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مقال

رياضة
رئيس نادي دينامو لبنان :اإلنتخابات األوملب ّية
أ ّدت إلى إنقسام عمودي في الرياضة

خطف نادي دينامو لبنان الضوء قبل بداية بطولة لبنان لكرة السلة لنوادي الدرجة الثانية للرجال ،من خالل العقود التي
ابرمتها ادارته مع عدد من نجوم اللعبة ومن اصحاب االنجازات املحلية والدولية ،ونجح يف فرض نفسه واحدا من الفرق
التي تستقطب االنظار بعد النتائج املميزة التي حققها يف مبارياته الودية والرسمية
ال ترتدد ادارة النادي يف الكشف عن طموحاتها
بالوصول بالفريق اىل مراكز امامية ومتقدمة،
محليا وخارجيا ،من خالل مشاريع وخطط عرصية
وحديثة ،انطالقا من اميانها بقطاعي الشباب
والرياضة.
"االمن العام" حاورت رئيس النادي فيصل
قلعاوي ،الذي يشغل ايضا منصب املسؤول عن
قطاع الرياضة يف تيار املستقبل ،وكانت جولة افق
حول واقع النادي ومستقبله.
■ ملاذا فيصل قلعاوي رئيسا لنادي دينامو لبنان؟
□ انطالقا من الشغف بالرياضة ،والبراز صورة
جميلة عن قدرة الشباب عىل تويل شؤون رياضية
بطريقة حديثة ومتطورة تخدم الرياضة بعيدا
من اي حسابات او ارتباطات ضيقة ،وتعطي امال
لجيل صاعد يف امكان الوصول اىل مراكز متقدمة
يف الرياضة.
■ من هو نادي دينامو لبنان؟
□ يتألف من مجموعة من االداريني الشباب ال
يتعدى معدل اعامرهم  35سنة ،لديهم شغف
وعشق للرياضة يف شكل عام ولكرة السلة يف شكل
خاص .هؤالء متفاهمون ومتفقون عىل برنامج
ميتد الربع سنوات ،ويطمحون اىل تقديم صورة
راقية عن العمل االداري والفني بطرق حديثة
ومتطورة.
■ ما هي االهداف عىل الصعيد املحيل؟
□ اهدافنا كبرية وطموحاتنا واسعة ،لكن االمور
مرهونة بالظروف واالوضاع خصوصا يف املرحلة
الراهنة التي تشهد صعوبات مالية واقتصادية.
نطمح عىل املدى القصري ،تحديدا هذا املوسم،

املساهمة يف التمويل .علام اننا يف النادي من
دعاة ابعاد الرياضة عن اتون الرصاعات السياسية،
الطائفية واملذهبية.
■ اال يتعارض هذا املوقف مع منصبك كمسؤول
عن قطاع الرياضة يف تيار املستقبل؟
□ عىل الصعيد الشخيص لطاملا كنت معارضا
لوجود مسؤولني للرياضة يف االحزاب السياسية،
لكنني افصل بني منصبي يف رئاسة النادي ومنصبي
يف تيار املستقبل .علام ان املرجعية العليا يف التيار
مل تتدخل يوما يف اي قرار يف النادي ،واالدلة عىل
ذلك كثرية.
■ من مي ّول النادي وكم بلغت ميزانية فريق كرة
السلة لهذا املوسم؟
□ التمويل عىل عاتق اعضاء اللجنة االدارية الذين
هم من اصحاب الرشكات واملؤسسات ،وقد توىل
كل واحد منهم جزءا من امليزانية التي ناهزت هذا
املوسم  975مليون لرية .االمور تسري عىل السكة
الصحيحة ووفق ما هو مرسوم سلفا ،والجميع
ملتزم تعهداته ،فيام رواتب الالعبني والجهازين
الفني واالداري تسدد يف مواعيدها من دون اي
تأخري.

رئيس نادي دينامو لبنان فيصل قلعاوي.

بالفوز بلقب دوري الدرجة الثانية بكرة
السلة للرجال والصعود بالفريق اىل مصاف
نوادي الدرجة االوىل ،وتحقيق نتيجة جيدة يف
مسابقة كأس لبنان وبلوغ الدور نصف النهايئ
ومقارعة الفرق الكبرية .عىل املدى البعيد،
نسعى اىل بناء فريق للموسم املقبل قادر عىل
بلوغ املربع الذهبي "فاينال فور" من دوري
الدرجة االوىل للرجال ،من دون اغفال امليض
قدما بالهدف االكرب وتحقيق لقب بطولة
الدوري موسم .2025 - 2024
■ هل الدارة النادي اهداف غري رياضية؟
□ مل ندخل عامل الرياضة لتحقيق اهداف غري
رياضية عىل غرار الكثري من االشخاص الذين
استخدموا الرياضة منصة للقفز اىل اماكن

ومراكز اخرى .اهدافنا رياضية بحت ،وال
نسعى اىل اي مناصب او مراكز اخرى .نحن
من الداعني اىل ابقاء الرياضة بعيدة من كل
التجاذبات واملشاحنات التي تلحق بها رضرا
فادحا.
■ من هي مرجعية النادي؟
□ ليس للنادي سوى مرجعية واحدة هي قطاع
الشباب الذي نؤ ّمن به وبقدراته وحيويته .نحن
من دعاة الغاء الجمعيات العمومية يف النوادي
التي يف غالبيتها وهمية او محسوبة عىل جهة
واحدة ،وندعم تحويلها اىل مؤسسات لديها
اسهم موزعة عىل االعضاء الفعليني يف الجمعية
العمومية ،كل وفق نسبة مساهمته ،العطاء
حق للمساهم يف املشاركة يف القرارات يف مقابل

■ من توىل اختيار الجهاز الفني للفريق؟
□ لجنة كرة السلة بالتنسيق مع اللجنة الفنية،
مبباركة من اللجنة االدارية .انطالقا من شعار
"اعطي خبزك للخباز ولو اكل نصه" ،تم اختيار
العنارص التي تحظى بثقة االدارة ودعمها.
■ هل خيار املدير الفني املدرب الوطني جاد
الحاج كان صائبا؟
□ طبعا ،فهو شاب ميثل الجيل الجديد من
املدربني ويجسد رؤيتنا املستقبلية ،كام نعتربه من
نخبة املدربني الشباب يف لبنان ونتائجه تتحدث
عنه .تجاربه السابقة يف نادي هوبس بريوت
ومنتخب الناشئني ومنتخب الرجال ،خري دليل
عىل ذلك.
■ عىل اي اساس تم اختيار الالعبني؟
□ عىل املدى القصري الحراز لقب دوري

تأه ٌل فرض تح ّديات
ولم يم ُح الخيبة

عىل الرغم من ان نهاية التصفيات املزدوجة املؤهلة اىل الدور النهايئ من مونديال قطر 2022
ونهائيات كأس اسيا  ،2023حملت خربا سعيدا بتأهل املنتخب اللبناين الذي كان يف حكم
الخارج من السباق ،ثم وجد نفسه يف قلب الحدث مجددا بفضل هديتني من اصل اربع ممكنة
حصل عليهام من منتخبي اوسرتاليا والسعودية ،فان الخيبة بالنتائج ظلت كبرية وعميقة.
خيبة عىل مستوى الوطن ،ما لبثت ان تحولت برسعة اىل قضية رأي عام .وكام جرت العادة
بعد كل نكسة او خسارة ،توزعت االتهامات الكثرية يف االتجاهات املختلفة ،كام تم التصويب
عىل جهات دون اخرى.
خاب امل اللبنانيني يف منتخبهم رغم فرحة التأهل التي مل تنسهم املشاكل واالزمات
والصعوبات التي يعانون منها اثر تعرض منتخبهم لسقطتني ،احداهام كانت صادمة وغري
منتظرة امام منتخب تركامنستان يف مباراة كانت لتشكل جرس عبور اىل االهداف التي رسمت
قبل السفر اىل غويانغ .اما الثانية ،فكانت مؤملة امام كوريا الجنوبية رغم انها كانت منتظرة
بعد البداية الجيدة التي كان يؤمل منها محو البداية املهزوزة والفوز الهزيل عىل رسي النكا
الضعيفة.
من الطبيعي ،ال بل من املنطقي تحميل املسؤولية للجهاز الفني ،انطالقا من الخيارات يف
املباريات الثالث ،ان لجهة االسامء التي لعبت اساسية او لناحية التبديالت التي اجريت
وتوقيتها .كام ال ميكن اخفاء املالحظات ،وتحديدا تلك املتعلقة باملستوى املرتاجع لبعض
الالعبني وخصوصا املحرتفني القادمني من الخارج.
فعليا ،ال يستطيع احد ان ينكر بأن املسألة مرتبطة مبارشة بخيارات الجهاز الفني الذي اختار
وفق قناعاته تشكيلة كل مباراة ،انطالقا من حساباته الخاصة .لكن خياراته يف نهاية املطاف
مل تفض اىل النتيجة املرجوة ،مام يعني ان من واجب املعنيني والقيمني عىل املنتخبات اجراء
عملية تقييم واسعة تتزامن مع االستامع اىل وجهات نظر املدربني ،حول الخيارات العامة
واملعايري التي تم عىل اساسها استدعاء الالعبني اىل املنتخب ،وهذه النقطة يجب التوقف
عندها مليا .لقد بدا وكأن الثقة شبه مفقودة بالعبني اثبتوا حضورهم مع انديتهم ،اضافة اىل
استدعاء العبني ليس لديهم القدرة عىل القيام بأي دور اسايس او محوري عىل الساحة الدولية
بحكم امكاناتهم املحدودة ،او بفعل عوامل اخرى .يف حني بدا واضحا ،ان املنتخب بات يف
حاجة ملحة اىل اسامء جديدة عرب اتخاذ خطوة جريئة باستبعاد العبني مكثوا مع املنتخب منذ
فرتة غري قصرية ،لكنهم مل يتطوروا او يقدموا اي يشء يذكر.
يف املقابل ال ميكن تجاهل تأثري غياب النجم والقائد حسن معتوق وزميله حسن شعيتو
"موين" ،وابعاد باسل جرادي عن املنتخب من ِقبل السلطات الصحية الكورية الجنوبية ،كام
ال ميكن اسقاط جانب آخر مرتبط بالحضور البدين الذي مل يكن يف اعىل مستوياته ،كذلك
الحالة النفسية واملعنوية والذهنية لالعبني .ال بد من االعرتاف ايضا بصعوبة فصل املنتخب
عام يحصل يف البالد عموما من ازمات مالية واقتصادية واجتامعية متتالية ،فالقطاع الريايض
هو من القطاعات التي بقيت عىل قيد الحياة ،لكن ال ميكن ان ننتظر من بعثاتنا ومنتخباتنا
ورياضيينا تحقيق االنجازات يف وقت نرى البالد يف مسار انحداري كبري.
ال شك يف ان املنتخب ضحية لكل تلك الظروف الصعبة التي تعيشها البالد ،لكن هذا ال
يعفي املسؤولني من واجباتهم برضورة اعادة النظر يف مجمل السياسات املتبعة عىل صعيد
املنتخبات الوطنية ،خصوصا وان املرحلة املقبلة تتطلب مرشوعا جديدا يتناسب مع التحديات
الكبرية .فالتأهل سيفرض عىل القيمني عىل اللعبة تحديات كبرية ،لتحضري منتخب يكون قادرا
عىل منافسة اقوى منتخبات آسيا والظهور بشكل مقبول .هذا االمر سيفرض تغيريا شامال يف
التعاطي مع منتخب لبنان من املسؤولني يف االتحاد ،واعادة النظر يف كل يشء.
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
الدرجة الثانية والصعود اىل مصاف نوادي
الدرجة االوىل واملنافسة يف مسابقة الكأس .عىل
املدى البعيد ،سنقوم بالتحضري لنواة تشكيلة
تكون قادرة عىل االستمرار الكرث من موسم،
مع تطعيمها بعنارص اضافية وفق الحاجة ،وقد
تعمدنا ضم العبني سيكونوا ركيزة للمستقبل.
■ ملاذا تم االستغناء عن الالعبني عيل مزهر وجو
منصور؟
□ استغنينا عن الالعب مزهر بناء عىل طلب من
ادارة نادي الحكمة التي تربطنا بها عالقة متينة،
ونحن نؤمن بأن وجود فريق قوي للحكمة يف
البطولة رضورة لكرة السلة ملا ميثله النادي من
تاريخ عريق .اما الالعب جو منصور فقد اختار
االنتقال اىل فريق املطيلب ،ونحن مل نرغب يف
التصدي لرغبته.
■ لقد توليت سابقا منصب مدير فريق هوبس
بريوت بكرة السلة للرجال ،ماذا تعلمت من هذه
التجربة؟
□ انه املنصب االحب اىل قلبي عىل الرغم من
انني كنت العبا يف فريق الريايض بريوت .لكن
التجربة مع هوبس بريوت كانت مناسبة للولوج
اىل عامل االدارة الرياضية ،وقد حالفني الحظ ان
اتعلم من رئيس النادي جاسم قانصوه الكثري،
وهو الخبري والضليع يف الشأن الريايض .حققنا
عددا كبريا من االنجازات ،وهذه التجربة تركت
يف داخيل الكثري من الذكريات الجميلة.
■ كيف تصف العالقة مع االتحاد اللبناين لكرة
السلة؟
□ وطيدة ،خصوصا اننا كنا من الداعمني لوصول
هذا االتحاد اىل سدة املسؤولية ،وقد برهن من
خالل عمله عن صوابية خيارنا خصوصا لجهة
اطالق البطوالت ومتابعتها يف احلك الظروف
املالية واالقتصادية والصحية .نأمل ان يبقى
العمل عىل هذه الوترية ،وان تبقى العالقة محط
ثقة متبادلة.
■ كيف تق ّيم املستوى الفني لدوري الدرجة
االوىل للرجال؟
□ بعد توقف دام اكرث من  18شهرا جاءت

لم ندخل عالم
الرياضة لتحقيق اهداف
غير رياضية

البداية بطيئة .لكن مع مرور املراحل ،بدأ
املستوى يتطور ويتحسن وعادت املنافسة اىل
سابق عهدها من الجدية والرشاسة .نأمل يف ان
تستمر املنافسة يف البطولة عىل هذه الوترية،
وان يكون لقب الدوري من نصيب الفريق الذي
يستحق.
■ اىل اي مدى ترك غياب الالعب االجنبي تأثريا
عىل املستوى الفني؟
□ ال شك يف ان وجود الالعب االجنبي يرفع
من املستوى الفني للمباريات ،لكن "رب ضارة
نافعة" الن غيابه اعطى حافزا لالعب اللبناين
عىل بذل جهد مضاعف وتقديم افضل ما لديه.
هذا االمر سينعكس حتام عىل املنتخب الوطني،
خصوصا واننا بدأنا نرى وجوها جديدة اخذت
تقدم مستوى جيدا وتحجز مكانا لها يف الفرق
الكبرية.
■ ماذا عن مستوى بطولة دوري الدرجة الثانية
التي تشهد بدورها منافسة حامية؟
□ املستوى الفني جيد اىل حد ما ،لكن البطولة
ال تزال يف حاجة اىل استثامرات اكرب واهتامم اكرث
من رؤساء النوادي .اتوقع ان تشهد يف املوسم
املقبل منافسة اكرب واقوى مع دخول مستثمرين
جدد اىل بعض االندية.
■ يف حال صعد الفريق اىل مصاف اندية الدرجة
االوىل ما هي الخطة التي وضعتها االدارة؟
□ خيارنا يف املوسم املقبل املنافسة عىل املربع
الذهبي من دون اهامل احتامل املنافسة عىل
اللقب بنسبة  25يف املئة ،مع العمل عىل سد
الثغر تواليا ووفق الحاجة فيام االمكانات
متوافرة .علام اننا لن نألو جهدا الظهار الفريق

دامئا ويف كل املناسبات ،فريقا يشارك للمنافسة
وليس ملجرد املشاركة.
■ خائف عىل مستقبل كرة السلة؟
□ طاملا هناك اشخاص مؤمنون باللعبة وبالشباب
ال خوف عىل كرة السلة .لكن يف الحقيقة الخوف
هو من الواقع واالوضاع االجتامعية الصعبة التي
نعيشها والتي ميكن ان تنقلب عىل الجميع وعىل
كل القطاعات من دون استثناء.
■ كيف ترى اداء اللجنة التنفيذية للجنة
االوملبية؟
□ مل تحقق اي انجاز .صحيح انها تأخرت لتبدأ
العمل ،لكن يف املقابل ال ميكن الحكم عىل ادائها
وهي يف سدة املسؤولية منذ ثالثة اشهر .املطلوب
االرساع يف العمل واملبارشة يف انجاز امللفات.
لقد ادت املعركة يف انتخابات اللجنة التنفيذية
للجنة االوملبية اىل انقسام عمودي الحق رضرا
فادحا يف الرياضة يف شكل عام .عىل اللجنة ان
تسارع اىل اتخاذ الخطوات الرضورية العادة
اللحمة اىل الجسم الريايض .ال شك يف ان ظروف
املعركة وحيثياتها ادت اىل حرمان اشخاص كفيني
ويتمتعون بالخربة ،مثل جاسم قانصوه والدكتور
حبيب ظريفة واوليفر فيصل ،من الدخول اىل
اللجنة واالستفادة من خرباتهم .امتنى عىل الجميع
طي صفحة االنتخابات ،ونكن للفريق الذي مل
يحالفه الحظ كل االحرتام والتقدير ،وجاهزون
للتعاون العادة اللحمة اىل الجسم الريايض الن
االنقسام لن يفيد احدا بل سيضاعف الرضر الفادح
عىل الرياضة ،كام سينعكس سلبا عىل الجميع.
■ هل خيار املرشحني اىل اللجنة االوملبية كان
رياضيا ام سياسيا؟
□ نحن يف تيار املستقبل خيارنا ملرشحينا عىل
املقاعد الثالثة املخصصة للسنّة حسب التوزيع
الطائفي واملذهبي كان عىل مستقلني غري
حزبيني ،بهدف ان ينصب تركيزهم عىل العمل
الريايض وليس السيايس ،علام ان لدينا يف التيار
اعضاء حزبيني يستحقون دخول اللجنة االوملبية،
لكننا متسكنا بخيار املستقلني انسجاما مع
قناعاتنا بابعاد السياسة عن الرياضة.
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