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الرياضة اللبنانية

إعادة تصحيح ذاتي في
املوسم الجديد للفوتسال
تستعيد مالعب الفوتسال روادها ابتداء من
مساء اليوم ،في بطولة للدوري ينتظرها الجميع
لتشكيل انعطافة ايجابية في اللعبة التي اهتزت
أخيرًا ،لكن وسط اصرار البقائها على طريق التطور
التي سارت عليه سابقًا
شربل كريّم
ي �ت �ف��ق ال �ن��اش �ط��ون ف ��ي ك� ��رة ال �ق��دم
للصاالت ان كل ما اصاب اللعبة من
خيبة على صعيد املنتخب الوطني
او ف �ق ��دان ف ��رق اس��اس �ي��ة ف �ي �ه��ا ،ال
ي�ق��ف عقبة دون سعيهم ملواصلة
العمل ال��ذي ب��دأ بشغف وشجاعة
سابقًا ،وهم يتفقون ايضًا على ان
اللعبة ال ت��زال فتية بحكم املواسم
الخمسة التي عاشتها حتى اآلن،
لذا يبدو طبيعيًا بالنسبة اليهم ان
تشهد تغييرات كثيرة حتى تستقر
على صورة نهائية.
ف � � ��اذا ت� �ح ��دث ��ت م� ��ع رئ � �ي ��س ل�ج�ن��ة
الفوتسال سمعان ال��دوي�ه��ي حول
ّ
تحول العبني الى كرة القدم ،يأتي
ّ
الرد« :هذا من واجبنا ،اذ ان املسار
ال �ط �ب �ي �ع ��ي ل �ل �ع �ب��ة ه � ��و ت �ح �ض �ي��ر
ال�خ��ام��ات ونقلها ال��ى اللعبة االم،
وه��و االم ��ر امل�ن�ط�ق��ي ف��ي ك��ل ب�ل��دان
ال� �ع ��ال ��م» ،م ��ؤك � �دًا« :س �ن �س �ت �م��ر ف��ي
ه � ��ذا ال� �ن� �ه ��ج ،اذ ان ه� �ن ��اك وح� ��دة
م � �س� ��ار وم� �ص� �ي ��ر ب �ي��ن ال �ف ��وت �س ��ال
والفوتبول».
واذا ع � ��رض � ��ت م � �س� ��أل� ��ة ان� �ط� �ف ��اء
امل�ن��اف�س��ة ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ام ��ام م��درب
ال �ص��داق��ة ح �س�ين دي ��ب ال� ��ذي ي�ع� ّ�د
اكثر املنغمسني في مجال اكتشاف
امل� ��واه� ��ب وت �ق��دي �م �ه��ا ال � ��ى ال�ل�ع�ب��ة
ح��ال �ي��ًا ،ي �ك��ون ّ
رده« :ع�م�ل�ن��ا ي��أخ��ذ
اب � �ع� ��ادًا اك� �ب ��ر ،اذ ه� �ن ��اك امل�ن�ت�خ��ب
الوطني ،والتمثيل اآلس�ي��وي على
صعيد االن ��دي ��ة» .وب �ه��ذه الكلمات
ي�م�ك��ن ف �ه��م س �ب��ب ال �ع �م��ل ال� ��دؤوب
ال� ��ذي ق ��ام ب��ه دي ��ب ط� ��وال ال�ص�ي��ف
من اجل تحضير الصداقة واعادته
امل��رش��ح االب ��رز الح ��راز اللقب ال��ذي
ف�ق��ده ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي ملصلحة
أول سبورتس.
وف��ي ه��ذا االط� ��ار ،س�ب��ق ان اوض��ح
م � ��درب ج��ام �ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف،
م��ارون الخوري ،ان اللعبة لم تمت

ب ��ل ه ��ي ب��اق �ي��ة ب �ج �ه��ود ال�ع��ام�ل�ين
ف �ي �ه��ا ال� ��ذي� ��ن ي� �ع ��رف ��ون ان ه �ن��اك
الكثير م��ن العمل ال��ذي ال ي��زال في
انتظارهم.
وم��ن ه��ذه النقطة يمكن االن�ط�لاق
ل�ل�ق��ول ان ال�ف��وت�س��ال تشهد حاليًا
اع � � ��ادة ت �ص �ح �ي��ح ذات � � ��ي ،اذ ح�ت��ى
اول� �ئ ��ك ال�ل�اع �ب��ون ال ��ذي ��ن اب �ت �ع��دوا
ع �ن �ه��ا ب �س �ب��ب االغ � � � � ��راءات امل��ال �ي��ة
االك� �ب ��ر امل� ��وج� ��ودة ف ��ي ك� ��رة ال �ق��دم
ّ
وال�ت��ي تقلص حجمها ف��ي اللعبة
الصغرى ،ابقوا على ارتباطهم بها
من خالل اظهار التزامهم باملنتخب
ال��وط �ن��ي .ك ��ذل ��ك ،ف � ��اذا ك ��ان ف �ق��دان
أول سبورتس بصورته التي كان
م ��ن امل �ف �ت��رض ان ت�ع�ط��ي ال�ب�ط��ول��ة
م �س �ت��وى اع �ل��ى م��ن امل �ن��اف �س��ة ،ف��إن
دائ� � � ��رة ه � ��ذه امل� �ن ��اف� �س ��ة س�ت�ص�ب��ح
ّ
أوس � � ��ع ب� �ع ��د ت � � � ��وزع ن� �ج ��وم ��ه ب�ين
االندية ،ومنها في الدرجة الثانية
ال �ت��ي ال يستبعد ان ت �ك��ون مثيرة
اك� �ث ��ر م ��ن االول � � ��ى ع �ن��د ان �ط�لاق �ه��ا
االس� �ب ��وع امل �ق �ب��ل .ع�ل�م��ًا ان ب�ط��ول��ة
الدرجة االولى ستشهد مشاركة 11
فريقًا ،بينما سيتنافس  16فريقًا
على الصعود م��ن ال��درج��ة الثانية
الى االضواء.
وفي املرحلة األولى ،يلعب السبت:
 AUCEم� � ��ع ج� ��ام � �ع� ��ة ال � �ق ��دي ��س
ي ��وس ��ف (ال� �س ��اع ��ة  ،17.00م�ل�ع��ب
ال ��رئ� �ي ��س ل � �ح� ��ود) ،ب � ��روس ك��اف �ي��ه
م��ع ال�ح�ل��وس�ي��ة ( - 19.00ل �ح��ود)،
ال� � �ص � ��داق � ��ة م� � ��ع أول س� �ب ��ورت ��س
( - 19.00ال� �ص ��داق ��ة) .أم ��ا االح ��د،
ف�ي�ل�ع��ب ق ��وى األم� ��ن ال��داخ �ل��ي مع
طرابلس الفيحاء ( - 19.00لحود)،
ال �ج �م �ه��ور م ��ع ال� �ه ��دف (- 21.00
ل � �ح� ��ود) .ام � ��ا م � �ب� ��اراة  AUSTم��ع
ال �ن��دوة ال�ق�م��اط�ي��ة امل �ق��ررة الساعة
 21.00م � �س� ��اء ال� �س� �ب ��ت ف� �ه ��ي ل��ن
ت �ق��ام ب�س�ب��ب االن �س �ح��اب امل��رت�ق��ب
س� ّ�ج��ل ع�ل��ى
ل�ل�ق�م��اط�ي��ة ال� ��ذي َل ��م ي � َ
العبني اثنني.
كشوفه سوى

سيكون الصداقة مجددًا املرشح األبرز الحراز اللقب (أرشيف  -عدنان الحاج علي)

انتخابات

اتحاد التزلج :الئحة مكتملة ضد لورا نصار
اكتملت اجراءات
انتخابات اتحاد التزلج
على الثلج اليوم ،الئحة
«توافقية» مكتملة مقابل
مرشحة واحدة ّ
مصرة على
املضي حتى آخر الطريق
االنتخابية هي لورا نصار

أحمد محيي الدين
تحدد اليوم انتخابات اتحاد التزلج
عبر اج��راء انتخابات اللجنة االداري��ة
الجديدة املكونة من  11عضوًا ،واألكيد
ان ه�ن��اك تغييرًا واس�ع��ًا سيطرأ على
االدارة ال � �ج� ��دي� ��دة .وي � �ت � ��رأس الئ �ح��ة
«ال ��وف ��اء ل�ل��رئ�ي��س ك�م�ي��ل رزق» شربل
س�ل�ام ��ة وت� �ض ��م ال � ��ى ج ��ان �ب ��ه ف ��ري ��دي
ك� �ي ��روز ،زي �ن��ه دري� � ��ان ،ي��وس��ف ش��ام��ل
خليل ،سليم ك �ي��روز ،ج�ب��ران قطيني،
ناجي خليل ،فيكتور ابو سعد ،ريمون
سكر ،جوزيف عبدو وتوفيق ضاهر.
ً
وكان سالمة أقام حفال حاشدًا لالعالن
عن الالئحة بحضور ممثلي  17ناديًا
وامل��رش �ح�ين ،ودع ��ا س�لام��ة ف��ي كلمته

ال��ى امل�ش��ارك��ة بكثافة ف��ي االنتخابات
التي ستجري ال�ي��وم (ال�س��اع��ة )15:30
ف� ّ�ي مقر االت �ح��اد .وكشف ان  17ناديًا
وق �ع ��وا ع�ل��ى ع��ري�ض��ة ت��رف��ض تأجيل
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ش ��اك � �رًا وزي� � ��ر ال �ش �ب��اب
والرياضة فيصل كرامي واملدير العام
للوزارة زيد خيامي اللذين اصرا على
اق��ام�ت�ه��ا ف��ي م��وع��ده��ا امل �ح� ّ�دد سابقًا،
وقدم «الرئيس العتيد» ،برنامج عمل
ال�ل�ائ �ح��ة ال � ��ذي ي �م �ت��د ألرب � ��ع س �ن��وات
وتضمن ب�ن��ودًا مهمة ج �دًا ،م��ع تعهد
بتنفيذ ال�ب��رن��ام��ج وم�س��اع��دة األن��دي��ة
ماديًا وتشكيل مجلس أمناء.
وأش� � � ��ار م� �ص ��در م �ط �ل��ع ع �ل ��ى أج � ��واء
«ال �ت��زل��ج» إل ��ى ان م��ا ج ��رى ه��و تكتل
األح ��زاب «املسيحية» ض��د املستقلني

وال�ح�ي��ادي�ين ال��ري��اض�ي�ين ،وم��ا يجري
ف��ي ان �ت �خ��اب��ات االت� �ح ��ادات ه��و ح��رب
«انتخابات اللجنة األوملبية» ،وأشار
الى وج��ود مخالفات كثيرة وسيكون
ه�ن��اك ش�ك��اوى ل��دى االت �ح��اد ال��دول��ي،
معتبرًا الالئحة املكتملة «الئحة والد».
أما املرشحة نصار فأكدت استمرارها
ب��ال�ت��رش��ح وف��ق األط ��ر ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
التي تجيز لها ذل��ك ،وأش ��ارت ال��ى أن
ترشيحها بسبب حبها للعبة وعملها
«على األرض» لرفع قيمة التزلج في
لبنان ،وان ابنتيها وهما بطلتا لبنان
ل �ي��ا وت � ��ارا ن �ص��ار أع �ط �ت��اه��ا ح�م��اس��ة
للترشح ،معتبرة ان ه�ن��اك الكثيرين
ف��ي الالئحة ال يستحقون ان يكونوا
في إدارة اللعبة.

