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رياضة

مل تكن امليدالية الذهبية التي احرزتها الرامية االوملبية راي باسيل يف بطولة آسيا التي استضافتها مدينة الدوحة القطرية، 
واملؤهلة اىل االلعاب االوملبية يف اليابان "طوكيو 2020"، االوىل ولن تكون االخرية يف مسريتها الرياضية الزاخرة باالنتصارات 

وااللقاب وامليداليات التي بدأتها عام 2003، يف البطولة العربية يف الجزائر التي شهدت باكورة ميدالياتها الذهبية

النحس  الرامية راي باسيل عىل كرس  تعّول 
واحراز ميدالية اوملبية يف االلعاب االوملبية 
يف  املقبل  العام  صيف  املقررة  اليابانية 
يف  سابقتني  تجربتني  بعد  طوكيو،  العاصمة 
اوملبياد لندن 2012 واوملبياد ريو 2018 مل 

يحالفها فيهام الحظ.
"االمن العام" التقت الرامية االوملبية باسيل 
لاللعاب  التحضري  آلية  حول  افق  جولة  يف 
املشاركات  وبرنامج  الصيفية  االوملبية 
ثابتة  الثالثة  تكون  ان  واحتامل  الخارجية، 

لجهة احراز ميدالية اوملبية.

لبنان  يف  الرماية  مستوى  تقّيمني  كيف   ■
عموما؟

□ يف تحسن دائم ولكن بطيء، عىل الرغم 
ضمن  االتحاد  يبذلها  التي  الجهود  من 
هناك  لديه.  املتوافرة  املتواضعة  االمكانات 
موىس  آالن  مثل  والالعبات  الالعبني  بعض 
وغسان بعقليني )14 سنة( وليا قربان )20 
قدما  للميض  والكفاية  القدرة  لديهم  سنة( 
من  ليس  ان  يعني  ال  هذا  لكن  اللعبة.  يف 
ليس  يحصل  ما  ألن  الصوت  رفع  واجبنا 
كافيا، والرماية يف حاجة اىل اكرث حتى تصل 
اىل مستوى اعىل. كام ان االتحاد يحتاج اىل 

موازنة اكرب حتى يتمكن من تقديم اكرث.

لبنان،  يف  الوحيدة  الرامية  انت  هل   ■
اللوايت يشاركن يف  الراميات  وكم يبلغ عدد 

الرسمية؟ البطوالت 
□ االمر يقترص حاليا عىل ليا قربان الرامية 
اكامل  عىل  القدرة  لديها  التي  الواعدة 
وخربة  رعاية  اىل  حاجة  يف  ولكنها  املسرية، 

الرامية االوملبية راي باسيل.

اكشف  لن  الوقت.  مرور  مع  ستكتسبهام 
راي  مواصفات  تحمل  ليا  ان  قلت  اذا  رسا 
الصغرية  براي  مناداتها  احب  وانا  باسيل، 
اىل  دامئا  سابقى  ببدايايت.  تذكرين  النها 
يك  واساعدها  النصائح  لها  القدم  جانبها 
تتخطى الصعوبات التي قد تواجهها، وحتى 

ال تتأثر باالمور السلبية التي قد تعرتضها.

■ كيف احبت باسيل الرماية، وكيف حافظت 
عىل هذا الشغف طوال هذه السنوات؟

مقال
أكثر من لقب... حلم تحقق

العهد بطل كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم. تحقق الحلم، العهد بطل آسيا، لبنان 
بطل آسيا. ما كان حلام امس بات حقيقة اليوم. اهدى العهد لبنان اول لقب كروي 

آسيوي. اهدى الكرة اللبنانية لقبا لطاملا انتظرته. 
العهد وضع الكرة اللبنانية عىل الخارطة اآلسيوية، كاتبا اسم لبنان باحرف من ذهب 
يف سجالت القارة الصفراء. ما انتظره اللبنانيون سنوات طويلة تحقق يف عز ازمة غري 

عادية، واثبت اللبناين ان ال يشء مستحيال. 
الدقيقة 74 كانت نقطة التحول يف مباراة العهد وفريق 25 ابريل الكوري الشاميل، يف 
نهايئ كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، التي جرت يف العاصمة املاليزية كواالملبور. 
عندما سجل الغاين عيىس يعقوبو اصابة املباراة بكرة من زميله حسني دقيق، كانت 
اكرث من متريرة واصابة. هي لحظة تاريخية وضعت لبنان والعهد والكرة اللبنانية عىل 

منصة التتويج.
انها املرة االوىل التي يقف فيها فريق لبناين عىل منصة التتويج يف آسيا. فريق توج 
انه يغرد خارج رسب  مرحلة طويلة من العمل والجهد والصرب والدعم املايل. اثبت 

املنظومة الكروية اللبنانية. 
ال ميكن اعتبار انجاز العهد حصيلة فوز مبباراة نهائية، بل هو نتيجة مسرية طويلة 
من البناء عىل جميع الصعد، اداريا فنيا وجامهرييا. هو املثلث الذهبي املؤلف من 
ادارة والعبني وجمهور يف اي انجاز كروي. قد يكون الضلع االول لهذا املثلث واالهم 
هو الضلع االداري. فهو الركيزة االساسية لبناء اي فريق يكون مؤهال الحراز االلقاب. 
صحيح ان املال هو عصب اي انجاز، لكن املوضوع ابعد من ذلك عىل الصعيد االداري. 
نجاح ادارة نادي العهد برئاسة متيم سليامن يف احراز لقب كأس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم، مل يعتمد فقط عىل توفري كل االمكانات املادية التي تخطت قيمتها 10 ماليني 
االدارة  التفاصيل. كانت  بأدق  اليومية واالهتامم  املتابعة  اىل  ايضا  استند  دوالر، بل 
تعلم ان املال ليس كل يشء. لذا تعاملت مع الالعبني كأنهم افراد ضمن عائلة واحدة، 
اليومية وحل مشاكلهم انطالقا من قناعة بأن الراحة  وحرصت عىل متابعة حياتهم 
النفسية تنعكس تألقا فنيا. وضعت االدارة كل امكاناتها، مؤمنة بأن ال يشء مستحيال. 
اليومي  العمل  فتوزع  االدارة بشخص واحد "وان مان شو"،  نجحت النها مل تحرص 
واملسؤول  عايص  محمد  الرس  وامني  ميك  موىس  مثل  اداريني  عىل  واملضني  الشاق 
االعالمي يوسف يونس واملديرين احمد حيدر ومحمد رشي، وصوال اىل اصغر عامل 

يف نادي العهد. كل هؤالء كان لهم الفضل يف تحقيق االنجاز.
وألنها ادارة ناجحة، فقد انتجت جهازا فنيا قديرا بقيادة املدرب الخلوق باسم مرمر 
فيهم  زرع  الذي  الالعبني  مع  نفسيا،  واالهم  وبدنيا،  فنيا  يتعامل  كيف  الذي عرف 

القدرة عىل صنع االنتصار عىل ارض امللعب. 
العبون تعبوا وآمنوا بانفسهم قبل اي يشء آخر، فخاضوا البطولة وهم واثقون مباراة 

تلو اخرى بأن اللقب اآلسيوي من نصيبهم.
يقف خلف االدارة والالعبني جمهور، كان قبل سنتني يعد بالعرشات، فتحول اىل حالة 
استثنائية يف املالعب. لعب الدور الرئييس يف مشوار العهد اآلسيوي وتحديدا يف اياب 
نهايئ غرب آسيا امام الجزيرة االردين. حرض باالالف وآزر فريقه حتى بلغ نهايئ القارة، 

ولواله ملا كان العهد بطل كأس االتحاد اآلسيوي. 
ما حصل اكرث من لقب... حلم تحقق.

نمر جبر

مرافقتي  من خالل  منذ صغري  احببتها   □
بها  تعلقت  الصيد.  رحالت  يف  لوالدي 
تدريجا  االمر  تطور  ثم  كهواية  البداية  يف 
مرتبط  الشغف  االحرتاف.  اىل  وصوال 
يخلقان  اللذين  واالنتصار  بالفوز  بالشعور 
يدفعه  ما  االخر،  تلو  حافزا  الريايض  لدى 
اىل املزيد من التحدي. كام ان الشغف هو 
وارصار  وثقة  وقدرات  امكانات  من  مزيج 
ال  حتى  الجهد  ومواصلة  لالستمرار  وعزمية 

يشعر بالتعب او اليأس.

الحراز  واجهتك  التي  الصعوبة  هي  ما   ■
الذهبية االسيوية؟ امليدالية 

فنية.  منها  اكرث  نفسية  كانت  الصعوبة   □
مع  وتزامن  ضاغطا  كان  لبنان  يف  الوضع 
الناس  غضب  مواكبة  برضورة  شعوري 
عىل  اللبناين  قدرة  يؤكد  بانجاز  وانتفاضتهم 
رفع اسم بلده يف املحافل الدولية. الحمدلله 
ان امليدالية الذهبية جاءت لتؤكد هذا االمر.

الذهبية  امليدالية  بني  الفارق  هو  ما   ■
متكنت  التي  السابقة  وامليداليات  االخرية 
من احرازها يف مسابقات وبطوالت سابقة؟
طوكيو  اوملبياد  اىل  مؤهلة  انها  اهميتها   □
الذهبية  امليدالية  احراز  هديف  كان   .2020
ومؤرش  كدليل  االول  املركز  يف  والحلول 
يف  ايجابية  نتيجة  تحقيق  عىل  قدريت  عىل 
بلدان  ثالثة  هناك  وان  خصوصا  االوملبياد، 
التي  الوحيدة  املرأة  وانا  تأهلها،  ضمنت 
رياضة  يف  االوملبية  االلعاب  اىل  تأهلت 

الرماية للمرة الثالثة تواليا.

يف  واجهتك  التي  الصعوبة  هي  ما   ■
 2012 انكلرتا  اوملبياد  يف  لك  مشاركة  اول 

ومنعتك من احراز ميدالية؟
ذهنيا  مستعدة  اكن  مل  الخربة.  قلة   □
عىل  اكرث  اركز  تجعلني  بطريقة  ونفسيا 
جيدة.  نتيجة  لتحقيق  الفني  املستوى 
الحامسة الزائدة وصغر سني جعالين اعيش 
الرتكيز  دون  من  ريايض  كاحتفال  الحدث 

nemer.jabre66@yahoo.comعىل االمور الفنية.

الرامية الذهبية راي باسيل إلى "طوكيو 2020"
هل تكون الثالثة ثابتة في أوملبياد اليابان الصيفي؟

ساقوم بكل ما يلزم 
نتيجة جيدة  لتحقيق 

في طوكيو 2020



102103
عدد 75 - كانون األول 2019عدد 75 - كانون األول 2019

كنت   2016 ريو  الربازيل  اوملبياد  يف   ■
قريبة من احراز ميدالية، ما الذي حصل؟

افضل،  والخربة  اكرب  النضوج  اصبح   □
خصوصا وان مشاركايت الدولية التي سبقت 
عن  اسفرت  الربازيل  يف  االوملبية  االلعاب 
طريقة  ان  كام  عاملية.  كؤوس   4 احرازي 
اعتمدتها  التي  تلك  عن  اختلفت  التحضري 
يف اوملبياد انكلرتا، بدليل انني مل اكن بعيدة 
من  تعلمت  صحنني.  بفارق  اال  النهايئ  من 
هذه التجربة ان اتجنب الكثري من االشياء، 

مثل الضغط االعالمي.

■ ماذا تتوقعني من اوملبياد اليابان طوكيو 
2020، وهل ميكن ان تكون الثالثة ثابتة؟

ما  ذلك، وهذا  يتحقق  ان  املفروض  □ من 
يجب  جيدة،  نتيجة  لتحقيق  لكن  امتناه. 
تقرتن  النتائج  ألن  جيدة  بطريقة  التحضري 
لتحقيق  يلزم  ما  بكل  ساقوم  بالتحضري. 
نتيجة جيدة واحراز ميدالية ذهبية، ويبقى 

التوفيق من عند الله.

■ بعد تجربتني اوملبيتني ما هو السبيل اىل 
احراز ميدالية اوملبية؟

برنامج مكثف وواضح  الجيد عرب  التحضري   □
واملشاركات  واملادية  الفنية  الصعد،  كل  عىل 
كنا  السابق  يف  الدولية.  والدورات  الخارجية 
اننا تأهلنا عرب وايلد كارد، من دون ان  نقول 
يتوافر الدعم الالزم. هذه املرة االمور اختلفت، 
االول  املركز  يف  حلويل  اثر  جاء  التأهل  ألن 
آسيوية  بطولة  يف  الذهبية  امليدالية  واحراز 
احراز  من  يتمكن  مل  احدا  ان  علام  مؤهلة، 
ميداليات اكرث مني عربيا، آسيويا ودوليا. لست 
قادرة عىل تحقيق كل يشء مبفردي، خصوصا 
وزارة  دعم  اىل  احتاج  لذا  االوملبية،  امليدالية 
للجنة  التنفيذية  واللجنة  والرياضة  الشباب 
يقوم  الذي  اللعبة  واتحاد  اللبنانية  االوملبية 

بواجبه وفق امكاناته.

من  وتحديدا  الدولة،  من  تطلبني  ماذا   ■
االوملبية  واللجنة  والرياضة  الشباب  وزارة 

الرماية؟ واتحاد 

بينها  ما  يف  تواصل  هناك  يكون  ان   □
لتتحمل مسؤولياتها، اذ مل يعد هناك مجال 
تحسن  ان  املعنية  الجهات  عىل  للتهرب. 
فرصة  اضاعة  وعدم  اولوياتها  يف  الخيار 
احراز ميدالية اوملبية، خصوصا وان الوقت 
داهم والتحضري اللعاب طوكيو 2020 يجب 

ان يبدأ امس قبل اليوم واليوم قبل الغد.

ومن  التدريبية  الحصة  كلفة  هي  ما   ■
يتحملها، وهل تتلقني دعام من اي جهة؟

اليومية  التدريبية  الحصة  كلفة  ترتاوح   □
بني 200 و250 دوالرا امريكيا، اتحملها من 
جيبي الخاص مع بنك املوارد كونه الراعي 
وتحديدا  الدولة،  عىل  لكن  الرسمي. 
االوملبية  واللجنة  والرياضة  الشباب  وزارة 
السنوية  املوازنة  ألن  والدعم  املشاركة 
تجعلني  امكانات  لدي  وليس  كبرية 
الخارج  يف  اشارك  انا  مبفردي.  اتحملها 
برفع  واالعتزاز  الفخر  ولدي  بلدي،  باسم 
امتنى  الدولية.  املحافل  يف  اللبناين  العلم 
الريايض االلتفات اىل  عىل املعنيني بامللف 

الناحية. هذه 

■ ما هو برنامج التحضري الوملبياد اليابان؟ 
هل اصبح جاهزا ومتى ستبارشين تطبيقه؟
البداية  منه.  كبري  جزء  يف  جاهزا  اصبح   □
بطولة  يف  املشاركة  عرب  الجاري  الشهر  يف 
االمارات  يف  فاطمة  الشيخة  بري  غران 
ظبي،  ابو  يف  وتحديدا  املتحدة  العربية 
 15 اىل  الجاري  االول  كانون   12 املقرر من 
منه. يف كانون الثاين سأشارك يف كأس االمري 
تدريبي  انخرط يف معسكر  ثم  الكويت،  يف 

رياضة
اذار يف  اشارك يف  ان  قبل   ،2020 يف شباط 
يف  املشاركة  قربص.  يف  العامل  كأس  بطولة 
نيسان ستكون يف بطولة تجمع املؤهلني اىل 
االوملبية.  االلعاب  وتسبق  اليابان  اوملبياد 
العامل  بطولة  يف  لبنان  سأمثل  حزيران  يف 
اىل  وصوال  االذربيجانية،  باكو  مدينة  يف 
اىل  متوز   24 من  املقررة  االوملبية  االلعاب 
9 آب 2020. هذا جزء من برنامج التحضري 
الذي يتطلب موازنة مالية مرتفعة، وامتنى 
واللجنة  والرياضة  الشباب  وزارة  عىل 
ألن  برسعة  التحرك  واالتحاد  االوملبية 

يداهمنا. الوقت 

مدرب  لديك  ام  مبفردك  تتدربني  هل   ■
خاص؟

□ والدي جاك هو مدريب يف الرماية، ويتوىل 
الذهنية  بالناحيتني  االهتامم  رزق  انطوين 
واملعنوية، وطوين خوري بالتامرين البدنية، 
جميعهم  الفيزيايئ.  بالعالج  خالط  ودانا 
باستثناء  الخارجية  رحاليت  يف  سريافقونني 

والدي.

لراي  االخري  اليابان  اوملبياد  ■ هل سيكون 
باسيل؟

□ االمر يتوقف عىل النتائج التي ساحققها. 
توافرت  اذا  اللعب  مواصلة  الرغبة يف  لدي 
االستمرار  تؤمن  التي  واالمكانات  الظروف 

بنجاح.

■ اىل متى ستستمرين يف مزاولة الرماية وقد 
بلغت من العمر 31 سنة؟

□ ال عمر محددا ملزاولة هذه اللعبة. طاملا ان 
لدي القدرة عىل مامرسة هذه الهواية وهذه 

الرياضة، فلن اتوقف.

وهل  اكرب،  استقرار  يف  الزواج  ساهم  هل   ■
تحظني بدعم من زوجك؟

لدي  االستقرار  حالة  ضاعف  الزواج   □
بدعم  احظى  اكرث.  الرتكيز  عىل  وساعدين 
معنوي مطلق من زوجي الذي يعترب املشجع 
االول. يؤازرين ويشجعني عىل تقديم االفضل 

التدريبية ومشاركايت  ارتباطايت  من  يتذمر  وال 
الخارجية. 

وتتقدم  تتطور  ليك  الرماية  تحتاج  ماذا   ■
اكرث؟

انشاء  املطلوب  افضل.  وتنظيم  اكرب  توعية   □
من  الالعبني  من  جديد  جيل  لتخريج  اكادمييا 
مختلف الفئات العمرية الذين يشكلون مستقبل 
ليا  ناشئون سوى  يوجد العبون  ال  حاليا  اللعبة. 
وغسان، فيام الباقون يتجاوزون سن الـ30 سنة. 

اللعبة تفتقر اىل الالعبني الشباب والناشئني.

■ هل تطمحني يف املستقبل اىل تويل منصب 
اداري او فني؟

□ لدي رغبة يف نقل خربيت وشغفي يف امليدان 
املساهمة  اىل  اطمح  كام  االداري.  العمل  اىل 
شفاف  مسامل  منفتح  ريايض  جيل  دعم  يف 
ووطني، علام ان الرياضة هي الوسيلة االفضل 

واالحسن واالرسع لبناء املستقبل.

يطورن  ليك  الراميات  تنصحني  ماذا   ■
مستواهن واحراز القاب محلية وخارجية؟

االعتامد  واليأس،  االستسالم  املثابرة وعدم   □
عن  دامئا  البحث  الذاتية،  القرارات  عىل 
الصعوبات  تخطي  الرتاجع،  عدم  االفضل، 
الوقوف  والحواجز، االرصار عىل امليض قدما، 

والسري مجددا بعد كل سقطة.

■ خائفة عىل مستقبل اللعبة؟
بطريقة  العمل  يتم  مل  اذا  كبري  حد  اىل   □
تراجع.  يف  املستوى  سيبقى  واحرتافية  جدية 
لدينا  وليس  السن  يف  يتقدم  الحايل  الجيل 
بالعمل  مطالب  اللعبة  اتحاد  صاعد.  جيل 
ال  املستقبل  ألن  االمر  معالجة  عىل  رسيعا 

يطمنئ.

يف  الرماة  مع  بواجباته  االتحاد  يقوم  هل   ■
شكل عام، ومعك يف شكل خاص؟

االتحاد  امكانات  ان  من  الرغم  عىل   □

بواجباته  يقوم  انه  اال  ومتواضعة،  محدودة 
يف  جانبي  اىل  يقف  فهو  املستطاع.  قدر 
معظم رحاليت الخارجية للمشاركة يف بطوالت 
اىل  دامئا  يسعى  كام  ومعسكرات،  ودورات 
تأمني تقدميات اكرث لكنه يصطدم بعقبة عدم 

وجود التمويل الكايف.

الذين  للرياضيات والرياضيني  ■ ماذا تقولني 
يعتربونك مثلهم االعىل؟

او  وجهكم  يف  تقف  السلبيات  تدعوا  ال   □
بظروف  منر  احيانا  طموحاتكم.  من  تحد 
وحواجز.  وصعوبات  عراقيل  ونواجه  قاسية 
الذي يطمح اىل الوصول، عليه ان يضع نصب 
يتعرث  قد  عليه.  ويسري  محددا  خطا  عينيه 
احيانا ويقع يف احيان اخرى، فكام ان الوقوع 
عدم  كذلك  الوقوف،  منه  لنتعلم  رضوري 
االنهزام والوقوف مجددا رضوري ايضا لبلوغ 

الهدف وتحقيق االحالم.
ن. ج 

طاملا لدي القدرة 
على ممارسة هذه الهواية 

لن اتوقف

تذرف دموع 
الفرح بعد 

احرازها 
امليدالية 
الذهبية 
وتأهلها 

اىل اوملبياد 
طوكيو 2020.


