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رياضة

وىف رئيس لجنة كرة السلة لفريق الرجال يف جمعية هومنتمن بريوت املوسيقي 
العاملي غي مانوكيان بوعده، وقاد فريقه اىل تحقيق لقب بطولة الدوري املنتظم يف 
خطوة غري مسبوقة يف تاريخ النادي، بعدما كان مهددا بالسقوط اىل دوري الدرجة 

الثانية قبل وصول مانوكيان اىل منصبه منذ خمس سنوات

انجاز فريق هومنتمن يف "عهد" غي مانوكيان مل 
يقترص عىل الدوري املحيل، بل وصل اىل تحقيق 
الكأس،  العربية ومسابقة  االندية  بطولة  لقب 
اىل  اضافة  الثالثة  الرسمية  االلقاب  فجاءت 
لقب دورة هرني شلهوب الودية لتطبع ذكرى 
اليوبيل املئوي لتأسيس الجمعية يف لبنان والعامل 

بطابعها الخاص. 
"االمن العام" التقت مانوكيان وكان حوار شامل 

عن واقع الفريق واهدافه ومستقبله.

■ كيف تقوم مستوى الدوري يف املوسم املايض؟
مثل  فريقا  ان  بدليل  كبري،  حد  اىل  رائع   □
الفوز  من  متكن  ونقدر  نحرتم  الذي  اللويزة 
كذلك  القاب.  ثالثة  احرز  بطل  فريق  عىل 

رئيس لجنة كرة السلة يف نادي هومنتمن بريوت غي مانوكيان.

نتائج  فاز وحقق  بعبدا  االنطوين  فريق مثل 
جيدة، اضافة اىل وجود ثالثة العبني اجانب 

ما يعطي اللعبة دفعا قويا.  

■ ومستوى فريقك؟
□ ممتاز بكل ما للكلمة من معنى. الفريق سار 
يف مرحلة تصاعدية منذ خمس سنوات وتجاوز 
كل التوقعات. من املصادفة انه املوسم املايض 
يف مثل هذا التاريخ حقق لقب الدرجة الثانية. 
لقد وفقنا بخياراتنا التي مل تأت صدفة بل مثرة 
هوية  تحديد  يف  خصوصا  وشاق  مضن  عمل 
الالعبني االجانب ومراكزهم بالتعاون مع الجهاز 
مجاعص،  جو  الوطني  املدرب  بقيادة  الفني 

مبواكبة حثيثة ودقيقة من لجنة كرة السلة.

■ هل حقق طموح االدارة؟
□ طبعا. كل فريق بنيناه منذ خمس سنوات 
طموحنا.  حقق  وضعناه  الذي  الربنامج  وفق 
كنا يف نهاية كل موسم نصل اىل الهدف الذي 
رسمناه. الحمد لله اننا نجحنا يف السنة الخامسة 
يف تحقيق الهدف االكرب باحراز ليس فقط لقب 
الدوري، بل لقبي بطولة االندية العربية االبطال 

ومسابقة الكأس.

■ احراز ثالثة القاب رسمية ولقب رابع ودي 
شكل مفاجأة لالدارة؟

كل  بلقب  الفوز  كان  هدفنا  ما.  حد  اىل   □
ست  يف  شاركنا  وقد  فيها،  نشارك  بطولة 
نهايئ  يف  وخرسنا  منها،  باربع  وفزنا  بطوالت 
دورة ديب بفارق سلة، وخرجنا من دورة حسام 
الدين الحريري بسبب مشاركتنا بتشكيلة غري 
التونيس مكرم بن رمضان  مكتملة ويف غياب 

واالمرييك سام يونغ.

■ البعض اعترب ان هومنتمن اعتمد يف تشكيلته 
عىل اربعة العبني اجانب ورمبا خمسة غامزين 
من قناة اسامعيل احمد وهايك غيوقجيان. ما 

هو ردك؟
□ ال اعتقد ان هايك غيوقجيان كان يقال عنه 
انه العب اجنبي عندما كان يلعب مع فريق 
ينتقل اىل هومنتمن.  الحكمة بريوت قبل ان 
عندما  احمد  اسامعيل  عىل  تنطبق  الحال 
الريايض بريوت. ملاذا ما  كان يلعب يف فريق 
لقد  لنا؟  مسموحا  ليس  لغرينا  مسموح  هو 
استفدنا من كل العوامل لتشكيل فريق قوي 
ومل نقم بعمل غرينا مل يقدم عليه، وحقق عىل 
اثره القابا وبطوالت. كلنا يعلم ظروف انتقال 

هايك واسامعيل اىل هومنتمن.

■ اين كانت عوامل القوة يف فريق هومنتمن؟
□ املنظومة املتكاملة بني االدارة والجهاز الفني 

رئـيس لجـنة كـرة السـلة في هومـنتمن بيـروت:
إنتصاراتنا مّلت شمل الجالية األرمنية

مقال
لبنان في قلب املونديال

الربازيل، املانيا، اسبانيا، انكلرتا، فرنسا، الربتغال واالرجنتني هي الدول التي حظيت اعالمها بالرقم 
االعىل يف سجالت املبيعات يف السوق اللبنانية التي شهدت طفرة اعالم غري مسبوقة للدول 
املشاركة يف كأس العامل لكرة القدم يف نسختها الـ21 التي تقام منذ 14 حزيران يف روسيا، وتستمر 

حتى 15 متوز الجاري.
هذه الظاهرة، التي تتكرر كل اربع سنوات، تؤكد مجددا ان اللبناين يعشق العيش يف قلب 
الحدث ايا يكن نوعه وحجمه، وهو قادر عىل تقريب املسافات ونقل الحدث اليه من موقعه 
الحقيقي، مهام كانت املسافات بعيدة. انه سلوك مرتبط بالعقلية اللبنانية التي لها "يف كل عرس 
قرص". من النادر ان يكون هناك حدث عاملي، ايا تكن طبيعته، ال يلقى صدى عىل الساحة 

املحلية. انها ماركة لبنانية مسجلة، وميزة لبنانية بامتياز.
ال شك يف ان توقيت مباريات كأس العامل سيكون مناسبا هذه املرة عىل املستوى املحيل، 
خصوصا وان اللبناين يف حاجة ماسة اىل الخروج من ضغط االنتخابات النيابية الذي عاىن منه 

ملدة غري قصرية.
انه املونديال الكفيل بالهاء اللبناين عن كل انواع املشكالت التي تشد عليه الخناق وتعرتض حياته 
واالنقسامات  البنزين،  اسعار  وارتفاع  املعيشية،  والضائقة  االقتصادية  االزمة  وتنسيه  اليومية 
الذي جمع  انه سحر املستديرة  االلوان.  العامودية حتى عىل  السياسية والطائفية واملذهبية 
تحت راية االخرض واالصفر للربازيل واالسود واالحمر واالصفر الملانيا واالزرق واالبيض لالرجنتني 
والقومي  والحريك  والقوايت  والحزيب  والكتائبي  واالشرتايك  واملستقبيل  العوين  السبانيا،  واالصفر 

والبعثي... من دون حسابات سياسية او خلفيات حزبية!
يشكل املونديال موسام تجاريا بامتياز اذ ال يفوت التجار اللبنانيون حدثا او موسام، اكان سياحيا 
ام سياسيا ام رياضيا، اال يستغلونه بشطارة، فانترشت اعالم 32 دولة يف املحال وعىل العربات 
ومع الباعة عىل الطرقات، اىل االكسسوارات املرافقة لكل منتخب من اساور يدوية وقبعات 

ومناشف وعالّقات مفاتيح وصور وملصقات وغريها.
يجمع اصحاب املحال والباعة عىل ان اكسسوارات املنتخبني الربازييل واالملاين هي االكرث مبيعا، 
تليها تلك الخاصة باملنتخبات االنكليزية واالرجنتينية واالسبانية والربتغالية، يف حني ان االقبال 

خفيف جدا عىل اكسسوارات املنتخبات االخرى.
ال ميكن تجاهل ان املنتخبني االكرث شعبية يف لبنان هام الربازيل بطلة العامل خمس مرات واملانيا 
بطلة العامل اربع مرات، تليهام ايطاليا واالرجنتني وانكلرتا وفرنسا واسبانيا. شعبية االول متوارثة 
منذ اعوام طويلة عندما سطع نجم "السامبا" مع غارينشيا وزاغالو وريفيلينو والجوهرة السوداء 
بيليه وكارلوس الربتو وجرزينيو ثم سقراطس وجونيور وزيكو والحقا رونالدو وروبرتو كارلوس 
ورونالدينيو ودونغا والحارس تفاريل، واالكيد ان اللقب الخامس عام 2002 كان االغىل وتجاوز 

تأثريه تثبيت الشعبية الربازيلية اىل مضاعفتها، النه جاء عىل حساب الغريم التقليدي املانيا.
يف املقابل، بدأت شعبية املنتخب االملاين املانشافت تنمو عىل الصعيد املحيل، يف مثانينات القرن 
املايض عندما كان تلفزيون لبنان يعرض مباريات الدوري االملاين البوندسليغه، فتعرف جيل 
بكامله اىل الالعبني االملان الذين متكنت مجموعة كبرية منهم مثل برايترن ورومينيغه وهروبيش 
وماغات وليتبارسيك وفوسرت والحارس الشهري طوين شوماخر من احراز اللقب الثالث عام 1990. 
يف العام 2014 ثّبتت املانيا زعامتها للكرة العاملية عندما احرزت اللقب الرابع يف تاريخها يف عقر 
دار املنتخب الربازييل يف ملعب املاراكانا يف ريو دي جانريو عىل حساب املنتخب االرجنتيني، 
بعدما اقصت املنتخب املضيف من الدور النصف النهايئ والحقت به خسارة مذلة بنتيجة 1-7.

رغم ان مشاركة لبنان يف املونديال تبقى مجرد حلم، فان حرص اهتامم اللبنانيني مدة شهر كل 
اربع سنوات، مبشاهدة كرة تركلها ارجل نجوم عامليني يف كرة القدم، قد تنسيهم، ولو لفرتة 
قصرية، انهم هم الكرة التي تتقاذفها جهات محلية واقليمية ودولية، منذ عقود، لتحقيق اهداف 

ملصلحتها داخل الشباك اللبنانية او خارجها...
نمر جبر

السلة  كرة  لجنة  باعضاء  تبدأ  التي  والالعبني 
ويدركون  السابقني،  الالعبني  من  وغالبيتهم 
جيدا نوعية الروح التي يجب بثها يف الفريق 
وحجم التضحيات الواجب تقدميها، اضافة اىل 
التجانس والعمل يدا واحدة مع الجهاز الفني 
التفاهم  خالل  من  ذلك  ظهر  وقد  والالعبني. 
باستثناء  اي خالفات  دون حصول  حال  الذي 
مبارشة  تعالج  كانت  التي  التساؤالت  بعض 
اننا مل نضطر  ووجها لوجه مع املعنيني. حتى 
اىل عقد سوى اجتامعني مع الالعبني لحل بعض 

االمور وااليام الباقية كانت مثابة شهر عسل.

الوطني  املدرب  الفني  املدير  يزال  ال  ■ هل 
جو مجاعص يحظى بثقة االدارة؟

□ طبعا. وهو باق معنا يف املوسم املقبل رغم 
انه ربط بقاءه ببقايئ عىل رأس لجنة كرة السلة 
يف النادي. عالقتنا تعود اىل 25 سنة خلت، وقد 
اراد يف مرحلة ما تقديم استقالته واالنسحاب 
بدأناه  الذي  املشوار  له  لكنني رفضت وقلت 

سويا ننهيه سويا. فرتاجع ووعد ووىف.

■ انت متهم بأنك تتدخل يف عمل املدرب؟
باالضافة  عمل.  فريق  نحن  صحيح.  غري   □
رئيس  انا  اللجنة  رئاسة  يف  مهاميت  اىل 
يضم  الذي  واالسرتاتيجي  التقني  الفريق 
مسيجيان  كريكور  الفريق  ومدير  مجاعص 
ونحن نتشاور دامئا. ال احد يتدخل يف عمل 
مجاعص خالل املباراة، ولكن بعدها يأيت دور 
وليس  االداء  عىل  بناء  املكافأة  او  املحاسبة 

عىل نتيجة املباراة. 

والرت هودج وسام  االمريكيان  االجنبي  الثاليث   ■
يف  يزاالن  ال  رمضان  بن  مكرم  والتونيس  يونغ 

حسابات االدارة يف املوسم املقبل؟
ندرس  ونحن  وثابت  اسايس  هودج  طبعا.   □
واالمر  االجانب  ناحية  من  خيارات  عدة  حاليا 
الدوري  يف  اللعب  يونغ  قرار  عىل  متوقف 
اللبناين من عدمه. كذلك نحن عىل تواصل مع 
بديل من الطراز الرفيع يف حال اختار يونغ عدم 
انه العب  اما بن رمضان فباالضافة اىل  العودة. 

ومتعاون  وخلوق  ممتاز  انسان  فهو  nemer.jabre66@yahoo.comرائع 
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ان  وامتنى  معه،  بالتعاون  سعداء  كنا  ونحن 
اعطى  لقد  عقده.  تجديد  الفني  الجهاز  يطلب 

واسامعيل احمد طابعا عربيا للفريق.

■ هل صحيح ان موازنة الفريق يف املوسم املايض 
تخطت مليون دوالر امرييك؟

وعقد  دوالر،  الف  و200  مليون  اىل  وصلت   □
وعقد  اجنبيا،  االعىل  كان  هودج  والرت  االمرييك 
اسامعيل احمد االعىل محليا. علام ان الفرق التي 
نافستنا عىل اللقب بلغت ارقام موازنتها اضعاف 

موازنتنا.

■ هل صحيح ان املستحقات املتأخرة من املوسم 
املايض والتي مل تسددها االدارة الصحابها تتجاوز 

قيمتها 500 الف دوالر؟
□ مثل غالبية الفرق التي تعاين من ضيق مايل. 
هي  هومنتمن  يف  املتأخرة  املستحقات  لكن 
مكافآت يف معظمها، ونحن مل نتوقع الفوز بهذا 
ازمة  يف  مير  ال  هومنتمن  املباريات.  من  العدد 
مالية الن تخطيطنا املايل صحيح ودراستنا املالية 
صحيحة ايضا. والالعبون الذين كانوا يف الفريق يف 
املوسم االسبق حصلوا عىل كل مستحقاتهم خالفا 
للبعض الذي لديه مستحقات مع نواد اخرى تعود 
اىل سنوات. نحن نلتزم تعهداتنا وال ننكث بوعودنا 

واملستحقات املتأخرة ستدفع يف اقرب وقت.

■ هل غي مانوكيان باق يف منصبه رئيسا للجنة 
كرة السلة يف املوسم املقبل؟

اتركه  ولن  الثامنينات  منذ  هومنتمن  مع  انا   □
مهام كان املوقع الذي اشغله او املهمة املكلف 
بها. هناك شباب لديه الرغبة يف العمل وسنرتك 
له الفرصة، يف املقابل هناك من مل يعد راغبا يف 
االستمرار ويف تحمل الضغوط ويريد االنسحاب 

التاحة املجال لغريه. 

■ هل التغيري سيطاول اعضاء اللجنة؟
الوجوه، واالفضلية  □ سيحصل تجديد يف بعض 
مواصلة  يف  الرغبة  لديه  وملن  الحاليني  لالعضاء 
يف  والرغبة  الكفاية  لديهم  كرث  هناك  مهامته. 
كريستيان  االكرب  شقيقي  بينهم  ومن  العمل 

مانوكيان الذي قد يحل مكاين يف رئاسة اللجنة. 

بانكم  اللجنة  يف  زمالئك  مع  يتهمك  البعض   ■
افقدتم فريق هومنتمن الروح واملبادئ التي عىل 

اساسها انشئت الجمعية؟
حالة  شكلت  الفريق  انتصارات  فارغ.  كالم   □
استثنائية بني الجالية االرمنية يف كل انحاء العامل. 
هدف الجمعية االسايس منذ تأسيسها قبل 100 
سنة مل الشمل وجمع االرمن يف كل انحاء العامل، 
ونحن نجحنا من خالل الفريق واالنتصارات التي 
حققناها من تحريك الجالية االرمنية يف 57 دولة، 
فكيف نكون افقدنا الجمعية الروح واملبادئ؟ لقد 
وفينا باكرث ما وعدنا يف السنوات الخمس، ونحن 

مقتنعون مبا قمنا به وضمرينا مرتاح.

يف  السلة  كرة  لجنة  بني  العالقة  هي  ما   ■
هراير  برئاسة  واالدارة  مانوكيان  برئاسة  النادي 

ختشادوريان؟
رشطي  كان  اللجنة  رئاسة  اىل  عدت  عندما   □
قراراتها،  يف  مستقلة  اللجنة  تكون  ان  االسايس 
وان تكون مرتبطة مبارشة باللجنة العليا املركزية 

للجمعية وبرئيس النادي ختشادوريان. 
    

■ من له كلمة الفصل يف الفريق من الناحيتني 
االدارية واملالية؟

□ متلك اللجنة استقاللية كاملة يف قراراتها التي 
القرار  االعضاء.  بني  والتوافق  بالتشاور  تتخذها 
زمالئه  بدعم  يحظى  االعضاء  احد  يتخذه  الذي 
لصالح  يعمل  الجميع  بان  املتبادلة  الثقة  نتيجة 

النادي والفريق.

■ هل احراز ثالثة القاب رسمية اعطى دفعا ماديا 
الدارة النادي للموسم املقبل؟

□ اعطى ثقة للمعلن ان االستثامر واملال الذي 

املناسب  املكان  يف  وضع  الفريق  عىل  رصف 
وحقق النتائج املرجوة منه ونحن نشكرهم عىل 

ثقتهم وتعاونهم.

■ هل فريق هومنتمن يف املوسم املقبل منافس 
جدي لالحتفاظ بااللقاب التي احرزها؟

□ طبعا سيكون منافسا عىل لقب كل دورة او 
بطولة يشارك فيها يف السنوات الخمس املقبلة.

اىل مستقبل فريق هومنتمن يف كرة  ■ مطمنئ 
السلة؟

□ اذا بقيت اللجنة تعمل كام يف السابق بطريقة 
مستقلة عن اي تدخل من "املحبني" سوف يكون 
لفريق هومنتمن يف كرة السلة عرص ذهبي جديد. 
الجمعية عمرها 100 سنة وستبقى وتستمر االف 

السنني الننا شعب ال يستسلم وال ميوت.

■ انت مع االبقاء عىل 3 العبني اجانب يف الدوري؟
□ اذا كان عدد الفرق املشاركة يف دوري الدرجة 
االوىل 10 يجب ابقاء العدد عىل 3 العبني. واذا 
تراجع عدد النوادي اىل 8 يجب ان يرتاجع عدد 
العبا،   24 تضم  نخبة  الئحة  مع   2 اىل  الالعبني 
عىل ان ال يسمح للنادي بضم اكرث من 3 العبني 

من الالئحة.

■ هل سينتقل ملعب هومنتمن من سنرت اغباليان 
يف مزهر اىل ملعب برج حمود البلدي؟

صلب  يف  يدخل  الحلم  املرشوع  هذا  حتام.   □
االسرتاتيجيا التي كانت تحملها اللجنة يف اجندتها، 
وقد بات تحقيقه قريبا ومن املتوقع ان تصل سعة 

القاعة اىل زهاء 4 االف متفرج. 

■ بني املوسيقى والرياضة ورشكة "زرد مان" اين 
يرتاح اكرث غي مانوكيان؟

□ املوسيقى والرياضة و"زرد مان" لديهم املسار 
اىل  تتطور  فكرة  تبدأ  الثالثة  املجاالت  نفسه. يف 
تحضري وتنظيم ثم اىل تنفيذ، وهذا التنفيذ تكون 
له ردود فعل. يف املوسيقى محبة الجمهور لالغنية 
واللحن، ويف الرياضة النتائج واالنتصارات وفرحة 

الفوز، ويف البناء التسليم والسكن والذكريات.
ن. ج

رياضة

شاركنا في ست بطوالت 
محلية وخارجية واحرزنا 

اربعة القاب منها


