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SPORT

خط
أبيض
سلّتنا «فاضية»
بحسرة تتحدث احدى نجمات النادي الرياضي.
تــروي ما وصلت اليه عبر اكتسابها خبرة في
بطوالت الصغار وعبر منتخبات ّ
تدرجت فيها
ً
وصوال الى املنتخب االول .الخبرة هذه أكسبتها
وقت
بطوالت محلية وخارجية كثيرة ،لكن في ٍ
يفترض ان تعيش فيه ايامًا متواصلة من الفرحة
بعد االنـجــاز الكبير لفريقها فــي بطولة االندية
الـعــربـيــة ،اسـتـفــاقــت فــي ال ـيــوم الـتــالــي عـلــى واق ـ ٍـع
مــريــر .االنـجــاز ضاعف ّ
حبها لكرة السلة اكثر
مــن اي وق ـ ٍـت مـضــى ،وجعلها تقلق عليها .هي
تسأل اليوم عن املستقبل عندما ستقرر التنحي
جيل من الالعبات اللواتي صنعن املجد أينما
مع ٍ
حلوا...
الجواب سهل ،هي استنتجته سريعًا :ال مستقبل
لكرة السلة اللبنانية.
ال مـنـتـخـبــات ،ال ب ـطــوالت لـلـفـئــات الـعـمــريــة ،وال
مشاريع تلوح في االفق بهذا الخصوص.
ّ
سلتنا «فاضية» .اكثر من ثالثة اشهر مرت على
استقالة نزيه بوجي من رئاسة لجنة املنتخبات
امليتة حاليًا من دون ان يحاول احدهم انعاشها.
ّ
سلتنا «فاضية» .فمنذ اكثر من عــام ،وتحديدًا
منذ اق ــرار االيـقــاف الــدولــي على لبنان ،لــم يفكر
احــد فــي وسيلة الع ــادة احـيــاء منتخب الــرجــال
املدعو للمشاركة في بطولة غرب آسيا في شباط
املقبل ،والذي بال شك يملك فرصة كبيرة للتأهل
الى االلعاب االوملبية.
ّ
سلتنا «فاضية» .فاألسوأ ان منتخب السيدات لم
يلتئم منذ مشاركته في بطولة آسيا عام .2011
ّ
سلتنا «فاضية» .الن اســوأ من كل ما تـ ّـم ذكره
هــو ان ــه مـنــذ عـهــد ات ـحــاد ج ــورج بــركــات اختفت
ما تسمى ببطوالت الفئات العمرية ،التي كانت
ً
ترتق الى مستوى يمكن
اصال عبثية وقتذاك ولم ِ
ان يفرز افــادة ايجابية حيث كانت بعض الفرق
والحكام يتخلفون عن الحضور الى املباريات.
صحيح ان كــرة السلة تـمــرض وال تـمــوت ،لكن
ام ــراض ــا ك ـث ـيــرة اص ــاب ــت ج ـس ـم ـهــا ،وسـتـظـهــر
عوارضها تباعًا إن لــم يذهب االتـحــاد اللبناني
الى معالجتها سريعًا .وهنا املشكلة التي يربطها
ّ
بالتفرد بالقرارات الداخلية ،بينما يعيدها
البعض
ّ
البعض اآلخــر الــى قلة انتاجية لــدى اعضاء في
ّ
اللجنة االداري ــة منهم يفتقد الــى الفكر الـخــاق
الـ ــذي م ــن شــأنــه ال ــدف ــع ن ـحــو م ـشــاريــع تــؤســس
ملستقبل مشرق في اللعبة على صعيد املنتخبات
ٍ
واالهتمام بالنشء الــذي ّ
يعد االستمرارية للعبة
ّ
انها تقتصر على بطولة الدرجة
يظن «حكامها» ٌ
االول ــى فقط .بطولة قــد ال يكون الفضل الكبير
لهم في انجاحها في ظل امليزانيات الضخمة التي
ترميها االنــديــة فــي الــوســط ،وفــي ظــل االهتمام
ً
االعالمي الواسع النطاق الذي رافق اللعبة اصال
وحملها الــى االض ــواء الـتــي تنبذ الـبــاحــث عنها
ـاب شخصية وبعيدة كل البعد عن خدمة
ألسـبـ ٍ
املصلحة العامة.
ٌ
مـحـظــوظ وائ ــل عرقجي فقط ألنــه اخــذ فرصته
وقت ال ساحة فيه لالعبني الصاعدين إلبراز
في ٍ
ق ــدرات ـه ــم بـسـبــب ع ــدم وجـ ــود ب ـط ــوالت للفئات
ّ
الـعـمــريــة .فـفــي وق ـ ٍـت تــولــد فـيــه املــاعــب تلقائيًا
صـ ـغ ــارًا م ــوه ــوب ــن ،فـ ــإن ن ـم ــو هـ ـ ــؤالء م ـح ــدود
لــأسـبــاب الـســالـفــة الــذكــر ،وسـيـحـتــرق كثيرون
منهم ملـجــرد ع ــدم حـصــولــه عـلــى فــرصــة إثـبــات
نفسه على غرار ما حصل مع عرقجي.
وعرقجي نفسه قــد يكون وحـيـدًا على الساحة
ً
أسس
مستقبال ،ألن صورة بناء منتخبات على
ٍ
صحيحة باتت محروقة ،تمامًا كما احترق سلفًا
محبو الـبـيــانــات االعــامـيــة والـتـقــاط الـصــور الى
ّ
جانب اصـحــاب االن ـجــازات ،وهــم قــد يطلون من
املغرب قريبًا في رحل ٍة طلبوا ركوب طائرتها منذ
فترة.
ّ
سلتنا «فاضية» .هكذا سنعود اندية ومنتخبات
مــن مـشــاركــاتـنــا الـخــارجـيــة إذا بـقـيــت منهجية
العمل ٌنفسها سائدة.
ورش ـ ــة ت ـشـ ّـيــد اب ـن ـيــة ف ــي الـ ـه ــواء او تـفـكـيــر في
تشييدها من دون أساسات ،إنما هي تعبئة ماء
في سلة.
شربل...

جامعات لبنان عضو مفقود فـ
جامعات لبنان تحب
الرياضة ،فهي باتت وسيلة
أساسية لجذب الطالب.
تميزهم
وهؤالء في حال ّ
رياضيًا سيضعون اسم
الجامعة في الواجهة،
ما يمنح األخيرة «دعاية»
الجدية في
مجانية .وبين ّ
تعاطي الجامعات مع
الرياضة ،وما بين اعتبارها
نشاطًا ال أكثر ،يبدو مردوها
متواضعًا على الرياضة
اللبنانية عامة
كريم
شربل ّ
تعيش الحركة الرياضية الجامعية
ـان م ـن ـف ـ ًص ــل عــن
وكـ ــأن ـ ـهـ ــا ف ـ ــي ك ـ ـي ـ ـ ٍ
ال ــري ــاض ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ــام ــة .الـنـمــو
ّ
امل ـ ـ ــط ـ ـ ــرد ل ـ ـل ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا
الـ ـخ ــاص ــة ،ج ـع ــل م ــن ه ـ ــذه ال ـحــركــة
نـ ـش ــاط ــا ،ال أك ـ ـثـ ــر ،يـ ـم ــارس ــه هـ ــواة
الـ ــريـ ــاضـ ــة ،مـ ــن دون أن ي ـ ـكـ ــون لــه
أي م ـ ـ ــردود إي ـج ــاب ــي ع ـل ــى ال ـحــركــة
الرياضية في البالد ،التي ال تستفيد
ّ
ً
فعال من ّ
كم النشاطات التي تنظمها
ـداف
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات ،وم ـع ـظ ـم ـه ــا ألهـ ـ ـ ـ ٍ
ال ت ــرتـ ـب ــط ب ــال ـت ـن ـش ـئ ــة ال ــري ــاض ـي ــة
ـال إلــى
الـصـحـيـحــة أو بـتـقــديــم أبـ ـط ـ ٍ
مجتمع الرياضة في لبنان.
ط ـ ـب ـ ـعـ ــا ،ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ل ـ ـيـ ــس الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة .وهـ ـن ــا ال ـت ـص ــوي ــب عـلــى
ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـول ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
مـ ـص ــدرًا رئ ـي ـس ـيــا ل ـت ـغــذيــة األن ــدي ــة
فــي الــريــاضــات املختلفة بالنجوم
أصحاب املستوى العالي ،إذ نادرًا
م ــا ي ـخــرج الع ــب إل ــى األضـ ـ ــواء من
دون أن يكون قد بــرز في جامعته،
حيث يؤخذ في االعتبار ما ّ
قدمه،
بعقد خيالي.
فيكون االرتباط معه
ٍ
ولـبـنــان لــن يـكــون الــواليــات املتحدة
ي ــوم ــا ،إذا م ــا ت ـحــدث ـنــا ع ــن ال ـن ـظــام
الــريــاضــي املــرت ـبــط بــالـجــامـعــات أو
بــاألغـلـبـيــة ال ـســاح ـقــة م ـن ـهــا .فـهـنــاك
جــام ـعــات م ــن م ـس ـتــويــات مـخـتـلـفــة،
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ومنها الحديثة التي تحاول مجاراة
األق ــدم منها على صعيد استقطاب
ال ـطــاب ،وتـحــديـدًا الــريــاضـيــن ،عبر
ـاط ري ــاض ــي
إغ ــرائـ ـه ــم ب ــوج ــود نـ ـش ـ ٍ
يرافق الناحية األكاديمية .وبالطبع،
يبقى املوضوع في دائــرة «النشاط»
ـاب تـبــدأ بـطــريـقــة عمل
ال أكـثــر ألس ـب ـ ٍ
الجامعات في مقاربة الرياضة ضمن
ح ــرم ـه ــا .فـ ـه ــذا ال ـن ـش ــاط ل ــن ي ـخ ـ ّـرج
ً
أبـ ـط ــاال ،عـلــى اع ـت ـبــار أن الـجــامـعــات
ال ت ـهــدف إل ــى أخ ــذ ه ــذا امل ـن ـحــى ،بل
نشاطها هو جزء من نظام أكاديمي.
والنظام األكاديمي الرياضي املفيد،
يبدأ من املدارس التي ال ُت ّ
عد الطالب

ب ــال ـش ـك ــل املـ ـطـ ـل ــوب ،ف ـي ـص ـعــب عـلــى
الجامعات تطويرهم في حال وجود
ّ
التوجه ،على اعتبار أن القادمني
هذا
ّ
إليها يكونون قد تخطوا سن النضج
الرياضي.
بين الخاصة واللبنانية
السؤال عن الهدف من وجــود نشاط
رياضي في إحــدى الجامعات ،يأتي
جــوابــه غالبًا بــأن مــديــر الجامعة أو
أع ـض ــاء إدارتـ ـه ــا ي ـه ــوون الــريــاضــة،
ـواب آخر بأن الجامعة
إضافة إلى جـ ٍ
الحديثة العهد تسعى إلــى مـجــاراة
ت ـل ــك ال ـع ــري ـق ــة مـ ــن ب ـ ــاب ت ـق ــدي ــم كــل

الـبــرامــج إل ــى طــابـهــا ،بينما يعتبر
فرق تحمل اسم
بعضها أن تأسيس ٍ
الجامعة هو «املوضة» حاليًا.
وانـ ـط ــاق ــا م ــن ه ـ ــذه الـ ـنـ ـق ــاط ،ي ـبــرز
قــاسـ ٌـم مشترك عند جامعات كثيرة
ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى إداريـ ـ ـ ـ ــن أو م ــدرب ــن
ري ــاضـ ـي ــن غـ ـي ــر م ـت ـخ ـص ـص ــن ،مــا
ال يـنـعـكــس إ ًي ـج ــاب ــا ع ـلــى امل ـس ـتــوى
الـعــام ،إضــافــة إلــى أنــه ال يضيف أي
جديد إلــى املستوى الفني للطالب،
وت ـحــدي ـدًا أص ـح ــاب املــوه ـبــة مـنـهــم،
ُ
وهـ ـ ــذه ن ـق ـطــة ال ت ـس ـه ــم ف ــي عـمـلـيــة
مـتــابـعــة صـقــل ق ــدرات ـه ــم ،وبــالـتــالــي
تـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــم ري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــن ج ــاه ــزي ــن

بطل من بالدي

كيفن شحود عالقة مع األلـ ـ
عبد القادر سعد
أن تحصد لقبني فــي ظ ــرف خمسة
أيـ ـ ـ ــام لـ ـي ــس ب ـ ــاألم ـ ــر ال ـ ـس ـ ـهـ ــل ،ل ـكــن
بالنسبة إل ــى الع ــب الـتـنــس الــواعــد
كـيـفــن ش ـح ــود ( 13ع ــام ــا  -مــوالـيــد
 ،)2001/10/8ف ـ ـهـ ــذا أم ـ ـ ــر ل ـيــس
بــال ـص ـعــب ،وهـ ــو م ــا ق ــام ب ــه يــومــي
الـسـبــت والـخـمـيــس املــاض ـيــن حني
أحرز لقبي دورة غرب آسيا للتنس
في دورتيها األولى والثانية والتي
أقيمت في لبنان .شحود يعتبر من
امل ــواه ــب ال ـصــاعــدة ف ــي عــالــم الـكــرة
الصفراء ،رغم أنه يزاول اللعبة منذ
خمس سنوات فقط.

ف ــي ال ـس ــوي ــد ك ــان ــت االنـ ـط ــاق ــة مــن
بـلــده الـثــانــي حـيــث يـقـيــم ،وه ــو بلد
له مكانته في التنسّ ،
وخرج العبني
كبار كبيورن بورغ وشتيفان ادبرغ
وماتس فيالندر.
ل ـكــن ال ـب ـلــد األول بــالـنـسـبــة إل ــى آل
شـحــود ،هــو لبنان ،حيث يــزورونــه
كثيرًا .ويلعب شحود ،ابن بلدة غزير،
بــاس ـمــه ف ــي ال ـب ـط ــوالت ال ـخــارج ـيــة
وبــاســم ن ــادي الـصـفــرا مــاريــن ،وهو
منضم أيضًا الــى نــادي فالكنبورغ
ّ
يتمرن يوميًا على
السويدي ،حيث
مدى ثالث ساعات لخمسة أيام في
األس ـب ــوع عـلــى يــد املـ ــدرب الـصــربــي
دوبن ستناكوفيتش.

عالقة كيفن مع املضرب بدأت صدفة
حني كان يبلغ من العمر  9سنوات.
فهو كان يزاول لعبتي كرة الطاولة
وكرة القدم ،وكان بارعًا فيهما ،لكن
شـقـيـقـتــه ل ــوس ــي ( 26ع ــام ــا) لفتت
نظره إلى لعبة التنس التي تزاولها،
فـ ــأراد الـتـجــربــة ون ـجــح فـيـهــا ب ــرأي
املدربني في السويد الذين اعتبروا
شحود موهبة كبيرة يمكن صقلها
ليصبح نجمًا في املستقبل.
صعد شحود على منصات التتويج
لـلـمــرة األولـ ــى ،وه ــو لــم يكمل عامه
ال ـ ـثـ ــانـ ــي عـ ـش ــر ح ـ ــن ف ـ ـ ــاز ب ـب ـطــولــة
غــرب آسيا العام املاضي في لبنان.
ح ـي ـن ـهــا أوص ـ ـ ــل ل ـب ـن ــان الـ ـ ــى ال ـف ـئــة

األولــى حيث خاض غمار منافسات
ب ـط ــول ــة ب ــان ـك ــوك وكـ ـ ــان م ــن أف ـضــل
أرب ـع ــة الع ـبــن تــأه ـلــوا ال ــى فـيـتـنــام.
لم يستطع حينها شحود املشاركة
بسبب إصابة في كتفه.
م ـح ـط ـتــه ال ـع ــامل ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة كــانــت
فــي كــأس دايـفـيــس فــي ماليزيا في
ش ـبــاط املــاضــي حــن أوص ــل لبنان
الى الفئة األولى وخاض املنافسات
في الهند وكان قادرًا على الوصول
ال ــى ب ـطــولــة ال ـع ــال ــم ،ل ـكــن ال ـحــظ لم
يحالفه .بــاألحــرى ،فــإن قلة الخبرة
نتيجة صغر سنه هــي التي لعبت
دورًا ف ــي عـ ــدم ظ ـه ــور ش ـح ــود فــي
بـطــولــة الـعــالــم .فبطل لـبـنــان لفئته

