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سياسات جديدة في ألمانيا

بايرن األوروبي ودورتموند المحلي!
انتهى الــدوري األلماني لكرة القدم مع
نهاية الـجــولــة ( )34األس ـبــوع الماضي.
ٌ
جولة حاسمة أهدت اللقب السابع تواليًا
إلــى ن ــادي بــايــرن ميونيخ ،فيما اكتفى
بوروسيا دورتموند بالوصافة .مع فتح
س ــوق االن ـت ـقــاالت ب ــدأت األنــديــة بتعزيز
صفوفها لتحقيق أه ــداف الموسم
المقبل .الالفت في األمـر ،اعتماد بعض
سياسات جديدة على غرار
األندية على
ٍ
دورتموند الــذي يتجه للبناء على نجاح
الموسم الحالي
حسين فحص
رغ ـ ــم اح ـت ــال ـه ـم ــا امل ــرك ــزي ــن األول ـ ــن
فــي البوندسليغاُ ،يـ َـعـ ّـد نــاديــا بايرن
ميونيخ وبوروسيا دورتموند األكثر
نشاطًا في سوق االنتقاالت الصيفي
حـ ـت ــى اآلن .ف ـ ــي األع ـ ـ ـ ـ ــوام امل ــاضـ ـي ــة،

اعـتـمــد بــايــرن ميونيخ عـلــى سياسة
ش ــراء نـجــوم ال ــدوري األملــا ٌنــي ،بهدف
ُ
ـاف ـســة
إض ـع ــاف ال ـخ ـص ــوم .أن ــدي ــة مـنـ ِ
كــدورتـمــونــد وشــالـكــه شكلت الـســوق
األبرز للمارد األحمر ،بعد أن سمحت
بــانـتـقــال أب ــرز العـبـيـهــا إل ــى بــافــاريــا،
ع ـلــى غ ـ ــرار روبـ ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي،
وماريو غوتزه ،وماتس هاملز وليون
غوريتسكا .فــي تلك الـفـتــرة ،اتصفت
ٌ
سـيــاســة ال ـبــايــرن بــال ـن ـجــاح .سـيـطــرة
ت ــام ــة ع ـلــى األلـ ـق ــاب امل ـح ـل ـيــة ،جعلت
ً
ً
ال ـ ـ ــدوري ت ـح ـص ـيــا ح ــاص ــا ل ـل ـنــادي
األكـبــر هـنــاك .مــرت الـسـنــوات ،وكبرت
الـطـمــوحــات .ال ــدوري األملــانــي لــم يعد
مقنعًا لنجاح املــوســم ،إذ بــات دوري
أبطال أوروبا هدف النادي البافاري،
ال ـل ـقــب ال ـ ــذي اس ـت ـع ـصــى عـلـيــه بفعل
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ن ـف ـس ـه ــا الـ ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا
للسيطرة على األلقاب املحلية.
مـ ــع اسـ ـتـ ـق ــدام أب ـ ـ ــرز نـ ـج ــوم ال ـ ـ ــدوري
ووضـ ـعـ ـه ــم بـ ـف ــري ـ ٍـق واح ـ ـ ـ ــد ،ضـعـفــت
امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ــ«بـ ــونـ ــدس ـ ـل ـ ـي ـ ـغـ ــا»
وان ـ ـح ـ ـص ـ ــرت ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـفـ ــرق
املـنــافـســة عـلــى مــراكــز دوري األب ـطــال
وم ـ ــراك ـ ــز ال ـ ـه ـ ـبـ ــوط ،فـ ــي ظـ ــل ض ـم ــان

تـ ـت ــوي ــج الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـبـ ــافـ ــاري بـنـسـبــة
كـ ـبـ ـي ــرة ،قـ ـب ــل بـ ــدايـ ــة املـ ــوسـ ــم ح ـت ــى.
ت ـعـ ّـود بــايــرن مـيــونـيــخ نـسـًقــا واحـ ـدًا،
م ـب ــاري ــات ضـعـيـفــة م ـق ــارن ــة ب ـل ـقــاءات
دوري األب ـطــال .بـعــد أن أدرك الـنــادي
انعكاسات سياسة «احتكار» الالعبني
املحليني على املسار األوروبي ،ارتأى
اس ـت ـق ــدام مـ ــدرب م ــن الـ ـط ــراز الــرف ـيــع،
كـحــل لـلـعــودة إل ــى مـنـصــات التتويج
أوروبيًا بعد الغياب منذ  ،2013ولكن
الخطة لم تنجح أيضًا.
بـ ـع ــد فـ ـش ــل سـ ـي ــاسـ ـت ــي «الـ ـتـ ـبـ ـض ــع»
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي واالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى املـ ـ ــدرب
األجنبي ،اتجه الـنــادي الـبــافــاري إلى
سياسةٍ جديدة ،تقضي بشراء النجوم
م ــن خ ـ ــارج الـ ـ ــدوري األملـ ــانـ ــي ،لـجـلــب
ثقافات جديدة تتوافق مع متطلبات
ٍ
نسق
دوري األبطال ،واملحافظة على
ٍ
قـ ـ ــوي ل ـل ـم ـن ــاف ـس ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة .بـ ــدأت
السياسة الجديدة باستقدام الالعب
الفرنسي كــورنــن توليسو مــن نــادي
ل ـيــون الـفــرنـســي مـقــابــل  41.5مليون
يورو ،كأغلى صفقة في تاريخ النادي
الـبــافــاري وال ــدوري األملــانــي على ٍّ
حد
س ـ ـ ــواء .ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـج ــدي ــدة ل ـبــايــرن

اتجه النادي البافاري
سياسة جديدة
إلى
ٍ
تقضي بشراء
النجوم من خارج
الدوري األلماني

ّ
استمرت هذا
ميونيخ في التعاقدات
بنسق أعـلــى ،إذ كسر النادي
املــوســم
ٍ
ال ـب ــاف ــاري ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي لـصـفـقــات
البوندسليغا ،بعد أن استقدم مدافع
أتـلـيـتـيـكــو م ــدري ــد ال ـفــرن ـســي لــوكــاس
هـيــرنــانــديــز مـقــابــل  80مـلـيــون ي ــورو.
َّ
مشاكل الــدفــاع ُحــلــت ،لتبقى املشاكل
الهجومية.
فـقــد بــايــرن ميونيخ الكثير مــن ثقله

إدارة دورتموند
تبحث عن
النجوم
المحليين (ليون
كوغيلير أ ف ب)

ال ـه ـجــومــي م ــع ت ـق ــدم ال ـج ـيــل ال ـقــديــم
ّ
ب ــال ـع ـم ــر ،إذ دخ ـ ــل ك ـ ــل م ــن روبـ ـي ــرت
ليفاندوفسكي ،توماس مولير ،آريني
روب ـ ـ ــن وف ـ ــران ـ ــك ريـ ـبـ ـي ــري فـ ــي ال ـع ـقــد
الـ ــرابـ ــع م ــن ال ـع ـم ــر .م ــع إع ـ ــان إدارة
ٍّ
الـنــادي الـبــافــاري رحيل كــل مــن روبــن
وري ـب ـي ــري ،سـيـتـمـحــور الـتــركـيــز هــذا
جناح أو اثنني.
الصيف على استقدام
ٍ
وتحدثت تقارير عــن اهتمام الـنــادي
بـ ـجـ ـن ــاح م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي لـ ـي ــروا
ساني ،الذي ٌتقدر قيمته بـ 100مليون
يــورو .سياسة جديدة في التعاقدات
قد تعيد النادي البافاري إلى الواجهة
األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة ،غ ـيــر أن ـه ــا سـتـفـتــح أفـقــا
لــأنــديــة األملــان ـيــة للتحسن فـنـيــا ،ما
قد ّ
يهدد عرش بايرن املحلي من قبل
بوروسيا دورتموند الذي بدأ ينتهج
األسلوب البافاري القديم في سياسة
التعاقدات.
م ــوس ـ ٌـم كـبـيــر ق ـ ّـدم ــه دورت ـم ــون ــد على
ال ـص ـع ـيــد امل ـح ـل ــي ،ان ـت ـهــى بــاحـتــالــه
املـ ــركـ ــز الـ ـث ــان ــي ب ـ ـفـ ــارق ن ـق ـط ـتــن عــن
املتصدر .بعد أن ملست اإلدارة نجاح
املـ ـ ــدرب ال ـس ــوي ـس ــري ل ــوس ـي ــان فــافــر،
ات ـخ ــذت قـ ــرار ع ــدم ال ـس ـمــاح بــانـتـقــال
أي الع ــب م ــن دورت ـم ــون ــد إل ــى بــايــرن
ميونيخ ،وجعلت الرجل السويسري
ص ــاح ــب ال ـك ـل ـم ــة األولـ ـ ـ ــى واألخ ـ ـيـ ــرة
ف ــي س ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت .ف ــي منتصف
املـ ـ ــوسـ ـ ــم امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،اس ـ ـت ـ ـقـ ــدم نـ ـ ــادي
تشيلسي اإلنكليزي الالعب األميركي
كريستيان بوليزيتش من دورتموند
مقابل  64مليون يورو ،على أن ينتقل
إلـ ــى ل ـن ــدن ب ـعــد ن ـهــايــة امل ــوس ــم .فــور
استحقاق املوعد ،استثمر دورتموند
أم ـ ــوال بــولـيــزيـتــش ب ـضــم البلجيكي
ثورغان هازار ،الشقيق األصغر لالعب
تـشـيـلـســي إديـ ــن هـ ـ ــازار ،م ـقــابــل 25.5
مـلـيــون ي ــورو ،وض ـ ّـم املــوهـبــة الشابة
جــولـيــان بــرانــدت ،صــانــع ألـعــاب باير
لـيـفـكــروزن الـبــالــغ (ً 23ع ــام ــا) ،مقابل
 22.5مليون يورو ،إضافة إلى الظهير
األيـســر لـنــادي هوفنهايم ،نيكوالس
شولز ،بنحو  23مليون يورو.
ه ـ ـكـ ــذا ،خ ـط ــف امل ـ ـ ـ ــارد األص ـ ـفـ ــر أبـ ــرز
م ــواه ــب الـ ـ ـ ــدوري الـ ـص ــاع ــدة ،ب ـهــدف
مـ ـق ــارع ــة ال ـ ـبـ ــايـ ــرن عـ ـل ــى الـ ـلـ ـق ــب مــن
ـاب دام نحو  7أع ــوام.
جــديــد ،بعد غـيـ ٍ
بــات ال ــدوري األملــانــي مطلبًا أساسيًا
لدورتموند فيما أصبح دوري األبطال
هدف بايرن ميونيخ الرئيسي ،الذي
سيطرته املحلية بالدرجة
قــد يكلفه ً
األولى ،إضافة إلى مدربه الحالي.

ليغ 1

أعلن رودي غارسيا رحيله عن مارسيليا (أ ف ب)

يوروبا ليغ

طريق لندن ـ باكو مقطوعة
ٌ

رحلة شاقة لجماهير النهائي
َّ
نهائيي أوروب ــا هــذا العام.
أربـعــة أنــديــة إنكليزية ستلعب
ليفربول يواجه توتنهام في أمجد الـكــؤوس األوروبـيــة
«تـشــامـبـيــونــز ل ـيــغ» ،ودي ــرب ــي ل ـنــدن سـ ُـيـلـعــب فــي نهائي
الدوري األوروبــي «يوروبا ليغ» .كالم كثير قيل في هاتين
المواجهتين ،والجماهير اإلنكليزية ستكون مطالبة بالسفر
أذربيجان ،وبعدها إلى العاصمة اإلسبانية مدريد ،لكن
إلى ّ
يبدو أن العقبات ليست سهلة

ليفربول يركب الموجة

أزمة مدربين في فرنسا
ق ـب ــل س ــاع ــات م ــن انـ ـط ــاق املــرح ـلــة
( )38واألخيرة من الدوري الفرنسي
لكرة القدم ،يتواصل رحيل املدربني،
وال سيما الذين عجزوا عن ترجمة
أهــدافـهــم مــع األنــديــة الـتــي دربــوهــا.
وأعلن جان-لوي غاسيه رحيله عن
س ــان ــت اتـ ـي ــان ،ث ــم ج ــاء دور رودي
غ ــارسـ ـي ــا وج ـ ــوس ـ ــان غ ــورف ـي ـن ـي ــك
ليعلنا الرحيل عن كل من مارسيليا
وغـ ــان ـ ـغـ ــان .وق ـ ـ ــال رودي غ ــارس ـي ــا
الــذي يحتل فريقه املــركــز الـســادس،
وف ـشــل فــي إي ـصــالــه إل ــى املـســابـقــات
األوروبية« :قررت الرحيل ،اقترحت
هذا الحل على رئيسي وقبله».
وم ـ ـ ــع رح ـ ـيـ ــل غ ـ ــارسـ ـ ـي ـ ــا ،اش ـت ـع ـل ــت
بـ ـ ـ ــورصـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــات لـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب
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م ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،ف ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــرزت أسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء
األرج ـن ـت ـي ـنــي غ ــاب ــري ــال هــايـنـتـســه،
العـ ـ ــب م ــارس ـي ـل ـي ــا وب ـ ــاري ـ ــس س ــان
ج ـي ــرم ــان ال ـس ــاب ــق ،وك ـل ــود بــويـيــل،
والـبــرتـغــالــي أنــدريــه ف ـيــاش-بــواش،
وأيضًا اإلسباني رافايل بينيتيز.
وقـبــل ســاعــات أعـلــن غــانـغــان رحيل
«قـ ــائـ ــد األورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا» غــورف ـي ـن ـيــك،
بـ ـ «ات ـف ــاق م ـش ـتــرك» ،بـعــد فـشـلــه في
إبقاء الفريق ضمن الدرجة األولى.

خليلودزيتش وستيفان
ف ـ ـ ــي مـ ـنـ ـتـ ـص ــف ن ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــان /أب ـ ــري ـ ــل
املـ ــاضـ ــي ،ك ـ ــان مـ ـ ــدرب نـ ـ ــادي ل ـيــون
بـ ــرونـ ــو ج ـي ـن ـي ــزي ــو ،ي ـع ـل ــن ان ـت ـه ــاء
مـشــواره فــي ختام املــوســم .استبدل

ب ــه ال ــرئ ـي ــس ج ــان-م ـي ـش ــال أوالس،
الـبــرازيـلــي سيلفينيو ،فيما يــؤدي
مـ ــواط ـ ـنـ ــه ج ــونـ ـيـ ـنـ ـي ــو دور امل ــدي ــر
الــريــاضــي .تـخــوف الـبـعــض مــن قلة
خ ـب ــرة جــونـيـنـيــو ( 44ع ــام ــا) ال ــذي
ً
ترك فرنسا عام  2009وعمل محلال
فــي ال ـبــرازيــل .وه ــذا الـتـخــوف مــرده
إلى أن منذ رحيله عن فرنسا ،تغير
ال ـ ـ ــدوري ال ـفــرن ـســي ودوري أب ـطــال
أوروبا كثيرًا .أما سيلفينيو ،ظهير
أيسر برشلونة اإلسباني وآرسنال
اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـســابــق ،فـلــم يـلـعــب في
فرنسا وال يتحدث لغتها .في ضوء
ه ــذا ال ــواق ــع ،حـ ــاول رئ ـيــس ال ـنــادي
أوالس ،تهدئة الجماهير بقوله« :ال
يملك خبرة املدرب الرئيس ،لكن من

ّ
دون مـقــارنـتــه م ــع زي ـ ــدان ،رأي ـن ــا أن
بـمـقــدور الــاعـبــن الـكـبــار االنـخــراط
ســريـعــا فــي مـشــاريــع طـمــوحــة» .أمــا
العالقة بني املدرب البوسني وحيد
خليلودزيتش ورئـيــس نــادي نانت
فالديمار كيتا ،فال تبدو جيدة على
اإلطالق.
وف ــي ري ــن ،ي ـبــدو جــول ـيــان ستيفان
م ـ ـ ـتـ ـ ــرددًا بـ ـع ــد قـ ـ ـي ـ ــادة ف ــريـ ـق ــه إل ــى
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وال ـ ـت ـ ـتـ ــويـ ــج
بــالـكــأس املـحـلـيــة ،حــن ق ــال« :يجب
أن أبقى وفيًا لنادي بينو وعائلته
التي وثقت بي دائمًا ،لكن إذا كانت
هناك أسـبــاب تدفعني إلــى التفكير
في ما يمنعني من قيادة املشروع،
يجب التفكير جيدًا آنذاك».

بعيدًا عن أذربيجان وأقرب إلى لندن ،يستضيف ملعب «واندا ميتروبوليتانو»
في العاصمة اإلسبانية مدريد ،املباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بني
فريقي ليفربول وتوتنهام اإلنكليزيني أيضًا .السفر إلى معقل نادي أتليتيكو
طرف
مدريد ليس مشكل ٍة بالنسبة إلى جمهوري الناديني ،لكن حصول كل ٍ
على  16ألف بطاقة للحضور من على املدرجات التي تتسع ألكثر من  67ألف
ّ
متفرج ،أثار سخط الجماهير اإلنكليزية والناديني .مدرب ليفربول ،األملاني
يورغن كلوب ،اعتبر أن قرارات االتحاد األوروبي بشأن اختيار املالعب «غير
مسؤولة» ،معتبرًا أن اختيار مدينة كابو
أمر ٌ
الستضافة نهائي الـ«يوروبا ليغ» ٌ
مثير
ً
للضحك ،مقارنة باختيار مدينة مدريد
للمواجهة األوروبية األكبر ،على اعتبار
أن تكاليف السفر إلى املدينة اإلسبانية
واإلقامة فيها باهظة ،علمًا أن ثالثة فرق
إسبانية شاركت في املسابقة هذا املوسم،
ٌ
فريق ٌ
رابع في دور الـ.16
وانضم إليها

علي زين الدين
ُرب ـ ــع س ــاع ــةٍ ب ــال ـس ـي ــارة ت ـف ـصــل بني
مـلـعـبــي «اإلمـ ـ ـ ـ ــارات» و«س ـت ــام ـف ــورد
ب ــري ــدج» ف ــي ل ـن ــدن ،ل ـكــن ال ـل ـقــاء بني
فريقي العاصمة البريطانية آرسنال
وتشيلسي يبدو بعيدًا .مسافة تصل
إل ــى ( )3,974كـيـلــومـتـرًا ،يـجــب على
الـجـمــاهـيــر اإلن ـك ـل ـيــزيــة أن تقطعها
لـلــوصــول إل ــى ملعب بــاكــو األوملـبــي
في عاصمة أذربيجان ،الذي سيكون
مـســرحــا لـنـهــائــي الـ ــدوري األوروبـ ــي
«ي ــوروب ــا ل ـي ــغ» .لـيـســت املـشـكـلــة في
املـســافــة فـحـســب ،بــل فــي ع ــدم تــوافــر
ـران م ـب ــاش ــرة م ــن لـنــدن
رح ـ ــات طـ ـي ـ ٍ
إلى باكو خالل أسبوع االستضافة،
ّ
وقــلــة الـبـطــاقــات املمنوحة ملشجعي
الناديني ،إضافة إلــى ارتـفــاع أسعار
ب ــاق ــي الـ ـت ــذاك ــر ،وعـ ـ ــدم قـ ـ ــدرة م ـطــار
بــاكــو عـلــى اسـتـيـعــاب عــدد الــزائــريــن
أسـ ــاسـ ــاِ .ك ـ ــا الـ ـن ــادي ــن ال ـل ـنــدن ـيــن
ع ـ ّـب ــرا ع ــن اس ـت ـيــائ ـه ـمــا م ــن اخ ـت ـيــار
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم
«يــويـفــا» ه ــذا املـلـعــب ،فيما انتقدت
الصحافة اإلنكليزية سياسة اتحاد
ـار
الـ ـ ـق ـ ــارة ،ب ـ ـعـ ــدم وض ـ ًــع أي اعـ ـتـ ـب ـ ٍ
لـلـمـشـجـعــن ،وص ـ ــوال إل ــى املـطــالـبــة
بسحب استضافة امللعب للمواجهة
وملباريات أخرى في «يورو
النهائية،
ٍ
.»2020
ملـتــابـعــة م ـب ــاراة ن ـهــائــي ال ــ«ي ــوروب ــا
ل ـ ـيـ ــغ» م ـ ــن املـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ــات ،يـ ـج ــب ع ـلــى
أغـلــب مشجعي آرس ـنــال وتشيلسي

القادمني مــن لندن إلــى ملعب باكو،
ـوع فــي
إم ـ ــا أن ي ـم ـك ـث ــوا ن ـح ــو أس ـ ـبـ ـ ٍ
أذرب ـي ـج ــان ،أو يـسـلـكــوا م ـســارًا آخــر
وينتظروا في أحد مطاري إسطنبول
أو ك ـي ـي ــف ،فـ ــرحـ ــات الـ ـطـ ـي ــران بــن
العاصمتني في األسبوع الــذي ُيقام
خالله اللقاء (األربعاء املقبل) ليست
م ـت ــواف ــرة ،وال ـس ـف ــر ع ـبــر ال ـق ـط ــار قد
يستغرق نـحــو أرب ـعــة أي ـ ّـام ،وامل ــرور
ع ـ ـبـ ــر س ـ ـبـ ــع دول .م ـ ـشـ ــقـ ــة ال ـس ـف ــر
لجمهورين مــن املــديـ ًنــة عينها ،إلى
أخ ـ ــرى تـبـعــد م ـس ــاف ــة أك ـب ــر م ــن تلك
املـ ـمـ ـت ــدة بـ ــن لـ ـن ــدن و ًم ــديـ ـن ــة جـ ـ ّـدة
ّ
السعودية ،شكلت حالة من االستياء
الـ ـع ــام لـ ــدى ال ـج ـمــاه ـيــر اإلن ـك ـل ـيــزيــة
ُ
وال ـص ـحــافــة هـ ـن ــاك ،بـسـبــب اخـتـيــار
الـ ــ«ي ــويـ ـف ــا» ه ـ ــذا املـ ـلـ ـع ــب ،وه ـ ــو مــا
يعتبره اإلنكليز« ،محاولة لتحسني
سمعة أذربيجان».

تشتكي الجماهير
من عدم توافر رحالت
طيران مباشرة من لندن
ٍ
إلى باكو خالل أسبوع
االستضافة

ٌ
ٌ
ّ
يتعرض لها االتحاد
انتقادات عــدة
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،ب ـس ـبــب
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــاره م ـل ـع ــب بـ ــاكـ ــو قـ ـب ــل نـحــو
سنتني ،الستضافة املباراة النهائية
لـ ـلـ ــ«ي ــوروب ــا لـ ـي ــغ» ،ول ـح ـص ــره عــدد
ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات لـ ـجـ ـمـ ـه ــوري الـ ـن ــادي ــن
املتأهلني إلى النهائي ،بـ 6000بطاقة
ٍّ
لـكــل منهما فـقــط ،على الــرغــم مــن أن
س ـعــة امل ـل ـعــب ت ــزي ــد ع ـلــى ( )68ألــف
م ـق ـعــد .ن ـ ــادي آرس ـ ـنـ ــال ،أحـ ــد طــرفــي
املــواجـهــة األوروب ـي ــة النهائية ،سأل
ُ
االتحاد عن املعايير التي تختار من
خاللها املالعب للمباريات النهائية،
داعيًا إلى أخذ اهتمامات الجماهير
بــاالعـتـبــار عـنــد ات ـخــاذ ق ــرار اختيار
امل ــاع ــب ،وراف ـض ــا ف ـكــرة تخصيص
قليل من البطاقات ملشجعيه.
عدد
ٍ
ٍ
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي بـ ــدوره داف ــع ّعن
قراراته ،معتبرًا أن أحدًا لم يكن يتوقع
أن ي ـكــون ال ـل ـقــاء الـنـهــائــي إنـكـلـيــزيــا
خ ــال ـص ــا وب ـ ــن ف ــري ـق ــن م ــن املــدي ـنــة
عينهاُ ،مشددًا على أن عملية اختيار
املالعب تمتاز بالنزاهة والشفافية،
وهــي تـجــري قبل نحو سنتني على
موعد املباراة ،وبالتالي ،من الصعب
مـعــرفــة ال ـظ ــروف املـحـيـطــة بــامل ـبــاراة
الـنـهــائـيــة ب ـكــل دق ــة وق ــت االخ ـت ـيــار.
اتحاد القارة العجوز اعترف بوجود
ّ
صعوبات تنظيمية ،لكنه أكد العمل
حلول أقل كلفة للراغبني في
إليجاد
ٍ
السفر ملشاهدة اللقاء الختامي.
مـمــا ال شــك ف ـيــه ،أن ق ـ ــرارات االت ـحــاد
األوروب ــي لـكــرة الـق ٌــدم تــأتــي باملنفعة
ً
له أوال ،وهي عرضة لالنتقادات دائمًا
م ــن االت ـ ـحـ ــادات واألن ــدي ــة املـنـضــويــة
تـ ـح ــت لـ ـ ــوائـ ـ ــه ،وك ـ ــذل ـ ــك ال ـج ـم ــاه ـي ــر
واإلع ــام ،واألمــر عينه ينسحب على
ملعب
االتحاد الدولي «فيفا» .اختيار
ٍ
ف ــي ب ـل ـ ٍـد ،ال تـمـتـلــك أنــدي ـتــه ال ـكــرويــة
خـبــرة كـبـيــرة فــي املـســابـقــات الـقــاريــة
يحتاج إلــى تفسيرات واضحة ،علمًا
أن االتحاد اعتمد ملعب باكو األوملبي
مباريات في «يورو
الستضافة خمس
ٍ
 ،»2020م ـن ـهــا مـ ـب ــارت ــان ف ــي ال ـ ــدور
ربــع النهائي .رفــع أسعار البطاقات،
وحصر عددها بالنسبة إلى الفريقني
ـدد قليل،
املـتــأهـلــن إل ــى الـنـهــائــي ب ـعـ ٌ ٍ
هــدفــه مـ ـ ٌّ
ـادي أي ـض ــا ،وم ـج ـحــف بحق
جماهير هذين الفريقني.

ألسباب سياسية
مخيتاريان يغيب
ٍ

ّ
ـرات مـتـقــطـعــةٍ ب ــن عــامــي 1905
ل ـف ـت ـ ٍ
و ،2016بـ ـ ـق ـ ـ َـي إق ـ ـل ـ ـيـ ــم م ــرتـ ـفـ ـع ــات
ّ
ـزاع بـ ــن األرم ـ ــن
ق ـ ــرة ب ـ ـ ــاغ ،مـ ـح ــل نـ ـ ـ ـ ٍ
واألذربـ ـيـ ـج ــانـ ـي ــن ،ح ـتــى ق ـبــل قـيــام
دولـتـيـهـمــا .ص ــراع ـ ٌ
ـات ع ـ ّـدة خاضها
ّ
ال ـش ـع ـب ــان راح ض ـح ــي ـت ـه ــا اآلالف،
ٌ
وال ـه ــدن ــة بـيـنـهـمــا م ـه ــددة بــال ـخــرق،
مع سيطرة األرمــن على اإلقليم على
الرغم من عدم االعتراف بدستوريته
دول ـ ـيـ ــا ،ورف ـ ــض أذربـ ـيـ ـج ــان ال ــواق ــع
املفروض عليها .وهناك وجهة نظر
ثــان ـيــة ت ـق ــول إن م ــن ح ــق األرم ـ ــن أن
تكون هذه املنطقة تابعة ألرضهم.
األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرف ـ ـ ــن أج ـ ـ ـبـ ـ ــرت
الع ـ ــب آرسـ ـ ـن ـ ــال ،األرمـ ـيـ ـن ــي ه ـنــريــك
م ـخ ـي ـت ــاري ــان ،ع ـلــى عـ ــدم ال ـس ـفــر مع
ف ــري ـق ــه لـ ـخ ــوض ال ـن ـه ــائ ــي .الـ ـن ــادي
الـلـنــدنــي أص ــدر بـيــانــا عـ ّـبــر فـيــه عن
أس ـفــه لـغـيــاب ال ــاع ــب ع ــن املــواجـهــة
مــع تشيلسيُ ،مـشـيـرًا إلــى أن الـقــرار
جــاء بعد مناقشةٍ بينه وبــن أسرته
ـاع م ـع ــه ،وذلـ ــك حــرصــا
وب ـع ــد اج ـت ـم ـ ٍ
على سالمته .االتحاد األوروبي لكرة
ّ
ال ـقــدم أش ــار ب ــدوره إل ــى وض ــع خطة
أمنية لضمان سالمة الــاعــب ،فيما
رأى اتحاد أذربيجان أن القرار ليس
له ُمبرر ،وأن الدولة ّ
ضمانات
قدمت
ٍ
أم ـن ـيــةٍ  ،وأن الـعــديــد مــن الــريــاضـيــن
األرم ــن حـضــروا إلــى الـبــاد مــن دون
مشكالت.

