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مقال

رياضة
كابنت منتخب لبنان لكرة السلة :مسؤوليتنا
عدم إهدار فرصة بلوغ بطولة العالم

ترك بصمة يف الدوريات العربية والقارية حيث احرتف ،وتحول اىل معشوق الجامهري يف الدوري االردين حيث قاد فريق
الوحدات اىل لقب الدوري للمرة االوىل يف تاريخه .شكل كابنت منتخب لبنان لكرة السلة للرجال عيل حيدر عالمة فارقة يف
كرة السلة اللبنانية ،ولطاملا كان عنرصا فعاال يف الدوري املحيل

■ ما رأيك يف املنتخب ،وهل تؤيد من يقول انه
االفضل منذ فرتة طويلة؟
□ صحيح .كل التقدير واالحرتام لالعبني الـ24
الذين تم اختيارهم يف املرحلة االوىل من
التحضريات ،وجميعهم يستحقون ان يكونوا
ضمن التشكيلة النهائية .ال شك يف ان االمر كان
صعبا عىل املدير الفني املدرب جو مجاعص
الختيار الالعبني الـ .12املنتخب واعد وميلك كل
مقومات النجاح ،لكن علينا العمل عىل تحسني
الكثري من االمور ألن املباريات املقبلة صعبة
وتتطلب تحضريا اكرب.

يحمل لقب الوحش يف الدوري املحيل ،ولقب
حامي الدار يف الدوري االردين .استحق شارة كابنت
املنتخب الوطني يف النافذة االوىل من التصفيات
املؤهلة اىل بطولة العامل صيف  2023لقربه من
الالعبني ،وعالقته الجيدة مع الجهازين الفني
واالداري واتحاد اللعبة عىل رأسه اكرم الحلبي.
"االمن العام" التقت الكابنت عيل حيدر ،وكانت
جولة افق عن كرة السلة حارضا ومستقبال،
واملنتخب الوطني وبطولة الدوري.
■ اي لقب االحب اىل قلبك الوحش ،حامي الدار
ام الكابنت؟
□ لكل لقب ظروفه ورمزيته وحالوته ،وليس
هناك افضلية للقب عىل آخر .لكن هذا ال مينع ان
تعدد االلقاب يزيد من املسؤولية عند صاحبها،
وامتنى ان اكون عىل قدر املسؤولية واريض الذين
منحنوين هذه االلقاب.
■ هل كنت تتوقع ان تحمل شارة كابنت منتخب
لبنان لكرة السلة؟
□ اطالقا .هذا االمر مل يكن يف الحسبان وال يف
البال ،علام ان االمر عرض عيل سابقا واعتذرت
السباب عدة .اليوم تغريت الظروف واالوضاع ،لذا
اعترب ان حمل شارة الكابنت رشف كبري ومسؤولية
جسيمة ،وامتنى ان تكون فأل خري ونتأهل اىل
بطولة العامل.
■ ماذا غريت شارة الكابنت بعيل حيدر وكيف
زادت من مسؤولياته؟
□ العالقة مع الالعبني يف غرفة املالبس او يف
التامرين او يف املباريات ،مل ولن تتبدل .ما

□ ما حصل مع الرئيس اكرم الحلبي عام 2019
مل يكن خالفا بقدر ما كان تباينا يف وجهات النظر
من اجل كرة سلة افضل ،كل بحسب قناعاته.
ليس لدي اي خالف شخيص مع احد .اليوم
فتحنا صفحة جديدة واالمور تسلك مسارها وفق
االصول وعىل املسار الصحيح ،عىل امل بلوغ
االهداف املنشودة بجهود الجميع.

كابنت منتخب لبنان لكرة السلة عيل حيدر.

حمل شارة الكابنت
شرف كبير ومسؤولية
جسيمة

تغري هو مسؤوليتي يف لعب دور الوسيط بني
الالعبني والجهاز الفني واالتحاد ،اي ايصال
صوت زماليئ بالطريقة الصحيحة واملناسبة .من
واجب الكابنت التشاور مع زمالئه وايصال رأي
املجموعة وليس رأيه الشخيص ،وهذا ما احرص
عىل القيام به.

■ ما رس هذا االرتياح عندك وهل انعكس عىل
املنتخب؟
□ االجواء االيجابية بني الزمالء ومع الجهازين
الفني واالداري من جهة ،وغياب الضغط بسبب
املباراتني السهلتني امام اندونيسيا من جهة
ثانية ،اديا اىل خلق اجواء مريحة وانسجام غري
مسبوق بني الزمالء .ليس املطلوب ان يكون
الكابنت مرتاحا ،بل عليه ان يعمل عىل تأمني
الراحة لزمالئه حتى يكون مرتاحا وتكون االجواء
مرتاحة.
■ بعد آخر نافذة يف التصفيات عام 2019
اعلنت انك لن تلعب مع املنتخب ،اليوم انت
كابنت املنتخب فامذا تقول بعد اول نافذة من
مشوار تصفيات 2021؟

■ مع االحرتام والتقدير للمنتخب االندونييس
هل ميكننا اجراء تقييم جدي الداء املنتخب
اللبناين بعد الفوزين السهلني؟
□ رغم ان املباراتني كانتا سهلتني نوعا ما ،لكن
علينا العمل عىل تحسني الكثري من االمور .يجب
ترشيح املباراتني بشكل متأن وهادئ ،وتصحيح
االخطاء الكثرية التي حصلت والتي ال ميكن
ارتكابها يف املباريات املقبلة حيث الخطأ ممنوع.
■ هل تشاركت والجهاز الفني باختيار الالعبني
الـ 12للمباراتني امام املنتخب االندونييس؟
اعب عن رأيي يف بعض الحاالت القليلة
□ كنت ّ
جدا وتحديدا تلك املتعلقة بالالعب كريستوفر
خليل .سمحت لنفيس ان انصح املدرب بارشاكه
واعطائه الفرصة ،واشكر الالعب جيمي سامل
الذي ابدى كل ايجابية يف هذا املوضوع.
■ هل كلفك الجهاز الفني للمنتخب تبليغ
العبني عدم وجودهم ضمن االسامء الـ12؟
□ ابدا .كانت مهمتي تقترص عىل مواساة

كأس العرب تجربة ج ّيدة..
بال إفادة
تضاربت اآلراء حول نتائج مشاركة منتخب لبنان يف كأس العرب لكرة القدم يف قطر.
فالبعض اعترب ان املنتخب اللبناين انهاها بافضل طريقة بعدما حقق فوزا مستحقا عىل
منتخب السودان الضعيف بنتيجة  0-1ضمن املجموعة الرابعة الصعبة التي ضمت منتخبي
مرص والجزائر .اما البعض االخر ،فاعترب ان املشاركة مل تقدم اي جديد وان اسلوب اللعب
مل يتبدل او يتطور!
خرج منتخب لبنان من املجموعة القوية برصيد ثالث نقاط من فوز عىل املنتخب السوداين
الضعيف اثر خطأ مبارش من حارس مرماه بعد ان مني بخسارتني امام مرص  ،1 - 0وامام
الجزائر  .2 - 0فهل ميكن اعتبار املشاركة يف كأس العرب افضل تحضريا للتصفيات النهائية
املؤهلة اىل كأس العامل  2022حيث سيقابل منتخب كوريا الجنوبية يف  27كانون الثاين
الجاري عىل ملعب صيدا؟
انقسم الشارع الكروي حول مردود املشاركة ،فهناك من اعترب ان اهم ما فيها ،اىل جانب
التحضري للتصفيات ،الصورة الجيدة التي ظهر عليها يف املباريات الثالث التي خاضها ،بدءا
من لقاء مرص ثم الجزائر قبل ان يختتم مشاركته مبواجهة منتخب السودان.
يف املقابل ،اعترب البعض االخر ان صورة املنتخب املدافع وغري املبادر اىل الهجوم مل تتغري
او تتبدل ،رغم ان الفرصة كانت سانحة امام املدرب التشييك ايفان هاشيك الختبار اسلوب
لعب جديد وتكتيك مغاير عن الذي اعتمده يف التصفيات اىل مونديال قطر  .2022علام ان
مسابقة كأس العرب بطولة غري مؤهلة ألي استحقاق ،ونتائج مبارياتها غري معتمدة يف اي
تصنيف قاري او دويل ،وبالتايل كان يجب االستفادة منها اكرث .كام ان هذا البعض انتقد ليس
فقط االفراط يف الدفاع امام مرص والجزائر ،بل اعتامد هاشيك الدفاع املتأخر بدال من الدفاع
املتقدم مام سمح للمنتخب اللبناين بحركة اوسع وحد من ضغط فريق الخصم.
صحيح ان منتخب لبنان االول لكرة القدم مل يتعرض لخسارات ثقيلة ،عىل غرار ما حصل
مع بعض منتخبات املنطقة ،او حتى مع منتخبات افريقية او اوروبية متواضعة بامكانات
نادرة ،وآخرها يعود اىل العام  2000عندما تورط عدد من الالعبني يف املراهنات وباعوا
منتخب بالدهم من اجل حفنة من العملة الصعبة وحرموا وطن بكامله من تحقيق حلم
بلوغ املونديال .اال ان املنتخب ال يزال يعاين من بطء شديد يف التطور والتقدم خصوصا من
ناحية اللياقة البدنية ،اذ بات من املتعارف عليه ان الالعبني اللبنانيني يركضون  70دقيقة قبل
ان يظهر عليهم االرهاق والتعب يف الدقائق  30االخرية من املباراة.
قد تكون املباريات الثالث قد اعطت انطباعا عىل تطور املنتخب اللبناين ،خصوصا عىل
مستوى التنظيم الدفاعي ،وقدرته عىل ارباك الخصم مهام كانت امكاناته .كذلك قد يكون
املنتخب اللبناين استفاد من تنظيمه الدفاعي امام منتخبات تفوقه باشواط عىل املستويني
الفني والبدين ،وهنا الحديث عن مرص والجزائر يف كأس العرب ،وقبلهام ايران وكوريا
الجنوبية يف التصفيات.
لكن يف املقابل ،من الرضوري القول ان املنتخب يحتاج اىل جهد كبري عىل مستوى تطوير
اللياقة البدنية لالعبني ،اضافة اىل تطوير قدراتهم عىل الخروج بالكرة من منطقتهم ،ولعب
الخطط التكتيكية باسلوب متطور .هذا يعيد االمور اىل النقطة االوىل ،وهي عدم وجود بناء
صحيح يف لبنان ،اضافة اىل ضعف الدوري املحيل ،وعدم وجود مالعب متطورة وامكانات
خاصة بهذا االطار.
خالصة املشاركة اللبنانية يف كأس العرب تحضري للمباريات املقبلة من دون اي تغيري يف
اسلوب اللعب مع الحفاظ عىل الخطة الدفاعية التي اصبحت اكرث تنظيام.
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
الالعب الذي مل يكن ضمن التشكيلة النهائية
ورفع معنوياته ،ال اكرث وال اقل .مل اتدخل يف
اختيار الالعبني او تحديد االسامء ،فهي مهمة
الجهاز الفني وتحديدا املدير الفني.
■ كيف كانت االجواء يف املعسكر ومباذا اختلفت
عن املعسكرات السابقة؟
□ تقارب االعامر بني الالعبني وعدم وجود
مجموعات داخل الفريق ،سهال اضفاء اجواء
ايجابية عىل املعسكر .وقد ترجم هذا االمر
بخروجنا اىل العشاء مجموعة واحدة يف حضور
الالعبني الـ 12الول مرة منذ فرتة طويلة.

رياضة
من واجب الكابنت
التشاور مع زمالئه وايصال
رأي املجموعة

■ يف النافذة الثانية من التصفيات لدينا مواجهتان
خارج ارضنا ،كيف يجب ان يتحرض املنتخب؟
□ يجب ان يكون لدينا برنامج واضح ومحدد
الفرتة واملضمون ،وعدم انتظار اللحظات االخرية
لتحديد االمور .اغالط املدرب مجاعص الختياره
 24العبا يف املرحلة االوىل من التحضريات ،اذ مل
يكن مضطرا للدخول يف هذا التخبط بل الرتكيز
عىل  15العبا الختيار  12منهم .علينا تجنب مثل
هذه االخطاء يف املراحل املقبلة وعدم اهدار
الوقت.

■ البعض يعترب ان االردنيني ليس لديهم هدف
بلوغ مسابقة كأس العامل ،ما مدى صحة هذا
الكالم؟
□ ال اعتقد ان هذا الكالم دقيق .كل منتخب
مشارك يف التصفيات ولديه بصيص امل يف التأهل،
لن يفرط به .لطاملا سعى االردنيون للوصول اىل
بطولة العامل ،فلامذا سيرتاجعون هذه املرة؟

تمرين سير "شمالي" في ذكرى اإلستقالل

■ هل وضعنا صعب يف املجموعة؟
□ نحن نسهله او نصعبه .علينا التحضري جيدا
وفق خطة وبرنامج واضحني ،والرتكيز خالل
التامرين وعدم اهدار الوقت الننا مقبلون عىل
مراحل صعبة من التصفيات .مهمتنا الحصول
عىل اكرب عدد من االنتصارات الن املراحل املقبلة
ستكون اصعب.

■ البعض يعترب انه اذا اردنا الذهاب باملنتخب
بعيدا يف التصفيات يجب ان يكون لدينا جهاز
فني اجنبي .بصفتك كابنت املنتخب ما رأيك يف
هذا املوقف وهل تؤيد وجود مدرب اجنبي عىل
رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني؟
□ يجب وضع خطة واضحة هدفها ايصال
املنتخب اىل بطولة العامل .رمبا تنفيذ هذه الخطة
وتطبيقها يستدعيان اتخاذ تدابري وقرارات صعبة
وقاسية .املسألة ليست مرتبطة مبدرب اجنبي
او مدرب لبناين ،بل بالخطة والربنامج ومن قادر
ولديه االمكانات والقدرات واملؤهالت لتطبيق
الخطة وتنفيذ الربنامج .عىل املعنيني وضع
دراسة واضحة حول كل االمور وعدم اتخاذ
قرارات مترسعة او عاطفية او متهورة ،ووضع
مصلحة املنتخب فوق اي اعتبار وعدم التوقف
عند املصالح الضيقة والحسابات الشخصية.
لدينا فرصة للعودة اىل كأس العامل يجب عدم
التفريط بها ومن واجبنا القيام بكل الخطوات
التي تسهل وتساعد عىل اقتناص هذه الفرصة
وعدم اهدارها.

■ كيف تق ّيم مستوى املنتخب االردين خصوصا
ان لديك اطالع واسع عىل كرة السلة االردنية من
خالل احرتافك مع الوحدات االردين؟ وهل تعترب
املواجهة مع االردن اصعب من املواجهة مع
السعودية؟
□ طبعا ،لدينا تاريخ طويل مع املنتخب االردين،
وقد تسنى يل من خالل احرتايف مع الوحدات
االردين ان اتعمق اكرث يف العقلية االردنية التي
تتقبل عدم التأهل اىل بطولة العامل لكنها ال
تتقبل الخسارة امام املنتخب اللبناين .ال شك يف
ان املباراة ستكون صعبة ،وكذلك املباراة امام
املنتخب السعودي لن تكون سهلة .علينا التحضري
جيدا وعدم استسهال اي مواجهة.

■ ما هي العربة التي يجب ان يستخلصها
الالعبون الصغار من وجود العب صغري يف السن
مع املنتخب يف تصفيات دولية؟
□ من لديه هدف يف الحياة مهام كان كبريا يجب
ان يواصل السعي اىل تحقيقه .خياط مل يصل اىل
ما هو عليه من ال يشء ،اذ من الواضح ان لديه
هدفا وهو يسعى اىل تحقيقه ويبذل جهودا كبرية
لذلك .املهم عدم االستسالم والرتكيز دامئا عىل
االمور التي تساعد عىل تحقيق الهدف من دون
التلهي بالقشور.

■ كيف قرأت نتيجة املواجهتني بني السعودية
واالردن؟
□ قد تصب يف صالح املنتخب اللبناين ،لكن يجب
علينا عدم التوقف عند نتائج املنتخبات االخرى
بل الرتكيز والعمل عىل الفوز يف جميع مبارياتنا،
وعدم الدخول يف حسابات الربح والخسارة حتى
نبقي عىل حظوظنا قوية يف بلوغ بطولة العامل.

■ هل تنتظر مواجهة بينك وبني احمد الدويري
املحرتف يف فريق فرنبخشه الرتيك وكيف تتوقعها؟
□ ساواجهه كام اواجه اي العب آخر .لن اجعلها
مواجهة ثنائية بني عيل حيدر واحمد الدويري،
بل سينصب تركيزي عىل ان تبقى املواجهة بني
منتخب لبنان ومنتخب االردن والسعي اىل تأمني
الفوز بعيدا من االرقام الشخصية او الرصاع الثنايئ.

■ ماذا يحتاج املنتخب الوطني ليصبح افضل؟
□برصاحة لدينا ثغر كبرية يف الدفاع والهجوم،
وعىل الجميع العمل عىل تطوير ادائهم وتحسينه.
هذا يتطلب جهدا من كل االطراف :االتحاد،
االدارة ،الجهاز الفني والالعبني ،واي خلل يف هذه
املنظومة سينعكس سلبا عىل الجميع.
ن .ج.

■ ماذا اضاف وجود العب محرتف يف فرنسا مثل
يوسف خياط (اصغر العب يف املنتخب 18 -
سنة) مع املنتخب؟
□ العب متواضع يسمع جيدا النصائح .لديه
امكانات وقدرات عالية ،ويف حال استمر عىل هذا
املسار وهذا النمط ،سيكون بال شك نجام عامليا.

يف الذكرى الـ 78الستقالل لبنان ،نظمت
شعبة التعاون العسكري واملدين يف املديرية
العامة لالمن العام التي يرأسها الرائد
انطوان خوري ،السبت  27ترشين الثاين
املايض ،بالتعاون مع جمعية "االمنائيون
اللبنانيون" ورئيسها الدكتور جاد سعادة،
ومشاركة الجيش اللبناين وقوى االمن
الداخيل وامن الدولة ،مترين سري يف
الطبيعة ( )Nature Hikeمبشاركة عدائني
من االجهزة العسكرية (امن عام ،جيش،
قوى امن داخيل ،امن دولة) ومدنيني
محرتفني واصحاب قدرة جسدية من كل
رشائح املجتمع ،عىل مسار بلغت مسافته
زهاء  35كيلومرتا يف منطقة الشامل ،عىل
امتداد مجرى نهر الجوز من منطقة تنورين
التحتا وصوال اىل قلعة املسيلحة الساحلية،
وتحديدا عىل مسار نهر الجوز  -درب
املسيلحة  -درب الطاحون.
الرائد خوري قال ان فكرة تنظيم النشاط

انطلقت من شعبة التعاون العسكري
واملدين يف االمن العام التي انشئت لتقريب
االجهزة العسكرية من املجتمعات املدنية
وتنظيم انشطة يتشارك فيها عسكريون
ومدنيون.
وقال" :سبق للشعبة ان نظمت نشاطات مع
الجمعية ومع رئيسها الدكتور سعادة .كنت
اقرتحت ارشاك شعب التعاون العسكري
واملدين يف الجيش وقوى االمن الداخيل
وامن الدولة يف املرشوع ،وجرى التواصل
مع املعنيني يف الجمعية ويف االجهزة االمنية
وكان التجاوب فوريا".
انطلق مترين السري عند الساعة  9:00صباحا
عىل مسار مسافته  35كيلومرتا متيز بوجود
مخارج عىل جانبيه ،عىل بعد ال يتجاوز 5
كيلومرتات ،مع حافالت لنقل الراغبني يف
االنسحاب منه.
بدوره ،قال الدكتور سعادة "ان التمرين
جاء بعد امتام مرشوع نهر الجوز  -درب

املسيلحة  -درب الطاحون املنفذ يف املنطقة
لدعم السياحة البيئية ،بالتعاون بني اتحاد
بلديات الكورة وبرنامج التنمية الحرضية
( )GIZللمناطق املحرومة يف شامل لبنان،
بتمويل من االتحاد االورويب واملانيا،
بالرشاكة مع وزارة الشؤون االجتامعية
لتجهيز درب املشاة وترميمه وتأهيله،
املوازي ملجرى نهر الجوز الذي بات بطول
 57كيلومرتا من املسار الطبيعي اآلمن يف
كنف الطبيعة الخالبة".
هذا التمرين هو الثاين تواليا يف ترشين
الثاين الفائت ،اذ سبق للشعبة ان نظمت
السبت يف  6منه ،بالتعاون مع بلدية درعون
حريصا ورئيسها نزار شاميل ،مترين سري يف
الطبيعة ( )Nature Hikeمبشاركة 150
عداء عسكريا ومدنيا ،عىل مسار بلغت
مسافته زهاء  7كيلومرتات وتحديدا عىل
درب املجوقل ،درب مار يوحنا ودرب القمر،
نزوال وصعودا اىل وادي درعون حريصا.
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