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مقال

رياضة
نائب رئيس اإلتحاد اللبناني للكونغ فو:
هدفنا رفع املستوى وتحفيز الشباب
مل تكن انتخابات االتحاد اللبناين للكونغ فو التي جرت يف ترشين االول املايض كسابقاتها .فقد حملت تغيريات واسعة مع
دخول وجوه جديدة اىل ادارة اللعبة ،ابرزها رئيس شعبة الرياضة والرمي يف املديرية العامة لالمن العام الرائد دميرتي صقر
الذي تبوأ منصب نائب الرئيس تقديرا لجهوده يف االلعاب القتالية عموما ولعبة الكونغ فو خصوصا
وصول الرائد دميرتي صقر اىل االتحاد مل يكن
وليد صدفة او جائزة ترضية ،بل مثرة جهود
فردية وجامعية ترجمها من خالل النتائج
الجيدة لفريق االمن العام يف االلعاب القتالية
الذي تح ّول من خالل ابطاله ويف فرتة قياسية
اىل رقم صعب عىل الحلبة.
"االمن العام" التقت الرائد صقر واجرت
معه جولة افق حول املشاريع التي يحملها
اىل االتحاد ،وتطرقت اىل مستقبل الرياضة يف
املديرية وفريق االلعاب القتالية.
■ ملاذا الرائد دميرتي صقر نائبا لرئيس االتحاد
اللبناين للكونغ فو؟
□ عىل الصعيد االتحادي ،مثة رغبة يف ضخ
دم جديد يف االتحاد من خالل وجوه تتمتع
بخربة واسعة اكتسبتها من جراء مشاركتها
يف بطوالت ودورات محلية ودولية ،قادرة
عىل املساهمة يف التطوير وتحفيز الشباب
عىل االنخراط يف الرياضة واملنافسة وتقديم
رؤية مستقبلية متجددة واعدة للشباب.
اما عىل الصعيد الشخيص ،فهي نتيجة
مسار طويل يف الرياضات القتالية التي
بدأت منذ زهاء  40سنة .فكانت االنطالقة
من التايكواندو التي تدرجت فيها وصوال
اىل رتبة معلم ،ثم املالكمة وبعدها الكيك
بوكسينغ التي بلغت فيها رتبة معلم اكرب،
اضافة اىل لعبتي املواي تاي والجيوجتسو
وااللعاب القتالية املختلطة التي ساهمت
مع مجموعة من املدربني يف نرشها
وادراجها ضمن املنهاج التدريبي العسكري
يف املديرية العامة لالمن العام ويف فوج
املغاوير يف الجيش اللبناين.

كميل شمعون الرياضية ،تنظيم بطوالت
القتال الحر ( )Free Fightبالتعاون مع
نعوم سعادة ،استضافة منتخبات محلية
واجنبية من اتحادات وطنية لرفع مستوى
االحتكاك وتبادل الخربات ،تنظيم دورة تحمل
اسم اللواء عباس ابراهيم يف رياضة الكونغ
فو ( ،)King of Sandaاىل جانب مشاريع
وبرامج سيتم االعالن عنها يف حينه.
■ ماذا ينقص رياضة الكونغ فو ليك تنترش
اكرث عىل الصعيد املحيل؟
□ كام كل االلعاب يف شكل عام والرياضات
القتالية يف شكل خاص ،ينقصنا الدعم املادي
لتحفيز الرياضيني عىل املشاركة يف البطوالت
املحلية متهيدا الختيار العنارص االفضل لتمثيل
لبنان يف الخارج .لذا ،سيكون علينا العمل
جاهدين من اجل تشجيع ابطالنا من خالل
تأمني حوافز معنوية لهم يف ظل انعدام الدعم
املادي من كل الجهات .اعترب ان هذا االمر
من صلب واجبايت املستقبلية ،خصوصا انني
اتوىل تدريب خزان كبري من الالعبني املقاتلني
والكفيني القادرين عىل تحقيق نتائج خارجية
مميزة يف حال توافرت لهم االمكانات ،علام
ان عددا كبريا من االوالد والشباب ميارسون
رياضة الكونغ فو كدفاع عن النفس.

رئيس شعبة الرياضة والرمي يف املديرية العامة لالمن العام الرائد دميرتي صقر.

اللواء ابراهيم لم يتردد
في تقديم الدعم الكامل
لرياضيي االمن العام
واجبنا تشجيع ابطالنا
وتأمني حوافز لهم بعد
انعدام الدعم املادي

■ ماذا سيضيف هذا املنصب اىل الرائد صقر
عىل الصعيدين الشخيص والريايض؟
□ عىل الصعيد الشخيص ستكون االضافة
معنوية فقط .لكن عىل الصعيد الريايض،
يتطلب املنصب مزيدا من التفرغ النجاح
عمل االتحاد من خالل ضخ افكار ومشاريع
لرتجمتها عىل االرض ،ما يساعد عىل التعمق
اكرث يف النواحي التقنية والتحضريية واالدارية.
■ ما هو املرشوع الذي تحمله اىل االتحاد؟
□ مشاريع كثرية وافكار متعددة يف حاجة
اىل جهد كبري لرتجمتها عمليا ،ابرزها تنظيم
بطوالت احرتافية واستقدام العبني اجانب
وتفعيل النشاط عىل الحلبة يف قاعة مدينة

■ ماذا ميكن ان يضيف وجود ميشال حايك
الذي يتوىل منصب العالقات العامة اىل
االتحاد واللعبة؟
□ ال شك يف ان مليشال حايك مكانة كبرية يف
االعالم ،وهو قادر من خالل مروحة عالقاته
الواسعة مساعدة العديد من الرياضيني
املميزين خصوصا يف هذه املرحلة الدقيقة
والظروف الصعبة التي منر فيها وتنعكس
سلبا عىل القطاع الريايض ،وهو اصال من
رحم هذه الرياضة ويعرف معاناتها ومشاكلها
والصعوبات التي تعرتضها.
■ هل تعترب ان جورج نصري نجح يف منصبه
يف رئاسة االتحاد؟
□ الرئيس نصري من اهل اللعبة ومتعمق

الرياضة تدفع ضريبة التوقف القسري
بدأت الحياة تعود تدريجا اىل املالعب الرياضية .عودة طرحت مسبقا عالمة استفهام منطقية
حول ما ميكن ان يقدمه الرياضيون اثر التوقف الطويل عقب االقفال العام الذي شهدته
البالد .فالغياب عن املنافسات افقد الالعبني الروح التنافسية ،والحضور البدين والذهني
بسبب عوامل كثرية اختلطت وافضت اىل نتيجة مشرتكة لدى العديد منهم ،اذ مل تنفع عىل
ما يبدو التامرين واملواجهات واملباريات الودية التي كانت تقام يف الحفاظ عىل مستوى
الرتكيز يف املالعب.
امام هذه الوقائع ،ال بد من االخذ يف االعتبار ما يعيشه الرياضيون يوميا يف ظل االوضاع
املضطربة يف البالد ،والتي دفعت البعض اىل القول ان الرياضة ،التي تغرد خارج الرسب،
بدأت تظهر عليها اعراض التوقف ملدة سنة كاملة .وهي املسألة الشائكة التي يحاول الكل
الخروج منها ،ولو ان هذا االمر يبدو صعبا يف املوسم الحايل ،لكن اقله ميكن وضع االسس
حاليا ملرشوع الرتميم واعادة االعامر يف املوسم املقبل.
كام ال ميكن اخفاء صعوبة ما يعيشه القطاع الريايض ،وهي مسألة تفرض عىل الرياضيني
الصرب ومنح الوقت للعبة التي يحبونها او يزاولونها من اجل استعادة عافيتها متاما ،انطالقا
من عافية العبيها.
هذه املعطيات ظهرت مع عودة عجلة دوري كرة القدم (اللعبة الجامعية الوحيدة التي
استعادت نشاطها) اىل الدوران بعد التوقف القرسي ،فبدا واضحا الرتاجع يف املستوى والذي
ميكن ربطه بامرين :االول بدين والثاين ذهني .فخروج الالعبني لفرتة من جو املنافسة افقدهم
الحامسة ،فوقعوا رغام عنهم يف دوامة صعود وهبوط املستوى يف املباراة نفسها .كذلك يجب
عدم االستهانة بالعامل النفيس املؤثر عىل الالعبني واالجهزة الفنية ،وحتى االدارات التي عليها
وضع صعب اقتصاديا يف البالد ومع تبعات تفيش كوفيد  19 -وتأمني ما يلزم
التعامل مع ٍ
الراحة العبيها نفسيا بهدف اخراج االفضل منهم .كام ان الحديث مع بعض الالعبني يعكس
احساسا بوجود توتر يف نفوسهم .فهم يتحدثون عن مستقبل غامض وضبايب مرتبط بكرثة
الحديث عن عدم قدرة عدد غري قليل من ادارات االندية عىل القيام مبهامتها واالضطالع
مبسؤولياتها .يف موازاة ذلك ،ال يجب التقليل من اهمية العاملني النفيس والذهني وتأثريهام
عىل اداء الريايض .فالراحة الذهنية هي االساس التي تضخ عطاء بدنيا ،ومتهد الطريق لتلقي
االفكار الفنية بطريقة سهلة وواضحة.
مل يعد خافيا عىل احد ان الرياضة يف شكل عام وكرة القدم يف شكل خاص ،تدفع هذه الفرتة
رضيبة التوقف القرسي الطويل قبل انطالق املوسم الجديد ،ومن ثم االقفال العام ،ما ساهم
يف تحول بعض الالعبني املشتتني ذهنيا اىل مجرد حارضين يف امللعب من دون تأثري فاعل
بسبب الضغوط النفسية التي انعكست عليهم ،وارتدت تاليا عىل املستوى الذي هبط اىل ما
دون الوسط يف غالبية الفرق.
ما ينتظر كرة السلة التي تستعد بدورها للعودة اىل املالعب يف منتصف الشهر الجاري ،لن
يكون افضل من كرة القدم ،عىل الرغم من ان املنتخب نجح الشهر الفائت يف بلوغ نهائيات
كأس اسيا لكرة السلة اثر فوزه يف مبارايت النافذة الثانية امام منتخبي الهند والعراق ،عىل
الرغم من ان اداء الالعبني اللبنانيني مل يكن مقنعا وبدا متأثرا بفرتة التوقف الطويلة التي
انعكست سلبا عىل الحضور البدين والذهني لالعب.
تعيش الرياضة ظروفا صعبة غري مسبوقة ،وتدفع من رصيدها تكاليف باهظة نتيجة التوقف
القرسي الذي ادى اىل تراجع كبري يف الحضور الفني ،البدين والذهني ،واسرتداده لن يكون
مهمة سهلة يف املدى املنظور.
نمر جبر
nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
فيها ،علام ان بصامته االيجابية يف االتحاد
واضحة وهو ّ
يسخر معظم وقته ملتابعة ادق
التفاصيل منذ انتخابه الكرث من والية يف هذا
املنصب ،واالهم انه ال يزال يتمتع بالشغف
لتقديم االفضل واالحسن لهذه لرياضة.
■ كم تبلغ ميزانية االتحاد لعام  ،2021ومن
يدفع باملصاريف؟
□ يف الواقع مل يتسن للجنة االدارية وضع
ميزانية العام  ،2021لكننا يف صدد انجازها
يف القريب العاجل بعدما تتوضح روزنامة
النشاطات املرتبطة بعوامل عدة .اما التكاليف
فتتم تغطيتها عادة من مداخيل البطوالت
الزهيدة واملساعدات املالية التي تقدمها
وزارة الشباب والرياضة.
■ ما هي ابرز النشاطات املستقبلية التي تنتظر
الالعبني عىل الصعيدين املحيل والخارجي؟
□ عمليا ،عىل الرغم من ان النشاطات
تراجعت قليال يف االونة االخرية بسبب فريوس
كوفيد  ،19 -فقد حاولنا وضع برنامج مفصل
وروزنامة سنوية تحمل يف طياتها نشاطات
محلية وخارجية متنوعة سوف يتم االعالن
عنها قريبا بعد ان تتوضح الرؤية قليال.
■ كيف تق ّيم النتائج الخارجية لالعبات
والالعبني؟
□ جيدة نسبة اىل االمكانات الضئيلة املتوافرة
مقارنة ببقية الدول التي تشارك يف االنشطة
الدولية .نحن لن نألو جهدا يف االتحاد من
اجل دعمها وتطويرها حتى تصبح افضل.
■ ما هي الربامج التي وضعها االتحاد لتطوير
وتحسني مستواهم؟
□ تم تعيني لجان لجميع الفئات تضم خرباء
واختصاصيني واعضاء من الهيئة االدارية
لالرشاف عىل االعامل التي تشمل الشؤون الفنية
واملدربني والحكام وغريها من االمور االتحادية.
■ ما هو تصنيف الكونغ فو اللبناين ،عربيا
واسيويا؟

□ صنف منتخب لبنان يف العام  2020يف
املركز الخامس عامليا يف الرتتيب النهايئ لبطولة
العامل التي شاركت فيها اكرث من  100دولة.
هذا املركز جيد مقارنة باالمكانات والقدرات
بيننا وبني الدول التي سبقتنا او التي نتقدمها.
اما عىل الصعيد العريب ،فلبنان يحتل املركز
االول ويتقدم مرص التي تحتل املركز الخامس،
كذلك يحتل املركز االول بجدارة عىل صعيد
البحر االبيض املتوسط.

■ هل تحظى الرياضة باهتامم املدير العام
اللواء عباس ابراهيم ورعايته؟
□ اىل اقىص حد .فهو من املؤمنني بأن العقل
السليم يف الجسم السليم ومل يرتدد يوما يف
تقديم الدعم الكامل للرياضيني يف املديرية،
ولوال دعمه املطلق ملا وصلت الرياضة يف االمن
العام اىل ما هي عليه اليوم .من دون ان ننىس
اياديه البيض يف تسهيل امور غالبية االتحادات
التي تستقدم فرقا والعبني من الخارج.

■ كيف ميكن ان ينعكس منصبك يف االتحاد
ايجابا عىل فريق االلعاب القتالية يف االمن
العام؟
□ اصبح لالمن العام فريق عريق يف االلعاب
القتالية يعترب من اكرث الفرق مشاركة يف
كل البطوالت واملسابقات القتالية ،مبا فيها
رياضة الكونغ فو .ال شك يف ان وجودي يف
ادارة االتحاد سينعكس ايجابا عىل الفريق
من الناحيتني املعنوية واالدارية ،مبا لذلك
من تحفيز البطال املؤسسة كون مدربهم
ورئيسهم يرعاهم.

■ كيف ميكن التوفيق بني املهامت العسكرية
والواجبات املهنية والرياضية؟
□ الرياضة جزء ال يتجزأ من حياة العسكري
يف شكل عام ،وهي تساعد عىل الحفاظ عىل
الجهوز البدين والصفاء الفكري عىل حد سواء.
لذا من واجب كل عسكري ان يتعاطى مع
الرياضة يف شكل جدي .من هنا تأيت اهمية
الرياضات القتالية يف الحياة العسكرية،
بدليل انها اصبحت ضمن املنهاج التدريبي يف
املديرية اسوة بدول العامل املتطورة .وتاليا ال
يوجد تضارب بني االلتزام بالتدريب والواجب
املهني النه اصبح جزءا منه.

■ ما هي ابرز النشاطات التي قام بها الفريق
يف العام 2020؟
□ حققنا نتائج جيدة يف الكثري من البطوالت
واملسابقات التي شاركنا فيها .ابرزها احراز 4
ميداليات (ذهبية وثالث فضيات) يف بطولة
لبنان يف املواي تاي درجة اوىل التي جرت يف
مدينة كميل شمعون الرياضية ،و 8ميداليات
(ذهبيتان و 4فضيات وبرونزيتان) يف بطولة
غراييس بارا يف رياضة الجيوجتسو.
■ اين نجح الفريق واين اخفق؟
□ سلكنا مسارا شاقا وطويال قبل ان يصل
الفريق اىل مستوى عال ،ويصبح تاليا
الحلقة االصعب واالقوى عىل الحلبة محليا
وخارجيا .كان من الطبيعي ان منر يف مطبات
وصعوبات تعلمنا منها .بلغ الفريق مراحل
متقدمة بفعل املثابرة والعزمية واالرصار،
واثبتت نتائجه انه يف املكان الصحيح ،مع
التأكيد عىل عدم التهاون او الرتاخي والعمل

للحفاظ عىل الجهوز املعنوي والفني عىل
حد سواء.

اصبح لالمن العام فريق
عريق في االلعاب القتالية

■ ما هي ابرز النشاطات التي تنتظر الفريق
يف العام الجاري؟
□ العديد من النشاطات والبطوالت املحلية
والدولية ،لكن االمور مرهونة بالتطورات
املرتبطة مبارشة بجائحة كوفيد  ،19 -ابرزها
بطولة العامل يف املواي تاي بوران يف تايلند،
وبطولة العامل يف الكونغ فو ساندا يف الصني،
وبطولة العامل يف الكيك بوكسينغ يف كندا،
اضافة بطوالت لبنان يف املالكمة ،والكونغ فو،
والكيك بوكسينغ ،واملواي تاي ،والجيوجتسو
وااللعاب القتالية املختلطة وغريها.

التامرين عىل اهميتها ال تعوض غياب
املواجهات الرسمية.

■ اىل اي مدى تأثر الفريق بجائحة كورونا؟
□ اىل حد كبري اسوة ببقية الفرق الرياضية،
ما ادى يف املراحل االوىل اىل تراجع املستوى
نتيجة عدم االحتكاك وخوض املباريات
واملنافسات املحلية والخارجية ،علام ان

■ اضافة اىل فريق االلعاب القتالية ،ما هي
ابرز النشاطات الرياضية يف االمن العام؟
□ كثرية .لالمن العام فرق رياضية مميزة
يف العديد من االلعاب مثل كرة القدم
الذي شارك يف مسابقة كأس لبنان وخرج

لالمن العام فرق
رياضية مميزة في العديد
من االلعاب

يف الدور النصف النهايئ ،وفريق الكرة
الطائرة يف الدرجة الثانية ،وفريقي كرة
سلة للذكور واالناث يف الدرجة الثالثة،
كذلك يضم االمن العام فريقا للتجذيف .اما
بالنسبة اىل النشاطات فنقوم دوريا باجراء
دورات تدريبية يف اساليب الدفاع عن
النفس والسالح االبيض للعسكريني املولجني
وسوق املوقوفني.
الحامية واملداهمة
َ
كذلك انشأنا صفوفا لتدريب العسكريني
وذويهم عىل رياضات االلعاب القتالية يف
مناطق عدة ،واستحدثنا مراكز يف مدينة
كميل شمعون الرياضية ،ويف املعهد العايل
للرياضة ،ويف ناديي بالك بوكس جيم وبودا
ادما ،وسنفتتح قريبا قاعة البناء الشامل يف
مدينة طرابلس .كام نظمنا دورات تخريج
ملساعدين مدربني من الفريق حملة الحزام
االسود يف رياضة الكيك بوكسينغ ،ووزعنا
شهادات عىل العسكريني وابنائهم وذويهم
الذين خضعوا لدورات يف االلعاب القتالية
يف مختلف املناطق.

■ هل للعنرص النسايئ يف االمن العام حضور
قوي يف الرياضة؟
□ طبعا ،لدينا بطالت يف مختلف االلعاب.
للعنرص النسايئ وجود فاعل يف الرياضة
وقد اثبنت جدارتهن يف الكثري من البطوالت
واملسابقات بااللعاب الفردية والجامعية.
■ ما هي الخطط املستقبلية التي تحملها
عىل صعيد الرياضة يف االمن العام؟
□ الطموحات كبرية حيث نعمل عىل
اكرث من مرشوع ،ونحن ننتظر املوافقة
عىل اقرتاح تقدمنا به لتطوير نظام قتايل
عسكري مبني عىل دمج افضل التدريبات
القتالية يف العامل ليك يتم اعتامده يف جميع
املؤسسات العسكرية يف لبنان ،طبعا بعد
الحصول عىل الرتخيص وعرض الجدوى
والدقة واالهمية منه.
ن .ج
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