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رياضة

مل تكن عودة منتخب لبنان للشابات لكرة القدم من البحرين عادية، بل كانت مكللة بالذهب بعد حلوله يف املركز االول 
واحرازه لقب بطولة غرب اسيا اثر فوزه يف املباراة النهائية عىل املنتخب البحريني بنتيجة 3 – 0، ليضيف لقبا جديدا اىل 

الكرة النسائية بعد لقب منتخب الناشئات دون 15 سنة

لقبان لفتيات لبنان يشكالن بارقة امل يف الكرة 
النسائية، ويعززان الثقة يف امكان الذهاب بعيدا 
يف قارة اسيا عىل صعيد كرة القدم النسائية، يف 

حال واصل االتحاد اهتاممه باللعبة. 
"االمن العام" التقت املدير الفني للفريق املدرب 
اغوب دميريجيان، وكانت جولة افق حول بطولة 

غرب اسيا وواقع الكرة النسائية ومستقبلها. 

يف  املنافسة  دميريجيان  املدرب  يصف  كيف   ■
بطولة غرب اسيا التي استضافتها البحرين؟

□ غالبا ما يكون املنتخب االردين املرشح االوفر 
حظا للقب، لكننا الحظنا يف هذه النسخة تراجعا 
البحرين  منتخبي  ان  واضحا  بدا  مستواه.  يف 
تطورا يف  انعكس  ما  باالهتامم،  واالمارات حظيا 
االداء واملستوى. لكن املنتخب اللبناين تفوق اداء 

ونتيجة ومتكن من احراز اللقب. 
 

■ هل كنت تتوقع هذه النتائج والعودة باللقب؟
يف  الفوز  يتطلب  اللقب  فاحراز  ما،  حد  اىل   □
اعضاء  جميع  لدى  كان  لقد  املباريات.  غالبية 
البعثة، وتحديدا الجهاز الفني والالعبات، شعور 
بأننا متفوقون وقادرون عىل تحقيق النرص، ما رفع 
من نسبة االرصار والعزمية عىل احراز اللقب. فوز 
منتخب االناث دون 15 سنة بلقب بطولة غرب 
اسيا يف االردن اعطى حافزا اضافيا لالعبات لتقديم 

مستوى جيد واحراز اللقب. 

■ من هو املنتخب االصعب الذي واجهه املنتخب 
اللبناين، وملاذا؟

□ املنتخب الفلسطيني، وتحديدا يف مباراتنا امامه 
يف الدور النصف النهايئ. ارتكبنا هفوات ونجحوا 
اىل 3 – 2 فمررنا  الفارق من 3 – 0  تقليص  يف 

املدير الفني ملنتخب كرة القدم للشابات املدرب اغوب دميريجيان.

وهل كانت اللعب عىل الطريقة اللبنانية؟ 
عىل  البطولة  يف  مبارياتنا  غالبية  يف  اعتمدنا   □
الطريقة اللبنانية، اي بناء الهجمة من الخلف من 
دون تشتيت الكرة واالستفادة من رسعة العباتنا. 
املنتخبات  نراقب  وكنا  مباراة ظروفها  لكل  لكن 
االخرى وطريقة لعبها، وعىل ضوء ما نشاهد كنا 

نعدل يف الخطة.

كأس  تسلمت  وهاب  ريدا  املنتخب  كابنت   ■
النهائية، لكن كان الفتا  البطولة يف ختام املباراة 
ان 4 العبات حملن شارة الكابنت؟ ملاذا اعتمدت 

هذا االسلوب؟ 
□ يف كرة القدم للفئات العمرية مدرستان، االوىل 
تعتمد عىل اختيار كابنت الدارة املجموعة، والثانية 

مقال

منتخبا السلة والقدم 
يحّركان الجمود الرياضي

عىل الرغم من حال الشلل التي تسيطر عىل االلعاب الرياضية الجامعية منذ 17 
تقاتل مبا تيرس من اجل  الفردية  الرياضات  تزال بعض  ترشين االول 2019، ال 
محاولة الصمود يف وجه االزمة االقتصادية واملالية القاسية التي ترضب لبنان. 

مضاجع  وتقض  الجمود  يطاولها  مل  التي  والقارية  الدولية  فاالستحقاقات 
االتحادات، مرتبطة يف شكل مبارش باملنتخبات الوطنية، وخصوصا منتخبي كرة 

القدم وكرة السلة اللذين يخوضان تصفيات قارية ودولية. 
نجح  اشهر،  اربعة  من  اكرث  منذ  الدوري  توقف  من  الرغم  وعىل  السلة،  ففي 
جو  الوطني  املدرب  الفني  املدير  بقيادة  الجديدة  الشبابية  حلته  يف  املنتخب 
االردن  العودة من معسكر  الحاج، يف  الوطني جاد  املدرب  مجاعص ومساعده 
السنوية  الثاين  عبدالله  امللك  دورة  بلقب  ومتوجا  بالذهب  مكلال  التدريبي 
الكاملة عىل  العالمة  15 سنة، محققا  دام  بعد غياب  فيها  التي شارك  التاسعة 
املباراتني  يف  الفوز  ان  كام  واالردن.  العراق  سوريا،  البحرين،  منتخبات  حساب 
االسيوية  التصفيات  من  االوىل  النافذة  والبحرين ضمن  العراق  امام  الرسميتني 
بطولة  ملف  يف  الراكدة  املياه  حركت   ،2021 آسيا  كاس  نهائيات  اىل  املؤهلة 
الدوري ودفعت ادارة اللعبة اىل اعادة النظر يف قرار تعليق املباريات الرسمية 
اللعبة اىل الدوران، واطالق دوري جديد ضمن  والبحث يف امكان اعادة عجلة 
وحق  النادي  وجود  وتحفظ  الحايل  الواقع  مع  تتامىش  جديدة  وانظمة  اطر 

الالعب وال تشكل عبئا ثقيال عىل االتحاد. 
مكتملة  غري  متقطعة  متارين  القدم  كرة  يف  لبنان  منتخب  يخوض  املقابل،  يف 
الرتكامين يف  املنتخب  امام  ملباراته  فنية غري مطمئنة، تحضريا  اجواء  العنارص يف 
ظروف  وسط   2023 اسيا  كأس  اىل  املؤهلة  التصفيات  ضمن  الجاري  اذار   31
صعبة ال تقترص عىل توقف مباريات الدوري، بل تشمل نواحي عديدة ابرزها 
متارين  يف  ينشطون  العبني  بني  افرادها  تشتت  التي  املنتخب  تشكيلة  وضع 
اخرى  او  الودية  املباريات  بعض  فيها  يخوضون  اعتيادية  غري  فرتة  يف  جامعية 
رسمية، لكن يف فرتات متباعدة، وبني العبني يتدربون فرديا واخرين يغيبون عن 
املشهد كليا واكرثيتهم من املحرتفني والذين ارتفع عددهم يف الفرتة االخرية بعد 
توقف البطولة وخروج بعضهم من لبنان لاللتحاق بعائالتهم من دون ان يكون 
عليهم  اعتمد  الذين  االساسيني  من  هؤالء  ان  علام  ناد.  اي  مع  ارتباط  لديهم 
السابقة، ويعتمد عليهم يف  الروماين ليفيو تشوبوتاريو يف املرحلة  الفني  املدير 

املقبلة.  املرحلة 
الوضع يف املجموعة الثامنة ليس افضل من الوضع الفني وهو غري سهل، خصوصا 
الكوري  العمالق  امام  نقاط   9 برصيد  الرتتيب  يتصدر  الرتكامين  املنتخب  وان 
مع  منتخبنا  يتساوى  بينام  لالخري،  اقل  مباراة  مع  واحدة  نقطة  بفارق  الجنويب 

نظريه الكوري الشاميل برصيد 8 نقاط لكل منهام.
وحده اتحاد الكرة الطائرة كان سباقا اىل االعالن عن الغاء املوسم الرسمي، بعد 

مشاورات مع فرق بطوالت نوادي الدرجات االوىل والثانية والثالثة. 

نمر جبر

ترتكز عىل اعطاء الفرصة الكتساب الخربة وتحّمل 
املسؤولية الكرب عدد ممكن من الالعبات. رسميا، 
لييل اسكندر وريدا وهاب تحمالن صفة الكابنت 
العراق، مل  امام  الثالثة  املباراة  الكابنت. يف  ونائبة 
تكن الالعبتان ضمن التشكيلة، فاخرتت ليانا صفي 
قررنا  اننا  علام  ونضوجها.  خربتها  بحكم  الدين 
ايضا اعطاء فرصة لالعبة فرح طيار لتحمل شارة 
الالعبة وهاب  اخرتنا  النهائية  املباراة  الكابنت. يف 
من  طلب  عىل  بناء  الفريق  كابنت  شارة  لتسلم 
زميالتها، وعندما تسلمت كأس البطولة مل ترفعه 

بل سلمته اىل زميلتها املصابة الرا بوحمرا.

الوزير  ابنة  ريدا  تجاه  بضغط  شعرت  هل   ■
ابنة هداف االنصار  السابق وئام وهاب او هبة 

التاريخي فادي علوش؟
تسمع  بأنها  اشعر  تجعلني  كانت  ريدا  ابدا.   □
كلمتي يف كرة القدم وليس كلمة والدها الوزير 
التقيته  ان  الذي مل يصادف  السابق وئام وهاب 
فهو  علوش  فادي  الالعب  اما  معه.  تحدثت  او 
حتى  هبة  ابنته  متابعة  عىل  ويثابر  جدا  مهتم 
يف التامرين، لكنه مل يحصل ان تدخل يف شؤون 

الفريق.   

قبل  البطولة  بلقب  الفوز  تتوقع  كنت  هل   ■
السفر اىل البحرين؟

□ كان لدي هذا الشعور. كنا جاهزين وقمنا بكل 
ما يلزم لتأمني الفوز، لكن عىل الرغم من اهميته 
مل يكن اولوية لدى املعنيني بقدر ما كان االهتامم 
بروح الفريق وبنيانه وتعاون العباته وتفاهمهن 
يف  وراقية  جميلة  بصورة  املنتخب  يظهر  حتى 

البطولة. لكننا  والحمد الله حققنا االثنني معا.

نصيب  من  سيكون  اللقب  ان  شعرت  متى   ■
لبنان؟

بنتيجة  املباراة االوىل وفوزنا عىل االردن  □ بعد 
3 – 0 ادركنا اننا دخلنا نادي املرشحني عىل اللقب. 
لكنني مل اتأكد من الفوز باللقب اال بعد االجتامع 
مع الالعبات يف الفندق قبل املغادرة اىل امللعب 
الجلسة  هذه  فخالل  النهائية.  املباراة  لخوض 
شاهدت الالعبات فيديو من االهل ومن العبات 

املطلوب  التحفيز  لهن كل  لهن قدم  nemer.jabre66@yahoo.comزميالت 

املدير الفني ملنتخب لبنان لكرة القدم للشابات:
قمنا بكل ما يلزم لتحقيق اللقب

يف فرتة عصيبة، خصوصا يف الدقائق العرش التي 
سبقت تسجيلنا االصابة الرابعة. 

■ هل املنتخب اللبناين كان متفوقا ام ان مستوى 
املنتخبات االخرى كان متدنيا؟

نفسه  هو  االردين  فاملنتخب  بالرضورة.  ليس   □
اسيا  غرب  ببطولة  االمارات  يف  علينا  فاز  الذي 
منتخب  مثل  االخرى  املنتخبات  اما  للناشئات، 
وفزنا   2018 تصفيات  يف  تواجهنا  فقد  البحرين 
عليه بنتيجة كبرية. لكن ذلك ال ينفي ان املنتخب 
اللبناين تطور مستواه وقدم اداء جيدا خصوصا يف 

املباراة النهائية.

الفني،  الجهاز  اعتمدها  التي  الخطة  هي  ما   ■
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للفوز. كام القت كل من اسكندر ووهاب وليانا 
وطيار كلمة اظهرت فيها كل واحدة منهن مدى 
العزمية والرغبة يف الفوز، فشعرت انني يف موقف 

حرج.

■ ما هي الصعوبات التي واجهتكم خالل مرحلة 
التحضري؟

□ الظروف الصعبة التي مر فيها البلد، وما رافقها 
من قطع للطرقات، وصعوبة وصول الالعبات اىل 
املتوافرة  املالعب  وقلة  مواعيدها،  يف  التامرين 
التي وضعت يف ترصف املنتخب، فكانت التامرين 
اىل  اضافة  واالنصار.  برئ حسن  محصورة مبلعبي 
ارتباط الالعبات مبدارسهن، ما ادى اىل عرقلة يف 

برنامج التحضري والتامرين.

وهل  االهل،  يلعبه  الذي  الدور  اهمية  ما   ■
مواكبتهم تساعد الالعبات عىل الرتكيز اكرث؟

وان  خصوصا  جدا  ايجابيا  االهل  دور  كان   □
دون  من  الحضور  عىل  تقترص  كانت  مواكبتهم 
التدخل باالمور الفنية او االدارية او اللوجستية، 
كام ان وجودهم كان يطمنئ الالعبات. املساعدة 
مبواعيد  االلتزام  كان  االهل  قدمها  التي  االهم 

التامرين عىل الرغم من كل الظروف. 

البطولة عىل  ■ حصل املنتخب اضافة اىل كأس 
لقبني، هدافة املسابقة لالعبة لييل اسكندر برصيد 
تتوقع  كنت  هل  النظيف.  واللعب  اصابات،   7

هاتني الجائزتني؟
الهدافة  هي  من  تحدد  واالرقام  االحصاءات   □
من  عددا  اقل  نال  الذي  املنتخب  هو  ومن 
البطاقات الصفر. كنت دامئا احذر الالعبات من 
رضورة عدم ارتكاب االخطاء او اللجوء اىل الرضب 
املتعمد الذي يلجأ اليه الالعب الضعيف، خصوصا 
وان الكرات الثابتة يف الكرة النسائية تلعب دورا 
كأس  الشباك.  االصابات وهز  تسجيل  اساسيا يف 
اللعب النظيف ال تقل اهمية عن كأس البطولة 

بالنسبة ايل.  

جائزة  تستحق  ياغي  رشا  الحارسة  تكن  امل   ■
افضل حارسة مرمى، خصوصا وان شباك مرماها 

مل تهتز سوى 3 مرات؟ 

□ لقد ارشكنا ثالث حارسات يف البطولة ومل تكن 
الحارسة ياغي موجودة يف كل املباريات عىل خط 
املرمى. هذا االمر عىل االرجح قلص من حظوظها 
للحصول عىل جائزة افضل حارسة، لكن ذلك ال 
مينع انها جيدة وتتمتع مبستوى مميز وينتظرها 

مستقبل واعد.

■ هل مستوى املنتخب يعكس مستوى الدوري؟
ميكنني  اخرى،  ببلدان  مقارنة  اجرينا  اذا   □
ان اقول نعم. االتحاد يف لبنان ينظم اكرث من 
بطولة للفئات العمرية لالناث )دون 15 سنة، 
دون 17 سنة ودون 19 سنة( وهناك العبات 
يشاركن يف البطوالت الثالث او يف بطولتني، ما 
يعني ان يف جعبتهن عددا كبريا من املباريات 
تطور  عىل  ايجابا  ذلك  وسينعكس  واالحتكاك 

املستوى. 

■ هل تتجاوب الالعبات مع طلبات املدير الفني 
اكرث من الالعبني؟

وتحرتم  ملتزمة  بطبعها  املرأة  كبري.  حد  اىل   □
الرجال  عند  التعليامت.  اىل  وتستمع  الخطط 
االمر مختلف ألن البعض مييل اىل اظهار االبداع 

والفنيات وان عىل حساب التعليامت والخطط.

■ ماذا ينقص الكرة النسائية يك تتطور؟
االكادمييات  من  االهتامم  من  املزيد   □
ما  غرار  عىل  تحديدا  الصغريات  بالالعبات 
ثقافة  نرش  عىل  العمل  الذكور.  عند  يحصل 
تفيد بأن لعبة كرة القدم ليست ذكورية فقط، 
بل تستطيع املرأة ان تربع فيها كام برعت يف 
مجاالت عديدة وان ال تبتعد من مزاولتها عن 

اول ارتباط جدي.

رياضة
■ اين موقع الكرة النسائية عىل الصعيدين العريب 

واالسيوي؟
دون 15  لالناث  اسيا  لغرب  بطولتني  آخر  يف   □
سنة ودون 19 سنة، كنا روادا ليس فقط يف غرب 
اسيا بل يف البلدان العربية ايضا باستثناء االفريقية 
منها. لكننا بالطبع ال نزال بعيدين وبعيدين جدا 
عن بلدان رشق اسيا مثل كوريا الجنوبية، اليابان، 
الكرة  البلدان  هذه  ففي  وبنغالدش،  اوسرتاليا 

النسائية تضاهي الكرة الرجالية وتنافسها.

وهل  مطمنئ،  النسائية  الكرة  مستقبل  هل   ■
ميكن مقارنتها بكرة القدم عند الرجال؟

كرة  دخلت  الرجال  عند  للمقارنة.  مجال  ال   □
بطولة  يف  خصوصا  االحرتاف  مجاالت  القدم 
الدرجة االوىل، اما عند السيدات فال تزال اللعبة 
مجرد هواية من دون رواتب. علام ان الالعبات 
نتيجة  مالية  مكافأة  عىل  بحصولهن  موعودات 
عام،  شكل  يف  اسيا.  غرب  بطولة  بلقب  فوزهن 
االفضل وعدد  تدريجا نحو  تتغري  بدأت  العقلية 
الفرق يرتفع ما يعني ان عدد الالعبات بدأ بدوره 
يتزايد وهناك اهتامم الفت بالكرة النسائية عرب 
مواقع التواصل االجتامعي، والفضل يعود ايضا اىل 
الجهود التي تبذلها املسؤولة االعالمية لكرة القدم 

النسائية فاتن ايب فرج. 

■ ما هي املشاريع املستقبلية للمنتخب؟
يف  املقررة  اسيا  غرب  بطولة  يف  املشاركة   □
االمارات العربية املتحدة يف كانون االول املقبل، 
ويف التصفيات املؤهلة اىل نهائيات كأس اسيا يف 

العام 2021. 

■ من هي الالعبة التي تعترب ان لديها مستقبال 
واعدا يف كرة القدم؟ 

□ ما ساعدين وساعد الجهاز الفني عىل تحقيق 
جميع  من  واحدة  مسافة  عىل  كنا  اننا  النتائج 
الالعبات. اعتقد ان لييل اسكندر ونور نجيم وفرح 
الطيار وريدا وهاب وسنتيا صالحو وصويف فياض 
ال  هذا  لكن  واعد،  مبستقبل  ويعدن  االبرز  هن 
الفرصة  ميتلكن  ال  االخريات  الالعبات  ان  يعني 

نفسها.
ن. ج

اعتمدنا في غالبية 
مبارياتنا في البطولة على 

اللبنانية الطريقة 


