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ـــي جسم الرياضة الوطنية
الطالب على غرار ما تفعل نظيرتها
ـاب ي ـم ـك ــن رب ـط ـهــا
الـ ـخ ــاص ــة ألسـ ـ ـب ـ ـ ٍ
بالجانب التسويقي .وهنا الحديث
عــن سعي قسم كبير مــن الجامعات
إلـ ــى م ـح ــاول ــة ج ـمــع أف ـض ــل ال ـطــاب
الرياضيني ضمن أروقـتـهــا ،فهؤالء
سـيـجـلـبــون مـعـهــم الـنـتــائــج الــافـتــة
ل ـفــرق ـهــا ف ــي امل ـن ــاف ـس ــات امل ـخ ـت ـل ـفــة،
ّ
سيسوق اسمها في اإلعالم،
وهذا ما
وبــال ـتــالــي سـيـحـمــل عـ ــددًا أك ـب ــر من
ه ــواة الــريــاضــة عـلــى الـتـسـجـيــل في
ّ
كلياتها.
وي ـ ـل ـ ـفـ ــت املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي فــي
دائـ ــرة ال ـن ـشــاط الــريــاضــي الـخــاصــة
ب ــالـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،ال ــزمـ ـي ــل
ودي ــع عـبــد ال ـنــور ،إل ــى أن «بـطــوالت
الجامعة اللبنانية هدفها االحتكاك
الــريــاضــي وتــأكـيــد أهـمـيــة الــريــاضــة
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ال ـتــرب ـيــة األك ــادي ـم ـي ــة».
ويـضـيــف« :طـبـعــا ال تملك الجامعة
اللبنانية القدرة على تقديم األبطال
أو صقلهم ،لكن يمكن نشاطاتها أن
تلفت األنظار إلى بعضهم من خالل
بعض الـبـطــوالت الخاصة بالفروع
املختلفة».

لـلـمـنــافـســة عـلــى ال ـســاحــة الــوطـنـيــة.
وإذ ال يمكن ل ــوم بـعــض الجامعات
الـخــاصــة عـلــى ع ــدم أخــذهــا للنشاط
ـان
ال ــري ــاض ــي الـ ـخ ـ ّـاص ب ـهــا إلـ ــى م ـكـ ٍ
ـدر إيـ ـج ــابـ ـي ــات ع ـلــى
ي ـم ـك ـن ــه أن ي ـ ـ ـ ـ
ال ــري ــاض ــة الـلـبـ ّنــانـيــة ع ـمــومــا ،فـهــذه
الجامعات ـ بغض النظر عن حقيقة
الثقافة الرياضية املوجودة لديها ـ ال
تملك املنشآت الـضــروريــة لتأسيس
نشاط رياضي مثالي يمكنه أن يفرز
ٍ
ّ
متفوقني.
رياضيني
لكن هذا األمر ال ينطبق على الجامعة
اللبنانية حيث يتمتع حرمها في
ال ـ ـحـ ــدث ب ـم ـن ـش ــآت ري ــاضـ ـي ــة مـنــذ

نحو عـشــرة أع ــوام بــوجــود مضمار
ألل ـعــاب ال ـقــوى ومـلـعــب ل ـكــرة الـقــدم
ومــاعــب لكرة السلة وكــرة املضرب
وغيرها من مالعب يمكن االستفادة
منها في تنظيم البطوالت الخاصة
بالجامعة ،إضافة إلــى ّ
تحولها في
الفترة األخيرة الستضافة بطوالت
رسمية ومنتخبات وطنية.
وب ـغــض ال ـن ـظــر عـ ّـمــا إذا كــانــت هــذه
املنشآت متكاملة أو العكس ،فإنه ال
يــوجــد فــي الجامعة اللبنانية نظام
الس ـت ـق ـطــاب ال ــري ــاض ـي ــن امل ـم ـيــزيــن،
وال ـج ــام ـع ــة ال ــرس ـم ـي ــة ـ أس ــاس ــا ـ ال
تملك الوسيلة الناجعة لجذب هؤالء

جامعات تتحدى النوادي
وف ــي م ـ ــوازاة ال ـحــديــث عــن الـجــانــب
التسويقي الذي يعود بالفائدة على
الجامعات الـخــاصــة ،ذهـبــت بعض
ه ــذه الـجــامـعــات إل ــى أبـعــد مــن هــذا
ّ
الجدية في التعاطي
األمر ،من خالل
مع الجانب الرياضي ،لدرجة ذهبت
فيها إلــى تحدي الـنــوادي من خالل
هيكليتها وطريقة عملها ،ودائمًا
عبر سعيها إلى استقطاب الطالب
إل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـ ـه ـ ــم أصـ ـح ــاب
املوهبة الرياضية.
ويؤكد مسؤول الرياضة في جامعة
القديس يوسف ،مارون الخوري ،أن
البحث عن الطالب املميزين رياضيًا
ه ــو ع ـمــل جـ ـ ـ ّـدي« ،ل ـك ــن امل ـن ــح الـتــي
تـعـطــى إلـ ــى ه ـ ــؤالء الـ ـط ــاب يــؤخــذ
فيها باالعتبار ّ
تميزهم األكاديمي
ّ
أيـ ـض ــا ،ب ـح ـيــث يـ ـه ــم جــام ـع ـت ـنــا أن
ّ
تخرج طالبًا متفوقني في املجاالت
ّ
كافة» .ويذهب الخوري الذي يدرب
ف ــري ــق « »USJفـ ــي ب ـط ــول ــة ل ـب ـنــان
ل ـكــرة ال ـق ــدم ل ـل ـصــاالت ،لـلـتــأكـيــد أن
العمل ال يتوقف طوال السنة لجلب
الرياضيني املميزين إلــى الجامعة،

«وذلـ ــك مــن خ ــال تنظيمنا دورات
ل ـل ـم ــدارس ال ـت ــي غــال ـبــا م ــا ي ـتــوافــد
الطالب منها إلى جامعتنا».
جـ ّ
ـديــة « »USJفــي الـعـمــل الــريــاضــي
دفـ ـعـ ـتـ ـه ــا إل ـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز م ـن ـشــآت ـهــا
الرياضية ،ال بل ذهابها أخيرًا إلى
ناد تتيح
التحضير إلصدار رخصة ٍ
لها االنغماس في بطوالت رسمية
ف ــي ري ــاض ــات مـخـتـلـفــة« ،ل ـكــن رغــم
كــل هــذا الـتـقـ ّـدم على صعيد العمل
الرياضي الجامعي ال يمكننا القول
إن األنـ ــديـ ــة تـسـتـفـيــد م ــن ال ـن ـشــاط
ـان
ال ـج ــام ـع ــي ،ب ــل ال ـع ـك ــس ف ــي م ـك ـ ٍ
م ـ ــا ،ب ـح ـيــث إن الـ ـط ــاب ي ـت ــدرب ــون
ف ــي أنــدي ـت ـهــم بــان ـت ـظــام ،وبــال ـتــالــي
تستفيد جامعاتهم من هذه النقطة،
بحيث إن مستواهم املرتفع ينعكس
نـتــائــج طـ ّـيـبــة ت ـعــود بــالـفــائــدة على
الجامعة» ،يضيف الخوري.

يتداخل التسويق
السم الجامعة مع
التوجهات الرياضية
لبعض الجامعات

ويلتقي زيــاد سـعــادة ،املـســؤول عن
ال ــري ــاض ــة ف ــي ال ـجــام ـعــة األمـيــركـيــة
للعلوم والتكنولوجيا ،مع خوري في
هذا الــرأي ،من دون إسقاطه مسألة
حـ ـض ــور ال ـت ـس ــوي ــق فـ ــي ت ــوج ـه ــات
ب ـعــض ال ـج ــام ـع ــات ،ألن هـ ــذا األم ــر
يلفت الـطــاب إلـيـهــا ،بحيث يذهب
ال ـب ـعــض لــان ـض ـمــام إل ــى الـجــامـعــة
الـتـ ّـي تــرضــي طـمــوحــاتــه الرياضية
ب ـغــض الـنـظــر ع ــن أق ـســاط ـهــا« ،لـكــن
فــي « »AUSTتــأخــذ األمـ ــور منحى
آخ ــر ،بـحـيــث اسـتـخــدمـنــا الــريــاضــة
ل ـت ـح ـســن ع ــام ــات ال ـ ـطـ ــاب ،إذ إن
املهملني لدراستهم ال مكان لهم في
النشاطات الرياضية للجامعة».

اتحاد الجامعات
«المغيّب»
االتـحــاد الرياضي اللبناني للجامعات
هـ ــو الـ ـكـ ـي ــان املـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـض ــم كــل
ال ـجــام ـعــات ري ــاض ـي ــا .إال أن دور هــذا
االتحاد غاب ،أقله في العامني األخيرين،
بظروف عــدة ،على رأسها وفاة
متأثرًا
ٍ
رئيسه السابق القاضي نصري لحود.
ه ــذا االت ـحــاد ك ــان قــد أصـبــح فــي كنف
وزارة التربية خالل عهد الوزير السابق
للشباب والــريــاضــة أحـمــد فـتـفــت .لكن
قبل عامني ،عــاد االتـحــاد الجامعي الى
وزارة الـشـبــاب والــريــاضــة ،الـتــي طلبت
وفـ ــق املـ ــرسـ ــوم  8990إطـ ـ ــاق ات ـح ــاد
جديد ،على أن تؤسس الجامعات أندية
لها .وهذا األمر عارضته الجامعات على
اعـتـبــار ان ه ــذه الـخـطــوة ال تـتــاقــى مع
قدراتها او اهدافها ،ليتم بعدها تشكيل
لجنة يــرأسـهــا رئـيــس االت ـحــاد السابق
للكرة الـطــائــرة املحامي نصري لحود،
فدخلت هــذه اللجنة في مفاوضات مع
الوزارة ،حيث حصلت بعض التعديالت
التي كانت مفروضة عليها ،في موازاة
قـبــولـهــا ب ـت ـحـ ّـول ال ـجــام ـعــات ال ــى انــديــة
بشكل تدريجي.
ٍ
وفــي وقـ ٍـت يبدو فيه النشاط الرياضي
الجامعي كثيفًا ،غابت نشاطات االتحاد
ال ــري ــاض ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـل ـج ــام ـع ــات فــي
العامني االخـيــريــن ،حيث لــم يقم سوى
بتنظيم دورة في كرة املضرب تكريمًا
لرئيسه الراحل لحود.
حــالـيــا ،وف ــي مـ ــوازاة عـمــل الـلـجـنــة على
تـفـعـيــل االتـ ـح ــاد وال ـت ـح ـض ـيــر إلجـ ــراء
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ي ـت ــم ال ـت ـح ـض ـيــر إلطـ ــاق
روزن ــام ــة ب ـط ــوالت مـخـتـلـفــة للجنسني
فــي ك ــرة الـسـلــة وال ـك ــرة ال ـطــائــرة وكــرة
القدم للصاالت والسباحة وكرة الطاولة
والريشة الطائرة والتايكواندو وألعاب
القوى والشطرنج.
ويلفت األم ــن الـعــام ج ــورج نــاضــر الى
أه ـم ـيــة اطـ ــاق ه ــذه ال ـب ـط ــوالت بــأســرع
وقـ ـ ٍـت م ـم ـكــن« ،وخ ـص ــوص ــا ان كـثــافــة
ال ـن ـشــاطــات الــريــاض ـيــة حــالـيــا يمكنها
ان تـفــرز منتخبات جامعية قــويــة في
االلـعــاب املختلفة ،وهــو امــر لطاملا كان
اســاسـيــا فــي عمل االت ـحــاد ،حيث كان
ّ
همنا في الفترة املاضية أال نفقد مكاننا
ع ـلــى الـصـعـيــد ال ــدول ــي ،ون ـس ـعــى بكل
قوانا للعودة الى تمثيل لبنان خارجيًا
بأفضل صور ٍة ممكنة».

ـقاب في الرحلة إلى العالمية
م ــا زال ي ــذك ــر مـ ـب ــاراة ال ــزوج ــي في
الهند والتي خسرها مع زميله كريم
نــاجـيــا  2 - 1نتيجة استخفافهما
ب ــال ـخ ـص ــم .فــال ـث ـنــائــي كـ ــان ق ــد ف ــاز
بمباريات الفردي ،لكن في الزوجي
خـســرا رغ ــم تقدمهما باملجموعات
 ،0 - 1اضــافــة الــى حصولهما على
ث ــاث ك ــرات حــاسـمــة فــي املجموعة
الـثــانـيــة ( )3 Match Pointsلكنهما
عـ ــادا وخ ـس ــرا  2 - 1لـيـفـقــدا فــرصــة
الـ ـت ــأه ــل ال ـ ــى ب ـط ــول ــة الـ ـع ــال ــم .ه ــذه
امل ـب ــاراة هــي مــن الــذكــريــات املخيبة
ال ـ ـتـ ــي مـ ــا زالـ ـ ـ ــت ع ــالـ ـق ــة فـ ــي ذاكـ ـ ــرة
ش ـح ــود وه ــو ي ـت ـحـ ّـســر ع ـل ـي ـهــا .أمــا
أهــم املـبــاريــات التي تلمع فــي ذاكــرة

ش ـحــود ف ـهــي ن ـهــائــي ب ـطــولــة غــرب
آس ـيــا ال ـعــام املــاضــي ال ـتــي أحــرزهــا
في لبنان.
ل ـك ــن ال ـ ــى أي ـ ــن ي ــري ــد ك ـي ـفــن ش ـحــود
الوصول؟
سؤال يجيب عنه والده جورج الذي
يرافقه في جميع أسفاره وبطوالته.
فالعاملية هي الهدف األول وألجلها
يعمل شـحــود األب واالب ــن ،وال شك
أن هذا األمر يتطلب مجهودًا كبيرًا.
يقول جورج شحود« :القصة متعبة
وت ـح ــرق وق ـت ــا ك ـث ـي ـرًا ،ح ـيــث إن ــك ال
تملك خيار رفض القيام بالواجبات.
فأنا سافرت العام املاضي ست مرات
مــع كـيـفــن ،وه ــذا إج ـبــاري نـظـرًا إلــى
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صغر سنه حيث ال يمكن أن تتركه
يسافر وحده».
وت ـش ـكــل ال ـت ـنــس جـ ــزءًا رئـيـسـيــا من
حياة كيفن ،لكن تبقى الدراسة هي
األهم ،وهو يتلقى تعليمه في مدرسة
سويدية ،في الصف السادس .إال أن
التنس واملدرسة ال تمنعان شحود
مــن أن يكون لــه حياته الخاصة مع
أصــدقــائــه الـســويــديــن واللبنانيني،
فهو يعيش بشكل طبيعي كأي ولد
في عمره ،إال أن أحالمه تبدو بعيدة
جـ ـدًا ،وه ــي ب ــدأت مــن لـبـنــان وبــدعــم
كبير مــن االت ـحــاد اللبناني للتنس
كما يقول والده جورج ،وترنو نحو
العاملية ومنصاتها.

