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رياضة

احتكر فريق العهد مجددا لقبي بطولة الدوري ومسابقة الكأس ملوسم 2017 – 
2018، ونجح يف تحقيق "الدوبليه" اثر احرازه لقب بطولة الدوري للمرة السادسة 
يف تاريخه، ولقب مسابقة الكأس للمرة الرابعة. الفوز باللقبني االتحاديني يف مسريته 

يف اللعبة يشكل االنجاز الثاين تواليا، بعد االول يف املوسم املايض 2016 – 2017

رقام صعبا يف  منه  العهد جعل  فريق  ما حققه 
كرة القدم اللبنانية، خصوصا وانه جاء من دون 
اي خسارة وعىل حساب الثنايئ النجمة واالنصار 
ما  رتب  طويلة.  لسنوات  لاللقاب  احرازا  االكرث 
حققه العهد مسؤوليات كبرية عىل ادارة النادي 
والجهاز الفني والالعبني الذين باتوا مطالبني اقله 

بالحفاظ عىل ما تحقق.
"االمن العام" التقت رئيس النادي متيم سليامن، 
وكانت جولة شاملة حول حارض النادي ومستقبله، 

واالهداف التي يسعى اىل بلوغها.  

■ كيف تقّوم مستوى الدوري يف شكل عام؟ 
يكون  الدوري  مستوى  قياس  فنيا.  متوسط   □
ارتفاعها  اللقب.  عىل  املنافسة  النوادي  بعدد 

رئيس نادي العهد متيم سليامن رافعا كأس الدوري.

املحدود هذا املوسم مؤرش ايجايب، عىل امل يف ان 
يرتفع العدد يف املوسم املقبل للمزيد من الحامسة 

والتشويق.

■ ما الذي يعيق تطور الكرة اللبنانية وتقدمها؟
□ عوامل عدة من الصعب تحقيقها يف هذا الواقع 
اللعبة بقدر ما هي يف حاجة اىل قوانني  القائم. 
كثرية، يف حاجة ايضا اىل تطبيق هذه القوانني فال 
تبقى حربا عىل ورق. اضافة اىل الحاجة امللحة اىل 
وتطوير  القدم،  كرة  ملزاولة  تصلح  التي  املالعب 
نظام عقود الالعبني، وتنظيم عمل النوادي اداريا. 
وطريقة  اللعبة  اتحاد  عمل  االبرز  يبقى  لكن 
تشكيله وآلية اختيار االشخاص ومدى حبهم للعبة 

ورغبتهم يف العمل عىل تطويرها.

■ بعد احراز لقبي الدوري والكأس يف ظل رئاستك 
للنادي، اىل ماذا يطمح متيم سليامن؟

الريايض ان نربهن للجميع  □ رسالتنا يف الحقل 
الجيد  والتخطيط  والصحيح  الجدي  العمل  ان 
يؤديان اىل نتائج جيدة. علام ان الظروف متوافرة 
عند الجميع. اطمح اىل ان تعمل ادارات النوادي 
يدا واحدة، بغض النظر عن التنافس داخل ارض 

امللعب، حتى تتمكن  اللعبة من النهوض.

يف  قوية  حظوظا  ميلك  العهد  ان  ترى  هل   ■
املنافسة االسيوية؟

□ اكيد. حظوظنا قوية رغم ان املنافسة اصبحت 
اقوى من السابق اذ كانت تنحرص بني فريقني او 
ثالثة حدا اقىص. الفرق التي واجهناها يف املوسم 
هذا  معها  نتواجه  الحاسمة  االدوار  يف  املايض 
املوسم يف دوري املجموعات، ما يعني ان املهمة 

باتت اصعب.

■ مباذا تختلف الفرق املنافسة يف آسيا عن الفرق 
اللبنانية؟

□ ليس كثريا من ناحية القدرات الفنية. لكن يف 
غالبية الدول االسيوية تستفيد النوادي من دولها 
وحكوماتها، ولديها بنى تحتية يف ترصفها، اضافة 
مسابقات  يف  املنافسة  لفرقها  الدول  دعم  اىل 
خارجية خالفا للواقع يف لبنان، حيث يقع العبء 

املادي االكرب عىل ادارات النوادي.

املايض،  املوسم  يف  الفريق  موازنة  بلغت  كم   ■
وهل من نية يف رفعها يف املوسم املقبل؟

□ تجاوزت املليون و200 الف دوالر. لكن لدينا 
النية يف خفضها يف املوسم املقبل وليس رفعها، من 
دون مس العقود املوقعة مع الالعبني التي تلزم 
االدارة تنفيذها. سنحاول عدم رصف االموال اال يف 

مكانها الصحيح.

■ احراز لقبي الدوري والكأس يرتب مسؤوليات 

رئيس نادي العهد: مهمة الحفاظ 
على اللقبني لن تكون سهلة

مقال
هل يخرج لقب "املونديال" 

من قبضة الكبار؟
روسيا،  القدم يف  لكرة  العامل  كأس  بطولة  نهائيات  انطالق  من  ايام  نحو  قبل 
يف  كرويا  االغىل  اللقب  املرشحة الحراز  املنتخبات  عن هوية  التكهنات  كرثت 
اسامء  الواقعية  تفرض  حيث  "املونديال"،  تاريخ  يف  النسخ  اقوى  من  واحدة 
خمسة منتخبات عىل االقل متلك افضلية عىل غريها للصعود اىل منصة التتويج.

يبقى املنتخب االملاين، حامل اللقب، االبرز عىل الرغم من مرور 4 اعوام عىل 
بفعل طفرة  قوة  ازداد  فالفريق  قميصه.  الرابعة عىل  الذهبية  النجمة  وضعه 
ان  اعتربوا  اوروبا  يف  النقاد  ان  حتى  االملانية،  الكرة  تعيشها  التي  املواهب 
يواكيم  املدرب  ان  النظرية،  عزز هذه  ما  منتخبات.  ثالثة  ميلك  "املانشافت" 
لوف نجح يف تشكيلة رديفة من احراز لقب كأس القارات يف الصيف املايض. 
عن  فهو كشف  االملاين.  املنتخب  عن  شأنا  الربازييل  املنتخب  يقل  ال  بدوره 
وجه جديد يف تصفيات امريكيا الجنوبية. كام كان لتويل املدرب تيتي مهمة 
الدفاعي  اداؤه  الفضل االكرب يف تغيري صورته. فبات  املنتخب،  االرشاف عىل 
التي ال  العشوائية  الرغم من  اقل تهورا عىل  الهجومي  انضباطا، واداؤه  اكرث 
الربازييل جيال  املنتخب  لدى  ان  يبدو  الهجامت.  بناء  احيانا يف  تزال ظاهرة 
مع  برزت  كبرية  مواهب  وجود  ظل  يف   ،2014 عار  محو  عىل  قادرا  جديدا 

االوروبية. انديتها 
املنتخب االسباين مل يتأخر يف تقديم اوراق ترشيحه باكرا عندما اكتسح نظريه 
العبني  متتلك  اسبانيا  الجميع.  اىل  واضحة  رسالة  موجها   ،1  -  6 االرجنتيني 
اصحاب خربة واصحاب فكر ناضج وتقنية عالية، ويتميزون بنقل الكرة من 
خالل اللمسة الواحدة والهجامت املرتدة الفتاكة. املنتخب االسباين متكامل 
مرورا  خيا،  دي  دافيد  املتألق  وجود  ظل  يف  املرمى  حراسة  من  الصفوف، 
يضم  فعال  اىل هجوم  وصوال  راموس،  "الجزار" سريجيو  يقوده  دفاٍع  بخط 

دييغو كوستا.
نجاح  بعد  خصوصا  املعادلة،  من  الفرنيس  املنتخب  اسقاط  ميكن  ال  كذلك 
تشكيلة  اىل  وتوصله  مشاكله،  حل  يف  ديشان  ديدييه  املدرب  الفني  املدير 
كأس  يف  االمر  بدا  كام  متاما  خصم،  اي  عىل  االمور  تصّعب  ان  ميكن  شابة 
 1998 مونديال  اىل  بالذاكرة  يعيدنا  الفرنيس  املنتخب  وضع   .2016 اوروبا 
كان  الذي  نفسه  ديشان  بقيادة  واالخري  االول  لقبهم  الفرنسيون  احرز  حني 

يحمل شارة القائد. 
املنتخب االنكليزي ليس خارج التوقعات املفاجئة استنادا اىل تاريخه الدويل، 
اقله  او  اللقب،  الحراز  فيها  برز  مرة  كل  يف  الخيبة  ذيول  يجر  كان  انه  رغم 
"االسود  منتخب  عىل  مير  مل  سنوات  منذ  البطولة.  مشوار  يف  بعيدا  الذهاب 
الثالثة" هداف يف حجم هاري كاين، او موهوب مثل زميله يف توتنهام هوتسرب، 
ديليل ايل، او مدرب مثل غاريث ساوثغايت الذي خلط بني الخربة والشباب.

انكلرتا ليست الوحيدة التي تطمح اىل تحقيق املفاجأة، اذ مثة منتخبات تشبهها 
باالسامء  الغنية  االرجنتني  مثل  منها،  اقل  بدرجة  مرشحة  تبدو  انها  ولو  ايضا 
والفقرية باالداء، وكذلك بلجيكا التي ال متلك روح التفوق، ما يجعل مسألة فوز 

منتخب من خارج دائرة املرشحني االبرز مفاجأة كربى ومدوية.

نمر جبر

كبرية عىل االدارة. كيف ستعملون للحفاظ عىل 
هذين االنجازين؟

سهلة  تكون  لن  اللقبني  عىل  الحفاظ  مهمة   □
يف وجود فرق منافسة لديها قدرات كبرية. ادارة 
لن  والالعبني  الفني  الجهاز  مع  بالتعاون  العهد 

تدخر جهدا للحفاظ عىل ما تحقق من انجازات.

■ راسلتم االتحاد االسيوي القامة مباريات الدور 
ليال. هل  االسيوي  االتحاد  لكأس  النهايئ  النصف 

حصل تجاوب مع هذا املطلب؟
□ ويا لالسف تم رفض طلبنا ألن االنارة يف مدينة 
كميل شمعون الرياضية غري مطابقة للمواصفات 
الدولية، اضافة اىل ان العديد من املرافق يحتاج 

اىل تأهيل.

■ حذر امني رس النادي محمد عايص من خطر 
عىل  لبنان.  يف  مباريات  اقامة  مبنع  قرار  صدور 
االسباب  عن  معطيات  لديكم  وهل  استند  ماذا 

الحقيقية لهذا التحذير؟
االتحادات  يلزم  قانون  االسيوي  االتحاد  يف   □
املحلية ترقيم املقاعد يف املالعب التي تقام عليها 
كل  تأهيل  رضورة  اىل  اضافة  اسيوية،  مباريات 
املرافق حتى ال يتعرض لبنان للتوقيف واملنع من 
مبتابعة  مطالب  االتحاد  لذا  ارضه.  عىل  اللعب 

امللف حتى ال يصيبنا الرضر.

الالعبني يف  االستغناء عن بعض  ■ مثة كالم عن 
املوسم املقبل. هل توضحت الصورة؟

□ ننتظر تقرير املدرب وسنتخذ عىل ضوئه القرارات. 
ال اعتقد ان لدينا اي نية لالستغناء عن احد، اقله يف 

املرحلة الراهنة من دون استبعاد اي احتامل.

■ هل صحيح انه تم االستغناء عن عيل السعدي، 
وما هي وجهته الجديدة؟

□ ال يزال ملتزما مع نادي العهد ومل يتم االستغناء 
عنه، علام ان االدارة مل تتلق اي عرض يف شأنه 
من اي ناد. اوضحنا له خالل جلسة خاصة ان 
املدير الفني للفريق باسم مرمر باق يف منصبه 
خصوصا وان العالقة بينهام غري سوية. اؤكد انه 
يف حال اراد املغادرة االدارة جاهزة لالستامع اىل 

nemer.jabre66@yahoo.comاي عرض جدي.
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■ من هي االسامء املرشحة لالنضامم اىل فريق 
العهد يف املوسم املقبل؟

□ بعد انضامم الكابنت حسن بيطار، ال اعتقد ان 
الحفاظ  توجه يف  لدينا  تغيريات كبرية ستحصل. 
عىل التشكيلة التي حققت لقبي الدوري والكأس، 
اللهم اال اذا حصلت مفاجآت مل تكن يف الحسبان.

■ هل ظلم حسن شعيتو اعالميا، وما هي فرتة 
ابتعاده عن املالعب؟

□ مل يظلم اعالميا، وكان من اكرث الالعبني الذين 
كانت لهم اطالالت اعالمية. رمبا ظلم من لجنة 

الخرباء رغم انه كان من اكرث الالعبني فعالية.

■ ما هي املراكز التي يحتاج اليها الفريق لتدعيم 
صفوفه؟

اذا كنا  لدينا. لكن  باالسامء املوجودة  □ نكتفي 
املقبل، فنحن  الكامل يف تشكيلة املوسم  نطلب 
يف حاجة اىل سد ثغرتني، رأس الحربة وبديل من 

حسني دقيق يف الجهة اليرسى. 

■ هل من تغيري عىل مستوى الالعبني االجانب، 
خصوصا وان البعض نقل عنكم رغبتكم يف رفع 
املوسم  تشكيلة  يف  االجانب  الالعبني  مستوى 

املقبل؟
□ لدينا اتجاه اىل رفع املستوى، ونرغب يف التعاقد 
مع مهاجم من الطراز الرفيع، لكن االسعار يف لبنان 
غري مشجعة لالعب الجيد، وال تحفزه للعب يف 
الدوري اللبناين. لبنان كان محطة ومنصة النطالق 
حاليا  املنافسة  لكن  اخرى،  دوريات  اىل  الالعبني 

اصبحت اكرب يف دول اخرى.

من  املادية  مستحقاتكم  عىل  حصلتم  هل   ■
املوسم الكروي، وتحديدا تلك املتعلقة بحصتكم 

من النقل التلفزيوين؟
□ مثة مشكلة كبرية مع االتحاد يف موضوع النقل 
امللف.  ادارته  طريقة  يف  وتحديدا  التلفزيوين، 
النوادي مل تقبض مستحقات املوسم املايض، ونحن 
لسنا رشكاء يف امللف ومل نطلع عىل العقود، ولسنا 
عن  االتحاد  ابلغنا  مستحقاتنا.  ونريد  مسؤولني 
نيته يف دفع مبلغ 10 االف دوالر امرييك كدفعة 

من عقد النقل للموسم الحايل.

■ هل ادخلت املحطة التي تتوىل النقل التلفزيوين 
ملباريات الدوري اي جديد عىل النقل املبارش؟

□ ال ميكن ان ننكر جهود املحطة السابقة التي 
كانت تتوىل نقل املباريات، والنقلة النوعية التي 
حققتها. ال شك يف ان هناك ثغرا كثرية يف عمل 
املحطة الحالية، واعتقد ان املعنيني يعملون عىل 
تالفيها يف املستقبل، علام ان لديهم افكارا لتطوير 
اجتهدوا  لقد  سواء.  حد  عىل  واللعبة  النقل 
واصابوا يف اماكن واخفقوا يف اماكن اخرى، لكن 

الجهد واضح.

اقنعك  وهل  التحكيم  مستوى  تقّوم  كيف   ■
الحكم االجنبي اكرث من الحكم اللبناين؟

الظروف  لكن  جيد،  اللبناين  الحكم  مستوى   □
تدفعه اىل الوقوع يف االخطاء، اضافة اىل افتقاده اىل 
الحامية التي يجب ان تكون متوافرة من االتحاد 
والنوادي. عند املباريات الحساسة والحاسمة يتم 
املباراة  يف  حصل  كام  اجانب،  بحكام  االستعانة 
النهائية ملسابقة الكأس، لكن مثة عالمات استفهام 
كبرية عىل اداء الحكام االجانب ونتمنى ان يكون 
ما حصل انسانيا. عىل اي حال لدينا شعور واعتقاد 

بأن ما حصل غري واضح وغري مربر.

■ هل متلكون اثباتا او دليال يعزز شكوككم؟
□ كال. لكن الذي حرض املباراة رأى ان هناك امرا 
ممنهجا مع الحكام القبارصة الذين مل يكونوا يف 
املستوى الذي كنا نأمل فيه وال يف مستوى مباراة 

نهائية يف مسابقة الكأس.

الذي  مرمر  باسم  الفني  املدير  مصري  هو  ما   ■
قاد الفريق اىل "الدوبليه"؟ وهل ميكن ان تتكرر 
تجربة املوسم املايض وينتقل اىل اكادميية النادي؟

□ الكابنت مرمر من ابناء النادي وواحد من الذين 
ضحوا ويضحون يف سبيل اعالء شأنه. االمور معه 
ليست معقدة وال صعبة، وهو ال يضع رشوطا النه 

يعترب العهد ناديه وهو جزء اسايس فيه.

الصداقة املستجدة مع رئيس  ■ ما هي اسباب 
الدورية  واللقاءات  صقال  اسعد  النجمة  نادي 

بينكام؟
النوادي  رؤساء  بني  العالقة  تكون  ان  بأس  ال   □

جيدة، وهي عامل صحي وتخفف من االحتقان 
والتامس املبارش. العالقة مع الرئيس صقال جيدة، 
النادي محمد عايص عىل  خصوصا وان امني رس 
النجمة  نادي  امني رس  عالقة جيدة مع كل من 

سعد الدين عيتاين ونائب الرئيس صالح عسريان.

رئاسة  يف  منصبك  ترك  يف  ترغب  انك  تردد   ■
العهد. اىل اي مدى هذا الكالم دقيق؟

□ "ما يف يش بيحرز" يف كرة القدم لنقاتل من 
ان  وامتنى  اشخاص  عن  انا مسؤول  لكن  اجله، 
الصعبة  الظروف  كل  رغم  الرسالة  هذه  اكمل 
خصوصا  النوادي  كل  فيها  ومتر  فيها  منر  التي 

واللعبة عموما.

■ راض عن اداء االتحاد؟
□ كال. املشاكل والخالفات واالنقسامات ظاهرة اىل 
العلن، وال يوجد توافق داخل اللجنة التنفيذية عىل 

الكثري من االمور، ما يلحق رضرا فادحا باللعبة.

نتائج  ببعض  التالعب  قناة  من  غمز  البعض   ■
املباريات. هل هذا الكالم واقعي؟

اىل  التوجه  عليه  وبراهني  اثباتات  لديه  من   □
مواقع  او  االعالم  عرب  وليس  لعرضها،  االتحاد 
من  اكرث  يف  عرّب  االتحاد  االجتامعي.  التواصل 
ارصاره  عن  واالعضاء،  رئيسه  خالل  من  مناسبة 

عىل املحاسبة عىل الشبهة.

■ هل ميكن ان نراك يف منصب اتحادي؟
□ هذا االمر ليس سهال، لكن ال يوجد اي مانع 

ونرتك ذلك للظروف املقبلة.

■ خائف عىل مستقبل اللعبة؟
فان  لها  يعملون  اشخاص  هناك  طاملا   □
اشخاص  هناك  دام  وما  مضمونة،  استمراريتها 

يرغبون يف االستثامر يف اللعبة ال خوف عليها.

■ هل تؤيد نظام االحرتاف، وما الرضر من تطبيقه؟
□ نظام االحرتاف قد يؤدي اىل رضر محدود ملدة 
قد ال تتجاوز خمس سنوات، لكنه ميهد لبناء جيل 

جديد ويؤدي اىل مسار سليم يف اللعبة.
ن. ج

رياضة


