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رياضة

نمر جبر

منتخب لبنان في كرة القدم
مرحلة جديدة في ظروف إستثنائية

جهاز فني لبناين جديد للمنتخب الوطني يف كرة القدم ،الستكامل املهمة التي بدأها الروماين ليفيو تشوبوتاريو يف
التصفيات االسيوية املزدوجة بقيادة جامل طه مديرا فنيا ووسام خليل مدربا 12 .سنة مرت عىل آخر قرار اتخذ بتعيني
مدير فني لبناين عىل رأس الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني عندما تم اختيار الكابنت اميل رستم للمنصب
العودة اىل الخيار الوطني كانت طبيعية
يف ظل الظروف الحالية .الخيار باعتامد
جامل طه ووسام خليل كان وفق اعتبارات
تتناسب مع املعايري املطلوبة ومع متطلبات
املرحلة املقبلة .بعد اميل رستم طغت مرحلة
جديدة كان عنوانها فقدان الثقة باملدرب
املحيل ،فتوىل املهمة الحقا االملاين ثيو بوكري،
ثم االيطايل جيوسيبي جيانيني ،واملونتينغري
ميودراغ رادولوفيتش ،والروماين ليفيو
تشوبوتاريو.
خيارات اثارت جدال كبريا منذ وصول هؤالء
وقبل رحيلهم وبعده ،اذ انقسمت االراء بني

املدير
الفني
للمنتخب
الوطني يف
كرة القدم
جامل
طه.

داعم ومعارض لهم .لكن احدا مل يتحدث عن
دور املدربني اللبنانيني ،ومل يبحث يف مدى
تأثريهم االيجايب ،يف حال وجدوا سابقا او حاليا
يف االجهزة الفنية الوطنية.
املدرب الوطني قد يكون دامئا خيارا صائبا
بالنسبة اىل كثريين ،عىل اعتبار انه يعرف
شؤون اللعبة وشجونها ،ويعرف عقلية
الالعبني ،وحتى ارسار العديد منهم ،واالهم
انه يعرف الحاجات االساسية للمنتخب
بشكل ارسع من اي مدرب اجنبي قادم،
كونه راقب املنتخب والعبيه فرتة طويلة قبل
ان يقود السفينة.

طه كان الخيار الحتمي بال اي منافس حقيقي
عىل املنصب ،خصوصا وان مدريب الصف
االول يف لبنان مرتبطون باالندية عىل اختالفها.
هذا االمر ينطبق ايضا عىل اختيار وسام
خليل مدربا مساعدا ،السيام بعد استعراض
الئحة اسامء املدربني الذين يحملون شهادة
تدريب " "Aمن االتحاد االسيوي ،وعددهم
ليس كبريا ،علام ان معظمهم يعملون ايضا
مع اندية متنوعة .التقى االخري مع املعيار
املطلوب من االتحاد القاري ،ليكون للمرة
الثانية ضمن جهاز املنتخب ،بعد ان اخترب
الساحة الدولية عام  2002يف عهد املدرب
الفرنيس ريشار تاردي.
بعض املنتقدين لهذا الخيار ،غمز من قناة
ابتعاد الثنايئ طه وخليل عن مقاعد التدريب
الخاصة بالنوادي املحلية ،لكنهام يف الواقع مل
يبتعدا عن املالعب او عن اجواء املباريات،
بل تابعاها عن كثب وبادق تفاصيلها ،وذلك
بعدما نشطا يف تحليلها عرب القناة الناقلة
حرصيا للدوري اللبناين .هذا االمر يصب
يف خانة النقاط االيجابية ،اذ ميكن ان يقيم
الجهاز الفني اداء الالعبني وفق الصورة
التي رسمها حول كل واحد منهم ،من خالل
املالحظات االسبوعية التي د ّونها كل منهام.
اذا ،هي مرحلة جديدة اىل حد ما يفرتض ان
تتعامل مع ما تبقى من التصفيات ،حيث االمل
ببلوغ املونديال بات حسابيا ضعيفا ويحتاج
اىل معجزة يف زمن ولت فيه املعجزات .لكن
يبقى التأهل اىل كأس آسيا يف متناول اليد،
اللهم اذا عرفنا كيف نتحرض ونستعد ونتعامل
مع الظروف والعوامل والوقائع ،ناهيك
بالعمل عىل التأسيس ملنتخب اوملبي عرب
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االلتفات اكرث اىل املواهب الشابة ،وهو امر
اعطاه طه اولوية عندما توىل يف مرحلة سابقة
ادارة الجهاز الفني لفريق االنصار.
العودة اىل املدرب اللبناين تحدث عنها رئيس
لجنة املنتخبات وعضو اللجنة التنفيذية
لالتحاد اللبناين لكرة القدم الدكتور مازن
قبييس الذي اعترب ان تسمية جهاز فني محيل
لقيادة منتخب لبنان يف املرحلة املقبلة ،امر
ليس وليد صدفة بل كان طه الخيار الحتمي
بال اي منافس حقيقي عىل املنصب.
وقال" :ارتأت اللجنة التنفيذية لالتحاد
اعتامد خطة تفيض اىل لبننة االجهزة الفنية
للمنتخبات تباعا ،كام انها فرصة مناسبة
ستنعكس ايجابا عىل مختلف الكوادر الفنية
العاملة يف قطاع كرة القدم".
واشار رئيس لجنة املنتخبات اىل املرشوع
الجديد الذي اقرته اللجنة التنفيذية لوضع
الكرة اللبنانية عىل السكة السليمة .فقال:
"اتخذ االتحاد قرارات كثرية عىل كل الصعد،
كالبطوالت املحلية ،وشهادات املدربني،
اضافة اىل وضع خطط عديدة موضع التنفيذ
لتواكب انطالقة املرشوع ووصوله اىل خوامته
السعيدة وتحقيق اهدافه املرجوة".

 12سنة مرت على
آخر قرار اتخذ بتعيني مدير
فني لبناني

بدوره ،طرح املدير الفني جامل طه رؤيته
وخطته للمرحلة املقبلة التي سيكون عامدها
الشباب يف ظل الحراك الذي تشهده لعبة كرة
القدم يف لبنان ،خصوصا بعدما حافظ االتحاد
عىل مبدأ منح الالعبني الشباب دورا كبريا يف
منافسات دوري الدرجة االوىل للرجال ،حيث
الزم نوادي الدرجتني االوىل والثانية ارشاك
عدد من الالعبني اللبنانيني دون  22سنة يف
مجمل مباريات الدوري وكأس لبنان ،عىل
ان ال تقل املشاركة عن  600دقيقة لالعب
الواحد ،و 800دقيقة لالعبني اثنني ،و1200
دقيقة لثالثة العبني .كل ناد ال يستويف العدد
املطلوب من الدقائق يف نهاية املوسم الريايض،
يتم حسم ثالث نقاط من رصيده العام يف

بطولة الدوري .هذه الصيغة يتم اعتامدها
للموسم الثاين عىل التوايل ،بعد ان كانت املرة
االوىل يف املوسم املايض الذي تم الغاؤه .لكن
هذه املرة ،جرى الزام النوادي عدد دقائق اقل
من املوسم املايض بسبب الصيغة االستثنائية
للبطولة .كذلك منع النوادي املشاركة يف دوري
الدرجة االوىل من التوقيع مع اكرث من مثانية
العبني من مواليد  1990وما دون ( 30سنة
وما فوق) عىل كشوفاتها يف االتحاد ،وحدد
عدد املشاركني يف املباراة بخمسة العبني فقط
يف املباراة ،اي ان ال يزيد عددهم عن خمسة
حدا اقىص عىل كشف االسامء الذي يضم 20
العبا.
ولفت طه اىل التعاون والتنسيق الدامئني بني
افراد الجهاز الفني ودعا الجسم االعالمي
"الرشيك الدائم اىل املعاينة الواقعية واملؤازرة
لتحقيق ما نصبو جميعا اليه" .مل يقلل من
شأن العمل الكبري الذي قام به الجهاز الفني،
بدءا من حصص اختبار  24العبا مرشحني
لالنضامم اىل صفوف املنتخب مستقبال ،التي
انطلقت يف  29حزيران املايض عىل ملعب
املجمع املهني يف برئ حسن واختتمت يف
منتصف شهر متوز الفائت ،والتي وضعها
طه يف اطار الخطوة االوىل من ضمن خارطة
الطريق عىل املدى املتوسط التي يحملها يف
برنامجه ،وتتضمن  8نقاط وتؤمن تواصل
االجيال لتحقيق التوازن املطلوب من خالل
تجديد هادئ ومدروس لعنارص املنتخب يف
املدى القريب ،بحيث يخفض معدل االعامر
اىل  26 - 25سنة.
لخص طه املراحل االربع لالختبارات التي
شهدت التزاما وتجاوبا كامال من الالعبني
لتحقيق توازن مطلوب بني جيلني ،كاشفا عن
متيز نحو  5العبني "ميلكون املواصفات التي
نطلبها" .ومتنى ان يتم اعتامدهم كالعبني
اساسيني يف فرقهم ،وافساح املجال امامهم
البراز معدنهم الجيد "ليكون قرارنا عند
استدعائهم صائبا".
اضاف" :متابعتنا ستشمل الجميع لنقف
عىل مدى تطورهم حتى الذين مل يستدعوا
اىل الجزء االول من االختبارات ألن ابواب
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املنتخب مفتوحة امام كل من يستحق
الفرصة".
واكد الحرص عىل متابعة الدوري املحيل
والوقوف عىل مستوى الالعبني الشباب:
"سنتابع دوري الشباب وسنتواصل مع مدريب
االندية ملناقشة كل جديد واعطاء دور لالعبني
الصغار".
واشار اىل مواصلة البحث عن العبني لبنانيني
خارج لبنان ليكونوا دعامة للمنتخب االول،
مشددا عىل التعاون مع مدريب املنتخبني
االوملبي والشباب لتكوين تصور حول شكل
املنتخب يف السنوات املقبلة .وقال" :سنعقد
جلسة تقييم للمرحلة االوىل بني مرحلتي
الذهاب واالياب من دوري نوادي الدرجة
االوىل للرجال ،من اجل تكوين صورة عن
الالعبني والوقوف عند بعض االسامء".
ولفت اىل اهمية التعاون مع جميع االطراف
للوصول اىل االهداف املرجوة" :نشكر الجميع
عىل ثقتهم سنبذل قصارى جهدنا لنكون عىل
قدر الثقة ،وسنتعاون مع االتحاد والجهاز
الفني واالندية واالكادمييات واالعالم للوصول
اىل الهدف املنشود ،واالهم ان ال يكون هناك
فارق بني املنتخب الوطني والالعبني الصغار.
مثة عمل كبري ينتظرنا للنهوض باملنتخب
بعد االزمات املتتالية التي مرت ومتر بالبلد،
وسنحرص عىل ان يكون هناك تواصل مع
الجميع من دون استثناء او وجود حسابات
خاصة او ضيقة".
اضاف" :نستعد لتصفيات كأيس العامل وآسيا
عرب متابعة جميع الفرق واملباريات قبل
بداية الدوري .هناك اختبارات بدنية لالعبني
وستتم اقامة معسكرين ،داخيل وخارجي،
يف ايام الفيفا (من  1اىل  8ايلول املقبل)،
عىل ان يكون التجمع الوحيد قبل مباراة
تركامنستان".
وكشف عن العمل عىل متابعة الالعبني
الدوليني من بداية الدوري ،واقامة متارين يف
اوقات تحدد الحقا مع الالعبني املحرتفني يف
الخارج للوقوف عىل مستواهم.
عىل خط مواز ،سيكون التحضري للمباريات
الثالث املتبقية ضمن الدور االول من
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رئيس لجنة املنتخبات الوطنية الدكتور مازن قبييس متوسطا اعضاء الجهازين الفني واالداري للمنتخب الوطني.

التصفيات املزدوجة (كأس العامل 2022
وكأس آسيا  )2023بدءا من ترشين االول
املقبل ،عىل ان يسبقها معسكر اعدادي
يف االسبوع االول من ايلول املقبل خالل
"فيفا داي".
وفقا لتجارب سابقة ،اعترب طه ان فرصة التأهل
ال تزال متاحة" :مباراتنا امام تركامنستان عىل
ارضها هي الفيصل عىل هذا الصعيد".
وشدد عىل ان "ابواب املنتخب مفتوحة امام
كل من يثبت جدارته ،انطالقا من املتابعة
اللصيقة التي سيتوالها افراد الجهاز الفني يف
اثناء مباريات املوسم املقبل ،حيث سيشهد
شكل الدوري تغيريا خصوصا يف ما يتعلق
بايالء اصحاب االعامر الصغرية االهتامم

الجهاز الفني
يضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كال
من جامل طه مديرا فنيا ،ومساعده وسام
خليل مدربا ،وحيد فتال مدربا لحراس
املرمى ،ويوسف محمد (دودو) مستشارا
فنيا ،ومدير املنتخب فؤاد بلهوان،
واملنسق االعالمي وديع عبد النور.

والعناية والتحفيز ،فضال عن مواكبة بطوالت
الفئات العمرية والتشاور مع االجهزة الفنية
يف االندية".
ال شك يف ان املنتخبات الوطنية تحظى
باهتامم خاص من اللجنة التنفيذية لالتحاد
اللبناين لكرة القدم كونها متثل الصورة الكروية
للبلد ،ولكن تبقى مجموعة من االسئلة ترتدد
عىل نطاق واسع يف الوسط الكروي يف ظل
االزمات املتالحقة والصعوبات الكبرية" :اي
كرة قدم نريد؟ اي منتخبات نريد؟ اي نتائج
عربية ،آسيوية ودولية نريد؟".
االجابة عن كل هذه االسئلة تحتاج اىل الكثري
من التمحيص والدقة يف اتخاذ القرارات وآلية
تنفيذها .فهل نستفيد من هذه الفرتة الدقيقة
والحرجة العادة البناء عىل قواعد صلبة؟ وهل
نتعلم من تجاربنا السابقة ونتفادى االخطاء
التي ارتكبت عىل مدار سنوات طويلة؟
يعي املسؤولون يف اللعبة الشعبية ان صفحة
جديدة فتحت يف تاريخ اللعبة ألن ما قبل
 17ترشين االول  2019وتفاقم االزمات
االقتصادية واملالية واالجتامعية ،وصوال اىل
جائحة كورونا لن يكون كام بعدها ،علام ان
املرحلة سانحة عىل الرغم من صعوباتها لصنع
كرة قدم وانتاج نجوم.
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