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رياضة
نمر جبر

تحظى لعبة الهويك عىل الجليد بشعبية عالية يف كندا، وروسيا، والسويد، وفنلند، وجمهورية التشيك، والواليات املتحدة 
االمريكية، وسلوفاكيا. ويعد دوري الهويك الوطني )National Hokey League( الذي يقام يف الواليات املتحدة االمريكية 
االقوى بني الدوريات الحالية لهذه الرياضة، حيث يلعب اشهر الالعبني للفوز بـ"كأس ستانيل" يف نهاية املوسم. والهويك لعبة 

اوملبية تقام بطولتها العاملية كل عام

القرن  يف  الجليد  عىل  الهويك  رياضة  بدأت 
الهويك  التاسع عرش يف كندا، وانطلق دوري 

يف العام 1917، ويضم حاليا 30 فريقا.
الجليد 76  الدويل للهويك عىل  يضم االتحاد 
يف  محدودة  بصورة  اللعبة  وتزاول  اتحادا. 
كينيا،  مرص،  مثل  االفريقية  الدول  بعض 
تونس  افريقيا،  جنوب  نيجرييا،  املغرب، 
الدول  يف  باللعبة  االهتامم  يرتكز  واوغندا. 
دوريات  معظمها  لدى  حيث  االوروبية 
شعبية  اللعبة  تكتسب  كام  وطنية.  هويك 
الصني،  الدول االسيوية، مثل  العديد من  يف 
سنغافورة، ماليزيا، قطر والهند. كام تحظى 
اوسرتاليا،  مثل  دول  يف  باهتامم  اللعبة 

الربازيل واملكسيك. نيوزيلندا، 
عرشات  عقود  منذ  لبنان  يف  تزاول  محليا، 
وفردية  وشتوية  صيفية  بني  الرياضات 
وجامعية. لكن قلة قليلة تعلم ان يف لبنان 
يوجد  ال  الجليد.  عىل  الهويك  لرياضة  لعبة 
ايجاد  اىل  تسعى  لجنة  بل  للعبة،  اتحاد 
لبنان رغم ان مركز  الرياضة يف  مكان لهذه 

العمل يف كندا، فام هي القصة؟
لبنان  املايض، حقق منتخب  28 من آب  يف 
مميزا  فوزا  الجليد  عىل  الهويك  يف  للفتيات 
خرب  بدا   .1-2 املضيف  فرنسا  منتخب  عىل 
فوز  اوال  اكرث من صعيد.  النتيجة الفتا عىل 
الجيدة  النتيجة  ثانيا  فرنسا،  عىل  لبنان 
ان  واالبرز  عاما،   18 دون  لبنان  ملنتخب 
لعبة ال تسلط عليها االضواء،  الفوز جاء يف 
اللبنانيني  من  الساحقة  الغالبية  ان  واالكيد 

ال تعرف عنها الكثري: الهويك عىل الجليد.
نتيجة املباراة فتحت الباب عىل العديد من 

رئيس االتحاد اللبناين للهويك عىل الجليد شارل املري )اىل اليمن( مع نظريه الفرنيس لوك تارديف.

منتخب لبنان للهويك عىل الجليد.

العام"  "االمن  اىل  تحدث  املري  الجليد شارل 
عىل  ومستقبلها  وحارضها  اللعبة  واقع  عن 
حديثة  لعبة  انها  خصوصا  املحيل،  الصعيد 
املنشأ يف لبنان: "االنطالقة كانت يف ايار من 
ترق  مل  التي  اللجنة  تشكيل  مع   2018 عام 
وجود  عدم  اىل  نظرا  اتحاد،  مرتبة  اىل  بعد 
ترشين  ويف  لوائه.  تحت  منضوية  اندية 
اللجنة  حصلت  نفسه  العام  من  االول 
من  ترخيص  عىل  اعضاء  تسعة  من  املؤلفة 
للقيمني  سمح  مام  والرياضة  الشباب  وزارة 
عىل اللعبة مبراسلة االتحاد الدويل لالنضامم 
الداخيل  النظامني  اقرار  بعد  عائلته  اىل 
شهر  يف  بالقبول  الجواب  فجاء  واالسايس. 
الطريق  سهل  مام   2019 العام  من  ايلول 
االوملبية  اللجنة  عائلة  تكون من  للجنة الن 
فكرة  انطلقت   .2020 شباط  يف  اللبنانية 
ايجاد موطئ قدم للعبة يف لبنان من كندا، 
يقيم  حيث  مونرتيال  مدينة  من  وتحديدا 
تتوافر  هناك  ومن  اللجنة،  اعضاء  معظم 
موافقة  بعد  الكندي  االتحاد  من  الرعاية 

االتحاد الدويل عىل ذلك".
الذين  عدد  عن  يتحدث  حني  املري  يفاجئك 
العلم  راية  تحت  اللعبة  هذه  ميارسون 
اسم  تحت  البطوالت  يف  ويشاركون  اللبناين 
لبنان: "70 العبا و45 العبة هم عائلة لعبة 
الهويك عىل الجليد، وترتاوح اعامرهم بني 14 
و35 سنة. هم العبون والعبات من عدد من 
والسويد  وكندا  وفرنسا  كاملكسيك  البلدان 
وجود  عدم  رغم  لبنان،  وحتى  واوسرتاليا 

حلبة مخصصة لهذه اللعبة يف لبنان". 
اضاف: "اسامء عدة تشق طريقها يف هذه 

املنتخب اللبـناني للهوكي على الجـليد متعّدد الجنسية
املير: سنبني حلبة بالتعاون مع السفارة الكندية

وجودها  من  بدءا  باللعبة  املتعلقة  االسئلة 
واالستحقاقات  بالنشاطات  مرورا  لبنان،  يف 
عىل  ومستقبلها  مصريها  اىل  وصوال  املقبلة 
الصعيد املحيل. رئيس لجنة لعبة الهويك عىل 
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بريتني  عاما(،   20( هيكل  كجييس  اللعبة 
عباس  عاما(   18( ليا سامل  عاما(،   18( ميني 
 - نخلة  هانا  الحارسة  عاما(،   15( حسان 
ماكالرين وعىل  فاي  املدربة  بقيادة  سانرز 
 25( املري  كارل  اسامء  تربز  الشباب  صعيد 
القائد  عاما(،   25( واكد  انطوان  عاما(، 
الخوري،  دايفيد  عاما(،   36( تابت  ركاردو 
القاعي،  رامي  كفوري،  كلود  خزاقة،  ماثيو 
ناصيف،  فريدريك  والحراس  عواد،  باسم 
عىل  يرشف  واكد.  وغربيال  صادر،  اليكس 
ومساعده  مليك  رالف  املدرب  تدريبهم 

نبيل كملح".

املسابقات  من  العديد  عن  املري  كشف 
للهويك  اللبناين  الفريق  فيها  شارك  التي 
عىل الجليد كدوريت ابوظبي العام 2018 
النهايئ  الدور  اللبناين  املنتخب  بلغ  حيث 
كام  االرض.  صاحب  امام  يخرس  ان  قبل 
واحرز  الكويت  دورة  يف  لبنان  شارك 
 2020 العام  من  شباط  يف  الربونزية 
والجزائر  املغرب  من  منتخبات  مبشاركة 

والكويت ولبنان.
الرئييس  الهدف  ان  اللجنة  ال  يخفي رئيس 
دامئة  حلبة  "ايجاد  هو  اللعبة  للقيمني عىل 
ملامرسة هذه الرياضة من جهة والعمل عىل 

نرشها من جهة اخرى". وقال: "يصلنا يوميا 
ولبنانيات  لبنانيني  من  الرسائل  من  العديد 
البلدان  يف  وميارسونها  اللعبة  هذه  يحبون 
جنسيتها،  يحملون  او  فيها  يعيشون  التي 

ويحبون ان يلعبوا تحت اسم لبنان". 
يف  حلبة  ايجاد  جدا  املهم  "من  اضاف: 
والعائق  االساسية  املشكلة  لكن  لبنان. 
للحلبة  العالية  الكلفة  يف  يتمثل  الكبري 
والتي ترتاوح بني اربعة وستة ماليني دوالر. 
الحلبة دولية مع عدد مقاعد يصل اىل 500 
النشائها  مفصلة  دراسة  وضعنا  وقد  مقعد. 
بالتعاون مع السفارة الكندية يف لبنان التي 
لتأمني  العمل  وبدأنا  كبريا،  دعام  لنا  تقدم 
الصعبة  االقتصادية  االوضاع  لكن  التمويل، 
التي طرأت واالزمات املتتالية جعلتنا ننتظر 

قبل تكملة املرشوع". 
تواجهها  التي  الصعوبات  ان  طأمن  لكنه 
اللجنة يف لبنان مل متنعها من مواصلة عملها 
املشاركات  صعيد  عىل  خصوصا  خارجيا، 
والسيدات.  الرجال  منتخبات  اىل  بالنسبة 
وكشف ان "منتخب الفتيات شارك يف دورة 
للمشاركة  ويستعد  املايض  االول  ترشين  يف 
العام  من  الثاين  كانون  يف  اخرى  دورة  يف 
املتحدة  العربية  االمارات  يف  املقبل   2022
مبشاركة 8 منتخبات مل تتحدد هويتها بعد. 
 Amerigol" كام كان لبنان حارضا يف كأس
للسيدات  وآخر  للرجال  مبنتخبني   "Latam
 17 اىل  االول  14 ترشين  اقيمت من  والتي 

منه".
رياضة  ونرش  حضور  تعزيز  ان  يف  شك  ال 
مثل لعبة الهويك عىل الجليد يف لبنان يعترب 
الظروف  ظل  يف  خصوصا  جدا،  صعبا  امرا 
الصعبة التي مير بها لبنان واالزمات الحادة 
اضافة  الشعب.  تحتها  يرزح  التي  واملتتالية 
اىل عدم وجود اماكن مخصصة ملامرسة هذه 
ال  اللعبة  عىل  القيمني  لدى  لكن  الرياضة. 
الحالية  االوضاع  كانت  واذا  مستحيال،  يشء 
ال تساعد، فهناك امل يف ان تتحسن االوضاع 
واهداف  احالم  تحقيق  االمكان  يف  ويصبح 

محبي اللعبة يف بلدهم االم.

الجليد  للهويك عىل  اللبناين  املنتخب  احرز 
الالتينية  امريكا  بطولة  يف  الثالث  املركز 
املعروفة بالـLatam cup، بعد الفوز عىل 
املنتخب املكسييك بنتيجة 6 - 3 يف مباراة 

تحديد املركزين الثالث والرابع.
وسبق ان فاز املنتخب اللبناين عىل املستوى 
الثاين عىل كل من املكسيك 5 - 1، وكولومبيا 
6 - 1، وتشييل 6 - 2، وتعادل مع الربازيل 
4 - 4. اما املنتخب اللبناين للسيدات، فقد 

حقق املركز الرابع يف البطولة.

االتحاد  نال   2018 الثاين  ترشين   22 يف 
اللبناين للهويك عىل الجليد املوافقة الرسمية 
اللبنانية عىل  والرياضة  الشباب  من وزارة 
املرسوم الحكومي الرسمي، الذي يجيز الي 
ان يشارك يف  لبناين  العب هويك من اصل 
الذي  الوقت  اللبناين يف  املنتخب  مباريات 
يف  ومشاركته  تطويره  ايضا  فيه  يواصل 
يف  املدرسة  أو  النادي  او  الجامعي  فريقه 

البلد الذي يقيم فيه.

املركز الثالث

22 تشرين الثاني 
2018


