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رياضة
نمر جبر

كل  التي رضبت  املتتالية  االزمات  امام  مقوماتها  من  االدىن  الحد  يف  ولو  الصمود  من  الرياضة  تتمكن  ان  احد  يتوقع  مل 
معامل  من  الكثري  وغريت   2021 العام  يف  نتائجها  استعرت  والتي   ،2019 العام  يف  املفصلية  االنعطافة  منذ   القطاعات 

الحياة لدى الشعب اللبناين 

مل يكد قطاع الرياضة ينهض من كبوة وباء كورونا 
الذي شل الحركة يف املالعب املفتوحة والقاعات 
املغلقة منذ بداية عام 2020، حتى وقع يف فخ 
االزمات االقتصادية، املالية واالجتامعية الخانقة 
وانهكته  برمته  الريايض  الوسط  رضبت  التي 
واثرت سلبا عىل مختلف البطوالت يف كل االلعاب 
يف  االتحادات  بعض  فتأخر  والفردية،  الجامعية 
اطالق موسمه، بينام وجدت اتحادات اخرى يف 

الغاء املوسم الريايض الحل االنسب. 
يف موازاة كل هذه الصعوبات، وجدت السياسة، 
مساحة  املسبوقة،  وغري  القاسية  االزمات  رغم 
خالل  من  ورضبها  وتقسيمها  الرياضة  لتمزيق 
االوملبية  للجنة  التنفيذية  اللجنة  انتخابات 

اللبنانية التي مل تشهد مثيال لها منذ نشأتها.
االنتخابات  هذه  تشهد  ان  ينتظر  احد  يكن  مل 

منتخب لبنان لكرة السلة.

منتخب لبنان لكرة القدم.

بغطاء سيايس اسفرت عن استبعاد اسامء ناشطة 
يف اتحاداتها تنظم بطوالتها دوريا ولديها بعثات 
اىل الخارج وتحقق نتائج عربية وقارية ودولية، 
يف مقابل وصول اسامء تتوىل مسؤولية اتحادات 
لكنها  الرياضية منذ سنوات  الساحة  غائبة عن 
موالية سياسيا للجهة التي تريد وضع يدها عىل 

القطاع الريايض.
اداريا، غابت التزكية عن انتخابات االتحاد اللبناين 
اىل معركة دميوقراطية  افتقد  الذي  القدم  لكرة 
االقرتاع  عملية  شهدت  فقد  طويلة.  لفرتة 
مواجهة  املايض  حزيران  نهاية  يف  جرت  التي 
املهندس  انتخاب  باعادة  انتهت  متكافئة  غري 
جديدة  لوالية  االتحاد  راس  عىل  حيدر  هاشم 
منصب  )تسلم  التوايل  عىل  له  السادسة  هي 
ايلول 2001(. مل  االوىل يف  للمرة  االتحاد  رئاسة 
حجيج  موىس  املدرب  املنافس  املرشح  يتمكن 
من الحصول سوى عىل اربعة اصوات مقابل 40 

صوتا لحيدر.
خصصها  التي  املالية  املساعدة  شكلت  فنيا، 
لالتحادات  "فيفا"  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 
للعبة،  قويا  دعام  الصعبة  وبالعملة  الوطنية 
وسمحت لالتحاد بتوزيع جزء من هذه املساعدة 
عىل النوادي ومكنته من اطالق موسمه الكروي 
ايلول املايض. وتزامنت املنافسات عىل  يف شهر 
الوطني  املنتخب  بلوغ  مع  املحيل  الصعيد 
صيف  الصني  يف  املقررة  اسيا  كأس  نهائيات 
2023، للمرة الثالثة بعد بريوت 2000 واالمارات 
املنتخب من جهة  يواصل  فيام  العربية 2019. 
اخرى خوض تصفيات القارة االسيوية املؤهلة اىل 
نهائيات كأس العام مونديال قطر 2022، حيث 
تصفيات  بعد  الثانية  للمرة  الحاسم  الدور  بلغ 
اىل  وصوله  ان  علام   ،2014 الربازيل  مونديال 

السياسة شرذمت الرياضة بعدما صمدت 
في وجه األزمات غير املسبوقة

اثر  طاحنة  معركة  التفاهم،  يسودها  كان  التي 
االحزاب  املراجع يف  اعىل  تدخالت سياسية من 
والتيارات ادت اىل رضب تحالفات قدمية، وفرض 
يستحق،  من  اقصاء  بهدف  جديدة  تحالفات 
سياسية  اداريني محسوبني عىل جهات  وايصال 
نتيجة  فجاءت  للرياضة.  اعتبار  اي  دون  من 
معاكسة لتلك التي رافقت انتخابات االتحادات 
الرياضية يف نهاية عام 2020 والتي جرت يف اطار 
تجنيب  اىل  ادت  تفاهامت  رسخت  تحالفات 
حادة  انتخابية  معارك   االتحادات  من  العديد 
وكرة  القوى  العاب  اتحادي  انتخابات  باستثناء 
السلة. هذه التحالفات مل تصمد امام التدخالت 
املوازين وفرضت حصول  التي قلبت  السياسية 
تبدل يف مواقف البعض حتى ال نقول "خيانة" يف 
مقابل اغراءات ادت اىل حصول معركة رياضية 

نمر جبر

لكنه  بات صعبا  عامليا  االبرز  الكروية  املسابقة 
غري مستحيل، خصوصا بعد الخسارتني املفاجئتني 
امام كل من  املايض  االول  املتتاليتني يف ترشين 
املنتخبني االيراين واالمارايت، بعدما كانت حظوظه 

متوافرة قبل هاتني السقطتني.
مل يتأخر اتحاد كرة السلة يف رفع شعار تحدي 
بعدما   ،2021 العام  يف  والصعوبات  االزمات 
اللجنة  يف  وزمالؤه  الحلبي  اكرم  رئيسه  رفض 
قريبا  يكون  ال  قد  الذي  الفرج  انتظار  االدارية 
او  وسط مؤرشات غري مشجعة. من دون تردد 
تلكؤ، انطلقت بطولة لبنان لكرة السلة لنوادي 
الدرجة االوىل للرجال يف منتصف شهر ترشين 
تأمني  يف  االتحاد  نجح  بعدما  املايض  االول 
مدخول للنوادي بالعملة الصعبة من خالل النقل 
التلفزيوين والرقمي املبارش للمباريات. ثم توالت 
بطوالت الدرجات االخرى للذكور واالناث للفئات 

العمرية من دون استثناء. 
بسبب الظروف الصعبة واالوضاع املالية القاسية 
املنتظم من مرحلتي  البطولة يف دورها  تقترص 
عىل  اللبنانيني،  الالعبني  عىل  واالياب  الذهاب 
ان يسمح الحقا للنوادي التي تبلغ الدور نصف 
النهايئ الفاينال فور او املربع الذهبي بالتعاقد مع 

العب اجنبي حتى انتهاء البطولة.
املنتظم  الدوري  عن  االجنبي  الالعب  وغياب 
منح فرصة لالعبني اللبنانيني الثبات علو كعبهم 
وقدرتهم عىل حمل فرقهم والسري بها اىل مراحل 
متقدمة وبكفاية عالية، مام جعل من موسم كرة 
السلة الحايل االقوى واالجمل يف السنوات االخرية.

يف حصيلة كرة السلة للعام املايض، تأهل منتخب 
لبنان للسيدات اىل مستوى دول النخبة )املستوى 
االول( بعد غياب دام عرش سنوات، اثر احرازه 
لقب بطولة اسيا للمستوى الثاين التي اقيمت يف 
العاصمة االردنية عامن يف ترشين الثاين املايض 
بعد تحقيقه العالمة الكاملة وفوزه يف املباريات 

االربع التي خاضها.
اما عىل صعيد الفرق، فقد احتفظ فريق بريوت 
التي  العربية  االندية  بطولة  بلقب  للسيدات 
يف  فوزه  اثر  املايض  ايلول  يف  االردن  يف  اقيمت 
احرز  كام  السوري.  الثورة  عىل  النهائية  املباراة 
فريق بريوت لقب بطولة لبنان لنوادي الدرجة 
اثر  تاريخه  االوىل يف  للمرة  االوىل يف شهر متوز 

تغلبه يف الدور النهايئ عىل الريايض بريوت.
االوملبية  االلعاب  دورة  يف  لبنان  شارك  كذلك 
الصيفية التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو 
يف شهري متوز وآب املاضيني، لكن افراد البعثة 
اللبنانية الستة خرجوا من املنافسات من دون 
الريايض  الوسط  عّول  بعدما  ميدالية  اي  احراز 
عىل بطلة الرماية راي باسيل التي كانت حلت 
التي  العامل  كأس  مسابقة  يف  الرابع  املركز  يف 
اذار،  يف  القاهرة  املرصية  العاصمة  استضافتها 
وعىل بطل الجودو ناصيف الياس اللذين فشال 
امليدالية  لتبقى  التتويج،  منصة  اىل  الصعود  يف 
حوزة  يف  االوملبية  االلعاب  يف  االخرية  اللبنانية 
برونزية  صاحب  بشارة  حسن  الراحل  املصارع 
الوزن فوق الثقيل يف املصارعة اليونانية الرومانية 

التي احزها يف دورة موسكو 1980.

بعد الغائه يف العام 2020 بسبب جائحة كورونا، 
عاد رايل لبنان الدويل بنسخته 43 يف ايلول املايض، 
ليعيد معه االثارة واملتعة اىل الطرقات يف البلدات 
اللبنانية يف اكرث من قضاء ومحافظة. كان اللقب 
هذا العام من نصيب البطل اللبناين روجيه فغايل 
ومالحه جوزف مطر عىل منت "سكودا فابيا رايل 
للرايل،  النهايئ  العام  الرتتيب  تصدرا  بعدما   ،"2
املرحلة الثالثة من بطولة الرشق االوسط للعام 
فغايل  واصاب  واالردن.  قطر  راليي  بعد   2021
بهذا الفوز اهدافا فاستعاد اللقب وثأر من حامله 
يف العام 2019 القطري نارص صالح العطية، وعزز 
رقمه القيايس يف رايل لبنان )15 لقبا(، حيث بات 
من الصعب جدا ان يتمكن اي سائق لبناين او 

عريب من تحطيمه.
من جهة اخرى، عىل الرغم من االوضاع املالية 
واالقتصادية والصحية الصعبة، استضاف لبنان 
والبطوالت  املسابقات  من  عددا   2021 العام 
العربية واالسيوية، محققا نجاحا الفتا يف ادارتها 
لالعبني  الفنية  النتائج  من  بعيدا  وتنظيمها 
مل  والتي  فيها  املشاركني  اللبنانيني  والالعبات 
تكن عىل قدر االمال والتطلعات، ويف مقدمها 
التايكواندو  يف  والسيدات  للرجال  اسيا  بطولة 
)حزام اسود(، وبطولة اسيا واوقيانيا يف الجودو 
دون  )فئة  الشايب  اكويلينا  البطلة  وحصول 
18 سنة لوزن دون 63 كلغ( ميدالية برونزية. 
مسابقة  للتنس  اللبناين  االتحاد  استضاف  كام 
كأس ديفيس حيث التقى لبنان الربازيل ضمن 

املجموعة العاملية االوىل.

السائق روجيه فغايل. 


