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رياضة

نمر جبر

التنس رياضة النبالء ،الثانية في العالم
إنجازات محلية تاريخية رغم الصعوبات املالية
تعترب رياضة التنس او كرة املرضب ثاين اكرث الرياضات شعبية يف العامل ،بعد كرة القدم .رياضة عريقة تعود اىل القرن
الثالث عرش امليالدي ،وكانت حكرا عىل الطبقة النبيلة وامللكية ،فامرسها نبالء فرنسا بطريقة بدائية من طريق استخدام
كف اليد لرضب الكرة
حملت اللعبة تاريخيا اسامء عدة من بينها
"اللعبة البيضاء" ،و"لعبة امللوك" ،قبل ان
تستقر عىل اسمها الحايل التنس او كرة
املرضب .افتقدت الطابع التنافيس وظلت
متارس للرتويح عن النفس ،ومل تدخلها
الروح التنافسية اال يف القرن الخامس عرش
حيث بدأت املضارب تستخدم يف شكل
فعيل الول مرة.
مل تلبث التنس ،التي هي واحدة من
الرياضة الفردية التي ميكن مزاولتها حتى
سن متقدمة خصوصا وان فوائدها الصحية
عىل الجسم والعقل كثرية ،ان انترشت من
فرنسا اىل القارة االوروبية .مارسها االنكليز
الذين انخرطوا فيها بشكل كبري ،فكانوا
اول من اطلق عليها اسم التنس ،واول من
اطلق بطولة رسمية وبالتحديد يف مدينة

مالعب وميبلدون االعرق واالكرث شهرة يف كرة املرضب.

وميبلدون  ،1887فسميت البطولة "بطولة
وميبلدون" ،وهي االشهر بني الدورات
الدولية التي تقام سنويا حتى وقتنا
الحارض.
تصنف لعبة التنس ،التي تأسس اول اتحاد
خاص بها يف االول من اذار سنة ،1913
وفق ارضية املالعب التي تقام عليها
املباريات وهي ثالثة انواع :مالعب رملية،
مالعب صلبة ،مالعب عشبية او املالعب
الخرض .هناك اربع بطوالت كربى يف التنس
يطلق عليها "الغراند سالم" ،وتعترب من
اقوى واضخم البطوالت جامهرييا وماديا
من حيث مكافآت الفوز وهي :بطولة
اوسرتاليا املفتوحة اوىل البطوالت الكربى،
بطولة فرنسا املفتوحة املعروفة باسم
"روالن غاروس" ،بطولة وميبلدون يف

انكلرتا ،بطولة الواليات املتحدة املفتوحة
واملعروفة بـ"فالشينغ ميدوز" وهو اسم
املالعب التي تقام عليها البطولة .كام
هناك بطولة املاسرتز او (االساتذة)
وتعترب اخر بطوالت املوسم ،وال تقام يف
مكان محدد ،ويشارك فيها مثانية العبني
يتم تقسيمهم عىل مجموعتني ويحصل
الفائز بلقبها عىل  150نقطة يف التصنيف
العاملي ،وجائزة مالية بقيمة مليون و520
الف دوالر امرييك يف حال عدم خسارته يف
اي من مبارياته الثالث يف مجموعته من
الدور االول ،ويف الدور النصف النهايئ .كام
يحصل عىل  20نقطة يف حال فوزه يف اي
مباراة من مباريات مجموعته ،و 40نقطة
يف حال فوزه يف الدور النصف النهايئ ،و50
نقطة يف النهايئ ،ويتأهل ابطال الغراند
سالم االربعة اىل هذه البطولة مبارشة عىل
ان يتم اختيار بقية الالعبني وفق ترتيبهم
يف التصنيف العاملي للعبة.
يف مباريات التنس ليس هناك وقت
محدد للمباراة ،وتتوقف مسألة الوقت
عىل مهارة احد طريف املباراة يف انهائها
لصالحه .تقام املباراة بنظام املجموعات
وكل مجموعة تتألف من ستة اشواط .عند
السيدات تفوز يف املباراة الالعبة التي تحرز
مجموعتني من ثالث ممكنة ،وعند الرجال
يفوز باملباراة من يحرز ثالث مجموعات
من خمس ممكنة .يفوز باملجموعة من
يحرز ستة اشواط رشيطة ان يكون بفارق
شوطني او اكرث عن منافسه .يحرز الشوط
من يفوز بالطابات االربع وفق التايل:
الطابة االوىل  15درجة ،الطابة الثانية

رئيس االتحاد اللبناين للتنس اوليفر فيصل.

 30درجة ،الطابة الثالثة  40درجة ،واذا
فاز بالطابة الرابعة يربح الشوط .يف حال
تعادل الالعبني بحصول كل منهام عىل 40
درجة يستمر اللعب بينهام عىل ان يفوز
احدهام بفارق نقطتني ليحسم الشوط
لصالحه .اما اختيار رضبة البداية ،فيتم من
طريق القرعة ،كام يتم تغيري نصف امللعب
لكل العب يف نهاية كل شوط ،وال تزيد

منتخب لبنان للرجال يملك
فرصة التأهل الى النخبة في
"كأس ديفيس" للمرة االولى

رياضة رسمية
يف سنة  1924انسحبت لعبة كرة املرضب من دورة االلعاب االوملبية قبل ان تعود بعد
 60سنة ( ،)1984بفضل الجهود التي بذلها رئيس االتحاد الدويل للتنس فيليب شاترير
ونائبه بابلو ليورنز واالمني العام ديفيد غراي ،وبدعم كبري من رئيس اللجنة التنفيذية للجنة
االوملبية الدولية يف حينه خوان انطونيو سامارانش.
ونظرا اىل النجاح الباهر ،قررت اللجنة االوملبية الدولية اعتامدها كرياضة رسمية يف العاب
سيول سنة .1988

امللعب

يبلغ طول ملعب التنس  23,77مرتا ،وعرضه  8,23امتار يف مباريات الفردي رجال
وسيدات ،ويرتفع عرضه اىل  10,97امتار يف مباريات الزوجي للرجال والسيدات
واملختلط .يفصل بني جانبي امللعب شبكة يبلغ ارتفاعها عند وسطها  91,4سنتمرتا
وعند طرفيها  1,06مرت.

فرتة االسرتاحة يف املباراة عن عرش دقائق،
اال اذا ارتأى الحكم ذلك خاصة يف ظروف
مناخية خاصة او السباب طارئة ،وعند
الرجال تكون فرتة الراحة بعد االنتهاء
من املجموعة الثانية ،عن السيدات بعد
االنتهاء من املجموعة االوىل.
يرأس االتحاد اللبناين لكرة املرضب رجل
االعامل اوليفر فيصل منذ العام ،2016
ويعاونه يف اللجنة اإلدارية كل من نائبي
الرئيس عارف مارديني وباتريك مخباط،
وامني الرس االن صايغ ،وديزيريه خليفة يف
امانة الصندوق ومرينا ابومراد يف العالقات
العامة وكل من املستشارين نبيل قبيطر
وروجيه باسيل ونقوال ساسني.
ارتفع عدد االندية املنضمة اىل االتحاد اىل
 ،28بعد قبول عضوية  4نواد هي تواليا
الدامور ،رمال ،جامعة القديس يوسف
 ،1875املطيلب كاونرتي كلوب.
ال يخفي فيصل قلقه من الوضع املايل
"الذي يشكل العائق االسايس امام تطور
وتقدم اي لعبة رياضية .نحصل سنويا
عىل مساعدة من وزارة الشباب والرياضة
بقيمة  40مليون لرية ال تكفي لتسديد
االيجارات ورواتب املوظفني واملصاريف
املكتبية".
واضاف" :االزمة االقتصادية التي متر فيها
البالد تنعكس عىل كل القطاعات وترتد
سلبا عىل القطاع الريايض االكرث تأثرا
نظرا اىل الصعوبات الكثرية التي تحيط
به ولعدم قدرة االتحادات عىل تغطية
تكاليف نشاطها ،اال مببادرات فردية نتيجة
عجز الدولة وضعف موازنة وزارة الشباب
والرياضة".
ال يرتدد يف التأكيد عىل امليض قدما يف
املرشوع الذي وضعته اإلدارة نصب عينيها
بالبناء من القاعدة عرب تحسني وتطوير
مستوى املدربني" :همنا االوحد رفع مستوى
املدرب التفني والفني وتحسني قدراته حتى
يتمكن من نقلها بطريقة صحيحة وعلمية
اىل الالعبني ،ومرشوعنا يسلك طريقه بصورة
هادئة بعيدا من الضجيج والصخب".
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أضاف" :لدينا  100مدرب منهم 30
يحملون شهادات معرتف بها ،وهدفنا
الوصول اىل  50مدربا حتى نطمنئ ولو
نسبيا اىل ان الذين يتولون تدريب االجيال
يقومون بعملهم انطالقا من خلفية متينة
وصلبة".
وكشف عن تخريج  8مدربني مستوى اول
وعن تنظيم دورة مستوى ثالث مبشاركة
 24مدربا بدعم من صندوق التضامن

ويمبلدون االنكليزية
اول مدينة استضافت بطولة
رسمية سنة 1887

املتفوقون
الالعبون العرشة االفضل يف تاريخ لعبة التنس:
• جيمي كونورز :مثانية القاب يف الغراند سالم ،وتصدر الرتتيب العاملي  159اسبوعا .اعتزل
يف سن  39عاما.
• ايفان ليندل :وصل اىل املباراة النهائية يف الغراند سالم  19مرة ،واحرز اللقب مثاين مرات.
يعد ثالث اكرث العب تصدر الرتتيب بعد بيت سامرباس وروجيه فيديرير.
• جون ماكيرنو :معشوق الجامهري بني نهاية السبعينات وبداية الثامنينات .فاز بسبع بطوالت
يف الفردي يف الغراند سالم ،واحرز تسعة القاب يف الزوجي .افضل مبارياته تلك التي فاز فيها
عىل االسطورة السويدي بيورن بورغ عام .1980
• نوفاك ديوكوفيتش :يعد صغري السن .جاء يف عرص فيديرير ونادال وموراي لكنه نجح يف
فرض زعامته لقرابة العامني  2011و 2012يف عامل التنس االريض .فاز بثامين بطوالت غراند
سالم ،وتعد افضل سنواته هي عام  2011عندما حقق  10بطوالت من بينها ثالثة القاب
جراند سالم .وهو الالعب الوحيد يف عرصه الذي حقق  5القاب من بطولة اوسرتاليا املفتوحة.
وصل مجموع جوائزه املالية اىل  72,444,493دوالراً.
• اندره اغايس :فاز بثامنية القاب يف الغراند سالم .ابن الس فيغاس وزوج البطلة االملانية
شتيفي غراف .نال ذهبية االلعاب االوملبية يف العام  .1992اعتزل اللعب عن عمر  36سنة
بسبب اصابة يف الظهر.
• بيورن بورغ :العمالق السويدي صاحب  11لقبا يف البطوالت االربع الكربى بينها ستة يف
بطولة روالن غاروس .متيز يف اللعب عىل املالعب الرملية .يعد احد ابرز اساطري اللعبة رغم
فشله يف تحقيق اي لقب يف بطولة امريكا املفتوحة.
• رود ليفر :االوسرتايل املولود عام  .1938حمل امللعب الرئييس لبطولة اوسرتاليا املفتوحة
اسمه .حقق  11لقبا يف الغراند سالم ،بينها اربعة يف بطولة وميبلدون املفضلة لديه .حقق 392
انتصارا يف مقابل  99خسارة مبعدل نجاح .%79،8
• بيت سامربس :حقق ابن كاليفورنيا اليوناين االصل  14لقبا يف البطوالت االربع الكربى .تصدر
التصنيف العاملي  286اسبوعا .احرز سبعة القاب يف بطولة وميبلدون.
* رافاييل نادال :متخصص يف املالعب الرملية .حقق  8من القاب يف بطولة روالن غاروس
الفرنسية.
• روجيه فيديرير :بقي لفرتة طويلة الرقم واحد يف عامل التنس .متيز برضبة "الباك هاند"
( .)Back Handصاحب  17بطولة من البطوالت االربع الكربى.

االوملبي يف اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية
اللبنانية ،اضافة اىل الدورات الشهرية التي
ينظمها املدرب الدويل نرصي االشقر الذي
يستقدمه االتحاد شهريا لتنظيم دورات
صقل للمدربني.
واعترب ان قرار الغاء الحكم الرئييس يف
دورات النوادي االتحادية باستثناء مباريات
الدورين النصف النهايئ والنهايئ "خففت
االعباء املالية عىل النوادي وشجعتها
عىل امليض قدما يف اقامة دورات ودية
وتغذية صندوق النادي من خاللها .نتفهم
معاناة النوادي والصعوبات التي تواجهها،
وسنسعى اىل التعاون لرفع عدد الدورات
يف العام الجاري حتى تصل اىل  20دورة،
ما ينعكس ايجابا عىل اللعبة يف شكل وعىل
الالعبني يف شكل خاص".
يفاخر فيصل باالنجازات التاريخية التي
حققتها رياضة التنس للمرة االوىل يف
تاريخها يف عهده ،بدءا من تأهل منتخبي
الذكور واالناث دون  14سنة ومنتخب
االناث دون  16سنة اىل نهايئ منطقة
غرب اسيا "ما يبرش بجيل واعد ومستقبل
جيد للتنس اللبناين" ،اضافة اىل احتامل
تأهل منتخب لبنان للرجال اىل النخبة
عندما يستضيف يف  14و 15ايلول املقبل
منتخب اوزبكستان يف اطار منافسات
"كأس ديفيس" ،وقال" :حظوظنا ليست
ضئيلة وعامال االرض والجمهور سيكونان
اىل جانبنا ،علام ان املهمة ليست سهلة
لكنها ليست مستحيلة .سنواجه العبني
دوليني مصنفني دون املئة يف العامل،
لكن ثقتنا بالعبينا كبرية واعتامدنا عىل
الجمهور اللبناين الذي مل يخذلنا يوما
كبري".
وطأمن اىل عمل االتحاد "املنتظم ضمن
الخطة التي وضعتها اللجنة اإلدارية
ضمن برنامجها االنتخايب" .وقال" :تركيزنا
منصب عىل املدارس واملؤسسات الرتبوية
ضمن مرشوع "JTI" (Junior Tennis
 )Initiativeبالرشاكة مع االتحاد الدويل
ويشمل ايضا املخيامت الصيفية".
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