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رياضة

االختبار االول للتزلج عىل املاء حصل يف العام 1920 يف بحرية انييس يف هوت سافوا الفرنسية، قبل ان يتبناها االمرييك رالف 
ساميولسن العام 1922 الذي اصبح رسميا مؤسس هذه الرياضة املائية. بعد ثالث سنوات، يف العام 1925، وضع االمرييك 

فريد وولر املواصفات الرسمية للتزلج عىل املاء واطلق عليها "دولفني اكوا سكيز" 

التزلج عىل  املاء هو مزيج من  التزلج عىل 
بالخطورة  ميتاز  االمواج.  وركوب  الثلج 
هو  عينه.  الوقت  يف  املياه  مصارعة  وفن 
املاء  يتم فيها سحبك عىل  باختصار رياضة 
وانت متسك بحبل، وخالفا للتزلج التقليدي 
تزلج  لوح  عىل  واقفا  تكون  االمواج،  عىل 

واحد، وتكون حركتك ابطأ واقل رسعة.
مامرسة التزلج عىل املاء تبدأ بعد الخضوع 
لجلسة يطلع خاللها املشارك عىل ارشادات 
او  ركبتيه  اسناد  عرب  بالتزلج  ثم  االمان، 
الجانب  ويكمن  التزلج.  لوح  عىل  الوقوف 
الصعب يف املنعطفات، ولكن ما ان يتمكن 
يستمتع  حتى  حركاته،  عىل  السيطرة  من 

بالتنقل عىل املاء بسالسة وسهولة.
االتحاد الدويل للتزلج عىل املاء، هو الهيئة 
الدولية،  املسابقات  عىل  املرشفة  الوحيدة 
والتزلج  القفز،  يف  التنافس  تشمل  التي 
يقوم  القفز  ويف  الحييل.  والتزلج  املتعرج، 
املتزلجون باالرتفاع يف الجو من منحدر يف 
الرابح.  هو  قفزة  اطول  يحقق  ومن  املاء. 
ما  بارسع  التزلج  املتعرج  التزلج  يتضمن 
ميكن حول سلسلة من عوامات االرشاد. ويف 
التزلج الحييل يتم الحكم عىل مدى جودة 
من  ذلك  وغري  واالنعطافات  القفزات  اداء 
دورة  وتتضمن  االخرى.  الصعبة  املناورات 
السحب  سباق  العارية  االقدام  مسابقات 
الشعبية  السباقات  ومن  القفز.  واعامل 
وسباق  املاء،  عىل  بالتزلج  السحب  سباق 

املاراثون من 60 اىل 100 كيلومرت. 
املاء، ميسك  التزلج عىل  مزاولة  تفاصيل  يف 
القطر  حبل  طرف  عند  مبقبضني  املتزلج 
الطرف  ويكون  مرتا،   23 طوله  يبلغ  الذي 

نمر جبر

الزورق.  مبؤخرة  متصال  الحبل  من  االخر 
افضل اشكال الزوارق للتزلج عىل املاء هي 
التي يكون هيكلها عىل شكل رقم 7، النها 
استقامة،  اكرث  طريق  يف  املتزلج  تسحب 
واخف  القاع.  مسطح  زورق  يوفره  ال  ما 
رسعة للتزلج عىل املاء هي 32 كيلومرتا يف 
برسعة  املحرتفني  سحب  يتم  كام  الساعة. 

تصل اىل 160 كيلومرتا يف الساعة.
الصحي  املركز  من  الريايض  الخبري  ويشري 
يف  االملانية  الرياضية  للجامعة  التابع 
اىل  دراسة  فروبوزه يف  انغو  كولونيا  مدينة 
يف  املبتدئون  الرياضيون  يتمتع  ان  رضورة 
مامرسة رياضة التزلج عىل املاء بقدر معني 
االكتفاء  يجب  ال  اذ  البدنية،  اللياقة  من 
واالذرع  االيدي  عضالت  عىل  باالعتامد 
واالكتاف فقط عند مامرسة هذه الرياضة، 
عىل  التحميل  ايضا  االمر  يستلزم  امنا 
بصورة  والساقني  البطن  عضالت  من  كل 
ال  ان  االفضل  من  بأن  واوىص   مستمرة. 
سوى  الرياضة  هذه  مامرسة  عىل  يقدم 
لهم  يتسنى  يك  وذلك  املاهرين،  السباحني 
انقاذ انفسهم والوصول اىل الشاطئ اذا ما 

تعرضوا للسقوط يف املاء.
انها تعمل  الرياضة، اوضح  عن فائدة هذه 
التوازن  عىل  الجسم  قدرة  تدريب  عىل 
عىل  وكذلك  العضيل  العصبي  والتناسق 
الرتكيز، اذ يقف الريايض يف اثناء مامرستها 
عىل لوح تزلج مشابه ملا يتم استخدامه عند 
ويتم سحبه يف  الجليد  التزلج عىل  مامرسة 
املاء باستخدام احد القوارب. وتعتمد فكرة 
هذه الرياضة عىل استغالل االمواج املتولدة 

من محرك الزورق يف التزلج عىل املاء.

يويص  املاء  عىل  التزلج  مامرسة  وعند 
ارتداء  عىل  االقتصار  يتم  ال  بأن  فروبوزه 
ارتداء  ايضا  سرتة نجاة فحسب، بل يفضل 
خوذة لحامية الرأس من اية اصابات، مؤكدا 
انه يجب ان يلتحق االشخاص املبتدئون يف 
مامرسة الرياضة بدورة تدريبية يف البداية 
واضاف  املاء.  عىل  التزلج  يف  الرشوع  قبل 
استخدام  املتمرسني  للرياضيني  ميكن 
القفز يف  املنحدرات، وذلك يك يتسنى لهم 

الهواء او القيام بحركات دائرية يف املاء.
من  الرياضة  هذه  ميارسون  كرث  لبنان  يف 
قليلة  لقلة  خالفا  والتسلية  الهواية  باب 
مثل بطل آسيا سيلفيو اليكو شيحا، وعضو 
اللبنانية  االوملبية  للجنة  التنفيذية  اللجنة 

جاسم قانصوه.
طريقه  شق  الذي  ربيعا  الـ29  ابن  شيحا 
ونجاح  بثبات  املائية  الرياضة  عامل  يف 
من  املاء  عىل  التزلج  معرتك  دخل  الفتني، 
والده  يرافق  كان  عندما  السنتني،  عمر 
والعربية  املحلية  البطوالت  صاحب  اليكو 
رغبته  فتحولت  السبعينات،  يف  والدولية 
باملغامرة  مليئة  لرياضة  عشقا  التسلية  يف 

والتشويق.
ال  بصامت  ترك  بامتياز  الريايض  وسيلفيو 
متحى يف التزلج عىل الثلج وااللواح الرشاعية 
القوى قبل ان  والجودو والسباحة والعاب 

يتفرغ لرياضة التزلج عىل املاء.
مرفأ  يف  للتدريب  مبركز  سيلفيو  التحق 
ايجاد  دون  من  اقفاله  قبل  طرابلس 
للتدريب  بديل! ورغم عدم وجود مراكز 
يف لبنان مل يستسلم، بل ارص عىل التحدي 

معتمدا عىل خربة والديه ومساندتهام. 

املاء باستصدار تراخيص تسمح بالتدرب يف 
سد  او  القرعون  سد  مثل  البحريات  بعض 
يف  التامرين  "ألن  مقفل  مرفأ  او  شربوح 
البحر خطرة وال تستويف الرشوط الالزمة".  
سيواصل سيلفيو التزلج عىل املاء عىل قدر 
كنت  "لو  الصعاب:  كل  رغم  االمكانات 
الرياضية  املواهب  يقدر  بلد  يف  اعيش 
كل هذه  اعاين  كنت  ويرعاها، هل  الشابة 
برعايتي  تكفلت  الدولة  كانت  ام  الصعاب 

وادخلتني مدرسة متخصصة؟".
كوريا  من  منافسا  ان  متحرسا  يروي  وهو 
للتعرج  آسيا  بطولة  اثناء  يف  سأله  جنوبيا 
املايئ التي اجريت يف إحدى بحريات مدينة 
يف  تتمرن  يوما  "كم  االندونيسية:  جاكرتا 
شهرا  "امترن  ربيعا:  الـ29  ابن  رد  السنة؟". 
واحدا". ضحك السائل واردف: "انا اتوقف 

شهرا عن التمرين".
يحلم الشاب الذي يحمل شهادة ماجستري 
يوسف  القديس  جامعة  من  االقتصاد  يف 

ويقر  معه"،  ليتطور  يواكبه  بـ"جيل 

فّن التزلج على  املاء رياضة 
مفعمة باملرح والخطورة والتحّدي

سيلفيو شيحا: القاب عربية وقارية ودولية.

عن ذلك يقول: "حظيت برعاية كاملة من 
العائلة التي مل تبخل بيشء من اجل توفري 
متقدما  مستوى  لبلوغي  الفضىل  الظروف 
رغم الكلفة الباهظة. وقد لجأت اىل دورات 
متنوعة  اوروبية  بلدان  يف  متتالية  تدريبية 

وفق ما تسمح به الظروف املادية".
عىل  االلقاب  حصد  يف  سيلفيو  يتأخر  مل 
الصعيد املحيل فاحتكر لقب بطل لبنان يف 
اىل  اضافة  عاما،   22 منذ  املاء  عىل  التزلج 

العديد من االنتصارات. 
اىل  دفعته  وبقدراته  بنفسه  الكبرية  ثقته 
فكثف  خارجية،  تحديات  عن  البحث 
ودورات  ومسابقات  بطوالت  يف  مشاركاته 
العام  يف  ومتكن  وعاملية،  واسيوية  عربية 
التي  العرب  ببطولة  الفوز  من   2005
كام  الدوحة،  القطرية  العاصمة  استضافتها 
نفسه،  العام  يف  آسيا  بطولة  يف  ثانيا  حل 
الدورات  من  العديد  يف  فوزه  اىل  اضافة 
وبلدان  وقربص  تركيا  يف  واملسابقات 
اوروبية، ابرزها بطولة تركيا الدولية عامي 

الدولية  قربص  وبطولة  و2009،   2007
عامي 2008 و2009، وحقق رقام قياسيا يف 
العام 2014،  العام 2013، وبطولة آسيا يف 
ورقام قياسيا يف االلعاب االسيوية الشاطئية 

يف اندونيسيا يف العام نفسه. 
اىل  املليون"  "للمرة  الدولة  دعا  شيحا 
عىل  التزلج  رياضة  اىل  قليال  ولو  االلتفات 

بطولة سد شبروح اسست 
ملرحلة جديدة في رياضة 

التزلج على املاء

نتمنى استصدار تراخيص 
تسمح بالتدرب في بعض 

البحيرات



104105
عدد 72 - أيلول 2019عدد 72 - أيلول 2019

جاسم قانصوه: شغف ال يخف وال يرتاجع.

رياضة

      

معرتك  ودخول  العمل  اىل  االنتقال  بأن 
الحياة حاال دون التقدم يف هوايته والشق 
بواقعية  يتكلم  وهو  حياته.  من  االسايس 
مياه  يفضل  حيث  املاء،  من  اكتسبها  لعله 
اىل صفاء  نظرا  املالحة،  تلك  البحريات عىل 
لحال  فيها، خالفا  االنسياب  االوىل وسهولة 

البحر.
بطوالت  يف  لبنان  متثيله  احتامل  وربط 
انشغاالته  يف  وعاملية  وآسيوية  عربية 
حيث  جونية  لبلدية  البلدي  املجلس  يف 
البلدة،  يف  الريايض  النشاط  تفعيل  يتوىل 

هذه الرياضة يسافرون اىل الخارج ملزاولتها 
ضمن مواصفات عالية". 

الذي  اليونان  يف  املنتجعات  "احد  واضاف: 
مبامرسة  تسمح  مائية  مسطحات  لديه 
يف  يعج  عالية  مبواصفات  املاء  عىل  التزلج 
كل موسم بعائالت لبنانية ال تقل مصاريف 
كل واحدة منها عن 10 االف دوالر امرييك". 
"ليست  خطرة  رياضة  اعتبارها  ورفض 
الثلج  عىل  التزلج  رياضة  من  خطورة  اكرث 

ورياضات اخرى".
دولية  بطوالت  تنظيم  تكثيف  اىل  ودعا 
سد  بحرية  يف  اقيمت  التي  كتلك  ودية 
شربوح الشهر املايض والتي شارك فيها 100 
اسبانيا،  فرنسا،  من  متزلجون  بينهم  متزلج 
بورد"  "ويك  يف  تنافسوا  واليابان،  هنغاريا 
 12 اىل  اضافة  و"ساللوم"،  سريف"  و"ويك 
فلوريدا"  اوف  "ستارز  فريق  من  متزلجا 

الذين قدموا عروضا استعراضية. 
تجربة  كانت  شربوح  سد  "بطولة  وقال: 
اوىل ناجحة شجعت الجميع واحيت االمل 
رياضة  ملامرسة  السياح  جذب  احتامل  يف 
التزلج عىل املاء يف لبنان مبواصفات عاملية". 
واضاف: "البطولة ستؤسس ملرحلة جديدة 

يف رياضة التزلج عىل املاء".
فئة  يف  االول  املركز  يف  حل  الذي  قانصوه 
وسبق  شربوح  بطولة  يف  فوق  وما  سنة   40
الدولية  البطوالت  من  العديد  يف  شارك  ان 
اخرها يف اليونان عندما حل يف املركز الرابع، 
املاء  عىل  التزلج  رياضة  مزاولة  ان  اكد 
تستمر حتى 70 سنة وما فوق. ويروي عن 
مزاولة  تعلم  الذي  اليوناين  القايض  صديقه 
التزلج عىل املاء يف عمر 43 سنة وحاليا يبلغ 
اوروبية  بطوالت  يف  ينافس  كيف  سنة   67
يشارك فيها ويف كل مرة يقدم مستوى اعىل. 
غري  املايئ  التزلج  مدارس  تفعيل  يف  وامل 
مائية  مسطحات  وجود  لعدم  املحرتفة 
مقفلة ال يدخلها املوج، خصوصا وان رسعة 
يف  كيلومرتا   58 اىل  تصل  ان  ميكن  املتزلج 
لفئة  كيلومرتا  و55  املفتوح،  لفئة  الساعة 

35 سنة وما فوق. 

افالم  انتاج  مواصلة  عىل  العمل  اكد  لكنه 
صورة  "تظهر  الرياضية  للسياحة  ترويجية 
عىل  بقدرتنا  منا  اميانا  الحقيقية  لبنان 
انقاذه من االزمات التي مير بها والتضحية 

من اجله".
بدوره اعرتف قانصوه )50 سنة( الذي ميارس 
كهاو  سنة   35 منذ  املاء  التزلج عىل  رياضة 
"الن لبنان يفتقد اىل مسارات التعرج املايئ 
الرياضة  هذه  مزاولة  شغف  ان  )ساللوم(" 

مل ينضب ومل يرتاجع رغم مرور الوقت. 
ميارسون  الذين  اللبنانيني  "معظم  وقال: 

معدات وارشادات
• زالجات املاء اعرض من الزالجات املستخدمة عىل الجليد. وهي مصنوعة من الزجاج الليفي، 
او من انواع مختلفة من الخشب، ومتاحة بقياسات عدة. وتدخل قدما املتزلج يف اربطة من 
املطاط املرن التي تنخلع بسهولة اذا ما سقط الشخص، وبذلك تساعد عىل منع اصابته. من 

اجل اكرب قدر من السالمة، ينبغي عىل املتزلج عىل املاء ارتداء سرتة النجاة.
• يبدأ املتزلج عىل املاء من رصيف او من الشاطئ، ويف بداية حركته، ينبغي ان يكون الطرف 
االمامي للزالجة فوق املاء. كام ينبغي ان يكون ظهر الشخص مستقيام والذراعان مرفوعني 
باستقامة إىل االمام، والركبتان منثنيتني قليال. ومن السهل تعلم التزلج عىل املاء، وال يتطلب 

ذلك غري االحساس الجيد بالتوازن.


