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رياضة
الكرة الطائرة الشاطئية
لعبة صيفية عمرها اكثر من  100سنة
الكرة الطائرة الشاطئية (باللغة الربتغالية فويل دي برايا او  )Vôlei de praiلعبة
رياضية منبثقة من الكرة الطائرة داخل قاعة .اخرتعها وليم مورغان سنة  1897يف
بداية القرن العرشين ،بعد  20عاما عىل انطالق اللعبة االم .بدأت يف سانتا مونيكا
يف والية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة االمريكية
اول مباراة استعراضية اقيمت سنة  1915عىل
شاطئ «واي يك يك» يف جزيرة هاواي يف الواليات
املتحدة االمريكية ،واول بطولة دولية اقيمت سنة
 1947عىل شاطئ بامل بيتش يف كاليفورنيا .اما اول
بطولة مع جوائز مالية فكانت عام  1974يف سان
دييغو وبلغت جوائزها  1500دوالر امرييك.
بعد زهاء عقد من الزمن ،وتحديدا عام ،1930
ظهرت اللعبة يف القارة االوروبية من بوابة فرنسا.
كانت متارس بني فريقني يتكون كل منهام من
ستة العبني ،ثم تراجع العدد اىل اربعة ،وبعدها
اىل ثالثة قبل ان يستقر عىل العبني اثنني يف كل
فريق.
رغم ظهور اللعبة منذ زمن طويل ،اال انها مل
تشتهر عامليا اال يف تسعينات القرن املايض.
تعد الربازيل والواليات املتحدة من اقوى
املنتخبات التي سيطرت عىل البطوالت لعقود،

من بطولة العامل للعام  2017يف فيينا.

قبل ان تظهر منتخبات مثل اوسرتاليا واليونان
واملانيا والصني وغريها .عام  1947وضعت اوىل
قواعد اللعبة وحدد عدد العبي الفريق بالعبني
اثنني فقط .ثم تطورت يف النصف الثاين من
القرن املايض رسيعا بصورة الفتة النها قدمت
مفهوما جديدا للرياضة والنشاط يف الهواء الطلق،
ولسهولة مامرستها لكل االعامر ،اضافة اىل كونها
دعاية سياحية الشهر شواطئ االستجامم العاملية
فحظيت باهتامم املمولني ووضعت الجوائز
املالية التي بدأت بخمسة آالف دوالر وتجاوزت
اليوم نصف مليون للبطولة الواحدة .كام حظيت
استنادا اىل ذلك باالهتامم االعالمي وخاصة
التلفزيوين فزادت شعبيتها وانتشارها.
هكذا بدأت بالتحول من لعبة بسيطة اىل رياضة
تنافسية ميارسها مهرة الالعبني املحرتفني ملا تحتاج
اليه من جهد كبري ولياقة عالية .تبقى سواحل

الربازيل وكاليفورنيا االعرق يف احتضانها وتطويرها،
كام يعد العبو الربازيل والواليات املتحدة االفضل
حاليا يف العامل.
عام  1976اقيمت اول بطولة عاملية عىل سواحل
الباسيفيك يف الواليات املتحدة ،ويف عام 1986
استضافت مدينة ريو دي جانريو الربازيلية عىل
شاطئ كوب كابانا الشهرية بطولة حرضها 5
آالف متفرج ،ويف عام  1987نظم االتحاد الدويل
للكرة الطائرة بطولة يف بنام ،ويف عام 1989
بدأت البطوالت تنترش عىل كل سواحل العامل
من الربازيل اىل ايطاليا واليابان وارتفعت جوائزها
كثريا .عام  1992ادخلت اىل االلعاب االوملبية يف
برشلونة كلعبة تجريبية .عام  1993اعتمدتها
اللجنة االوملبية رياضة اساسية يف االلعاب
االوملبية ،وكان اول ظهور اوملبي لكرة الطائرة
الشاطئية يف عام  1996يف دورة اتالنتا يف الواليات
املتحدة االمريكية .خالل تلك الدورة فاز فريق
الواليات املتحدة املؤلف من كارتش كريايل وكينت
ستيفس باول ميدالية ذهبية .اعتربت كريايل اعظم
العبة كرة طائرة شاطئية النها حققت ميدالية
ذهبية اوملبية ىف دوريت لوس انجلس  1984ويف
سيول  .1988عام  2006اقيمت اول بطولة تحت
اسم  World Tourوصلت جوائزها املالية اىل ما
يناهز  7،6مالين دوالر.
محليا يتوىل االمني العام لالتحاد اللبناين للكرة
الطائرة وعضو لجنة الكرة الشاطئية يف االتحاد
االسيوي املحامي وليد القاصوف رئاسة لجنة
الكرة الشاطئية ،ويعاونه مدير االتحاد اميل جبور
ورئيس لجنة املسابقات الياس طايع والالعب
الدويل اييل ايب شديد الذي انتخب اخريا عضوا يف
لجنة الكرة الشاطئية يف االتحاد العريب.
نظم االتحاد اول بطولة سنة  1992القت صدى
ايجابيا وساهمت يف انتشار اللعبة بطريقة
رسيعة ،وادت اىل ظهور عدد من الالعبني االكفاء
الذين حققوا نتائج جيدة يف بطوالت عربية
وقارية ودولية .ابرزها احراز الثنايئ جورج منر

من بطولة لبنان لعام .2016

نظام اللعب

يتكون الفريق من العبني اثنني ،وال يجوز استبدال احدهام او البدء بالعب واحد ،كام ال مدرب
للفريق (يجلس مع املشاهدين) .يحق الي العب مناقشة الحكم او طلب الوقت املستقطع ،حيث
مينح كال الفريقني وقتا مستقطعا (فنيا) واحدا عندما يبلغ مجموع نقاط الفريقني  21نقطة .كام
مينح كل فريق وقتا مستقطعا اضافيا اختياريا يف كل شوط وتكون مدته  30ثانية.
يتم تبديل امللعب بني الفريقني عند كل  7نقاط يف الشوطني االول والثاين ،ويف كل  5نقاط يف
الشوط الثالث.
تبدأ املباراة باجراء القرعة حيث يحق للفائز بها اختيار البدء باالرسال ،او اختيار جهة امللعب ،او
الطلب من الفريق املنافس البدء باالرسال .ومتنح دقيقة واحدة لالسرتاحة بني الشوطني .ال مينح اي
وقت لالسرتاحة عند تبديل امللعب يف اثناء اللعب .يف حال التعادل بشوط لكل من الفريقني يجري
الحكم قرعة جديدة يف بداية الشوط الثالث.

امللعب

مستطيل الشكل طوله  16مرتا وعرضه  8امتار .منقسم اىل قسمني متساويني بشبكة محمولة عىل
عمودين مغروزين بالرمال ،ويبعدان من  70سنتيمرتا اىل  100عن حدود امللعب ،وتغطي ارضه
الرمال بسامكة  40سنتيمرتا.
يكون ارتفاع الشبكة مختلفا بحسب الفئة العمرية لالعبني ،ترتاوح من  243سنتيمرتا للرجال ،و224
سنتيمرتا للسيدات والشابات والشباب دون  16سنة ،و 212سنتيمرتا للذكور واالناث دون  12سنة.
حول امللعب منطقة حامية من الجهات االربع تعرف باسم املنطقة الحرة ،يرتاوح عرضها من  5اىل
 6امتار خالية من اية عوائق .تكون خطوط امللعب بعرض من  5اىل  8سنتيمرتات بلون مختلف،
وتعد جزءا من امللعب.

الكرة

مصنوعة من الجلد الطبيعي او الصناعي ،رشيطة عدم تأثرها بعامل الرطوبة .محيطها يرتاوح من
 66اىل  68سنتيمرتا ،ووزنها من  260اىل  280غراما ،وضغطها من  175اىل  225مييل بار.

وغسان قرداحي لقب بطولة العرب مرتني عامي
 1994يف البحرين و 1996يف سوريا .بلغ دور
الثامنية يف االلعاب الفرنكوفونية يف كندا عام
 .2001بدوره شارك الثنايئ اييل ايب شديد ونادر
فارس يف عدد من الدورات الخارجية وصعد عىل
منصة التتويج اكرث من مرة ابرزها حلوله يف املركز
الرابع يف دورة االلعاب االسيوية يف عامن عام
 ،2010واحرازه ميدالية فضية وميدالية برونزية
ثالث مرات يف بطولة العرب.
عام  2001استضاف لبنان بطولة دولية تحت
مظلة االتحاد الدويل عىل شاطئ الرملة البيضاء،
اضافة اىل دورة االلعاب الفرنكوفونية عىل شاطئ
منتجع اده ساندز يف جبيل ،وبطولة العرب عامي
 1995و.2009
املتابعة االتحادية للعبة محدودة كونها تتطلب
موازنة كبرية وحصصا تدريبية عىل مدار السنة،
خصوصا وان االتحاد ال ميلك ملعبا خاصا به،
واملالعب املتوافرة عىل الشواطئ يف غالبيتها تابعة
ملنتجعات سياحية خاصة ومخصصة للتسلية وغري
مجهزة القامة بطوالت .اقترصت مدارس التدريب
عىل «يب يف يب» الزيتون نهر ابرهيم ،و«يب يف اس»
يف البرتون ،و«ناجي بيتش» يف منطقة البحصاص
يف طرابلس ،و«انكور» يف مدينة جبيل الذي ينظم
سنويا بطولة دولية.
احتكر الثنايئ جورج منر وغسان قرداحي لقب
بطولة لبنان يف الكرة الشاطئية من عام 1992
حتى عام ( 2002مل تجر البطولة عام  1996بسبب
العدوان االرسائييل) ،باستثناء عام  1998الذي
خرقه الثنايئ منري عبويش وجامل قنديل ،وعام
 2001فوزي الفري ومنري عبويش .ثم تعاقب عىل
اللقب كل من شادي بوفرحات وجوزف نهرا عام
 ،2003واالن سعاده والياس ايب شديد عام ،2004
ونادر فارس والياس ايب شديد من عام  2005حتى
عام  ،2009ثم نادر فارس واالن سعاده عامي
 2010و ،2012وجوزف نهرا واالن سعاده عام
 ،2011وجان ايب شديد وجوزف نهرا عام ،2013
والياس ايب شديد وجو القزي عامي  2014و،2015
وجان ايب شديد وجو القزي عام  2016اللذين
احتفظا باللقب لعام  2017بعد فوزهام يف املباراة
النهائية عىل ايهاب الظنط واديب حبلص .0 – 2
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