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رياضة

رياضة

بريميرليغ

الكرة اللبنانية
ّ ّ
ال يحق لالتحاد
اللبناني لكرة
القدم صرف هذه
المساعدات لألندية
المحلية (عدنان
الحاج علي)

هندرسون سيفتقد جمهور ليفربول

َُ
كثر الحديث في الفترة
األخيرة عن مساعدات
االتحاد الدولي لكرة القدم
لالتحادات المحلية .أثار مبلغ
المئة وخمسين مليون دوالر
الذي ّ
قرر الفيفا توزيعه
ّ
على اتحاداته اللغط ،حيث
ّ
ظن كثيرون أنه مساعدات
لألندية ،في حين أنه ليس
كذلك على اإلطالق .فما
هي هذه المساعدات وكيف
يتم صرفها ووفقًا ّ
ألي
معايير؟

ّ
الفيفا لالتحادات المحلية:
مساعدات
ُ
ما هي وكيف يستفاد منها؟
عبد القادر سعد
ما أن أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم
«فيفا» عــن تــوزيــع مبلغ  150مليون
دوالر على االتحادات املنضوية تحت
لوائه حتى «سال لعاب» كثيرين في
لبنان خصوصًا على صعيد األندية.
فـفــي ظ ـ ّـل الـضــائـقــة املــالـيــة الـتــي ّ
يمر
بها لبنان ،ليس بسبب أزمة كورونا
فـقــط بــل بـسـبــب األزمـ ــة االقـتـصــاديــة
ال ـخــان ـقــة ،ب ــدا ف ــي م ـســاعــدات الفيفا
ف ــرص ــة ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى أم ـ ـ ــوال هــي
ب ــأم ـ ّـس ال ـحــاجــة إل ـي ـهــا .ال ـ ــرأي الـعــام
الـكــروي والـعــديــد مــن املعنيني أيضًا
ذهـبــوا نحو فـكــرة أن الفيفا يساعد
أن ــدي ــة ك ــرة ال ـق ــدم .صـحـيـ ٌـح أن مبلغ
ّ
بلد
ال ــ 500ألف دوالر املخصص لكل ٍ
ّ
قــد ال ُيعتبر شيئًا ل ـلــدول املـتـقــدمــة،
ل ـك ــن بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـ ـ ــدول ال ـنــام ـيــة
ومنها لبنان يعتبرًا مبلغًا محترمًا.
لكن هــذه املـســاعــدات ليست لألندية
ّ
مستجدة بسبب
وال هــي مـســاعــدات
أزمة كورونا.
ّ
الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــة مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة كـ ـ ــل ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وه ـ ـ ــذه
املساعدات ّ
مقررة سابقًا وفق برنامج
ّ
محدد من ضمن البرامج التطويرية
ل ــاتـ ـح ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ي ـس ـم ــى م ـش ــروع
« »FIFA FORWARD 2.0كبرنامج
تطويري فني يمكن ّ
فرد االطالع
ألي ٍ
ّ
عـلــى ب ـن ــوده عـلــى مــوقــع الـفـيـفــا .كــل
مــا فــي األم ــر أن االتـحــاد الــدولــي قـ ّـرر
ال ـت ـســريــع ف ــي ص ــرف امل ـب ـلــغ امل ـحــدد،
ً
وب ــدال مــن أن يرسله فــي شهر تموز
ّ
قرر صرفه في شهر أيار.
يسعى االتحاد الدولي دومًا لتطوير
ك ــرة ال ـقــدم فــي الـبـلــدان كــافــة .وهـنــاك
ب ـ ــرام ـ ــج مـ ـس ــاع ــدة عـ ـ ـ ـ ّـدة ك ــال ـب ــرام ــج
ال ـت ـطــويــريــة الـفـنـيــة وت ـطــويــر الـبـنــى
الـتـحـتـيــة وم ـســاعــدة االتـ ـح ــادات في
أكــاف ـهــم الـتـشـغـيـ ّلـيــة .وم ـنــذ وص ــول
الـســويـســري جـيــانــي إنفانتينو إلــى
رأس الـهــرم ال ـكــروي فــي الـعــالــم وفــي
ّ
ظل الشفافية القائمة منذ الفضائح
الـ ـ ـت ـ ــي مـ ـ ـ ـ ّـر ب ـ ـهـ ــا ال ـ ـف ـ ـي ـ ـفـ ــا ،وإصـ ـ ـ ـ ــرار
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إنـفــانـتـيـنــو ع ـلــى م ـســاعــدة ال ـب ـلــدان،
تـ ّـم تطوير البرامج التطويرية التي
كانت ّ
مقررة سابقًا وفق معايير أكثر
ّ
دقة وشفافية .فمع وصول إنفانتينو
ق ـ ّـرر مـضــاعـفــة امل ـســاعــدات املمنوحة
إلى االتـحــادات بحيث أصبحت على
ص ـع ـي ــد الـ ـب ــرام ــج ال ـت ـط ــوي ــري ــة 500
ألــف دوالر سـنــويــا .لكن جــرى وضع
م ـعــاي ـيــر ج ــدي ــدة الس ـت ـي ـفــاء ش ــروط
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ووفـ ــق
آليات مراقبة أكثر ّ
تشددًا.
لـكــن مــا قـصــة ه ــذا امل ـشــروع وم ــا هي
حيثياته؟
يـ ـش ــرح املـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي فـ ــي االتـ ـح ــاد
الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم بــاســم محمد
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» م ــاه ـي ــة ه ـ ــذا املـ ـش ــروع
وك ـيــف يـسـتـفـيــد االتـ ـح ــاد م ـنــه« .فــي

الـســابــق ،كــان يتم صــرف املـســاعــدات
لـ ــات ـ ـحـ ــادات وتـ ـت ــم م ــراقـ ـب ــة كـيـفـيــة
ص ــرف ـه ــا .ل ـكــن ال ـف ـي ـفــا الحـ ــظ وج ــود
ت ـفــاوت فــي أول ــوي ــات االت ـح ــادات في
صرف املساعدات .فبعض االتحادات
يهتم باملنتخب األول بشكل أساسي،
وأخ ـ ــرى تـهـتـ ّـم بــال ـكــرة الـنـســائـيــة أو
بالفئات الـعـمــريــة .لكن الفيفا هدف
إلـ ــى أن ي ـش ـمــل ال ـت ـطــويــر أك ـب ــر عــدد
ّ
مـمـكــن م ــن ال ـج ــوان ــب املـتـعــلـقــة بـكــرة
ال ـق ــدم ،عـلــى قــاعــدة أن األم ـ ــوال التي
ّ
يقدمها الفيفا ليست لتغطية الكلفة
ب ــل لـلـمـســاهـمــة ف ــي ه ــذه الـكـلـفــة .لــذا
وضـ ــع عـ ـش ــرة م ـعــاي ـيــر ي ـت ــم تـقـسـيــم
امل ـس ــاع ــدة ال ـبــال ـغــة  500ألـ ــف دوالر
عـلـيـهــا ب ـم ـع ـ ّـدل  50ألـ ــف دوالر لكل
مـ ـعـ ـي ــار .فـ ـح ــن ي ـس ـت ــوف ــي االتـ ـح ــاد

املحلي هذا املعيار يتم صرف املبلغ
ّ
يستوف
املخصص لــه .وفــي حــال لــم
ِ
ّ
أي شرط من املعايير بشكل كامل يتم
ّ
حسم قيمته ،إمــا مــن مساعدة العام
ال ـح ــال ــي ف ــي حـ ــال ت ـب ـ ّـن أن االت ـح ــاد
املحلي لن يكون قــادرًا على استيفاء
شــروطــه قـبــل ص ــرف مـســاعــدة الـعــام
الحالي ،أو من مساعدات االتحاد في
العام الذي يليه» يقول محمد شارحًا
عن برنامج «.»FIFA FORWARD 2.0
ّ
ويفصل محمد تفاصيل شــروط كل
مـعـيــار «ف ـ ــإذا أخ ــذن ــا مـعـيــار الـفـئــات
ً
الـعـمــريــة مـثــا وال ـتــي يـخـ ّـصــص لها
االتـحــاد الــدولــي مبلغ  50ألــف دوالر
ل ـب ـطــوالت ال ـف ـئــات ال ـع ـمــريــة لـلــذكــور
و 50ألـ ــف دوالر ل ــإن ــاث .فــاالت ـحــاد
املـحـلــي مـجـبــر عـلــى إقــامــة بطولتني

عشرة معايير من الفيفا
ّ
حدد االتحاد الدولي لكرة القدم عشرة معايير ضمن
برنامج التطوير الفني « »FIFA FORWARD 2.0لكي
يستطيع ّأي اتحاد الحصول على املساعدات وهي على
الشكل التالي:
ّ
■ املعيار األول :يتعلق بالدوري اللبناني وكأس لبنان
ّ
االتحاد اللبناني تنظيم
يتوجب على
( 50ألف دوالر).
ّ
َ
بطولتي دوري وكأس بعدد فرق ال يقل عن ّعشرة فرق،
تخوض  ٩٠مباراة على األقل ،لفترة ال تقل عن ستة
أشهر.
ّ
■ املعيار الثاني :يتعلق ببطولة السيدات ( 50ألف دوالر)
حيث يجب تنظيم دوري لكرة القدم لسيدات بالشروط
ذاتها لبطولة الرجال من ناحية عدد الفرق واملباريات
واملدة الزمنية.
■ املعيار الثالث :منتخب الرجال ( 50ألف دوالر)،
إذ يتوجب خوض أربع مباريات دولية ودية أو ضمن
املنافسات.
■ املعيار الرابع  :منتخب السيدات ( 50ألف دوالر)
ومعاييره مماثلة ملنتخب الرجال.
■ املعيار الخامس :بطوالت الفئات العمرية للذكور (50

ألف دوالر) ،حيث يجب تنظيم بطولتني للفئات العمرية
تخضوض تسعني
تتضمن عشرة فرق على األقل ّ
مباراة على األقل خالل مدة زمنية ال تقل عن ستة أشهر.
■ املعيار السادس :بطوالت الفئات العمرية لإلناث (50
ألف دوالر) بشروط مماثلة لبطوالت الذكور.
■ املعيار السابع :منتخبات الفئات العمرية للذكور (50
ألف دوالر) يفرض خوض أربع مباريات دولية ودية أو
ضمن املنافسات.
■ املعيار الثامن :منتخبات الفئات العمرية للذكور (50
ألف دوالر) يفرض خوض أربع مباريات دولية ودية أو
ضمن املنافسات.
■ املعيار التاسع ( 50ألف دوالر) :أن يكون لدى االتحاد
نظام تواقيع وانتقال الالعبني إلكترونيًا إضافة الى نظام
إلدارة البطوالت ،إذ هناك اتحادات ال تزال تعتمد نظام
التواقيع يدويًا.
ّ
■ املعيار العاشر ( 50ألف دوالر) :يتعلق بالحكام حيث
يجب تعيني شخص ّ
متفرغ إلدارة شوون الحكام ،إلى
ٍ
جانب تنظيم عشر ورش عمل سنويًا في مختلف
الدرجات والفئات على صعيد الحكام ذكورًا وإناثًا.

م ــن أصـ ــل ثـ ــاث م ـع ـت ـمــدة (ال ـش ـب ــاب،
الناشئون ،األشبال) .ويجب أن تضم
ّ
كل بطولة عشرة فرق تلعب ما ال يقل
ع ــن تـسـعــن مـ ـب ــاراة ،ف ــي م ــدة زمنية
ّ
ال تـقــل عــن ستة أشـهــر» يـقــول املدير
الفني لالتحاد.
ّ
لكن كيف يتأكد الفيفا من أن االتحاد
املـ ـحـ ـل ــي اس ـ ـتـ ــوفـ ــى الـ ـ ـش ـ ــروط ع ـلــى
صعيد إقامة البطوالت وعــدد الفرق
واملباريات واملدة الزمنية؟
يجيب الـكــابــن بــاســم« :فــي التقرير
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ال ـ ـ ـ ــذي ي ــرسـ ـل ــه االتـ ـ ـح ـ ــاد
اللبناني فــي شهر حــزيــران ،أي قبل
ص ـ ــرف املـ ـس ــاع ــدات ف ــي تـ ـم ــوز ،يـتــم
إدراج النظام الفني لجميع البطوالت
وأس ـمــاء ال ـفــرق والـنـتــائــج والترتيب
ال ـن ـه ــائ ــي مـ ــع صـ ـ ــور ،ب ـح ـيــث ي ـكــون
ّ
االت ـحــاد الــدولــي مطلعًا على جميع
ال ـت ـف ــاص ـي ــل .ك ـم ــا أن م ـك ـتــب الـفـيـفــا
اإلقليمي في دبي يتابع بشكل دقيق
ّ
كل ما يتم نشره في مواقع التواصل
االجتماعي وفي اإلعالم وعلى موقع
االت ـ ـحـ ــاد م ــن أخـ ـب ــار حـ ــول ال ـن ـشــاط
ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي وامل ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات والـ ـنـ ـت ــائ ــج
ً
وصوال إلى التتويج».
ٌ
م ـثــال آخ ــر هــو املنتخبات الوطنية،
إذ ال يكفي لالتحاد املحلي أن يكون
لــديــه مـنـتـخــب ع ـلــى صـعـيــد الــرجــال
أو الفئات العمرية (ذكــور وإنــاث) أو
السيدات .بل يجب على كل منتخب
أن ي ـخــوض أربـ ــع م ـب ــاري ــات رسـمـيــة
دولية بني وديــة أو ضمن مسابقات
رسمية.
لكن هل تكفي املساعدات في تغطية
الكلفة؟
ي ـع ـت ـب ــر ال ـف ـي ـف ــا مـ ـس ــاع ــدات ــه ك ــدع ــم
التـ ـح ــادات ــه امل ـح ـل ـيــة ول ـي ــس تغطية
لـكـلـفــة ن ـشــاطــات ـهــا .فـمـبـلــغ خمسني
ألف دوالر للفئات العمرية ال يغطي
ال ـت ـكــال ـيــف ،ح ـيــث ي ـت ـحـ ّـمــل االت ـح ــاد
الـلـبـنــانــي كـلـفــة أج ــور املــاعــب (بعد
الدور األول للذكور) والحكام ،بينما
ي ـت ـح ـم ــل أجـ ـ ـ ــور امل ـ ــاع ـ ــب والـ ـحـ ـك ــام
كــافــة ل ــإن ــاث .كـمــا ج ــرى تخصيص

المساعدات وفق
برنامج ّ
محدد من ضمن
البرامج التطويرية
ّ
ّ
لالتحاد الدولي يسمى
مشروع «FIFA
»FORWARD 2.0

م ـ ـكـ ــافـ ــآت م ــالـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي الـ ـبـ ـط ــل،
إض ــاف ــة إل ــى ت ــوزي ــع م ـيــدال ـيــات وهــو
مــا لــم يكن يحصل ســابـقــا .لكن بعد
إط ــاق ال ـبــرنــامــج ال ـت ـطــويــري الفني
ومضاعفة قيمته املادية جرى تعزيز
املكافآت والجوائز.
ٌ
م ـثــال آخ ــر ،مـنـتـخــب ال ـس ـيــدات الــذي
ي ـح ـص ــل ع ـل ــى خ ـم ـس ــن أل ـ ــف دوالر
س ـن ــوي ــا ،ف ــي ح ــن أن م ـشــارك ـتــه في
التصفيات األوملبية فقط التي أقيمت
ّ
ف ــي ت ــاي ــان ــد ك ــل ـف ــت  89ألـ ــف دوالر.
ومنتخب الــرجــال ال ــذي حـصــل على
 50ألــف دوالر بلغت كلفة مشاركته
فــي تصفيات ونهائيات كــأس آسيا
ومــن ضمنها املـبــاريــات الــوديــة أكثر
من مليار ليرة لبنانية وهــو مذكور
فــي الـبـيــان املــالــي الـسـنــوي لالتحاد
ّ
اللبناني واملوزع على األندية.
ّ
وعليه ،فإن ما تم الحديث عنه حول
ّ
مساعدات مــن الفيفا هــي مخصصة
ل ـبــرامــج وبـ ـط ــوالت م ـلــزمــة لــاتـحــاد
الذي أنهى قسمًا منها ومن املفترض
أن يستوفي القسم اآلخر كي يحصل
ّ
على املساعدات .وكل ما في األمر أن
الفيفا ّ
قرر إرسال هذه األموال مبكرًا
قبل إرسال التقرير السنوي ،على أن
يـقــوم الحـقــا بالتدقيق فــي استيفاء
االتـ ـح ــاد ل ـل ـش ــروط وامل ـع ــاي ـي ــر .وفــي
حال لم يكن مستوفيًا لكامل املعايير
فـسـيـتــم حـســم األم ـ ــوال ال ـع ــام املـقـبــل.
وبالتالي ال يحق لالتحاد اللبناني
ّ
التصرف في هذه األموال إال وفق ما
ّ
ينص عليه البرنامج.
ّ
ّأمـ ـ ـ ــا ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـتـ ـع ــل ــق ب ــاملـ ـس ــاع ــدات
لألندية ،فــإن االتحاد الدولي يدرس
إذا كـ ـ ـ ــان سـ ـيـ ـخ ـ ّـص ــص مـ ـس ــاع ــدات
لالتحادات في هذا اإلطار.

رأى قائد فريق ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم
ملعب
ج ـ ــوردان ه ـن ــدرس ــون أن ال ـل ـعــب ع ـلــى ّ
«أنفيلد» الحالي والفوز بلقب الــدوري املحلي
بدون حضور الجمهور سيكون أمرًا «غريبًا
جدًا».
ويـ ـحـ ـت ــاج ل ـي ـف ــرب ــول  -ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـت ـص ـ ّـدر
ترتيب البطولة عند تعليقها منتصف آذار/
مــارس املــاضــي بسبب وبــاء فـيــروس كورونا
املستجد بفارق  25نقطة عن منافسه املباشر
مــانـشـسـتــر سـيـتــي  -إلـ ــى ان ـت ـصــاريــن فقط
ً
من مبارياته التسع األخيرة لكي ّ
يتوج بطال
رسـمـيــا لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ ع ــام  ،1990لـكــنّ
أنصاره الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية
ّ
بعد غـيــاب طــويــل ،لــن يتمكنوا مــن االحتفال
معه.
وع ــادت األنــديــة إل ــى الـتــدريـبــات ه ــذا األسـبــوع
بمجموعات صغيرة ،لكن مــع املحافظة على
التباعد االجتماعي واملسافة اآلمنة ،في انتظار
ال ـع ــودة املـحـتـمـلــة لـلـمـنــافـســات ف ــي ح ــزي ــران/
يونيو املقبل.
ّ
ويستعد هندرسون لتجربة مختلفة هذه املرة
عن التي عاشها في حزيران /يونيو املاضي،
أوروبا بعد الفوز
عندما رفع كأس دوري أبطال
ّ
بهدفني نظيفني على الخصم املحلي توتنهام
فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة ال ـتــي احـتـضـنـهــا ملعب
«واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة اإلسبانية
مدريد أمام حشد غفير من املشجعني.
وق ــال ه ـنــدرســون لهيئة اإلذاعـ ــة الـبــريـطــانـيــة:
«بالطبع سيكون األمــر مختلفًا ،ألنه إذا َ
فزت
ّ
بـ ّ
ـأي ك ــأس وتسلمتها مــن دون حـضــور أي
مشجع هناك ،سيكون األمر غريبًا جدًا».
واعتبر العــب الوسط الدولي البالغ من العمر
 29عامًا أن السباق على اللقب لم ينت ِه بعد و«ال
يزال لدينا عمل نقوم به وما زلنا بحاجة ألن
نقدم مستوى عاليًا حتى نهاية املوسم ،ألننا
ّ
نريد أن نختتمه بأقصى ما نستطيع لنؤكد
ً
أنه كان موسمًا كامال».
وأمل هندرسون الذي كان محوريًا في نهضة

ّ
سيتم السماح لليفربول برفع
كأس الدوري لكن من دون
حضور الجمهور

ليفربول تحت قـيــادة امل ــدرب األملــانــي يورغن
كلوب ،في أن يكون هناك احتفال باللقب مع
املشجعني داخ ــل «أنـفـيـلــد» فــي املستقبل إذا
أنهوا املهمة ،وهو ما يبدو أمرًا مؤكدًا.
وأضـ ـ ــاف «سـ ـ ــواء ف ــزن ــا ب ـه ــا أو ّأي ش ــيء،
(تلقي) الكأس واملشجعني غير موجودين.
عليك فقط التعامل مع األمر عندما يحصل

ن ــأم ــل ح ـص ــول ذلـ ــك (الـ ـف ــوز ب ــال ـل ـق ــب) .مــا
زلنا في وضــع جيد ج ـدًا» .وتابع «سيعني
ذلــك أنـنــا فــزنــا بــالــدوري اإلنـكـلـيــزي املمتاز
وسنكون جميعًا سعداء جدًا ،لكن سيكون
عـلـيـنــا ال ـت ـط ـلــع إل ــى املـسـتـقـبــل  -وأنـ ــه عند
السماح للمشجعني بالعودة إلى امللعب ،أنا
ّ
متأكد من أننا سنحتفل سويًا بطريقة ما».
ّ
وأك ـ ـ ــد امل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـ ـلـ ــدوري امل ـم ـت ــاز،
ريتشارد ماسترز ،في وقت سابق من الشهر
الـحــالــي أن ــه سـيـتــم الـسـمــاح لـلـيـفــربــول برفع
كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور،
موضحًا «إذا كان ذلك ممكنًا (التتويج) ،نعم،
سـيـكــون ثـمــة احـتـفــال وسـيـتـبــادل الــاعـبــون
الـكــأس .ن ـ ّ
ـود أن تـكــون هـنــاك مــراســم لتقديم
الكأس ملكافأة الالعبني والجهاز الفني على
العمل الشاق الذي قاموا به».
ّ
وأضــاف «وبالتالي سنقوم بذلك ،إل إذا كان
ّ
صحية».
ذلك غير ممكن ملخاوف

ً
يحتاج ليفربول إلى انتصارين فقط من مبارياته التسع األخيرة لكي ّ
يتوج بطال رسميًا

بوندسليغا

ّ
مستقبل غامض لمدرب دورتموند
أمل ــح امل ـ ــدرب ال ـســوي ـســري ل ـبــوروس ـيــا
دورتموند األملاني ،لوسيان فافر ،إلى
أنــه قد يترك الفريق في نهاية املوسم
الحالي وذلك إثر الخسارة أمام بايرن
ميونيخ في الدوري املحلي لكرة القدم.
ّ
ووس ــع بــايــرن املتصدر وحــامــل اللقب

في املواسم السبعة األخيرة الفارق عن
مالحقه دورتموند إلى سبع نقاط قبل
ســت مــراحــل مــن نهاية البوندسليغا،
بعد الفوز عليه بهدف من دون مقابل
فــي «كــاسـيـكــر» أملــانـيــا ضمن املرحلة
الثامنة والعشرين.

ألمح لوسيان فافر إلى أنه قد يترك الفريق في نهاية الموسم الحالي (أ ف ب)

وللموسم الـثــانــي على الـتــوالــي تحت
ق ـي ــادة ف ــاف ــر ،ي ـجــد دورت ـم ــون ــد نفسه
خلف الفريق البافاري الــذي يبدو في
طريقه للقبه الثامن تواليًا .وقال فافر
في معرض ّ
رده على سؤال حول ما إذا
كانت الخسارة أمام بايرن على ملعب
«سيغنال إيدونا بارك» أثبتت بأنه ال
يملك ما يلزم من أجل قيادة دورتموند
الى كسر احتكار النادي البافاري للقب
الـ ــدوري األمل ــانــي ُ"ر ِّد َد ه ــذا األم ــر هنا
ألشهر .أعــرف كيف تسير هــذه األمــور
وســأتـحــدث عــن املــوضــوع فــي غضون
أســابـيــع قليلة» .وأض ــاف السويسري
البالغ من العمر  62عامًا والــذي يمتد
عقده مــع الفريق األصـفــر حتى نهاية
موسم « :2021-2020سأبقى هادئًا وأنا
أثــق بنفسي» .وأت ــت الهزيمة البيتية
أم ــس لـتـكــرر الـخـســارة الـتــي مـنــي بها
فريق فافر في تشرين الثاني/نوفمبر
املــاضــي على أرض بــايــرن فــي «أليانز
أرينا» برباعية نظيفة.
وذكـ ــرت صحيفة «بـيـلــد» األملــان ـيــة أن
مسؤولي دورتـمــونــد أج ــروا اتصاالت
«ف ـ ــي األشـ ـه ــر ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاضـ ـي ــة» مــع
ال ـكــرواتــي نيكو كــوفــاتــش ال ــذي أقــالــه
ب ــاي ــرن ف ــي ت ـشــريــن ال ـثــانــي/نــوف ـم ـبــر
ً
املــاضــي ،ليكون خلفًا محتمال لفافر.
وتعليقًا على قول فافر بأنه سيتحدث

عن مستقبله قريبًا ،قال أسطورة الكرة
األمل ــان ـي ــة ال ـســابــق وال ـن ــاق ــد الــريــاضــي
الـحــالــي لــوثــار مــاتـيــوس« :بـمـجــرد أن
سـمـعــت ذلـ ــك ،ق ـلــت إن ف ــاف ــر سـيـغــادر
وكوفاتش سيأتي».
كـمــا اعـتـبــرت «بـيـلــد» أي ـضــا أن مــدرب
اليـبــزيــغ ال ـشــاب يــولـيــان ناغيلسمان
هــو املــرشــح املثالي لــدورتـمــونــد ،علمًا
أن عقده يمتد حتى عام .2023
وب ـ ـ ـ ــدا أن فـ ــافـ ــر فـ ـق ــد األم ـ ـ ـ ــل ب ــإم ـك ــان
ال ـل ـحــاق ب ـب ــاي ــرن ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أنــه
تـبـقــى أمـ ــام األخ ـي ــر م ـب ــاري ــات صعبة
ضــد بــوروسـيــا مونشنغالدباخ ،باير
لـ ـيـ ـف ــرك ــوزن وف ــولـ ـفـ ـسـ ـب ــورغ (الـ ــرابـ ــع
وال ـخــامــس والـ ـس ــادس ت ــوال ـي ــا) ،علمًا
ّ
أن ــه سـبــق لــأولــن أن تغلبا عليه في
الذهاب بنتيجة واحدة  .1-2وقال فافر:
«سيكون من الصعب( ،تعويض) سبع
نقاط في ست مباريات .هذا أمر صعب
للغاية».
ّ
وتعرض السويسري النتقادات كبيرة
م ــن ج ـم ـه ــور دورتـ ـم ــون ــد ف ــي امل ــوس ــم
امل ــاض ــي ب ـعــد أن خ ـســر ال ـس ـب ــاق على
اللقب مع بايرن ،إثر سقوط فريقه على
أرضه أمام شالكه  ،4-2ما منح الغريم
ّ
التقدم بثالث نقاط ،قبل ثالث
أفضلية
مراحل من نهاية املوسم.
(أ ف ب)

