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الكرة اللبنانية

انتكاسة جديدة للفوتسال

الميادين خارج اللعبة
مــأزق آخــر وقعت فيه كرة
الــقــدم للصاالت التي كانت
تترقب موسمًا جديدًا واعدًا.
ألسباب
الميادين خارج اللعبة
ٍ
متراكمة بعدما كــان في
الموسمين االخــيــريــن احــد
العوامل االساسية الزديــاد
شعبية الفوتسال الــتــي ال
تعرف االستقرار

شربل ّ
كريم
بـعــد ب ــروس كــافـيــه وأول سـبــورتــس
والـ ـص ــداق ــة ،ج ــاء دور امل ـي ــادي ــن .كل
هذه االندية عكست الوجه االيجابي
للعبة كرة القدم للصاالت في لبنان،
يعطها
لكن فوزها ببطولة الدوري لم ِ
ال ـح ــاف ــز ل ــاس ـت ـم ــرار ف ـك ــان ال ـخ ــروج
امل ــؤذي مــن الـبـطــولــة الـتــي ب ــدت بعد
كــل ق ــرار وكــأن ـهــا دورة غـيــر رسمية
يشترك فيها هذا الفريق او ذاك ،يفوز
ثم يعزف عن املشاركة مرة اخرى.
امل ـت ــاب ـع ــون لـلـعـبــة م ـنــذ ن ـشــأت ـهــا لن
يستغربوا هذا القرار ،فاالستمرارية
ف ـ ــي لـ ـعـ ـب ــة مـ ـث ــل ال ـ ـفـ ــوت ـ ـسـ ــال ب ــات ــت
ت ـح ـتــاج الـ ــى م ـعــاي ـيــر ت ـف ــوق قـ ــدرات
غ ــال ـب ـي ــة االن ـ ــدي ـ ــة ،وخـ ـص ــوص ــا تـلــك
ال ـ ـت ـ ــي ال تـ ــرت ـ ـبـ ــط ب ـ ـ ـ ــأي ش ـ ـك ـ ـ ٍـل م ــن
االشكال بمؤسسات رياضية صرفة،
وبــالـتــالــي ف ــان مـســؤولـيــة تــأمــن كل
الجوانب الضرورية تقع على كاهل
اشخاص محددين من محبي اللعبة
الذين وعندما اصيبوا باليأس رموا
املنشفة وخرجوا من الحلبة.
وتبدو االسباب متشابهة في كل ّ
مرة

ـاد م ــا م ــن الـفــوتـســال،
ي ـخــرج فـيـهــا ن ـ ٍ
اذ االك ـي ــد ان املـشـكـلــة لـيـســت مــاديــة
بمعنى ان رئيس بروس كافيه محمد
اليمني ،ورئيس أول سبورتس وليد
هـ ـ ــال ،ورئـ ـي ــس الـ ـص ــداق ــة ع ـبــدال ـلــه
عاشور ،ال يعجزون عن تمويل فريق،
لـكــن غ ـيــاب امل ـح ـفــزات ال ـتــي تدفعهم
بشكل او بآخر
لالستمرار ساهمت
ٍ
في دفعهم نحو هجر اللعبة وتركها
تترنح قبل ان يتلقفها منقذ جديد
كــان في املــرة االخـيــرة نــادي امليادين
الذي احتضن قسمًا كبيرًا من افضل
الع ـب ــي ل ـب ـنــان وض ــم ال ـي ـهــم عـنــاصــر
ـال ل ـي ـقـ ّـدم
اج ــان ــب ع ـل ــى م ـس ـت ــوى عـ ـ ـ ٍ
خــدمــة جليلة الــى اللعبة ويــدفــع في
تـنــامــي شعبيتها بـشـكـ ٍـل م ـطــرد في
العامني االخيرين.
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لـلـمـيــاديــن اع ـطــت ال ـق ـنــاة االخ ـبــاريــة
ايجابيات عــدة منها جمع املوظفني
هدف
وعائالتهم ومحبي القناة حول
ٍ
رياضي ،لكن املسؤولية تعاظمت مع
ف ــوز ال ـفــريــق بـلـقــب ال ـ ــدوري وذهــابــه
لـتـمـثـيــل ل ـب ـنــان ف ــي ب ـطــولــة االن ــدي ــة
اآلسيوية اخيرًا ،فأصبح العمل اكبر

مــن قــدرة الـكــادر االداري الــذي يعمل
في الـنــادي ،والــذي لديه مسؤولياته
ال ـخــاص ــة اي ـض ــا وال ــدل ـي ــل ان رئـيــس
النادي الحاج فــادي نعمة لم يتمكن
من مرافقة الفريق الى تايالند.
ورغــم ان مصادر ّ
مقربة من امليادين
تؤكد ان هجر الفوتسال لم يكن على

غياب الحوافز
تدفع االندية الى
ترك اللعبة تباعًا
عدم وجود ضوابط
تحمي االندية واللعبة
اخرجت الميادين

خـلـفـيــة مـشــاكــل م ــادي ــة ،فــانــه ال شك
فــي ان االف ــق املـجـهــول للعبة وغياب
ال ـحــوافــز لــم يشجعا «الـبــرتـقــالـيــن»
عـ ـل ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ،ف ـ ـفـ ــوز املـ ـي ــادي ــن
بــالـبـطــولــة لــم يمنحه دوالرا واح ــدا
وقت اصبح معلوما فيه ان
حتى في
ٍ
ّ
فريق بطل تكلف الكثير.
صناعة
ٍ
وم ـس ــأل ــة الـ ـح ــواف ــز ال ش ــك ف ــي ان ـهــا
املــأســاة االك ـبــر فــي الـفــوتـســال ،حيث
ت ـضــع االن ــدي ــة االم ـ ـ ــوال م ــن دون ان
تحصل على اي مــردود ،ال من النقل
التلفزيوني وال من عائدات االعالنات
املــوضــوعــة فــي مالعبها ،وهــي حتى
اذا نـجـحــت ف ــي ج ــذب اح ــد املعلنني
فــان نسبة من املبلغ الــذي ستحصل
عليه تدفعه للشركة املالكة للحقوق،
ال ـتــي لــم تـحـصــل االن ــدي ــة مـنـهــا على
اي م ـ ـ ـ ــردود وقـ ـ ــد ابـ ـ ـ ــدت غــال ـب ـي ـت ـهــا
ام ـت ـعــاض ـهــا م ــن هـ ــذا االمـ ـ ــر ،مــؤكــدة
رفع الصوت حول هذه املسألة قريبًا
عقد يضمن حقوقها.
لطلب ابرام ٍ
سـ ـب ـ ٌـب آخـ ـ ــر ق ـي ــل انـ ـ ــه خ ـل ــف خـ ــروج
امل ـي ــادي ــن م ــن ال ـف ــوت ـس ــال ،وه ــو عــدم
وجـ ـ ـ ـ ــود ضـ ـ ــوابـ ـ ــط تـ ـحـ ـم ــي االن ـ ــدي ـ ــة
ـان م ـ ــا ،ف ـم ــن تــابــع
وال ـل ـع ـب ــة ف ــي مـ ـك ـ ٍ
حركة االنتقاالت يمكنه ان يدرك هذا
االم ـ ــر ،اذ ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،ورغ ــم
اح ـق ـي ـتــه املـ ـش ــروع ــة ،بـ ــدا ف ــري ــق بنك
بـيــروت ال يــرحــم على هــذا الصعيد،
وهو امر طبيعي بالنظر الى القدرة
ـاد يتبع مصرفًا .وانطالقًا
املالية لـنـ ٍ
م ــن س ـق ــوط امل ـنــاف ـســة ع ـلــى تــواق ـيــع
الالعبني مع وصيف البطولة ،تمكن
االخير من خطف نجم امليادين كريم
ابو زيد ،وكل الالعبني الذين وضعهم
بطل لبنان في حساباته ،امثال علي
ض ـ ــاه ـ ــر ،م ـح ـم ــد حـ ـ ـم ـ ــود ،وس ـت ـي ــف
ك ـ ــوك ـ ــوزي ـ ــان ،حـ ـي ــث لـ ــم ي ـت ـم ـك ــن مــن
م ـجــاراة الـبـنــك ال ــذي يـ ّ
ـؤمــن الوظيفة
اض ــاف ــة ال ــى امل ـح ـف ــزات وال ــرات ــب ألي
العب ينضم اليه .وهذه النقطة تبدو
ح ــاس ـم ــة ح ـت ــى فـ ــي ح ــال ــة امل ـي ــادي ــن
ال ــذي شــرع فــي تأسيس العـبــن عبر
فــريـقــه بـطــل لـبـنــان لـلـشـبــاب ،لـكــن ال
بد انــه شعر بأنه بعد سنوات قليلة
ال شــيء يضمن عــدم رضــوخ نجومه
الجدد لالغراءات والسير على خطى
سابقيهم.
اذًا هــو الـنـظــام بـشـكـ ٍـل ع ــام ،رغ ــم انــه
افضل بكثير من نظام الفوتبول الذي
يسجن الالعب مدى الحياة مع ناديه،
لكن السؤال العريض ملــاذا ال تطالب
االندية باستشارتها في نظام بطولة
يناسبها ويضمن استمراريتها ملا
في االمر من ايجابيات على املصلحة
العامة؟
س ــؤال حــاولــت «االخـ ـب ــار» الـحـصــول
على اجابته من ّنعمة الذي كان خارج
السمع ،بينما فضل امني سر امليادين
الزميل سليم عواضة عدم التصريح
تاركًا االمــر والـكــام في هــذه املرحلة
لرئيس النادي دون سواه.
االكـ ـي ــد ان ازديـ ـ ـ ــاد االع ـ ـبـ ــاء يـسـتـمــر
وخصوصًا مع ِكبر حجم املسؤولية
فريق ناجح ،لكن امليادين ومع
لــدى
ٍ
فـ ـ ــوزه ب ــال ـب ـط ــول ــة مل ــس م ــا ش ـع ــر بــه
أول سـبــورتــس تـحــديـدًا عـنــدمــا كــان
يستعد لتمثيل لبنان آسيويًا ،حيث
افـتـقــد الــدعــم وااله ـت ـمــام املـطـلــوبــن،
وقـ ــد ي ـك ــون ال ـب ـطــل ال ـح ــال ــي ق ــد دفــع
ضريبة انتمائه للقناة حيث تعرض
ملضايقات من جهات ّ
معينة ،واقفلت
ٍ
االبـ ــواب فــي وجـهــه مــن قـبــل عـشــرات
الرعاة.
ً
يرحل امليادين محاوال تسليم االمانة
من دون اي مقابل مــادي الــى من هو
ق ـ ــادر ع ـلــى ت ـحـ ّـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة ،لكن
مــع هــذه الخطوة تنتكس الفوتسال
مجددًا في سنة كانت قاسية عليها
في املكاتب واملالعب.

