

مبوت اللعبة".
كام اكد ان تشكيلة فريقه للموسم املقبل، التي 
سيقودها املدير الفني املدرب الوطني باتريك سابا 
الحاج  جاد  الوطني  املدرب  الفني  للمدير  خلفا 
الثانية  الدرجة  يف  لبنان  دينامو  اىل  انتقل  الذي 
اكتملت: "هي مزيج من العنارص الشابة من ابناء 
النادي ومن املخرضمني الذين عادوا اىل الفريق". 

التوقف  عدم  هوبس  نادي  يف  "تعودنا  وقال: 
عند اي عائق وامليض قدما عىل الرغم من كل 
لكن  الالعبني،  بعض  خرسنا  لقد  التحديات. 
النهج  عىل  وسنبقى  ملتزمة  بقيت  الغالبية 
نفسه مع متنياتنا بالتوفيق لالعبني الذين اختاروا 

االنتقال اىل فريق آخر". 
مل يعارض قانصوه انطالق الدوري يف 15 ترشين 
االول الجاري "يف حال سمحت الظروف بذلك 
من دون اغفال املدة الزمنية املتوجبة للتحضري 
البدين والفني". ومتنى عىل النوادي عدم التقصري 

بواجباتها "مع تفهم ظروف كل ناد واوضاعه". 
عن  املسؤولني  عىل  ينبغي  انه  "اعتقد  اضاف: 
او  االقدام  سلة  كرة  تتعاطى  التي  الجمعيات 
االبتعاد، وعىل الجميع تفهم املوقفني ألن لهام 

ظروفهام واسبابهام".  
بريوت  الريايض  النادي  رئيس  دعا  بدوره، 
اىل  طبارة  مازن  املهندس  الدوري  لقب  حامل 
ويف  املناسب  الوقت  يف  الدوري  بطولة  اطالق 
عىل  الحرص  "يجب  املؤاتية:  الصحية  الظروف 
سالمة الالعبني والجهازين الفني واالداري وعدم 

تعريض احد ألية مخاطر". 
مزيج  وهي  جاهزة  فريقه  تشكيلة  ان  واكد 
خالل  من  "اردنا  والشباب:  الخربة  عنارص  من 
بالتحضري  البدء  اجريناها  التي  التعاقدات 
يف  جديد  دم  ضخ  خالل  من  املقبلة  للسنوات 
الفريق ودفع ببعض العنارص الشابة لتكون اىل 
الخربة  منها  لتكتسب  مخرضمة  عنارص  جانب 
عن  مستقبال".  الشعلة  حمل  من  وتتمكن 
مغادرة املدير الفني للفريق املدرب احمد فران 
اىل الكويت، قال: "الظروف املالية واالقتصادية 
او مدرب  اي العب  نقف يف وجه  ولن  صعبة 

تسنح له فرصة االحرتاف يف الخارج، خصوصا يف 
ظل االوضاع الراهنة واملشاكل الحياتية القاسية". 
كل  الريايض  النادي  ابن  لفران  "نتمنى  اضاف: 
التوفيق، فهو قدم الكثري ورحيله يحتم البحث 
الخيارات،  من  مروحة  لدينا  آخر.  مدرب  عن 

وسنتخذ القرار املناسب يف الوقت املناسب". 
اسامعيل  الالعبني  انضامم  طبارة  يستبعد  مل 
االدوار  يف  الفريق  اىل  عرقجي  ووائل  احمد 
الحاسمة: "االمور مرهونة بعوامل عدة، ابرزها 
عدم تضارب مواعيد االدوار الحاسمة يف الدوري 
املحيل مع الدوري املرصي حيث يلعب احمد، 

والدوري القطري حيث يلعب عرقجي".
الفرزل  نادي اطلس  املقابل، مل يرتدد رئيس  يف 
املحامي رشيد فرح يف دعوة االتحاد اىل الرتوي 
يف اطالق بطولة الدوري لنوادي الدرجة االوىل 
للرجال، عازيا موقفه اىل "الوضع الصحي الذي 
والحكام  واملدربني  الالعبني  عىل  خطرا  يشكل 
اكد  لكنه  اللعبة".  يف  العاملني  وكل  واملراقبني 
وال  مكتملة  شبه  اصبحت  فريقه  تشكيلة  ان 
تحتاج سوى اىل بعض اللمسات الصغرية، وقال: 
"منذ وقعنا اتفاقية تعاون مع دافيد جانتويان 
اصبح  الفنية،  االمور  كل  مبوجبها  توىل  الذي 
وبالتايل  عهدته  يف  الالعبني  مع  التعاقد  ملف 
باتت التعاقدات منجزة اىل حد كبري، يف انتظار 
بقرار  املرتبط  التامرين  اطالق  موعد  اعالن 

اللجنة االدارية لالتحاد اللبناين لكرة السلة التي 
يعود اليها تحديد موعد انطالق الدوري ونظام 

البطولة وبرنامج املباريات". 
ملوسم  املوازنة  يف  التخفيض  نسبة  ان  وكشف 
"معظم  املئة:  يف   70 تجاوزت   2021  -  2020
يف  الفريق  يف  تلعب  مل  التشكيلة  يف  الوجوه 
زحلة  مدينة  خارج  من  وهي  املايض  املوسم 
جورج  املدرب  الفني  املدير  بقيادة  وستكون 

دودي داغر". 
وربط الرتيث يف دعوة الالعبني اىل التامرين عىل 
ملعب ثانوية مار يوسف للراهبات االنطونيات 
يف كسارة - زحلة بـ"الرغبة يف عدم املكابرة ألن 
الظروف صعبة، واي خطوة ناقصة قد تؤدي اىل 
عواقب وخيمة قد تكون ارتداداتها سلبية اىل حد 
كبري". وحذر من الضعف الفني للبطولة، معتربا 
ان املباريات من دون جمهور ال قيمة لها وتؤدي 

اىل رصف اموال من دون اي مردود ايجايب.  
حتى هذه اللحظة البطولة ستقام، ولو ان هذا 
الورق،  عىل  او  القيمني  كالم  يف  يبقى  االعتبار 
لكنه عىل االقل يدل عىل حسن النيات باقامتها، 
وهي مسألة مرهونة بالتطورات والوضع العام 
يف البالد، عىل الرغم من ان املؤرشات الحالية ال 
تطمنئ اىل حد كبري. كلمة املؤرشات هنا ال تعني 
الظروف الصحية فحسب، بل املالية واالقتصادية 

واالجتامعية ايضا.

رئيس نادي اطلس الفرزل املحامي رشيد فرح.


