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مقال

رياضة
رئيس اإلتحاد اللبناني للسباحة :نتائج عملنا
تظهر في تحقيق األرقام وإحراز امليداليات

يعرف طبيب الجراحة التجميلية الدكتور طوين نصار الذي يشغل رئاسة االتحاد اللبناين للسباحة لوالية ثانية تواليا ،ان اكامل
مسرية النجاح التي بدأها عام  2016يف ظل الظروف واالوضاع االقتصادية ،االجتامعية والصحية ،الصعبة والقاسية التي تعيشها
البالد ،والتي انعكست سلبا عىل مختلف القطاعات وابرزها قطاع الرياضة ،ليس امرا سهال ويتطلب ارادة قوية وجهدا مضاعفا
رغم كل هذه العراقيل والصعوبات متكن
االتحاد من القيام بواجبه عىل اكمل وجه .فنظم
البطوالت وشارك يف مسابقات وكان حارضا يف
استحقاقات عربية واسيوية وعاملية .لقد حقق
انجازات واحرز ميداليات وحافظ عىل مستوى
سباحيه ،كام مل يغب عن الجمعيات العمومية
العربية ،االسيوية والدولية التي لطاملا كان لبنان
الحارض االبرز فيها.
"االمن العام" التقت رئيس االتحاد الدكتور
طوين نصار وكانت جولة افق عن واقع السباحة
وحارضها ومستقبلها ،وانعكاس الظروف
االستثنائية التي نعيشها عىل نشاطها.
■ من الوالية االوىل يف العام  2016اىل الوالية
الثانية يف خريف  2020ماذا تغري؟
□ عندما تسلمنا املهام يف الوالية االوىل عام
 2016كان االتحاد يف حاجة اىل كثري من
العمل والدعم والتغيري يف بعض االمور .كانت
املسؤوليات كبرية خصوصا لناحية القرارات
االساسية التي تؤدي اىل تغيري يف منط واسلوب
قدميني .كنا نأمل يف ان تكون الوالية الثانية
تكملة للربامج والخطط ،لكننا اصطدمنا
بتغيريات وتطورات دراماتيكية فرضت اسلوبا
جديدا من التعاطي يتأقلم ويتامىش مع الواقع
القائم مام صعب املهمة اكرث من الوالية االوىل،
لكننا مثابرون ولن نستسلم.
■ ماذا تعلمت من رئاسة االتحاد اللبناين
للسباحة طوال هذه الفرتة؟
□ االيجابية يف التعاون وعدم التفرد واالبتعاد
من السلبية ،ألن يف التعاون قوة ،ويف االيجابية
نجاح وتقدم .ما مييز اتحادنا انه منسجم،

كاملة عىل كل الصعد العادة االمور اىل نصابها
ووضعها عىل السكة الصحيحة من كل النواحي
اللوجستية ،االدارية ،الفنية ،املالية ،وغريها من
االمور التي تساعد وتساهم يف تسيري عمل
االتحاد يف شكل طبيعي .هذه االجراءات
تطلبت تكاليف باهظة ناهزت  100الف
دوالر .لكن االمور باتت اسهل يف الوالية الثانية
والتكاليف اقل ،وحاليا عمل االتحاد يسري يف
شكل طبيعي.
■ ما هي الخربة االدارية التي اكتسبتها من
خالل رئاستك لالتحاد؟
□ ال اريد ان اتباهى بأن االتحاد استفاد من
خربة طوين نصار وعالقاته ومعارفه وامكاناته،
علام ان ليس لدي سباح يف افراد عائلتي او
اقاريب او يعمل يف السباحة .يف املقابل ،ال انكر
انني تعرفت اىل اشخاص يعملون يف الرياضة
بحامسة من دون مصالح شخصية .اشجع عىل
الدخول اىل عامل االدارة الرياضية ،خصوصا اذا
كانت تشبه اتحادنا وتسودها روح التعاون
واالندفاع ،والعمل من دون مقابل من اجل
خدمة االخرين ونجاحهم.

رئيس االتحاد اللبناين للسباحة الدكتور طوين نصار.

تعلمت من رئاسة االتحاد
االيجابية في التعاون
واالبتعاد من السلبية

ويعمل اعضاؤه بروح التفاهم من اجل مصلحة
اللعبة .العمل االتحادي مجاين واالعضاء
جميعهم يقدمون من وقتهم وجهدهم من
دون مقابل .فحضور االجتامعات والتحضري
للمسابقات والبطوالت والبعثات الخارجية

للمنتخبات الوطنية والحصص التدريبية واالمور
اللوجستية ،تتطلب جهودا كبرية ووقتا كثريا من
الجميع .ال نتطلع يف العمل االتحادي اىل تحقيق
اي ارباح مادية ،فاملكاسب هي فقط معنوية،
والهم االكرب هو بلوغ االهداف وتنفيذ كل
الربامج التي تخدم اللعبة وتصب يف مصلحتها.
■ واليتان متتاليتان عىل رأس االتحاد ،من عامل
التجميل اىل عامل السباحة ،ما الذي استطعت ان
تجمله يف السباحة؟
□ اعترب ان االتحاد رشكة من رشكايت ومن
واجبي تخصيص جزء من وقتي لتسيري شؤونه.
يف الوالية االوىل كانت االمور صعبة اىل حد
ما ،وكان االتحاد يف حاجة اىل عملية جراحية

■ كيف تصف العالقة باعضاء االتحاد وهل
االمور تسري يف شكل طبيعي؟
□ جيدة جدا .بات الجميع عىل قناعة بأن
االنسجام داخل االتحاد يسهل العمل ويساعد
يف تحقيق االهداف التي وضعناها نصب اعيننا
كفريق عمل واحد .هذا ال يعني عدم وجود
معارضة بناءة ،وحصول نقاش حول الكثري من
االمور يصل بعضها اىل الحدية ،لكن دامئا ضمن
االطار الصحي والبناء بعيدا من التشنج والرفض
املطلق .طوال فرتة واليتي مل تتخذ اللجنة
االدارية لالتحاد اي قرار منفرد او باالكرثية ،بل
مبوافقة جميع االعضاء.
■ البعض يتهم االمني العام لالتحاد بأنه "وان
مان شو" وينفرد بالقرارات؟
□ هذا ظلم .االمني العام رجل نشيط يعمل
بجهد واشكره عىل مساعدته ووقوفه اىل

كأس العالم
حلم بعيد املنال
خرج منتخب لبنان لكرة القدم من التصفيات االسيوية النهائية املؤهلة اىل كأس العامل 2002
يف قطر ،برصيد  6نقاط يف املركز االخري ضمن املجموعة االوىل ،ليطوي صفحة التصفيات
ويفتح ملف التحضريات لنهائيات كأس اسيا  .2023لكن هل لبنان قادر عىل ان يتأهل اىل
كأس العامل؟ صحيح ان بلوغ اقوى مسابقة كروية امنية وحلم لكل لبناين ،لكنه يف الواقع
حلم بعيد املنال العتبارات كثرية ،ابرزها واقع كرة القدم اللبنانية مقارنة بنظرياتها يف القارة
االسيوية .لقد بالغنا بتمسكنا بالحلم واالمل رمبا لشدة حاجتنا اىل فرحة واىل غد افضل،
والعتقادنا بأن الحياة ستبتسم لنا بعدما اصبحت ايامنا سودا تشبه ليالينا الكالحة من شدة
الظلمة التي تعيشها البالد عىل وقع اسوأ ازمة يف تاريخها .من السهل رمي املسؤولية عىل
طرف واحد بعدما حل لبنان يف املركز االخري يف املجموعة االوىل للدور الحاسم ،خصوصا وان
املستوى الفني مل يكن ثابتا .ومن الطبيعي ان توجه اصابع االتهام اىل املدير الفني املدرب
التشييك ايفان هاشيك ،بالتقصري تارة وبحسابات خاطئة تارة اخرى .رمبا قدم هاشيك عمال
جيدا لناحية التنظيم عىل ارض امللعب ،لكنه يف املقابل يتحمل جزءا من املسؤولية .لقد
بدا شكل الفريق كمجموعة افضل بكثري من السابق ،لكن ال ميكن التغايض عن االخفاق يف
عدم قراءته الجيدة للمباراتني الحساستني واملفصليتني ،ابرزها امام منتخبي ايران واالمارات
العربية املتحدة واللتني شكلتا منعطفا اساسيا يف مشوار املنتخب اللبناين .من دون اغفال او
تجاهل ضعف االمكانات الهجومية للمنتخب التي ال تخوله فتح امللعب ومواجهة منتخبات
اقوى منه ،بدليل ان لبنان كان االسوأ تسجيال بني املنتخبات الـ 12التي بلغت الدور النهايئ
مكتفيا بـ 5اهداف فقط يف  10مباريات .اكرث املتفائلني مل يكن يتوقع ان يفوز لبنان عىل
ايران يف املباراة االخرية من التصفيات التي اجريت بينهام عىل ملعب مدينة مشهد االيرانية
اال يف حال حصول معجزة ،غري ان زمن العجائب وىل اىل غري رجعة .علام ان كرثا اعتربوا
املباراة امام املنتخب االيراين فرصة لتلميع الصورة التي تشوهت يف شكل كبري امام املنتخب
السوري حني خرس منتخب لبنان امامه  3 - 0عىل ملعب صيدا .انهى لبنان مشواره يف
التصفيات االسيوية النهائية بصورة بشعة ،وانتهى معه عقد املدرب هاشيك ،تزامنا مع بدء
عمل لجنة املنتخبات الجديدة القدمية التي شكلها االتحاد اللبناين الشهر املايض برئاسة عضو
اللجنة التنفيذية مازن قبييس ،التي بارشت مهامها بعد انتهاء التصفيات وفق االتفاق عىل
اعتبار انها غري مسؤولة عن النتائج السابقة ،علام ان رئيسها مل يتغري! ويعلم اعضاء اللجنة
ان امامهم عمال شاقا يبدأ بالجهاز الفني للمنتخب وتحديدا عقد املدرب هاشيك الذي انتهى
عقب املباراة مع ايران .السؤال االبرز :هل يجدد االتحاد اللبناين للمدرب هاشيك ام يبحث
عن مدرب آخر يقود املنتخب اللبناين يف نهائيات كأس آسيا يف الصني بعد حواىل  15شهرا؟
ال شك ان اي قرار سينطلق من عوامل عدة ،منها تقييم لتجربة املدرب هاشيك خالل
السنة التي عمل فيها مع املنتخب اللبناين .قاد هاشيك منتخب لبنان يف  10مباريات رسمية
اسيوية ،وثالث مباريات عربية حاصدا  6نقاط يف التصفيات االسيوية ،و 3نقاط يف البطولة
العربية يف مجموعة ضمته اىل جانب منتخبات مرص والجزائر والسودان.
فرضت تجربة هاشيك مع منتخب لبنان عددا من التساؤالت :هل نجح مع منتخب لبنان ام
ال؟ هل يستطيع ان يقدم اكرث مام قدمه خالل الفرتة املاضية؟ هل هو الوحيد الذي يتحمل
مسؤولية؟ هل التجديد يعني الحفاظ عىل الجهاز الفني املساعد بكامل اعضائه ام هناك
صيغة جديدة؟ ويف حال عدم التجديد من هو البديل؟
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
جانبي منذ اليوم االول لرئاسة االتحاد .هو
رجل مثابر ،امني ،واضح ومتفرغ يف شكل كبري
للعبة .اعتقد ان كل االتحادات يف حاجة اىل
اشخاص مثله تعمل بصمت وكفاية .نحن عىل
تنسيق دائم باالمور الصغرية والكبرية وال يوجد
اي تفرد بالقرارات.
■ هل تتجاوب اندية السباحة مع مطالب
االتحاد وكيف تصف العالقة معها؟
□ متينة وجيدة جدا ،ونحن عىل تواصل
وتنسيق دامئني .االتحاد موجود دامئا يف
نشاطات االندية ،واالخرية متجاوبة مع كل
نشاطات االتحاد .التعاون وثيق والثقة متبادلة،
ونحن حريصون عىل العالقة الجيدة مع جميع
االندية من دون استثناء.
■ كم تبلغ ميزانية االتحاد السنوية و َمن
يتحمل الجزء االكرب منها؟
□ ترتاوح بني  30و 40الف دوالر ،اتحمل الجزء
االكرب منها كام اغطي اي نقص قد يحصل .بني
الحني واالخر ،يحصل االتحاد عىل مساعدات
من االتحاد الدويل لدعم تنفيذ بعض الربامج،
والفائض من هذه املساعدات يدخل يف
صندوق االتحاد.
■ ماذا عىل صعيد املساعدات املالية من
الجهات املحلية مثل وزارة الشباب والرياضة
واللجنة التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية؟
□ لالسف الجهات املحلية غري موجودة،
والجهات الخارجية تدعم بعض الربامج
التدريبية ودورات محددة كام تؤ ّمن جزءا من
تكاليف سفر البعثات اىل البطوالت العربية،
القارية والدولية.
■ يف ظل االزمات الكثرية اىل اي مدى تأثرت
السباحة باالزمتني املالية والصحية؟
□ عىل الصعيد املايل ،من الطبيعي ان نتأثر
كبقية القطاعات خصوصا وان التكاليف
ارتفعت يف شكل جنوين وغري مسبوق.
اما عىل صعيد ازمة كورونا ،فيمكن اعتبار
السباحة اللعبة االكرث رضرا النها بقيت تحت

االتحاد استفاد
من خبرتي وعالقاتي
ومعارفي وامكاناتي

الحظر الفرتة االطول كذلك استمر اقفال
املسابح لفرتة طويلة ،لذا نعمل عىل تعويض
تلك الفرتة من خالل تنفيذ الربامج املقررة.
من الخطأ التقليل من اهمية ارتباط الرياضة
عموما والسباحة خصوصا بالوضع العام
يف البلد ،والخروج من االزمتني االقتصادية
والصحية امر اسايس حتى نتمكن من اكامل
عملنا وتنفيذ خططنا من دون اي نقص
لحصد النتائج االيجابية املنتظرة.
■ كم بلغ عدد السباحني املسجلني يف االتحاد،
وهل االرقام يف تزايد؟
□ الرقم كبري ويرتفع يف شكل الفت .االقبال
عىل اللعبة واضح ،ونسعى اىل ادخال السباحة
اىل كل بيت .نحن عىل تعاون مع الكثري من
املدارس ،ويف صدد ابرام اتفاقات مع عدد من
الجامعات الدخال اللعبة ضمن املنهج الرتبوي
لتكون السباحة مادة كبقية املواد يخضع فيها
الطالب المتحان ويحصل عىل عالمة.
■ كيف هي التحضريات للموسم الجاري ،وهل
ستقام البطوالت يف موعدها؟
□ ستقام بطولة لبنان يف مسبح نادي الجمهور
يف منتصف شهر ايار الجاري ،واتوقع ان
تشهد منافسة حامية نظرا اىل التحضريات
واالستعدادات الجدية يف النوادي .نحرض
لتنظيم دورة مدربني يف الصيف مستوى 2 ،1
و ،3اضافة اىل املشاركة يف بطولة العامل املقررة
يف العاصمة املجرية بودابست.
■ هل تتوقع تحقيق ارقام جديدة ،وماذا عن
السباحني الواعدين؟

□ نفاجئ الناس ونتفاجأ بدورنا باالرقام التي
تتحقق وبحصد امليداليات رغم كل الصعوبات
واملشاكل التي نواجهها .آخر انجاز تحقق كان
يف البطولة العربية لحوض  25مرتا التي اقيمت
يف امارة ديب يف االمارات العربية املتحدة،
عندما حصد منتخب لبنان  12ميدالية (5
ذهبيات ،فضيتان و 5برونزيات) وسجل
السباحون اللبنانيون  5ارقام عربية و 6ارقام
لبنانية .هذا االمر ال يفرحنا فقط ،بل ينسينا
تعبنا ويشجعنا عىل بذل املزيد من الجهد
ليبقى لبنان موجودا عىل الساحة العربية يف
شكل فاعل ومميز.
■ مطمنئ اىل مستقبل اللعبة؟
□ مطمنئ اىل عمل االتحاد والنتائج التي
سنحصدها .فعمل االتحاد يظهر من خالل ارقام
السباحني واحراز امليداليات وحصد الجوائز.
هذا ما ملسناه منذ الوالية االوىل ،والذي جاء
ترجمة عملية للوعود التي قدمتها منذ اليوم
االول بالعمل عىل رفع شأن اللعبة وتحقيق
انتصارات خارجية.
■ كيف تصف العالقة مع اللجنة التنفيذية
للجنة االوملبية اللبنانية؟
□ ال يوجد اي تواصل والعالقة مقطوعة يف
شكل كامل .رغم ان اتحادنا عضو يف الجمعية
العمومية للجنة االوملبية اال اننا ال نشعر
بوجودها .،كام ان اللجنة التنفيذية مل تقم
بأي مبادرة ،ويبدو انها ال تزال متاثرة بذيول
االنتخابات وتتعاطى بكيدية مع االتحادات
التي مل تنتخبها وال تؤيدها! لذا نحن نعمل وكأن
اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية غري موجودة.
■ هل ميكن ان نراك عىل رأس االتحاد لوالية
ثالثة ،وهل لديك طموح غري ريايض؟
□ اذا كان وجودي يساعد فانا جاهز ،اما يف
حال وجد شخص آخر قادر عىل املساعدة يف
شكل اكرب فانا غري متمسك باملنصب بل جاهز
ملساعدته يك ينجح .اخريا ،اؤكد واشدد عىل
عدم وجود اي طموح غري ريايض.
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