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. لبنانيھو ریاضي ومتسلق جبال ومغامر  ,١٩٦١دیسمبر ١٦ولد في  ,مكسیم ادكار شعیا

القمم تسلق  ,لیكمل بذلك مشروعھو، ٢٠٠٦ يف جبل افرستأصبح أول لبناني یصل إلى 
 القطب الجنوبيالذي یصل إلى  الشرق األوسطأصبح الشخص األول في  ٢٠٠٧في . السبع

احتل لقد  .في رحلة تزلج شاقة القطب الشماليوصل مكسیم شعیا إلى  ٢٠٠٩وفي متزلجًا 
جبل  - القطب الشمالي -القطب الجنوبي( في العالم في تحقیق األقطاب الثالثة ١٦المرتبة ال

  .والسـادس في تحقیق ھذه األقطاب مع القمم السبع )افرست

  :اللقاء 

  ما كان عمرك عندما بدأت ممارسة ھذه الریاضة؟ ) ١

  .في حوالي الثالثین من عمري ,بدأت ممارسة تسلق الجبال على سن كبیر

   



  لماذا اخترت ھذه الریاضة و لیس غیرھا؟ )٢

نیا ودعاني منظم جبلیة في ك یةئحین فزت بسباق دراجات ھوا بدأت ھذه الریاضة بالصدفة
 ظم الریاضات كالتنس والسباحةفقد مارست مع .السباق التسلق معھ وقبلت التحدي

حیث اكتشفت امرآ جدیدآ وھو انني في الریاضات األخرى انافس  ... یةئھواال والدراجات
غیري بینما في ریاضة التسلق فانني أنافس نفسي ومن خالل ذلك اكتشفت أن لدي طاقة 

  .وقدرة اكبر بكثیر مما كنت أتصوره

  كیف تحضر نفسك قبل أن تتسلق الجبال؟ )٣

  :ثالثة أنواع من التحضیرات أحضر نفسي من خالل

  .وھو الذى یتم من خالل التمارین وھذا أصبح بالنسبة لي أسلوب حیاة ,التحضیر الجسدي -

حیث یمكن للفكر أن أھم من التحضیر الجسدي  هوأنا شخصیآ أعتبر ,لتحضیر الذھنيا -
  .یتخطى الصعوبات الموجودة أمامنا

  .وثیقآ بالنجاح حیث االیمان یرتبط ارتباطآ: التحضیر الروحي ,و أخیرا

  

  

  ؟مھمة لماذا المعاونة مھمة لھذه الریاضة )٤

یعتقدون أن تسلق الجبال ھي ریاضة فردیة، لكننا كمتسلقین یكون لدینا  في العالم ونالكثیر
   .نفس الھدف ولھذا نتعاون جمیعآ كي نصل الى القمة ویتحقق حلمنا

  ما االدوات االساسیة لممارسة ھذه الریاضة؟ )٥

   .وذلك كي نتمكن من تخطي كل الصعوباتأھم أداة ھي القوى الفكریة 

  كم قمم تسلقتھا؟ )٦

  .االقطابباالضافة الى  قمة ١٦تسلقت 

  ؟"المون االفیراسة"اللبناني على  كیف شعرت عندما وضعت العلم )٧

الكرة  كأنني أعلى انسان على: شعوري، واتذكر فقد شعرت بالفخر .آعئالقد كان شعورآ ر
  .لذي أمسكھ ھو أعلى علم على األرضاألرضیة، والعلم اللبناني ا

   



  ھل فكرت مرّة في التخلي أو اإلعتزال عن ھذه الریاضة؟ )٨

على االطالق ألنني أعشق ھذه الریاضة وألنھا علمتني الحكمة ألخذ القررات  كال
  .الصحیحة

  من الریاضي المثالي الذي تطمع أن تكون مثلھ؟ )٩

النس "تذكر اعجابي الشدید واحترامي لني أیراودني ھذا الشعور سابقآ ولكنلم  
صیب بمرض السرطان وكافح المرض وتغلب علیھ وربح أكبر سباق أ ألنھ "آرمسترونج

دالي "و الالي على المستوى الشخصي فھأما الشخص المث. ة في العالمیئھواال لدراجاتل
الرغم من قصر مدة المقابلة فقد كان لقاءآ ممیزآ كما الذي تقابلت معھ في الھند وعلى " الما

  .أنني تأثرت بشخصھ بشدة

  

  ماذا تحضر لنا االن؟ )١٠

  :تختلف عن كل رحالتي األخرى واطلقت علیھا اسم ,أصعب, حلة جدیدةحالیآ أحضر ر 

  R I O" (Roming The Indian Ocean).وسوف تسمعون عنھا قریبآ  "

 ایة ھذه المقابلة؟ و ما أمنیاتك؟  في نھ ماذا ترید أن تقول )١١ 

  آ مستحیآلشیئیوجد  ولكن ال سھال للفعلآ شیئال یوجد  ,صحیح أن في النھایة أود أن أقول 

    "Grow Beyound Your Potential.مآ أن نحقق أحالمنائیمكننا دا": 

  


