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رياضة

رياضة
السلة اللبنانية

فساد

ّ
ّ
تشكيلة لبنانية قوية

الشانفيل يسعى لترميم صورته

ّ
ُّتنطلق يوم السبت المقبل بطولة لبنان لكرة السلة ـ رجال .قوانين كثيرة
اتخذت هذا الموسم ،أبرزها إلغاء قانون الثالثة أجانب داخل الملعب،
والعودة إلى قانون االجنبيين مع أجنبي ثالث على مقاعد البدالء.
هذه الخطوة بال شك ّ
تصب في مصلحة الالعب اللبناني ،ومشاركته
على أرض الملعب .وهناك أيضًا قانون الشغب ،الذي سيعاقب كل من
يقوم بالشغب داخل المالعب بحرمانه حضور المباريات .على مستوى
األندية ،يبدو الرياضي بيروت كما هي العادة ،مرشحًا للظفر باللقب ،بعد
أن خسره الموسم الماضي لحساب نادي هومنتمن بيروت .األخير تبدو
حظوظه أقل من السنة الماضية ،فيما يبرز نادي المريميين الشانفيل
مع مدربه فؤاد أبو شقرا ،ونادي بيروت مع باتريك ساباّ .أما الثابت دائمًا
ّ
واإلدارية في نادي
خالل المواسم الماضية ،فهو استمرار األزمة المالية
الحكمة ،الذي يواصل النزف ،وهو متروك لمصيره
أحمد رميتي
ل ــن ت ـكــون تـشـكـيـلــة نـ ــادي الـشــانـفـيــل
ّ
لكرة السلة مختلفة كثيرًا عن السنة
املاضية .النادي املتني يبدو مصممًا
عـلــى ال ـع ــودة إل ــى مـنـصــات التتويج
هـ ــذا امل ــوس ــم ،ب ـعــد خ ـي ـبــة ك ـب ـيــرة له
املوسم املاضي ،حيث خرج من الدور
ربــع النهائي من بطولة لبنان ،على
ي ــد ن ـ ــادي ال ـح ـك ـمــة «الـ ـج ــري ــح» .لكن
ال ـج ــدي ــد ال ـ ـيـ ــوم ،أن مـ ـ ــدرب الـحـكـمــة
السابق فــؤاد أبو شقرا ،الــذي أقصى
الشانفيل املوسم املاضي ،يقف على
رأس الجهاز الفني للشانفيل ويقود
مـ ـش ــروع ــه الـ ـطـ ـم ــوح ،خ ـل ـف ــا ل ـغ ـســان
س ــركـ ـي ــس الـ ـ ـ ــذي ذهـ ـ ــب إلـ ـ ــى ال ـج ـهــة
املعاكسة :الحكمة
اذًا ،يسعى الشانفيل جديًا هذا املوسم
إلــى تحقيق لقب بطولة لبنان لكرة
ّ
ال ـس ــلــة ،خــاصــة أن ـهــا ق ــد ت ـكــون سنة

اعتزال الالعب فادي الخطيب ،الحلقة
األقوى في صفوف الناديّ .
ضم فؤاد
أبـ ــو ش ـق ــرا امل ـ ـ ــدرب ال ـج ــدي ــد لـلـفــريــق
املـتـنــي أب ــرز العـبــي ن ــادي «الـحـكـمــة»
ف ــي ان ـت ـق ــال ــه امل ـف ــاج ــئ إل ـ ــى امل ــدرس ــة
التي أمضى فيها سنواته الدراسية.
وم ــن امل ـتــوقــع أن تـنـحـصــر املـنــافـســة
عـلــى لـقــب الـبـطــولــة ه ــذا امل ــوس ــم بني
الثنائي «الرياضي – الشانفيل» ،إال
في حــال حــدوث مفاجآت في املراحل
اإلق ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة ،ت ـش ـب ــه ال ـ ـتـ ــي حـصـلــت
ال ـع ــام امل ــاض ــي .وي ــأت ــي ه ــذا الـتــوقــع
على اعتبار أن الشانفيل والرياضي
ّ
ّ
اللبنانية اليوم،
يضمان أبرز األسماء
القادرة على صناعة الفارق وتحقيق
ال ـب ـط ــول ــة ،وأن إلـ ـغ ــاء ن ـظ ــام ال ـثــاثــة
أجانب ،واعتماد أجنبيني على أرض
امللعب وأجـنـبــي على مقاعد الـبــدالء
ّ
يصب في مصلحة الالعب اللبناني،
ويعطيه دورًا أكبر.

يراهن الشانفيل مرة جديدة على األسماء الكبيرة
لم ينجح رهان املدرب غسان ّسركيس ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ( .)٢-٣خـ ـ ــروج
على األسماء الثقيلة التي وقع معها الشانفيل رسميًا مــن املنافسة على
ال ـعــام املــاضــي ،وال سيما األجـنـبـ ّـيــة .اللقب ،وضــع مــدرب الحكمة الحالي
ف ــي م ــوق ــع ال ي ـح ـســد ع ـل ـيــه حـيـنـهــا.
خرج سركيس من الشانفيل بعد ١٣
سنة من العطاء ،نجح خاللها بإحراز
لقب البطولة مرة واحدة ،تحديدًا عام
 ٢٠١٢على حساب نادي أنيبال زحلة
ب ـعــد سـلـسـلــة م ـشــوقــة ان ـت ـهــت ()١-٣
ملصلحة النادي املتني.
ال ـت ـجــانــس ك ــان غــائ ـبــا رغ ــم املــايــن نـشــط الشانفيل جـيـدًا خ ــال مرحلة
ال ـت ــي وض ـع ــت ت ـحــت ت ـص ــرف ــه .خــرج االنتقاالت الصيفية االخيرة ،بعد أن
ال ـشــان ـف ـيــل م ــن ال ـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي حــافــظ على الثنائي ف ــادي الخطيب
أمام الحكمة ،بعد أن انتهت السلسلة وأحمد إبراهيم ،وضـ ّـم صانع ألعاب

تشكل عودة فؤاد أبو شقرا
ومساعده كوكو كريكوريان إلى
النادي خطوة مهمة

ن ــادي الحكمة ومنتخب لبنان علي
م ــزه ــر ال ـ ــذي س ـي ـكــون ل ــه دور كبير
ْ
األجنبيي.
هذا املوسم ،في ظل نظام
كـ ــذلـ ــك ض ـ ــم ال ـ ــاع ـ ــب نـ ــديـ ــم س ـع ـيــد،
وأج ـن ـب ـ ّـي ــي الـ ـن ــادي األحـ ـض ــر ،العــب
االرتـ ـ ـك ـ ــاز الـ ـس ــودان ــي أتـ ـي ــر م ــاج ــوك
لبنان) ،واألميركي
(مجنس منتخب ّ
دوايــن جاكسني ،وفضل وضــع ورقة
األج ـن ـب ــي ال ـث ــال ــث ج ــان ـب ــا إل ـ ــى حــن
انـت ـهــاء مــرحـلــة ال ــذه ــاب مــن ال ــدوري
املنتظم.
كــذلــك وقــع ال ـنــادي املتني مــع صانع
أل ـ ـعـ ــاب ن ـ ـ ــادي امل ـت ـح ــد ج ـ ــاد خ ـل ـيــل،
والالعب غابريال صليبي القادم من

دوري الـجــامـعــات األم ـيــركــي ،وال ــذي
يـلـعــب ف ــي املــركــزيــن ( )٣ - ٢كــاعــب
ّ
مسجل ،وك ــارل كـســروانــي الــذي كان
العبًا في صفوف مدرسة الشانفيل،
وهو يشغل املركز ( )٣أيضًا ،وحافظ
عـلــى الـثـنــائــي دان ـي ــال ف ــارس ونــديــم
حاوي.
إل ــى ذل ــك ،ح ــاول الـشــانـفـيــل التعاقد
مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب إسـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــل أحـ ـ ـم ـ ــد،
ن ـج ــم ال ــري ــاض ــي ـ ب ـ ـيـ ــروت ال ـح ــال ــي
وهومنتمن ـ بـيــروت الـســابــق ،إال أن
الـفــرعــون املـصــري فضل الـعــودة إلى
بيته في املنارة ،رغم العرض الكبير
ال ــذي حـصــل عـلـيــه مــن رئ ـيــس لجنة
كرة السلة في النادي املتني إبراهيم
منسى .كذلك استغنى الشانفيل عن
خدمات الالعب الوطني إيلي رستم
الــذي قــدم عروضًا مميزة في بطولة
ً
األن ــدي ــة ال ـعــرب ـيــة ،وذلـ ــك ن ـ ــزوال عند
رغـبـتــه ،عـلــى اعـتـبــار أن املــركــز الــذي
ي ـش ـغ ـلــه ف ــي امل ـل ـع ــب ي ـض ــم أك ـث ــر مــن
الع ــب ف ــي الـشــانـفـيــل م ــا سـيـقـلــل من
فرصه إلبــراز قــدراتــه ،بالتالي يمكن
أن ال يشارك كثيرًا.
وت ـ ـش ـ ـكـ ــل عـ ـ ـ ـ ــودة فـ ـ ـ ـ ــؤاد أبـ ـ ـ ــو شـ ـق ــرا
وم ـس ــاع ــده ك ــوك ــو ك ــري ـك ــوري ــان إلــى
ال ـ ـن ـ ــادي ال ـش ــان ـف ـي ــل خ ـ ـطـ ــوة مـهـمــة
ْ
املدربي ،فيما
نتيجة التجانس بني
كان شائعًا قبل ثبات الشانفيل على
تـشـكـيـلـتــه ال ـحــال ـيــة ت ـع ـيــن مـســاعــد
م ــدرب منتخب لـبـنــان مـ ــروان خليل
مـ ــدي ـ ـرًا ف ـن ـيــا لـ ـلـ ـن ــادي امل ـت ـن ــي خـلـفــا
لـ ـلـ ـم ــدرب غ ـ ـسـ ــان س ــركـ ـي ــس ،إال أن
املـفــاوضــات واالت ـصــاالت التي جرت
بـ ــن إدارة ال ـش ــان ـف ـي ــل وأب ـ ـ ــو ش ـقــرا
نجحت ،وبالتالي جرى التوقيع مع
مدرب الحكمة السابق.
وخاض الشانفيل األسبوع املاضي،
في إطــار استعداداته لبطولة لبنان
للموسم  ،٢٠١٩ - ٢٠١٨أولى مبارياته

الــوديــة عندما استقبل نــادي أطلس
ال ـ ـفـ ــرزل ،وان ـت ـه ــت امل ـ ـبـ ــاراة ملصلحة
فــريــق الـضـيــف بـنـتـيـجــة (،)89 – 92
ويـغـيــب الـشــانـفـيــل عــن دورة حسام
الدين الحريري وبطولة دبي الدولية
نتيجة عدم دعوته إلى املشاركة.
وي ـبــدو أن أب ــو ش ـقــرا ي ـصـ ّـب تــركـيــزه
ج ـي ـدًا عـلــى ان ـطــاقــة م ـشـ ّـرفــة لفريقه
في بداية البطولة ،حيث رفض طلب
ال ــري ــاض ــي إع ـ ــارة ال ــاع ـب ـ ْـن دان ـي ــال
فارس وأحمد ابراهيم للمشاركة في
بطولة أنــديــة آسـيــا ،تجنبًا لحصول
ّ
أي إص ــاب ــة ق ــد ت ـعــكــر ب ــداي ــة املــوســم
املتني.
ويـ ـ ــراهـ ـ ــن الـ ـش ــانـ ـفـ ـي ــل م ـ ـ ــرة ج ــدي ــدة
عـلــى األس ـمــاء الـكـبـيــرة الـتــي ضمها،
وهــو واحــد مــن األنــديــة القليلة التي
تعيش اليوم استقرارًا وثباتًا ماديًا
كبيرًا ،بهدف إعادة لقب البطولة إلى
خزائنه .وعلى ال ــورق ،تبدو حظوظ
الشانفيل كبيرة لحصد لقب بطولة
لـبـنــان ه ــذا املــوســم ،وم ــن املـتــوقــع أن
تشهد لـقــاءات الشانفيل  -الرياضي
والـشــانـفـيــل  -ب ـيــروت مـسـ ًتــوى فنيًا
وجماهيريًا عــالـيــا ،خــاصــة أن إدارة
ال ـن ــادي املـتـنــي وض ـعــت كــامــل الثقة
بـمــدربـهــا ال ـجــديــد أب ــو ش ـق ــرا .ولـكــن
ت ـب ـق ــى أكـ ـث ــر األمـ ـ ـ ــور ح ـس ــاس ـ ّـي ــة فــي
النادي هذا املوسم ،قدرة املدرب على
خلق التجانس بني الالعبني ،خاصة
أحـ ـم ــد إب ــراهـ ـي ــم وفـ ـ ـ ــادي ال ـخ ـط ـيــب،
اللذين يمتلكان قــدرات كبيرة ،ولكن
ّ
الفنية،
بحسب العديد مــن املـصــادر
ّ
هناك صعوبة في خلق تجانس فني
بينهما على أرض امللعب .إذًا ،مهمة
أبــو شقرا لن تكون سهلة ،وبالتالي
يـجــب عـلـيــه أن يـصـحــح امل ـس ــار ،وأن
يعيد الشانفيل إلى طريق التتويج،
ّ
وإال فإن تجربة غسان سركيس يمكن
أن تتكرر.

المنتخب الوطني

لبنان في الكويت ...هل من إيجابيات؟
عبد القادر سعد
عادت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم
مــن ال ـكــويــت .ان ـصــرف كــل الع ــب إلــى
ناديه لخوض أربع مراحل من الدوري
ّ
التجمع ثانية للسفر
اللبناني ،قبل
إل ــى أوس ـتــرال ـيــا ،ل ـخــوض مـبــاراتــن
وديتني مع منتخبي أوزبكستان في
 15تـشــريــن الـثــانــي وم ــع أوسـتــرالـيــا
فــي  20مـنــه .عــاد منتخب لبنان من
الـ ـك ــوي ــت بـ ـخـ ـس ــارة أنـ ـه ــت سـلـسـلــة
ال ـس ـج ــل ال ـن ـظ ـي ــف مـ ــن الـ ـخـ ـس ــارات،
ل ـك ـن ـه ــا ح ـم ـل ــت أي ـ ـضـ ــا ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـت ـســاؤالت ح ــول الـشـكــل ال ــذي ظهر
عليه املنتخب اللبناني .نتيجة وأداء
سلبيان .لكن هذا ال يلغي العديد من
اإليجابيات التي يمكن استخالصها

من اللقاء .صحيح أن عدم الخسارة
ورفــع الـعــدد إلــى  17مـبــاراة بــن فوز
وتـعــادل أمـ ٌـر مهم ،لكن بالنسبة إلى
ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي األهـ ــم ه ــو ال ــوص ــول
إل ــى  20الع ـب ــا ،ق ــادري ــن عـلــى الـلـعــب
مـ ــع امل ـن ـت ـخ ــب ب ـم ـس ـت ــوى م ـت ـق ــارب.
فـتـشـكـيـلــة املـنـتـخــب األس ــاس ـي ــة هي
 11العـبــا ،لكن فــي نظر املــديــر الفني
للمنتخب الـلـبـنــانــي املونتينيغري
ميودراغ رادولوفيتش هي  20العبًا.
فالهاجس األكبر لــدى ّ
القيمني على
امل ـن ـت ـخــب ه ــو وج ـ ــود الع ـ َـب ــن اثـنــن
فــي كــل مركز فــي ظــل دوري ونوعية
مالعب ّ
يخيم عليها شبح اإلصابات
في كل لحظة .هذا الهاجس والخوف
م ـ ــن اإلص ـ ــاب ـ ــات ي ـ ـبـ ــدأ م ـ ــن ح ــراس ــة
املرمى وينتهي في خط الهجوم .هذا

«»The Manager
كــان يــوم املــديــر الفني للمنتخب اللبناني م ـيــودراغ رادولــوفـيـتــش واملـســؤول
ً
اإلعــامــي فــي املنتخب الــزمـيــل ودي ــع عـبــد ال ـنــور حــافــا أم ــس .فـقـنــاة الـكــأس
ّ
الرياضية تحضر إلطــاق برنامج اسمه « »The Managerأي املدير الفني.
وسيحضر ًَ مدربو غالبية املنتخبات املتأهلة إلى كأس ّ آسيا في برنامج سيبدأ
عرضه بدءا من منتصف كانون األول من تقديم املعلق املصري أحمد الطيب
حيث جرى تصوير الحلقة األولى منه مع رادولوفيتش .والبرنامج عبارة عن
 30دقيقة تستعرض بداية املــدرب مع منتخبه ومسيرته وتوقعاته ،وجرى
التصوير أمــس بــإشــراف املنتج أيمن درويــش مع طاقم عمل مؤلف من أربع
أشخاص حيث جرى التصوير في وسط بيروت وعلى كورنيش املنارة وقرب
صخرة الروشة.

الهاجس هو ما دفــع برادولوفيتش
الستدعاء أربعة ّ
حراس منهم محمد
ً
ط ـ ــه ،ال ـ ـ ــذي أث ـ ـ ــار اس ـ ـتـ ــدعـ ــاؤه جـ ــدال
وأسـئـلــة .والـهــدف الرئيسي بإيجاد
العـ ـ َـبـ ــن فـ ــي كـ ــل م ــرك ــز هـ ــو مـ ــا دف ــع
بـ ـ ــاإلدارة الـفـنـيــة للمنتخب إلش ــراك
الحارس عباس حسن كأساسي في
اللقاء.
فـ ـ ــي آسـ ـ ـي ـ ــا س ـ ـي ـ ـكـ ــون هـ ـ ـن ـ ــاك ث ــاث ــة
ح ـ ــراس لـلـمـنـتـخــب .م ــن امل ـت ــوق ــع أن
ي ـكــون م ـهــدي خـلـيــل وع ـب ــاس حسن
ومصطفى مطر هم الحراس الثالثة.
ل ـك ــن مـ ـ ــاذا إذا أصـ ـي ــب أح ــده ــم قـبــل
السفر إلــى أوسـتــرالـيــا ،أو حتى إلى
اإلم ـ ــارات ف ــي شـهــر ك ــان ــون الـثــانــي؟
مــن سـيـكــون ال ـحــارس الـبــديــل؟ وهــل
من الصحي أن يتم استدعاء حارس

المباريات الودية للتجربة والباب
مفتوح أمام الجميع
ٌ
بعيد عن
فــي اللحظات األخـيــرة هــو
أج ـ ـ ــواء امل ـن ـت ـخ ــب؟ لـ ـه ــذه األسـ ـب ــاب،
يقول أحد القيمني على املنتخب ،تم
استدعاء حــارس رابــع .لكن ملــاذا طه
هــو الـحــارس الــرابــع؟ فــي ظــل الكثير
من عالمات االستفهام حول مستواه
خصوصًا أن بدايته في الدوري هذا
املــوســم لــم تكن موفقة وتـحــديـدًا في
مـ ـب ــاراة فــري ـقــه م ــع ال ـص ـف ــاء .حسب
املصدر ذاته ،ال يوجد خيارات أخرى

ما أزعج رادوولفتيش هو األخطاء الساذجة (عدنان الحاج علي)
لدى املــدرب رادولوفيتش خصوصًا
السن .قد يسأل البعض ما
من ناحية ِ
املشكلة بحارس شباب الساحل علي
حالل الذي يقدم ً
أداء جيدًا مع فريقه
ه ــذا امل ــوس ــم؟ اإلج ــاب ــة م ــن الـعــارفــن
ّ
بـ ـ ــأجـ ـ ــواء املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب بـ ـ ـ ــأن أي الع ــب
ال ي ـت ــوق ــف ح ـ ـضـ ــوره فـ ــي امل ـن ـت ـخــب
الوطني على أدائ ــه الفني ،بــل أيضًا
على انضباطيته ،خصوصًا أن ّ
أي
الع ــب ف ــي املـنـتـخــب ه ــو واج ـه ــة كــرة
القدم في لبنان .التجربة مع حالل في
السابق كانت سيئة وهــذا ما يجعل
الـقـ ّـيـمــن عـلــى املـنـتـخــب يستبعدون
حالل عن حساباتهم .وهذا ما يجعل
ط ــه ال ـخ ـي ــار الـ ــرابـ ــع خ ـص ــوص ــا أن ــه
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صغير الـســن وهــو ح ــارس املنتخب
دون الـ 23عامًا.
بالنسبة إلى حسن فإن مشاركته في
لـقــاء الـكــويــت ج ــاءت أيـضــا مــن مبدأ
«العبان في كل مركز» .فبعد سلسلة
طويلة من املباريات للحارس مهدي
خ ـل ـيــل ت ـ ـجـ ــاوزت ال ـع ـش ــري ــن م ـب ــاراة
أص ـ ـبـ ــح ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف أم ـ ـ ـ ــام املـ ـس ــؤول ــن
الـ ـفـ ـنـ ـي ــن فـ ـ ــي املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ت ـح ـض ـيــر
ً
ح ـ ــارس آخـ ــر ول ـي ــس ح ــارس ــا بــديــا
يـكــون بمستوى الـحــارس األول .من
هنا وقــع الخيار على عـبــاس حسن
انـطــاقــا مــن كــونــه محترفًا ويتمتع
ّ
كأساسي مع
بخبرة عالية ويشارك
فريقه النجمة .املشكلة أن حسن لم

يكن على مستوى اآلمال حيث ارتكب
ال ـع ــدي ــد م ــن األخـ ـط ــاء أس ـف ــر أحــدهــا
عن هدف الفوز الكويتي ،لكن تقييم
حسن بالنسبة إلــى لجهاز الفني ال
يقف على مباراة أو اثنتني .ما أزعج
رادلــول ـف ـي ـتــش ل ـيــس ال ـخ ـس ــارة بحد
ذاتها بل األخطاء الساذجة التي أدت
إليها.
مــراكــز والعـبــون آخ ــرون كــانــوا تحت
مجهر الجهاز الفني وأيضًا انطالقًا
مــن املـبــدأ عينه .مــن قلب الــدفــاع إلى
االرتـ ـك ــاز وت ـحــدي ـدًا م ــع ب ــال نـجــدي
ُ
وسـ ــونـ ــي سـ ـع ــد .نـ ـج ــدي اس ــت ــدع ــي
ً
إلــى املنتخب
بناء على األداء الجيد
ّ
مــع فريقه األن ـصــار .لكن التميز في
ال ـ ـ ــدوري امل ـح ـلــي ال يـعـنــي أن يـكــون
الالعب متميزًا على الصعيد الدولي
وهـ ــذا م ــا حـصــل م ــع الع ــب األن ـصــار
من دون أن يعني ذلك أن فرصته مع
املنتخب انتهت .األمر عينه ينسحب
ع ـلــى س ـعــد الـ ــذي ل ــم ي ـق ــدم املـطـلــوب
منه ،وهذا ما قد يفتح الباب لالعبني
آخـ ــريـ ــن لـ ـلـ ـع ــودة إلـ ـ ــى امل ـن ـت ـخ ــب أو
االنضمام إليه للمرة األول ــى .سمير
أياس ،حسن املحمد ،األخوان أليكس
وفيلكس ملكي وجيرونيمو أميوني
أسـمـ ٌ
ـاء تتصدر الواجهة حاليًا ومن
املـحـتـمــل أن تـحـصــل عـلــى فرصتها.
بالنسبة إلى أياس فهو كان أساسيًا
ف ــي املـنـتـخــب ل ـكــن ج ــرى اسـتـبـعــاده
نتيجة غيابه عن التشكيلة الرئيسية
لفريقه العهد .ومع مشاركته مجددًا
في املباريات املحلية قد يكون الباب

مفتوحًا أمامه مـجــددًا .أمـ ٌـر ينسحب
على العب النجمة حسن املحمد الذي
يقدم ً
أداء طيبًا في البطولة املحلية.
خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــا ،يـ ـ ـب ـ ــدو األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان م ـل ـكــي
وأميوني في حسابات رادولوفيتش
وح ـتــى غـيــرهــم مــن الــاع ـبــن محليًا
أيضًا ،لكن املشكلة تبقى في ضعف
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي .ول ـ ـعـ ــل امل ـ ـ ــرآة
الـحـقـيـقـيــة ل ـه ــذا ال ـ ـ ــدوري ك ــان ــت في
مـبــاراة النجمة واألهـلــي املصري في
كـ ــأس الـ ـع ــرب ل ــأن ــدي ــة األب ـ ـطـ ــال ،مــا
ّ
يضيق الخيارات أمــام القيمني على
املنتخب من لجنة منتخبات وجهاز
فني .هذا ال يعني أن الوضع ميؤوس
مـنــه ،لـكــن بـعــض الــواقـعـيــة قــد تكون
مفيدة وهو ما يأخذه الجهاز الفني
بـعــن االع ـت ـبــار خ ــال الـفـتــرة املقبلة
ق ـبــل ال ـس ـفــر إلـ ــى اإلمـ ـ ـ ــارات وخ ــوض
منافسات بطولة آسيا .بالنسبة إلى
امل ــدرب رادولــوفـي ـتــش هـنــاك العـبــون
أس ــاس ـي ــون ه ــم م ــن ص ـن ـعــوا إن ـجــاز
الـتــأهــل إل ــى ك ــأس آس ـيــا وم ــن حقهم
أن يكونوا حاضرين فيها ،خصوصًا
أنهم يقدمون ً
أداء ممتازًا ،لكن هناك
بـ ـ ــدالء ي ـج ــب أن ي ـك ــون ــوا حــاضــريــن
وج ــاه ــزي ــن ،وهـ ـ ــذا م ــا ب ـ ــدا واض ـح ــا
الحاجة إليه في لقاء الكويت .فحني
يبدأ املدرب بإجراء التبديالت يهبط
أداء املنتخب ويتراجع .وأحد أهداف
املباريات الودية هي لتجربة العبني
للوصول إلى مرحلة يكون لكل العب
بديل يقاربه في املستوى إذا لم نقل
بمستواه.

ُ
ّ
النهائية التي جمعت نادي الصداقة
كرة اليد .المباراة
في
لبنان
بطولة
تمت
اخت
قبل أسابيع قليلة،
ّ
بنادي فوج إطفاء بيروت انتهت إلى مصلحة األول بعد انسحاب الثاني ،وحصول خالف كبير وصل
تنته هنا .اتخذ اتحاد اللعبة قرارات بحق
إلى حد التضارب بين الالعبين .فاز الصداقة ،لكن األمور لم ِ
الذين شاركوا في اإلشكال ،وعلى الجهة المقابلة خرجت مجموعة العبين ومدربين سابقين
وحاليين وإداريين في بعض األندية لالعتراض على عمل االتحاد منذ سنوات ،الذي برأيهم أدى إلى
تراجع اللعبة ،وإلى ما وصلت إليه كرة اليد اليوم ،حيث يصعب أن تنتهي مباراة ّ
نهائية أو بطولة
دون إشكال

«لجنة تطوير» ...أو «محاولة أخيرة»
إلنقاذ كرة اليد
حسين ّ
سمور

بـ ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مـ ــن األخ ـ ـ ــذ وال ـ ـ ـ ــرد بــن
ات ـح ــاد ك ــرة ال ـيــد ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة ،وإدارات
معظم أنــديــة اللعبة والع ـبــن حاليني
وسابقني ،اتخذت األمــور اليوم منحى
آخ ـ ــر .ش ـك ـلــت م ـج ـمــوعــة م ــن الــاع ـبــن
واإلداريـ ـ ـ ـ ــن وامل ـ ــدرب ـ ــن ل ـج ـنــة أطـلـقــت
عـلـيـهــا اس ــم «ل ـج ـنــة ت ـطــويــر ك ــرة الـيــد
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،ح ـيــث بـ ــدأت ت ـج ــول على
عـ ــدد م ــن امل ــرج ـع ـ ّـي ــات ال ــري ــاض ـ ّـي ــة فــي
ال ـب ـلــد (ال ـح ــزب ـ ّـي ــة وال ــرس ـم ـ ّـي ــة) ،بـهــدف
طــرح مشاكل كــرة الـيــد اللبنانية على
الطاولة ،والعمل على إعادة اللعبة إلى
ما كانت عليه منذ سنوات قليلة .برأي
ً
هؤالء« ،الوضع لم يعد مقبوال» .نظرة
إلى كرة اليد اللبنانية ،تؤكد أن اللعبة
شـهــدت تراجعًا كبيرًا خــال السنوات
املــاضـيــة ،خـ ّ
ـاصــة إذا مــا ج ــرت مقارنة
بالفترة التي امتدت بني  2007و ،2013
ال ـف ـت ــرة الــذه ـب ـيــة لـلـعـبــة ال ـت ــي شـهــدت
ت ــأل ــق نـ ـ ــادي الـ ـس ــد (ان ـس ـح ــب نـهــائـيــا
م ــن الـلـعـبــة بـعــد خ ــاف ــات م ــع االت ـحــاد
موسم  )2014على املستويني اآلسيوي
والدولي ،حيث حقق بطولة آسيا عام
ّ
 ،2010وحـ ــل وص ـي ـفــا ف ــي مـنــاسـبـتــن،
كــذلــك حـقــق أي ـضــا املــركــز ال ـثــالــث على
مستوى العالم ،في أهم إنجاز للبنان
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى كـ ـ ــرة ال ـ ـيـ ــد .وفـ ـ ــي تـلــك
الـ ـفـ ـت ــرة أي ـ ـضـ ــا ،ك ـ ــان ن ـ ـ ــادي ال ـص ــداق ــة
يـقــدم مـسـتــويــات م ـمـ ّـيــزة ،عـلــى صعيد
ّ
املحلية والخارجية .الواقع
املشاركات
ال ـي ــوم مـخـتـلــف ،ف ـم ـشــاركــات املنتخب
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،خ ــاص ــة خ ـ ــال ال ـت ـص ـف ـيــات
اآلس ـيــويــة ال ـتــي أقـيـمــت فــي الـبـحــريــن،
وب ـ ـعـ ــدهـ ــا م ـ ـشـ ــاركـ ــة م ـن ـت ـخ ــب ل ـب ـن ــان
للسيدات في بطولة غرب آسيا ،لم تكن
ّ
موفقة وعلى قدر الطموحات .كذلك إن
مـشــاركــات األنــديــة على مستوى آسيا

شبه غائبة أيضًا .حتى على املستوى
املحلي ،هناك العديد من األندية التي
أع ـل ـن ــت ان ـس ـحــاب ـهــا م ــن دور ال ــدرج ــة
األولــى خــال املواسم املاضية ،ولعبت
ف ــي ال ــدرج ــة ال ـث ــان ـي ــة ،ع ـلــى غ ـ ــرار مــار
الـيــاس ،وح ــارة صـيــدا .حتى إن بعض
األندية تركت اللعبة إلى غير رجعة.
هكذا ،أصدرت «لجنة تطوير كرة اليد»
مجموعة توصيات قالت إن تنفيذها
يـمـكــن أن يـعـيــد إلـ ــى ال ـل ـع ـبــة رون ـق ـهــا،
يــأتــي عـلــى رأس ـ ّهــا االه ـت ـمــام بــاألنــديــة
والالعبني ،والكف عن انتهاج سياسة

بعض األندية تركت اللعبة
خالل السنوات الماضية
إلى غير رجعة
«التطفيش» من اللعبة ،وذلــك بحسب
اللجنة .فاللعبة اليوم تعاني من نقص
الالعبني ونقص األندية ،وهو ما دفع
إل ـ ــى م ـش ــارك ــة ب ـع ــض أن ــدي ــة املـ ـ ــدارس
وال ـج ــام ـع ــات ف ــي ب ـطــولــة ك ــأس لـبـنــان
األخ ـي ــرة .حـتــى إن هـنــاك نـقـصــا كبيرًا
ـاد يمتلك
ف ــي امل ــاع ــب ،إذ ُل ـيـ َّـس ك ــل نـ ـ ٍ
ملعبًا ،فغالبًا ما تنظم البطوالت ولعب
مباريات الدوري على ملعب واحد ،هو
ملعب الـصــداقــة ،واألكـيــد أن هــذا األمــر
ل ـيــس م ــن م ـســؤول ـيــة االتـ ـح ــاد وحـ ــده،
ب ــل األن ــدي ــة واإلدارات .ورأت الـلـجـنــة
أن إع ـ ـ ــادة ال ـع ـم ــل ب ــروزن ــام ــة س ـنـ ّ
ـويــة
ّ
العمرية،
واضحة ،مع اهتمام بالفئات
ورفـ ـ ــع م ـس ـت ــوى ال ـح ـك ــام ع ـب ــر دورات
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َّ
تـنــظــم بــاس ـت ـمــرار (عـ ــدد ال ـح ـكــام قليل
ج ـ ـ ّـدًا) ،وتـنـظـيــم دورات لـلـمــدربــن ،كل
ذلــك يساعد على رفــع مستوى اللعبة،
وبالتالي استقطاب معلنني وأشخاص
يـسـعــون لــاسـتـثـمــار ف ــي الـلـعـبــة ،كما
ف ــي امل ــاض ــي .ت ـحــركــات «لـجـنــة تطوير
ك ــرة الـسـلــة» ربـمــا لــم تعجب االت ـحــاد،
ف ــأص ــدر نـ ــادي ال ـصــداقــة الـ ــذي يــرأســه
رئيس اتحاد اللعبة عبد الله عاشور،
قـ ــرارًا بـمـنــع الع ـبــن وم ــدرب ــن حاليني
وسابقني مــن الــدخــول إلــى قاعة نــادي
الصداقة خــال دورة املــرحــوم محمود
ع ــاش ــور ل ـك ــرة ال ـي ــد ال ـن ـســائ ـيــة .وت ــرى
مصادر اتحاد كرة اليد أن عمل االتحاد
مستمر ،وهــو يقوم ب ــدوره بأفضل ما
ّ
يـمـكــن ،عـبــر تـنـظـيــم ال ـ ـ ــدورات ،ويـنــظــم
ال ــدوري املحلي وك ــأس لبنان للرجال
وال ـس ـي ــدات ،وي ـج ــري االس ـت ـع ــداد هــذه
ّ
خارجية
الفترة للمشاركة في بطوالت
على مستوى األندية واملنتخب للرجال
والسيدات.
مرحلة جديدة دخلتها كرة اليد ،وتؤكد
مصادر اللجنة أن الهدف تطوير كرة
ال ـي ــد وإع ــادتـ ـه ــا إلـ ــى م ــا ك ــان ــت عـلـيــه،
وحـتــى الـسـعــي إل ــى إمـكــانـيــة أن تكون
كرة اليد لعبة شعبية كما في السنوات
امل ــاضـ ـي ــة فـ ــي امل ـ ـ ـ ــدارس وال ـج ــام ـع ــات،
ّ
وب ــال ـت ــال ــي أن ي ـك ــون ه ـن ــاك خـ ـ ــزان من
الالعبني .وفــي حــال الوصول إلــى هذه
ّ
املرحلة ،فــإن اللعبة ستعود إلــى سكة
ال ـت ـط ـ ّـور .ح ـتــى إن ب ـعــض أه ــل اللعبة
بدأوا اليوم يقارنون بني كرة اليد وكرة
ّ
ال ـســلــة ،حـيــث إن مـنـتـخــب الـسـلــة بــات
قريبًا من نهائيات كــاس العالم للمرة
الرابعة في تاريخه ،ويأملون أن تعود
ّ
ّ
املشرفة
كرة اليد إلى سكة االنتصارات
دول ـي ــا وآس ـي ـ ّ
ـوي ــا ب ـم ـشــاركــة الـجـمـيــع،
ودون إق ـصــاء ّ
ألي ط ــرف تـحــت شعار
«اللعبة للجميع».

