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رياضة

من اقدم الرياضات يف العامل واهمها. يعود تاريخها اىل الحضارة اليونانية القدمية، اي اىل زهاء اربعة االف سنة خلت. اذ كان 
اليونانيون القدامى اول من اكتشف هذه اللعبة. تم تطويرها والنهوض بها عىل يد االملاين جون فريدريك سيمون عام 1776، 

قبل ان يتم ادراجها يف االلعاب االوملبية الحديثة عام 1896

اليونانية  اللغة  من  جمباز  كلمة  جاءت 
تعني  العربية  اللغة  يف  عاريا.  تدرب  وتعني 
اي  االنسان  زاف  يقال:  زوف.  من  الزوافة 
اسرتخى يف مشيته، وزاف الطائر يف الهواء اي 
اليونان  يف  الجمباز  رياضة  تطوير  تم  حلق. 
واثينا، وكانت تستخدم  اسبارطة  القدمية، يف 

كوسيلة العداد الرجال للحرب. 
باالنكليزية،   )Gymnastics( او  الجمباز 
الحركات  من  مجموعة  اداء  تتضمن  رياضة 
سلسلة  جهاز  كل  ويف  مختلفة،  اجهزة  عىل 
رياضة  انها  علام  املتنوعة.  الحركات  من 
والرباعة.  والرسعة  واملرونة  القوة  بني  تجمع 
للرجال من  الفني  الجمباز  تتكون مسابقات 
6 اجهزة، هي البساط االريض، حصان الحلق، 
الحلق، حصان القفز الذي بات يسمى حاليا 
بطاولة القفز املتوازي، جهاز العقلة يف مجال 
السيدات  مسابقات  اما  الفني.  الجمباز 

فتكون يف مجايل الجمباز الفني وااليقاعي.
مستوحى  الجمباز  ان  املؤرخني  بعض  يذكر 
يف  بالبهلوانيات  يقومون  كانوا  الذين  من 
ويتشقلبون  يقفزون  كانوا  اذ  القدمية،  مرص 
بدنية  لياقة  اىل  تحتاج  بحركات  ويقومون 
والنقوش  الرسوم  بعض  توضح  كام  كبرية، 
واملقابر  االهرامات  جدران  عىل  املوجودة 
منذ  القدامى  اجدادنا  عرفها  املكتشفة. 
اظهرته  ما  وهذا  امليالد،  قبل  سنة  االف   4
يف  مرياروكا  مقربة  يف  املوجودة  النقوش 
سقارة ومقربة بني حسن ومقربة بتاح حتب، 
بهلوانية  لحركات  نقوش  وجدت  حيث 
فردية وجامعية، ومتارين مشرتكة بني النساء 
والرجال متثل ادق الحركات التي متارس حاليا 

نمر جبر

القدماء  ان  يدل عىل  االمر  الجمباز. هذا  يف 
املرصيني هم اول من مارس رياضة الجمباز. 
حينه  يف  املتسابقني  جميع  ان  ذكره  الجدير 
مامرستهم  يف  واعتمدوا  الرجال،  من  كانوا 

هذه اللعبة عىل تسلق الجبال واالعمدة.
االنسان  عرفها  الرياضة  هذه  ان  ايضا  يقال 
امليالد،  قبل   2600 سنة  يف  كالصينيني  قدميا، 
تشبه  التي  االنشطة  بعض  بتطوير  وقاموا 
بالشكل  تتصل  التي  تلك  وخاصة  الجمباز 
الغرض.  لهذا  واستخدموها  الطبي  العالجي 
بالجمباز  شديدا  اهتامما  االغريق  اوىل  كام 
السامت  من  الرياضة  هذه  اصبحت  حتى 
كذلك  العرص.  ذلك  يف  للرتبية  الرئيسية 
الرفيعة  الفنون  مستوى  اىل  الجمباز  ارتفع 
مارس  وقد  الفنية،  واالعامل  املوسيقى  مثل 
الرياضة  االغريق،  لدى  والسيدات  الرجال 
اصبح  الذي  الجمباز  بينها  ومن  انواعها  عىل 
اهتم  بدورهم،  االوملبية.  العابهم  من  جزءا 
اجل  من  البدين  التدريب  بربامج  الرومان 
من  اول  كانوا  وقد  العسكرية،  اهدافهم 
عىل  التدريب  يف  الخشبي  الحصان  استخدم 
والذي  الجهاز،  عىل  والهبوط  القفز  كيفية 

كان يشبه الحصان الحقيقي. 

االوروبية  الدول  اهتمت  النهضة  عرص  يف 
حركات  واصبحت  املنظم،  البدين  بالنشاط 
قبل.  من  عليه  كانت  مام  فنا  اكرث  الجمباز 
يوهان  االملاين  اىل  ذلك  يف  الفضل  يعود 
موتس  غوتس  ثم   ،)1790 ـ   1723( باسيدو 
)1759 ـ 1893( الذي لقب بـ"جد" الجمباز 
العظيم، اضافة اىل فريدريك يان الذي يعترب 
االب الحقيقي لرياضة الجمباز، حيث كانت 
التدريبات ترتكز يف عهده عىل خدمة القوة 
استخدامها  اىل  اضافة  وتنميتهام،  واملهارة 
وطنية  تربية  االملان  الشباب  لرتبية  كوسيلة 

للدفاع عن املانيا.
من  العديد  الحديث،  العرص  يف  ظهر  كام 
هذه  تطور  عىل  القامئني  واملدربني  العلامء 
اجرى  الذي  اوكران  الرويس  مثل  الرياضة، 
الفنية  الطرق  عىل  دقيقة  علمية  ابحاثا 

التدريب. والتعليم ومشكالت 
يف   1812 سنة  للجمباز  ساحة  اول  ظهرت 
لودفيج  فريدريك  يد  عىل  االملانية  برلني 
االنشطة  من  كبرية  مجموعة  وشملت  يان، 
البحث  من  مركز  جهد  بعد  الرياضية. 
االملان،  املفكرين  من  عدد  تواله  والتنقيب 
الجمباز تحت عنوان فن  ظهر اول كتاب يف 

الجمباز االملاين.
وفقا  الجمباز  تدريس  يان  لودفيج  توىل 
ملراحل العمر املتنوعة، ومل يكن هناك سوى 
املتوازي وحصان  )العقلة،  ثالثة اجهزة فقط 
تكفل  كام  عليها،  التدريبات  لتنفيذ  القفز( 
التاريخ  يف  قفز  حصان  جهاز  اول  بصناعة 
حيث  من  الحقيقي  الحصان  يشبه  وكان 
الشكل وتطور تدريجا حتى وصل اىل شكله 

الجمباز  ان تقدم  فيها 11 العبا. ثم ما لبث 
وتثقيفه  الرويس  الشعب  لخدمة  وتطور 
املدربني  عدد  ارتفع  صحته.  عىل  والحفاظ 
تحولت  بعدما  الجمباز  مجال  يف  واملدرسني 
الربامج  ضمن  وادرجت  شعبية  لعبة  اىل 
البطوالت  املدارس، كام نظمت  التعليمية يف 

عىل مستوى االتحاد السوفيايت .
لعبة  انترشت  العرشين،  القرن  مطلع  يف 
لها  واصبحت  العامل،  دول  الجمباز يف جميع 
الضخمة  االمكانات  وكرثت  خاصة،  مدارس 
شتى  يف  الجمباز  اجهزة  صناعة  حيث  من 
بالد العامل. كذلك انترشت البطوالت املختلفة 
القارية،  املحلية،  سواء  العامل  مستوى  عىل 

واالوملبية. العاملية، 
متارين  تقسيم  للجمباز  العاملي  االتحاد  توىل 
الجمباز اىل 6 انواع: الجمباز الفني، الجمباز 
النط،  جمباز  االيروبيكس،  جمباز  البلهواين، 
من  الخمسة  االنواع  هذه  االريض.  الجمباز 
الجمباز ميارسها الذكور واالناث. اما الجمباز 

االيقاعي فتقترص مزاولته عىل االناث فقط.
واالتزان  املرونة  عىل  الجمباز  رياضة  تعتمد 
تكون  ان  يجب  الجمباز  فالعب  والقوة. 
االفضل  لالداء  والرشاقة  التوازن  قوة  لديه 
التي  الرياضة  لهذه  املخصصة  االجهزة  عىل 
الذكور  بني  ومواصفاتها  نوعيتها  تختلف 

واالناث.
يف  للجمباز  اللبناين  االتحاد  تأسس  محليا، 
الدويل  االتحاد  اىل  وانضم   ،1961 آذار   29
يف  اللبناين  االتحاد  نشط   .1969 العام  يف 
امينه  عرب  العريب  االتحاد  تأسيس  مفاوضات 
السابق  والرئيس  ميك  محمد  السابق  العام 
اللذين  الجداوي  احمد  املرصي  لالتحاد 

ساهام يف والدة االتحاد يف العام 1974. 
تتوىل ادارة اللعبة حاليا لجنة ادارية انتخبت 
وتضم   ،2016 العام  من  االول  ترشين  يف 
محمد  فواز،  نادرة  االتحاد  رئيسة  من  كال 
للرس،  امينا  ماجد  غسان  للرئيس،  نائبا  ميك 
دعبول  ربيع  للصندوق،  امينا  رشف  محمد 
محاسبا، رنده الشدياق وروجيه عاد عضوين 
جمعيته  يف  االتحاد  يضم  مستشارين. 

هوبس،  سال،  ال  مون  نوادي  العمومية 

الجمباز رياضة عريقة عمرها أربعة آالف سنة
تجمع القوة واملرونة بالسرعة والبراعة

االنواع املعتمدة

تستحق املشاهدة

6 انواع للجمباز معتمدة من االتحاد الدويل للعبة هي: الجمباز االيقاعي، الجمباز الفني، 
الجمباز البلهواين، جمباز االيروبيكس، جمباز النط، الجمباز االريض.

اول  ببناء  الحديثة،  الجمباز  مدارس  احدى  يف  مدرس  وهو  جان،  فريدريك  االملاين  قام 
معدات الجمباز يف مطلع القرن التاسع عرش. اصبح الجمباز جزءا من االلعاب االوملبية 
يف العام 1896. يف سبعينات القرن العرشين، ادت التغطية التلفزيونية الواسعة لاللعاب 

االوملبية اىل جعل الجمباز رياضة تستحق املشاهدة.

محاسب االتحاد اللبناين للجمباز ربيع دعبول.

للمرة االوىل يف بطولة  الحايل. تم استخدامه 
العامل سنة 2001.

اىل  ثم  السويد،  اىل  بعد ذلك  الجمباز  انتقل 
)االتحاد  وروسيا  االمريكية  املتحدة  الواليات 

منظمة  اول  ونشأت  حينه(،  يف  السوفيايت 
واطلق   1883 ايار   3 يف  موسكو  يف  للجمباز 
اول  اقيمت  للجمباز.  الروسية  الهيئة  عليها 
بطولة للجمباز يف موسكو عام 1885 واشرتك 

ظهرت اول ساحة 
للجمباز سنة 1812 في 

مدينة برلني

مسابقات الجمباز
تتكون منافسات الجمباز للرجال من ست مسابقات: الحركات االرضية، جهاز حصان الحلق، جهاز 
التوازن. يدعى الالعب الذي  العقلة وعارضة  القفز، جهاز املتوازي، جهاز  الحلق، جهاز حصان 
يشارك يف املسابقات الست العب جمباز عاما. اما الالعب الذي يشارك يف مسابقة او مسابقتني 
فيسمى العب جمباز متخصصا. تتكون مسابقات الجمباز للسيدات من اربع مسابقات: جهاز 

حصان القفز، الجهاز املتوازي ملختلف االرتفاعات، جهاز عارضة التوازن والحركات االرضية.
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اقيمت اول بطولة للجمباز يف موسكو عام 1885 واشرتك فيها 11 العبا.

رياضة رياضة

      

بريوت،  الريايض  قصري،  بودا،  الجمهور، 
جيمبو،  الحريري،  ثانوية  الحريري،  مجمع 
هناك  وشمران.  طرابلس  الجمباز  نجوم 
عىل  مسجلني  والعبة  العب   1200 من  اكرث 

الرسمية. الكشوفات 
دعبول  ربيع  االتحاد  محاسب  يعرتف 
منها  يعاين  التي  الكبرية  املالية  بالصعوبات 
زهاء  السنوية  ميزانيته  تبلغ  الذي  االتحاد 
هذا  يف  يقول  امرييك.  دوالر  الف   100
لسد  تكفي  ال  االتحاد  "مداخيل  السياق: 
التي  الصاالت  ايجار  وبدل  الحكام  نفقات 
حصول  عن  يكشف  بطوالته".  فيها  ينظم 
40 مليون لرية  بقيمة  االتحاد عىل مساعدة 
االوىل  للمرة  والرياضة  الشباب  وزارة  من 

منذ سنوات. 
تدريب  قاعة  وجود  عدم  من  يشكو  لكنه 
املنتخبات  وتحضري  الالعبني  العداد  لالتحاد 
حيث  الخارجية،  مشاركاتها  قبيل  الوطنية 
الخاصة  بالصاالت  االستعانة  اىل  "نضطر 
نادي  بقاعة  نستعني  ما  وغالبا  بالنوادي 
العربية  البطولة  يف  حصل  كام  جيمبو 
فيها  لبنان، وحصد  استضافها  التي  املدرسية 

)نجوم طرابلس(، ولالناث مثل لني دمياطي 
)الجمهور(.  كرم  ايب  واميانويل  )جيمبو( 
التي  )جيمبو(  صادق  اليسا  اىل  اضافة 
يف  العامل  بطولة  يف  للمشاركة  تستعد 
االوملبية،  االلعاب  اىل  املؤهلة  اذربيجيان 
بوخالد  وميشال  )جيمبو(  بوزيدان  وصوفيا 
اللوايت  )جيمبو(  بونصار  واليسا  )جيمبو( 
بطولة  يف  الجاري  الشهر  خالل  سيشاركن 
العامل املقررة يف موسكو. من دون ان ينىس 
كارين دعبول، لني رشف، اية جابر، ياسمينا 
يف  غورناليان  ونارود  عبود  اندريا  غطمي، 

االيقاعي. الجمباز 
للمشاركات  التمويل  تأمني  صعوبة  ينفي  ال 
اىل متويل خاص غري  "تحتاج  التي  الخارجية 
متوافر يف جميع الظروف، فنختار ما يناسب 
خزينة االتحاد وما ميكن تأمني تغطية مادية 
يستعد  التي  االستحقاقات  ابرز  من  له". 
تونس  بطولة  فيها،  للمشاركة  االتحاد 
الفني،  الجمباز  يف  املتوسط  البحر  لدول 
هنغاريا،  يف  االيقاعي  للجمباز  العامل  بطولة 
االوملبياد االسيوي، الجائزة الكربى يف روسيا، 

الجائزة الكربى يف مدينة ماربيا يف اسبانيا.

استخدم الجمباز في اسبارطة 
واثينا العداد الرجال للحرب

املصريون هم اول من مارس 
رياضة الجمباز

امليداليات  من  العديد  اللبناين  املنتخب 
نتيجة التحضري الجيد الذي استمر اشهرا".

ينظم االتحاد سنويا بطولة لبنان العامة لكل 
بالجمباز  تتمثل  التي  والدرجات،  الفئات 
االيقاعي  والجمباز  واالناث،  للذكور  الفني 
يف  االكادمييات  بطولة  اىل  اضافة  لالناث، 

الفني وااليقاعي.  الجمباز 
االبطال  الالعبني  مبستوى  دعبول  يفاخر 
الرسمية  لبنان  بطولة  يف  برزوا  الذي 
للجمباز الفني للذكور مثل الكسندر فخري 
)بودا( وجاد خري  وانطوين عواد  )الجمهور( 

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يتوسط فريق االمن العام لاللعاب القتالية 
واعضاء االتحاد.

العميد الركن جورج صقر والنقيب دميرتي صقر يتوسطان العبي الفريقني. 

استقبل املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم فريق املديرية العامة 
لالمن العام لاللعاب القتالية "مواي تاي" برئاسة رئيس الفريق النقيب دميرتي 
صقر وحضور رئيس االتحاد اللبناين سامي قبالوي واالمني العام قاسم النونو 
دائرة  ورئيس  نخله  مهدي  والعضو  موىس  داين  املحامي  الصندوق  وامني 

التدريب يف املديرية الرائد طارق الشويف.
خالل اللقاء نوه اللواء ابراهيم بانجازات الفريق يف بطولة العامل التي جرت 
يف تايالند، ومكنت املنتخب اللبناين من تحقيق املركز الثاين يف البطولة التي 
لاللعاب  العام  االمن  فريق  احرز  دولة.  عامليون من 40  ابطال  فيها  شارك 
القتالية 4 ميداليات )ذهبية، فضيتان وبرونزية( من خالل املفتش اول محمد 
ثالث محمد  واملفتش  كيلوغراما،  دون 86  وزن  ذهبية  احرز  الذي  حمود 
ملحم فضية الوزن املفتوح، واملفتش ثاين شادي نرصالله فضية وزن دون 91 

كيلوغراما، واملفتش ممتاز خليل مراد برونزية وزن دون 81 كيلوغراما.
لقي الفريق اثر عودته من تايالند استقباال رسميا يف صالون الرشف يف مطار 
الشباب  وزارة  يف  الرياضة  دائرة  رئيس  حضور  يف  الدويل،  الحريري  رفيق 
والرياضة محمد عويدات ممثال الوزير محمد فنيش، عضوي لجنة الشباب 

لبى فريق االمن العام يف كرة القدم دعوة فوج التدخل االول يف الجيش اللبناين 
لخوض مباراة ودية يف كرة القدم املصغرة "ميني فوتبول"، يف مناسبة افتتاح 
استعدادات  تأيت ضمن  والتي  امليناء يف طرابلس،  منطقة  الفوج يف  ملعب 
وتحضريات الفريقني الستحقاقات مقبلة، ابرزها مشاركة فريق االمن العام يف 
بطولة كرة القدم للصاالت "فوتسال" للدرجة الثانية، بهدف التأهل اىل مصاف 
قائد  بدايتها  اعطى رضبة  التي  املباراة  جاءت  فنيا،  االوىل.  الدرجة  نوادي 

اللواء عّباس إبراهيم نّوه 
بإنجازات فريق األلعاب القتالية

فوز وّدي لألمن العام على الجيش

والرياضة النائبني انور جمعة وفادي عالمة، الرائد طارق الشويف من املديرية 
التاي  اتحاد  رئيس  اللبنانية،  االوملبية  اللجنة  من  وفد  العام،  لالمن  العامة 

بوكسينغ سامي قبالوي، وعدد من الشخصيات الرياضية واهايل الالعبني.

فوج التدخل االول العميد الركن جورج صقر ورئيس دائرة التدريب وشعبة 
النقيب دميرتي صقر، مثرية وندية وحامسية ومتقاربة. مل  الرياضة والرمي 
تحسم نتيجتها اال يف الدقائق االخرية لصالح الفريق الضيف بنتيجة 3 ـ 2، 
سجل لالمن العام املفتش اول ممتاز احمد حويال )2(، واملفتش ثالث حسني 

عطوي، وللجيش النقيب يعقوب عطية، والعريف طه حموضه.
وكان سبق املباراة كلمة لقائد الفوج العميد الركن صقر اثنى فيها عىل الروح 
الرياضية والتعاون بني االمن العام والجيش اللبناين، واكد عىل اهمية الرياضة 
الجسم  السليم يف  "العقل  انطالقا من  االمنية  العسكرية واالجهزة  يف االسالك 
السليم". وشدد عىل استمرار التعاون بني الجيش واالمن العام يف مختلف املجاالت 
وخصوصا يف القطاع الريايض.  وهنأ القيمني عىل الرياضة يف مؤسسة االمن العام 

عىل الجهود التي تبذل والنتائج التي تحققها فرقه يف مختلف الرياضات. 
بعد املباراة اومل العميد الركن صقر لضيوفه. وحرض غالبية اعضاء الفريق 
تقدمهم املدرب املؤهل اول رميون نجم، واملراقب التقني املفتش اول ممتاز 
زياد عيىس. مثل فريق االمن العام يف املباراة كل من الالعبني املفتش اول 
ممتاز محمد حسن دهيني، املفتش اول ممتاز احمد حويال، املفتش ثاين 
حمزة زيات، املفتش ثاين حسني فحص، املفتش ثاين جيسكار عون، املفتش 
اول  املفتش  والحارسني  قادري،  ثالث محمد  املفتش  ثالث حسني عطوي، 

محمد عيتاين واملفتش ثالث رشيف حسني.


