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رياضة

ال يرتدد موزع منتخب لبنان الالعب الدويل ونجم فريق الريايض بريوت وائل عرقجي يف االعراب عن قلقه من االحوال التي 
وصلت اليها االوضاع يف البلد، ودفعته اىل االحرتاف بعيدا من الدوري املحيل وتجديد عقده يف الدوري القطري، وتحديدا مع 

فريق الشامل الذي قاده يف املوسم املايض اىل احراز اللقب

يلعب  مل  الذي  وائل عرقجي،  يستبعد  ال 
فريق  صفوف  يف  اال  املحلية  البطولة  يف 
املراحل  يف  ينضم  ان  بريوت،  الريايض 
االوىل  الدرجة  دوري  من  الحاسمة 
للرجال يف موسم 2020 ـ 2021 اىل فريق 
الظروف،  سمحت  حال  يف  لبنان  دينامو 
ادارة  الشديد عىل  عتبه  اخفاء  دون  من 
يف  مكانا  له  ترتك  مل  التي  السابق  فريقه 

التشكيلة.
افق  التقت عرقجي يف جولة  العام"  "االمن 

حول تجربته االحرتافية الثالثة بعد الصني.

يف  يلعب  لن  النه  حزين  عرقجي  وائل   ■
الدوري اللبناين يف املوسم املقبل؟

اىل  اضطررت  ويالالسف  حزين.  طبعا   □
مغادرة لبنان يف هذه االوضاع الصعبة التي 
مواصلة  يف  بشدة  ارغب  كنت  فيها.  مير 
املقبل  املوسم  اللبناين يف  الدوري  اللعب يف 
جاءتني  الحمدلله  تسمح.  مل  الظروف  لكن 
الفرصة للعب خارج لبنان، واالحرتاف للمرة 
الثالثة، ورفع اسم بلدي عاليا كام يف املرات 

السابقة.

الشامل  فريق  مع  عقدك  جددت  ملاذا   ■
القطري؟

كيف  وتعرف  جدا  محرتفة  ادارته  الن   □
تجربتي  يف  نجحت  العبيها.  مع  تتعامل 
السابقة يف املساهمة مع زماليئ يف الحفاظ 
هذا  تكرار  يف  الرغبة  ولدي  اللقب،  عىل 
ثقتها ووكيل  النادي عىل  ادارة  اشكر  االمر. 
اخ،  مثابة  هو  الذي  لبابيدي  محمد  اعاميل 
اخر،  امر  اي  قبل  مصلحتي  عىل  والحريص 

نجم فريق الريايض ومنتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي.

كذلك الوكيل شادي عدليات الذي يساعدنا 
خارج لبنان.

■ ماذا تعلمت من تجربة املوسم املايض يف 
الدوري القطري؟

ألن  نوعها  من  فريدة  تجربة  كانت   □
بلدنا  عن  تختلف  الخليج  دول  يف  الثقافة 
تشكل  كانت  لكنها  اخرى.  بلدان  وعن 
تحديا جديدا ونجحنا يف الحفاظ عىل لقب 
الدوري عىل الرغم من املنافسة القوية. ان 
مسؤولية  بطل  فريق  يف  اجنبيا  العبا  تكون 
كبرية، كام ان العبء والضغط كبريان السيام 

مقال

لكل مجتهد نصيب 
ومرمر جّد ووجد

التدريب  اىل  ينتقل  باسم مرمر اول مدرب محيل  الكابنت  العهد  لنادي  الفني  املدير  بات 
يف الخارج. دخل املدرب اللبناين التاريخ الريايض من الباب الواسع، وحصد نتائج نجاحاته 

املحلية، العربية والقارية. 
لقب كأس االتحاد االسيوي مع فريقه العهد الذي حمله مرمر اىل املالعب الكويتية، اتاح له 

فرصة ان يصبح مديرا فنيا لنادي العريب الكويتي ملدة سنة. 
بارش ابن الثالثة واالربعني عاما مشواره الجديد مطلع الشهر املايض، حامال يف جعبته رصيدا 
كبريا من االلقاب من ناديه العهد، ومتسلحا بأمل نقل التجربة اىل النادي الكويتي الجامهريي 

الذي يبحث عن لقب الدوري منذ 17 عاما.
كان مفاجئا للوسط الكروي املحيل خرب انتقال الكابنت مرمر اىل الكويت، باستثناء الالعبني 
السابقني يف الفريق اللبناين السوري احمد الصالح والغاين عيىس يعقوبو اللذين لعبا دورا 
محوريا يف ارساء خيار االدارة الكويتية. املفاجأة كانت عىل جميع الصعد، اذ ان عالقته مميزة 
جدا مع نادي العهد. فهو ابن النادي، مل يلعب او يدرب اي ناد آخر طوال 24 عاما قضاها 
يف املالعب، كالعب منذ العام 1996، وكمدرب بعد اعتزاله يف العام 2010. تدرج من مدرب 
للفئات العمرية اىل مدير فني للمنتخب االول. حصد االلقاب محليا بثالث كؤوس دوري، 
ولقبني يف مسابقة كأس لبنان ولقبني يف مسابقة كأس السوبر. انها املرة االوىل التي يصبح فيها 
مدرب لبناين مقيم يف لبنان مدربا لفريق غري لبناين. علام ان بعض االسامء املحلية سبق ان 
ظهرت عىل ساحة التدريب الخارجية، مثل الكابنت فؤاد الحلبي وبسام زبيب، لكنها بقيت 
تجارب خجولة من مدربني مل يكونوا مقيمني يف لبنان او بدأوا مسريتهم يف املالعب اللبنانية.

االحرتاف الخارجي اصبح معتادا يف الكرة اللبنانية منذ سنوات، مع انتقال عدد من الالعبني 
اللبنانيني للعب مع فرق عربية واوروبية. كثرية هي االسامء، من يوسف محمد "دودو" اىل 
رضا عنرت وحسن معتوق وغريهم الكثري. لكن باسم مرمر هو اول مدرب لبناين يتسلم تدريب 
فريق خليجي. من كان يتوقع احرتاف التدريب خارج لبنان، خصوصا وان واقع الكرة اللبنانية 
عىل الصعيدين العريب واالسيوي ال يسمح بالذهاب بالتفاؤل بعيدا. فصورة لبنان خارجيا قد 
تكون ناصعة يف اكرث من مجال، لكن عىل صعيد كرة القدم فهي غري مشجعة ألي ناد يريد 
ان يتعاقد مع مدرب. لكن املدرب مرمر ومن خلفه نادي العهد، كرسا هذه القاعدة باحراز 
لقب كأس االتحاد االسيوي والسيطرة عىل االلقاب املحلية، ما فتح الباب امام املدرب اللبناين 

لالحرتاف يف الخارج.
تاريخيا، مل يكن لبنان حارضا خارجيا عىل صعيد التدريب. اقترص االمر عىل لقب افضل 
مدرب يف آسيا لشهر متوز يف العام 1995 ناله املدرب عدنان الرشقي. حتى عىل الصعيد 
املحيل مل يحرز سوى اربعة مدربني محليني لقب الدوري: عدنان الرشقي، اميل رستم، جامل 
طه وباسم مرمر. هذا انجاز اضايف للمدرب الشاب مرمر ليك يكون اسمه اىل جانب مدربني 

كبريين مرّا عىل الكرة اللبنانية.
ابنائهم واحد  ابرز  التخيل عن احد  العهد عاشوا رصاعا بني  القيمني عىل نادي  صحيح ان 
الصانعني االساسيني النجازات فريقهم، وبني تشجيع مدربهم عىل خطوة قد تكون االهم يف 

مسريته الكروي. 
ال شك يف ان مهمة الكابنت مرمر ستكون صعبة، لكن من كان يفكر يف ان مدربا لبنانيا مع ناد 

لبناين ميكن ان يكون بطل آسيا؟ 
ال يشء مستحيال. لكل مجتهد نصيب، ومرمر يستحق هذا النصيب.

نمر جبر

واحتامل  عليك  مركزة  تكون  االنظار  وان 
استبدالك وارد دامئا.

■ مباذا تختلف معاملة الالعب املحرتف يف 
الدوري القطري عن غريها؟

اللبناين  الشعب  يحب  القطري  الشعب   □
كثريا ومثة احرتام كبري للبنانيني يف قطر، ومل 
اشعر يوما بانني العب اجنبي. كام ان ابناء 
الجالية اللبنانية وقفوا اىل جانبي واحاطوين 

وتشجيعهم. برعايتهم 

■ ما الفارق بني تجربتي االحرتاف يف الصني 
ويف قطر؟ 

الرابع يف  آسيا ورمبا  افضل دوري يف  الصني   □
والدوري  ليغ"  و"يورو  اي"  يب  "ان  بعد  العامل 
الدوري  االجانب يف  الالعبني  غالبية  االوسرتايل. 
االمرييك  الدوري  يف  معروفة  اسامء  الصيني 
واملنافسة  مرتفعة  الفرق  ميزانيات  للمحرتفني. 
املنتخب  مشاركة  سخية.  والتقدميات  قوية 
الصيني لكرة السلة يف الدوري الصيفي لـ"ان يب 
اي" قد تخترص كل يشء. يف املقابل، يأيت الدوري 
القطري مبارشة بعد الدوري اللبناين من ناحية 

الحامسة واملنافسة ومشاركة فرق قوية. 

والدوري  املحيل  الدوري  بني  الفارق  ما   ■
القطري عىل الصعيد الفني؟

كاف  عدد  اىل  القطري  الدوري  يفتقد   □
من الالعبني القادرين عىل متثيل بالدهم يف 
املنتخب الوطني خالفا للبنان. كام تنقصهم 
االكادمييات التي تهتم بالالعبني الصغار من 
من  الرغم  عىل  العمرية.  الفئات  مختلف 
ذلك، يضم كل فريق العبني دوليني او ثالثة. 
حدا  فرق  اربعة  بني  محصورة  املنافسة 
اقىص. صحيح ان املنتخب القطري مير راهنا 
صعبا  رقام  كان  لطاملا  لكنه  صعبة،  فرتة  يف 

وبلغ الدور النصف النهايئ لبطولة آسيا.   

■ اىل ماذا ستشتاق يف الدوري اللبناين؟
وجمهور  عموما،  اللبناين  الجمهور  اىل   □
مكانة  له  الذي  خصوصا  الريايض  النادي 

nemer.jabre66@yahoo.comخاصة يف قلبي.

العب الرياضي ومنتخب لبنان وائل عرقجي:
ال مكان لي في دوري املوسم املقبل

لم اشعر بانني العب 
اجنبي في الدوري القطري

غياب الالعب االجنبي 
يضاعف التحدي امام 

الالعب املحلي
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■ هل ميكن ان نراك مجددا يف الدوري 
املحيل يف املوسم املقبل وتحديدا يف االدوار 

الحاسمة؟
□ ال مانع يف حال سمحت الظروف واختتم 
انتهت مباريات فريقي  او  القطري  الدوري 
يف  الحاسمة  االدوار  قبل  او  متوز  شهر  قبل 

اللبناين.  الدوري 

الريايض  لفريق  االفضلية  تزال  ال  هل   ■
بريوت؟

الريايض  تشكيلة  افضلية.  مسألة  ليست   □
ومل  النخبة  ضمت خمسة العبني من الئحة 
اليها،  اضايف  العب  اي  االمكان ضم  يف  يعد 
يف  لذا،  الشانفيل.  فريق  تشكيلة  كذلك 
الحاسمة،  االدوار  يف  للمشاركة  عوديت  حال 
لبنان  دينامو  فريق  صفوف  يف  سألعب 
وتربطني  احرتافية،  بطريقة  يعمل  الذي 
الفني  ومديره  قلعاوي  فيصل  برئيسه 
مميزة  عالقة  الحاج  جاد  الوطني  املدرب 
االمور  كل  السلة.  كرة  يف  بدايايت  اىل  تعود 
يف  الحاج  مع  تجربتي  وان  خصوصا  واردة، 
املنتخب الوطني كانت ناجحة وال مانع من 

تجديدها يف النادي.

■ كيف سيكون تأثري غياب الالعب االجنبي 
الفنية  الناحيتني  من  الدوري  بطولة  عىل 

واالستعراضية؟
□ سيكون قويا حتام، خصوصا وان معظم 
من  كانوا  استقدامهم  تم  الذين  الالعبني 
مرورهم  مجرد  ان  بدليل  عال،  مستوى 
للحصول  امامهم  الباب  فتح  الدوري  يف 
اجنبية  دول  يف  دوريات  يف  عقود  عىل 

وبطوالتها. 

يعوض  ان  اللبناين  الالعب  يستطيع  هل   ■
هذا النقص؟

لكن  الرتاجع،  بعض  اللعبة  ستشهد  رمبا   □
متاحة  الفرصة  تدريجا.  ستتحسن  االمور 
الشباب  وخصوصا  املحليني  الالعبني  امام 
امكاناتهم  وابراز  التحدي  لخوض  منهم 

واثبات قدراتهم.

رياضة
اثبت هذا االمر يف اكرث من مناسبة. اعتقد ان 

يف امكانه سد الفراغ يف اكرث من مركز.

ان  تتمنى  الذي  املوزع  الالعب  هو  من   ■
تلعب اىل جانبه؟

والرت  االمرييك  االجنبي  الصعيد  عىل   □
التحدي  ويحب  "مجنون"  النه  هودج 
الصعيد  عىل  صعبة.  خيارات  يأخذ  ودامئا 
طريقة  احب  الذي  رشتوين  جوزف  املحيل 
لعبه الهجومية وحامسه واندفاعه لتحقيق 
طريقتي  كبري  حد  اىل  تشبه  التي  الفوز 
كان  املنتخب  تعاوننا يف  ان  علام  واسلويب، 

ناجحا اىل حد كبري.

عرقجي  بني  العالقة  حقيقة  هي  ما   ■
واملدرب احمد فران؟

يف  كنت  منذ  مدريب  فهو  قدمية،   عالقة   □
مباريات  معا  ربحنا  عمري.  من  السادسة 
ساعدين  لقد  كبرية.  القابا  واحرزنا  مهمة 
كثريا وضحى من اجيل، لذا اعتربه مثابة اخ 

وتأثريه كبري عىل مسرييت. 

■ رئيس نادي دينامو لبنان فيصل قلعاوي 
وقد  تشكيلته  يف  مكانا  لك  سيرتك  انه  قال 
النهايئ!  النصف  الدور  يف  فريقه  اىل  تنضم 

ما هو ردك؟
الظروف.  سمحت  حال  يف  قادم  انا   □
ولديها  جيدة  عنارص  تضم  الفريق  تشكيلة 
يصبح  ابراهيم  احمد  انضامم  ومع  خربة، 

الفريق من املنافسني الجديني عىل اللقب.

الوان  عن  مجددا  للدفاع  متحمس   ■
الوطني؟ املنتخب 

هناك  يعد  مل  برصاحة  حد.  اقىص  اىل   □
سوى  البلد  اىل  العودة  عىل  يشجعني  ما 

املنتخب الوطني وليس اي امر آخر.

االزمات  خالل  االتحاد  عمل  تقّيم  كيف   ■
املتتالية؟

اكرم  رئيسه  وتحديدا  بواجبه  قام  لقد   □
الذي بذل جهدا كبريا. ال اعرف ماذا  حلبي 

ان  امتنى  ذلك.  من  اكرث  به  يقوم  ان  ميكن 
والالعب  اللعبة  حامية  عىل  الرتكيز  يبقى 
اللبناين النهام االساس يف استمرار كرة السلة.

يف  حصلت  التي  التغيريات  رأيت  كيف   ■
دخلت  التي  الجديدة  واالسامء  املنتخب 
الخربة  عنرصي  بني  والدمج  التشكيلة  اىل 

والشباب؟
□ ما حصل جيد، وهناك بعض االسامء التي 
تستحق الدخول اىل التشكيلة وتعطيها دفعا 
للجهازين  الجيد  العمل  مع  امتنى  اضافيا. 
قدر  عىل  النتائج  تأيت  ان  والفني  االداري 

اللبناين.   الجمهور  طموحاتنا وطموحات 

رقام صعبا  اللبناين  املنتخب  يزال  ال  ■ هل 
يف آسيا؟

□ من دون ادىن شك. بدليل انه عىل الرغم 
العامل  بطولة  اىل  التأهل  يف  اخفاقنا  من 
تافهة  اخطاء  نتيجة  مبارياتنا  نخرس  كنا 
مثل  وقوية  عريقة  منتخبات  امام  وفردية 

الالعبني  مع  التعاطي  يف  مميزة  طريقته 
وحرية  كبرية  براحة  معه  يشعرون  الذين 
عىل  القائد  مبسؤولية  شعرت  معه  وثقة. 
الذين  املدربني  لبقية  خالفا  امللعب،  ارض 

تعاملت معهم يف املنتخب.  

■ ماذا ينقص املنتخب ليكون يف حال افضل؟
القامات  اصحاب  الالعبون  ينقصنا   □
يف  الطول  نسبة  كانت  قدميا  الفارعة. 
تشكيلة املنتخب عالية مثل جان عبدالنور، 
فادي الخطيب، مات فريجي، براين بشارة، 
االخريان  فرومن.  وجاكسون  فوغل  جو 
من  املنتخب  يف  وفعاال  كبريا  تأثريهام  كان 
ناحيتي التسجيل والتقاط الكرات املرتدة.

■ هل نحن محكومون دامئا بخيار الالعب 
املجنس يف مركز االرتكاز؟

□ ليس رضوريا. هذا االمر يعود اىل املدير 
اتر  الالعب  ان  علام  للمنتخب،  الفني 
يبخل بيشء  قدم مستوى جيدا ومل  كاجوك 
وكان خيارا صائبا. لكن ظروفا وعوامل كثرية 
حالت دون متكنه من تحقيق هدفه بقيادة 

املنتخب اىل بطولة العامل.

■ من هو الالعب االجنبي الذي كنت تحب 
ان تواجهه؟

□ االيراين حامد اهادادي، لكنه فاجأين بادائه 
يقدمه  كان  للذي  الشانفيل خالفا  فريق  مع 

مع الفرق االيرانية ومع منتخب بالده.

■ من هو افضل اجنبي يف نظرك شغل مركز 
املوزع يف الدوري اللبناين؟

□ والرت هودج وطوين ماديسون. 

■ والالعب الذي كنت تحب ان تتفرج عىل 
ادائه وتأثرت به؟

- كان يعجبني اداء عيل محمود يف امللعب 
ومتريره  وطريقة خطفه  التمركز  يف  وذكاؤه 
النادي  يف  كبرية  بصمة  ترك  لقد  للكرة. 

الريايض ويف املنتخب الوطني.
ن. ج

لم يعد هناك 
ما يشجعني على العودة 

سوى املنتخب الوطني

املدرب جو 
مجاعص اعطاني الدور 

الذي اطمح اليه

للموسم  الريايض  تعاقدات  قرأت  كيف   ■
منصور  عيل  الالعبني  مع  وتحديدا  املقبل 

وكريم زينون؟
ثنايئ يف  افضل  □ خيار صائب النهام شكال 
املوسم املايض مع فريق هوبس. اتوقع لهام 
اختربتهام  وانني  خصوصا  باهرا  مستقبال 
لهام  وامتنى  الوطني،  املنتخب  كثب يف  عن 
فريقهام  مع  اهدافهام  تحقيق  يف  التوفيق 

الجديد.

■ هل تشكيلة الريايض الحالية مع الالعبني 
الجدد قادرة عىل الحفاظ عىل اللقب؟

االبرز الحراز  املرشح  الريايض  □ لطاملا كان 
عىل اللقب او االحتفاظ به، وهذا االمر لن 
يتغري. حتى يف الظروف الصعبة، عندما حل 
 2019 ـ   2018 موسم  يف  الرابع  املركز  يف 
النهايئ،  النصف  الدور  الشانفيل من  واقىص 
بريوت  فريق  حساب  عىل  اللقب  احرز  ثم 

فريست كلوب.

■ هل تعترب ان خيار الكابنت جان عبد النور 
يف البقاء يف صفوف الريايض كان صائبا؟

الريايض قميصه  □ بعد سنتني سرتفع ادارة 
جانب  اىل  النادي  يف  سالم  صائب  قاعة  يف 
قمييص عيل محمود واسامعيل احمد. جان 
لرتك  سببا  له  اجد  وال  النادي  اساطري  من 

الفريق.

ما يف  يوما  ترفع قميصك  ان  تتمنى  ■ هل 
امللعب؟

رمبا  النادي.  يف  بقيت  حال  يف  طبعا،   □
ظروف البلد قد ال تسمح يل بالعودة، ال بل 

قد تدفع ببعض الالعبني اىل املغادرة.   

■ برصاحة، هل عيل منصور قادر عىل سد 
فراغ غيابك؟

لها  التي سيتعرض  الضغوط  ان  □ ال شك يف 
يف الريايض تختلف عن تلك التي كان يعيشها 
دون  من  لكنه  هوبس،  السابق  فريقه  مع 
انه  علام  معها،  التكيف  عىل  قادر  شك  ادىن 
وقد  املوزع،  مركز  يف  املميزين  الالعبني  من 

اوسرتاليا ونيوزيلندا، ولو تفاديناها لكنا يف 
مكان آخر.

الفني جو مجاعص  املدير  ان  تعترب  ■ هل 
هو الشخص املناسب يف املكان املناسب؟

االمد.  طويل  عقد  لديه  يكون  ان  يجب   □
رمبا هو املدرب الوحيد الذي جعلني اشعر 
اكون.  ان  اطمح  كام  امللعب  يف  بانني 


