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رياضة

قضية

مشكلة أولمبية شتوية على نار حامية
مرة جديدة ،تخلق التسميات إلى
األلعاب األولمبية جدا ًال واسعًا في الشارع
الرياضي اللبناني .وبعدما عرفت الرياضة
اللبنانية هذا األمر سابقًا عشية إحدى
دورات األلعاب الصيفية ،ها هي األلعاب
الشتوية المرتقبة تكشف عن مشكلة
مشابهة ،وسط تضارب التفسيرات واآلراء
كريم
شربل ّ
ب ـ ــرز فـ ــي ت ـع ـم ـيــم االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـنــانــي
لـ ـلـ ـت ــزل ــج عـ ـل ــى الـ ـثـ ـل ــج أم ـ ـ ــس إق ـ ـ ـ ــراره
ب ـ ــاإلجـ ـ ـم ـ ــاع االدعـ ـ ـ ـ ـ ــاء ل ـ ـ ــدى املـ ــراجـ ــع
القضائية املختصة على كــل شخص
يـقــوم بالتشهير بـحــق االت ـح ــاد ،أكــان
على مواقع التواصل االجتماعي أم في
وسائل اإلعالم .هذا القرار جاء بعد ما
ّ
يتعرض
وصفه االتحاد بحملة افتراء
ل ـه ــا حـ ـ ــول مـ ــوضـ ــوع ك ـي ـف ـي ــة اقـ ـت ــراح
األس ـمــاء للمشاركة فــي دورة األلـعــاب
األوملبية الشتوية التي ستقام الشهر
املقبل في كوريا الجنوبية.
األم ـ ــر ال ــواض ــح أن ال ـس ـبــب وراء هــذا
الـكــام االت ـحــادي الـحـ ّـاد كــان التسمية
الـخــاصــة بــالــرجــال ،وال ـك ــام ح ــول من
ً
ي ـس ـت ـحــق فـ ـع ــا الـ ــذهـ ــاب ال ـ ــى ب ـيــونــغ
تشانغ ،بعدما كانت اللجنة األوملبية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ق ــد س ـ ّـم ــت ألـ ــن ب ـح ـلــق ،في
وقت اعتبر فيه جيفري زينة رحمة أنه
ٍ
األحق بالتسمية.

علمت «األخبار» أن صدى
التجاذب وصل إلى مرجعيات
معروفة في البالد
األخ ـ ـيـ ــر كـ ـ ــان قـ ــد رفـ ـ ــع ال ـ ـصـ ــوت مـنــذ
ً
فترة متصال حتى باالتحاد الدولي،
ومـعـتـبـرًا أن ــه األح ــق بــالـحـصــول على
ب ـطــاقــة الـتـمـثـيــل امل ـم ـنــوحــة لــاتـحــاد
ال ـل ـب ـنــانــي م ــن ق ـبــل الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي كـ ــانـ ــت ق ـ ــد ذه ـب ــت
الـ ــى ب ـح ـلــق ،بـيـنـمــا ُس ـ ّـم ـي ــت وصـيـفــة
بطلة لبنان نــاتــاشــا مخباط لتمثيل
الـ ـسـ ـي ــدات ب ـع ــد اع ـ ـتـ ــذار ب ـط ـلــة لـبـنــان
ج ــاك ــي ش ـم ـع ــون عـ ــن ع ـ ــدم امل ـش ــارك ــة
ألسباب خاصة.

يطالب جيفري زينة رحمة بحق التمثيل على اعتبار أنه األفضل في التصنيف على لوائح االتحاد الدولي (األخبار)

ـال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار»
رحـ ـم ــة ،وفـ ــي ات ـ ـصـ ـ ٍ
مــن العاصمة البريطانية لندن حيث
يتابع دراسته ،قال إن "اختيار الالعبني
للمشاركة في األلعاب يتم على أساس
نقاط محتسبة من قبل االتحاد الدولي
ل ـل ـتــزلــج ي ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا ال ــاع ــب فــي
بطوالت معترف بها من قبل االتحاد
الدولي ،وهذه النقاط معروفة بمسمى
" ،"FIS Pointsوم ــوج ــودة عـلــى مــوقــع
االتـحــاد الــدولــي ويتم االرتـكــاز عليها
لتصنيف ترتيب الالعبني.
وأضاف" :في الالئحة الصادرة في 22
الـشـهــر الـحــالــي ،احـتــل املــرتـبــة األول ــى
ف ــي ال ـتــرت ـيــب ال ــدول ــي ب ــن املـصـنـفــن
الـلـبـنــانـيــن ب ـف ــارق  875م ــرك ـزًا بينيًا
وبـ ــن ث ــان ــي أف ـض ــل ل ـب ـنــانــي ف ــي هــذا
التصنيف أي بحلق".
م ـت ــاب ـع ــة األرق ـ ـ ـ ــام امل ـس ـ ّ
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ـ
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م ــن امل ـســاب ـقــات الــدول ـيــة تـظـهــر تـفـ ّـوقــا
واضـحــا لرحمة فــي ّجــوانــب عــدة على
بقية منافسيه املصنفني ،لكن رئيس
االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي شــربــل ســامــة قــال
اتصال مع "األخـبــار" من أملانيا إن
في
ٍ
وضع معايير ّ
معينة لتوصية
اتحاده
اللجنة األوملـبـيــة اللبنانية باألسماء
ّ
املصنفة واملـخـ ّـولــة لتمثيل لبنان في
األوملبياد ،فأوضح" :منذ سنة ،أرسلنا
ال ــى ك ــل األن ــدي ــة ك ـتــابــا واض ـح ــا نفيد
فيه بأننا سنعتمد في تصنيفنا على
الثالثة األوائل في بطولة لبنان ،والتي
ّ
حل فيها جيفري خامسًا بعد مشاركته
فــي  11سـبــاقــا ،بينما ج ــاء بحلق في
امل ــرك ــز األول ،ي ـل ـيــه ن ـع ـيــم فـنـيــانــوس
وداني شمعون على التوالي".
ويـ ـتـ ـه ــم رح ـ ـمـ ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي
بـ ـع ــدم ال ـ ــوض ـ ــوح فـ ــي ه ـ ــذه ال ـق ـض ـيــة،

وخ ـص ــوص ــا ب ـع ــد م ــراس ـل ـت ــه االت ـح ــاد
الـ ــدولـ ــي ب ـخ ـص ــوص م ــا ح ـص ــل م ـعــه،
وحصوله على ّ
رد مــن األمينة العامة
ســارة لويس التي تشير الــى القوانني
املتبعة التي تعترف بالـ ""FIS Points
كمرجع للتصنيف ،لكنها فــي الوقت
نفسه تعطي جوابًا ّ
محيرًا بــأن القرار
يـعــود للجنة األوملـبـيــة املحلية ،وسط
إشــارت ـهــا ال ــى أن الـ ــدول امل ـت ـقـ ّـدمــة في
عالم التزلج تعتمد على الـ""FIS Points
وفق ترتيب بطولة العالم.
وه ـنــا ي ـقــول بــأنــه لـتـعــويــض اإلصــابــة
التي عرقلت مشواره في بطولة لبنان،
ذهب الى املشاركة في بطوالت عاملية
ـود كـبـيــر ،ما
وك ـســب تصنيفه بـمـجـهـ ٍ
يؤهله للمشاركة "التي انتظرتها بعد
فوزي ببطولة لبنان في  2015و."2016
واضاف" :كل هذا املجهود غير السهل

ال ــذي قمت بــه كــان لــرفــع مـسـتــواي من
أجل تمثيل لبنان بأفضل شكل ممكن".
في املقابلّ ،
يرد سالمة بأن بحلق كان
ّ
قد توقف عن املشاركة دوليًا بعد جمعه
العدد املطلوب من النقاط التي تمنحه
التصنيف" ،وهذا هو السبب في الفارق
ب ـ ــاألرق ـ ــام ب ــن املـ ـت ــزل ـ َـج ــن" .وي ـت ــاب ــع:
"س ـب ــق أن اخ ـت ــرن ــا رح ـم ــة لـلـمـشــاركــة
معنا في  "SEF Cupاملخصص للدول
الصغرى ،وهو دليل على اعتبارنا أنه
من املتزلجني املميزين لدينا ،لكنه لم
يلتحق بالفريق اللبناني".
إذًا ،ت ـت ـضــارب ال ـت ـف ـس ـيــرات لـلـقــوانــن
وتـتـعــدد اآلراء ،لـكــن ي ـبــدو أن صفحة
ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـس ـ ــأل ـ ــة ل ـ ـ ــن ت ـ ـ ـطـ ـ ــوى ق ــريـ ـب ــا،
وخصوصًا بعدما علمت "األخبار" أن
صداها وصــل الــى مرجعيات معروفة
في البالد.

السلة اللبنانية

اتحاد السلة يدافع عن حكّامه وعرقجي يتجه إلى الصين

يخوض وائل عرقجي تجربته االحترافية األولى (أرشيف)

جـ ـ ّـدد االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي ل ـكــرة الـسـلــة
ّ
ثقته ودعمه املطلق للحكام اللبنانيني
الدوليني واالتحاديني الذين يقودون
بنجاح بـطــوالت لبنان لكل الــدرجــات.
وج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ص ـ ـ ــدر ع ـ ــن رئ ـي ــس
االتـ ـح ــاد ب ـي ــار كــاخ ـيــا واألمـ ـ ــن ال ـعــام
شربل ميشال رزق "أن الهيئة اإلداريــة
ل ــات ـح ــاد تـ ـج ـ ّـدد دع ـم ـهــا ال ــام ـح ــدود
ل ـل ـح ـكــام ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ــذي ــن أظـ ـه ــروا
عـلــى م ــدار ال ـس ـنــوات وال ـع ـقــود كـفــاءة
عالية حتى بــات الحكم اللبناني من
بني األفضل في القارة اآلسيوية ،وما
اختيارهم من قبل االتحادين اآلسيوي
والـعــربــي لقيادة املـبــاريــات الحساسة
والـنـهــائـيــة س ــوى دل ـيــل عـلــى ذل ــك .إن
ح ـم ــاي ــة الـ ـحـ ـك ــام مـ ــن الـ ـتـ ـع ــرض ل ـهــم،
أكـ ــان جـســديــا أم بــالـهـتــافــات املشينة
ال ـت ــي ت ـطــاول ـهــم خ ــال امل ـب ــاري ــات هي
مسؤولية األندية واإلداريني واملدربني
والــاع ـبــن وال ـج ـمــاه ـيــر .فـمــن املعيب

الـ ـتـ ـع ــرض ل ـل ـح ـك ــام خ ـ ــال املـ ـب ــاري ــات
ملـجــرد صــافــرة يعتبرها البعض غير
صـحـيـحــة .وم ــن واج ــب عــائـلــة اللعبة
حـمــايــة ال ـح ـكــام وكــرام ـت ـهــم .وم ــن هــذا
املنطلق ،لن يقبل االتحاد اللبناني أي
مـ ّـس بـكــرامــة الـحـكــام والـتـعــرض لهم،
وفــي حــال حـصــول هــذا األم ــر ستتخذ
الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة الـعـقــوبــات الـصــارمــة
املنصوص عليها في نظام االتحاد.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،نــدعــو األن ــدي ــة في
ك ــل ال ــدرج ــات ال ــى الـعـمــل م ــع االت ـحــاد
ملـنــع ت ـكــرار ه ــذه اآلف ــة فــي املــاعــب ،مع
ت ــأك ـي ــدنــا ع ـل ــى ال ــدع ــم امل ـط ـل ــق للسلك
التحكيمي وخاصة أن األندية مسؤولة
ع ــن ت ـصــرفــات جـمــاهـيــرهــا ومــدربـيـهــا
والعبيها".
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ي ـبــدأ ن ـجــم منتخب
لبنان والنادي الرياضي وائل عرقجي
م ـ ّشــوارًا احترافيًا هــو األول لــه ،حيث
وق ــع عـقـدًا مل ــدة شـهـ ٍـر واح ــد مــع فريق

ب ــاي ـك ــون ــغ فـ ــاي دارغـ ــونـ ــز ال ـص ـي ـنــي.
ابــن الثالثة والعشرين عامًا لم يلعب
لفريق غير الرياضي منذ الصغر ،وقد
كــان لـلـمــدرب السلوفيني سـلــوبــودان
سوبوتيتش الفضل فــي ترفيعه الى
الـفــريــق األول بـعــد تــألـقــه مــع منتخب
الـنــاشـئــن .وس ــاد الـقـلــق فــي الـيــومــن
املــاضـيــن بعد اإلصــابــة الـتــي تعرض
لها عرقجي في مباراة بطل لبنان مع
املتحد ،وحــول ما إذا كان االلتواء في
الكاحل سيؤثر على فرصته ،لكن ّ
تبي
الحقًا أن إصابته طفيفة .ورغــم فترة
االحـ ـت ــراف ال ـق ـص ـيــرة ،إال أن عــرقـجــي
سيغيب عن قمة ختام مرحلة اإليــاب
بـ ــن ال ــري ــاض ــي وض ـي ـف ــه هــوم ـن ـت ـمــن
ضمن املرحلة الـ  18األحــد املقبل عند
الساعة .17.00
وف ـ ـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ف ـ ـ ــاز ف ــري ــق
هومنتمن عـلــى ضـيـفــه املـتـحــد 72-94
ضمن املرحلة .17

وك ــان افـضــل مسجل فــي امل ـبــاراة العب
هومنتمن سام يونغ برصيد  29نقطة
و 15متابعة ،وأضاف مكرم بن رمضان
 16نقطة و 13متابعة ،ووالتر هودج 14
نقطة.
ومن املتحد ،كان ريكاردو بويل األفضل
بـ ــ 22نقطة فــي حــن سـجــل ج ــاد خليل
وبشير عموري  13نقطة لكل منهما.
وفي غزير ،فاز الحكمة على التضامن
الزوق .80-90
وك ــان افـضــل مسجل فــي امل ـبــاراة العب
الفائز دواين جاكسون برصيد  31نقطة
و 13متابعة ،وأض ــاف جــاي يونغبالد
 25نقطة ،وآتير ماجوك  10نقاط.
ومن التضامن ،كان الري بلير األفضل
بـ 30نقطة ،وأضاف فريد أبو جودة 18
نقطة ،وفالدان  15نقطة.
وتختتم املرحلة  17اليوم عند الساعة
 20.30بلقاء بيبلوس وضيفه الرياضي
والرياضي.

