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رياضة

نمر جبر

مشهد غير مسبوق في الحياة اللبنانية اليوم ّية

شل ٌل في الحركة الرياضية وأساليب للتعويض
مل يكن ينقص الرياضة املحلية سوى وباء كورونا حتى تتوقف الحركة متاما وتقفل
النوادي واالكادمييات ابوابها .صحيح ان الوضع الريايض مل يكن يف احسن احواله
قبل  17ترشين االول  ،2019اذ كانت غالبية النوادي يف معظم االلعاب الفردية
والجامعية تعاين من الناحية املادية نتيجة االزمة االقتصادية التي رضبت يف
مختلف االتجاهات
مع تحول فريوس كورونا برسعة اىل وباء،
باءت كل محاوالت النوادي ملقاومة العجز
يف ميزانياتها بالفشل .كان االعتامد تارة ،ويف
حاالت نادرة ،عىل التمويل من اللحم الحي،
وغالبا من خالل املراهنة عىل الوقت لحل
جزء منه ،وطورا باالتكال عىل املساعدات
التي كانت متني النفس يف الحصول عليها
لسد جزء من هذا العجز .وبات من الواجب
ان تتعاون كل فئات املجتمع عىل مواجهة
املرض الذي بات يشكل خطرا كبريا عىل
املجتمعات يف غالبية الدول ،من خالل
االرتفاع الجنوين يف عدد املصابني الذي

مالعب فارغة تفتقد اىل الرياضيني.

يتزايد من دون اي قدرة عىل ضبطه .قبل
وباء كورونا ،كانت الرياضة تعاين من ازمة
حادة ،فتعطلت بطوالت االلعاب الرياضية
الجامعية بعد التحركات امليدانية يف 17
ترشين االول .ابلغت شبكات تلفزة كانت
متلك حقوق بث بطوالت كربى مثل كرة
السلة وكرة القدم ،عدم قدرتها عىل الوفاء
بالتزاماتها املالية وفق العقود املوقعة
بسبب ما وصفته يف حينه بالظروف القاهرة
والتي باتت تتكرس اكرث يف الواقع املحيل
الذي يعاين انكامشا اقتصاديا مل تعرفه دولة
لبنان الكبري منذ تأسيسها.

مع تعليق الحركة يف البلد يف مختلف
القطاعات ،انسجاما مع قرارات مجلس
الوزراء وتشدد اجهزة الرقابة يف الزام
اقفال املطاعم واملقاهي واملجمعات
التجارية ،وصوال اىل اقفال النوادي
الرياضية عىل اختالفها التزاما بقرار وزارة
الشباب والرياضة واعالن غالبية النوادي
وقف نشاطاتها واغالق ابوابها السيام تلك
التي لديها اكادمييات يف كرة القدم وكرة
السلة والجمباز والريشة الطائرة وااللعاب
القتالية عىل انواعها ،وغريها من االلعاب
الرياضية التي كان يزاولها الرياضيون عىل
مدار االسبوع.
غرق املشهد الريايض يف سكون فرضه الحجر
الصحي املنزيل واعالن الحكومة اللبنانية
التعبئة ضد فريوس كورونا املستجد.
ادى االقفال القرسي اىل تعطيل التامرين
امليدانية ودفع غالبية النوادي اىل البحث
عن بدائل متكنها من البقاء عىل تواصل مع
رياضييها من دون اي احتكاك مبارش مع
املدربني عىل غرار التعليم االكادميي عن بعد
الذي اعتمدته غالبية املدارس والجامعات
بناء عىل توصية من وزارة الرتبية والتعليم
العايل .فجاءت فكرة استبدال التدريبات
امليدانية بتامرين االونالين وعرب منصات
التواصل االجتامعي لتسد بعضا من النقص.
نواد واكادمييات كثرية اعتمدت هذه
الخطوات ،بعضها نجح والبعض االخر يسعى
اىل تطوير خطواته وتحسينها لتتناسب
مع الظروف والحاالت املستجدة .فاالمور
ليست سهلة ،ونجاح الخطوة يتطلب جهودا
مضاعفة وتعاونا من الجميع النجاحها.
اول املبادرين كان نادي هوبس الريايض
الذي عقد رئيسه عضو اللجنة التنفيذية
للجنة االوملبية اللبنانية جاسم قانصوه
عددا من االجتامعات مع مسؤويل

شلل يخيم عىل كل النشاطات الرياضية.

االكادمييات واملدربني يف مختلف االلعاب
لوضع االسس والسبل االساسية الطالق
سلسلة من التدريبات عن بعد ،عرب مواقع
التواصل االجتامعي تتضمن اضافة اىل
التامرين البدنية والفنية ،ارشادات صحية
تساعدهم يف الحفاظ عىل الحد االدىن من
اللياقة البدنية وتبقي التواصل قامئا بني
النادي ومدربيه ورياضييه.
قانصوه اكد لـ"االمن العام" ان ادارة
النادي "التزاما منها بقرار مجلس الوزراء
ووزارة الشباب والرياضة بوجوب عدم
الخروج من املنزل من جهة ،واميانا منها
بأن سالمة رياضييها ومدربيها وموظفيها
اولوية يف الظروف الراهنة التي وصفها
بالصعبة والدقيقة ،قررنا يف موازاة االقفال
التام ،اطالق التامرين يف مواقع التواصل
االجتامعي للبقاء عىل تواصل مع جميع
رياضيينا الذين يتجاوز عددهم اكرث من
 650العبا والعبة".
وحدد ثالثة اهداف وراء هذا املرشوع
"لتحفيز الالعبني عىل االستمرار يف مزاولة
الرياضة عىل الرغم من الظروف الصعبة
وعدم االستسالم ،والحفاظ عىل الحد

قبل وباء كورونا
كانت الرياضة تعاني
من ازمة حادة

االدىن من اللياقة البدنية واملعنويات
الذهنية العالية ،ورفع نسبة املناعة يف
الجسم ملقاومة التعرض ألي من االمراض،
عىل اعتبار ان الرياضة ترفع من منسوب
املناعة".
وشدد عىل "مواكبة التامرين الرياضية
بربنامج تغذية تتوىل اختصاصية يف النادي
املتابعة الغذائية مع الرياضيني مبارشة
عرب التواصل عن بعد ،وذلك من خالل
تحديد الحصص الغذائية وكميتها ونوعيتها
لتتناسب مع التامرين من جهة والحؤول
دون زيادة الوزن من جهة ثانية".
وكشف قانصوه عن "حصص تدريبية
تتناسب والوسائل املتوافرة لدى رياضيينا

من جهة واملحيط الذي يعيشون فيه من
جهة اخرى ،يتم نرشها تباعا ومرتني يف
االسبوع ،اللعاب كرة السلة وكرة القدم
والجمباز والريشة الطائرة والتايكواندو
وغريها من الرياضات املعتمدة يف كل
فروع اكادمييا هوبس ،وسيتم عرضها عىل
الطالب من خالل ارشطة فيديو ستنرش عىل
مواقع التواصل االجتامعي التابعة للنادي
(فايسبوك وانستغرام) ،اضافة اىل رشح
خطي مفصل من املدربني عن مدة الحصة
وعدد التامرين" .كام اثنى عىل تشجيع
االهل ومساعدة اوالدهم ومعاونتهم عىل
مزاولة الحصص التدريبية ،وقال يف هذا
السياق" :لطاملا كانت ادارة نادي هوبس
تعترب االهل رشكاء يف توفري كل وسائل
النجاح الوالدهم ،علام ان املرحلة الراهنة
تتطلب التعاون اىل اقىص الدرجات لتوفري
بيئة صحية لالوالد من خالل االقامة
االلزامية يف املنزل ولتحويل بعض فرتاتها اىل
متعة وتسلية مفيدة".
بدورها ،سارعت ادارة النادي الريايض
بريوت اىل التزام قرار االقفال من دون تردد.
وكانت من اوائل الذين اتخذوا قرار اغالق
ابواب النادي حفاظا عىل سالمة الالعبني،
كام قال املدير املساعد الكادمييا كرة السلة
املدرب وليد ميوت" :مل نرتدد يف اتخاذ قرار
اقفال ابواب النادي حفاظا عىل سالمة
الجميع عىل الرغم من صعوبته وارضاره
املادية الجسيمة".
اضاف" :نستخدم تقنية سموز للتواصل مع
العبينا املوجودين خارج لبنان وتحديدا
يف دولة االمارات العربية املتحدة ،اضافة
اىل تطبيق واتساب عرب الهواتف الذكية".
واعرتف بأن املرشوع "ليس سهال ويتطلب
جهدا اضافيا من املدربني ومتابعة حثيثة،
علام ان االنرتنت ضعيف يف كثري من االحيان
وال يساعدنا يف انجاح ما نقوم به".
اضاف" :نوزع العبينا الذين يناهز عددهم
 450العبا والعبة ،من عمر  5سنوات اىل 17
سنة ،عرب مجموعات .تعمل كل مجموعة
مع مدربها الذي يتواصل مع الالعبني
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عىل مدار االسبوع ويطلع منهم عىل
حسن تطبيق التامرين والصعوبات التي
يواجهونها".
وكشف ميوت عن حصص اسبوعية تتضمن
متارين مع الكرة ومن دونها "هي عبارة
عن متارين لياقة بدنية وتدريبات ذهنية
للمساعدة يف رفع نسبة الرتكيز والتخفيف
من ضغط التزام املنزل ،اضافة اىل فيديوهات
تثقيفية" .واكد "اهمية تزويد الالعبني
االرشادات الصحية املطلوبة ،وحضهم عىل
التزام الحجر املنزيل حفاظا عىل سالمتهم".
واثنى عىل تجاوب االهل وتشجيع اوالدهم
عىل مامرسة الرياضة "علام انهم يف احيان
كثرية يشاركون يف التامرين مع اوالدهم،
وهذا امر ايجايب ويشجع االوالد عىل عدم
االستهتار بالحصة الرياضية".
ال يختلف الوضع يف نادي تشامبس الذي
يرتأسه الكابنت السابق ملنتخب لبنان لكرة
السلة والعب فريق املرمييني الشانفيل
فادي الخطيب ،والذي مل ينف الرضر الكبري
الذي نتج من اقفال النادي للحفاظ عىل
سالمة املوظفني واملدربني والالعبني ،معتربا
ان "حاميتهم اولوية مهام كانت االرضار
جسيمة".
وكشف عن خطة تم اعتامدها للتواصل مع
طالب االكادمييا من خالل متارين وارشادات
ونصائح صحية ونفسية "يتم بثها عىل
صفحات النادي الرسمية ملساعدة الالعبني
يف لعبتي كرة السلة وكرة القدم ،وتدعوهم
اىل الحفاظ عىل الرغبة يف مزاولة الرياضة
ضمن االمكانات املتاحة وعىل الحد االدىن
من اللياقة البدنية".
كذلك مل يستبعد الخطيب ـ الذي حاول بعد
احداث  17ترشين االول  2019االنتقال اىل
االمارات العربية املتحدة النشاء اكادمييا
يف ديب لتعويض الخسائر التي مني بها
نتيجة اقفال الطرقات امام ناديه تشامبس
يف منطقة الحازمية ،لكن االجراءات التي
اتخذتها السلطات االماراتية بسبب فريوس
كورونا وقضت باقفال النوادي واالكادمييات
دفعته للعودة اىل لبنان ـ "تطوير العمل

حركة معدومة يف القاعات املغلقة.

املشهد الرياضي
في سكون فرضه الحجر
الصحي املنزلي

واضافة مسابقات بني الالعبني لتحفيزهم
عىل العمل بحامسة واندفاع".
من جهته ،شدد العب منتخب لبنان سابقا
وكابنت فريق الحكمة بريوت نديم سعيد
ومالك اكادمييا  NSAلكرة السلة التي
قامت بالتواصل مع العبيها عرب منصات
التواصل االجتامعي وعرفتهم عىل اهمية
التامرين عن بعد ،عىل ان "بعض التامرين
تساعد طالب االكادمييا عىل البقاء يف جهوز
ولو يف الحد االدىن من جهة ،وليك ال يفقد
الطالب الرغبة يف مامرسة الرياضة يف حال
طالت فرتة البقاء يف البيت من جهة ثانية".
واكد اهمية اختيار التامرين ونوعيتها
ومدتها "لتكون مناسبة تتاح مامرستها يف

مختلف الظروف" .كام شدد عىل اهمية
التعاون بني املدربني والرياضيني واالهل
النجاح هذه الخطوة.
ال انشطة رياضية ،وال تواصل يف الشأن
الريايض ،فيام االخبار الرياضية املحلية
معلقة يف مشهد غري مسبوق يف حياتنا
اليومية .الجمود يلف الحركة الرياضية
املحلية حتى اشعار آخر ،والصعوبات عىل
انواعها خنقت املوسم الريايض يف بدايته
وفرضت وقائع جديدة غري مألوفة .املؤسف
انه ال يبدو يف االفق ما يدعو اىل امكان
استئناف هذا النشاط كام ترغب الغالبية.
االمور كلها تغريت والواقع الجديد فرض
نفسه ،وال شك يف ان املوسم املقبل سيكون
مغايرا لكل املواسم السابقة .فمن املؤكد ان
االنفاق املايل سيغيب يف الرياضة اللبنانية،
وسيغيب معه عرص االحرتاف الذي قطع
اشواطا بعيدة يف كرة القدم وكرة السلة
والكرة الطائرة وكرة اليد.
فهل ينجح وباء الكورونا يف اعادة الرياضة
اللبنانية اىل عرص الهواية وتكريس مقولة
لطاملا اشتهرت بها رياضتنا :الرياضة يف
لبنان ال تطعم خبزا!
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