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رياضة

مل تكن السنوات الـ15 التي مرت عىل نادي الحكمة بريوت، منذ قرار رئيسه التاريخي وصانع امجاده وانتصاراته وباين نهضة 
كرة السلة انطوان شويري االستقالة من منصبه يف العام 2004، عادية. عاىن من تقلبات وانقالبات وعدم استقرار اداري وعجز 
مادي غري مسبوق، انعكست سلبا عىل نتائج فريقي كرة السلة الذي غاب عن منصات التتويج، وكرة القدم الذي يكافح 

للبقاء يف الدرجة الثانية 

الثاين  كانون   19 يف  ادارية  لجنة  انتخاب  مع 
املايض برئاسة اييل يحشويش الذي شغل سابقا 
منصب نائب الرئيس يف النادي يف عهد انطوان 
شويري ويف اتحاد كرة السلة، دخل نادي الحكمة 
بريوت مرحلة جديدة مليئة بالتحديات التي يف 
حال نجحت االدارة التي تضم وجوها حكموية 

من تجاوزها، ستعيده اىل السكة الصحيحة.
"االمن العام" التقت الرئيس الجديد للنادي. 

الحكمة  نادي  اىل  يحشويش  اييل  عاد  ملاذا   ■
بعد 15 سنة عىل تركه اللجنة االدارية؟

□ مل اترك يوما نادي الحكمة حتى اعود، وعندما 
تدخلت  حقيقي  خطر  يف  اصبح  بأنه  شعرت 
فتوافقت  شخصيا،  يعنيني  االمر  ان  واعتربت 
مع مجموعة من االصدقاء الذين عملوا سابقا 
يف النادي وحكامويني واصحاب كفاية وارتأينا 

محاولة انقاذ النادي.

■ هل قرار العودة جاء فرديا ام بتمن من جهة 
سياسية؟

□ ابدا، مل يكن بتمن من جهة سياسية. القرار 
اعرب  الذي  الجمهور  من  وبتمن  فرديا  كان 
امله  مناسبة ويف شكل صارخ عن  اكرث من  يف 
النادي،  اليها  وصل  التي  االوضاع  من  وغضبه 
وانا من الجمهور، واعتربت نفيس معنيا وقررت 

السري يف مرشوع محاولة انقاذه.

القوات  حزب  يلعبه  الذي  الدور  هو  ما   ■
اللبنانية يف النادي؟

بتشجيعه  معروف  اللبنانية  القوات  □ حزب 
للرياضة والرياضيني، وكانت له يف فرتة سابقة 

رئيس نادي الحكمة بريوت اييل يحشويش.

اىل  اضافة  ماديا،  النادي  مبساعدة  بيض  اياد 
للحزب  يكون  وسوف  كامل.  معنوي  دعم 
مساهمة جزئية بسيطة يف املوضوع املايل، من 
دون ان يكون له تأثري بالقرار ال من قريب وال 
من بعيد، ال هو وال اي حزب اخر. االحزاب 

خارج نادي الحكمة.

■ هل خيار االعضاء السبعة يف اللجنة االدارية 
جاء عن قناعة منكم ام هناك اسامء فرضت من 

جهات معينة؟
□ ال احد يفرض شيئا عيل. هؤالء االشخاص 
تجربتي  خالل  من  بهم  عمياء  ثقة  لدّي 
يف  املشرتك  عملنا  خالل  ومن  الشخصية، 
املجتمع،  يف  موقعهم  لديهم  الحكمة.  نادي 

مقال

إقرأ تفرح جّرب تحزن
لفتني منتصف الشهر الفائت خرب زيارة وفد من االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا" 
الرياضية  االنشطة  وحدة  رئيس  اىل  وتحديدا  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  اىل 
منصب  عينه  الوقت  يف  )يشغل  قبييس  مازن  الدكتور  للوزارة  التابعة  والكشفية 
عضوية اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناين لكرة القدم( بهدف "توقيع اتفاق تعاون 
مع وزارة الرتبية والتعليم العايل واالتحاد اللبناين لكرة القدم، لتطوير كرة القدم 
الرتبية  اساتذة مادة  تأهيل  اىل  باالضافة  االبتدائية،  املرحلة  املدرسية خصوصا يف 
البدنية والرياضية وتوزيع تجهيزات عىل املدارس املشاركة"، وفق ما ورد يف الخرب 

الذي وزعه املكتب االعالمي لوحدة االنشطة.
واعد،  كروي  جيل  لبناء  اساسية  هي  التي  خطوته  عىل  الدويل  االتحاد  مشكور 
ولضامن االستمرارية بتخريج العبني ورفد املنتخبات الوطنية يف مختلف االعامر 

بالالعبني املوهوبني واملميزين. لكن تبقى العربة يف التطبيق.
املؤسف ان الواقع مختلف، وينطبق عليه شعار "إقرأ تفرح جرّب تحزن". اذ ال 
ميكن الحد ان يخفي معاناة لعبة كرة القدم. هذه اللعبة الشعبية التي ال ميكن 
ان تسري يف الطريق الصحيح ما مل تسلك مسارا اصالحيا جذريا. ال حاجة اىل ادلة 
وبراهني لتصدق او تقتنع ان الفئات العمرية يف لبنان ضعيفة عىل جميع الصعد، 
رغم الجهود التي تبذلها ادارات بعض النوادي مببادرات فردية، وغياب شبه تام 
اللعبة  حال  هو  االكرب  الشاهد  مايل.  عجز  من  بدوره  يعاين  الذي  للعبة  التحاد 
محليا اكان عىل صعيد املنتخبات الوطنية يف مختلف الفئات او عىل صعيد الفرق. 
يف كرة القدم اللبنانية تقام ثالث بطوالت للفئات العمرية فقط، الشباب )دون 19 
سنة(، الناشئون )دون 17 سنة( واالشبال )دون 15 سنة(. يفرض االتحاد اللبناين 
لكرة القدم عىل كل ناد يف الدرجة االوىل املشاركة يف اثنتني من البطوالت الثالث. 
وعىل كل ناد من الدرجة الثانية ان يشارك يف بطولة واحدة. اما بالنسبة اىل الفرق 
االندية  يعرض  االلتزام  عدم  اختيارية.  فاملشاركة  والرابعة  الثالثة  الدرجتني  يف 
العمرية.  الفئات  بطوالت  يف  تشارك  التي  االندية  هي  قليلة  مادية.  لعقوبات 
خمسة اندية فقط تشارك يف الفئات الثالث هي النجمة، العهد، االنصار، طرابلس 

الريايض والسالم زغرتا. 
الذي  االبدي  التواقيع  نظام  ابرزها  كثرية،  العمرية  الفئات  بطوالت  يف  املعاناة 
جهة،  من  اللعبة  تقدم  وتعرقل  تعيق  التي  واالساسية  الرئيسية  املشكلة  يعترب 
ويقيد الالعب ويحرمه من التغيري واالنتقال اىل ناد اخر من جهة ثانية، وقلة عدد 
املباريات التي ال يتجاوز عددها 19 مباراة، يف حني انه يجب ان ال يقل عددها 
عن 30 مباراة يف املوسم، وعدم امتالك النوادي ملالعب عشب طبيعي، ويف حال 
حقيقية،  قدم  كرة  مبامرسة  تسمح  مواصفات  تحمل  او  صالحة  تكون  ال  وجدت 
اضافة اىل كفاية املدربني والشهادات التي يحملونها والتي تؤهلهم االرشاف عىل 
التدريبية  الحصص  وعدد  التعليم  واسلوب  التامرين  ونوعية  الصغار،  الالعبني 

توزيعها. وطريقة 
كل هذه املشاكل تسقط جزئيا او كليا يف حال توافر الدعم املادي للنوادي، ليك 
تتمكن من القيام بواجبها من دون ان ترهق صندوقها بديون واعباء اضافية. فهل 
يكون الحل من بوابة وزارة الرتبية والتعليم العايل واملدارس، ام سيلقى املرشوع 

مصريا مشابها لغريه من املشاريع التي ظلت حربا عىل ورق؟

نمر جبر

وحبهم  ونزاهتهم  بصدقهم  ومعروفون 
للنادي، اضافة اىل شغلهم مواقع متقدمة يف 

املجتمع.

■ هل االدارة الحالية يف ورشة اعادة ترميم ام 
ورشة بناء؟

□ يف ورشة ازالة الركام الذي سببه الزلزال الذي 
رضب النادي يف السنوات املنرصمة. بعد ازالة 
لنبدأ  املتينة  االساسات  تثبيت  سنعيد  الركام 

بعدها عملية البناء.

■ هل كنتم تتوقعون حجم الرضر الذي لحق 
بالنادي يف السنوات الـ15 املاضية؟

□ مل اتوقع هذا الحجم من الرضر. يف البداية 
تبلغنا ان الدين زهاء 700 الف دوالر، ثم ارتفع 
الرقم اىل 1.8 مليون، والحقا اىل 2.100 مليونني، 

وحاليا الدين بات يقارب 3 ماليني دوالر.

■ ما الذي فاجأكم بعد تسلمكم املسؤولية ومل 
تكونوا  تتوقعونه؟

الذي  الجمهور  يف  تتمثل  االيجابية  املفاجأة   □
اصبح عدده مضاعفا، وتعلقه بالنادي اكرب رغم 
ان  ولو  فيها.  مر  التي  واملصاعب  املشاكل  كل 
هذه التجربة مر فيها اي ناد اخر ملا كان صمد، 
غياهب  واصبح يف  ابوابه  واقفل  انهار  كان  بل 
النسيان. اما املفاجأة السلبية فهي عدم وجود 
املرتاكمة  الديون  اىل  اضافة  مؤسسة،  مقومات 

التي قاربت 3 ماليني دوالر.

■ هل ملف ازالة العقوبات الدولية عن فريق 
كرة السلة يسري يف الطريق الصحيح؟

هذا  افضل.  مساره  يكون  ان  اتوقع  كنت   □
امللف قد يكون نقطة تحول اساسية يف قرارنا 

املستقبيل القريب.

■ هل ستحاسب االدارة املسؤولني عن الهدر 
والذين رتبوا ديونا واعباء عىل خزينة النادي؟

□ هذا املوضوع غري مطروح االن. لرَن كيف ستسري 
االمور يف اي اتجاه. لكن ما هو مؤكد ان االنظمة 
التي نعمل عىل تعديلها وتطويرها ان الجميع يف 

nemer.jabre66@yahoo.comالنادي سيكون تحت مجهر املحاسبة بدءا من 

رئيس نادي الحكمة بيروت: هدفنا 
إعادة البريق وال تأثير لحزب على اإلدارة

نحن في ورشة ازالة الركام 
الذي سببه زلزال النادي

تسلمنا ناديا في حالة 
موت سريري والعالج لن 

يكون بعصا سحرية



108109
عدد 66 - آذار 2019عدد 66 - آذار 2019

رئيس النادي، مرورا بكل االعضاء وصوال اىل كل 
املعنيني يف النادي.

لنفسها  االدارة  اعطتها  التي  املهلة  ما هي   ■
النادي عىل سكة االستقرار املايل  العادة وضع 

بعد االستقرار االداري؟
□ بني السنة والسنتني، واملهلة رهن الكثري من 
االمور، من دون ان ننىس اننا تسلمنا ناديا يف 
بعصا  يكون  لن  والعالج  رسيري  موت  حالة 

سحرية.

■ كيف ستتعامل االدارة مع وضع فريق كرة 
التاسع  املركز  يحتل  الذي  املوسم  هذا  السلة 

االخري يف الرتتيب العام؟
□ ندرس الوضع من كل جوانبه، ولن نألو جهدا 

للقيام باالفضل لصالح الفريق والنادي.

الحكمة فريق كرة سلة  لنادي  ■ هل سيكون 
منافس يف دوري الدرجة االوىل يف املوسم املقبل؟

مرتبط  االمر  لكن  له،  نخطط  ما  هذا   □
باملوضوع املايل وازالة العقوبات املفروضة عىل 
الفريق من االتحاد الدويل لكرة السلة "فيبا"، 

نتيجة شكاوى مقدمة من العبني ومدربني.

اىل  السلة  كرة  فريق  سقوط  تخشون  هل   ■
الدرجة الثانية؟

□ كال، يف اقىص االحتامالت نلعب "براج" الرتفيع 
والتنزيل، ولدى االدارة ثقة كاملة باملدير الفني 
املدرب غسان رسكيس والالعبني اللبنانيني الذين 
يتجاوز  ال  اعامر  مبعدل  وجدارة  كفاءة  اثبتوا 
19 سنة، واثبتوا عن روحية ابطال خصوصا ان 
"الرباج" ال يشارك فيه العبون اجانب. اي فريق 
يواجه الحكمة من دون العبني اجانب سيواجه 

صعوبة كبرية ولن تكون مواجهته سهلة ابدا.

■  ما الذي خرسه نادي الحكمة يف السنوات 
الـ15 املاضية؟

□ خرس انطوان شويري. ويبدو من املستحيل 
اعادته. اما كل ما تبقى فيمكن اعادته وسوف 
سابق  اىل  النادي  واعادة  اعادته  عىل  نعمل 

عهده وهذه مهمتنا.

الرئيس  مع  النادي  من  خرجت  لقد   ■
النادي  اىل  وعدت  شويري،  انطوان  التاريخي 
الغياب؟  بهذا  تشعر  مدى  اي  اىل  غيابه.  يف 

وماذا تعلمت منه؟
□ اشعر بغيابه الجسدي، لكن يف عقله وتفكريه 
وصدقه  واخالصه  وعطائه  ومحبته  وروحه 
الجديد  منصبي  يف  معنا.  موجود  وشفافيته 
عليهام،  استند  وظهر  سند  اىل  بحاجتي  اشعر 

اشعر بحاجتي اىل جبل اىل رجل.

مباراة  وبعد  خالل  حصل  الذي  االشكال   ■
الحكمة والشانفيل يف املرحلة الثانية ايابا من 
الدوري ازعج كثريين. كيف ستعالجون الوضع 

وما هي االجراءات التي ستتخذونها؟
االمر عشية  لقد حذرنا من  كثريا.  ازعجني   □
بالقوانني  االلتزام  الجميع  من  وطلبنا  املباراة 
املرعية االجراء، امنا ويا لالسف بعض املندسني 
وبعض الذين يدعون انهم حكامويون مارسوا 
اىل  ادى  ما  الحكمة  بنادي  الئقة  غري  افعاالً 
االشكال. امنا بعد االطالع عىل بعض التفاصيل 
امور محيطة  نتيجة  انطلقت  الرشارة  ان  تبني 
بها. االشكال بات يف يد القضاء ونحن لدينا ثقة 

مطلقة به.

عىل  تعتمد  االعالمية  اطالالتك  كل  يف   ■
الجمهور وتدعوه اىل الوقوف اىل جانب النادي. 
لتمويل  الجمهور  عىل  االدارة  ستعتمد  هل 

النادي؟
□ هديف ان يصل عدد جمهور الحكمة املنتمي 
اىل الجمعية العمومية اىل 5 االف، وبالتايل هذه 
ايرادات  يف  كبرية  مساهمة  ستساهم  الخطوة 
التطور  عىل  االبقاء  عىل  تساعد  للنادي  ثابتة 

والتقدم اىل املواقع التي كان يحتلها سابقا.

اعادة فريق كرة  االدارة رغبة يف  لدى  ■ هل 
القدم اىل دوري الدرجة االوىل؟

دوري  اىل  القدم  كرة  فريق  عودة  طبعا،   □
امر  الطبيعي  موقعه  حيث  االوىل  الدرجة 
ما  وهذا  االدارية.  اللجنة  برنامج  يف  اسايس 
اعربت عنه لرئيس االتحاد اللبناين لكرة القدم 
ان  بدوره  اعترب  الذي  حيدر  هاشم  املهندس 

رياضة
وجود فريق الحكمة يف دوري الدرجة االوىل 

قيمة مضافة.

■ خائف عىل نادي الحكمة؟
□ نعم الننا ال نزال يف مرحلة الخطر، والخروج 
منها يتطلب من الذين لديهم مستحقات مالية 
االقتناع بأن التصلب يف مواقفهم سيلحق رضرا 
ليس فقط يف النادي، بل بكرة السلة ايضا، وهذا 

الرضر قد يطاول عىل الصعيد الشخيص.

اللجنة  اييل يحشويش عىل رأس  ■ هل والية 
االدارية لنادي الحكمة بريوت ستمتد اىل اكرث 

من 4 سنوات؟
من  شكل  اي  يف  وال  وارد،  غري  االمر  ابدا   □
اربع  ملدة  محددة  مهمة  يف  نحن  االشكال. 

سنوات ملحاولة انقاذ النادي ال اكرث وال اقل.

■ مباذا تعد جمهور نادي الحكمة؟
□ كام وعدته منذ البداية، وانا مل اقطع وعدا 
سوى للجمهور وهو وعدي ووعد االدارة عىل 
حد سواء ببذل كل جهدنا، ونضحي بكل يشء 
والربيق  الحياة  العادة  به  نضحي  ان  ميكننا 

واملجد اىل نادي الحكمة.

■ كيف تصف العالقة مع اتحاد كرة السلة؟
□ رغم انه مل مير عىل معرفتي برئيس االتحاد 
لنفيس  فساسمح  طويلة،  فرتة  حلبي  اكرم 
الفرتة  هذه  يف  يل  تبني  وقد  صديقا،  باعتباره 
كرة  للعبة  ومحب  صادق  انسان  انه  القصرية 

السلة ويبذل كل جهده للحفاظ عليها.

■ متى ميكن ان تعتذر من عدم اكامل املهمة 
وتعلن انسحابك لعدم قدرتك عىل االستمرار؟

تنفيذ  قادرا عىل  اعد  انني مل  اشعر  □ عندما 
وعدي وقطعت االمل من تنفيذ املهمة الوطنية 
التي عدت من اجلها. انا من االشخاص الذين 
يرتكون موقعهم عندما يتأكدون من انهم غري 
قادرين عىل تنفيذ املهمة التي جاؤوا من اجلها. 
وصل  ملا  الطريقة  هذه  اىل  لجأوا  الجميع  لو 

النادي اىل ما وصل اليه.  
ن. ج


