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رياضة

يدرك املدير الفني ملنتخب لبنان يف كرة السلة للرجال املدرب الوطني جو مجاعص ان محو خيبة عدم تأهل املنتخب اىل 
مسابقة كأس العامل يف كرة السلة التي استضافتها مدينة شنغهاي الصينية يف ايلول املايض مهمة شاقة. الصعوبات واملشاكل 

التي سيواجهها لن تكون سهلة، ولن تكون طريقه مفروشة بالورود

ال يخفي املدير الفني ملنتخب لبنان يف كرة 
السلة للرجال املدرب الوطني جو مجاعص 
ان خفص معدل االعامر وضخ دم جديد يف 
كبريين،  تحديني  يشكالن  املنتخب  تشكيلة 
اللبناين وعشاق كرة  الجمهور  خصوصا وان 
عودة  اىل  وتفاؤل  بأمل  يتطلعان  السلة 
املنتخب اىل سابق عهده، واستعادة موقعه 

ومكانته يف آسيا وبطولة العامل.
الوطني  املدرب  التقت  العام"  "االمن 
واملنتخب  السلة  كرة  واقع  حول  مجاعص 

الوطني.  

■ كيف تقّيم مستوى دوري الدرجة االوىل 
للرجال؟

□ للمرة االوىل ميكنني ابداء رأيي من موقع 
محايد وليس كمدرب الي فريق مشارك يف 
استعدت  فرق  مثة  االوىل.  الدرجة  دوري 
باكرا وحققت نتائج الفتة يف بداية الدوري، 
احرز  ان  له  الذي سبق  فريق هوبس  مثل 
سنة   23 دون  الذكور  دوري  بطولة  لقب 
ويقدم اداء جيدا، كام فرض نفسه كمرشح 
الدور  يف  املراكز  احد  عىل  للمنافسة  جدي 
لفتتني  فيام   ."4 "فاينال  نهايئ  النصف 
مثل  العريقة  الفرق  لبعض  البطيئة  البداية 
املحدي  ديك  والشانفيل  بريوت  الريايض 
سيتحسن  التي  كلوب  فرست  وبريوت 
املقبلة،  املراحل  يف  شك  دون  من  اداؤها 
التي  الفنية  نظرا اىل خربة ادارتها واجهزتها 

تعرف كيف تتعامل مع كل الظروف.

■ هل يعد مبنافسة قوية بني اكرث من فريق؟
فرق   6 او   5 هناك  ذلك،  يف  شك  ال   □

املدير الفني ملنتخب لبنان يف كرة السلة املدرب الوطني جو مجاعص.

اال  الفائز فيها  الدوري مل تحسم هوية  من 
يف الوقت االضايف.

لهذا  الدوري  برنامج  اىل  تنظر  كيف   ■
اكرث  اىل  مبارياته  عدد  تصل  والذي  املوسم 

من 160 مباراة؟
بعد  الفرق  توزيع  ومتطور.  حديث   □
الدوري  يف  واالياب  الذهاب  مرحلتي 
حتى  مفتوحا  املنافسة  باب  يبقي  املنتظم 
املراحل االخرية، ما يعطي حظوظا متساوية 
للفرق للتنافس عىل حجز مكان لها يف احد 
حظوظ  يبقي  كام  االوىل،  الستة  املراكز 
 10 اىل   7 من  املراكز  يف  حلت  التي  الفرق 

قامئة للعودة اىل املنافسة.

مقال
مشروع "الفيفا" للكرة املدرسية

 إختباٌر للجّدية اللبنانية
شكل انطالق مرشوع االتحاد الدويل يف كرة القدم "فيفا" لرعاية كرة القدم املدرسية 
يف العامل، من لبنان تحديدا، خطوة الفتة خصوصا وان الفكرة ولدت قبل 18 شهرا 
يف عامن عرب مرشوع لبناين جرت بلورته من الدوائر املتخصصة يف "الفيفا" لتطاول 

البلدان الـ210 املنضوية تحت لواء االتحاد الدويل. 
اطالق املرشوع، الذي سيشمل 700 مليون طالب من مختلف االعامر حول العامل، من 
لبنان بالذات، سلط الضوء عىل وطن االرز بسبب اهميته يف نرش اللعبة يف املدارس 
بطريقة علمية متقنة ومدروسة من جهة، وحضور مجموعة من النجوم العامليني اىل 
لبنان، عىل غرار املدرب الربتغايل جوزييه مورينيو والالعبني الربازييل كاكا والفرنسيني 
الفرنيس  لالتحاد  العامة  االمينة  ومواطنتهام  دجوركاييف  ويوري  دوسايي  مارسيل 
العبة منتخب فرنسا السابقة لورا جورج واالوسرتايل تيم كاهيل والكامريوين صامويل 
ايتو ورئيس االتحاد الدويل للعبة السويرسي جياين انفانتينو، ما وضع لبنان يف واجهة 

كرة القدم العاملية لفرتة ثالثة ايام.
ال يشء يحصل يف حدث ينظمه االتحاد الدويل لكرة القدم من دون تخطيط مسبق. 
ففريق العمل الدويل الذي حرض اىل لبنان القامة النشاط ضم 33 شخصا، والنجوم 
"الفيفا" ميغيل ماسيدو  املشاهري يف  ادارة مدير مكتب  كانوا تحت  الذين حرضوا 
الذي يحدد ما سيقوم به كل نجم عىل ارض امللعب حيث ان لكل واحد من الالعبني 
كاكا  اىل  والحذر،  الجدي  مورينيو  من  االخر.  عن  تختلف  التي  ومميزاته  اسلوبه 
اللطيف، ودوسايي املرح، ودجوركاييف املتواضع الذي ال يحب االضواء، ومواطنته 
لورا جورج التي تتمتع بشخصية محببة ومبهارات كروية افضل من نجوم حاليني، 
وصامويل ايتو الهادئ الذي بالكاد تشعر بوجوده، كذلك تيم كاهيل. هؤالء النجوم 
يعيشون تحت االضواء، لكن يف الحياة الطبيعية هم اشخاص عاديون لهم صفاتهم 

وعاداتهم وطريقة ترصفهم. 
يهدف املرشوع عمليا اىل دعم االطفال وطالب املدارس يف كل انحاء العامل للحد من 
يف  تساعد  القدم  كرة  ان  اعتبار  عىل  العدوانية،  من  املزيد  نحو  املجتمعات  جنوح 
العودة اىل القيم وبعض مهارات الحياة، كأن يعمل الولد ضمن فريق لتعلم الفوز 
امللعب  داخل  الترصف  وكيفية  والحكم،  واملنافس  الخصم  واحرتام  الخسارة،  وتقبل 
وخارجه. يحفز املرشوع بطريقة متقنة عىل مامرسة الرياضة وتحديدا كرة القدم النها 
تجعل مامرسيها اصحاء وتعلمهم النزاهة والقيم االنسانية واالحرتام واللعب النظيف. 
الذين سيخضعون  والرياضية  البدنية  الرتبية  اساتذة  منه  جزء  املرشوع يف  سيشمل 
لدورات متخصصة من خالل وسائل علمية حديثة، من اجل تربية جيل جديد ميارس 

كرة قدم صحيحة يشكل نواة للنوادي ومنتخبات الفئات العمرية.
وان  لوجستية، خصوصا  املرشوع بصعوبات  قد يصطدم  االيجابيات  الرغم من  عىل 
سيجعل  ما  القدم،  كرة  ملامرسة  صالحة  مالعب  اىل  تفتقر  للمدارس  التحتية  البنى 

تنفيذه يقترص عىل عدد من املالعب التابعة ملدارس كربى او الكادمييات خاصة.
"الفيفا"  الجيدان من  الكبري والتنظيم والتخطيط  الجهد  املطروح: هل هذا  السؤال 

سيقابلهم عمل جدي وتنفيذ لبناين جيد تخرج منه نتائج ملموسة؟ 
التجارب ال تشجع. لكن االمل يف بناء جيل واعد للعبة الشعبية االوىل يف العامل كبري، 

وعلينا ان نستفيد منه وال ندخله يف الزواريب اللبنانية الضيقة.

نمر جبر

■ ما هي الفوائد الفنية من اعتامد برنامج 
ثابت الكرث من موسم؟

عىل  يسهل  انه  ابرزها  ومتعددة.  كثرية   □
وضع  الفنية،  واالجهزة  النوادي  ادارات 
واختيار  فرقها  وتشكيل  اسرتاتيجيتها 
االسامء التي تعتقد انها قادرة عىل تحقيق 
برامج  لها بوضع  باكرا. كام يسمح  اهدافها 
بداية  قبل  جيدا  لالستعداد  تحضرياتها 
املوسم ما يساعد عىل املنافسة من املراحل 

االوىل للدوري. 

اىل  املوسم  هذا  املباريات  عدد  ارتفع   ■
160 مباراة، هل هذا العدد مرهق ام مفيد 

لالعبني؟
□ مفيد اىل حد كبري، خصوصا للفرق التي 
من  كبريا  عددا  يضم  احتياط  مقعد  لديها 
الفرصة  لديهم  ستكون  الذين  الالعبني 
املباريات.  من  اكرب  عدد  يف  للمشاركة 
ومواعيدها  كثرية  واملباريات  طويل  املوسم 
اىل  ستحتاج  الفرق  ان  يعني  ما  متقاربة، 

جميع العبيها.

الدوري 7 مراحل من مرحلة  ■ مرت عىل 
الذهاب، من هي الفرق التي لفتت نظرك؟

ان  بعد  واحللها  املباريات  كل  اتابع   □
اعاود حضورها اكرث من مرة. لفتني فريق 
التي  العدة  كل  ميلك  بات  الذي  الشانفيل 
الفرق  من  وهو  اللقب  احراز  من  متكنه 
مببارياتها  تفوز  ان  تستطيع  التي  القليلة 
ميلك  االجانب.  الالعبني  ارشاك  دون  من 
كل  ابوشقرا  فؤاد  املدرب  الفني  املدير 
يف  ليحارب  والفنية  التكتيكية  االسلحة 
اخرى.  بطوالت  ويف  الدوري  بطوالت 
االبرز  املرشح  اعتربه  االوىل،  املراحل  وفق 
خصوصا وان تشكيلته تضم افضل الالعبني 

يف الدوري.

مباراته  الريايض  بخسارة  فوجئت  هل   ■
االوىل يف الدوري امام الحكمة بريوت؟

وقد  جاهز،  غري  الفريق  ان  واضحا  بدا   □
من  الرسيع  باللعب  العبوه  nemer.jabre66@yahoo.comفوجئ 

املدير الفني ملنتخب لبنان في كرة السلة:
الشانفيل يملك كل العّدة للفوز باللقب

الذهبي،  املربع  يف  مراكز   4 عىل  ستتنافس 
العامل.  يف  بطولة  اي  يف  متوافر  غري  وهذا 
مستوى الفرق هذا املوسم متقارب اىل حد 
كبري، اذ ال توجد مباراة سهلة او صعبة وكل 
االحتامالت يف كل املواجهات واردة، بدليل 
االوىل  الثالث  املراحل  مباريات يف  ان ثالث 

فادي الخطيب يظهر 
قدرة عالية وخبرة واسعة 

في استخدام طاقاته
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يف  الفريق  حلول  تأثري  بدا  كام  الحكمة. 
مركز الوصيف يف بطولة آسيا واضحا ايضا. 
عن  احمد  اسامعيل  غياب  اغفال  يجب  ال 
املباراة الذي ترك فراغا كبريا رغم ان املدير 
بعض  يف  ارشكه  فران  احمد  املدرب  الفني 
اسامعيل  جاهز.  غري  بدا  انه  اال  الفرتات، 
احمد ركيزة اساسية ويعطي وجوده يف اي 
اغفال  يجب  ال  ومعنويا.  فنيا  دفعا  فريق 
انه كان السبب الرئييس يف احراز هومنتمن 
الريايض  اىل  عاد  وعندما  لاللقاب،  بريوت 

بريوت عادت معه االلقاب.

الذي  االبرز  االجنبي  الالعب  هو  من   ■
لفتك اداؤه؟

جاسنت  االمرييك  الشانفيل  فريق  موزع   □
فلورنس علام انه جديد يف الدوري املحيل. 
نراقبه منذ  كنا  اذ  بوجوده  شخصيا رسرت 
اللبنانية.  سنوات ومتنينا رؤيته يف املالعب 
برهن عن كفاية عالية رغم ان املوزع غالبا 
ما يحتاج اىل وقت للتأقلم مع فريقه، لكن 
برسعة  االندماج  يف  نجح  انه  الواضح  من 
ليس  عاليا.  مستوى  وقدم  زمالئه  مع 
عن  والكف  الجدد  الالعبني  استقدام  عيبا 
فرتات  الدوري  يف  مروا  بالعبني  االستعانة 

طويلة. 

السابق  الدويل  الالعب  اداء  تقّيم  كيف   ■
فادي الخطيب؟

اخرى  تلو  سنة  يظهر  فهو  يحميه.  الله   □
استخدام  واسعة يف  عالية وخربة  قدرة  عن 
طاقاته وقدراته يف املكان والزمان املناسبني. 
نراه كيف يختار التسديدة الصحيحة وكيف 
اال  عرق  نقطة  اي  عدم رصف  يحرص عىل 
بطريقة  يلعب  انه  الواضح  من  مكانها.  يف 
قدراته  يستعمل  كيف  جيدا  ويعرف  ذكية 

وامكاناته.

■ هل عودته اىل املنتخب محتملة؟
□ القرار عند الخطيب وليس عند اي جهة 
يف  النية  او  الرغبة  لديه  كانت  اذا  اخرى. 
الصطحابه  جاهز  انا  املنتخب،  اىل  العودة 

ان  امللعب. لكن عليه عندئذ  اىل  من منزله 
وليس  محددة  فرتة  ضمن  املباريات  يختار 

عىل مدار السنة. 

وهل  الوطني  املنتخب  جديد  هو  ما   ■
الذي اعلنت عنه يسري يف الطريق  الربنامج 

الصحيح؟
الوطني  املنتخب  لالعبي  تجمع  آخر   □
امام  املباراة  يف  املايض  ايلول   9 يف  كان 
اطار  يف  املرصي  االسكندري  االتحاد  فريق 
منذ  الدولية.  الحريري  الدين  حسام  دورة 
للجنة  مطالب  الئحة  رفعت  الحني،  ذلك 
االتحاد  عضو  برئاسة  الوطنية  املنتخبات 
تخصيص  ابرزها  بستاين،  غازي  الصديق 
يوما   15 كل  يومني  او  يوم  الدوري  برنامج 
االجوبة  انتظار  يف  وانا  الوطني،  للمنتخب 
غري  فرتة  قبل  املطالبة  كررت  اللجنة.  من 
قصرية بافساح املجال امام تجميع املنتخب 
مرة كل شهر مبعدل 3 ايام متتالية تتخللها 
حصة تدريبية ومباراة ودية امام فريق من 
معسكر،  ميني  شكل  عىل  االوىل  الدرجة 
اللبناين  الجمهور  بني  التقارب  يعزز  ما 
لدعم  اضافية  مداخيل  ويوفر  واملنتخب 

املقبلة. التحضري لالستحقاقات  برنامج 

قبل  املنتخب  تجميع  ميكن  متى   ■
االستحقاق املرتقب يف شباط املقبل يف حال 

مل يتم ادخال تعديل عىل برنامج الدوري؟
هدفنا  الوقت،  من  الكثري  لدينا  يعد  مل   □
خالل  من  املنتخب  يف  جديدة  مرحلة  بناء 
تالئم  مراكز  وتوفري  االعامر  نسبة  خفض 
واقامة  الودية  املباريات  تكثيف  املنتخب. 
من  روح  وخلق  تدريبية  معسكرات 

رياضة
سيساهم  الالعبني،  بني  والتعاون  التجانس 

يف الوصول اىل االستحقاقات بجهوز اكرب.

الالعب  تجنيس  فكرة  عن  عدلت  ملاذا   ■
مارفيل هاريس وضمه اىل املنتخب؟

هداف  العب  اىل  حاجة  يف  املنتخب   □
قادرا  ميدانيا  قائدا  يكون  قوي  ومدافع 
ارض  عىل  عاتقه  عىل  املبادرة  اخذ  عىل 
اىل  حاجة  يف  الفريق  يكون  عندما  امللعب 
االخرية،  الدقائق  النتيجة يف  لحسم  جهوده 
مع  ويتعاون  الجامعي  اللعب  يفضل  وان 
زمالئه. هاريس مل يظهر كل هذه الصفات، 
لكن ذلك ال يعني انه غري جيد. قراري كان 
اي خطوة قد  اتخاذ  بعدم  قناعة  نابعا من 
لجنة  مطالبتي  هنا  من  الحقا.  عليها  اندم 
كبريا  عددا  املنتخب  يخوض  بأن  املنتخبات 
من املباريات حتى نتمكن من االطالع عن 
نختاره  الذي  الالعب  قدرات  عىل  كثب 
تكون  ال  حتى  املنتخب  يف  مجنسا  ليكون 

ناقصة.  خطوتنا 

■ ما هي املراكز التي تحتاج اىل تعزيز يف 
املنتخب؟

واذا  رضورة،  الدين  عز  كريم  الالعب   □
يف  التغيري  ميكننا  املنتخب  يف  موجودا  كان 
جوزف  قدوم  سيزيد  كذلك  املراكز.  بعض 
ان  علام  املوزع.  مركز  فعالية  من  الرشتوين 
بعض املراكز يف حاجة اىل التعزيز والدعم. 

اجنبي  العب  الدوري  يف  يوجد  اال   ■
يستحق ان يكون يف املنتخب؟

عمره  العب  عن  املنتخب  يف  نبحث   □
صغري وقادر عىل االستمرار لسنوات طويلة 
هدافا  ويكون  منه  املطلوب  كل  ويقدم 
ومدافعا، وهذا مل اجده يف الدوري. مل اجد 
دونتي  عند  وال  جونسون  اوسنت  عند  ذلك 

غرين وال ايكيني ايبكوي.

الرشتوين  جوزف  الالعب  اداء  عن  ماذا   ■
مع فريق الحكمة؟

االلعاب  صناعة  مركز  شغل  عىل  قادر   □

صلب  ومدافع  هداف  وجدارة.  باقتدار 
الكبري  الحجم  من  العبني  مراقبة  ميكنه 
والحد من خطورتهم. اؤمن ان تركيبة وائل 
تكون  ان  ميكن  رشتوين  وجوزف  عرقجي 

االفضل يف تاريخ املنتخب الوطني.

■ ما هي الفرتة التي يحتاجها املنتخب قبل 
املرحلة االوىل من التصفيات يف شباط املقبل؟

□ ان يتجمع مرتني يف الشهر، وقبل املوعد 
يف  ودية  مباريات  اىل  اضافة  ايام،  بعرشة 
املنتخبات  لجنة  من  اطلب  عال.  مستوى 
املجنس موجودا  الالعب  يكون  ان  الوطنية 
الفريق من  باكرا، وان يتمكن  مع املنتخب 
هذا  الن  االسبوع  يف  ايام  ثالثة  االجتامع 
كام  النواحي.  كل  من  للعبة  مفيد  االمر 
امتنى عىل االتحاد ورشكة الفا النظر اىل هذا 

االمر من الناحية الوطنية.

املدير  منصب  تسلمك  عدم  عىل  نادم   ■
الفني الحد الفرق يف الدوري؟

□ قراري هو عدم قيادة اي فريق يف دوري 
التفرغ  يف  رغبتي  من  نابع  االوىل  الدرجة 
مباريات  متابعة  حاليا  اواصل  للمنتخب. 

يصلح  اجنبي  العب  عن  والبحث  الدوري 
عن  اتحفظ  خيار  من  اكرث  لدي  للمنتخب. 
ذكر اي منها، يف انتظار قرار نهايئ من لجنة 

الوطنية واالتحاد. املنتخبات 

■ ماذا ينقص الدوري ليتحسن ويتطور؟
الطريق  عىل  نحن  االحرتاف.  من  مزيد   -
الصحيح، اذ يقيض استمرار اللعبة وتطورها 
العمرية،  الفئات  بطوالت  تنظيم  مبواصلة 
تخريج  ان  يؤكد  املوسم  هذا  حصل  وما 
العبني واالهتامم بالجيل الناشئ هو املسار 
الذي يوفر مستقبال واعدا، اضافة طبعا اىل 

العمرية. الفئات  تفعيل منتخبات 

■ كيف تقّيم اداء الحكام؟
االفضل  من  وهم  جيد  حكامنا  مستوى   □
يشء  كل  كام  حاجة،  يف  لكنهم  آسيا،  يف 
يف  للدخول  الوقت  بعض  اىل  البطولة،  يف 
بطريقة  تدار  املباريات  ان  الالفت  االجواء. 

جيدة، اداريا وتحكيميا.

■ من هو الفريق الذي ترغب يف ان تتوىل 
ادارة جهازه الفني؟

بدأت معه مسرييت  الذي  الحكمة  □ فريق 
جيدة  نتائج  يحقق  والذي  السلة،  كرة  يف 
املدرب  مديره  بقيادة  الفني  جهازه  ويقوم 
غطاس  جو  ومساعديه  رسكيس  غسان 

ورالف عقل بعمل جبار.

يكون  ان  تتمنى  الذي  الالعب  هو  من   ■
يف فريقك؟

او  محيل  فريق  اي  يتمناه  عرقجي  وائل   □
خارجي. العب يتمتع مبيزات رائعة، وقادر عىل 
قيادة فريقه للفوز باملباراة يف مختلف الظروف 

بروحه القتالية العالية وحامسه واندفاعه.

■ من هو الالعب االجنبي االبرز يف تاريخ 
تسعينات  يف  نهضتها  منذ  لبنان  بطولة 

القرن املايض؟
منازع.  دون  من  هودج  والرت  االمرييك   □
ليس النه هداف فقط بل النه قائد حقيقي 
قيادة  ناحية  من  ان  امللعب  ارض  عىل 
الفريق للفوز او من ناحية مساعدة زمالئه 
ورفع  افضل  اداء  تقديم  عىل  امللعب  يف 

ومعنوياتهم. مستواهم 
ن. ج

تخريج العبني واالهتمام 
الناشئ  بالجيل 

يوفران مستقبال واعدا

مل اجد يف 
الدوري العبا 
اجنبيا قادرا 
عىل خدمة 

املنتخب.


