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طموحات وهواج�س ر�ؤ�ساء الأندية «المتم ّولين»
ولكل مطالبه الخا�صة
هجر المالعب �أحد خياراتهمٍ ...

على لندن ...ويوفنتو�س يواجه م�ضيفه �أتاالنتا

إبراهيم وزنه
�ك أن عملية ض� ّ
ال ش� ّ
�خ األم���وال ف��ي الحياة
الرياضية ترتد مزيدا ً من اإلنجازات على أكثر
من صعيد ،ومن المتفق عليه في واقعنا الكروي
المحلي ،أن أي ن��ا ٍد ينجح في تأمين الموازنة
المحترمة قبل انطالق الموسم سينعم باالستقرار
وسيبعد عنه أرق ال��م��راح��ل األخ��ي��رة وشبح
السقوط .لكن السؤال ال��ذي يفرض نفسه في
ظ ّل نظام هواية يضبط إيقاع لعبتنا الشعبية،
كيف تؤ ّمن هذه األندية موازاناتها؟ وهل أرقامها
متقاربة فيما بينها؟ وه��ل النتائج المحققة ـ
من جانب بعضها ـ تتناسب مع حجم المبالغ
المدفوعة فترضي القيّمين عليها؟ ومن هم هؤالء
الذين تصدّوا لقيادة أندية عريقة وواعدة ،فدفعوا
م��ن جيوبهم ،وواك��ب��وا على حساب أعمالهم
وعوائلهم من دون أي م ّنة أو غاية؟ ولمثل هؤالء
ترفع القبّعة ،وعلى إدارة اللعبة (رئيس وأعضاء
االتحاد اللبناني لكرة القدم) أن ال يبخلوا في
الوقوف على خاطرهم واالستماع إلى هواجسهم
وقراءة متطلباتهم وتمنياتهم بعين الرعاية وروح
المسؤولية.
ففي الماضي القريب ،ترك اللعبة الشعبية
كثيرون م��ن المتم ّولين ألس��ب��اب ع���دّة ،أسماء
بالجملة سطعت ووجوه طيّبة لمعت وإنجازات
كبيرة تحققت ،وفجأة اتخذ الميسورون قرارهم
بمغادرة مواقعهم ،فمن م ّنا ال يتذ ّكر :عمر غندور
وح��س��ان م��ن��ص��ور (ال��ن��ج��م��ة) ،وس��ل��ي��م دي��اب
(األنصار) ،وعلي أحمد وشريف وهبي (التضامن
ص���ور) ،وأن��ط��وان الشويري وج���ورج شهوان
(الحكمة) ،وناجي ع��ازار (الراسينغ) ،وبهيج
أبو حمزة وعماد الحاج (األخ��اء عاليه) ،ووليد
عساف ووج��دي أبو حمزة (الصفاء) ،وسعدي
غندور (الرياضة واألدب) ،وفادي عالمة (شباب
الساحل) ،وقبالن يمين (السالم زغرتا) ،جميعهم
وجدوا في اللعبة الشعبية بعض طموحاتهم،
ول ّما اصطدموا بالواقع سارعوا إلى الخروج من
واقعها وساحاتها غير آسفين ...لألسف كرة
القدم تد ّر أمواال ً وأرباحا ً في معظم دول العالم إال
في لبنان وبعض الدول العربية.

«الفدائيون» الجدد

«الفدائيون» ...لقب طالما أطلقته الصحافة
الرياضية المحلية في الماضي على رؤس��اء
األندية اآلنفي الذكر ،لماذا؟ ألنهم كانوا يدفعون
من جيوبهم ويندفعون إلى العمل والقيادة في
ساحات ضبابية خالية من أية إشارات تنبيه...
ال بل معدومة األفق.
اليوم تط ّل علينا دفعة جديدة من «الفدائيين»،
نسمع أصواتهم من حين إلى آخر ،يلفتون النظر
ويل ّوحون بالخروج من مواقعهم ،ومن هؤالء
ارتأينا اليوم الوقوف على آراء كل م��ن :تميم
سليمان (رئيس نادي العهد) ،نبيل بدر (رئيس
نادي األنصار) ،سمير دبوق (رئيس نادي شباب
الساحل) ،أحمد الموسوي (رئيس نادي النبي
وجهنا إليهم س��ؤاال ً واح��داً ،لماذا قبلتم
شيت)ّ ،
بالمسؤولية؟ وهل مغادرتكم واردة في لحظة
معيّنة؟ كم دفعتم وهل هناك سقف محدد للدفع؟

تميم سليمان :الدم الجديد مطلوب
على الصعيدين الفني واإلداري

م��ن ع��ال��م ك��رة ال��ي��د حيث س��اح��ة إنجازاته
الوطنية ،وصل تميم سليمان إلى سدّة الرئاسة
في نادي العهد منذ سنتين ،وعلى ذلك يعلّق:
«وج��ودي ضمن الهيئة اإلداري���ة لنادي العهد
منذ  8سنوات مهّد الطريق لوصولي إلى موقع
الرئاسة وطبعا ً بتزكية من الهيئة اإلدارية» ،ثم
بيّن بصراحة زائ��دة« :ال ّ
شك أن تركي لموقعي
اإلداري وارد من منطلق الحرص على تجديد الدم
وهذا األمر كما ينسحب على الالعبين ينسحب
أيضا ً على اإلداريين لكن المهم أن ال يحصل الفراغ

الموسوي

سليمان

دبوق

بدر

فاالستمرارية هي األس��اس ،ولألسف اعتادت
األندية في لبنان على المبادارات الفردية وليس
على المؤسسات» ،ليختم موضحاً« :بالطبع
هناك إرهاق مادي على كل من يتصدّى لقيادة د ّفة
النادي ،ولكن إيماني بالمسؤولية الملقاة على
عاتقي دفعني ألدفع تحت سقف تحقيق األهداف
واإلن��ج��ازات ،على أي حال الرياضة في لبنان
ستبقى تراوح مكانها في ظ ّل غياب المؤسسات
وفقدان دور وزارة الشباب والرياضة واستفحال
االنقسام السياسي المنعكس سلبا ً على معظم
تفاصيل الحياة اللبنانية».

نبيل بدر :ضعف االتحاد
سيخرجنا في لحظة فقدان الصبر

قبل أن نكمل س��ؤال��ن��ا ،ع��رف رئ��ي��س ن��ادي
األنصار نبيل بدرغايتنا ،فأجاب باآلتي« :يوما ً
بعد يوم أقترب من اتخاذ القرار الم ّر ،أي الخروج
من اللعبة ،ليس بسبب النتائج أو األداء الفني،
بل لضعف القيّمين على إدارة اللعبة ،فال صوتنا
مسموع وال مطالبتنا بتصحيح األخطاء تلقى
آذان��ا ً صاغية ،وما حصل من مجازر تحكيمية
في المراحل األخيرة يؤ ّكد صوابية وجهة نظرنا،
فانعدام التجاوب مع األن��دي��ة سيضطرنا مع
فقدان الصبر إلى ترك المه ّمة لغيرنا» ،ثم أضاف
بحرقة« :المؤسف أنهم لغاية اليوم لم يؤ ّلفوا
لجنة ح ّكام تحظى باحترام المعنيين باللعبة
وحتى الح ّكام أنفسهم ،ناهيك عن ضعف التنظيم
وعدم تأمين المالعب واالرتباك في تثبيت جداول
المباريات» .أما عن تك ّفله بتأمين موازنة النادي،
فقال« :منذ استالمي د ّفة النادي لم أضع سقفا ً

لإلنفاق ،وبصراحة الدفع أسعدني على أمل أن
ألقى النتائج الطيبة ،من خالل إع��ادة األنصار
إلى موقعه الريادي وإحراز األلقاب ،واليوم أشعر
باليأس في ظ ّل الظلم المتمادي وغياب اإلدارة
السليمة وأرى بأنه ال أف��ق وال بقعة ض��وء وال
بصيص أمل ...وهذا الواقع سيضطرني للخروج
نهائيا ً من اللعبة» ،وختم مبديا ً أسفه لغياب
الجماهير «نكهة المالعب» من المدرجات« ،وهذا
الواقع معكوس تماما ً في لعبة كرة السلة ،وكأن
كل لعبة موجودة في بلد».

سمير دبوق :عندما يتو ّزع
«الحمل» سننعم باالطمئنان

وحده رئيس نادي شباب الساحل سمير دبوق
قارب الموضوع من زاوية عشقه للعبة الشعبية
وهو الذي سبق أن لعب لفترة من الزمن ضمن
صفوف «األزرق» ،لكن األج��واء الحالية ليست
وردية في النادي الذي تأسس منذ خمسين سنة،
وهنا يبيّن دبوق« :في حال كبرت دائرة المندفعين
داع
لرعاية ال��ن��ادي ،وس��ادت روح الفريق فال ٍ
تمسكا ً بدوري مع وافر
لتركي المه ّمة بل سأزداد ّ
االرتياح وجزيل الشكر ،أ ّما أن يبقى ثقل الموازنة
على عاتقي فسيجعلني أبتعد شيئا ً فشيئا ً مع
قناعتي الثابتة بضرورة دعم النادي وحسب
استطاعتي ،فالوضع االقتصادي الصعب هو
الذي يتح ّكم بالرياضة اللبنانية بشكل عام وكرة
القدم بشكل خاص» .ثم لفتنا دبوق« :لقد دفعت
الكثير بهدف تحقيق طموحات النادي الذي أحب،
والحمدلله لقد نجحنا في الفترة األخيرة بتثبيت
موقعنا بين أندية النخبة» ،ليختم مناشداً« :ال

ّ
شك أن تكاتف الجهود والتواصل مع المسؤولين
وتالقي األندية بشكل دوري ،كل هذه التفاصيل
ستنعكس ازدهارا ً في تفاصيل اللعبة وصوال ً إلى
المنتخب الوطني».

أحمد الموسوي :سعينا لوضع
البقاع على الخارطة ...ونجحنا

بعفوية ومن دون تكلّف ،يصف السيّد أحمد
الموسوي ( 30سنة) عالقته مع اللعبة الشعبية
ق��ائ�لاً« :حرماننا من ممارسة ك��رة القدم التي
نعشقها في بلدتنا الحبيبة النبي شيت ،وواقع
محافظة البقاع المه ّمش كروياً ،سببان رئيسيان
شجعاني على تشكيل نا ٍد يأخذ دور سفير البقاع
ّ
ومن ثم العمل على إيصاله إلى دوري األضواء،
ولتحقيق ذلك الهدف دفعنا لغاية اليوم مليون
وسبعماية أل��ف دوالر (ل��ق��اء موسمين تحت
األض���واء) باإلضافة إل��ى إنشاء ملعب خاص
بالبلدة ت ّم اعتماده من قبل االتحاد» ،ثم أضاف:
«م��ن الطبيعي أن نسعى كأندية وات��ح��اد إلى
تطوير المستوى ال��ك��روي وه���ذا بحاجة إلى
التغيير في التعاطي والنظرة لألمور لضمان
االستمرارية بشك ٍل جيد ،فال يجوز ضخ األموال
من دون أي مردود ،فاالستثمار من دون أيّة فوائد
سيدفع المستمثر إلى تحويل وجهة استثماره،
على أي حال ،خروجي من اللعبة وارد ولكن ال
أعلم متى ،قراري رهن المجريات المقبلة» ،ليختم
متسائالً ومطالباً« :بضبط وتنظيم عالقة األندية
مع الالعبين وخصوصا ً لجهة العقود وفسخها
ون��ظ��ام اإلع���ارة وآل��ي��ة االستغناء وغيرها من
القضايا المرتبطة بشؤون األندية المادية».

الدوري اإليطالي

يبحث نابولي الوصيف عن إيقاف
نزيف النقاط للبقاء في ظل يوفنتوس
حامل اللقب والمتصدر ،فيما تشهد
المرحلة الثامنة وال��ع��ش��رون من
الدوري اإليطالي لكرة القدم مواجهة
نارية بين روما الثالث وفيورنتينا
الرابع.
ويخوض يوفنتوس األحد مواجهة
مضيفه اتاالنتا ،ال��ذي حقق فوزه
األخير في  6كانون األول الماضي،
بعد لحاقه بميالن إلى نهائي مسابقة
الكأس على حساب إنتر ميالن.
وص��ح��ي��ح أن ف��ري��ق «ال��س��ي��دة
العجوز» بلغ النهائي السادس عشر

ماراثون بيروت وال�شبكة المدر�سية ل�صيدا
تطلقان �سباق ال�شباب في  10المقبل

تط ّور كرة القدم بين �أوروبا ولبنان!...
سمر زهير الخطيب
معروف عن لعبة كرة القدم أنها اللعبة الشعبية األولى عالمياً،
وفي لبنان تحت ّل هذه اللعبة حيّزا ً كبيرا ً من اهتمامات اللبنانيين،
ال سيما منذ عهد االستقالل ،بحيث أصبحت تشكل بالنسبة للبعض
جزءا ً من حياتهم ومتابعتهم اليومية.
نشأت هذه اللعبة في الصين منذ أكثر من  2500سنة قبل الميالد،
لتنتشر ممارستها بعد ذلك في كا ّفة أنحاء العالم.
ب��دأ األف��راد بالدخول إل��ى عالم الكرة من ب��اب خ��وض تجربة
ممارسة رياضة حديثة ،حيث لم تقتصر فقط على استقطاب ونيل
إعجاب الرجال ،بل وصل األمر إلى النساء واألطفال من خالل األجواء
الحماسية وروح التحدي والمنافسة التي تطغى على اللقاءات في
المالعب ،وبالتالي عُ رف متابعو وممارسو هذه اللعبة بـ>>هواة
كرة القدم>> كونهم ينظرون اليها كهواية تزيل عبء الحياة عن
أكتافهم ،وتحرق كتل همومهم اليومية.
لكنها مؤخرا ً بدأت تفتح الباب لإلعالنات واألم��وال كي تتحكم
باللعبة .كما أنّ التقدّم التكنولوجي في مجال نقل المباريات إلى ك ّل
العالم ،أوصل اللعبة إلى ك ّل بيت.
وبما أنّ الكرة األوروبية هي األقوى على صعيد القارات ،تعلّق
بها العرب واللبنانيون تحديدا ً في ظ ّل غياب الرونق عن كرة القدم
اللبنانية.
حتى أنّ اللعبة اليوم ،ومن منظور شخصي ،تفتقد إلى األلفة
بين الالعبين ،فالعالقة اليوم بين عناصر الفريق الواحد ليست
كسابق عهدها .ولع ّل أه ّم العوامل التي تسبّبت بغياب هذه األلفة
هو استقطاب العبين أجانب إلى ك ّل دوري.
وأوثق فكرتي من خالل تجربة شخصية ،حيث سنحت لي الفرصة
أن أحضر تمارين التشكيلة األساسية لفريق برشلونة اإلسباني.
هناك ،لم تكن العالقة بين الالعبين كاالنسجام الذي نراه في
الملعب ،وأتحدّث هنا عن الالعبين األجانب وخاصة من البرازيل،
ربما كان السبب هو استقطاب األجانب بجذورهم النابعة من مناطق
عدة في دول متباعدة ذات معتقدات مختلفة .فظهر تمرين الفريق
األساسي في أرض الملعب كأنه فرض واجب على الالعبين أو مهمة
احترافية مقابل تسلّم <>راتب>> خيالي.
لع ّل ممارسة الكرة في البالد الغربية ومستوى االحترافية لديها
يفرضان تحويل الهواية الى مهنةن وهو ما أسهم في تطوير الكرة
االسبانية كغيرها من الدول األوروبية.
فحب اللعبة في بالدنا النامية لم يعد كافيا ً لتشكيل فريق متين
وإح��راز األل��ق��اب ،فقد أمسى المال ورق��ة ضرورية للوصول إلى
العالمية.
ومن هنا نستطيع القول إنّ الفارق بين الكرة األوروبية والكرة
اللبنانية كالمسافة بين السماء واألرض! وهناك عوامل غير األوضاع
يتحجج بها القيمون على اللعبة ،لكننا قادرون في لبنان
األمنية التي
ّ
على تخطيها والعمل على تطويرها بالطريقة الصحيحة.

يسعى باريس سان جيرمان إلى
استعادة توازنه عندما يستضيف
مونبيلييه اليوم السبت في المرحلة
التاسعة والعشرين م��ن ال���دوري
الفرنسي.
وسيكون تركيز الفريق الباريسي
سيكون منصبا ً على موقعة األربعاء
ال��م��ق��ب��ل ال��ت��ي ت��ج��م��ع��ه بمضيفه
تشيلسي االنكليزي في اياب الدور
الثاني من دوري أبطال أوروبا.
ويدخل س��ان جيرمان إل��ى لقاء
السبت وهو يبحث عن تناسي الخيبة
التي عاشها في المرحلة الماضية
عندما ألحق به مضيفه ليون هزيمته
األولى في الدوري في أخر  37مباراة
وتحديدا ً منذ  15آذار  2015عندما
خسر أمام بوردو .2-1
وك��ان س��ان جيرمان تغلب على
مضيفه ال��ق��وي سانت ات��ي��ان 1-3
األرب��ع��اء ف��ي رب��ع نهائي مسابقة
ال��ك��أس ال��ت��ي يحمل لقبها أي��ض�اً،
ل��ي��ت��ح��ض��ر ب��ش��ك��ل ج��ي��د ل��م��ب��اراة
مونبيلييه التي يسعى فيها إلى الفوز
بأقل جهد ممكن من أجل التحضير
للقاء الصعب جدا ً أمام تشيلسي في
ظل األفضلية الضئيلة التي حققها
النادي الباريسي ذهابا ً على أرضه
(.)1-2
ولم تكن هزيمة األحد الماضي أمام
ليون في المواجهة الخامسة بين
الفريقين ه��ذا الموسم (خ��رج سان
جيرمان فائزا ً في المناسبات األربع
األولى) ،مكلفة جدا ً لفريق بالن ألن
مالحقه موناكو اكتفى بالتعادل
سلبيا ً مع نانت.
وم���ن ال��م��ؤك��د أن ت��ت��وي��ج س��ان
جيرمان باللقب الرابع على التوالي
ليس س��وى مسألة وق��ت وحسب
ألن النادي الباريسي يتقدم بفارق
 23نقطة على موناكو والفوز على
مونبيلييه سيجعله بحاجة إلى
الفوز بمباراتيه التاليتين لكي يحسم
اللقب بغض النظر عن نتائج نادي
اإلم��ارة ال��ذي افتتح المرحلة أمس
خارج قواعده أمام مفاجأة الموسم
كاين الذي يحتل المركز الرابع بفارق
األهداف عن ليون.
ولم يحسم أي شيء في ما يخص
الصراع على المركز الثالث األخير
المؤهل إل��ى دوري أب��ط��ال أوروب��ا
الموسم المقبل اذ ال يفصل بين ليون
الثالث الذي يستقبل غانغان األحد
في ختام المرحلة ،وليل الخامس

عشر سوى  8نقاط.
وعلى ليون ( 42نقطة) أن يخشى
نانت أكثر من غيره ألن الـ»كاناري»
ال���ذي يتخلف عنه ح��ال��ي�ا ً بفارق
نقطتين فقط ،يملك مباراة مؤجلة
يخوضها األرب���ع���اء ض��د مضيفه
باستيا وهو يمر بمرحلة رائعة.
ول��م ي��ذق نانت ال��ذي يحل األحد
ض��ي��ف �ا ً ع��ل��ى ري���ن ال���س���ادس (41
نقطة) طعم الهزيمة في المراحل
الـ 13األخيرة وتحديدا ً منذ خسارته
ذهابا أمام موناكو في «ستاد لويس
الثاني» بنتيجة صفر.-1
وك���ان ب��ام��ك��ان ن��ان��ت أن يكون
منافسا ً جديا ً لسان جيرمان على
ال���ص���دارة ل��و ل��م ي��ع��ان م��ن عقدة
ال��ت��ع��ادالت التي الزم��ت��ه ف��ي  9من
ال��م��راح��ل الـ 13األخ��ي��رة وف��ي 10
مباريات هذا الموسم حتى اآلن.
ك��م��ا م��ا زال���ت ف��رص��ة «الكبير»
مرسيليا قائمة للحصول على المركز
الثالث كونه يتخلف بفارق  6نقاط
عن ليون وكاين قبل مباراة األحد مع
ضيفه تولوز التاسع عشر ،وهو يملك
أي��ض�ا ً م��ب��اراة تأجلت م��ن المرحلة
السابقة مع غازيليك أجاكسيو.
ويقف بين ليون ومرسيليا الثالث
عشر كل من كاين ونيس ( 41نقطة)
وري��ن ( )41وس��ان��ت ات��ي��ان ()41
ونانت ( )40وانجيه ( )38ولوريان
( )37وب��اس��ت��ي��ا ( )37وب����وردو
(.)37
ويلعب نيس السبت م��ع ت��روا،
وسانت اتيان مع أنجيه ،ولوريان مع
مضيفه باستيا ،وبوردو مع غازيليك
أجاكسيو .ويلتقي السبت أيضا ً ليل
( 34نقطة) مع رينس (.)32

في مسابقة الكأس التي يحمل لقبها،
اال أنه سقط سقوطا ً كبيرا ً في اإلياب
بتشكيلة احتياطية ( )3-0أمام إنتر،
لكن فوزه ذهابا ً بنفس النتيجة شفع
له بالوصول إل��ى رك�لات الترجيح
التي ابتسمت له .3-5
وينافس يوفنتوس على  3جبهات
حيث بلغ ال���دور الثاني لمسابقة
دوري أب��ط��ال أوروب����ا ال��ت��ي خسر
مباراتها النهائية العام الماضي أمام
برشلونة اإلسباني ،وهو أرغم على
التعادل مع ضيفه بايرن ميونيخ
األلماني  2-2ذهاباً ،وسيح ّل ضيفا ً
عليه إيابا ً في  16آذار الجاري.
أم��ا نابولي المتصدر السابق،
فيغرق في سلسلة سلبية افقدته
المركز األ ّول لمصلحة يوفنتوس
ال���ذي يتقدم عليه ب��ف��ارق  3نقاط
راهناً.
فبعد ف��وزه في  8مباريات على
ال���ت���وال���ي ،س��ق��ط الع��ب��و ال��م��درب
ماوريتسيو س��اري أم��ام يوفنتوس
1صفر بهدف سيموني زازا قبلدقيقتين ع��ل��ى ن��ه��اي��ة ال��وق��ت ،ثم
تعادلوا مع ميالن وفيورنتينا .1-1
وبحال فشله في تخطي ضيفه
كييفو السبت ،يواجه نابولي خطر
االبتعاد اكثر عن يوفنتوس واقتراب
الثنائي روما وفيورنتينا منه النتزاع
الوصافة اذ يبلغ ال��ف��رق معهما 5
نقاط.
ويع ّول نابولي هذا الموسم بشكل
كبير على هدافه األرجنتيني غونزالو
هيغواين متصدر ترتيب الهدافين
( ،)25بفارق كبير عن الكولومبي
كارلوس باكا مهاجم ميالن ومواطنه
ب��اول��و دي��ب��اال م��ه��اج��م يوفنتوس
(.)13
وبعد خروجه من مسابقة الكأس،
يختتم إنتر ميالن الخامس المرحلة
باستضافة باليرمو السابع عشر،
فيما يريد ميالن ال��س��ادس ،بفارق
نقطة عن ج��اره وال��ذي بلغ نهائي
الكأس ،المحافظة على سلسلة من
 9مباريات من دون خسارة عندما
يح ّل ضيفا ً على ساسوولو السابع
والذي عاد إلى الواجهة بفوزين على
التوالي.
وفي باقي المباريات ،يلعب السبت
فيرونا مع سمبدوريا ،واألحد تورينو
مع التسيو ،وبولونيا مع كاربي،
وجنوى مع امبولي ،وفروزينوني مع
اودينيزي.

أطلقت جمعية بيروت ماراتون والشبكة المدرسية لصيدا
والجوار ،بالتنسيق مع بلدية صيدا سباق الشباب الذي
تنظمه الجمعية في ضبية برعاية بنك ميد ،يوم األحد 10
نيسان المقبل تحت شعار «أكيد قدا ! .»Run
واعتبرت رئيسة الجمعية مي الخليل «ان الرياضة هي
السالم الحقيقي وان شعار هذا العام ينطوي في مضمونه
على تحفيز كل مشارك الن يركض» ،الفت ًة إلى «ان الفئات
العمرية للمشاركين في السباق من  7الى ما دون  17عاما».
وقالت« :واثقون من كون هذا النشاط عامل دفع وتطوير
لرياضة الركض ورعاية المواهب الشابة الننا نؤمن بان
الشباب هم مستقبلنا ويتوجب علينا احاطتهم وتحقيق
آمالهم».
ثم ألقى منسق الشبكة المدرسية لصيدا والجوار نبيل
بواب كلمة وق��ال« :على الرغم من الظروف الصعبة التي

نعيشها ،وبناء على توجيهات النائب الحريري وجودنا
اليوم يتكامل بهذا التعاون مع بنك ميد».
كما أكد عضو مجلس بلدية صيدا« :أهمية هذا السباق
إليجاده مساحة واسعة لتجمع بين كافة االطياف والمذاهب
والتي فيها يتحقق األم��ل في روح المشاركين» ،مطالبا
بتحقيق حلم مدينة صيدا بإقامة سباق خاص بالمدينة»،
تاله ممثل بنك ميد مازن السماك مؤكدا «أهمية الشراكة مع
جمعية بيروت ماراتون لما تمثله من قناعات لدينا لبناء
االنسان الذي يشكل نواة المجتمع لوطن راق ،ينشد العيش
فيه كل مواطن».
بدوره قال بطل لبنان إيلي رستم« :نشكر لجمعية بيروت
ماراتون التي جعلتني شريكا ً في هذا الحدث الرياضي المهم
لبناء جيل يحب الرياضة ألنهم جيل هذا المستقبل».

الك�شف عن راتب بالتر قريب ًا
الزميلة الخطيب مع ميسي ووالدها زهير الخطيب

 ...ومع نيمار في برشلونة

ففي هذا السياق أكدت هبة الجعفيل مد ّربة منتخب لبنان
للفتيات ما دون الـ 17سنة ،بعد عودتها من ألمانيا وإقامتها شهرا ً
هناك ،حيث عايشت عن قرب أحد الفرق األلمانية ،أ ّنه ال يمكن
مقارنة لبنان ببالد الغرب ،والسبب األساسي يبدأ من توعية
األوالد في سنّ مبكرة وتشجيعهم على خوض تجربة جديدة من
باب دخول عالم كرة القدم اللبنانية بهدف تطويرها كما هو متبع
وشائع في الغرب.
تابعت الجعفيل أنه من أولى اهتمامات هذه ال��دول اكتشاف
مواهب جديدة والعمل على إنماء حب اللعبة في داخل ك ّل طفل
بمساعدة من األهالي باصطحاب ومرافقة أوالدهم وتشجيعهم على
ممارسة هذه الرياضة ،فالوصول الى مستوى متقدّم واحترافي
يتطلب تمارين مكثفة وخططا ً إدارية ناجحة.
عند سؤالها إذا كان ممكنا ً اعتبار ممارسة كرة القدم هواية أم
مهنة؛ قالت :يختلف الوضع بحسب اإلمكانيات المتوفرة ،ففي لبنان
يلعب الجميع وهم يعلمون أن ال مستقبل أو ميزانيات مقبولة للكرة

اللبنانية ،فيأتي انضمام الفرد إلى فرق وبطوالت بهدف الوصول
إلى الشهرة االحترافية بعد ذلك ،أما في بالد الغرب حيث المالعب
واإلمكانيات والمواهب ،فقد أصبح األمر طبيعيا ً اعتبار لعبة كرة
القدم مهنة ،فالتمارين تستغرق معظم أوقات الالعبين في الدول
الغربية ،وبالتالي ال وقت لهم لالعتماد على عمل آخر لتأمين مداخيل
مادية.
ختمت مد ّربة منتخب لبنان للفتيات بالقول إنّ اكتشاف مواهب
جديدة والعمل عليها أصبح ضرورة ،كما أنّ زيادة عدد الالعبين
األجانب برأيها يشكل عامالً مهما ً ج��دا ً لتطوير ثقافة ومهارات
ّ
بغض النظر عن سلبيات االعتماد على األجانب
الالعبين المحليين،
في المراحل األول���ى ،متمنية على االت��ح��اد زي��ادة االهتمام بهذا
الموضوع وتقديم الدعم الالزم.
إنّ كرة القدم هي اللعبة األحب للبنانيين ،ولذلك حريّ بنا االهتمام
بها أكثر ،لربما نصل يوما ً إلى االحترافية.

أعلن ك�لاوس ستوهلكر المتحدث
ب��اس��م ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ل�لات��ح��اد
الدولي لكرة القدم الموقوف  6أعوام،
السويسري ج��وزي��ف بالتر أن رات��ب
األخير الذي لم يكشف عنه في واليته
الرئاسية لمدة  17سنة ،سيعرف أواخر
آذار الحالي.
وقال ستوهلكر في رسالة الكترونية
ردا ً على س��ؤال لوكالة فرانس برس:
«راتب السيد بالتر سيعرف أواخر آذار».
وستظهر ه��ذه المعلومة ف��ي التقرير
المالي للفيفا لعام  2015بحسب مصدر
مقرب من الفيفا.
ورفض االتحاد الدولي دائما ً الكشف
عن راتب رئيسه والذي يعتبره البعض
ي��ت��راوح ب��ي��ن  5و 10م�لاي��ي��ن فرنك
س��وي��س��ري (ب��ي��ن  4.5و 9.1ماليين
يورو) في العام.

ودخ��ل بالتر ال��ذي سيحتفل بعيد
ميالده الـ 80في  10آذار الحالي ،الفيفا
عام  1975كمدير للتطوير ،ثم أصبح
أمينا ً عاما ً في تشرين الثاني  1981قبل
أن يتم انتخابه رئيسا ً في  8حزيران
 .1998وت��م تجديد انتخابه أع��وام
 2002و 2007و .2011وفي  29أيار
 ،2015جددت واليته للم ّرة الخامسة
قبل أن يعلن بعدها بأيام قليلة وتحديدا ً
في الثاني من حزيران استقالته في وقت
اهتز فيه بيت االتحاد الدولي بسبب
فضائح الرشوة والفساد.
وفي الثامن من تشرين األول الماضي
وبسبب دفعة غير مشروعة منه بقيمة
مليوني دوالر سددها عام  2011لقاء
عمل استشاري قام به رئيس االتحاد
األوروب�����ي للعبة ال��ف��رن��س��ي ميشال
بالتيني بين  1999و 2002ومن دون

عقد مكتوب ،تم إيقافهما بشكل مؤقت،
قبل الحكم باستبعادهما  8أع��وام عن
مزاولة أي نشاط كروي في  21كانون
األول ،وتم تقليص المدة إلى  6أعوام من
طرف لجنة االستئناف التابعة للجنة
االخ�لاق في االتحاد الدولي االسبوع
الماضي .وعلى الرغم من إيقافه ،واصل
بالتر تسلم راتبه حتى نهاية واليته في
 26شباط الماضي كما تنص على ذلك
القوانين السويسرية بخصوص عقود
العمل.
وانتخباإليطالي-السويسريجاني
إنفانتينو الجمعة الماضي رئيسا ً للفيفا
خ�لال الكونغرس االنتخابي وال��ذي
تمت خالله المصادقة على العديد من
االصالحات الرامية على الخصوص إلى
الكشف عن رواتب رئيس الفيفا وأعضاء
اللجنةالتنفيذية.

