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رياضة

مل يرتدد املدير التنفيذي لالتحاد الدويل لقارة آسيا اغوب خاجريان يف وصف بطولة "وصل" لكرة السلة التي انطلقت اواخر 
كانون االول املايض مبشاركة فرق من دول غرب آسيا والخليج، يف مرحلة اوىل، عىل ان تنضم اليها فرق من دول رشق آسيوية 

يف مرحلة ثانية، بالـ"حلم الذي اصبح واقعا" 

للمنتخبات  آسيا  بطولة  نهائيات  ان  اعترب 
من  هي  اندونيسيا  يف  اقيمت  التي  الوطنية 
لبنان  منتخب  ووصف  وفنيا،  تنظيميا  االنجح 
وخرس  البطولة  نهايئ  بلغ  الذي  السلة  لكرة 
"االفضل يف  بـ  اوسرتاليا  منتخب  امام  بصعوبة 
تاريخ املنتخبات الوطنية عىل مدى 40 سنة".  

"االمن العام" التقت خاجريان يف مكتب االتحاد 
وكانت  بريوت،  يف  "فيبا"  السلة  لكرة  الدويل 
عىل  ومستقبلها  اللعبة  واقع  حول  افق  جولة 

الصعيدين املحيل واالسيوي.   

■ بعد نهائيات آسيا 2022 يف اندونيسيا، كيف 
تقّيم البطولة عىل الصعيدين التنظيمي والفني؟
البطوالت  انجح  تعترب واحدة من  تنظيميا،   □
التنقالت،  التحكيم،  االقامة،  الصعد:  كل  عىل 
الفنادق، وغريها من االمور. املستوى الفني كان 
عاليا، واملنافسة كانت عىل اشدها بدليل ان اكرث 
يف  اال  نتيجتها  تحسم  مل  مباريات   5 او   4 من 
الثانية االخرية. كام كان الفتا بروز جيل جديد 
العبون  بينهم  صغرية،  اعامر  من  الالعبني  من 
من منتخبات لبنان ونيوزيلندا واندونيسيا مام 
وتطور  من جهة  الخربة  اكتسابهم  اىل  سيؤدي 

املستوى يف شكل عام من جهة ثانية. 

■ هل فاجأك وصول منتخبني من غرب آسيا 
ومنتخبني من اوقيانيا اىل الدور النصف النهايئ 
من "آسيا 2022" وغياب منتخبات من الرشق 

االقىص مثل الصني، كوريا الجنوبية واليابان؟
التشدد  نتيجة  ناقصا  كان  الصيني  الفريق   □
الذي كان قامئا بسبب "كوفيد - 19"، وبالتايل مل 
يكن يف املستوى املطلوب، خصوصا انه مل يتمكن 

املدير التنفيذي لالتحاد الدويل لكرة السلة لقارة آسيا اغوب خاجريان.

■ هل تعتقد ان طريقة التصفيات املؤهلة اىل 
بطولة العامل وبطولة آسيا التي اعتمدها االتحاد 
الدويل والتي تضم مراحل ذهابا وايابا، ساهمت 

يف تطوير املستوى؟
املجال  يفسح  هذا  شك.  ادىن  بال  طبعا،   □
امام املنتخبات التي تتعرث السباب معينة، من 
التعويض. كام ان برنامج الذهاب واالياب اضفى 
التصفيات.  عىل  والتشويق  الحامسة  من  جوا 
كثرية  فوائدها  ألن  الطريقة  بهذه  سنكمل 
البلد.  يف  للعبة  جيد  مستقبل  لبناء  وتؤسس 
بدءا من التطور الذي يطاول الحكام االساسيني، 
وغريهم  املراقبني  االحصائيني،  الطاولة،  حكام 
من العنارص املعنية بالشؤون التنظيمية. اضافة 
مع العبني  الدائم  واالحتكاك  الفنية  االمور  اىل 
وطرق  اساليب  لديهم  مختلفة  بلدان  من 

مقال

إنجاز املغرب سّلط الضوء
على الكرة اإلفريقّية والعربّية

فتح منتخب املغرب لكرة القدم الطريق امام املنتخبات العربية واالفريقية للتطور مستقبال، 
واثبت ان املوهبة الكروية يف الرشق االوسط والقارة السمراء قادرة عىل مقارعة الكبار وبلوغ 
الدور نصف النهايئ لكأس العامل لكرة القدم "قطر 2022"، بعدما تألق امام منتخبات لها باع 

طويلة يف االستفادة من العبي املهجر او من املدارس الكروية العريقة.
عمليا، ال ميكن اغفال استفادة منتخبات توجت باللقب العاملي من "ابناء الجاليات" عىل غرار 
منتخبات  نجوم يف  تألق  اىل  اضافة  نسخة 2014،  واملانيا يف  نسختي 1998 و2018  فرنسا يف 
غري منتخبات بلدانها االم مثل الربتغايل اوزيبيو يف الستينات. اال ان منتخب "اسود االطلس" 
اعاد االعتبار اىل اللعبة الشعبية عربيا وافريقيا، وقد يفتح الباب مستقبال امام الالعبني ليختاروا 
 منتخبات اوطانهم االصلية. قال مدرب منتخب املغرب وليد الركرايك، غداة الفوز عىل الربتغال
1 - 0 يف الدور ربع النهايئ: "ملاذا ال نحلم بلقب كأس العامل وملاذا ال نرفعها؟ ما تحقق رسالة 

ايجابية الوالدنا واالجيال املقبلة، فالبلدان االفريقية والعربية قادرة عىل الذهاب بعيدا". 
اضاف: "ينبغي ان نزرع يف نفوس الناشئني هذه البذرة بأنهم قادرون عىل الوصول واملنافسة عىل 
اللقب، ويجب ان نحلم باللقب ونقاتل الجله. انتصارنا زرع الفرح لدى شعبنا يف املغرب ولدى 
العرب واالفارقة". نعم، استفادت البلدان الكربى يف كرة القدم من الكفايات، عرب منح الجنسية اىل 
العبني "مشاريع نجوم"، مع قليل من االمتيازات للدفاع عن الوان منتخبات غري بلدانهم االصلية 

بحثا عن "مجد ريايض"، والشواهد كثرية. 
اليست غالبية العبي املنتخب الفرنيس مكونة من افارقة مثل كيليان مبايب من اب كامريوين 
وام جزائرية، وكريم بنزمية جزائري، ووليام صليبا لبناين، وماتية غندوزي مغريب؟ وبالتايل، بنى 
االتحاد الفرنيس قوة الديوك عىل العبني ال يحملون الجينات الفرنسية، وهذا الجيل شأنه شأن 
جيل 1998 الذي قاده االسطورة زين الدين زيدان )من اصول جزائرية(، غالبية العبيه اصولهم 
افريقية او عربية. حتى املنتخب االملاين الفائز بلقب 2014 كان يضم الرتيك االصل مسعود اوزيل 
والتونيس سامي خضرية والغاين جريوم بواتينغ. كذلك املنتخب البلجييك والهولندي واالمرييك 
والكندي وغريها، فلو اختار الالعبون بلدانهم االصلية لكان يف السجل الذهبي لكأس العامل اسم 

منتخب عريب او افريقي.
اجل  الديكتاتوريات من  النامية، وسيطرة  البلدان  الفقر يف  استغلت  الغنية  الدول  ان  ال شك 
االستفادة من املواهب يف قطاعات شتى السيام الرياضية منها، ولعل اشهر ما يعرّب عن هذا الواقع 
ما نقل عن بنزمية "عند الفوز فرنيس ولدى الخسارة جزائري"، حيث انه يف االنتصارات يتم القول 

"انترصت الدماء الفرنسية"، اما يف الهزمية فيقال: "هؤالء ليسوا منا".
ما تحقق يف مونديال الرشق االوسط الشتوي يف قطر، جاء مثابة رسائل بليغة االثر عىل الالعبني 
العرب واالفارقة، السيام الذين يفضلون اللعب ملنتخبات تطارد "االمجاد" مستغلة املهاجرين 
لهذا الغرض، اذ سيسهل عىل النجوم الناشئة االنحياز لبلدانهم االصلية والثقة بامكان هزم هذه 
املنتخبات، وفك عقدة التفوق التي حرمت منتخبات عربية عدة من اسامء رنانة فضلت غري 
منتخباتها االصلية لعدم ثقتها بامكانات بلدانها وسّخرت ابداعاتها لالخرين. لعل النتائج العربية 
يف نهائيات قطر ابرز دليل، حيث استطاع املنتخب السعودي ان يهزم نظريه االرجنتيني، والتونيس 
ان يسقط الفرنيس، واملغريب ان يتفوق عىل بلجيكا وكندا واسبانيا والربتغال. فهل مثة امل يف ان 

تفك العقدة يف لعبة كرة القدم لتنسحب يف وقت الحق عىل بقية الرياضات؟

نمر جبر

الفوائد  متنوعة. سأعطي مثال عن هذه  لعب 
وانعكاساتها االيجابية عىل املنتخبات وتحديدا 
عىل املنتخب اللبناين. فالتالقي بني الالعبني كل 
3 اشهر تحت قميص املنتخب الوطني، خفف 
االحتقان والتشنج يف الدوري، واصبح الالعبون 
اكرث تقاربا وادراكا بأن التنافس يف الدوري سيليه 

هدف مشرتك اسمى من اي هدف آخر. 

لبنان نهايئ  ■ هل كنت تتوقع بلوغ منتخب 
امام  اللقب  احراز  من  واقرتابه  آسيا  بطولة 

املنتخب االوسرتايل؟
□ مل يكن مستبعدا، من دون اغفال ان املنتخب 
اللبناين كان يف افضل حاالته ومعه افضل العبيه 
من  عدد  عنه  يغيب  اوسرتايل  منتخب  مقابل 
قيمة  ال  املعادلة  هذه  لكن  االساسيني.  العبيه 
لها ألن التاريخ سيذكر ان املنتخب اللبناين بلغ 
النهايئ وخرس بصعوبة امام املنتخب االوسرتايل. 

■ من خالل خربتك الطويلة، املحلية االسيوية 
والدولية، هل فاجأك منتخب لبنان يف البطولة؟

مستواهم  واعرف  جيدا  الالعبني  اعرف   □
الروح  رصاحة  بكل  فاجأين  ما  وامكاناتهم. 
القتالية يف الفريق وتقديم الالعبني كل ما لديهم 
عىل ارض امللعب من دون حسابات شخصية. 
جاد  املدرب  اىل  التهنئة  توجيه  من  بد  ال  هنا 
لقد  ذلك.  يف  الفضل  اليه  يعود  الذي  الحاج 
نجح يف خلق هذه الروح وهذه النفسية داخل 
املنتخب، وانا ارفع له القبعة عىل هذه النقلة 
النوعية التي جعلت الالعبني يشعرون بالحس 
الوطني واملسؤولية الوطنية، وقد ساعدته عىل 
تحقيق ذلك االوضاع الصعبة التي مير بها لبنان 
ما  اقىص  تقديم  اىل  بالجميع  دفعت  والتي 
عندهم الظهار الصورة الحقيقية للبلد. امتنى ان 
يستمر هذا االمر وان ال يكون مرحليا او لفرتة 
محددة. ان الالعبني اصبحوا اكرث نضوجا، وعىس 

ان يرتجموا ذلك يف مباريات الدوري.

■ هل تعترب ان هذه املشاركة يف بطولة آسيا 
2022 هي االفضل يف تاريخ املشاركات اللبنانية؟

nemer.jabre66@yahoo.com□ ال بل اعترب ان املنتخب الوطني الحايل هو 

املدير التنفيذي لإلتحاد الدولي لكرة السّلة لقارة آسيا: 
املنتخب هو األفضل في آخر 40 سنة 

من اقامة اي معسكر خارجي، كام مل يلعب اي 
ينطبق  االمر  وهذا  سنتني،  مدة  دولية  مباراة 
عىل املنتخب الكوري. اما بالنسبة اىل املنتخب 
الياباين، فتوقعت ان يحرز نتائج افضل خصوصا 
ان ما قدمه يف االلعاب االوملبية كان الفتا، لكنه 

مل ينجح يف بطولة آسيا وهذا االمر كان مفاجئا.

سيذكر التاريخ 
ان لبنان خسر بصعوبة 

امام اوستراليا
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الفارق  ملاذا؟ ألن  آخر 40 سنة.  االفضل يف 
بسيط، عندما تأهلنا اىل بطولة العامل 3 مرات 
)واحدة منها عرب بطاقة دعوة وايلد كارد( كان 
الالعب االجنبي )جو فوغل(  الفضل يعود اىل 
املحليني  الالعبني  قيمة  من  التقليل  دون  من 
الحايل  املنتخب  الخطيب.  فادي  رأسهم  وعىل 
بالعبيه املحليني هو االفضل ألنهم كانوا العامل 
االسايس بالتأهل اىل بطولة العامل للمرة الرابعة، 
مع التقدير واالحرتام للمجّنس جوناثان الريدج 
الذي ال ميكن مقارنته بفوغل الذي كان يف حينه 

نصف مدرب عىل ارض امللعب.  

اللقب  آسيا،  افضل العب يف  عرقجي  وائل   ■
تحديدا، هل  لبناين  لالعب عريب والعب  االول 

كنت تتوقع هذا االنجاز؟
وتعبه،  جبينه  بعرق  احرزه  مستحق  لقب   □
وال احد له فضل يف ذلك. برصاحة كنت مرتددا 
االول  الربعني  يف  خصوصا  االخرية  املباراة  يف 
والثاين، قبل ان يتبدل اداءه يف الربعني الثالث 
عن  اللقب  يستحق  انه  اظهر  حيث  والرابع 
جدارة بعدما اثبت انه "قبطان" املنتخب عىل 
ارض امللعب. لقد قام بواجبه يف كل املباريات 
بدءا من االكرث سهولة وصوال اىل االكرث صعوبة 
ليس فقط بتسجيل النقاط، بل باعطاء الثقة اىل 
زمالئه من جهة وكسب ثقتهم من جهة ثانية.  

بني  حصل  الذي  االشكال  عن  الكثري  قيل   ■
ما  آسيا،  بطولة  يف  واالردين  اللبناين  املنتخبني 

حقيقة الذي حصل؟
□ حصل نوع من التشنج يف املباراة االخرية التي 
جمعتهام يف التصفيات املؤهلة اىل بطولة العامل، 
قبل  املوقف  تدارك  االتحادين  كان يجب عىل 
السفر اىل اندونيسيا، وخلق اجواء افضل لتدارك 
جاكرتا  قبل  حصل  الذي  االفرتاق  حدث.  ما 

استمر ومل يحدث تالق يف غياب اي جهد.

■ كيف تصنف ما حصل ويف اي خانة تضعه؟
الدويل خالل 24  االتحاد  □ طوال مسرييت مع 
لبنان  منتخبي  بني  حصل  ما  يحصل  مل  سنة 
يف  احتكاك  يحدث  ان  الطبيعي  من  واالردن. 
امنا ما حصل يف  املباريات،  امللعب كام يف كل 

رياضة
مختلفة. بطولة "وصل" هي ملك االتحاد الدويل 
"فيبا"، ما عدا الرعاية االعالنية والنقل التلفزيوين 
التي تعود اىل الرشكة الرشيك االسايس والتي تقع 
عىل عاتقها كل املصاريف. هذه البطولة كام غريها 
من البطوالت، هي الفساح املجال امام منتخبات 
غرب آسيا لالحتكاك مع منتخبات خليجية، ثم يف 

مراحل اخرى مع فرق من رشق آسيا.

■ مباذا تختلف هذه التجربة عن سابقاتها؟
يف  تشارك  دولة.   26 تشمل  التجربة  هذه   □
النسخة االوىل 5 دول من غرب آسيا، و6 دول 
من الخليج، اضافة اىل كازاخستان بطل وسط 

آسيا، والهند بطل جنوب آسيا.

■ هل لفتك تأهل منتخبي لبنان دون 18 سنة 
ودون 16 سنة اىل بطولة العامل؟

فورة   2022 عام  السلة  كرة  عاشت  اكيد،   □
ايجابية مل تأت بالحظ او بالصدفة. علينا تقدير 
سنوات   4 منذ  االتحاد  به  يقوم  الذي  الجهد 
واهتاممه املميز بالفئات العمرية غري املسبوق 
يف املنطقة. ال شك ان مثابرة بعض االعضاء من 
اصحاب الخربة يف املالعب، مثل باتريك لحود 

وغازي بستاين، ادت اىل هذه النتائج الجيدة. 

اىل  االجنبيني  الالعبني  عودة  يف  رأيك  ما   ■
الدوري املحيل لكرة السلة؟

□ لبنان مل يصل اىل مرحلة ميكن ان تكون لديه 
بطولة درجة اوىل من 12 فريقا بسبب النقص 
يف عدد الالعبني. تجميع 30 العبا يف 8 فرق او 
6 فرق افضل من رشذمتها يف 12 فريقا.  مع 8 
او 6 فرق تصبح كل املباريات قوية، بدال من ان 

تكون معظم املباريات من طرف واحد. 

■ ماذا يعني لك الوسام الوطني الذي حصلت 
العامد  السابق  الجمهورية  رئيس  من  عليه 

ميشال عون؟
بلده  خدم  كثريا  احرتمه  رجل  من  تقدير   □
بصالبة. عرف انه يجب ان يكرم شخصاً اعطى 
لبلده واحدا يف املئة مام اعطاه هو. هذه التفاتة 

كبرية من رجل كبري. 
ن. ج.

امن  اىل  اضافة  واستدعى  خطريا  كان  الفندق 
الوضع،  ضبط  من  يتمكن  مل  الذي  الفندق 
حضور قوة من االمن الداخيل ويف اليوم التايل 
الالعبني  مشاهد  االندونييس!  الجيش  من  قوة 
يف بهو الفندق ويف الطوابق كانت معيبة وهم 

يالحقون بعضهم بعضا! 

■ هل اتخذ االتحاد االسيوي اجراءات يف هذا 
الخصوص، وعىل ماذا استند؟

اىل  االستناد  تم  لقد  رادعة.  اجراءات  حتام،   □
من  فيديو  ومقاطع  املباريات  مراقبي  تقارير 
بالغة،  صعوبة  مع  وخارجه  الفندق  داخل 
الفندق  يف  الرسمي  االمن  جهاز  ان  خصوصا 
استغرق  وقد  ودقيقة،  خاصة  اجراءات  لديه 
الحصول عىل هذه املقاطع وقتا طويال من امن 
واللجنة  الرسمي،  االندونييس  واالمن  الفندق 
كثريا  عانيت  انني  حتى  االندونيسية.  االوملبية 
من االجراءات قبل ان امتكن من مشاهدة اعادة 
ملقطع فيديو قصري لدى الجهاز االمني يف الفندق.  

بطولة  انطالق  املايض  الشهر  اواخر  تابعنا   ■
قارية جديدة بكرة السلة تحت اسم "وصل"، ما 

هي هذه البطولة؟
حلم  الصغري.  مولودي  انها  اقول  ان  استطيع   □
كل  رغم  حقيقة  اىل  تحويله  من  متكنت  قديم 
اعرتضت طريقنا. هو  التي  والعوائق  الصعوبات 
مرشوع قديم متجدد استمر بناؤه فرتة غري قصرية. 
انطوان  الراحل  مع  االوىل  للمرة  طرحت  فكرة 
شويري ورشاكة الشيخ بيار الضاهر، لكن السباب 
ال نحب ذكرها فشل املرشوع. ثم كانت محاولة 
سوريا  يف  االحداث  لكن  اخرى،  بامكانات  ثانية 
بظروف  انطالقة جديدة  اليوم  املرشوع.  عطلت 

ما حصل بني املنتخبني 
اللبناني واالردني 

في اندونيسيا خطير


