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رياضة

تأسس املنتخب اللبناين لكرة القدم للسّيدات العام 2005 بعد عملية تجميع الالعبات من الجامعات حيث مل يكن يف تلك 
الفرتة اندية لكرة القدم للسيدات. ويف العام 2006 شارك املنتخب اللبناين يف بطولة كأس العرب للسيدات بنسختها االوىل 

يف مرص وبعدها يف بطولة غرب اسيا العام 2007

شهد العام 2008 انطالق اول دوري للسيدات يف 
لبنان والذي اصبح الحقا يرفد املنتخب الوطني 
بالالعبات. والحقا شارك املنتخب يف العديد من 
 2019 العام  اسيا  غرب  بطولة  ابرزها  البطوالت 
يف البحرين والذي اعتمد فيه الجهاز الفني عىل 
الالعبات من الفئات العمرية الصغرية، اىل جانب 
العبات خربة لتدعيم صفوفه الذي فاحرز حينها 

امليدالية الربونزية.
ويف العام 2020 احرزت شابات لبنان لقب بطولة 
للمرة  سنة  دون 19  للشابات  الثانية  اسيا  غرب 
املباراة  يف  البحرين  شابات  بفوزهن عىل  االوىل، 

النهائية بنتيجة 3 – 0.
كرة القدم النسائية بدأت نشاطها رسميا يف لبنان 
عام 2008. ومع مرور السنوات ويف ظل االهتامم 
الكبري من قبل االتحاد الدويل بهذه الفئة، اصبحت 
اللبناين  االتحاد  لدى  اولوية  النسائية  الكرة 
الدويل  االتحاد  اهتامم  عىل  االدلة  واحد  للعبة. 
بالكرة النسائية تخصيصه مبلغ 500 الف دوالر 
كمساعدات لالتحادات وفرض انفاقها عىل الكرة 
النسائية وفصلها عن مساعدات كرة القدم للرجال 

والتي بلغت مليون دوالر العام املايض.
اهتامم اتحادي امثر احرازا للقب غرب اسيا عام 
بطوالت  اربع  اقامة  مع  للعبة  وانتشارا   2019
دوري اىل جانب كأس لبنان، وارتفاع عدد الالعبات 

املزاوالت للعبة واملسجالت بشكل رسمي.
كرة  يف  للسيدات  العرب  كأس  بطولة  وشكلت 
مجددا  لالطاللة  السيدات  ملنتخب  نافذة  القدم 
عام  االوملبية  التصفيات  منذ  توقف  طول  بعد 
2018 يف تايالند. وجاءت ازمة جائحة "كوفيد19-" 
التي  العرب  كأس  كانت  حتى  النشاط  لتجمد 
لبنان،  هي:  دول  سبع  مبشاركة  مرص  منتخب سيدات لبنان لكرة القدم.نظمتها 

املدير الفني املدرب الوطني وائل غرز الدين.

الخربة  عاميل  بني  مزجه  هو  املنتخب  ميز  وما 
والشباب. فمعظم عنارصه املنتخب من منتخب 
الشابات بعد الغاء تصفيات بطولتي اسيا دون 20 
عاما وبطولة غرب اسيا بسبب ازمة "كوفيد- 19".

املنتخب  ان  الدين  غرز  الفني  املدير  واعرتف 
اللبناين الذي مل يتجاوز معدل اعامر العباته 19 
سنة، اكتسب خربة امام منتخبات افريقية. وقال: 
"لديها منط فني وبدين مختلف عن الكرة العربية". 
واضاف: "كانت مثابة معسكر تحضريي ملعالجة 
املباريات،  اكتشفناها خالل  التي  الثغرات  بعض 
ان تحضرياتنا مل تكن كام كنا نطمح فقد  ورغم 
نجحنا يف الحصول عىل ثالث نقاط من منتخب 
لكننا  التونيس،  املنتخب  من  ونقطة  السودان، 
ناهز  الذي  املرصي  املنتخب  مبستوى  فوجئنا 
يتمتعن  اللوايت  سنة   29 العباته  اعامر  معدل 

بامكانات فردية عالية". 
املقبلة هي  للمرحلة  الرئييس  العنوان  ان  واعترب 
االعتامد عىل منتخب الشباب الذي احرز بطولة 
تطعيمه  مع  البحرين  يف   2019 عام  اسيا  غرب 
جامل  اية  كسيت،  كدميا  الخربة  العبات  ببعض 
الدين، نتايل مطر، يارا بورضا، حنني متيم، سمرية 
عوض، وجوان بوميه. هؤالء اىل جانب الواعدات 
اللوايت برزن يف املوسم املايض ككريستي معلوف، 
يشكلون  رعد  ووعد  حداد  ايفلينا  عرايب،  زهوة 
مرص  يف  نافس  الذي  السيدات  منتخب  عامد 
كأس  لنهائيات  املؤهلة  التصفيات  يف  وسينافس 
اسيا يف مجموعة تضمه اىل جانب االمارات العربية 
املتحدة وغوام وميامنار. يضاف اىل هؤالء العبات 
محرتفات يف الخارج كجويا قزي )تلعب يف دوري 
الدرجة الثالثة للجامعات االمريكية(، لييل اسكندر 
)تلعب يف دوري الدرجة االوىل يف الدمنارك(، بيالر 

كرة القدم للسّيدات: مشاريع تطويرية
وجوه واعدة وطموح باملنافسة

تونس، مرص، السودان، الجزائر، فلسطني واالردن.
مشاركة منتخب لبنان جاءت بعد توجيه االتحاد 
املنضوية  لالتحادات  الدعوة  القدم  لكرة  العريب 
ضمن  من  لبنان  فكان  للمشاركة،  لوائه  تحت 
االهتامم  من  انطالقا  الدعوة  لبت  التي  الدول 
اللبناين  االتحاد  قبل  من  النسائية  بالكرة  الكبري 

لكرة القدم.
خيار املدرب وائل غرز الدين مديرا فنيا للمنتخب 
النسائية يف  الكرة  الذي يشغل مدير قسم  وهو 
املدربة  من  مؤلف  فنيا  جهاز  مبعاونة  االتحاد، 
املساعدة رانيا السمروط وهي العبة وحكم سابقة 
انطالقا  جاء  محجوب،  ارشف  الحراس  ومدرب 
الفنية  االجهزة  للبننة  اللبناين  االتحاد  توجه  من 

للمنتخبات.
وبدوره اختار الجهاز الفني اللبناين العبات املنتخب 
الفائت  الكروي  للموسم  متابعتهم  من  انطالقا 
القدم  كرة  عائلة  يؤلفون  ناديا   15 شارك  حيث 
عىل  مسجلة  العبة   650 حواىل  وتضم  النسائية، 
كشوفات االتحاد، يف البطوالت التي ينظمها االتحاد 
وهي: بطولة السيدات، الشابات )دون 19 سنة(، 
الناشئات )دون 17 سنة(، الفتيات )دون 15 سنة(.

نمر جبر

خوري )تلعب مع فريق نانت الفرنيس يف دوري 
وفرح  وهاب  ريدا  جانب  اىل  الثانية(  الدرجة 
الطيار )تلعب يف دوري الدرجة االوىل للجامعات 
الواليات  تدرسان يف  اللتني  فلوريدا(  االمريكية يف 

املتحدة االمريكية.
هذه املجموعة كان من املفرتض اقامتها يف بريوت. 
لكن الظروف الصعبة التي مير بها لبنان فرضت 
االعتذار عن عدم االستضافة يف انتظار اقامتها يف 
بشكيك عاصمة قريغزستان يف النصف الثاين شهر 
ترشين االول الجاري، حيث من املقرر ان تلتقي 
سيدات لبنان سيدات ميامنار )مصنفات يف املركز 
45 عامليا( يف 18 ترشين االول، ثم سيدات غوام 

)مصنفات يف املركز 70 عامليا( يف 24 منه، وسيدات 
االمارات يف 24 منه. 

ومل ينف صعوبة املهمة: "حظوظنا ليست معدومة 
وقادرون عىل تحقيق نتيجة جيدة".

يف  قرغزستان  اىل  سيغادر  املنتخب  ان  وكشف 
يف  صعوبات  "واجهنا  وقال:  الجاري،  من   14
بجامعاتهن  الالعبات  ارتباط  بسبب  التحضريات 
واشغالهن، وقد اقترصت يف البداية عىل حصتني 
معسكر  يف  الالعبات  تنخرط  ان  قبل  تدريبيتني 
ايام توزعت عىل فرتتني تخللها مباريات  ملدة 6 

ودية مع فرق للذكور مواليد 2006 – 2007". 
واعرب عن امله ان يقدم املنتخب مستوى جيدا 

املنتخب  يف  الخطوط  "مستوى  التصفيات:  يف 
مع  التعامل  خربة  الالعبات  ينقص  وما  متقاربة 
املباريات".  وشدد عىل اهمية رفع مستوى دوري 
"الذي سينعكس تدريجا عىل مستوى  السيدات 

املنتخب الوطني".  
منتخب  تطوير  خطة  عن  الدين  غرز  وتحدث 
السيدات التي تسري بالتوازي مع املرشوع الجديد 
لدى قسم الكرة النسائية يف االتحاد اللبناين والذي 
يرتكز بدوره عىل اعداد جيل الواعدات عىل صعيد 
الالعبات واملدربات. وهو مرشوع يتامىش مع رؤية 
باالهتامم  آسيا  غرب  واتحاد  اللبناين  االتحادين 
االقليمي  االتحاد  اطلق  حيث  النسائية،  بالكرة 
مهرجان الواعدات مواليد )2007، 2008، 2009( 
وهو عبارة عن كرة قدم مصغرة )سبعة العبات يف 
كل فريق(. وعليه اصبح من اولوية االتحاد تشكيل 
الذي  املهرجان  يف  للمشاركة  للواعدات  منتخب 

سيقام يف لبنان يف كانون االول 2021.
شكل  الواعدات،  مرشوع  اطالق  مع  وبالتوازي 
سابقات  العبات  من  فنيا  جهازا  اللبناين  االتحاد 
دارين  مطر،  نتايل  دبوق،  سحر  هن:  وحاليات 
وجوانا  الجردي  اية  خليل،  تاتيانا  الدين،  فخر 
حمزة للعمل عىل خلق جيل جديد من الالعبات 
نواة  سيكون  الفني  الجهاز  وهذا  واملدربات. 
 17 )دون  الناشئات  ملنتخبي  الفنيني  الجهازين 
سنة(، والشابات )دون 20 سنة(. اما بالنسبة اىل 
الخطوات العملية، فهي بدأت بعد تعيني عضو 
القدم  لكرة  اللبناين  االتحاد  يف  التنفيذية  اللجنة 
اسعد سبليني رئيسا للجنة الكرة النسائية حيث 
تم طالق التجارب لالعبات مواليد )2007، 2008 
بعد دعوة 58 العبة  املنتخب  لتشكيل  و2009( 
كشوفات  يف  ومسجالت  املايض  املوسم  شاركن 

االتحاد ضمن هذه املواليد.
وامل غرز الدين يف ان تسمح الفرصة بتشكيل 
كان  الواعدات يف حال  منتخبني ضمن مهرجان 
املجال  سيفتح  ما  مفردا،  املشاركة  الدول  عدد 
هذا  يف  للمشاركة  الالعبات  من  اكرب  عدد  امام 
الحدث الذي سيقام للمرة االوىل وستكون منصة 
الظروف  تسمح  ان  يف  امل  عىل  لبنان،  اطالقه 
باستضافة  والحياتية  واالجتامعية  االقتصادية 

حدث من هذا النوع.

املنتخب  مديرة  من  الفني  الجهاز  يتألف 
فنيا،  مديرا  الدين  غرز  وائل  نخله،  رنا 
محجوب  ارشف  مدربة،  السمروط  رانيا 
مدربا لحراس املرمى، زينة بريويت مسؤولة 
التجهيزات ومريم مقدم معالجة فيزيائية. 

الجهاز الفني


