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رياضة

ً
امال في احراز ميدالية اال في العاب فردية ّ
معينة (أ ف ب)
ال يملك لبنان
ٍ

ميدالية لبنانية أولمبية
حلم عمره  36عامًا
من موسكو  1980الى
ريو دي جانيرو  2016حلمٌ
عمره  36عامًاُ .
حلم احراز
ميدالية أولمبية منذ تلك
التي ّتوج بها المصارع
حسن بشارةٌ .
حلم يقع على
عاتق  9رياضيين ورياضيات
يحملون إسم لبنان الى
أولمبياد  ،2016فهل
يكمل ناصيف الياس وراي
باسيل ما بدأه المصارعان
زكريا شهاب وخليل طه في
هلسنكي 1952؟

عبد القادر سعد
فـ ــي تـ ـم ــوز مـ ــن ع ـ ــام  1980وق ـ ــف فــي
م ــوس ـك ــو امل ـ ـصـ ــارع ال ـل ـب ـنــانــي حـســن
بـ ـ ـش ـ ــارة ي ـس ـت ـم ــع الـ ـ ــى ن ـش ـي ــد ب ـ ــاده
وه ـ ـ ــو عـ ـل ــى مـ ـنـ ـص ــة الـ ـتـ ـت ــوي ــج ب ـعــد
اح ـ ـ ــرازه ب ــرون ــزي ــة وزن فـ ــوق الـثـقـيــل
فــي امل ـصــارعــة الــرومــان ـيــة .تـلــك كانت
امليدالية الرابعة التي يحرزها لبنان،
حـيــث سبقتها فضية لـلــربــاع محمد
خير طرابلسي فــي أوملبياد ميونيخ
 ،1972وقبلها فضية لزكريا شهاب،
وب ــرون ــزي ــة لـخـلـيــل ط ــه ف ــي هلسنكي
ع ــام  .1952وم ـنــذ ع ــام  1980ينتظر
ال ـل ـب ـنــان ـيــون أن ُي ـع ــزف الـنـشـيــد مــرة
أخــرى ،وهــذه املــرة في البرازيل البلد،
الـ ــذي ي ـضــم لـبـنــانـيــن أك ـث ــر م ــن عــدد
سكان لبنان.
 9رياضيني ورياضيات يرحلون الى
أوملـبـيــاد  ،2016اال أن قلة فقط تملك

ناصيف الياس برازيلي المولد لبناني الهوى
ال يقيم العب الجودو ناصيف الياس ( 28عامًا) في لبنان ،فهو من سكان
ّ
مدينة فيتوريا البرازيلية ،لكنه برغم ذلك فضل تمثيل لبنان بعدما بدأ
مشواره الدولي كبرازيلي .ومنذ ذلك الوقت حصد ميداليات عدة في كأس
العالم ،وامليدالية الفضية في االلعاب اآلسيوية الـ 17في مدينة إنشيون الكورية
الجنوبية ،ومن ابرز انجازات ناصيف فوزه بفضية بطولة آسيا للجودو في
اوزبكستان في نيسان املاضي .كما فاز باملركز األول في جولة كأس العالم
في بطولة اميركا املفتوحة في األرجنتني لوزن
دون  81كلغ على حساب التركي يوسيل
اميرهان ،بعدما فاز في مبارياته االربع التي
خاضها ،ثم فاز باملركز األول لوزن دون 81
كلغ في جولة بطولة العالم في البيرو ونال
امليدالية الذهبية .اضف الى املركز األول في
جولة كأس العالم في األوروغواي ،حيث فاز
في املباراة النهائية على الروسي القوي كيريل
فوبروسوف ،بعدما خاض خمس مباريات
فاز فيها جميعًا بالنقطة الكاملة «ايبون».

حـظــوظ اح ــراز ميدالية أوملـبـيــة وهي
م ـح ـصــورة بـشـكــل رئ ـي ـســي بــالــرامـيــة
راي باسيل فــي فئة "ال ـت ــراب" ،والعــب
الجودو ناصيف الياس في وزن دون
 81كلغ.
ال ــري ــاض ـي ــون وال ــري ــاض ـي ــات الـتـسـعــة
تأهلوا الى األوملبياد إما مباشرة مثل
ال ـي ــاس ،وم ـنــى شعيتو فــي امل ـب ــارزة،
وش ـي ــري ــن ن ـج ـيــم ف ــي ألـ ـع ــاب ال ـق ــوى،
وماريان ساهاكيان في كرة الطاولة،
أو ع ـبــر ب ـطــاقــة دع ـ ــوة "وايـ ـل ــد كـ ــارد"
مثل راي باسيل وريـشــار مرجان في
الكانوي كاياك .كما تأهل أحمد حازر
فــي أل ـعــاب ال ـقــوى والـسـبــاح أنطوني
ب ــرب ــر وزم ـي ـل ـتــه غــابــري ـيــا الــدوي ـهــي
ببطاقات "يونيفيرسياليتي" ،علمًا أن
الدويهي هي أصغر العبة في البعثة
ً
اللبنانية ( 17عامًا) وتملك مستقبال
واعدًا جدًا.
لكن كيف جــرى اختيار الرياضيني

املـشــاركــن ومــا هــي الكلفة ومــن أين
جرى تمويلهم؟
يـقــول عـضــو الـلـجـنــة االومل ـب ـيــة مــازن
رم ـض ــان ال ــذي ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض ان
يكون رئيسًا للبعثة لكنه لم يستطع
الـسـفــر مـعـهــا ال ــى ال ـبــرازيــل ألسـبــاب
صحية ،أن اللجنة التنفيذية قــررت
منذ الـبــدايــة فتح الـبــاب أم ــام جميع
االتحادات لتسمية من لديه امكانيات

كلفة اعداد
البعثة اللبنانية بلغت
 350الف دوالر

راي باسيل األولى على العالم
يأت ترشيح الرامية راي باسيل الحراز ميدالية أوملبية من فراغ .فالبطلة
لم ِ
اللبنانية تتصدر الترتيب الدولي للعبة بعدما رفعت رصيدها الى  1585نقطة
امام االسبانية فاطمة غالفيز  1382واألملانية سونيا شيبل  .1126ويأتي
تعزيز الصدارة بعد إحرازها ميدالية فضية في جولة العاصمة االذرية باكو،
وهي إحدى جوالت كأس العالم للرماية.
وفي ّ
سجل الرامية اللبنانية العديد من اإلنجازات ،ومنها امليدالية الذهبية في
املرحلة األولى لبطولة العالم  2016وفضية في
البرازيل قبل فضية املرحلة
املرحلة الثانية في ً
الثالثة في باكو ،اضافة الى فضية آسيا 2015
في الكويت .كما أحرزت لقب بطولة العرب عام
 2015في املغرب.
وال شك في أن مشاركات من هذا النوع تتطلب
استعدادات وتحضيرات من نوع خاص غالبًا
ما يكون مكلفًا فهي شاركت في  35مباراة
دولية على مدى  3سنوات بكلفة بلغت  35ألف
دوالر جرت تغطيتها من االتحاد اللبناني.

ّ
ل ـل ـتــأهــل الـ ــى األوملـ ـبـ ـي ــاد ،ف ـقــد جــرى
ت ـس ـم ـيــة  19ري ــاض ـي ــا جـ ــرى تـمــويــل
اسـتـعــداداتـهــم للتأهل .وبلغت كلفة
التمويل  350ألــف دوالر وقــد ّ
تأمنت
من صندوق التضامن األوملبي بقيمة
 170ألف دوالر والباقي من صندوق
التضامن الوطني الذي جرى تفعيله
ب ـج ـهــد م ــن رم ـ ـضـ ــان .وكـ ـ ــان لـ ـ ــوزارة
الـشـبــاب والــريــاضــة دور فــي تمويل
هذا الصندوق مع تقديم  500مليون
ل ـ ـيـ ــرة عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى سـ ـنـ ـت ــن ،اض ــاف ــة
ال ــى دف ـعــة ثــالـثــة بقيمة  250مليون
م ــوج ــودة ف ــي وزارة امل ــال ـي ــة .وتــأتــي
ه ــذه امل ـس ــاع ــدات ض ـمــن الـتـقــديـمــات
السنوية التي تقدمها الوزارة للجنة
والبالغة  250مليون ليرة .كما قدمت
ال ــوزارة مـســاعــدات لثالثة رياضيني
وري ــاض ـي ــات ه ــم راي بــاسـيــل ومـنــى
شعيتو وناصيف الـيــاس بقيمة 15
مليون ليرة لكل منهم.
لكن مـســاعــدات الصندوقني األوملبي
والـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ل ـ ـ ــم ت ـ ــذه ـ ــب كـ ـلـ ـه ــا الـ ــى
الــريــاض ـيــن ال ــذي ــن ت ــأه ـل ــوا ،ذلـ ــك أن
بـعــض األم ــوال ذهـبــت الــى رياضيني
لـ ــم ي ـن ـج ـح ــوا فـ ــي الـ ـت ــأه ــل كــاع ـبــي
التايكواندو ميشال سماحة والياس
ح ـي ــداري ،والع ـبــة امل ـب ــارزة دومينيك
طنوس والعب الجودو دميان زيادة،
وال ـ ـ ّ
ـدراج ال ـيــاس بــو رشـيــد والـسـبــاح
وائـ ـ ــل ق ـب ــرص ـل ــي .وهـ ـ ــذا م ــا ان ـع ـكــس
عـ ـل ــى عـ ـ ــدد ال ــري ــاضـ ـي ــن املـ ـش ــارك ــن
ف ــي األومل ـب ـي ــاد ،الـ ــذي ت ــراج ــع م ــن 10
فــي أوملـبـيــاد لـنــدن  2010بـعــدمــا كــان
خ ـم ـســة ف ــي ب ـكــن  2008الـ ــى تـسـعــة،
اض ــاف ــة ال ــى ع ــدم وصـ ــول م ـســاعــدات
لرياضيني تأهلوا ولم يحصلوا على
األموال ،رغم أن هناك وعدا من اللجنة
األومل ـب ـيــة بـتـقــديــم دع ــم م ــادي للذين
تأهلوا ولم يحصلوا على مساعدات
بمعدل  10آالف دوالر لكل منهم.
ومـ ـ ــن هـ ـ ـ ــؤالء الـ ـس ـ ّـب ــاح ــة غ ــاب ــري ـي ــا
الــدويـهــي الـتــي بلغت كلفة اعــدادهــا
مــا يـقــارب املـئــة ألــف دوالر بــدعــم من
والدها غابي الدويهي.
أم ــا فــي ال ـكــانــوي ك ــاي ــاك ،فـقــد بلغت
كلفة استعداد الالعب ريشار مرجان
 60أل ـ ــف دوالر ج ـ ــرى تــأم ـي ـن ـهــا مــن
ال ـل ـج ـن ــة األوملـ ـبـ ـي ــة وات ـ ـحـ ــاد الـلـعـبــة
اللبناني الذي يرأسه رمضان.
وف ـ ــي ألـ ـع ــاب الـ ـق ــوى ك ــان ــت شـيــريــن
نـجـيــم أول م ــن تــأهــل م ــن لـبـنــان الــى
األومل ـب ـي ــاد وه ــي حـصـلــت ع ـلــى دعــم
مـ ــادي م ــن ال ـل ـج ـنــة األومل ـب ـي ــة بقيمة
 15ال ــف دوالر ،وم ــن وزارة الـشـبــاب
والـ ــريـ ــاضـ ــة  10آالف ،وم ـ ــن ات ـح ــاد
اللعبة  9آالف ( 5آالف مــن صـنــدوق
االتـحــاد ،و 4آالف من الرئيس روالن
س ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادة) ،ومـ ـ ـ ــن جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ب ـ ـيـ ــروت
ماراثون بقيمة  10آالف دوالر .وهذه
األمـ ـ ـ ــوال ق ــد ت ـغ ـطــي ك ـل ـفــة اس ـت ـع ــداد
نـجـيــم وق ــد تـكــون اض ـطــرت ال ــى دفــع
مـبـلــغ اض ــاف ــي م ــن جـيـبـهــا ال ـخــاص،
وخصوصًا أنه اضطرت الى التوقف
عن العمل قبل ثالثة أشهر كي تكثف
من استعداداتها ،كما أفاد سعادة في
اتصال مع "األخبار".
من جهتها ،تـجــاوزت كلفة استعداد
الع ـب ــة املـ ـب ــارزة م ـنــى شـعـيـتــو ال ـ ـ 50
أل ــف دوالر فــي أق ــل مــن سـنــة نتيجة
لـلـمـشــاركــات الـعــديــدة فــي مسابقات
دولـ ـي ــة ودورات وتـ ــدري ـ ـبـ ــات ،وه ــي
ستحصل عـلــى مــا ي ـقــارب الـ ــ 20ألــف
دوالر مــن اللجنة األوملبية (وصلها
ح ــوال ــى  14أل ــف دوالر) اض ــاف ــة الــى
أك ـث ــر م ــن  20الـ ــف دوالر م ــن ات ـحــاد
ال ـل ـع ـب ــة ال ـل ـب ـن ــان ــي .وأشـ ـ ـ ــار رئ ـي ـســه
زيــاد شويري الى أن شعيتو لم ولن
ت ـح ـص ــل ع ـل ــى مـ ـس ــاع ــدة مـ ــن وزارة
الشباب والــريــاضــة نظرًا لــاجــراءات
الصعبة التي تحتاجها.
خــاص ــة ال ـق ــول ه ــي ان ــه رغ ــم اآلم ــال
املـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ع ـ ــات ـ ــق ال ـب ـع ـث ــة
وتـ ـح ــديـ ـدًا ب ــاس ـي ــل والـ ـ ـي ـ ــاس تـبـقــى
املهمة صعبة ،فــي ظــل وج ــود نخبة
ابطال العالم في كل لعبة ،وبالتالي
فــإن الـحـصــول على ميدالية يتطلب
ّ
التألق والحظ لكي يعود علم لبنان
الى منصات التتويج بعد انتظار دام
منذ  36عامًا.

