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رياضة

نمر جبر

قواعد وشروط جديدة في التمارين والمسابقات

كورونا فرض مفاهيم مغايرة في الرياضة
مستنقع االزمات الذي يغرق فيه وطننا جعل الرياضة بالنسبة اىل كثريين امرا ثانويا ،غاضني الطرف عن اهميتها وفوائدها،
متناسني ان القطاع الريايض الهش كان يعاين اصال من جراء االزمات االقتصادية التي عصفت بالبلد قبل وصول وباء كورونا
الذي فاقم املشاكل وزاد من ازماتها ،حتى بات بعض النوادي الرياضية مهددا باالقفال

شل كوفيد  19 -الحركة الرياضية ،وفرض
عىل مامرسيها عادات وتقاليد جديدة غري
مسبوقة مل تكن يف الحسبان .بدل خالل
اشهر قليلة مفاهيم كثرية وحرم رياضيني
وابطاال من مزاولة متارين وتدريبات اعتادوا
عىل مامرستها يوميا من اجل الحفاظ عىل
مستواهم الفني والبدين ،كام وضع رشوطا
جديدة عىل الحياة الرياضية.
"االمن العام" استطلعت اوضاع بعض
الرياضيني االبطال خالل فرتة التعبئة العامة،
وبعد العودة التدريجية اىل التامرين ،وكان
اجامع عىل صعوبة االوضاع وانعكاساتها
السلبية عىل االيام املقبلة .علام ان ما بعد
كورونا ليس كام قبله.
البطلة االوملبية يف الرماية عىل االطباق
(تراب) راي باسيل كانت تتحرض لاللعاب
االوملبية الصيفية طوكيو  2020التي تأجلت
اىل متوز  2021بسبب وباء كوفيد  19 -يف حال
مل يطرأ اي جديد ،اكدت حامستها للعودة اىل
التامرين" :مرحلة التزام املنزل مل تكن سهلة
خصوصا للرياضيني املعتادين عىل التامرين
اليومية .الوضع كان استثنائيا عىل الجميع
وكنا ملزمني البقاء يف املنزل واحرتام التعاميم
والتعليامت الصادرة عن الدولة حفاظا عىل
سالمتنا وعىل سالمة اهلنا و َمن نحب".
مل تنف باسيل التأثري املعنوي الذي قاومته
بتدريبات بديلة من الرماية يف الحقل،
وبركوب الدراجة الهوائية والركض والتامرين
البدنية.
وصفت املرحلة التي سبقت تأجيل االلعاب
االوملبية الصيفية بالصعبة "اذ مل نكن نعلم

ما يجري وما هو القرار الذي سيتخذ وما
مصري برامج التحضري واملسابقات والبطوالت
الخارجية التي كانت معدة سلفا ،ما ادى اىل
حال من االرباك قبل ان تتوضح الصورة يف

باسيل :مرحلة
الحجر كانت مناسبة الجراء
تقييم شامل
رستم :ال يمكننا االفراط
في التفاؤل او املبالغة
في التشاؤم

الرامية االوملبية راي باسيل.

شكل رسمي" .واشارت اىل ان التأجيل "اعطى
فرصة اضافية من التدريب بطريقة افضل
واتاح تقييم الربنامج بروية" .واعتربت ان فرتة
الحجر املنزيل "سمحت لها باعادة النظر يف
كل املراحل السابقة بطريقة عقالنية وقراءة
متأنية للمراحل املقبلة ،اي بهدوء وشمولية
من دون اية ضغوط".
مل تنف باسيل صعوبة املهمة اذ ان استعادة
مستواها قبل الحجر لن تكون سهلة" ،ع ّ
يل
املثابرة ومضاعفة الجهد لتعويض ما خرسته".
يف املقابل ،مل ينزعج كابنت منتخب لبنان يف
كرة السلة ونجم فريق بريوت فريست كلوب
اييل رستم من الحجر ،اذ سبق له ان عاش
هذه التجربة نتيجة اصابة تعرض لها الزمته
الفراش ملدة ثالثة اشهر ،معتربا ان الحفاظ

كابنت منتخب لبنان يف كرة السلة اييل رستم.

عىل الصحة "اهم من كل يشء .منذ  15سنة
مل احصل عىل هذا الوقت للراحة ،فكانت
مناسبة النجاز بعض االعامل التي كانت
عالقة .حاولت املحافظة قدر االمكان عىل
لياقتي بتامرين خفيفة والركض يف الطبيعة
التي بت شغوفا بها بعد اكتشاف جاملها".
واعترب ان املشكلة الحقيقية التي تواجهها
الرياضة يف شكل عام وكرة السلة يف شكل

املرأة االرسع يف لبنان عزيزة سبيتي.

سبيتي :اعيش
تحدي املشاركة في
طوكيو 2020

خاص ال تكمن يف وباء كورونا ،بل يف الوضعني
االقتصادي واملايل .كوفيد  19 -ازمة عاملية
ميكننا التعايش معها من خالل تغيري يف منط
الحياة وتأثريها لن يتجاوز  20يف املئة ،امنا
االصعب هو التدهور الحاصل يف الوضعني
االقتصادي واملايل".
عن املرحلة املقبلة وامكان عودة االمور اىل
طبيعتها ،قال" :الصورة غري واضحة وال تزال
ضبابية ،لذا ال ميكننا االفراط يف التفاؤل او
املبالغة يف التشاؤم ،علام ان االمور تبقى رهن
العرض والطلب" .ورأى ان املوسم املقبل لن
يكون كاملواسم السابقة "علام ان خفض عدد
النوادي يف دوري الدرجة االوىل وعدم وجود
العبني اجانب سيشكالن فرصة لالعب اللبناين
الثبات كفايته واظهار امكاناته".
يف شأن اجور الالعبني ،اكد ان ما ترسب عن
رواتب شهرية ترتاوح بني  1.5مليون لرية
و 3ماليني لرية غري دقيق .لكنه مل يستبعد
ان تنعكس االجواء عىل املنتخب ألن االمر
مرتبط بحامسة الالعب ورغبته يف اللعب.
متيزت فرتة الحجر املنزيل لعداءة النادي
االنطوين بعبدا وبطلة لبنان يف سباقي 100
مرت و 200مرت عزيزة سبيتي ،بعدم االنقطاع
عن التامرين وتكثيف النظام التدريبي عىل
الرغم من قرار التعبئة العامة" :سنحت لنا
يف تلك الفرتة ،عىل الرغم من سيئاتها الكثرية،
االستفادة عىل الصعيد الفني من خالل
تكثيف التامرين ،بفضل وجود املدرب جورج
عساف لوقت اطول عىل املضامر".
تحمل سبيتي شهادة جامعية يف ادارة االعامل
قبل ان تتفرغ لرياضة العاب القوى اثر
النتائج الالفتة التي حققتها يف العام 2009
يف نادي الجمهور الذي امضت يف صفوفه
 10سنوات .فانضمت اىل املنتخب وشاركت
يف العديد من البطوالت واملسابقات املحلية
والخارجية ،قبل ان تنتقل يف العام املايض اىل
النادي االنطوين بعبدا .وقد نجحت يف تحطيم
الرقم القيايس لسباق  100مرت عام 2018
مسجلة  11:75ثانية (الرقم السابق 11:84
ثانية) ،قبل ان تعززه يف املوسم املايض
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مسجلة  11:73ثانية وتصبح ارسع عداءة
يف لبنان.
تسعى سبيتي اىل االقرتاب من الرقم املؤهل
اىل االلعاب االوملبية الصيفية طوكيو 2020
التي تأجلت اىل متوز  2021للمشاركة يف
سباق  200مرت (رقمها الحايل  24:04ثانية
والرقم املؤهل " :)22:80اعيش تحديا جديدا
لتعزيز رقمي ،ولدي شعور بانني يف حال
متكنت من املشاركة يف سباق  200مرت يف
االوملبياد الصيفي سانجح يف تحقيق وقت
افضل".
اضافت" :اي تحسن يف رقم سباق  200مرت
سينعكس تلقائيا تحسنا عىل رقمي يف سباق
 100مرت".
عىل الرغم من عدم استبعادها حصول
تغيريات واسعة يف الرياضة نتيجة االزمة
الصحية ،كشفت عن مواصلة استعدادها
للمشاركة يف اول بطولة بعد فرتة التعبئة،
ويف بطولة لبنان يف الشهر الجاري ،اضافة اىل
امكان املشاركة يف بعض البطوالت الخارجية
اذا سمحت الظروف.
يعرتف كريستوفر الرحباين (مواليد )2008
الذي يشق طريقه بثبات وثقة نحو النجومية،
بعشقه لركوب الخيل" :استمتع مبامرسة
رياضة الفروسية عىل فريس سويت بيفريل
التي احبها كثريا واعتربها من اجمل االشياء
يف حيايت" .لكنه يف املقابل ،يضع دراسته يف
املقدمة لضامن مستقبل افضل" :الدرس اول
يش بعدين الفروسية".
استعاض الرحباين الذي يحمل لقب بطولة
لبنان لفئة االطفال دون  12سنة يف العام
 ،2018ولفئة االوالد  14 - 12سنة لعام
 ،2019عن مالزمة املنزل وغياب التامرين
عىل مرمح ناديه ضبيه كاونرتي كلوب باعادة
مشاهدة فيديوهات املسابقات والبطوالت
التي شارك فيها ،اضافة اىل متابعة دروسه
من بعد (اونالين) ،واحيانا بركوب الدراجة
الهوائية والركض ،قبل ان يعود اىل التدريب
تدريجا مبعدل ساعة يوميا ملدة  45يوما،
قبل ان تنتظم االمور وتعود اىل طبيعتها.
يحلم بتمثيل لبنان يف بطوالت خارجية ورفع

وصفت مشاركتها يف بطولة العامل يف كوريا
الجنوبية (متوز  )2019بانها اكرث من رائعة:
"اعطتني جرعات اضافية من الحامسة
واالندفاع يف الرياضة التي احبها ،وساعدتني
عىل اكتشاف عامل واسع من االحرتاف
والتقنيات عىل كل املستويات ويف مختلف
املجاالت" .مل تستبعد حصول تغريات واسعة
يف طريقة تنظيم البطوالت واملسابقات "علام
ان االمور غامضة والروزنامة القارية والدولية
غري واضحة".

بطل لبنان يف الفروسية كريستوفر الرحباين.

الرحباني :احلم برفع
علم بالدي في املحافل
الدولية
خوري :فترة الراحة
الطويلة افقدتنا ما
ربحناه فنيا
العلم اللبناين يف املحافل الدولية" :لذا سابذل
قصارى جهدي لتحويل الحلم اىل حقيقة".
يف املقابل يبدي وليد (والد كريستوفر) تخوفه
من حجم الصعوبات التي ستعرتض طريق
ابنه يف املستقبل بسبب االوضاع االقتصادية
واملالية الصعبة .واعترب ان "الفروسية رياضة
مكلفة ولن ندخر جهدا يف العائلة ملساعدته
عىل مواصلة مامرستها .فهي ليست شغف
العائلة فقط ،بل نحن منارسها جميعا بحامسة
ونتوارثها من جيل اىل آخر .كذلك نتمنى
ان نستمر يف مساعدته بدعم من االتحاد
ورئيسه الجرنال سهيل خوري حتى يصل اىل
اعىل املراتب املحلية والدولية".

الس ّباحة العاملية ماري خوري.

تحمل بطلة لبنان يف سباحة الظهر ملسافة
 50مرتا و 100مرت ماري خوري من نادي
الصفرا مارين الرقم القيايس يف سباق 50
مرتا ظهرا ( 30:39ثانية الرقم السابق
 )30:65الذي سجلته يف بطولة العامل االخرية
يف كوريا الجنوبية .متكنت من العودة من
النمسا اىل لبنان قبل يوم من اقفال مطار
رفيق الحريري الدويل ،والتزمت الحجر
املنزيل مدة  14يوما قبل ان تستعيد نشاطها
التدريجي بالركض وركوب الدراجة الهوائية
مع السباحة مبعدل مرتني يف االسبوع يف بحر
جبيل ،اضافة اىل مزاولتها التامرين البدنية.
اعتربت خوري ان الريايض "يحتاج من حني
اىل آخر اىل فرتة راحة ليك يلتقط انفاسه
ويتمكن من اعادة تنظيم برامجه واجراء
تقويم شامل ،رشط ان ال تكون هذه
الفرتة طويلة حتى ال يخرس ما ربحه فنيا.
عندما تطول الفرتة نبدأ بسؤال انفسنا عن
االسباب التي تدفعنا اىل مامرسة الرياضة
ويتحول تركيزنا واهتامماتنا اىل العائلة
وامور اخرى".
اعرتفت خوري ،التي كانت تتدرب ثالثة
اسابيع يف بريوت واسبوعا يف النمسا مع
مدربها الخاص ،بالشعور الغريب الذي
متلكها عند عودتها اىل التامرين يف 21

بطل لبنان يف البادمنتون كريستوفر ايب يونس.

ايار املايض" :شعرت انني لست سيئة يف
املياه ومل اخرس اشياء كثرية .تأكدت فعال
ملاذا اعشق السباحة واكتشفت ان العودة
تتطلب جهودا مضاعفة لكن بطريقة
تدريجية تجنبا ألي اصابة .ال شك يف ان
االبتعاد من متارين السباحة ثالثة اشهر
يختلف عن االبتعاد من بقية الرياضات
وتحديدا االلعاب الجامعية ،ألن العودة
تكون اطول واصعب".

ابي يونس :علينا
تحويل االمور السلبية الى
طاقة ايجابية

بدوره ،تعلم كريستوفر ايب يونس العب
نادي مون السال منذ العام  ،2013الذي
يحمل لقب بطولة لبنان يف الريشة الطائرة
البادمنتون مواليد  2003واملفتوحة فوق
 18سنة لعامي  2018و ،2019خالل
فرتة الحجر املنزيل ،ان "استغالل الفرص
وتحويل االمور السلبية اىل طاقة ايجابية
عىل الرغم من الصعوبات واملشاكل
الكبرية التي سببها وباء كوفيد  19 -امر
جيد .مل استسلم ،بل حافظت عىل وترية
معينة من التامرين مبعدل مرتني يف اليوم
عرب التواصل مع املدرب من خالل مواقع
التواصل االجتامعي ،والركض والقيام
بتامرين اللياقة البدنية .اعرتف ان العودة
اىل التامرين عىل ارض امللعب كشفت نقصا
واضحا يف اللياقة والتقنيات ،وتراجعا يف
قوة العضل واالنسجام .البادمنتون رياضة
صعبة تتطلب قوة بدنية وجسدية ولياقة
ورسعة بديهة ،وخسارة هذه االمور ال ميكن
تعويضها برسعة او بسهولة اال من خالل
املثابرة واالحتكاك واملباريات الرسمية".
واعترب ايب يونس ،الذي سبق له ان شارك
يف بطوالت يف االردن وتركيا واندونيسيا،
ان وباء كورونا سينعكس سلبا عىل العديد
من املسابقات الخارجية و"قد ترجم هذا
االمر بالغاء بطولتني يف الكويت ويف مدينة
ووهان الصينية .رمبا لن نتمكن يف املستقبل
من املشاركة يف بطوالت ومسابقات خارجية،
وسيكون التعويض من خالل نشاطات
محلية" .لكنه اكد يف املقابل مواصلة
استعداده لالحتفاظ بلقب بطولة لبنان.
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