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الرياضة اللبنانية

املالكمة تغيب
عن العرب وآسيا
والخاسر لبنان
في ختام العام املاضي قفز االتحاد اللبناني للمالكمة الى
الواجهة مع تنظيمه حفل تكريم أبطاله لعام  2011مع
حفل آخر ُّلتكريم اإلعالم الرياضي ،حيث كانت املناسبتان
فرصة لتذكر اتحاد غاب عن البطولة العربية وتصفيات
األلعاب األوملبية
عبد القادر سعد
خ�ل�ال ح�ف��ل ت�ك��ري��م اإلع�ل�ام ال��ري��اض��ي
ال � ��ذي أق �ي ��م ي� ��وم اإلث� �ن�ي�ن  26ك��ان��ون
األول املاضي ذكر املدير العام لوزارة
الشباب والرياضة زيد خيامي خالل
ح��دي �ث��ه ع ��ن ال �ب �ط��ول��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�ت��ي
اقيمت في قطر وشارك لبنان فيها ،أن
املالكمة اللبنانية غابت عن البطولة
بسبب اعتذار اتحادها اللبناني عن
ع ��دم امل �ش��ارك��ة ب�س�ب��ب ع ��دم ج�ه��وزي��ة
ال �ل�اع � �ب �ي�ن .ه � ��ذا األم � � ��ر ب � ��دا م �ف��اج �ئ��ًا
بعض الشيء ،خصوصًا اذا ما عدنا
ّ
بالذاكرة ال��ى ع��ام  2009وتألق لبنان
في املالكمة في األلعاب الفرنكوفونية
التي نظمها وكان له فضية مع املالكم
وائ � ��ل ش ��اه�ي�ن ال � ��ذي خ �س��ر ال��ذه �ب �ي��ة
بقرار الحكام بعد تعادله مع خصمه
الفرنسي في النهائي .أضف الى ذلك
ف �ض �ي��ة ل ��وائ ��ل ش��اه�ي�ن وب��رون��زي �ت�ين
ل�ف��راس البتلوني وأح�م��د عثمان في
األلعاب العربية العسكرية في تشرين
األول ع ��ام  ،2010ب �ع��د م �ش��ارك��ة في
شهر آب ف��ي دورة ال�ن�ض��ال السورية
واحراز عثمان ونجد سلوم لفضيتني
وش� � � � ��ادي ط ��وب� �ي ��ا ل � �ب� ��رون� ��زي� ��ة ،ك �م��ا
اح� ��رز ع �ب��اس ط �ح��ان ب��رون��زي��ة دورة
امل �ح �ب��ة ال �س��وري��ة ،وج �م �ي��ع ال�لاع�ب�ين
امل��ذك��وري��ن ه��م م��ن ال�ج�ي��ش اللبناني
ال� � ��ذي ي � �ت ��درب الع � �ب ��وه خ �م �س��ة أي ��ام
ف ��ي األس� �ب ��وع ب �م �ع��دل ث�ل�اث س��اع��ات
ي��وم �ي��ًا اض ��اف ��ة ال� ��ى ت �م��اري��ن خ��اص��ة
ع�ص�رًا .إذًا ه�ن��اك م�لاك�م��ون ج��اه��زون
وق � ��ادرون ع�ل��ى امل�ن��اف�س��ة ف�ل�م��اذا ك��ان
االع �ت��ذار االت �ح��ادي ع��ن امل�ش��ارك��ة في
البطولة العربية؟ علمًا أن خمس دول
ف�ق��ط ش��ارك��ت ف��ي ال�ب�ط��ول��ة م��ع غياب
ال�ج��زائ��ر وت��ون��س وامل�غ��رب املعروفني
ب�ت�م� ّ�ي��زه��م ف��ي ه��ذه ال�ل�ع�ب��ة ،م��ا يعني
ان ف��رص ل�ب�ن��ان ك��ان��ت ج�ي��دة إلح��راز
م� �ي ��دال� �ي ��ات ف ��ي امل�ل�اك� �م ��ة .وال �غ��ري��ب
أن ات �ح ��اد امل�ل�اك �م��ة أرس� ��ل خ �ب �رًا ال��ى
ال ��وس ��ائ ��ل االع�ل�ام� �ي ��ة م �ط �ل��ع ك��ان��ون
األول يتحدث فيها عن وصول املدرب
ال� �ت ��رك ��ي س �ي �ف��ا ن � ��ار ل�ل��إش� ��راف ع�ل��ى
منتخب لبنان للمشاركة ف��ي بطولة
«بنازير ب��وت��و» الدولية التي ستقام
ف��ي م��دي�ن��ة إس�ل�ام أب ��اد الباكستانية
ّ
من  22وحتى  30كانون األول وشكل
ب �ع �ث �ت��ه امل� �ش ��ارك ��ة ف� ��ي ال �ب �ط ��ول ��ة م��ن
الالعبني عباس طحان (وزن  60كلغ)،
أح�م��د العثمان (وزن  64ك�ل��غ) ونجد
س �ل��وم ( 75ك� �ل ��غ) .ف �ي �ت �س��اءل م�ت��اب��ع
للعبة رف��ض الكشف ع��ن اس�م��ه كيف
ي�م�ك��ن ل�ل�ات �ح��اد أن ي�س�ت�ع��د ل�ب�ط��ول��ة
دول� �ي ��ة وي �ت �ع��اق��د م ��ع م � ��درب اج�ن�ب��ي
وتبدأ تمارين املنتخب يوميًا لسبعة
أي ��ام وال ي �ك��ون ق� ��ادرًا ع�ل��ى امل�ش��ارك��ة
ف��ي البطولة ال�ع��رب�ي��ة؟ وال�ح��دي��ث عن
األي� ��ام ال�س�ب�ع��ة ي��أت��ي ل�ك��ون�ه��ا ال�ف�ت��رة
ال�ت��ي قضاها امل ��درب ال�ت��رك��ي ن��ار في
لبنان قبل أن يختفي ف�ج��أة وي�غ��ادر
لبنان ،حيث حضر الالعبون صبيحة

أحد األيام ملتابعة التمارين كاملعتاد،
ليفاجأوا بعدم وج��ود امل��درب وإلغاء
امل �ش ��ارك ��ة .وال�ل�اف ��ت ،ي�ض�ي��ف امل�لاك��م
السابق «أن امل��درب تحول من مشرف
على تمارين املنتخب الى مشارك في
دورة ت��دري�ب�ي��ة ل�ل�ن��ادي ال�ش�ع�ب��ي في
ص�ي��دا علمًا أن��ه ل��م يكن يملك الوقت
لذلك ،كون التمارين كانت تقام يوميًا
من التاسعة حتى الحادية عشرة قبل
الظهر وم��ن الخامسة وحتى الثامنة
ً
مساء .والغريب أن اتحاد املالكمة لم
ي��وض��ح أس �ب��اب س �ف��ر ن ��ار ول ��م ي��ذك��ر
أن ال� � ��دورة ال�ب��اك �س�ت��ان�ي��ة ق ��د أل�غ�ي��ت
ب ��ل اك �ت �ف��ى ب �ت �ح��وي��ل زي� � ��ارة ن� ��ار ال��ى
إشراف على الدورة التدريبية للنادي
الشعبي».
وي�ب��دو أن سياسة االع �ت��ذار ع��ن عدم
امل � �ش ��ارك ��ة ف� ��ي ال � �ب � �ط ��والت أص �ب �ح��ت
عرفًا ل��دى االت�ح��اد ،اذ ن��راه يغيب عن
تصفيات آس�ي��ا امل��ؤه�ل��ة ال��ى أوملبياد
لندن  2012ولم يشارك في أي بطولة
م��ن ال �ت��ي أق��ام �ه��ا االت� �ح ��اد اآلس �ي��وي
ل �ه��ذا ال� �غ ��رض ،ع�ل�م��ًا أن ال �ف��رص��ة ما
زال � ��ت م �ت��اح��ة ،اذ س�ي�ق �ي��م اآلس �ي ��وي
تصفية نهائية في شهر آذار تسمح
ل�ح��ام��ل ال��ذه�ب�ي��ة وال�ف�ض�ي��ة بالتأهل
ال ��ى األومل �ب �ي��اد ،ع�ل�م��ًا أن التصفيات
املاضية كانت تؤهل الثالثة األوائ��ل
عن كل تصفية الى لندن.
وتشعر كأن هناك مقاطعة غير معلنة
م ��ن االت� �ح ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي ل�ل�م�س��اب�ق��ات
اآلسيوية ،ففي عام  2010غاب لبنان
أي �ض��ًا ع ��ن دورة األل� �ع ��اب اآلس �ي��وي��ة
ال�ت��ي أق�ي�م��ت ف��ي غ��وان�غ��زو الصينية
ب � �ع ��دم ��ا اخ� � �ت � ��ار ث�ل��اث� ��ة الع � �ب�ي��ن م��ن
الجيش للمشاركة وهم وائ��ل شاهني
ونجد سلوم وعباس طحان ،فاعتذر
طحان وشاهني ثم ُسحب سلوم لعدم
جهوزيته ،علمًا أن االتحاد كان قادرًا
ع�ل��ى تسمية أح�م��د ع�ث�م��ان أو ف��راس
ال �ب �ت �ل��ون��ي ال� �ل ��ذي ��ن ك ��ان ��ا ح��اض��ري��ن
للمشاركة.
وكلما تعمقت أكثر في عمل االتحاد
تصطدم بمجموعة م��ن األم ��ور التي
ت�ث�ي��ر ال� �ت� �س ��اؤالت ،م�ن�ه��ا م ��ا يتعلق
ب��ال �ت �ح �ك �ي��م إذ ش � �ه� ��دت األس ��اب� �ي ��ع
امل��اض�ي��ة م�ج�م��وع��ة اس �ت �ق��االت ،منها
ل ��رئ� �ي ��س ل �ج �ن ��ة ال � �ح � �ك ��ام ع� �ب ��د ال �ل��ه
ع� �س ��راوي ال� ��ذي ت��وج��ه ب��رس��ال��ة ال��ى
اتحاد اللعبة هذا مضمونها:
«م� � ��ن خ �ل ��ال ع �م �ل ��ي ض� �م ��ن رئ ��اس ��ة
لجنة ال�ح�ك��ام ف��ي االت �ح��اد اللبناني
ل �ل �م�ل�اك �م��ة وج � � ��دت ان� �ق� �س ��ام ��ًا ح� ��ادًا
ب �ي�ن األم� �ي��ن ال � �ع ��ام ل�ل�ات� �ح ��اد م�ح�م��د
الخليلي وأغلب الحكام املخضرمني
لكونه ق��د ت��م استبعادهم منذ فترة
ب� �ص ��ورة ت �ع �س �ف �ي��ة ح �ي��ث ك ��ان ��وا م��ن
خيرة الشباب الرياضيني املندفعني
والطموحني في سبيل تطور ونجاح
هذه اللعبة.
وق��د اتخذت ه��ذا ال�ق��رار لكوني على
قناعة ب��أن املغالطات الكثيرة التي
ي��رت�ك�ب�ه��ا االت �ح ��اد وام �ي �ن��ه ال �ع��ام ال

وائل شاهني (الى اليسار) خالل املشاركة في دورة األلعاب الفرنكوفونية (عدنان الحاج علي)

المحاسبة
يكشف رئيس االتحاد اللبناني للمالكمة
محمود حطاب (الصورة) عن خطة
جديدة وضعها االتحاد لتفعيل عمله
إن كان على صعيد الحكام أو املدربني،
خصوصًا أن لبنان ال يملك أي حكم دولي
في هذه اللعبة حاليًا وهو أمر يتحمل
مسؤوليته االتحاد .كما ان سياسة
ّ
ستفعل عمل املشاركات
االتحاد
الخارجية ليقول «حاسبونا من اآلن
فصاعدًا وحتى الدورة العربية عام .2015
فالخطة تلحظ صقل عشرين العبًا بحيث
يكون للبنان العبان في كل وزن للمشاركة
في البطولة العربية .»2015
لكن هل هذا يعني ان مقولة «عفا الله
عما مضى» هي القائمة حاليًا؟
يجيب حطاب «ال ليس في هذا االطار،
لكن املشكالت املادية هي التي تعيقنا،
ونحن كاتحاد مسؤولون عن العبينا .وال
يمكننا املشاركة في بطوالت وتصفيات
طاملا أن الالعبني غير جاهزين .فهذا
يضع االتحاد أمام املساءلة بعد تحقيق
النتائج السيئة».

ج ��دوى م��ن تصحيحها أو ال��رج��وع
عنها وهي التالية:
 ع �م��ل االت� �ح ��اد خ �ل�ال ع �ه��ده علىع��دم ت�ط��وي��ر ال�ح�ك��ام بسبب ان�ع��دام
ال� ��دورات التأهيلية واق �ف��ال ب��اب اي
مشاركة لتخريج حكام دوليني.
 عدم قدرة جميع اللجان على القيامبمهامها إال بعد موافقة األمني العام
الذي بدوره ال يوافق على شيء.
 ع� � ��دم ت �ن �ظ �ي��م روزن� � ��ام� � ��ة س �ن��وي��ةلالتحاد كباقي االتحادات.
 ت��دم�ي��ر اي ش�خ��ص (ح �ك��م-م��درب-الع ��ب) إذا رف ��ض أم � �رًا ف�ي��ه مخالفة
لقانون االتحاد.
 معاقبة الحكام «تعسفا» لتنفيذهمالقانون ومراجعة األم�ين العام على
أي خطأ أو مخالفة يتخذها ويعمل
على التنكيل به امام كل الرياضيني.
 ع ��دم دع� ��وة ال �ح �ك��ام ال ��ى أي حفلةتكريم وآخرها بتاريخ 2011-12-26
وبالتالي عدم احترامهم ومعاملتهم
كأجراء لدى األمني العام.
 وه ��ذا القليل م�م��ا ف��ي جعبتي أن��اوزمالئي.
ل��ذل��ك أت �ق ��دم ب��اس�ت�ق��ال�ت��ي ه ��ذه من
رئ ��اس ��ة ل�ج�ن��ة ال �ح �ك��ام ف ��ي االت �ح��اد
اللبناني للمالكمة وأغادركم مرفوع
ال ��رأس ومتمنيًا عليكم اع�ف��ائ��ي من
أي مهمة أو صفة في اللجان التابعة
التحادكم».
وال ي�ت��وق��ف االن�ت�ق��اد لعمل االت�ح��اد
واالس� �ت� �ق ��ال ��ة ع �ل��ى ع � �س� ��راوي ف �ق��ط،
فهناك ايضًا مراسلة من الحكم ناديا
عليان التي استقالت أيضًا من لجنة
الحكام ووج�ه��ت رس��ال��ة قاسية الى
ات�ح��اد ال�ل�ع�ب��ة ،ت�ل��ت واح ��دة أرسلها
رئ�ي��س لجنة ال�ح�ك��ام ال�س��اب��ق ف��ادي
الحاج في  21أيار  2011استقال فيها
م ��ن م�ن�ص�ب��ه م �ن �ت �ق �دًا ع �م��ل االت �ح��اد
أيضًا واالنقسام الحاد الذي يعانيه.
ول� �ف ��ت ف� ��ي رس� ��ال� ��ة ال � �ح� ��اج ت �ط��رق��ه
ال��ى مناقشات حصلت ف��ي اجتماع
ل�ل�ات �ح��اد ت�ض�م�ن��ت «أس �ئ �ل��ة ك�ث�ي��رة
واستفهامات ل��م أج��د تبريرًا لها ال
من قبل الرئيس محمود حطاب وال
من قبل األمني العام محمد الخليلي،
ومن أهمها تسمية العبني للمشاركة

لم يشارك لبنان في
مالكمة البطولة
العربية
غابت المالكمة اللبنانية
عن تصفيات آسيا
المؤهلة الى األولمبياد

ف ��ي ب� �ط ��والت ع��رب �ي��ة ودول � �ي� ��ة غ�ي��ر
م�ص�ن�ف�ين م�ح�ل�ي��ًا أو م �ش��ارك��ة الع��ب
ح � ��ائ � ��ز ع � �ل� ��ى م � �ي� ��دال � �ي� ��ة ف� �ض� �ي ��ة أو
ب��رون��زي��ة ف��ي ب �ط��والت خ��ارج� ّ�ي��ة في
ح �ي�ن ت �ج��اه��ل ال �ل�اع ��ب ال� � ��ذي اح� ��رز
امليدالية الذهبية».
وك �ل �م��ا رج �ع��ت ال ��ى ال� � ��وراء ت �ج��د أن
امل �ل�اح � �ظ� ��ات واالع� � �ت � ��راض � ��ات ت�ك�ب��ر
أك� � �ث � ��ر ف� ��أك � �ث� ��ر ك� � �ك � ��رة ال � �ث � �ل� ��ج ،ل �ك��ن
أب��رزه��ا م��ا حصل ف��ي دورة األل�ع��اب
ال �ف��رن �ك��وف��ون �ي��ة ع� ��ام  2009وال� ��ذي
م��ا زال ي��ؤث��ر ف��ي ن �ف��س ال �ع��دي��د من
محبي اللعبة والعاملني فيها ،حني
ت��م س�ح��ب ال�لاع �ب�ين ح �ي��در منصور
(وزن  82كلغ) ودوف��ال سعادة (وزن
 91كلغ) لعدم جهوزيتهما في حني
أن مجرد مشاركتهما كانت ستمنح
لبنان برونزيتني اذا لم نقل أكثر من
ذلك.
رئيس االت�ح��اد محمود حطاب يرد
ع�ل��ى ال �ت �س��اؤالت واالن �ت �ق��ادات التي
تتناول اتحاده وغيابه عن البطولة
ال �ع ��رب �ي ��ة وال �ت �ص �ف �ي ��ات اآلس �ي ��وي ��ة
وخ �ص��وص��ًا م�س��أل��ة امل� ��درب ال�ت��رك��ي
نار .فحطاب أوضح أن موضوع نار

