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رياضة

كلمة FUTSAL هي اختصار لعبارة Futbul de Salao االسبانية، وتعني كرة القدم يف الصاالت. هذه اللعبة املشتقة من 
كرة القدم التقليدية، شهدت بداياتها يف االوروغواي التي تفشت فيها كرة القدم عقب فوز منتخبها بلقب اول كأس عامل 

لكرة القدم عام 1930. يف تلك املرحلة، اصبح الصغار والكبار ميارسونها يف اضيق القاعات واملمرات

املدرس  اىل  اللعبة  هذه  ابتكار  يف  الفضل  يعود 
يف  مونتيفيديو  مدينة  يف  سرياين  كارلوس  خوان 
فرق  مدريب  احد  وهو   ،1930 عام  االوروغواي 
ناشئي كرة القدم. بدأت القصة عندما احتاج اىل 
ملعب ليتدرب عليه فريقه، فلم يحظ باكرث من 
صالة صغرية مغلقة بسبب قلة املالعب، فقبلها 
عىل مضض ومكث فيها 3 اعوام يدرب فريقه. وقد 
قام خاللها باستقدام فرق لخوض بعض املباريات 
الودية داخل الصالة، بعدما وضع بعض القوانني 
لتلك املباريات، فاذا بها تحظى بشعبية مقبولة 
وجمهور ال بأس به بات يحرض خصيصا ملتابعتها، 
ما حدا باملدرب العبقري اىل اصدار كتاب يرشح 
من خالله قوانني لعبته الجديدة عام 1933، فغدا 

مرجعا لعشاق اللعبة حول العامل.
طارت شهرة الفوتسال عرب امريكا الالتينية، لتجد 

املنسق العام للجنة كرة الصاالت ومدير املنتخبات دوري زخور.

مدير بطوالت كرة الصاالت حسني ديب.

مل يطل انتظار عشاق الفوتسال كثريا، لريوها وقد 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  من  جزءا  اصبحت 
 ،1989 عام  رسميا  اللعبة  اعتمد  الذي  )فيفا(، 
فرشع يف تنظيم منافساتها الدولية والقارية منذ 
االوىل  العامل  كأس  بطولة  فاقيمت  التاريخ،  ذلك 
 16 مبشاركة  هولندا  يف   1989 عام  للفوتسال 
بتتويج  العامل، وانتهت  منتخبا من جميع قارات 
الربازيل باللقب بعد فوزها يف النهايئ عىل منتخب 

البلد املضيف.
ثم تتالت نسخ البطولة، فحافظت الربازيل عىل 
لقبها بطلة للعامل يف بطولتي هونغ كونغ 1992، 
بتجريد  اسبانيا  تنجح  ان  قبل   ،1996 واسبانيا 
ببطولتني  بفوزها  العاملي،  لقبها  من  الربازيل 
متتاليتني عام 2000 يف غواتيامال و2004 يف تايوان.

االرايض  عىل  اقيمت  التي   2008 عام  بطولة  يف 
املنتخب  استعاد  منتخبا،   20 مبشاركة  الربازيلية 
يف  الصعب  انتصاره  بعد  املفقود  لقبه  الربازييل 
النهايئ عىل نظريه االسباين بفارق ركالت الرتجيح، 
وتكرر النهايئ ذاته يف البطولة االخرية التي اقيمت 
عام 2012 يف تايالند مبشاركة 24 منتخبا، حيث 
كررت الربازيل فوزها عىل اسبانيا، مؤكدة هيمنتها 
لقبها  احراز  خالل  من  العاملي،  الفوتسال  عىل 

الخامس يف 7 بطوالت.
تحت  تقام  التي  القارية  البطوالت  صعيد  عىل 
ارشاف الفيفا، تسيطر اسبانيا عىل بطوالت اوروبا 
تاريخيا، من خالل احرازها 7 القاب من مجموع 
10، وكذلك الحال يف امريكا الجنوبية حيث حققت 
تتقاسم  فيام   ،11 اصل  من  القاب   9 الربازيل 
منطقة  زعامة  وكوستاريكا  املتحدة  الواليات 
الكونكاكاف بلقبني لكل منهام، اما فوتسال آسيا 
فتتزعمه ايران برصيد 11 لقبا قاريا، وتتصدر مرص 

فوتسال رياضة شعبية تنافس الفوتبول
فرصة بلوغ مسابقة كأس العالم قد ال تتكّرر

حضنا دافئا لها يف الربازيل، حيث اصبحت متارس 
بانتظام داخل املدارس والجمعيات قبل ان تأخذ 
امريكا  اتحاد  تأسيس  خالل  من  رسميا  طابعا 
الجنوبية للفوتسال عام 1964، توىل تنظيم اول 
حضور  يف  نفسه  العام  يف  للعبة  دولية  بطولة 
البريو،  االورغواي،  االرجنتني،  الربازيل،  دول:   5
تلك  لقب  حملت  التي  املضيفة  والباراغواي 

البطولة بفوزها يف النهايئ عىل الربازيل.
جانريو  دي  ريو  مدينة  يف  تم   ،1971 العام  يف 
الصاالت  لكرة  الدويل  االتحاد  تأسيس  الربازيلية 
اول  تنظيم  عام 1982 يف  نجح  الذي   FIFUSA
بطولة عاملية يف مدينة ساو باولو الربازيلية، حيث 
متكن الربازيليون من الفوز بلقبها بعد انتصارهم 
الف   12 الذي حرضه  النهايئ  يف  الباراغواي  عىل 

متفرج.

نمر جبر

الرتتيب يف افريقيا باحرازها 3 القاب قارية.
محليا، تتوىل ادارة اللعبة لجنة منبثقة من اللجنة 
يرتأسها  القدم  لكرة  اللبناين  لالتحاد  التنفيذية 
عواضه،  سليم  من  كال  وتضم  الدويهي،  سيمون 
ورنا  زخور  دوري  رزق،  طارق  ديب،  حسني 
وضع  النوادي،  مع  التواصل  مهامها  من  نخله. 
خطط تطويرية وتحضري املنتخبات لالستحقاقات 
مدير  للجنة  العام  املنسق  قال  كام  املستقبلية، 
زخور  دوري  السابق  الدويل  الالعب  املنتخبات 
الذي اعترب ان اللعبة يف حاجة اىل "نفضة كبرية 
دورات  اقامة  خالل  من  املدربني  بتطوير  تبدأ 
تدريبية يف ارشاف مدربني اجانب متخصصني عىل 
ادارة  فيتوىل  دياز  رامريو  االسباين  املدرب  شاكلة 
الفئات  منتخبات  عىل  واالرشاف  االول  املنتخب 
ومتابعة  الرسمية،  املباريات  ومواكبة  العمرية، 
خامات  يضم  النه  كثب  عن  الجامعات  دوري 
اللعبة  تراجع  وعزا  صقل".  اىل  حاجة  يف  واعدة 
الدعم  غياب  "ابرزها  اساسية  عوامل  غياب  اىل 
داخلية  موارد  عىل  واالعتامد  الخارجي  املادي 
ألن االتحادين االسيوي والدويل ال يدعامن لعبة 
كرة الصاالت ماديا، فيام نعتمد عىل دعم االتحاد 
الرعاة  التلفزيوين وغياب  النقل  املحيل يف غياب 
اللبناين  االتحاد  تحمل  عن  وكشف  والداعمني". 
لكرة القدم ايجار املالعب والحكام لكل البطوالت. 
للمنتخب  الالعبني  من  واعد  جيل  عن  وكشف 
والجامعات  املدارس  من  قادمني  الوطني، 

عىل  العمل  "علينا  العمرية:  الفئات  ومنتخبات 
تأمني مدرب اجنبي خبري قادر عىل وضعهم عىل 
جيل  تأسيس  مهمته  تكون  الصحيحة،  السكة 
نختار  الالعبني  من  اىل مجموعة  للوصول  جديد 
من نختار منهم وفقا للكفاية وااللتزام، ألن اللعبة 
اصبحت قامئة عىل مجموعة من الخطط وليس 

عىل الالعب النجم".
املنتخب  طاولت  التي  لالنتقادات  واسف 
الوطني والالعبني بعد عدم التأهل اىل مسابقة 
واجب  البناء  "االنتقاد  ان  معتربا  العامل،  كأس 
لعبنا  اننا  يعلم  احد  يكن  مل  لكن  ورضوري، 
بالعبني مصابني نتيجة ضيق الوقت يف التحضري 
صباحا  يوميا  )حصتان  التامرين  وتكثيف 
ومساء(، خصوصا وان الالعبني خاضوا مباريات 
وحضورهم  بداياتها  يف  كانت  التي  الدوري 

البدين مل يكن كام يجب".
قادرة  لعبة  اللبنانية  الصاالت  كرة  ان  اكد  كام 
عىل فرض نفسها عىل الصعيدين العريب والقاري 
اللبناين  "الالعب  االمكانات:  لها  توافرت  حال  يف 
موهوب ويحب اللعب لبلده ومنتخبه الوطني، 
وميلك املوهبة واالرادة عىل تقديم كل ما ميلك، 

رشط توفري الحد االدىن من الدعم".
بدوره، اعترب عضو اللجنة ومدير البطوالت حسني 
نشاطات  لديها  التي  الدول  من  "لبنان  ان  ديب 
الفتة يف كرة الصاالت عىل صعيد مختلف الفئات، 
ويحتل املرتبة الثانية بعد ايران يف منطقة غرب 

آسيا واالول عربيا من حيث عدد البطوالت التي 
الخامسة  املرتبة  حاليا  لبنان  يحتل  ينظمها".  
االوىل يف  املراكز  ما حل يف  غالبا  وعربيا  اسيويا، 
العراق  مع  املنافسة  بعد  آسيا  غرب  تصفيات 
لكل  الفني  املستوى  برتاجع  واعرتف  والكويت. 
بطولة الفئات العمرية، اذ ان "الرتاجع مل يقترص 
االلعاب".  كل  بل شمل  الصاالت  كرة  لعبة  عىل 
بنك  فريق  انسحاب  ان  املقابل  يف  اعترب  لكنه 
الالعبني  بتوزيع  الكبري سمح  بريوت "رغم رضره 
عىل بقية الفرق ما سمح بارتفاع نسبة املنافسة 

يف شكل ملحوظ".
ويتحرس ديب عىل الفرصة النادرة التي اهدرها 
"كانت  بعدما  العامل  كأس  مسابقة  لبلوغ  لبنان 
عامال  كان  الوقت  "ضيق  اضاف:  جدا".  قريبة 
اساسيا، اذ تبلغنا يف 23 نيسان الفائت اننا سنخوض 
مباراتني مؤهلتني اىل املسابقة العاملية عىل ارض 
محايدة يف االمارات العربية. يف 27 نيسان جرت 
القرعة، فلعبنا يف 23 ايار اول مباراة مع املنتخب 
السلبي.  بالتعادل  وانتهت  ارضه  عىل  الفيتنامي 
بعد يومني خضنا املباراة الثانية الحاسمة واعتربت 
نظام  لكن   .1  – بالتعادل 1  فانتهت  ارضنا  عىل 
اصابة  سجل  النه  فيتنام  منتخب  اّهل  البطولة 
خارج ارضه".  وكشف ان ضياع فرصة التأهل اىل 
كأس العامل "حرم لبنان وكرة الصاالت حوافز غري 
الف   500 يناهز  مادي  مدخول  ابرزها  مسبوقة 
دوالر امرييك، وتسليط الضوء العاملي عىل املنتخب 
واللعبة التي تعاين من تعتيم اعالمي كبري، وتحفيز 

مستثمرين جدد لالنخراط فيها". 
تجاوز  من  املنتخبات  تتمكن  ان  ديب  ومتنى 
بنجاح،  تنتظرها يف املستقبل  التي  االستحقاقات 
ابرزها التصفيات املؤهلة اىل نهائيات كأس آسيا 
املقبل،  االول  كانون  اواخر  الكويت  يف  املقررة 
تصفيات كأس آسيا للشباب دون 20 سنة مطلع 

العام املقبل، وااللعاب االسيوية داخل القاعات.
يف املحصلة، رمبا حان الوقت لفتح صفحة جديدة 
يف كرة الصاالت، والتأسيس لجيل واعد يحتاج اىل 
برنامج عمل طويل االمد يكون مبنيا عىل اسس 
متينة وصلبة، تبدأ بالتعاقد مع مدرب قادر عىل 
تلقينهم اساليب اللعبة الصحيحة والحديثة عىل 

نطاق فني وانضباطي واسرتاتيجي.   


