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رياضة

السلة  باحرف من ذهب يف سجل كرة  اسمه  الحاج،  الوطني جاد  املدرب  السلة  لكرة  لبنان  الفني ملنتخب  املدير  سجل 
العربية. فقد كرس انتظارا دام 48 سنة قبل ان يحرز لقب البطولة العربية للمنتخبات الوطنية. وكان لبنان حل يف املركز 

الثالث يف اول بطولة شارك فيها عام 1974 ويف مركز الوصافة عام 2010 

جاد  املدرب  كاهل  عىل  القيت  التي  املسؤولية 
الحاج مل تكن سهلة، خصوصا وان الهدف الذي 
هو  املقبلة  املرحلة  يف  السلة  كرة  اتحاد  رسمه 
بعد  الرابعة  للمرة  العامل  بطولة  اىل  لبنان  عودة 
اعوام 2002، 2006 و2010. فهل ينجح يف املهمة 
"االمن  الكبرية؟  التحديات  ظل  يف  اليه  املوكلة 
افق  جولة  وكانت  الحاج،  املدرب  التقت  العام" 
وخططه  واهدافه  ورؤيته  املنتخب  واقع  حول 

للمرحلة املقبلة.   

■ ملاذا وافق جاد الحاج عىل تويل مهمة املدير 
الفني للمنتخب الوطني يف هذه الظروف الصعبة؟

□ دامئا يف خدمة املنتخب الوطني وكرة السلة يف 
التي  املرة االوىل  الظروف. هذه ليست  مختلف 
اكون فيها مع املنتخب، اذ كنت يف السابق ضمن 
املدير  جانب  اىل  مساعد  كمدرب  الفني  الجهاز 
الفني السابق املدرب الوطني جو مجاعص الذي 
التي  الجهود  كل  عىل  واشكره  التحية  له  اوجه 
قام بها. كام اشكر االتحاد عىل ثقته، وامتنى ان 
اخدم املنتخب كام يجب. لن اتردد او اتقاعس يف 
تقديم كل التضحيات لتحقيق االهداف املنشودة 

بالتعاون مع الالعبني وزماليئ يف الجهاز الفني.
 

الفني  املدير  مع  التجربة  من  تعلمت  ماذا   ■
السابق للمنتخب املدرب جو مجاعص؟

□ ال شك يف ان وجودي اىل جانب املدير الفني 
السابق املدرب مجاعص سهلت مهمتي لتويل 
كثب  عن  وعرفتني  الفني،  املدير  مسؤولية 
عىل الالعبني وعىل طريقة العمل يف املنتخب 
املرحلة  يف  صادفنا  واننا  خصوصا  الوطني، 
االزمات  نتيجة  وقاسية  السابقة ظروفا صعبة 
االجتامعية  الصعد  عىل  تواجهنا  كانت  التي 

املدير الفني املدرب الوطني ملنتخب لبنان لكرة السلة جاد الحاج.

رفع منسوب الروح القتالية عند الالعبني واللعب 
لصالح قميص املنتخب وليس ألي امر آخر. مع 
التعاون والتضامن والتكاتف  التشديد عىل روح 
بني جميع الالعبني عىل ارض امللعب وعىل مقعد 

االحتياط.

العربية  البطولة  يف  املشاركة  تصف  كيف   ■
نادي  قاعة  اقيمت يف  التي  الوطنية  للمنتخبات 

النرص يف ديب؟
التصفيات  قبل  اليها  الحاجة  امس  يف  كنا   □
املؤهلة اىل نهائيات كأس العامل، المرين اساسيني: 
تعزيز التجانس بني مجموعة من الالعبني الشباب، 
والوصول اىل التشكيلة املثالية القادرة عىل الذهاب 
باملنتخب اىل مكان بعيد، اىل بلوغ نهائيات كأس 

العامل للمرة الرابعة.

مقال
سّجْل يا تاريخ: لبنان بطل العرب

حققت كرة السلة اللبنانية انجازا خارجيا جديدا، ودونت اسمها يف سجل البطولة العربية 
للمنتخبات باحرف من ذهب. كام اكدت مرة اخرى انها تسري عىل السكة الصحيحة، 
وان اللعبة رغم كل االزمات املتتالية تسلك مسارا تصاعديا، وان االتحاد اللبناين لكرة 
السلة بشخص رئيسه النائب االول لرئيس االتحاد االسيوي اكرم الحلبي واالعضاء يضعون 

مصلحة اللعبة واملنتخب الوطني فوق اي اعتبار.
سّجل يا تاريخ: لبنان بطل العرب. هو اللقب االول ملنتخب السلة عىل الصعيد العريب، 
بعد نهايئ ايلول 2010 الذي فازت به مرص يف النسخة التي اجريت يف بريوت، علام ان 

خزائن االندية اللبنانية مليئة بااللقاب العربية. 
عمليا مل يكن املشوار يف البطولة سهال، رغم ان البعض اعترب ان بعض املنتخبات املشاركة 
ضعيفة او ليست يف مستواها الحقيقي او مل تحرض بكامل العبيها االساسيني، اال ان 

املنافسة يف املباريات خالفت الواقع.
لقد برهنت السلة اللبنانية انها ال تزال قادرة عىل فرض حضورها يف املحافل الخارجية، وال 

يزال املنتخب اللبناين ضيفا ثقيال عىل غالبية البطوالت التي يشارك فيها.
العودة باللقب العريب من مدينة ديب االماراتية العربية مل يكن سهال. خمسة انتصارات 
حملت اىل لبنان اللقب العريب االول، ووضعت السلة اللبنانية يف املقدمة، وبرهنت عىل 
ان النهج املعتمد من رئيس االتحاد اكرم الحلبي حيال املنتخب الوطني ناجح، وهو يسري 

بخطى ثابتة نحو الهدف االكرب: بلوغ بطولة العامل للمرة الرابعة.
يف موازاة ذلك، نجح خيار االتحاد وفاز الرهان عىل املدير الفني الجديد للمنتخب الوطني 
املدرب جاد الحاج يف اول مهمة رسمية، ومتكن ومساعده الرصيب فيكتور فيليبوفيتش 

والجهاز الفني املعاون من الخروج من اول استحقاق بنجاح باهر.
اول لقب عريب ملنتخب لبنان الذي خرج من البطولة العربية الـ 24 للمنتخبات، التي 
استضافتها قاعة نادي النرص يف مدينة ديب، يف االمارات العربية املتحدة، مبشاركة منتخبات 

ليبيا، االردن، االمارات العربية املتحدة، تونس، الصومال، الجزائر، بالعالمة الكاملة. 
صحيح ان كأس العرب انجاز غري مسبوق للمنتخب اللبناين، لكن الهدف االكرب يبقى 

بلوغ مسابقة كأس العامل للمرة الرابعة بعد اعوام 2002، 2006 و2010. 
نعم املهمة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة ايضا، خصوصا وان الظروف الصعبة 
التي متر فيها البالد والتي ترزح تحتها كل القطاعات، ويف مقدمها قطاع الرياضة، تفرض 
العامل  بطولة  اىل  العودة  املنشود.  الهدف  اىل  للوصول  جبارة  كبرية وجهودا  تضحيات 
ستشكل من دون ادىن شك رافعة لكرة السلة، ليس فقط يف لبنان بل يف املنطقة العربية، 
الدول  يف  مشاهدة  واالكرث  واالنشط  االقوى  كان  لطاملا  اللبناين  الدوري  وان  خصوصا 
العربية. علام ان غياب لبنان عن النسخة االخرية من بطولة العامل جاء نتيجة اخطاء كان 

ميكن تفاديها وتجنبها. 
اهتامم كل  تستقطب  التي  االوىل  الوطنية  اللعبة  انها  السلة  كرة  تؤكد  مرة جديدة 
واملستثمرين  واملعلنني  الرعاية  وتجذب  فئاته،  كل  باهتامم  وتحظى  املجتمع  رشائح 
للشعب  الفرح  جلبت  التي  الوحيدة  الجامعية  اللعبة  وهي  الظروف.  مختلف  يف 
اللبناين وحققت انجازات عربية وقارية ودولية، وحصدت القابا وحققت انتصارات 
يف مختلف البطوالت التي شاركت فيها، ليس فقط عىل صعيد الفرق بل عىل صعيد 
منتخبات  انتصارات عىل  اللبناين  املنتخب  استثناء، حيث حقق  دون  من  املنتخبات 

تفوقه امكانات وقدرات.
نمر جبر

■ ما الذي تغري يف املنتخب اللبناين بعد البطولة 
العربية؟

الالعبني  بني  والتعاون  التجانس  روح  تعززت   □
يف شكل كبري. بتنا نرى املنتخب مجموعة واحدة 
وغابت التكتالت واملجموعات الصغرية، وهذا امر 
اسايس وايجايب. اضافة اىل ان الفوز باللقب العريب 
عزز الثقة عند الالعبني ويف ما بينهم. ال شك يف ان 
اهداء فرحة كان كل لبناين يف حاجة اليها يف لبنان 
للمنتخب  كبريا  دفعا  اعطى  االنتشار،  بالد  ويف 

نتمنى ترجمته يف املباريات املقبلة.

عىل  البطولة  يف  االصعب  كانت  مباراة  اي   ■
املنتخب اللبناين؟ وملاذا؟

□ املباراة النهائية، خصوصا واننا واجهنا منتخبا 
يف  ويسبقنا  افريقيا  بطولة  لقب  يحمل  كبريا 
خاض  محرتفني  العبني  ويضم  العاملي،  الرتتيب 
العديد منهم دوريات خارجية ومستواه ثابت وال 

يتأثر بالغياب. 

عىل  الفوز  عىل  بالقدرة  مؤمنا  كنت  هل   ■
املنتخب التونيس؟

□ طبعا، كنا نلعب دامئا من اجل الفوز وتقديم 
ويجعلنا  غرينا،  عن  مييزنا  ما  وهذا  منلك  ما  كل 
الدليل  الظروف.  مختلف  الفوز يف  قادرين عىل 
اننا مل نستسلم رغم فارق النقاط التسع قبل نهاية 

املباراة بأقل من دقيقة. 

من  االخرية  الثالث  الدقائق  يف  حصل  ماذا   ■
املباراة النهائية امام تونس؟

□ اعتامد دفاع املنطقة اربك املنتخب التونيس، 
خصوصا واننا الحظنا هذا االمر يف مباراته يف الدور 
تركنا هذا  الجزائر.  منتخب  امام  النهايئ  النصف 
التغيري حتى الدقائق االخرية مع ارصارنا عىل عدم 
حتى  امللعب  داخل  القتال  ومواصلة  االستسالم 

آخر ثانية من املباراة.

يحرج  ان  التونيس  املنتخب  استطاع  اين   ■
املنتخب اللبناين؟

وساعدته  نقاط   9 بفارق  علينا  تقدم  عندما   □
الخاطئة  التحكيمية  القرارات  بعض  ذلك  nemer.jabre66@yahoo.comيف 

املدير الفني ملنتخب لبنان لكرة السّلة:
قادرون على العودة إلى كأس العالم للمّرة الرابعة

واالقتصادية والحياتية واملالية والصحية، لكننا 
متكنا من تخطيها. 

■ ماذا تغري يف املنتخب منذ توليك االدارة الفنية؟
تغيريات  الجراء  الكايف  الوقت  لدينا  يكن  مل   □
تركيزنا عىل  انصب  املقابل،  الفريق. يف  كبرية يف 

الفوز باللقب العربي 
عزز الثقة عند الالعبني 

وفي ما بينهم
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الثالثة  االرباع  يف  االرقام  ان  علام  والظاملة، 
بانفسهم  الالعبني  وثقة  متقاربة  كانت  االوىل 

وبقدرتهم عىل العودة كانت قوية. 

■ هل التغيري يف طريقة الدفاع ساعد عىل تقليص 
الفارق وقلب النتيجة لصالح املنتخب اللبناين؟

الحسم يف  كلمة  املنطقة  لدفاع  كانت  □ طبعا، 
قلب النتيجة، لكن من دون التقليل من اهمية 
اظهروها،  التي  القتالية  والروح  الالعبني  اداء 
والتزامهم التعليامت وتطبيقها عىل ارض امللعب 

بطريقة صحيحة.

■ هل تعتقد ان االداء الدفاعي للمنتخب اللبناين 
تطور؟ كيف؟

ارقام  من  واضح  التطور  هذا  كبري،  حد  اىل   □
الجزائري  فاملنتخب  واجهناها.  التي  املنتخبات 
نقطة   52 االردين  واملنتخب  نقطة،   66 سجل 
ان  يعني  مام  نقطة،   69 التونيس  واملنتخب 
يف  امامها  لعبنا  التي  الكبرية  الثالثة  املنتخبات 
نقطة،   70 اىل  ارقامها  تصل  مل  الحاسمة  االدوار 
وهذا دليل واضح عىل التطور يف االداء الدفاعي 

رياضة
املنتخب االردين يف التصفيات املؤهلة اىل نهائيات 
كأس العامل، اذ ان املعطيات مختلفة ومن املنتظر 
التشكيلة  تعديالت كبرية عىل  االتحاد  ان يجري 
قبل مواجهتنا. االردنيون يدركون جيدا ان املباراة 
فرصتهم االخرية لتعويض الخسارة امام السعودية 
خصوصا انها تقام عىل ارضهم وامام جمهورهم.    

■ هل تعتقد ان الالعب االردين احمد الدويري 
املحرتف يف فريق فرنبخشه الرتيك قادر عىل التأثري 
ايجابا عىل املنتخب االردين يف حال انضم قبل ايام 
قليلة من املباراة امام لبنان يف التصفيات املؤهلة 

اىل كأس العامل؟
□ الدويري العب لديه امكانات وقدرات كبرية، 
وهو محرتف يف الدوري الرتيك ويلعب يف "يورو 
ليغ". ال شك يف ان انضاممه سيعطي دفعا معنويا 
عدم  امكان  اغفال  دون  من  االردين  للمنتخب 
انسجامه برسعة وبسهولة مع زمالئه، خصوصا ان 

فرتة التحاقه باملنتخب ستكون قصرية.

■ ملاذا مل ينضم املجنس الجديد توماس روبنسون 
اىل املنتخب؟

الخصم  للفريق  السامح  عدم  عىل  والرتكيز 
بالوصول بسهولة اىل سلتنا.

■ هزمت املنتخب االردين يف البطولة العربية يف 
الدور ربع النهايئ، ماذا تعلمت من هذه املواجهة 
اىل  املؤهلة  التصفيات  يف  امامه  املباراة  قبل 

نهائيات كأس العامل؟
□ ال شك يف اننا نتعلم من كل مباراة ونستخرج 
امام  تكون  عندما  وامثوالت، خصوصا  عربا  منها 
فرق منافسة ومستواها متقارب. ال اعتقد ان اوجه 
الذي  االردين  املنتخب  بني  كثرية  ستكون  الشبه 
شارك يف البطولة العربية للمنتخبات يف ديب وبني 

انصب تركيزنا على 
رفع منسوب الروح القتالية 

عند الالعبني

□ فضلنا االعتامد عىل املجنس اتر ماجوك بسبب 
عدم قدرة املجنس الجديد توماس روبنسون عىل 
الحضور يف وقت مبكر حتى يتمكن من االندماج 
عدة  عوامل  بسبب  الالعبني  مع  جيدة  بطريقة 
الحجر  والتزمه  كورونا  بجائحة  اصابته  ابرزها 
عىل  املرحلة  هذه  يف  االعتامد  وفضلنا  الصحي، 
ماجوك النه يعرف الالعبني يف املنتخب الوطني 
بطريقة  لدمجه  الكايف معه  الوقت  ولدينا  جيدا 

افضل يف املنتخب.

■ راض عن اداء املجنس اتر ماجوك يف البطولة 
العربية؟

ارتكاز يف  □ طبعا، وقد نال جائزة افضل العب 
املميزين  الالعبني  من  ماجوك  العربية.  البطولة 
رشط ان يدرك دوره جيدا وطبيعة املهامت املوكلة 
اليه. لكن عندما يفتقد اىل هذين العاملني يتحول 

اىل العب عادي.

■ هل احتامل تجنيس العب جديد امر وارد؟ هل 
بدأت البحث عن اسم جديد وما هي املواصفات 

املطلوبة؟
□ من املبكر الحديث عن هذا املوضوع، حاليا 
جيدا  ندرك  ونحن  ماجوك  بالالعب  ثقتنا  نضع 
كل  الحقا  لكن  املسؤولية.  تحمل  عىل  قادر  انه 
االحتامالت واردة ومن بينها تجنيس العب جديد.

اتر ماجوك وعيل حيدر  انتقد وجود  البعض   ■
سويا عىل ارض امللعب، ما ردك؟ 

حق  من  االنتقادات.  عىل  الرد  احب  ال   □
باب  من  تكون  ان  الرأي رشط  ابداء  الجميع 
النكد  باب  من  وليس  والتطوير  التحسني 
والحسد او بهدف وضع العيص يف الدواليب. 
هو  الخيارات  يف  النهايئ  القرار  ان  علام 
االمور  هذه  مسؤولية  يتحمل  الذي  للمدرب 

بعد التشاور مع الجهاز الفني.

■ ملاذا استدعيت جريارد حديديان اىل التشكيلة؟ 
وملاذا مل يشارك يف البطولة العربية؟

□ اعتذر عن املشاركة يف البطولة العربية السباب 
"النافذة  يف  للمباراتني  استدعاؤه  اما  شخصية. 
الثانية" من التصفيات االسيوية املؤهلة اىل كأس 
العامل، فجاء استنادا اىل الحاجة امللحة اىل وجود 
العب بديل يف املركز رقم 5 يف حال ال سمح الله 

تعرض احدهام الصابة.

مركز  يف  العبني  اربعة  وجود  ينتقد  البعض   ■
املوزع يف التشكيلة، ما ردك؟

□ هذا خياري وانا مقتنع به. لكن ويا لالسف، 
اصابته  بسبب  مزهر  الالعب عيل  خرسنا جهود 
بجائحة كورونا. عىل اي حال، ثقتنا كبرية بزمالئه 
االخرين  وبالالعبني  نفسه  املركز  يشغلون  الذين 

القادرين عىل تعويض غيابه.

■ ملاذا استغنيت عن الالعب كريستوفر خليل؟
مل  وبالتايل  االرتكاز  مركز  يف  العبني   5 لوجود   □
نعد يف حاجة اليه، علام انه العب خلوق وملتزم 

ويستحق كل التقدير واالحرتام. املستقبل امامه 
وسيكون له دور يف املنتخب الوطني.

يتدخل احد يف عملك؟ مبعنى آخر هل  ■ هل 
جاد الحاج هو من اختار الالعبني؟

□ ال اسمح الحد بالتدخل يف عميل. طبعا اتشاور 
االخري  القرار  لكن  الفني،  الجهاز  يف  زماليئ  مع 
اتخذه انا واتحمل مسؤوليته من دون خوف او 

تردد. 

■ كيف تقّيم عمل مساعدك برانكو فيليبوفيتش؟ 
وما هي مهامته؟

للمنتخب  ويعمل  جبار  بعمل  يقوم  ممتاز،   □
الوطني وكأنه لبناين منذ اكرث من 50 سنة.

■ هل كشفت كل اوراقك يف البطولة العربية قبل 
املواجهتني امام االردن والسعودية؟

مرحلة  اىل  نصل  مل  البناء،  مرحلة  يف  نزال  ال   □
ميكن فيها اخفاء اوراق. نعمل عىل تعزيز التفاهم 
والتجانس بني الالعبني حتى تصبح االمور اسهل 
وافضل واحسن من الناحيتني الدفاعية والهجومية.

يف  الهجومية  الناحية  اىل  مطمنئ  انت  هل   ■
املنتخب؟

من  العديد  عىل  نعمل  كبري.  حد  اىل  ليس   □
الوقت  من  املزيد  اىل  ونحتاج  االسرتاتيجيات، 
الجيد  الدفاع  ان  اعترب  وتعميقها.  لرتسيخها 
والصلب واملتمكن يساعد عىل بناء هجوم فعال 

وقوي.
   

منذ  باالفضل  الحايل  املنتخب  البعض وصف   ■
سنوات، هل توافق عىل هذا التوصيف؟

□ من االفضل منذ سنوات طويلة. ميلك املنتخب 
والذهاب  الجيدة  النتائج  لتحقيق  املقومات  كل 
الخارطة  اىل  اللبنانية  السلة  اعادة  ال  ومل  بعيدا، 
العاملية من خالل العودة اىل مسابقة كأس العامل 
للمرة الرابعة يف تاريخه. لكنه يحتاج يف املقابل اىل 
مزيد من التجانس والتفاهم لبلوغ قمة الجهوز 
البدين والفني، لذا نأمل يف ان ال تأخذ هذه الفرتة 

وقتا طويال. 
ن. ج
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