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رياضة

رياضة
الكرة المعولمة

الكرة اإلنكليزية

ُ
«بريكست» يقلق أندية الدوري

دوري السوبر األوروبي «على النار»

«البريميير ليغ» كما لم تشاهدوه من قبل!

ّ
تستمر التعقيدات في
مسار انفصال بريطانيا عن
االتحاد األوروبي ،مع رفض
البرلمان البريطاني األسبوع
الفائت اتفاق «بريكست»
للمرة الثالثة ،األمر الذي
يفتح الطريق أمام تأجيل
العملية إلى  12نيسان/
أبريل المقبل .وفي الوقت
ّالذي يعتقد فيه الكثيرون
أن الرياضة موجودة في
بعيدة عن األحداث
فقاعة ّ
السياسية ،إال أن كرة القدم
لن تسلم من تداعيات
الذي سيحدث
االنفصالً ،
ً
عاجال أو آجال ،رغم محاوالت
تأجيله أو إيجاد صيغة
إليقافه

11

زهراء ّرمال
يـجــد الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي ل ـكــرة الـقــدم
نفسه أمام مأزق حقيقي فور التوصل
إل ـ ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق ل ـت ـن ـظ ـي ــم «ب ــريـ ـكـ ـس ــت»،
ل ـت ـتــزايــد املـ ـخ ــاوف ب ـش ــأن املـسـتـقـبــل
املـ ـبـ ـه ــم الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـظ ــر «ال ـب ــري ـم ـي ـي ــر
ل ـيــغ» .الـ ــدوري ال ــذي ُي ـعـ ّـد األغ ـنــى في
ال ـعــالــم ،والـ ــذي يـمـتــاز ب ــوج ــود  8من
ـاد في
أنديته ضمن قائمة أغنى  20نـ ٍ
العالم ،تحوطه املخاوف من اضطرار
الـقــائـمــن عليه إلــى إح ــداث تغييرات
ج ـ ــذري ـ ــة ف ـ ــي ف ـل ـس ـف ـت ـهــم ال ــري ــاض ـي ــة
باستقدام الالعبني وتنظيم صفوف
ال ـفــرق بـعــد ح ــدوث االن ـف ـصــال .لطاملا
تـمـيــز ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي بــانـفـتــاحــه
ع ـل ــى األمـ ـ ـ ــوال األج ـن ـب ـي ــة ،وال سـيـمــا
م ــع اس ـت ـث ـم ــار املـ ـلـ ـي ــارات الـخـلـيـجـيــة
والروسية والصينية فيه ،باإلضافة
إلــى انفتاحه على الالعبني األجانب،
الذين قد يصبح مصيرهم معلقًا بعد
فقدانهم لالمتيازات القانونية التي
ّ
يتمتعون بها .لذا ،إن جزءًا كبيرًا من
نجاح هــذا ال ــدوري يستند إلــى كونه
ي ـض ـ ّـم خ ـل ـي ـطــا واسـ ـع ــا م ــن الــاع ـبــن
واملدربني واملالكني األجانب ،وهو ما
قد يتعرض للتهديد في حال الشروع

بالخطة البريطانية.
ه ـ ـ ــذا وق ـ ـ ــد شـ ـه ــد س ـ ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
ـزي األخ ـي ــر تــراجـعــا
ال ـش ـتــوي اإلن ـك ـل ـيـ ً
ه ــذا الـ ـع ــام ،م ـق ــارن ــة بــال ـعــام ال ـفــائــت،
إذ كـ ــانـ ــت أغ ـ ـلـ ــب الـ ـ ـف ـ ــرق ح ـ ـ ـ ــذرة فــي
إنفاقها ،وال سيما أنها قد ال تتمكن
م ــن االحـ ـتـ ـف ــاظ ب ــال ــاع ـب ــن ف ــي ح ــال
ال ـشــروع فــي عملية االنـفـصــال ،وهــذا
ّ
م ــا ح ــت ــم ع ـلــى األن ــدي ــة إعـ ـ ــادة الـنـظــر
فــي سـيــاســاتـهــا وأه ــداف ـهــا فــي ســوق
االنـ ـتـ ـق ــاالت .بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،أجـمــع
كــل رؤس ــاء أنــديــة ال ــدوري اإلنكليزي
ال ـ ــ 20عـلــى رف ــض تـنـفـيــذ «بــريـكـســت»
فــي االستفتاء الــذي جــرى عــام ،2016
ّ
ألن ع ـم ـل ـيــة االنـ ـفـ ـص ــال األوروب ـ ـ ـ ــي ال
ت ـت ــواف ــق م ــع س ـيــاســة االن ـف ـت ــاح على
كافة ال ــدول .ورأى الرئيس التنفيذي
لــرابـطــة األنــديــة اإلنكليزية ريتشارد
ّ
سكودامور ،أن دعم خــروج بريطانيا
م ـ ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،س ـي ـك ــون
«مـ ـتـ ـع ــارض ــا» مـ ــع م ـص ــال ــح ال ـ ـ ــدوري
ّ
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،ألن خ ــروجـ ـه ــا س ـيــؤثــر
سلبًا في اللعبة التي تواصل نهجها
الهادف إلى توسيع مجال أعمالها.
لطاملا تميزت أندية الدوري اإلنكليزي
باحتضانها ألب ــرز املــواهــب الـشــابــة،
ً
ّ
إال أن ذل ــك لــن ي ــدوم طــويــا فــي حــال

أعداد جماهير
الدوري
اإلنكليزي
ستتراجع حول
العالم (تولغا
أكمان ـ أ ف ب)

ال ـ ـخـ ــروج مـ ــن امل ـن ـط ـق ــة االق ـت ـص ــادي ــة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وه ـ ــو املـ ـ َّ
ـرجـ ــح ب ـمــوجــب
«ب ــري ـك ـس ــت» .ت ــواج ــه أن ــدي ــة ال ـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي احـتـمــال حــرمــانـهــا فرصة
التعاقد مع الالعبني األوروبيني دون
ّ
ال ــ 18عــامــا ،ألن االتـحــاد الــدولــي لكرة
الـقــدم يمنع انـتـقــال الــاعـبــن مــا دون
ال ــ 18من عمرهم من دولــة إلــى أخــرى،
بــاس ـت ـث ـنــاء االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـت ــي تـجــري
بـ ــن دول االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي .وق ــد
سمح هــذا االستثناء سابقًا لالعبني
م ـثــل اإلس ـب ــان ــي س ـي ـســك فــابــري ـغــاس
والفرنسي بــول بوغبا باالنتقال إلى
إن ـك ـل ـتــرا ،وه ـمــا ف ــي ال ـســادســة عـشــرة

تواجه األندية اإلنكليزية احتمال
حرمانها فرصة التعاقد مع
الالعبين األوروبيين دون الـ 18عامًا

الفورموال  1ضحية أيضًا؟
ليست رياضة كرة القدم الرياضة الوحيدة املتضررة من االنفصال ،إذ تخشى فرق الفورموال  1أيضًا
على مصيرها إزاء التهديدات التي ستواجهها في حال الشروع بالـ«بريكست» ،حيث ّإن العديد منها
تتخذ من مــدن اململكة املتحدة مقرًا لها .ومــن الفرق العشرة املشاركة في بطولة  ،2019توجد ّ
مقار
سبعة في اململكة املتحدة ،بينما تستضيف القارة األوروبية  7سباقات ضمن منافسات بطولة العالم،
ما يجعل خروج بريطانيا من االتحاد القاري ،وال سيما دون اتفاق حتى اآلن بني الطرفني ،أشبه بصداع
غير مرغوب فيه حتى في بطولة معوملة لهذا الحد .وحـ ّـذرت فرق ّ
عدة من ّأن «بريكست» سيؤدي إلى
عواقب لوجستية وخيمة في صناعة تعتمد كثيرًا على طواقم توظيفية دولية وعمليات شحن سلع
وتجهيزات ونقلها بني مختلف دول العالم مع كل سباق .إال ّأن اآلراء منقسمة كثيرًا في البطولة بشأن
تداعيات االنفصال الذي كان من املقرر أن يدخل ّ
حيز التنفيذ يوم الجمعة الفائت ،قبل أن تحصل رئيسة
الــوزراء تيريزا ماي على تأجيل أوروبــي ملدة ثالثة أسابيع لنيل موافقة مجلس العموم على االتفاق أو
العثور على بديل آخر.

مـ ــن الـ ـعـ ـم ــر فـ ـق ــط .إلـ ـ ــى ج ــان ــب ذلـ ــك،
ينوي االتحاد تقليل العدد املسموح
ب ــه حــالـيــا م ــن الــاع ـبــن األج ــان ــب في
األن ــدي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،وه ــو  17العـبــا،
إلــى  12العبًا ،ما يمثل نسبة أقــل من
النصف فــي الـفــريــق ال ــذي يتكون من
 25العبًا .وبحسب تقرير كشفت عنه
ّ
فإن هذا الشرط لن
صحيفة «التايمز»ّ ،
ُي َّ
فعل على الـفــور ،تجنبًا ألي أضــرار
م ــال ـي ــة ق ــد ت ـل ـحــق ب ــاألن ــدي ــة وع ـق ــود
ّ
الــاعـبــن ،إال أن ذلــك سيجعل توقيع
الالعبني األجانب الحقًا أكثر صعوبة،
وسـيــؤدي إلــى خـســارة جــزء كبير من
الجمهور األجنبي املتابع.
واألمــر لم يقتصر عند هــذا الحد ،إذ
ّ
إن الالعبني األوروبيني سيواجهون
ق ـ ـ ـيـ ـ ــودًا ت ـت ـع ـل ــق بـ ـح ــرك ــة االنـ ـتـ ـق ــال
إل ــى الـلـعــب ف ــي ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي،
بـعــدمــا كــانــوا ســابـقــا يـنـتـقـلــون دون
ال ـحــاجــة إل ــى ت ـصــاريــح ع ـمــل ،وذل ــك
بـسـبــب ام ـت ـي ــاز ح ــري ــة تـنـقــل األفـ ـ ّـراد
بــن دول االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي .إال أنــه
بعد االنفصال ،عليهم استيفاء كافة
ال ـش ــروط املــوق ـعــة عـلــى األج ــان ــب من
ق ــارات إفريقيا وآسـيــا واألميركتني،
في ما يخص الحصول على تصريح
ب ــالـ ـعـ ـم ــل .وكـ ـ ــي ي ـح ـص ــل ال ــاعـ ـب ــون

م ــن خ ـ ــارج االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي على
تصريح عمل في بريطانيا ،ال بد لهم
مــن تلبية معايير صــارمــة ،كمعرفة
عـ ـ ــدد الـ ـبـ ـط ــوالت الـ ـت ــي فـ ـ ـ ــازوا ب ـهــا،
وترتيب بالدهم فى تصنيفات الفيفا
العاملية ،إلــى جانب مشاركة الالعب
ب ـن ـس ـبــة م ـع ـي ـنــة مـ ــن امل ـ ـبـ ــاريـ ــات مــع
منتخب بــاده .وذكــرت هيئة اإلذاعــة
البريطانية فــي آذار/مـ ــارس املاضي
أن  332الع ـبــا أوروبـ ـي ــا ف ــي الـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز ودوري الــدرجــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري االس ـك ـت ـل ـن ــدي
امل ـم ـتــاز ل ــن ي ـفــوا بــاملـعــايـيــر الـحــالـيــة
الخاصة بالالعبني من خارج االتحاد
األوروبــي ،في حال خــروج بريطانيا
من التكتل .وبطبيعة الحال ،سيخسر
«ال ـب ــري ـم ـي ـي ــرل ـي ــغ» جـ ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا مــن
شعبيته العاملية أمــام منافسيه من
البطوالت األوروبية الكبرى األخرى
م ـث ــل الـ ـ ـ ــدوري األملـ ــانـ ــي وااليـ ـط ــال ــي،
إن ت ــراج ــع ع ــدد ن ـجــومــه .وق ــد ب ــدأت
تـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــرات االن ـ ـ ـف ـ ـ ـصـ ـ ــال األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي
بــالـظـهــور مـنــذ إج ــراء االسـتـفـتــاء في
بــريـطــانـيــا ع ــام  ،2016وذل ــك عندما
تــراجـعــت قيمة الجنيه اإلسترليني
مقابل العمالت األوروبية ،األمر الذي
سـ ّـبــب املـشــاكــل لــأنــديــة اإلنـكـلـيــزيــة،
بـسـبــب ارت ـف ــاع كـلـفــة ش ــراء الــاعـبــن
الجدد .ففي ظل التنافس الكبير الذي
تشهده ســوق االنـتـقــاالت األوروبـيــة،
س ـي ـكــون م ــن ال ـص ـعــب بــالـنـسـبــة إلــى
األن ــدي ــة الـتــوقـيــع مــع الع ـبــن بسبب
ارتـ ـف ــاع ال ـك ـل ـفــة ،وه ـ ــذا م ــا ع ـ ّـب ــر عنه
األرجـنـتـيـنــي مــاوريـسـيــو بوكيتينو
مـ ــدرب نـ ــادي تــوت ـن ـهــام ،الـ ــذي أش ــار
ّ
إلى أن تراجع قيمة العملة كان سبب
ام ـت ـن ــاع فــري ـقــه ع ــن ت ـعــزيــز صـفــوفــه
بــاع ـبــن ج ــدد ف ــي ف ـتــرة االن ـت ـقــاالت
ّ
الصيفية .ورغم أن األصوات تتعالى
بــالــرفــض لخطوة بريطانيا املقبلة،
وال س ـي ـم ــا مـ ــع ت ــوق ـي ــع أكـ ـث ــر مـ ــن 6
م ـ ــاي ـ ــن ش ـ ـخـ ــص ع ـ ـلـ ــى الـ ـع ــريـ ـض ــة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة الـ ـت ــي ت ـط ــال ــب بــإل ـغــاء
ٌ
ّ
«بريكست» ،إال أن الحكومة ماضية
في قرارها حتى الساعة ،وال ّ
شك في
ّ
ّ
سيغير وجه كرة
أن القادمّ ،أيــا كــان،
القدم اإلنكليزية.

المواهب المحلية تستفيد
رغ ـ ــم االع ـ ـت ـ ــراض ـ ــات الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة عـلــى
ّ
االنفصال ،إال أن آخرين رحبوا بهذه
ّ
الخطوة ،على اعتبار أن ذلك سيمنح
ف ــرص ــة أك ـب ــر ل ـل ـمــواه ــب اإلن ـك ـل ـيــزيــة
ال ـش ــاب ــة ل ـل ـب ــروز وإظـ ـه ــار طــاقــات ـهــا.
وتسعى الهيئات الكروية في البالد
لــاسـتـفــادة مــن «بــريـكـســت» مــن أجل
طرح قوانني جديدة تسمح بالتقليل
مـ ــن وج ـ ــود ال ــاعـ ـب ــن األجـ ــانـ ــب فــي
ص ـفــوف األن ــدي ــة اإلنـكـلـيــزيــة ،بهدف
م ـن ــح املـ ــزيـ ــد مـ ــن الـ ــوقـ ــت ل ـل ـمــواهــب
البريطانية الـشــابــة .ففي إحصائية
ّ
أج ـ ــري ـ ــت الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـفـ ــائـ ــت ،تـ ـب ــن أن
أق ـ ــل مـ ــن  28فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ــن م ـج ـمــوع
الــاعـبــن الــذيــن شــاركــوا كأساسيني
فـ ــي مـ ـب ــاري ــات ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
املـمـتــاز كــانــوا مــن اإلنـكـلـيــز .ويتوقع
ّ
الكثيرون أن االعتماد على املواهب
ً
املحلية الـصــاعــدة ب ــدال مــن إعــارتـهــا
إلــى الـفــرق الــرديـفــة قــد يـعــود بالنفع
ع ـلــى امل ـن ـت ـخــب اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ـ ــذي لم
يـتــذوق طعم التتويج بــاأللـقــاب منذ
عام .1966

األندية تبحث عن األرباح!
حسين فحص
خالفات كثيرة حصلت خالل السنوات
الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ب ــن ات ـح ــاد األن ــدي ــة
األوروبـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة والـ ـقـ ـن ــوات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
الناقلة للمباريات من جهة ،واالتحاد
األوروب ــي لـكــرة الـقــدم مــن جهة ثانية.
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ي ـ ــري ـ ــد تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـرًا ف ـ ــي ش ـكــل
ال ــدوري ــات األوروبـ ـي ــة ون ـظــام ـهــا ،بما
يؤدي إلى زيادة العائدات من الحضور
الجماهيري واإلعــانــاتّ .أمــا البعض
اآلخر ،فيرفض هذه الفكرة.
ي ـعـ ّـد دوري أب ً ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ،الـبـطــولــة
األكـثــر متابعة على صعيد مسابقات
األن ــدي ــة ،إذ يـشـكــل ال ـت ـتــويــج ببطولة
ال ــ«ت ـشــام ـب ـيــونــز ل ـيــغ» هــدفــا رئـيـسـيــا
للعديد من إدارات األندية وجماهيرها
ع ـل ــى حـ ـ ٍّـد س ـ ــواء .األن ــدي ــة األوروبـ ـي ــة
ت ـت ـن ــاف ــس أيـ ـض ــا عـ ـل ــى م ـق ـع ــد م ــؤه ــل
ل ـ ــدوري األبـ ـط ــال ،ح ـتــى ب ــات الـنـجــاح
بـهــذه املهمة مقياسًا أساسيًا لنجاح
ناد ما من عدمه ،حتى وإن فشل
موسم ٍ
في تحقيق األلقاب املحلية .رغم أهمية
ّ
دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،إل أن الحديث
كثر فــي اآلونــة األخـيــرة عــن التأسيس
إلطـ ــاق دوري أوروب ـ ــي ج ــدي ــد ،أكـثــر
تـنــافـسـيــا وأك ـث ــر ت ـشــوي ـقــا ،وبطبيعة
الحال أكثر ّ
درًا لألموال .وهنا الحديث
عن دوري السوبر األوروبي.
رغ ـ ــم ع ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود أي ش ـ ــيء رس ـم ــي
ح ـتــى اآلن ،غ ـيــر أن امل ـ ـسـ ـ َّـودة األولـ ــى
ً
لـلـبـطــولــة املـحـتـمـلــة قــد وض ـعــت فـعــا.
دوري ال ـســوبــر األوروب ـ ـ ــي ع ـب ــارة عن

بطولة يشارك فيها أكبر  16فريقًا من
الدوريات الخمسة الكبرى ،يتنافسون
فيما بينهم على غرار مسابقة «الدوري
األم ـي ــرك ــي ل ـكــرة ال ـس ـلــة لـلـمـحـتــرفــن».
تـقـســم األن ــدي ــة ال ـ ــ 16إل ــى قـسـمــن من
ثمانية أندية ،بحيث تقام املنافسة بني
الفرق بحسب كل مجموعة (يجري في
املــرحـلــة األول ــى تجميع الـنـقــاط) .بعد
نهاية املباريات ،تتأهل الفرق األربعة
األولـ ــى م ــن ك ــل مـجـمــوعــة إل ــى مــراحــل
خ ــروج املـغـلــوب (األدوار اإلقـصــائـيــة)،
ً
بـ ــدءًا م ــن دور رب ــع ال ـن ـهــائــي ،وص ــوال
إلـ ــى ن ـهــائــي ال ـب ـط ــول ــة .هـ ــذه امل ـس ــودة
األول ــى الـتــي طــرحـتـهــا ات ـحــاد األنــديــة
األوروب ـي ــة ،املشكل مــن  232فريقًا من
ك ــاف ــة أوروبـ ـ ـ ــا ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس ن ــادي
يوفنتوس أندريا أنيلي ،وقد قدم هذا
االتحاد في االجتماع األخير الذي عقد
في مدينة نيون السويسرية املسودة
األولى للمنافسة القارية القادمة ،على
أن يستكمل البحث في االجتماع املقرر
األس ـبــوع املقبل فــي مدينة أمـسـتــردام
الهولندية ،من أجل إضافة النقاط على
املشاريع املقترحة.
بدأ الحديث عن هذه البطولة في نهاية
العقد األول من األلفية الجديدة ،وكان
رئ ـيــس نـ ــادي ريـ ــال م ــدري ــد اإلسـبــانــي
فـ ـل ــورنـ ـتـ ـيـ ـن ــو بـ ـي ــري ــز أول املـ ـن ــادي ــن
بــإقــامــة دوري الـســوبــر األوروب ـ ــي .من
وجهة نظره ،هناك أندية ضعيفة في
دوري األب ـطــال ،وهــي غير ق ــادرة على
امل ـنــاف ـســة ،وبــال ـتــالــي إن ال ـف ــرص غير
م ـت ـكــاف ـئــة ل ـل ـتــأهــل .رغـ ــم م ـ ــرور ق ــراب ــة

عشر سنوات على هذا االقتراح ،بقيت
البطولة ضبابية ،حتى شهر تشرين
الثاني من عام  ،2018حني بدأ الحديث
عن البطولة الجديدة يكون أكثر ّ
جدية.
مع نهاية عــام  ،2018كثر الحديث عن
م ـنــاق ـشــات ب ــن م ـج ـمــوعــة م ــن أفـضــل
األن ــدي ــة األوروبـ ـي ــة ال ـتــي مــن املحتمل
انـضـمــامـهــا إل ــى ف ــرق الـسـتــة عـشــر من
دوري الـســوبــر األوروبـ ــي بحلول عام
 ،2021وكـ ــان ع ـلــى رأس ت ـلــك األن ــدي ــة
ري ــال مــدريــد وبــرشـلــونــة اإلسـبــانـيــان،
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ،مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد وآرسنال اإلنكليزيني ،وبايرن

من
المتوقع
أن يرفض
االتحاد
األوروبي
هذا االقتراح
(عن الويب)

م ـي ــون ــخ األمل ـ ــان ـ ــي ،وذل ـ ــك ب ـح ـس ــب مــا
نشرته مجلة «ديــر شبيغل» األملانية.
أم ـ ٌـر أك ــده اإلسـبــانــي راؤول سانليهي
(مــديــر ك ــرة ال ـقــدم فــي ن ــادي آرس ـنــال)،
وقت سابق بأنه شارك
حيث صرح في ٍ
في املحادثات السرية حول التتغيرات
املحتملة في البطوالت األوروبية ،التي
بـحـثــت ف ــي إم ـكــان ـيــة تــأس ـيــس بـطــولــة
دوري السوبر األوروبي.
رغ ــم كـثــرة الـحــديــث عــن ه ــذه البطولة
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،س ـي ـك ــون ع ـل ــى ال ـق ـ ّـي ـم ــن عـلــى
دوري ال ـس ــوب ــر األوروب ـ ـ ـ ــي االن ـت ـظ ــار
حـتــى ع ــام  2024إذا مــا أرادوا تنفيذ

مشروعهم ،وذلك بسبب وضع االتحاد
األوروبي لكرة القدم في شهر شباط/
فبراير املاضي تشريعًا جديدًا يحمي
النظام الحالي الــذي يضم املسابقات
األوروبـ ـي ــة حـتــى ع ــام  .2024وق ـ ٌـت قد
ً
يـ ـك ــون ك ـف ـي ــا ب ـح ـســم م ــواق ــف أن ــدي ــة
النخبة ،تبعًا للضمانات التي ستقدم
من منظمي البطولة الجديدة .في ظل
اصـطــدام اقـتــراح إقــامــة دوري السوبر
األوروبـ ـ ـ ــي بــال ـعــديــد م ــن ال ـص ـعــوبــات
وامل ـعــوقــات ،قــدمــت األنــديــة األوروب ـيــة
ً
ً
الكبيرة حال بديال جرت مناقشته في
الـجـمـعـيــة الـعــامــة الـثــانـيــة والـعـشــريــن
لالتحاد األوروب ــي ،ينص على وضع
قــواعــد إلص ــاح دوري أب ـطــال أوروب ــا
وتطويره.
ال ـهــدف ال ـظــاهــري لـلـمـشــروع الـجــديــد،
م ـت ـع ــة أكـ ـب ــر ل ـل ـج ـم ـه ــور ،أم ـ ــا ال ـه ــدف
ال ـح ـق ـي ـق ــي ،ف ـه ــو م ـ ــال أكـ ـث ــر بـطـبـيـعــة
الـحــال .مع احتمال بث هــذه املباريات
خــال عطلة نهاية األس ـبــوع ،سيكون
ال ـ ـعـ ــرض أكـ ـث ــر ج ــاذبـ ـي ــة مـ ــن م ـن ـظــور
تلفزيوني ،لكن امل ـشــروع سيتعارض
مــع أربـ ــاح شــركــات ال ـبــث التلفزيوني
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،إذ إن الـ ـبـ ـط ــول ــة امل ــرت ـق ـب ــة
ستشهد متابعة كبيرة جدًا ملا تحمله
مــن مـبــاريــات تنافسية ،مــا سيضعف
اهتمام املشاهدين بالبطوالت املحلية.
وهناك صعوبة أخرى تتمثل باحتمال
رف ــض االت ـحــاديــن األوروبـ ــي والــدولــي
لـهــذا االق ـت ــراح ،وبــالـتــالــي الـبـقــاء على
دوري األبطال وال ــدوري األوروب ــي مع
تعديالت عليهما.

كأس االتحاد اآلسيوي

العهد يفوز ويعزز فرص التأهل
علي زين الدين
ع ــزز ن ــادي الـعـهــد الـلـبـنــانــي ل ـكــرة الـقــدم
حـظــوظــه بــالـتـ ّ
ـأهــل إلــى ال ــدور الـثــانــي من
كأس االتحاد اآلسيوي ،عقب فوزه على
ال ـســويــق ال ـع ـمــانــي ( ،)2-4ع ـلــى ملعب
مدينة كميل شمعون الرياضية ،ضمن
الجولة الثالثة مــن املجموعة الثالثة من
دور املجموعات .فـ ٌ
ـوز هو األول آسيويًا
ل ـل ـع ـهــد هـ ــذا امل ــوس ــم ب ـع ــد ت ـع ــادل ــن مــع
القادسية الكويتي واملالكية البحريني،
وقبل املواجهة مع اإلخــاء األهلي عاليه،
ضـمــن األس ـب ــوع الـعـشــريــن مــن ال ــدوري
الـلـبـنــانــي ،الـتــي قــد تحسم الـلـقــب الثالث
تواليًا لـ«األصفر» نهاية األسبوع.
«هـ ــاتـ ــريـ ــك» مل ـح ـم ــد ق ـ ـ ـ ــدوح ،م ـش ــارك ــة
ٌ
حضور أول ملهدي
أساسية لربيع عطايا،
فحص ،وإصــابــة الـســوري ثائر كروما.
ُّ
كلها عناوين للمباراة التي جمعت بني
ّ
متصدر الدوري اللبناني وثامن الدوري
ّ
العمانيٌ .
فوز كان متوقعًا لفريق املدرب
ّ
بــاســم مــرمــر ،فالتعثر فــي ه ــذه امل ـبــاراة
كــان يعني نهاية الحلم اآلس ـيــوي الــذي
شيء آخر.
يطمح إليه ّالعهد أكثر من أي ٍ
غـيــر امل ـتــوقــع ،ك ــان إش ــراك ربـيــع عطايا
ف ــي الـتـشـكـيـلــة األس ــاسـ ـي ــة ،واالع ـت ـم ــاد
ع ـلــى مـحـمــد قـ ــدوح ف ــي مــركــز املـهــاجــم
الصريح على حساب أكــرم مغربي ،في
ظل غياب البلغاري مارتن توشيف عن
القائمة إلى جانب املدافع السوري أحمد
ّ
الصالح بسبب اإلره ــاق (فــضــل املــدرب

إراح ـت ـه ـم ــا) .رهـ ــان م ــرم ــر ع ـلــى حــامــل
شارة القيادة في املنتخب األوملبي الذي
ـوع فــي تصفيات كأس
شــارك قبل أسـبـ
آسيا  2020نجحّ ٍ ،
فسجل قدوح ثالثيته
الثانية مع العهد ،بعد تلك التي ّ
سجلها
ضمن بطولة
فــي مــرمــى الـســام زغــرتــا
ُ
أهداف
الدوري في املوسم املاضي .ثالثة
ٍ
ـاالت مـخـتـلـفـ ٍة لـكــل هــدف.
وثــاثــة اح ـت ـفـ ٍ
نور منصور أيضًا ّ
سجل هدف السبق
بعد دقيقتني فقط على انطالق املباراة،
صيام
وهــو هدفه األول مع الفريق بعد
ٍ
دام أكـثــر مــن  11شـهـرًا .هجوميًا ،قـ ّـدم
«األص ـفــر» نفسه مـجــددًا عقب سلسل ٍة
من املباريات التي انتهت بنتائج إيجابية
ـدد مــن األه ــداف ،لكن هــذا األداء
بــأقــل ع ـ ٍ
الهجومي قابله أخـطــاء دفــاعـيــة ،فدخل
ش ـب ــاك الـ ـح ــارس م ـه ــدي خ ـل ـيــل هــدفــن
للمرة األولى منذ املباراة التي تعادل فيها
م ــع الــراس ـي ـنــغ ف ــي األس ـب ــوع ال ـثــانــي من
الدوري اللبناني املحلي.
ب ـع ــد ه ــدف ــي ال ـع ـه ــد ،بـ ــدا ال ـف ــري ــق كــأنــه
اس ـت ـس ـهــل امل ـ ـبـ ــاراة واع ـت ـب ــر أن ال ـف ــوز

سجل الالعب محمد
قدوح «هاتريك»
خالل اللقاء

ّ
سجل نور منصور ( )4ومحمد قدوح ( )88أهداف العهد (عدنان الحاج علي)

بالنقاط الـثــاث قــد ُحـســم ،لكن الفريق
ال ـض ـي ــف ض ـغــط ع ـل ــى الـ ــدفـ ــاعُ ،م ـج ـب ـرًا
ال ـح ــارس م ـهــدي خـلـيــل ع ـلــى ال ـت ـصـ ّـدي
إلحـ ـ ــدى ال ـ ـكـ ــرات م ــن خـ ـ ــارج مـنـطـقـتــه،
ُلي ّ
سجل ثامر الزعبي بعدها هدفًا لنادي
السويق ،قبل أن يتدارك العهد األمور في
ّ
ويسجل له قــدوح هدفني
الشوط الثاني
جديدين ،في حني خطف خليل عالوي
هدفًا ثانيًا للفريق العماني قبل خمس
دقائق على نهاية املباراة.
استعاد العهد ربيع عطايا .األخير كان
قد شارك في دقائق ّ
عدة أمام التضامن

صــور ،لكن هذه املــرة عاد إلى التشكيلة
األساسية ،وقد يكون له ٌ
دور في املباريات
ّ
املحلية منها واآلسيوية .خرج في
املقبلة،
الــدقـيـقــة ( )75مــن عـمــر امل ـب ــاراة ودخــل
ً
م ـهــدي فـحــص ب ــدال م ـنــه .الع ـ ٌـب اشـتــاق
له جمهور الفريق وهــو الــذي لم ُيشارك
فــي أي دقيقة هــذا املــوســم بعد إصابته
ّ
بقطع فــي الــربــاط الصليبي ،لكن حتى
ٍ
عودة املصابني لم تسمح للعهد بدخول
الصالح
املباراة
بتشكيل ٍة كاملة مع غياب ّ
وتوشيفٌ .
أمر يبدو أنه لن يتكرر أقله في
املباراة املقبلة مع اإلخاء.

آخر دقائق املباراة ،شهدت إصابة مدافع
الـســويــق ،الـســوري ثائر كــرومــا .الالعب
ال ـ ــذي خـ ــاض ن ـصــف م ــوس ـ ٍـم م ــع ن ــادي
األنـ ـص ــار س ــاب ـق ــا ،تــزح ـلــق ع ـلــى أرض
املـلـعــب فــي بـقـعـ ٍة مـلـيـئـ ٍة بــامل ـيــاه ،وخــرج
بمساعد ٍة من الطاقم الطبي دون أن يعود
إلــى اللقاء ،بعدما أطلق الحكم الصافرة
ٌ
مشهد تكرر كثيرًا ،وسيبقى
األخـيــرة.
ـوم م ــاط ــر ،ع ـل ـمــا بــأن
ي ـت ـكــرر م ــع ك ــل ي ـ ـ ٍ
مــراقــب امل ـبــاراة ألغى التمارين الرسمية
ـوم عـلــى الـلـقــاء حفاظًا
للفريقني قـبــل ي ـ ٍ
على أرض امللعب.

