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رياضة

كانون   28 يف   1350 رقم  وخرب  علم  مبوجب  اللبنانية  االوملبية  اللجنة  انشئت 
الثاين  ترشين   22 يف  الدولية  االوملبية  اللجنة  من  اعتامدها  وتم   ،1946 االول 
1947. شعارها العلم اللبناين تعلوه الحلقات االوملبية الخمس، واهدافها تعميم 
الهدافها  كأساس  االوملبية  الرشعة  متخذة  السامية،  ومثلها  االوملبية  الحركة 

واعاملها واالحكام املنصوص عليها يف النظام الدويل للرشعة االوملبية 

من  عددا  اللبنانية  االوملبية  اللجنة  واجهت 
املشكالت والصعوبات منذ والدتها، ابرزها يف 
النظام،  تعديل  عىل  خالف  اثر   2005 العام 
خوري  طوين  برئاسة  ثالثية  لجنة  فتولت 
واملهندس  خوري  سهيل  اللواء  وعضوية 
املشهد يف  تكرر  ادارة شؤونها.  هاشم حيدر 
العام 2009 اثر خالف يف احد االتحادات، ما 
فتشكلت  التنفيذية  اللجنة  اطاحة  اىل  ادى 
الثنايئ خوري حيدر  اىل  رباعية ضمت  لجنة 
الحاج نقوال وتولت االعداد النتخاب  وسليم 
اىل  هامم  جان  وصول  منذ  جديدة.  لجنة 
الثاين  كانون   26 يف  االوملبية  اللجنة  رئاسة 

رئيس اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية جان هامم.

رئيس اللجنة األوملبية: الحركة الرياضية مستقلة
الصعوبات املالية لن تحول دون واجباتنا

نمر جبر

2013 خلفا للرئيس الراحل انطوان شارتييه، 
والتعاون  االستقرار  من  حاال  اللجنة  تعيش 
والتفاهم بني اعضائها، ما انعكس ايجابا عىل 
نتائجه االيجابية يف كثري  الذي ظهرت  عملها 

من املجاالت.
لوالية  منصبه  يشغل  الذي  هامم،  يعترب 
كانون   21 يف  مجددا  )انتخب  متتالية  ثانية 
"الوالية  ان  واالجامع(،  بالتزكية   2017 الثاين 
الثانية اكرث هدوءا واستقرارا، واكرث احرتافية 
بعضنا  بقدرات  اقتناعا  واكرث  وانتاجية، 

البعض يف املكتب التنفيذي". 
اضاف: "ثبت للجميع ان التعاون هو اساس 

االخر  الغاء  عىل  قادرا  احد  ال  وان  النجاح، 
بعض  من  تحصل  كانت  التي  املناكفات  وان 
ومتت  ازيلت  احدهم،  من  او  االشخاص، 

ازاحة هؤالء االشخاص".
التي  الصعوبات  املقابل  يف  يخف  مل  لكنه 
متويل  وجود  "عدم  وابرزها  اللجنة،  تواجه 
واضحة  رياضية  سياسة  خالل  من  ثابت 
تؤمن مدخوال ثابتا، ميكن من خالله التحضري 
االوملبية".  للدورات  ومنتظم  جدي  شكل  يف 
تحصل  التي  السنوية  املساعدة  ان  واعترب 
و250   200 بني  ترتاوح  "التي  اللجنة  عليها 
املصاريف  لتغطية  تكفي  ال  لرية  مليون 
وااليجارات.  املوظفني  واجور  التشغيلية 
التضامن  صندوق  عىل  كبري  شكل  يف  نعتمد 
االوملبي، ونحن من اوىل اللجان التي وصلت 
مليون  اىل  اليها  التي رصفت  املساعدة  قيمة 
ترتفع  الن  مرجحة  وهي  دوالر،  الف  و255 
اىل مليون ونصف مليون دوالر  يف املستقبل". 
عىل  لالبقاء  اللجنة  مساعي  عن  وتحدث 
"القجة"  يشبه  مبا  صندوقها  يف  مايل  وفر 
لسنة  تحسبا  او  اي طارئ  مواجهة  اجل  من 
اللجنة  مساعدات  ان  كاشفا  صعبة،  مالية 
واملجلس  الدولية  االوملبية  اللجنة  من  تأيت 
التعاون مع  االوملبي االسيوي. واقر بصعوبة 
احرتافية  بصورة  تعمل  ال  "التي  االتحادات 
مادية  امكانات  والتي ال متلك  او مؤسساتية 
حيث  من  االوملبية  اللجنة  مع  التجاوب 
الالعبني  تحضري  بأن  معرتفا  املراسالت"، 
يف  للمشاركة  اللجنة  راية  تحت  هم  "الذين 

الدورات يعاين من تباطؤ". 
واقر هامم بالنقلة النوعية لبعض االتحادات، 
تكون  ليك  االتجاه  هذا  يف  "نضغط  وقال: 
النقلة النوعية شاملة وتشمل كل االتحادات". 
التنفيذي  املكتب  بني  الجيد  بالتعاون  واشاد 
واللجان العاملة كونهام "يعمالن كخلية نحل 

لتكون االمور يف مسارها الصحيح".

واللجنة  االتحادات  يف  ودورها  العمومية 
وقال:  والرياضة،  الشباب  ووزارة  االوملبية 
ماليا  اتحاداتها  عىل  رقيبة  هي  "الجمعيات 
عىل  اال  االوملبية  للجنة  رقابة  وال  واداريا، 
الشق الفني املرتبط بااللعاب االوملبية، فيام 
الوزارة مسؤولة عن الشق املايل الذي تقدمه 

اىل االتحاد".
غري  العمومية  للجمعية  اجتامع  عن  وكشف 
نظام  واقرار  االنظمة،  لتعديل بعض  العادية 
اعداده  عىل  عملت  التي  التحكيم  هيئة 
هاشم  الرئيس  نائب  برئاسة  القوانني  لجنة 
حيدر الذي شكر له جهوده وجهود االعضاء. 
عىل  الدولية  االوملبية  اللجنة  موافقة  واعترب 
"فخر  مبضمونه  تعديل  اي  دون  من  النظام 
الرشعة  مع  ومهنيته  العمل  بحرفية  واعتزاز 

االوملبية". 
للعام  نشاطها  روزنامة  يف  اللجنة  تنتظر 
العاب  اساسية:  محطات  ثالث  الجاري 
االسيوية  االلعاب  تاراغونا،  يف  املتوسط 
اوملبياد  جاكرتا،  االندونيسية  العاصمة  يف 
بوينس  االرجنتينية  العاصمة  يف  الشباب 

ايرس. 
ومل يستبعد احراز ميدالية اوملبية "لوال االمل 
ال حياة، دامئا نأمل ونحلم". واعترب ان لبنان 
يف  جيدة  نتيجة  تحقيق  من  بعيدا  يكن  "مل 
اوملبياد الربازيل "ريو 2014" عرب الرامية راي 
باسيل التي حلت يف املركز االول يف املرحلة 
الثانية  املرحلتني  يف  ترتاجع  ان  قبل  االوىل، 
يجب  نفيس  عامل  وجود  اىل  نظرا  والثالثة 
ناصيف  الجودو  العب  اىل  اضافة  معالجته، 
اقل  وبات  خربته  اكتملت  الذي  الياس 
مجال  ال  وآخرين  وحامسته،  باندفاعه  تهورا 

لذكرهم".
"االرزياد"  الستضافة  التحضري  عن  وكشف 
وزارة  بالتنسيق مع   2019 العام  الريايض يف 
رياضيني  ومبشاركة  واملغرتبني  الخارجية 
مغرتبني، واقامة حفل تكريم مركزي لالبطال 
والجامعية  الفردية  االلعاب  يف  والبطالت 
ايلول  بني  لبنان  كازينو  يف  السفراء  صالة  يف 
 550 حضور  يف  املقبلني  االول  وترشين 

شخصية من لبنان والخارج. 

متعاقبون 
• غربيال الجميل )من 6 آذار 1947 اىل 4 ترشين الثاين 1948، ومن 19 حزيران 1953 اىل 20 

ترشين الثاين 1987(.
• حسني سجعان )من 4 ترشين الثاين 1948 اىل 18 آب 1949، ومن 20 ترشين الثاين 1987 اىل 

16 كانون االول 1988(.
• خليل حلمي )من 19 آب 1949 اىل 19 حزيران 1953(.

• طوين خوري )1996ـ  2000، 2000ـ  2004، 2004ـ  2009، ثم لجنة ثالثية من 1 حزيران 2005 
اىل 6 كانون الثاين 2010، ولجنة رباعية من 13 ايار 2009 اىل 6 شباط 2010(.

• انطوان شارتييه )من 6 شباط 2010 اىل 26 كانون الثاين 2013(.
• جان هامم )من 26 كانون الثاين 2013 اىل 21 كانون الثاين 2017، وانتخب مجددا يف 21 كانون 

الثاين 2017 لوالية ثانية(.

اللجان
لجنة االنظمة وشؤون االتحادات برئاسة هاشم حيدر، لجنة التضامن االوملبي برئاسة مازن رمضان، 
لجنة الدورات برئاسة اييل سعاده، لجنة الرياضة للجميع واليوم االوملبي برئاسة عزة قريطم، 
لجنة املرأة والرياضة برئاسة روال عايص، لجنة الرياضة والبيئة برئاسة سليم الحاج نقوال، اللجنة 
الطبية برئاسة فرنسوا سعاده، لجنة الثقافة واالكادميية واملتحف برئاسة فاتشيه زادوريان، لجنة 
التسويق برئاسة رميون سكر، لجنة اكتشاف املواهب برئاسة جاسم قانصوه، لجنة العالقات العامة 

والربوتوكول برئاسة مهند دبويس، لجنة املشرتيات برئاسة سليم الحاج نقوال.

العمومية  الجمعية 
املصارعة،  املبارزة،  التجذيف،  كاياك،  كانواي  الفروسية،  القوى،  العاب  االوملبية:  االتحادات   •
الدراجات، الريشة الطائرة، كرة القدم، السباحة، رفع االثقال، كرة السلة، الجودو، التايكواندو، 
كرة اليد، املالكمة، الجمباز، التنس، كرة الطاولة، الرماية، الرتياثلون، الكرة الطائرة، الركبي يونيون، 
القوس والنشاب، الرشاع، التزلج عىل الثلج، الكاراتيه، لجنة الغولف، اللجنة الباراملبية )يحق لها 

الرتشح والتصويت يف الجمعية العمومية(.
املايئ،  التزلج  الريايض،  الرقص  الووشو،  الشطرنج،  البلياردو،  اوملبيا:  بها  املعرتف  االتحادات   •

االسكواش، لجنة انشطة الغوص واالنقاذ، املواي تاي )معرتف به موقتا(.
الرسعة،  كرة  لجنة  الجوجيتسو،  بوكسينغ،  الكيك  االوملبية:  اللجنة  اىل  املنضمة  االتحادات   •

الكيوكوشنكاي، القوة والرتبية البدنية.

وابرز  الرياضية  الحركة  لواقع  وعرض 
السابقني  الوزيرين  عهود  خالل  املحطات 
حناوي،  املطلب  عبد  والعميد  كرامي  فيصل 
فنيش،  محمد  الحايل  الوزير  اىل  وصوال 
والجهود التي قامت بها اللجنة االوملبية "من 
بسبب  لبنان  عن  التوقيف  شبح  ابعاد  اجل 
بعض القوانني التي كان معموال بها ومخالفة 
الرشعة االوملبية، والتي كان من ابرز نتائجها 
الرياضية".  االتحادات  استقاللية  تحقيق 

انظمتها  يف  النظر  اىل  االتحادات  هذه  ودعا 
وخصوصا  تعديلها،  عىل  والعمل  الحالية 
واملرحلة  يتوافق  مبا  العمومية  الجمعيات 
باتت  العمومية  فـ"الجمعيات  الجديدة 
اصبحت  الرياضية  واملنظومة  نفسها  سيدة 
مسؤولية  علينا  تقع  لذا  باالستقاللية،  تتمتع 
تطبيق مبدأ الرقابة الذاتية واللجنة االوملبية 

للمساعدة". جاهزة 
الجمعيات  مهامت  بني  الفصل  عىل  وحض 


