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مقال

رياضة
وزيرة الشباب والرياضة :توزيع املساعدات
سيكون أكثر دقة وموضوعية
تعترب فارتينيه اوهانيان الوزيرة التاسعة التي تتوىل حقيبة وزارة الشباب والرياضة منذ انشاء الوزارة يف  7آب عام ،2000
حيث تعاقب عىل املنصب سيبوه هوفنانيان الذي استمر فيه حتى  ،2005تاله آالن طابوريان ،احمد فتفت ،عيل عبدالله،
طالل ارسالن ،فيصل كرامي ،العميد املتقاعد عبداملطلب حناوي ومحمد فنيش
تفاوت االداء يف الوزارة بني وزير وآخر ،من
دون اغفال ان العائق االسايس يف عملها،
كان يكمن يف موازنتها الضئيلة عىل الرغم
من ارتفاع ارقامها اكرث من مرة ،ويف القوانني
واالنظمة القدمية التي باتت تحتاج اىل
تطوير .لذا كان من الصعب املقارنة بني اداء
وزير وآخر ،مع الحرص عىل ان مثة من نجح
يف ملف واخفق يف ملفات اخرى ،والعكس
صحيح.
"االمن العام" التقت وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه اوهانيان ،وكانت جولة افق حول
عدد من امللفات يف ظل الوضع الصعب
الذي متر فيه القطاعات الرياضية ،الشبابية
والكشفية.
■ ما هو الدور الذي تقوم به وزارة الشباب
والرياضة يف ظل الشلل الريايض والشبايب
الذي فرضه فريوس كورونا؟
□ تعمل الوزارة عىل تنظيم دورات توعوية
عرب االنرتنت للشباب والكشافة والرياضيني.
نفذت الدورة املخصصة للكشافة ،وهي
يف طور تنفيذ دورة ثانية موجهة للكوادر
الرياضية ،وستكون هناك خطوات مشابهة.
كام انتجت فيديو ترويجيا لحض املواطنني
عىل البقاء يف منازلهم شارك فيه نجوم
رياضيون ومنتسبون اىل الكشافة .كذلك،
تواصل الوزارة عملها االداري اليومي املعتاد،
محاولة االستفادة من الوقت العداد بعض
الترشيعات املستقبلية .وهي تساهم يف
عمل اللجنة الحكومية العاملة يف مجال
مكافحة فريوس كورونا من خالل ممثل لها
فيها ،وتقوم عرب موظفني خصصتهم لهذه

باملرسوم التنظيمي وصوال اىل املرسوم الذي
ينظم الحركة الرياضية .بارشنا قبل انتشار
الوباء تشكيل لجنة لدرس كل النصوص تضم
ممثلني عن اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية
اللبنانية وكبار موظفي الوزارة وخرباء ،لكن
كل ذلك تأجل بفعل فريوس كورونا.
■ هل من اتصاالت تقومني بها مع االتحادات
الرياضية للوقوف عىل اوضاعها؟
□ نتواصل مع االتحادات الرياضية،
وقد وجهت كتبا منذ وقت قصري اىل كل
االتحادات ،ومن خاللهم اىل االندية االعضاء
والالعبني واالداريني والحكام وغريهم ،متنيت
لهم فيها بالسالمة واالهتامم بانفسهم،
وطلبت اليهم استمرار التواصل الدائم.
■ هل من مرشوع لعقد مؤمتر عام للرياضة
بعد االنتهاء من االزمة الصحية؟
□ برصاحة الفكرة موجودة ،وهي ستكون
جزءا اساسيا من عمل اللجنة التي ارشت
اىل تشكيلها ،اذ ان نتائج مؤمتر كهذا سوف
تخدم مهمة اللجنة يف وضع ترشيعات
جديدة.

وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان.

مشروعي هو اجراء
نفضة على التشريعات
وعلى هيكلية الوزارة

الغاية باملساهمة يف املتابعة مع املواطنني
من خالل اللجنة نفسها.
■ هل تعمل وزارة الشباب والرياضة عىل
خطط ملا بعد كورونا؟

□ بطبيعة الحال .ندرك جميعا ان قطاعات
الرياضة والشباب والكشافة يف حاجة اىل
نفضة ترشيعية ،ونعمل حاليا عىل االستفادة
من الوقت العداد بعض الترشيعات
املستقبلية.
■ اين موقع الرياضة يف سلم اولويات
الوزارة ،وهل ميكن ان تحظى باهتامم عىل
صعيد الدولة؟
□ موقع الرياضة اسايس .نحن نعترب انها ميكن
ان متثل الصورة االيجابية عن بلدنا ،لكننا
نرى انها يف حاجة اىل رؤية جديدة عرصية
تنطلق من القوانني واملراسيم التي ترعى
عملها ،بدءا من قانون تنظيم الوزارة مرورا

■ هل من خطة لدى الوزارة ملساعدة
الالعبني الذين ال عمل لديهم سوى الرياضة
عىل غرار قطاعات اخرى؟
□ نتحدث هنا عن االالف ،بل رمبا عن
عرشات االالف من االشخاص يف مختلف
االلعاب الرياضية التي المس عددها
الخمسني ،وهو امر يفوق امكانات الوزارة
وقدراتها وموازنتها .لذا طرحنا هذا االمر عىل
املستويات االعىل ،وتقرر ان يكون التعامل
مع هؤالء جزءا من التعامل مع االشخاص
او العائالت التي تقدم لها املساعدات من
خالل الدولة.
■ بعد تأجيل االلعاب االوملبية الصيفية
طوكيو  2020هل من خطة بالتنسيق مع
اللجنة االوملبية اللبنانية ملساعدة الالعبني
عىل التحضري يف شكل افضل لاللعاب؟

املوسم املقبل إستثنائي
وظروفه غير مسبوقة!
رغم االزمات املتتالية التي يجتازها لبنان منذ سنوات وعىل اكرث من صعيد ،بدءا من
االزمتني االقتصادية واملالية ،مرورا بحراك  17ترشين االول  ،2019وانتهاء بوباء كورونا،
تبقى الرياضة اللبنانية حارضة يف املجتمع اللبناين ،حيث ال يكاد يلتقي رياضيان حتى
يكون ثالثهام السؤال االبرز :هل ستكون هناك بطوالت لكرة القدم ،كرة السلة ،الكرة
الطائرة ،كرة اليد ،وغريها من االلعاب الجامعية او الفردية يف املوسم املقبل؟
سؤال يفتح الباب عىل اسئلة كثرية حول شكل البطوالت ،برامجها ،مدتها ،تكاليفها،
ميزانياتها ،عقود الالعبني االجانب ،عقود الالعبني املحليني ،وغريها من امللفات التي تثقل
كاهل االتحادات والنوادي عىل حد سواء .فوباء كورونا فرض موازين عاملية جديدة ،وقلب
معادالت وتقاليد يف مختلف القطاعات الحياتية واليومية ،السيام يف القطاع الريايض الهش.
التداعيات مل تعد خافية عىل احد ،والشح املايل سيكون الهاجس االسايس ،اذ ان غالبية
النوادي اللبنانية يف مختلف االلعاب تتجه اىل تقليص جدي وجذري يف ميزانياتها ،واىل
حرص مصاريفها باللرية اللبنانية ،واالستغناء عن الالعب االجنبي .افكار عدة يتم التداول
فيها ،بعضها مطمنئ وبعضها االخر ال يبرش بالخري ،خصوصا مع تلويح عدد من النوادي
بعدم املشاركة يف نشاطات موسم  2021 - 2020نتيجة الصعوبات االقتصادية واملالية
التي ظهرت قبل وباء كورونا والتي من املرشح ان تتفاقم.
من الصعب تخيل عدم وجود بطوالت يف املوسم املقبل  2021 - 2020بعدما اصبح من
املحتم ان موسم  2020 - 2019انتهى ،وبات استكامله صعبا حتى ال نقول مستحيال
عىل الرغم من املحاوالت التي سعى اليها البعض القليل النقاذه .لكن هؤالء اصطدموا
بازدواجية اطراف كثريين كانوا يقولون اشياء فوق الطاولة ويقومون بعكسها من تحتها.
املؤسف ان اكرث النوادي غ ّلبت مصالحها الشخصية وحساباتها الضيقة عىل املصلحة
العامة ،فجاءت االزمة الصحية والشلل الذي رضب مختلف القطاعات ،ومن ضمنها
القطاع الريايض ،لينهيا املوسم يف شكل عميل يف انتظار القرار الرسمي من االتحادات.
ما كان قامئا بعد تحركات  17ترشين االول  2019واالزمة املالية التي تعاين منها النوادي،
تكرس يف شكل اكرب بعد ازمة كورونا .لقد بات من الصعب ارهاق االتحادات مبوسم
عادي ضمن الصيغ السابقة ،وبالتايل ال بد من وضع نظام فني لبطولة استثنائية تكون
مخترصة ،فرتيح النوادي وتخفف من اعبائها .لكن يف الوقت نفسه ،ال ميكن ان تكون
هذه الصيغة عىل حساب نواد اخرى ترغب يف اللعب فرتة اطول ،وقادرة عىل تحمل
اعباء مالية اضافية.
اذا كانت االتحادات الدولية ومن بعدها االتحادات القارية ،ومن ضمنها االتحادات
االسيوية ،غري قادرة عىل تحديد مهل زمنية ،فكيف الحال باالتحادات املحلية التي تنتظر
تبلور الصورة قبل الجلوس التخاذ قرارات ووضع انظمة وتواريخ للموسم املقبل؟ هذا
ال يعني ان عىل املعنيني عدم التفكري باملوسم الجديد .موسم سيكون عنوانه الرئييس
الوحيد هو االستثناء وظروفه غري مسبوقة.
اصبحت لدى الجميع قناعة تامة بأن املوسم الحايل بات خلفهم ،وهم بدأوا التطلع اىل
املوسم املقبل وسط تساؤالت كثرية :هل سيكون هناك موسم كرة قدم وكرة سلة والكرة
الطائرة وكرة اليد وغريها من االلعاب؟ ما شكل املوسم املقبل؟
اسئلة يصعب االجابة عنها راهنا ،يف وقت ال يعلم احد اىل متى ستستمر ازمة كورونا
ومتى ستنتهي؟
نمر جبر
nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
املدينة ثكنة عسكرية ويتواجد يف داخلها
اكرث من  500ضابط وجندي مع الياتهم؟
□ ما تقوله صحيح .املدينة الرياضية اقرب
اىل ان تكون ثكنة عسكرية .مع كل االحرتام
للدور الوطني للمؤسسة العسكرية ،اال انني
مقتنعة بأن هذا االمر يحتاج اىل اعادة نظر،
مع علمي بأن ذلك دونه عوائق لوجستية
تتعلق بالجيش نفسه ،وبالتمويل الالزم
لتأهيل املدينة الرياضية وهو مبلغ مايل كبري.

□ ليس هناك خطة يف الوقت الراهن.
هذا االمر نرتكه للجنة التنفيذية للجنة
االوملبية التي نحرتم دورها ونثق بانها
ستقوم باعدادها والتواصل معنا يك نتشارك
معا يف التنفيذ ،كل يف مجاله.
■ اقر يف املوازنة العامة مبلغ  4مليارات
و 250مليون لرية لوزارة الشباب والرياضة،
هل ستتمكن من رصفها عىل االتحادات
والنوادي الرياضية يف ظل هذه االوضاع؟
□ املوازنة التي تم اقرارها هي التي كانت
معتمدة سابقا .اشكر كل من ساهم يف
االبقاء عليها ،يف ظل ما تم من تخفيضات.
اما مسألة رصفها ،فهي امر طبيعي النها
مخصصة لهم ،لكن املعايري ستكون اكرث دقة
وموضوعية من حيث املبدأ وخاصة بعد
كل ما يحصل وما سترتكه فرتة كورونا من
تداعيات.
■ عىل اي اساس سيتم توزيع املساعدات
وما هي املعايري التي سيتم اعتامدها لتحديد
املبلغ والجهة املستفيدة؟
□ سوف تكون االولوية لالتحادات واملنتخبات
الوطنية والتمثيل الخارجي ،وسنقف عند
الحاجات امللحة يف بعض الحاالت .كام
سنطلب من كل اتحاد تزويدنا دراسة
لنبني عليها عند وضع الئحة املساهامت
واملبالغ املالية .يف ما يتعلق بالجمعيات،
سوف ندرس كل ملف عىل حدة ،ونتعمق
يف الحيثيات والحاجات ،وستكون االولوية
ايضا للتمثيل الخارجي وتأهيل املنشات ،من
دون ان نغفل تداعيات كورونا التي سترتك
الجميع يف حالة تالمس االنهيار.
■ تقدمت اللجنة االوملبية اللبنانية باقرتاح
توزيع املساعدات عىل قاعدة ( 70/30اي
 70يف املئة لالتحادات الرياضية و 30يف املئة
للجمعيات الكشفية) ،هل ستسري الوزارة يف
هذا االقرتاح؟
□ طرح هذا االقرتاح يف احد اجتامعات
لجنة الشباب والرياضة الربملانية بوجود

باشرنا قبل كورونا
تشكيل لجنة لدرس
كل نصوص القوانني
واملراسيم

املدير العام للوزارة ،وهو يالمس املنطق
وان كانت نسبة السبعني يف املئة املطروحة
هي لالتحادات ككل ،مبا فيها الرياضية،
وهي االكرثية املطلقة بني االتحادات .عمليا،
وفق االحصاءات املتوافرة لدي ،فان هذا
االمر كان يحصل اىل حد بعيد ،لكن االولوية
لدي ستكون لالتحادات ومنتخباتنا الوطنية
والتمثيل الخارجي.

■ لجنة الشباب والرياضة الربملانية اقرت
انشاء االكادمييا الوطنية للرياضة والبكالوريا
الرياضية ،كيف ميكن استثامر هذين
املرشوعني لتطوير القطاع الريايض وتفعيله؟
□ لجنة الشباب والرياضة الربملانية هي التي
تقرتح ،وقد اعدت مرشوع قانون ال يزال قيد
الدرس حاليا ،اذ يتوجب ان ينتقل اىل لجان
نيابية اخرى وينبغي ان تبدي وزارة االختصاص
رأيها فيه .اعتقد ان جميع الترشيعات
الرياضية والشبابية والكشفية يجب ان متر من
مصفاة واحدة يك نوحد الرؤية .هنا يأيت دور
لجنة دراسة الترشيعات التي شكلتها الوزارة،
ومن املنطقي قيامها بدرس هذين املرشوعني،
مع كل االحرتام لعمل لجنة الشباب والرياضة
الربملانية وغايتها النبيلة.
■ وضعت الوزارة مدينة كميل شمعون
الرياضية يف ترصف وزارة الصحة ،علام ان

■ هل انت نادمة عىل تويل وزارة الشباب
والرياضة يف هذه الظروف؟
□ بالعكس ،الصعاب هي التي تنتج العمل
الناجح .آمل يف ان نخرج من هذه االزمة
وننطلق لتحقيق ما نصبو اليه.
■ كيف تصفني العالقة مع املدير العام
للوزارة زيد خيامي؟
□ اكرث من ممتازة .هذا الرجل ميتلك خربة
واسعة ال يرنو اليها شك وشبكة كبرية من
العالقات ،وقد فوجئت بها حني تعرفت اليه،
علام انه يزودين مشاريع وخططا ودراسات
وافكارا .آمل يف ان نتجاوز هذه املرحلة
املظلمة يك ننطلق سويا لتنفيذها.

■ هل من خطط لتفعيل دور املنشاءات
الرياضية التي ترشف عليها الوزارة؟ ما هو
دور الهيئة العامة للمنشاءات الرياضية
الذي مل ُيف ّعل؟.
□ لالسف ،جواب السؤال هو يف التمويل
واملوازنة ،اذ ان لدى الوزارة دراسات وخططاً ■ ما هو املرشوع الذي تحملينه للرياضة
اعدتها جهات متخصصة تحدد كل منها والشباب؟
املبالغ الالزمة لتأهيل عدد من املنشاءات □ مرشوعي االول واالهم هو اجراء نفضة
بينها املدينة الرياضية يف بريوت واملدينة شاملة عىل الترشيعات التي ترعى عمل
الكشفية يف سامر جبيل واستكامل املسبح الحركة الرياضية والشبابية والكشفية يف
االوملبي وسواها ،لكن االولويات لدى الدولة لبنان ،واجراء نفضة عىل هيكلية الوزارة
قد تجعل خططنا معقدة التنفيذ حاليا .يك تكون عرصية وقادرة عىل التناغم مع
يف ما يتعلق باملؤسسة العامة للمنشاءات العرص وحاجات الشباب .كذلك لدي دراسة
الرياضية ،اعتقد ان الفرتة التي ستيل انتهاء اسرتاتيجية جاهزة لتنشيط كل القطاعات
ازمة كورونا ستكون كفيلة بتفعيل عملها يف السنوات العرش املقبلة ،ولكن ال ميكن
تنظيميا وتنفيذيا.
البحث فيها قبل انجاز الترشيعات النها
قد تتأثر بالصيغة النهائية ،حينها سنكون
■ ما هي الصعوبات التي تواجهك يف قادرين عىل تشكيل الجهاز املؤهل لتنفيذ
الوزارة ،خصوصا وانك تتولني هذا املنصب الوثيقة الشبابية البالغة االهمية التي
بدعم مطلق من جمعية هومنتمن؟
اقرتها الحكومة اللبنانية قبل سنوات .اذا
□ ما ان تسلمت مهاميت حتى بارشت مع نجحنا يف ذلك ،سنكون قد وضعنا اللبنة
فريق العمل يف الوزارة وضع الخطط واالفكار .الرضورية لبناء صحيح قادر عىل مواكبة
كنا متحمسني جدا لتحقيق تغيري يخدم الحركة العرص.
الرياضية والشبابية والكشفية ،لكن وباء
كورونا ادى اىل تجميد حركتنا .بكل صدق ■ ،هل تعتقدين ان زمن االحرتاف يف االلعاب
هذه هي الصعوبة التي تواجهني حاليا ،فنحن الجامعية وتحديدا يف كرة القدم وكرة السلة
مكبلون امام اولوية البقاء والحياة واملهام والكرة الطائرة وكرة اليد وىل اىل غري رجعة؟
االخرى التي تقوم بها الحكومة .بالنسبة اىل □ بالعكس متاما .اعتقد انه علينا بالتعاون
جمعية هومنتمن ،انا اترشف بانني جزء من مع اللجنة االوملبية واالتحادات ،درس سبل
هذه املدرسة الرتبوية العريقة ،وهي بالفعل االقرتاب من االحرتاف قدر االمكان ،ألن
لن تدخر جهدا يف مساعديت.
البقاء عىل ما نحن عليه فيام الكون برمته

يف مكان آخر ،ال يخدم مستقبلنا ومستقبل
شبابنا .لكن علينا ايضا ان نرتقب ما ستكون
عليه تداعيات فريوس كورونا عىل الرياضة
ككل.
■ هل تؤمنني بأن الرياضة اللبنانية "ما
بتطعمي خبز"؟
□ اؤمن ان الرياضة تطعم الكثري من الخبز،
وميكن ان متثل صورة راقية عن االوطان
رشط ان تدار بطريقة صحيحة .النامذج يف
العامل كثرية وموجودة امامنا.
■ يف عهد الوزير السابق محمد فنيش تم
اقرار انشاء منشأة رياضية يف زحلة تحمل
اسم الرئيس ميشال عون وقد انجزت كل
امللفات املتعلقة بتقديم االرض وتم رصد
املبلغ املطلوب؟ هل ستعملني عىل ترسيع
هذا امللف؟
□ نعم هذا صحيح .سنقوم بكل ما يتوجب
يف هذا املجال ،فمدينة زحلة كام اي مدينة
لبنانية تستحق رعايتنا واهتاممنا ،وسنتابع
العمل يف اي ملف بدأه معايل الوزير العزيز
محمد فنيش.
■ مثة ثالثة مشاريع جرت مناقشتها بني
الوزارة ولجنة الشباب والرياضة الربملانية
هي مدارس وجامعات متخصصة يف الرياضة
واكادمييا للرياضيني وادراج الرياضة مادة يف
االمتحانات الرسمية ،هل انت عىل اطالع
عىل امللفات وما هي رؤيتك حيالها؟
□ العمل الدؤوب والجدي للجنة الشباب
والرياضة الربملانية هو موضع ترحيب
وتقدير واحرتام .لكن يف رأيي ،يجب ان نتفق
مع اللجنة عىل ان متر جميع الترشيعات
الرياضية والشبابية والكشفية يف مصفاة
واحدة بهدف توحيد الرؤية .امتنى ان تلعب
لجنة دراسة الترشيعات التي شكلتها الوزارة
دورها ،وال امانع اطالقا من قيام لجنة
الشباب والرياضة الربملانية بدور مركزي يف
هذا املجال.
ن .ج
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