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مقال

رياضة
رئيس إتحاد الفروس ّية :اللعبة تسير
على السكة الصحيحة ولن تعود إلى الوراء
يعرتف رئيس اتحاد الفروسية اللواء املتقاعد سهيل خوري الذي انتخب لوالية ثالثة عىل رأس اللجنة االدارية لالتحاد ،ان
رياضة الفروسية تواجه منذ اذار  2019اوضاعا صعبة غري مسبوقة يف تاريخها نتيجة وباء كوفيد  19 -الذي عطل حركتها عىل
نطاق واسع ،وادى اىل شل نشاطها عىل الصعيد املحيل يف شكل كامل
يرفض اللواء املتقاعد سهيل خوري االستسالم
امام التحديات التي تواجه لعبته ،ويرص عىل
الرغم من ادراكه صعوبة املهمة ،عىل امليض
قدما يف البحث عن حلول ومخارج تعيد
الزخم اىل اللعبة التي كانت تشهد دورات
ومسابقات وبطوالت شبه اسبوعية.
"االمن العام" التقت رئيس اتحاد الفروسية،
وكان حوار عن حارض اللعبة ومستقبلها.
■ ملاذا تتوىل رئاسة اتحاد الفروسية منذ 16
عاما؟
□ كنت امارس رياضة ركوب الخيل طوال فرتة
خدمتي يف الجيش اللبناين .عندما الغيت هذه
الرياضة يف الجيش يف عهد العامد ابراهيم
طنوس مل اتوقف عن مزاولتها .يف بداية عهد
الرئيس اميل لحود ،كان للعبة الفروسية
اتحادان كنت اشغل يف احدهام مركز نائب
الرئيس اىل جانب الرئيس فوزي غندور .بعد
فشل مساعي توحيد االتحادين لجأ املعنيون
اىل الرئيس لحود للمساعدة ،فطلب مني
بحكم الصداقة التي تجمعنا تويل الرئاسة.
فتسلمت املسؤولية واستمررت من دون اي
مصلحة خاصة.
■ هل ال يزال لديك شغف هذه املسؤولية؟
□ برصاحة تعبت .ليس انطالقا من عدم
رغبتي يف العمل او تحمل املسؤولية ،بل
بهدف افساح املجال امام اخرين لتحمل
املسؤولية .علام انني مستعد للمساعدة من
اي موقع كنت فيه ،ولدي حرص شديد عىل
العالقات الخارجية التي هي اساس يف العمل
الريايض وال ميكن بناؤها بني يوم وآخر.

شاغر او الرضاء طرف ما .تاليا ،ان االعضاء
هم اما رئيس نادي ،او خ ّيال ،او من عائلة
ال تزال متارس رياضة الفروسية .مع التأكيد
عىل ان احدا مل يفرض اسام ،بل جاءت الرتكيبة
بالتوافق واالنسجام بني جميع مكوناتها.
■ هل حصلت تدخالت سياسية يف انتخابات
االتحاد؟
□ عىل الصعيد الشخيص مل يحصل اي تدخل،
ال سلبي وال ايجايب .ترشحت لوالية جديدة
بدعم من النوادي وليس من اي طرف آخر.
نادي مون ال سال كان رأس حربة يف املواجهة،
ومل يفلحوا يف استاملته اىل جانبهم الرتباطه
العميق يف الواقع الريايض خارج سياق
السياسة.
■ امل يكن ممكنا تشكيل الئحة توافقية تضم
كل االطراف؟
□ اللجنة االدارية تتألف من  9اعضاء ،لذا من
الصعب ارضاء الجميع وضم ممثلني عن 15
ناديا .كام ان استخدام الفريق االخر الساليب
فجة وغري مسبوقة بدال من الطرق الرياضية
املعتادة ،قطع الطريق عىل اي محاولة
للتوصل اىل تفاهم.

رئيس اتحاد الفروسية اللواء املتقاعد سهيل خوري.

الضغوط السياسية باءت
بالفشل ولم تات نتيجة
ترشحت بدعم من النوادي
وليس من اي طرف آخر

■ كانت املؤرشات تدل عىل حصول معركة
انتخابية يف اتحاد الفروسية ،ماذا حصل؟
□ رصاحة ،مل اكن انتظر معركة .لكن ويا
لالسف كان لدى البعض رغبة بفرضها يف
وجهنا عرب استخدام السياسة من الباب
العريض ،يف الوقت الذي كنا نكتفي بالتعامل
مع النوادي من منطلق ريايض بحت .حتى
انهم اعتقدوا انهم قادرون بفعل ضغوطهم
السياسية عىل فرض ارائهم ومواقفهم ،قبل ان
يكتشفوا ولو متأخرين ان ضغوطهم مل تأت
بنتيجة وباءت بالفشل.
■ عىل اي اساس تم اختيار اعضاء الالئحة؟
□ عىل اساس االختصاص وليس مللء مركز

■ البعض يغمز من قناة امكان عدم بقاء
اللجنة االدارية ملدة  4سنوات ،ما هو ردك؟
□ كالم غري مسؤول .اللجنة االدارية تشكلت
ضمن توافق وتفاهم تام بني جميع مكوناتها.
املراهنة عىل عدم اكامل واليتها رهان خارس،
الن الجميع حريص عىل اللعبة وليس عىل
مصالح خاصة ضيقة .انصح الذين يراهنون
عىل عدم اكامل اللجنة االدارية لواليتها ان
"يخ ّيطو بغري هاملسلة".
■ ماذا تغري منذ  16عاما؟
□ عىل الصعيد االداري توحدت العائلة
التي كانت منقسمة وساد التفاهم
والتعاون وانتظم العمل يف االتحاد .اما
عىل الصعيد الفني ،فقد عادت الفروسية
اىل الساحة العاملية من خالل املشاركة

كرة القدم اللبنانيّة تجدّد "شبابها"
مل يكن القرار الذي اصدره االتحاد اللبناين لكرة القدم يف املوسم املايض بالزام النوادي ارشاك
عدد من الالعبني دون  22عاما يف مباريات الدرجتني االوىل والثانية مبعدل  1000دقيقة
لالعب الواحد و 1500دقيقة لالعبني و 2000دقيقة لثالثة العبني يف املوسم كله ،مقبوال عند
غالبيتها ،فعلت اصوات كثرية معرتضة عليه .انطلق موسم  2020 - 2019واقيمت منه ثالث
مراحل ،ثم توقف كل يشء بسبب احداث  17ترشين االول وجائحة كوفيد .19 -
عدم استكامل املوسم كان مثابة مخرج للنوادي التي مل تلتزم ،والتي تذرعت بضيق الوقت
وعدم القدرة عىل ايجاد العبني ضمن هذه الفئة من االعامر .اما السبب الحقيقي فهو ان
معظم النوادي ال تهتم بالفئات العمرية ،وبالتايل خزانها من الالعبني الشباب فارغ.
مل يكتف االتحاد هذا املوسم بالتمسك بقراره ،بل اضاف اليه قرارا آخر حدد فيه عدد الالعبني
فوق  30سنة الذين يحق لهم املشاركة يف كل مباراة ،وادخل تعديال عىل عدد الدقائق
يتناسب مع الصيغة االستثنائية للدوري 600 .دقيقة لالعب واحد دون  22عاما يف املوسم
لكل فريق 800 ،دقيقة لالعبني اثنني ،و 1200دقيقة لثالثة العبني .كام حدد عدد الالعبني
فوق  30سنة املوجودين عىل كشف املباراة بخمسة العبني .الهدف هو خفض معدل اعامر
الفرق من جهة ،ومنح الفرصة لالعبني الشباب ليك يشاركوا يف مباريات الدرجة االوىل.
سارعت النوادي اىل ترفيع او ضم عدد من الالعبني الشباب .وقد ساعد يف ذلك امران :قرار
تحديد عدد الالعبني فوق الثالثني ،وغياب الالعبني االجانب عن الدوري ،ما سمح الكرث من
 25العبا يف تثبيت حضورهم يف املباريات ،وان بنسب متفاوتة يف املراحل الست االوىل من
الدوري ،حتى ان بعضهم هز الشباك وسجل اهدافا.
الالفت ان معظم الفرق تقوم بارشاك العبني من مواليد  2000و 2001اي  19و 20سنة،
وبالتايل فان ارقام النوادي الـ 12عىل صعيد الدقائق جيدة ،حتى ان بعضها اقرتب من الوصول
اىل الرقم املطلوب كالسالم زغرتا الذي يعتمد هذا املوسم عىل عدد كبري من الالعبني الشباب،
ويف طليعتهم فيليب ايوب وسيزار واوسكار غنطوس ،اضافة اىل حارس املرمى انطوان الدويهي.
يف الصفاء برز اسم الحارس الواعد طالل دندشيل الذي لفت االنظار وزميله قاسم حايك .يف
النجمة محمود قعوار ومهدي الزين واندرو صوايا الذي استطاع ان يفرض نفسه يف التشكيلة
االساسية .يف الغازية هادي مايض .يف التضامن صور حسن حويال وزاهر سامحي .يف فريق
طرابلس عالء عزو وحسن قريطم .يف االخاء االهيل عاليه عيل مرقباوي ودانيال ابوفخر الذي
فرض نفسه هدافا للفريق .اما يف الربج فال تبدو االسامء الشابة حارضة بقوة ،لكن عىل الرغم
من ذلك برز اسم محمد نارص .يف شباب الربج حسني عواضة .يف العهد بطل مسابقة كأس
االتحاد االسيوي وحامل لقب الدوري ،برز الثاليث عيل الحاج وحسن رسور ومحمد املرصي،
اضافة اىل محمد باقر الحسيني .اما يف االنصار فال يبدو عنرص الشباب حارضا بشكل كبري
باستثناء محمد حبوس (فلسطيني) وحسن قعفراين .اخريا ،برز يف شباب الساحل محمد حيدر.
ال يزال الدوري يف بدايته وال يزال هناك الكثري من املباريات .لكن االرقام تبدو مشجعة
وتصب يف مصلحة النوادي التي باتت لديها مجموعة جيدة من الالعبني الشباب .صحيح
انها ستستفيد منهم يف شكل كبري ،لكن املستفيد االكرب هو املنتخبات الوطنية ،سواء كان
املنتخب االول او االوملبي او الشباب .فمع نهاية املوسم ،وبعد اسدال الستارة عىل بطولتي
الدرجتني االوىل والثانية ،سيكون حارضا للمشاركة .هناك عدد كبري من الالعبني قد يتجاوز
عددهم الخمسني العبا ،اكتسبوا خربة املباريات الرسمية واملنافسات يف دوري الدرجتني
االوىل والثانية ،وباتوا يبرشون مبستقبل واعد فنيا.
لكن االهم ان كرة القدم اللبنانية سلكت مسار تجديد "شبابها".
نمر جبر
nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
يف عدد كبري من الدورات العربية
واالقليمية والدولية وصوال اىل الواليات
املتحدة االمريكية .محليا ،بات لدينا نشاط
اسبوعي مكثف واستعنا ضمن امكاناتنا
مبدربني وخرباء وناصبي مسالك ،ما ادى اىل
ارتفاع املستوى وبروز مواهب شابة يوليها
االتحاد العناية الالزمة.
■ رياضة الفروسية كلفتها عالية ،كيف
تتعاطون مع هذا الواقع؟
□ االتحاد الدويل يساعدنا يف ارسال خرباء
ومدربني واختصاصيني ويتحمل الكلفة
املادية ،اما التكاليف الباقية فتتحملها النوادي
واهايل الفرسان .لذا ،من واجبنا احرتام هؤالء
االشخاص والوقوف اىل جانبها وليس ضدها.
لكن بعد انفجار املرفأ يف  4آب املايض
حصلنا عىل مساعدة بقيمة  10االف فرنك
سويرسي ستوزع عىل النوادي والفرسان ،كام
طلبت مساعدة اضافية من االتحاد الدويل
الذي وعدنا باقرارها يف القريب العاجل .اما
املصاريف االدارية فيتم تسديدها من مردود
املباريات واالشرتاكات ،علام ان القرار الوحيد
الذي اتخذه االتحاد هذا العام كان خفض
التكاليف عىل النوادي والفرسان اىل النصف
وباللرية اللبنانية.
■ هل مداخيل االتحاد تكفي لسد كل
املصاريف؟
□ مصاريفنا جزئية من دون احتساب
مساعدات النوادي وتكاليف الدورات .نعمل
عىل ان تكون مداخيلنا اكرب ،لكن امورنا
االدارية واملالية جيدة حاليا.
■ كم يبلغ معدل اعامر الفرسان وهل هناك
خوف عىل املستقبل؟
□ ليس هناك من عمر محدد ،البعض يبدأ
من عمر  5او  8سنوات من دون تحديد
سقف معني .حاليا معدل اعامر الفرسان يف
لبنان وسطي ،ونحن مطمئنون اىل املستقبل
الن اللعبة تسري عىل السكة الصحيحة وال
احد قادر عىل اعادتها اىل الخلف .عىل امل

عودة الظروف واالوضاع االقتصادية واملالية
والصحية واحوال املنطقة اىل سابق عهدها
حتى يعود النشاط يف الفروسية اىل طبيعته.
■ ما هي الصعوبات التي تواجه اتحاد
الفروسية؟
□ غالبيتها مالية ،مثل اي اتحاد آخر .رياضة
الفروسية كلفتها عالية والسري بها اىل االمام
يتطلب مصاريف كبرية ،علام ان الظروف
الراهنة ال تساعد عىل تنفيذ املشاريع بدليل
ان العام الحايل مل يشهد اي نشاط.
■ ما مدى تأثر رياضة الفروسية باالزمتني
املالية واالقتصادية ،وهل تأثري كوفيد 19 -
كان اقوى؟
□ كنا قادرين عىل التأقلم مع االزمتني املالية
واالقتصادية رغم قساوتهام .لكن ارضار
كوفيد  19 -كانت اقوى ،اذ شل النشاط
يف شكل كامل ،خصوصا وان االولوية لدى
االتحاد هي حامية الفرسان .لذا تشددنا منذ
اليوم االول للحجر مبنع قيام اي نشاط حفاظا
عىل سالمة الفرسان واملدربني وكل العاملني يف
اللعبة ،قبل ان نسمح باطالق التامرين الفردية
ضمن اجراءات الوقاية والسالمة العامة.
■ ما هي الخطة التي وضعها االتحاد ملواجهة
هذه االزمات؟
□ التزمنا القرارات الحكومية وتعليامت
االتحادين الدويل واالسيوي للفروسية،
خصوصا وان تطورات كوفيد  19 -كانت
متسارعة وحالت دون تطبيق اي خطة.
■ ما هي ابرز املشاركات الخارجية للفرسان
اللبنانيني؟
□ كريم فارس تأهل مرتني بجهوده اىل
بطولة العامل بالفروسية ،اضافة اىل مشاركات
ببطوالت دورية يف هولندا ،فرنسا ،املانيا
والواليات املتحدة االمريكية ،ويف دول عربية
مثل االمارات العربية املتحدة ،قطر ،سوريا،
االردن ،مرص وغريها .آخر مشاركة للفروسية
اللبنانية كانت يف دورة البحر املتوسط .نحن

نحاول ونرص دامئا عىل املشاركات الخارجية
ضمن امكاناتنا املتوافرة.
■ من يتحمل تكلفة املشاركة يف دوري
نفقاته عالية؟
□ االتحاد يتحمل كامل نفقات الدورات التي
يشارك فيها ،وال نرىض اال نادرا جدا ان يشارك
الفارس باسمه منفردا.
■ كيف تصفون الوضع الريايض املحيل؟
□ متأثر باملستجدات اىل حد كبري كبقية
القطاعات .لكن علينا ان ال نكون محبطني
ويجب ان نستمر يف املحاولة للخروج من
االزمة وايجاد الحلول .عىل االتحادات العمل
ضمن الحد االدىن للحفاظ عىل مستوى العبيها
ومدربيها ونشاط اجهزتها الفنية واالدارية
قدر االمكان ،حتى يف حال بدأت االوضاع يف
التحسن تدريجا يكون االتحاد مواكبا لهذا
التحسن.
■ تخىش تدخل السياسة يف الرياضة؟
□ ليس لدي مشكلة يف هذا املوضوع .غالبا
ما يكون تدخل السياسة يف الرياضة بطلب
من الرياضيني وليس العكس .يف حال كان
هناك ارصار عىل حصول هذا االمر ،نتمنى
ان يكون خيار االشخاص مرتكز عىل الكفاية
والنزاهة واملصلحة العامة ،فال يتحول من يتم
اختيارهم سياسيا اىل اداة تنفيذية عند الذين
اختاروهم.
■ هل تعتقد ان انتخابات االتحادات
الرياضية مسيسة؟
□ ال اعتقد ،خصوصا بعد التجربة التي
عايشتها يف انتخابات اتحاد الفروسية حيث
جرت مقاومة التدخل السيايس عىل الرغم من
الضغوط الكبرية التي مورست .اعتقد ان من
رفض هذه الضغوط يف الفروسية رفضها يف
اتحادات اخرى.
■ هل ميكن ان نراك مجددا عىل رأس اللجنة
التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية؟

لدينا مواهب شابة نوليها العناية الالزمة.

□ ابدا .لست مرشحا وال احبذ معارك يف
انتخابات اللجنة االوملبية ،بل اشجع عىل
التوافق .يف الدورات الثالث التي انتخبت
فيها رئيسا للجنة االوملبية مل يحصل اي معركة
انتخابية ،بل كانت االمور تجري بطريقة
توافقية وبتفاهم بني جميع االطراف.
■ هل تؤيد بقاء جان هامم عىل رأس اللجنة؟
□ طبعا ،جان هامم ابن الرياضة وهو تدرج
يف جميع املناصب بدءا من العب ثم كابنت
للمنتخب مرورا مبدرب وطني ،مرورا باالدارة
وترؤسه التحادي كرة السلة والكرة الطائرة
وصوال اىل رئاسة اللجنة االوملبية ،لذلك ال
ميكن الحد ان يزايد عليه يف هذا املجال.
■ هل تعتقد ان وقت التغيري حان يف اللجنة
التنفيذية للجنة االوملبية؟
□ ملا ال ،رشط ان يكون مبنيا عىل اسس
واضحة واهداف معروفة .ال شك يف ان التغيري
يف الكثري من املرات يكون مفيدا ورضوريا

استخدام الفريق االخر
اساليب فجة قطع الطريق
على التفاهم
الرهان على عدم
اكمال اللجنة االدارية
لواليتها خاسر
خصوصا من ناحية ضخ دم جديد وافكار
جديدة ،اما يف حال كان تحت شعار "قوم
القعد محلك" فال معنى له.
■ هل تتأسف عىل واقع الرياضة يف هذه
الفرتة؟
□ احزن عىل كل يشء يف لبنان .القطاع
الريايض ليس يف معزل عن بقية القطاعات،

علام ان التداعيات عليه نتيجة االزمات تفوق
غريها من القطاعات .لكن ينبغي علينا ان
نبقى متمسكني باالمل الن ال خيار آخر لدينا.
نحن شعب ال يستسلم بسهولة.
■ هل تؤيد عقد مؤمتر ريايض وطني؟
□ اذا كان من دون نتائج فعلية فال طائل منه.
يجب العمل عىل تهيئة االرضية حتى تكون
النتائج عملية وملموسة وتعطي الفوائد
املرجوة منها ،وان ال تبقى حربا عىل ورق
اسوة بالكثري من القرارات التي مل تنفذ.
■ خائف عىل الرياضة اللبنانية؟
□ كال ،فالقطاع الريايض يزخر بالطاقات
والقدرات واالمكانات االدارية والفنية ،وقادر
عند اول فرصة عىل الخروج من االزمات
الكثرية التي يتخبط فيها رشط ان تتوافر
له ادىن ظروف االستقرار السيايس ،االمني،
االقتصادي ،املايل والصحي.
ن .ج
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