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اللبنانية
الرياضة
ّ

االنسحابات تدفع «الفوتسال» نحو والدة جديدة
هل بدأت كرة القدم للصاالت بالتراجع؟
كالم عن انسحابات لثالثة من فرق الدرجة
األولى ألسباب مادية ولوجستية ،ما يضع
اللعبة على كف عفريت قبل أيام قليلة
من انطالق املوسم الجديد ،موسم قد
يكون استثنائيًا
أحمد محيي الدين
ع��رف��ت ك��رة ال�ق��دم ل�ل�ص��االت انتعاشًا
قويًا في السنوات الخمس السابقة،
أي م �ن��ذ ان �ط�لاق �ت �ه��ا ،وع ��رف ��ت ث�لاث��ة
فرق متوجة هي «بروس كافيه» الذي
ع ��اد ه ��ذا ال �ع��ام ال ��ى ال��درج��ة األول ��ى،
والصداقة املستمر و«أول سبورتس».
وت ��دور ف��ي ك��وال�ي��س اللعبة أح��ادي��ث
ع��ن ان �س �ح��اب��ات ،م�ن�ه��ا ح��ام��ل اللقب
وال� � �ن � ��دوة ال �ق �م��اط �ي��ة وف ��ري ��ق األم ��ن
ال��داخ �ل��ي ،ع�ل�م��ًا ب ��أن ال�ل�ع�ب��ة ش�ه��دت
تغييرات كثيرة منذ انطالقتها ،إذ مر
عليها فرق عدة عادت وآثرت
االن� � �س� � �ح � ��اب م� �ن� �ه ��ا ن � � ��وادي
ال��درج��ة األول��ى في ك��رة القدم
العادية.
وب �ع��دم��ا ك ��ان والء ال�لاع�ب�ين
ال �س �ب��ب ف��ي ق� ��رار االس �ت �م��رار
بالنسبة ال��ى أول سبورتس
م��ع خ�ف��ض امل�ي��زان�ي��ة ال��ى أق��ل
م� ��ن ال� �ن� �ص ��ف ،ع� � ��اد ال �ف��ري��ق
ع ��ن ه ��ذا ال� �ق ��رار وك� ��ان ه�ن��اك
ف ��رض � �ي � �ت ��ان ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ال ��ى
رئ �ي��س ال� �ن ��ادي ول �ي��د ه�ل�ال،
إم � � ��ا االن � �س � �ح� ��اب ال� �ك� �ل ��ي أو
ال �ل �ع��ب ب��الل��اع �بي��ن ال �ش �ب��اب،
فراودت فكرة اللعب فريقًا من
الناشئني التعاون مع إحدى
األكاديميات ،لكن هذا األمر لم
يصل ال��ى خاتمته السعيدة،
إذ ج��رت مباحثات ف��ي األي��ام
أكد عضو اللجنة
ال �ق �ل �ي �ل��ة امل��اض �ي��ة ح� ��ول ه��ذا
العليا لالتحاد سمعان
األم� ��ر ،ف �ك��ان ال �ق��رار ال�ن�ه��ائ��ي
الدويهي أن ثالث
االنسحاب الذي سوف يتبلغ
الدرجة الثانية سوف
ب��ه االت �ح��اد ال �ي��وم ع�ل��ى نحو
الدرجة
يتم ترفيعه الى
رسمي ليفقد املوسم الجديد
انسحب
األولى إذا
املدافع عن اللقب.
وأشار
سبورتس،
أول
أما الندوة القماطية ،فكشف
أح��د العبي الفريق ان رئيس
الدويهي الى أن األمور
ال �ن��ادي س�ع�ي��د ن��اص��ر ال��دي��ن
لن تقف عند انسحاب
ط� � �ل � ��ب م � �ن � �ه� ��م ال� � �ب� � �ح � ��ث ع��ن
فريق ،بل ستتابع مع
ف ��ري ��ق آخ� ��ر ألن� ��ه س�ي�ن�س�ح��ب
إمكان إجراء تعديالت
م ��ن ال �ب �ط��ول��ة ألس� �ب ��اب ع ��دة،
على نظام البطوالت
م �ن �ه��ا م ��ال� �ي ��ة ،واس �ت �ح �ص��ل
املقبلة لئال تتأثر
ع��دد م��ن العبي ال�ن��ادي أمس
بفقدان
بشكل أو بآخر
ع �ل��ى اس �ت �غ �ن��اءات �ه��م وب� ��دأوا
أي فريق ،وبانسحاب أول باالتصال بالفرق املشاركة.
أم� � � ��ا ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ال� � � ��ى األم� � ��ن
سبورتس كأس السوبر.
ال��داخ �ل��ي ،ف ��إن ال �ف��ري��ق ال��ذي
ي �ت �ب��ع ل �ل �م��دي��ري��ة ال �ع ��ام ��ة ل��م
يحسم م��وق�ف��ه ب��امل�ش��ارك��ة أو
عدمها ،إذ إن قرار االنسحاب
وارد ألن املهمات األمنية أكثر
أول� ��وي� ��ة م� ��ن ال ��ري ��اض� �ي ��ة ف��ي
ال ��وق ��ت ال ��راه ��ن ،وخ�ص��وص��ًا
أن ال � �ب �ل�اد ت �م ��ر ب �ف �ت ��رة غ�ي��ر
م� �س� �ت� �ق ��رة ،ب� �ح� �س ��ب م � �ص� ��در م �ق��رب
ل �ل �ف��ري��ق ،ع�ل�م��ًا ب ��أن ال �ف��ري��ق ي�س�ت�ع� ّ�د
م �ن��ذ ف� �ت ��رة ،ول ��دي ��ه ع �ن��اص��ر ج��دي��دة
ج � �ي� ��دة ،إض� ��اف� ��ة ال � ��ى ج� �ه ��ود ذات� �ي ��ة
تجعل ال�ف��ري��ق ف��ي ق�ل��ب امل�ن��اف�س��ة ،إذ
ك� ��ان ق��ري �ب��ًا ف ��ي امل ��وس ��م ال �ف��ائ��ت م��ن
دخ ��ول امل��رب��ع ال��ذه�ب��ي .أم��ا أول بطل
ل �ل �م �س��اب �ق��ة «ب � � � ��روس ك ��اف� �ي ��ه» ف��إن��ه
سيخوض املوسم بميزانية «صفر»
ب�ح�س��ب رئ�ي�س��ه م�ح�م��د ال�ي�م�ن��ي .أم��ا
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ن ��ادي ال �ص��داق��ة ،ف��إن��ه
ً
يستعد للموسم بشكل طبيعي ،أمال
في استعادة اللقب الذي فقده املوسم
املاضي.
رئيس لجنة ك��رة القدم للصاالت في
ات�ح��اد ك��رة ال�ق��دم ،سمعان الدويهي،
أش� ��ار ال ��ى أن االن �س �ح��اب غ �ي��ر مجد
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بالنسبة ال��ى اللعبة ،وقلل من تأثير
االن �س �ح��اب��ات ،ل�ك�ن��ه ان�ت�ق��د ال�ت��وق�ي��ت
م��ع م��راع��اة ال �ظ��روف ل�ل�ف��رق ،وكشف
ال��دوي �ه��ي أن ��ه ن� ّ�ب��ه س��اب �ق��ًا م��ن مغبة
اإلسراف على الفرق ورفع امليزانيات
ألن األمور سيكون لها ارت��دادات غير
م�ن�ط�ق�ي��ة ،ورأى ال��دوي �ه��ي أن اللعبة
ستواصل بفرق املؤسسات املوجودة،
وخصوصًا أن هناك فترة لبناء جيل
ج��دي��د ي��رف��د املنتخبات الوطنية مع
اس �ت �غ�ل�ال وج � ��ود امل � ��درب اإلس �ب��ان��ي
ب ��اك ��و أراوج � � � ��و ف� ��ي اإلدارة ال �ف �ن �ي��ة
للمنتخب.

• كرة السلة •

هاغوب خاجيريان

السعدي ودقيق يعودان لتمارين املنتخب
واص� ��ل م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان ل �ك��رة ال �ق��دم
اس�ت�ع��داده للقاءي أوستراليا ف��ي 6
أيلول وديًا وإيران في  11منه رسميًا
ض�م��ن ت�ص�ف�ي��ات ك ��أس ال �ع��ال��م على
م�ل�ع��ب امل��دي �ن��ة ال��ري��اض �ي��ة .وأج ��رى
امل� �ن� �ت� �خ ��ب ت� �م ��ري� �ن� �ي ��ه ع � �ل ��ى م �ل �ع��ب
ال �ع �ه��د ،ح �ي��ث غ� ��اب ع �ل��ي ال �س �ع��دي
نتيجة سوء تفاهم مع املدير الفني
ث �ي��و ب��وك �ي��ر ال� ��ذي ق ��رر ات �خ ��اذ ق ��رار
ان� �ض� �ب ��اط ��ي ب �ح �ق��ه ب� �ع ��د أن ت��أخ��ر
ع ��ن ت �م��ري �ن��ي ي� ��وم االث � �ن �ي�ن ،وج ��رى
إب �ع��اده ع��ن امل�ع�س�ك��ر ل�ي�ل��ة ال�ث�لاث��اء.
لكن األم��ور عادت الى مجاريها يوم
أم� ��س وس �ي �ك��ون ال �س �ع��دي ح��اض �رًا
ف��ي ال�ت�م��ري��ن ال �ي��وم .وال ش��ك ف��ي أن
ت �ص� ّ�رف ب��وك�ي��ر ص�ح�ي��ح م��ن ناحية
ف� � ��رض االن � �ض � �ب� ��اط ب�ي��ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن،
وخ�ص��وص��ًا أن��ه أب�ل��غ ال�س�ع��دي ل��دى
ت � ��أخ � ��ره ع � ��ن ال� �ت� �م ��ري ��ن ال �ص �ب��اح��ي
ب��وج��وب ع��دم التأخر ،لكن السعدي
عاد وتأخر عن تمرين العصر .وهذا

يمكن أن ي�ت�ك��رر م��ع أك�ث��ر م��ن الع��ب،
وإذا لم يعالج الجهاز الفني الوضع،
ف�ح�ي�ن�ه��ا س�ت�ف�ل��ت األم � ��ور م��ن أي��دي
القيمني على املنتخب ،وسيقول كل
الع ��ب إن زم�ي�ل��ه خ��ال��ف التعليمات
ولم يعاقب .لكن في الوقت عينه ،فإن
اإلبعاد ليس دائمًا الخيار الصحيح.
وش� �ه ��د امل �ن �ت �خ��ب م �ش �ك �ل��ة ب�س�ي�ط��ة
أيضًا مع الالعب حسني دقيق الذي
غ� � ��ادر امل �ع �س �ك��ر أم � ��س ل�لاط �م �ئ �ن��ان
إل ��ى زوج �ت��ه ال �ت��ي س�ت�ض��ع م��ول��ودًا
بالقرب ،لكن دقيق طلب م��ن بوكير
إج � ��ازة ل�خ�م�س��ة أي� ��ام ك ��ي ي�ب�ق��ى مع
زوج� �ت ��ه ،اال أن امل��دي��ر ال �ف �ن��ي رف��ض
ذل��ك وأب�ل��غ دق�ي��ق باستبعاده إن لم
ي�ل�ت�ح��ق ب��ال�ت�م��ري��ن أم� ��س .وب��ال�ف�ع��ل
ح �ض��ر دق �ي��ق ب �ع��د أن ع��ال��ج بعض
األمور الخاصة وشارك في التمرين
أم��س عصرًا .ه��ذا التمرين غ��اب عنه
ال�ح��ارس زي��اد الصمد ال��ذي ّ
تعرض
إلصابة في إصبع يده نتج منه شعر

سيتعافى ف��ي خ�لال  48س��اع��ة ،لكن
هذا لن يبعد الصمد عن التمارين.
من جهة أخرى ،خضع الالعب أحمد
زري��ق لصورة بالرنني املغناطيسي
أم� � � ��س ل �ل�اط � �م � �ئ � �ن ��ان إل� � � ��ى ك ��اح� �ل ��ه،
وس�ت�ظ�ه��ر النتيجة ال �ي��وم ،وه��و ما
زال م�ب�ت�ع�دًا ع��ن ال �ت �م��اري��ن ،وك��ذل��ك
األم��ر بالنسبة إل��ى علي حمام الذي
ي �ب��دو أن��ه ت �ع��رض ل �ـ«ف �ي��روس» بعد
ل�ق��اء ال�ن�ج�م��ة وال�ع�ه��د وه��و يخضع
للعالج باملصل ومن املتوقع أن يعود
الى التمارين في اليومني املقبلني.
وع�ل��ى صعيد ال�لاع��ب حسن مزهر،
ي�ب��دو أن امل ��درب ب��وك�ي��ر وض��ع ثقته
به ،وهو حسم خياره باإلبقاء عليه
حاليًا مع املنتخب .أما بالنسبة إلى
زم �ي �ل��ه ف ��ي ال �ع �ه��د ،امل �ه��اج��م حسني
عواضة ،فهو ما زال تحت التجربة،
وق��د طلب منه الحضور إل��ى تمرين
اليوم أيضًا.
ع .س.

«الرياضي» يلتقي خاجيريان اليوم لبحث استضافة البطولة اآلسيوية
يلتقي ممثلون عن ادارة النادي
الرياضي مع األمني العام لالتحاد
اآلسيوي لكرة السلة هاغوب
خاجيريان اليوم ملناقشة موضوع
استضافة الرياضي لبطولة األندية
اآلسيوية .فبعد عودة خاتجيريان
من منغوليا مع انتهاء بطولة آسيا
للناشئني ،أصبح باالمكان فتح
ملف بطولة األندية بعد اللغط الذي

أثير حول استضافتها .وتشير
املعلومات إلى أن خاجيريان ال يمانع
في اقامتها في دبي أو في بيروت
على أن تتوضح صورة موقفه اليوم.
لكن هناك رغبة لبنانية «رسمية»
في اقامتها في بيروت كي ال تقلل
من حظوظ العاصمة اللبنانية في
استضافة بطولة آسيا عام .2013
ّ
لكن ما هو مؤكد بالنسبة الدارة

الرياضي أنه متمسك بتنظيمها في
حال أقيمت في بيروت ،وهو سيبلغ
خاجيريان بأن االستضافة ستكون
على ملعبه في املنارة ولن يقبل أن
ينتقل تنظيمها الى ادارة ناد آخر في
لبنان .فالرياضي دفع ثمنها 200
ألف دوالر وهو الرسم الذي يفرضه
االتحاد اآلسيوي على أي ناد يريد
تنظيمها.

