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رياضة

يعيش فريق الحكمة بريوت لكرة السلة يف املوسم الحايل اوضاعا مستقرة انعكست نتائج ايجابية عىل الفريق الذي حافظ عىل 
صدارة بطولة دوري الدرجة االوىل للرجال منذ انطالقتها حتى انتهاء مرحلة الذهاب التي احرز لقبها املعنوي "بطل الذهاب"، 

بسجل تضمن خسارة امام الريايض يف مقابل 10 انتصارات، قبل ان يرتاجع اىل املركز الثاين بعد الخسارة امام دينامو لبنان 

بأن  النفس  االخرض  النادي  جمهور  ميني 
يكون املوسم الحايل هو موسم العودة اىل 
الفريق نجح  احراز االلقاب، خصوصا وان 
الودية  الدولية  قطر  دورة  لقب  احراز  يف 
منصات  عن  غياب  بعد  املوسم  بداية  يف 
يعزز هذه  ما  19 سنة.  التتويج دام زهاء 
املوسم  هذا  الفريق  تشكيلة  ان  الفرضية، 
علام  كثريا،  املايض  املوسم  عن  تختلف 
املايض  العام  بطولة  يف  نجح  الفريق  ان 
النصف  الدور  منافسات  اىل  الوصول  يف 
النهايئ )املربع الذهبي( او "الفاينال فور"، 
فريست  بريوت  فريق  امام  يخرج  ان  قبل 
كلوب بنتيجة 3 - 0 من اصل 5 مباريات 

ممكنة.  
هذا  الحكمة  فريق  ان  عىل  كرث  يجمع 
بالبطولة  الذهاب  مقومات  ميلك  املوسم 
مع  خصوصا  املايض،  املوسم  من  ابعد 
مزهر  عيل  مثل  دولية  عنارص  وجود 
االمرييك  اىل  اضافة  الدرويش،  وسريجيو 
افضل  من  يعترب  الذي  الكسندر  كليف 
املحلية،  الساحة  عىل  االجانب  الالعبني 
وقد اثبت فعاليته يف الكثري من املباريات، 
من دون استبعاد حصول تغيري عىل صعيد 
املربع  بلوغ  قبل  روش  كريوين  الالعب 

الذهبي. 
كرة  لجنة  رئيس  التقت  العام"  "االمن 
سمري  الفريق  ومدير  النادي  يف  السلة 
الفريق  حارض  حول  حوار  وكان  صالح، 
الحايل،  املوسم  وطموحات  ومستقبله 
والصعوبات التي يواجهها يف ظل االوضاع 
والظروف االقتصادية واملعيشية الصعبة. 

رئيس لجنة كرة السلة يف نادي الحكمة بريوت سمري صالح.

شغيل  الحقا  ليصبح  اعشقه  واصبحت 
الشهرية:  املقولة  عيّل  فانطبقت  الشاغل. 
فنادي  يوم".  كل  حكاموي  لَيوم،  "حكاموي 
رشف  يل  زال  وما  كان  كبري  رصح  الحكمة 
الحق  كنت  ايام  الطفولة،  ايام  منذ  خدمته 
بالفريق اىل كل املالعب ليس التابع مبارياته 
اليوم  اىل  ايضا،  التدريبية  الحصص  بل  فقط 
الذي اصبحت فيه عىل متاس مبارش بفريق 
اموره، واحرص  اتابع حاليا  الذي  السلة  كرة 
عىل  يساعد  ان  ميكن  ما  كل  انجاح  عىل 

ازدهار النادي االخرض وتقدمه.
 

ميكن  فرتة  بعد  االدارية  اللجنة  تسلمتم   ■
للنادي،  الحديث  التاريخ  يف  االسوأ  اعتبارها 
انتشال  من  تتمكنوا  لن  انكم  كرث  وقد ظن 

مقال

الرياضة في خدمة السياسة
فصل السياسة عن الرياضة هو املبدأ االسايس الذي تنادي به االتحادات الدولية عىل اختالفها، 
وشعار تفرضه اللجنة االوملبية الدولية عىل جميع اللجان واالتحادات الدولية ولكنها غالبا ما 
تخالفه العتبارات عدة، اهمها تطبيق اجندات سياسية لدول لديها نفوذ قوي.  تدفع الرياضة يف 
بعض الدول مثن الحروب بشكل واضح وفاضح، خالفا للقانون الدويل والرشعة االوملبية اللذين 
يناديان بفصل السياسة عن الرياضة.  وما يحصل مع الكثري من الرياضيني، الذين ال ناقة لهم 
وال جمل، يف الحروب الدائرة خري دليل عىل ذلك، خصوصا وان قرار مثل قرار الحرب ال يأخذه 
اي مسؤول ريايض وال يشارك فيه اي اتحاد او اي العب او عداء.  وما يحصل مع الرياضيني 
الروس راهنا، وحصل سابقا مع رياضيني من جنسيات مختلفة يف السنوات املاضية، يثبت يف 
شكل فاضح ان شعار "فصل الرياضة عن السياسة" هو مجرد "كليشه" ال يطبق اال وفق املصالح 
الخاصة، وهو يف غالبية الحاالت مجرد عنوان للمزايدة. والستخدام العقوبة يف الرياضة الهداف 
سياسية مناذج كثرية ظهر بعضها يف شكل جيل قبل حواىل 10 سنوات، وتحديدا عندما فتحت 
السباب سياسية قضية "التنشيط" لبعض الرياضيني الروس قبيل "اوملبياد سوتيش" الشتوي عام 
2014. حينها، اتهمت بعض الدول السلطات يف موسكو بـ"تطبيق برنامج منشطات عىل نطاق 
واسع" بامر من السلطات السياسية العليا بني عامي 2011 و2015، ما مهد لفرض عقوبات عىل 
الرياضيني الروس من املشاركة يف دورات االلعاب االوملبية بني عامي 2016 و2022 اال تحت 
العلم االوملبي، وليس تحت العلم الرويس!، وكان املشكلة يف العلم الرويس وليس يف السلوك! 
وتكرر االمر يف العام 2022 مع الصني عندما دعت احدى الدول الكربى ملقاطعة "اوملبياد بكني" 
الشتوي ديبلوماسيا، والسباب سياسية واقتصادية وتجارية ال عالقة لها بالرياضة ال من قريب وال 
من بعيد، من دون ان تنجح يف اقناع غريها من الدول باملقاطعة، فنجح "االوملبياد" وسقطت 
املحاولة. ومع اندالع الحرب العسكرية الروسية عىل اوكرانيا، عادت حرب الحصار عىل الرياضة 
الروسية. ومل تقترص العقوبة هذه املرة عىل منع مشاركة الرياضيني الروس يف "االوملبياد"، بل 
ذهبت اىل منع املنتخب الرويس االول لكرة القدم للرجال من استكامل التصفيات املؤهلة اىل 
"املونديال"، وبالتايل حرمانه من املشاركة يف نهائيات كأس العامل يف قطر. كذلك، منعت االندية 
الروسية من املشاركة يف البطوالت الخارجية ومن بينها "دوري ابطال اوروبا"، والدوري االورويب 
"يوروبا ليغ"، فيام اجربت االندية الرياضية خارج روسيا عىل عدم ضم اي العب رويس او العبة 
روسية اىل صفوفها. عىل رغم كل ما تقدم، مل تتحرك االتحادات واللجان الرياضية الدولية لتطبيق 
يثبت "خلطه"  اتحاد  او  اي جهة  بإيقاف  والذي يقيض  السياسة"،  الرياضة عن  مبدا "فصل 
السياسة بالرياضة.  ورغم بعض االصوات الخجولة التي بدات تعلو اخريا من داخل "اللجنة 
االوملبية الدولية" باملطالبة بتصحيح تلك االخطاء، والسامح للرياضيني من روسيا وبيالروسيا 
باملشاركة يف دورة االلعاب االوملبية العام 2024 يف باريس، عىل اعتبار انه "ال ينبغي حرمان اي 
ريايض من املشاركة بسبب جواز سفره"، والتي تزامنت مع اقرتاح لـ"املجلس االوملبي اآلسيوي" 
مبشاركة الرياضيني من روسيا وروسيا البيضاء يف التصفيات املؤهلة اىل "اوملبياد باريس"، اضافة 
اىل املوقف الالفت لرئيسة بلدية باريس آن هيدالغو "بعدم حرمان الرياضيني من املنافسة" 
والذي تراجعت عنه الحقا بعد اتصال من الرئيس االوكراين فولودميري زيلينسيك بنظريه الفرنيس 
اميانويل ماكرون. كل هذه املحاوالت سقطت بعد حملة مضادة مربمجة من دول كربى دفعت 
باكرث من 30 دولة اىل املطالبة بعدم السامح للرياضيني الروس والبيالروس باملشاركة يف "اوملبياد 
باريس 2024" اال ضمن قيود مشددة و"تحت العلم االوملبي" ما يخالف امليثاق االوملبي الذي 
ينص عىل ان "جميع الرياضيني يجب ان يشاركوا عىل قدم املساواة" ويثبت مبا ال يدع الشك ان 
القرار يحمل طابعا سياسيا منافيا ملبادئ الرشعة االوملبية يف شكل فاضح.  ال شك يف ان رضوخ 
اللجنة االوملبية للضغوطات ومخالفة رشعتها يفتح الباب امام مزيد من التجاوزات مستقبال، 

والسيام من دول نافذة تريد تطويع الرياضة مبا يتناسب مع مصالحها غري الرياضية!

نمر جبر

فيه،  يقبع  كان  الذي  املستنقع  الحكمة من 
لكن حتى الساعة، االمور ظاهريا تسري نحو 

االحسن، هل هذا صحيح؟
عامدها  عمل  خطة  وضع  عىل  اتفقنا   □
وانقاذه  فئاته  بكل  النادي  دميومة  تأمني 
تثقل  كانت  التي  واملستحقات  الديون  من 
كاهله وتعيق حركته سواء يف االمور االدارية، 
الفنية واملالية. لقد نجحنا حتى االن يف اعادة 
االمور اىل مسارها الصحيح، بعدما تأمن ذلك 
لالزمة  تصورا  رسمت  قديرة  ادارة  بفضل 
بدأت  لقد  منها.  الخروج  كيفية  وعرفت 
االن مرحلة البناء فعزز الفريق صفوفه من 
الطراز  من  اجانب  العبني  استقدام  خالل 
املحليني  الالعبني  عىل  املحافظة  مع  الجيد 
اعترب  بآخرين،  املجموعة  وتطعيم  الجيدين 
الجهاز الفني بقيادة املدرب جو غطاس ان 
النتائج  بدأت  وقد  اليهم.  حاجة  يف  الفريق 
اريد  وهنا  والرتتيب،  االداء  تظهر من خالل 
طويل  البطولة  درب  ان  للجميع  اقول  ان 
حتى  ويصرب  يصمد  ملن  سيكون  والنرص 

االمتار االخرية.

لبنان  ببطولة  للفوز  الحكمة  ترشح  هل   ■
جمهور  عىل  ام  املوسم،  هذا  السلة  لكرة 
الحكمة االنتظار اكرث الستعادة لقب افتقده 

لفرتة طويلة؟
 25 هي  باللقب  للفوز  الحكمة  حظوظ   □
الريايض بريوت،  املئة، وتتساوى مع فرق  يف 
فكل  كلوب.  فريست  وبريوت  لبنان  دينامو 
تجعلها  متساوية  حظوظا  متلك  الفرق  تلك 
نهاية  يف  البطولة  بلقب  للفوز  مرشحة  كلها 
ملن  ستكون  الفصل  كلمة  لكن  املوسم، 
كل  النهاية.  حتى  الصمود  من  سيتمكن 
الفرق التي ذكرتها متلك مقومات الفوز، ومن 
آخر.  عىل  فريق  اي  تفضيل  جدا  الصعب 
خصوصا انه ما زال هناك الكثري من املباريات 
قبل املراحل الحاسمة وميكن لبعض التفاصيل 
الصغرية ان تتغري وتحدث فارقا لصالح اي من 
الفرق االربعة قد يساعدها عىل نيل اللقب، 

هوية  عن  االن  الحديث  املبكر  من  nemer.jabre66@yahoo.comلكن 

رئيس لجنة كرة السّلة في نادي الحكمة: 4 فرق
حظوظها متساوية في الفوز بلقب بطولة الدوري

■ كيف انتسبت اىل نادي الحكمة؟
مدرسة  يف  تسجل  طالب  كل  شأن  شاين   □
عىل  طالبا  جلست  علمه،  لتحصيل  الحكمة 
تاريخي  تعليمي  رصح  يف  الدراسة  مقاعد 
فرتة  اال  هي  وما  البلد،  رجاالت  اهم  خّرج 
النادي  بهذا  تعلقت  حتى  جدا  قصرية 

فادي الخطيب سيلتحق 
بالفريق في الوقت املناسب
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البطل. ال شك يف ان الحكمة يعمل جاهدا 
من جهته من اجل استعادة اللقب، ولن يوفر 
اي جهد يف سبيل العودة اىل منصات التتويج 

وارضاء جمهوره العريض.

■ ماذا عن الالعب املخرضم فادي الخطيب؟ 
متى يلتحق بالفريق وهل انتم عىل تواصل 

معه؟
مع  يومي  تواصل  عىل  نحن  بالطبع،   □
شؤون  متابعة  عىل  حريص  وهو  الخطيب 
الفريق وشجونه من مركز اقامته يف االمارات 
جهاز  مع  يتحدث  وهو  املتحدة،  العربية 
يف  وكلنا  واالداريني  والالعبني  الفني  الفريق 
انتظار عودته. الخطيب العب تاريخي وقد 
"اطرب" الجامهري السلوية اللبنانية مبستواه 
املدهش، وهو ال يزال يتمرن ويتحرض يوميا 
من  مستوى  اعىل  عىل  املحافظة  اجل  من 
اللبناين  الدوري  اىل  العودة  اجل  اللياقة من 
الخطيب  انضامم  ممكنة.  صورة  بأبهى 
اضافة  يشكل  ان  شأنه  من  التشكيلة  اىل 
املراحل  خالل  اهدافه  لتحقيق  الفريق  اىل 
عىل  التنافس  عندها  يصبح  التي  الحاسمة 
صحيح  خطأ.  ألي  مجال  وال  مستوى  اعىل 
اىل  الخطيب  عودة  عىل  اتفاق  حصل  انه 
لبنان امنا من دون تحديد موعد نهايئ لهذه 
اىل  سيحرض  انه  مؤكد  هو  ما  لكن  العودة، 
املناسب،  الوقت  يف  بالفريق  ويلتحق  لبنان 

وسيظهر ان شاء الله بأفضل حلة ممكنة.

الخسارة  بعد  املدرب جو غطاس  تعرض   ■
امام دينامو لبنان لحملة انتقاد واسعة، هل 
لجنة  قرار  كانت مربمجة؟ وهل  انها  تعتقد 
كان  به  الثقة  بتجديد  النادي  يف  السلة  كرة 

ردا عىل هذه الحملة؟
منها  كبري  جزء  يف  كانت  انها  يف  شك  ال   □
بهدف  الجمهور،  بعض  قبل  من  مربمجة 
قدمية  حسابات  لتصفية  الخسارة  استغالل 
مع النادي، يف مقابل جمهور يحب الحكمة 
امر  الخسارة، وهذا  بردود فعل عىل  ويقوم 
طبيعي. نحن واملدرب غطاس نتفهم هؤالء، 
باملدرب  الثقة  ملء  السلة  كرة  لجنة  ولدى 

رياضة
مرشحان ليس فقط لبلوغ النهايئ امنا الحراز 
بني  النهايئ  يكون  ان  امتنى  كام  اللقب. 
الحكمة والريايض بريوت ملا لهذين الفريقني 
ركيزتان  وهام  اللعبة،  يف  عريق  تاريخ  من 
اساسيتان يف كرة السلة اللبنانية وجمهورهام 
العريض يعطي رونقا خاصا للمباريات. الكل 
التي  النهايئ  الدور  يف  املواجهة  ان  يجمع 

تجمع الريايض والحكمة لها طعم خاص.  

يويل  بريوت  الحكمة  نادي  يزال  ال  هل   ■
اهتامما بالناشئني، ومتى ميكن ان نرى العبني 

يف الفريق االول من االكادمييا؟
□ االهتامم دائم ومستمر. هناك العديد من 
الوجوه الناشئة التي يتم اكتشافها من خالل 
املعسكرات التحضريية املوسمية التي يقيمها 
التي  الفريق  اكادمييا  اىل  اضافة  الحكمة، 
تعج باملواهب القادرة عىل الذود عن الوان 
كثب  عن  يتابع  َمن  املستقبل.  يف  الفريق 
الالعبني  من  خزانا  ميلك  الحكمة  ان  يعرف 
لبنان  بطوالت  يف  يشاركون  الذين  البارزين 
الحسن  البالء  ويبلون  فئاتها،  مختلف  عىل 
ويتوقون للوصول اىل الفريق االول واللعب 
يف  اغوص  لن  الكبري.  الحكمة  جمهور  امام 
االسامء، لكني استطيع ان اؤكد ان مستقبل 
النادي مطمنئ ويف ايد امينة بفضل املواهب 
الحكمة عىل  بها فرق  التي تعج  االستثنائية 

مختلف فئاتها العمرية. 

■ ماذا هي الرسالة التي توجهها اىل جمهور 
الحكمة؟

الجمهور  االوفياء، يعترب  اقول للحكامويني   □
يف  اال  السلة  كرة  فرق  كل  6 يف  رقم  الالعب 
نادي الحكمة فهو الالعب رقم 1، وعىل اساسه 
تبنى كل الخطط وتعقد كل اآلمال. كانوا اىل 
جانبنا ومل يخذلونا يف احلك االوقات وبالتأكيد 
سيكونون معنا يف احىل االيام لنعيد الحكمة 
افضل،  ال  وملَ  العز  ايام  عليه  كانت  ما  اىل 
نحو  بيدكم  ويدنا  وامامكم  امامنا  فاملستقبل 
كل  له  ترخص  لناد  ميكن  ما  افضل  تحقيق 

التضحيات وتصغر امامه كل الصعاب.
ن. ج

ان  ال ميكنه  الفريق  ان  تدرك  غطاس، وهي 
يفوز دامئا ومن الطبيعي ان يخرس. اما قرار 
تجديد الثقة فكان طبيعيا لوضع النقاط عىل 
الحروف، خصوصا وان املدرب غطاس هو من 
التشكيلة بنفسه ويعرف جيدا العبيه  اختار 

ومن يستحق ان يكون اساسيا او بديال. 

جدد  العبني  الستقدام  نية  من  هل   ■
الفريق  اجانب  من  اي  عن  االستغناء  او 

الحاليني؟
□ من املبكر جدا الحديث عن هذا املوضوع. 
زال  ما  البطولة  مشوار  سابقا  ذكرت  فكام 
طويال وفريق الحكمة حتى الساعة مل يخرس 
يف  االقوى  من  فريقني  امام  مباراتني  سوى 
بطولة الدوري ومرشحني للمنافسة عىل اللقب 
النقاط. اضف ان املراحل  وبفارق ضئيل من 
االقصائية من البطولة غالبا ما تشهد تغيريات 
يف  جيدا  مستوى  قدمت  فرقا  فرنى  جذرية، 
مستواها  لكن  البطولة  من  االوىل  املراحل 
تراجع الحقا، والعكس صحيح، فنجد فرقا كان 
مستواها عاديا لكنها تصل اىل املرحل النهائية 
وتفوز  انيابها  عن  لتكرش  مختلفة  بروحية 
عىل خصومها وتخطف البطولة. فلننتظر ونَر 
يف  متغريات  من  البطولة  تحمل  ان  ميكن  ما 
مراحلها االعدادية ليبنى عىل اليشء مقتضاه.

■ َمن تفضل ان يواجه الحكمة يف الدورين 
النصف النهايئ والنهايئ؟

امنا  الفرق.  لجميع  والتقدير  االحرتام  □ كل 
النصف  الدور  يف  املواجهة  تكون  ان  افّضل 
امام  او  كلوب  فريست  بريوت  امام  النهايئ 
هاتني  ان  يعني  ال  هذا  لكن  لبنان،  دينامو 
فالفريقان  سهلتني،  ستكونان  املواجهتني 

لجنة كرة السلة لديها ملء 
الثقة باملدرب جو غطاس


