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NBA

و«صدام» في الدور الثاني
ليلة تاريخية لدونتشيتش ِ

حقق البايرن ثالثية الدوري والكأس ودوري األبطال (أ ف ب)
ّ

سبوت اليت

سياسات جديدة في ّبايرن ميونيخ

ّ
«البافاري» يتغلب على كل الظروف

تغيير في سياسة
التعاقدات .بداية «مهزوزة»
محليًا .إقالة مدرب .تعيين
مدرب آخر .توقف الموسم
بسبب انتشار فيروس كورونا.
ّ
كل هذه العقبات وغيرها
لم تمنع بايرن ميونيخ من
اعتالء ّ
المنصة األوروبية
للمرة األولى منذ عام ً ،2013
وذلك إثر تتويجه بطال لدوري
األبطال بعد إلحاقه الهزيمة
بباريس سان جيرمان في
ٌ
موسم آخر يثبت
النهائي.
ثقل النادي البافاري ،ومدى
ّ
تميز إدارته في عالم كرة
القدم
حسين فحص
م ــوس ـ ٌـم ت ــاري ـخ ــي ع ــرف ــه ف ــري ــق بــايــرن
ميونيخ األملاني .النادي الــذي اعتمد
س ـي ــاس ــات ع ــدي ــدة الع ـت ــاء املـنـصــات
األوروب ـ ـي ـ ــة م ــن ج ــدي ــد ،ح ـق ــق أخ ـي ـرًا
الـهــدف ال ــذي وضـعــه عــام ( 2013آخــر
مـ ــرة فـ ــاز ب ـه ــا ب ـ ـ ــدوري األب ـ ـطـ ــال عـلــى
ح ـســاب بــروسـيــا دورت ـم ــون ــد) بعدما
أنـ ـه ــى مـ ـغ ــام ــرة الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـب ــاري ـس ــي
عـلــى اس ـت ــاد «دا لـ ــوز» ف ــي الـعــاصـمــة
البرتغالية لشبونة.
ّ
ٌ
موسم استثنائي بكل املقاييس،
هو
ن ـظ ـرًا إل ــى ت ـغ ـي ـيــرات الـ ـن ــادي الـفـنـيــة،
فاإلدارية ،ثم انتكاسة فيروس كورونا
التي عصفت بالنشاط الـكــروي حول
العالم تباعًا .عوائق كفيلة بأن تودي
بموسم ّ
ناد في العالم ،لكن بايرن
أي ٍ
ميونيخ هو بايرن ميونيخ .التتويج
بـلـقــب ب ـطــولــة دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا،
جعل النادي البافاري يحقق الثالثية

ـدوري
هذا املوسم ،بعد الفوز بلقب الـ ّ
األملاني ،وبطولة كأس أملانيا ،ليحقق
بايرن ميونيخ إنجاز حصد الثالثية
للمرة الثانية في تاريخه ،بعد موسم
(.)2013-2012
لـ ــم تـ ـك ــن الـ ـط ــري ــق مـ ـع ـ ّـب ــدة أوروب ـ ـيـ ــا
ّ
أم ــام ال ـبــافــاريــن ،ل ـكــن ال ـفــريــق تمكن
م ــن ت ـج ــاوز أن ــدي ــة بـحـجــم تشيلسي
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي
وليون الفرنسي بنتائج كبيرة وأداء
مقنع .هكذا ،وصــل بايرن إلــى نهائي
األبطال ،ليواجه باريس سان جيرمان
ّ
الـفــرنـســي ال ــذي تـســلــح بـحــافــز كتابة
ال ـتــاريــخ فــي امل ــرة األول ــى الـتــي يصل
بها إلــى نهائي البطولة األعــرق .لقاء
َ
بــن منظومتني شبه كاملتني أعطى
النهائي ُبعدًا آخر.
عــرفــت الــدقــائــق األولـ ــى مــن امل ـبــاراة
ه ـف ــوات م ــن ك ــا ال ـفــري ـقــن ،أظ ـهــرت
م ــدى تــوتــر ال ــاع ـب ــن ،وق ــد أتـيـحــت
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط األول ب ـع ــض ال ـف ــرص
السانحة للتسجيل ،غير أنها القت
تــألــق ال ـح ــارس ــن ،ت ـحــدي ـدًا األملــانــي

مانويل نوير.
فــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،تـحـ ّـســن الـبــايــرن
أكثر وكان مسيطرًا في أغلب الدقائق،
ّ
وت ـم ــك ــن م ــن ت ـس ـج ـيــل هـ ــدف املـ ـب ــاراة
األول والــوح ـيــد فــي الــدقـيـقــة  59عبر
الع ـ ٌب ــه ال ـفــرن ـســي كـيـنـغـسـلــي ك ــوم ــان.
هـ ــدف صـمــد حـتــى الــدقــائــق األخ ـيــرة
بـفـعــل ُح ـس ــن ًإدارة ال ـف ــري ــق م ــن ِقـبــل
امل ــدرب إضــافــة إل ــى مـتــانــة املنظومة،
ّ
ال ـت ــي ش ـه ــدت ت ــأل ًـق ــا واضـ ـح ــا ألغـلــب
الع ـب ـي ـهــا ،خ ــاص ــة ت ـيــاغــو أل ـكــان ـتــارا
ومانويل نوير.
ُ
هكذا ،ت ِّو َج بايرن ميونخ بلقب دوري
أب ـط ــال أوروب ـ ــا ل ـل ـمــرة ال ـس ــادس ــة في
تــاريـخــه ،بـعــد األعـ ــوام ( 1974و1975
و 1976و 2001و ،)2013وأصـبــح أول
فريق يتوج بلقب «تشامبيونز ليغ»
مــن دون أن يتعرض ّ
ألي خـســارة في
موسم واحد للبطولة ،منذ مانشستر
يونايتد اإلنكليزي في عام ّ ،2008كما
أنــه بــات الـنــادي الوحيد الــذي يحقق
البطولة منتصرًا في جميع مبارياته
( 11مباراة).

ه ــذا ال ـل ـقــب ل ـيــس ول ـيــد ال ـص ــدف ــة ،بل
ّ
هــو نتيجة خــطــة عملت عليها إدارة
النادي البافاري لتحقيق لقب دوري
سنوات أوروبية عجاف.
األبطال بعد
ٍ
ي ـظ ـهــر ج ـل ـيــا اخـ ـت ــاف ب ـط ــل أوروبـ ـ ــا
الـيــوم عــن بطل أوروب ــا  .2013رغــم أن
َ
النادي البافاري كان بطل املناسبتني،

ّ
غير بايرن ميونيخ أسلوب
تعاقداته أخيرًا من
أجل التتويج األوروبي
غير أن األسماء واألسلوب والسياسة
امل ـع ـت ـم ــدة ف ــي ال ـت ـع ــاق ــدات ه ــي ال ـتــي
ت ـغـ ّـيــرت أخ ـي ـرًا .ق ــرار تـغـيـيــر سياسة
التعاقدات ،لم يتم بني ليلة وضحاها،
بــل كــان بمثابة الطلقة األخ ـيــرة بعد
تجربة أكثر من سيناريو وخطة ،بدءًا
بتغيير فلسفة النادي الكروية (ظهر
ذل ــك عـنــد اس ـت ـقــدام امل ــدرب اإلسـبــانــي

ً
بيب غوارديوال) ،وصوال إلى استقدام
م ــدرب ــن أصـ ـح ــاب ت ــاري ــخ ك ـب ـيــر فــي
املسابقة األوروب ـي ــة بينهم اإليطالي
كــارلــو أنـشـيـلــوتــي .مــع فـشــل املــدربــن
ّ
أوروبـ ـي ــا ،ات ـج ـهــت اإلدارة السـتـقــدام
العـ ـ ـب ـ ــن جـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـ ـ ــدوري
األملاني ،سعيًا وراء الحلم األوروبي.
ف ــي األعـ ـ ــوام امل ــاض ـي ــة ،اع ـت ـمــد بــايــرن
مـيــونـيــخ ع ـلــى س ـيــاســة شـ ــراء نـجــوم
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري األمل ـ ــان ـ ــي ب ـ ـهـ ــدف إضـ ـع ــاف
ال ـخ ـصــوم .سـيــاســة سـمـحــت للبايرن
بالسيطرة على األلقاب املحلية ،غير
أن الضريبة كانت حينها كبيرة ،وهي
الفشل األوروب ــيّ .
تغير األسلوب هذا
املـ ــوسـ ــم ،وأص ـب ـح ــت اإلدارة تـعـتـمــد
ع ـلــى فـلـسـفــة ق ـ ُ
ـوام ـه ــا خ ـلــق الـ ـت ــوازن
َ
بـ ــن الـ ـجـ ـي ــل ــن املـ ـخـ ـض ــرم وال ـ ـشـ ــاب،
مـ ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدام مـ ـ ــواهـ ـ ــب مـ ـ ــن خـ ـ ــارج
بوندسليغا ،مــا عكس نجاحًا باهرًا
عـلــى مـخـتـلــف امل ـس ـتــويــات .ب ــدأ األم ــر
عـنــدمــا كـســر ال ـن ــادي ال ـبــافــاري الــرقــم
القياسي لصفقات ال ــدوري األملــانــي،
بعد أن استقدم مدافع أتلتيكو مدريد
هيرنانديز مقابل
الفرنسي لــوكــاس ّ
 80مليون يورو ،ثم وقع مع البرازيلي
فيليبي كوتينيو وإيفان بيريسيتش.
ع ـ ــرف ال ـف ــري ــق ب ـع ــض ال ـت ـق ـل ـب ــات فــي
ب ــداي ــة امل ــوس ــم ،ف ـتـ ّـمــت إق ــال ــة املـ ــدرب
ال ـس ــاب ــق الـ ـك ــروات ــي ن ـي ـكــو كــوفــاتــش
لـيـخـلـفــه ه ــان ــس دي ـت ــر ف ـل ـيــك ،م ــدرب
الفريق الحالي وكاتب التاريخ برفقة
البافاريني.
السياسة الجديدة التي تقضي بشراء
الـنـجــوم مــن خ ــارج ال ـ ــدوري األملــانــي،
ُ
اع ــت ـم ــدت ل ـج ـلــب إم ـك ــان ـي ــات ت ـتــوافــق
ّ
مع متطلبات التتويج بــدوري أبطال
ٌ
أوروبا ،وهو رهان نجحت فيه اإلدارة
بعد بنائها منظومة متكاملة تجمع
بني املهارة والخبرة والفاعلية.
ه ــو م ــوس ـ ٌـم اس ـت ـث ـن ــائ ــي أثـ ـب ــت م ــدى
تـمـ ّـيــز إدارة ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ .ثالثية
ُ
تــاريـخـيــة تـفـيــد ب ــأن ال ـبــايــرن ال يــزال
ّ
الــرقــم األصـعــب فــي أملانيا ،كما تؤكد
عودة العمالق البافاري إلى الواجهة
األوروبية من جديد.

لحق تورونتو رابتورز حامل اللقب
ببوسطن سلتيكس إلى الدور الثاني
م ــن «بـ ــاي أوف» دوري ك ــرة الـسـلــة
األميركي للمحترفني بعد أن حسما
َ
مــواج ـهــت ـي ـه ـمــا م ــع ب ــروك ـل ــن نـتــس
وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز (،)0-4
ّ
فيما خطف السلوفيني املتألق لوكا
دونتشيتش األضواء ّ
مجددًا بقيادته
داالس مافريكس إلــى الفوز بثالثية
قاتلة.
وكـ ـ ـ ــان س ـل ـت ـي ـك ــس ّأول م ـ ــن يـحـجــز
بطاقته إلى الدور الثاني إن كان في
املنطقة الشرقية أو الغربية بعدما
حسم أول ــى مـبــاريــات األح ــد املاضي
بفوزه على بروكلني نتس ()106-110
فــي امل ـب ــاراة الــراب ـعــة بينهما لينهي
السلسلة ( ،)0-4ثم سرعان ما عرف
ه ــوي ــة ال ـفــريــق الـ ــذي س ـيــواج ـهــه في
ال ــدور الثاني اعـتـبــارًا مــن الخميس،
بـعــد أن ح ــذا راب ـت ــورز ح ــذوه بـفــوزه
ال ـس ــاح ــق ف ــي مـ ـب ــارات ــه ال ــرابـ ـع ــة مــع
سيكسرز (.)122-150
وب ـف ــوزه ال ـح ــادي عـشــر مــن أص ــل 12
مـبــاراة خاضها فــي «فـقــاعــة» مجمع
وورل ــد ديــزنــي فــي أورالن ـ ــدو بــواليــة
فلوريدا حيث ُيستكمل املوسم خلف
أبـ ـ ـ ــواب مـ ــوصـ ــدة ب ـس ـب ــب ت ــداع ـي ــات
ف ـيــروس «ك ــوف ـي ــد ،»19-أك ــد راب ـتــورز
مرة أخرى أنه سيكون الرقم الصعب
ه ـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم عـ ـل ــى رغ ـ ـ ــم خ ـس ــارت ــه
ج ـه ــود ك ــواه ــي ل ـي ـن ــارد ال ـ ــذي ق ــاده
املــوســم املــاضــي إلــى اللقب األول في
تاريخه قبل أن يتركه لالنتقال إلى
لوس أنجليس كليبرز .وهذا األخير
خ ـس ــر األحـ ـ ــد مـ ـب ــارات ــه ال ــرابـ ـع ــة مــع
داالس مــافــريـكــس ( )135-133بسلة
ّ
قاتلة للمتألق لوكا دونتشيتش في

الثانية األخيرة من الشوط اإلضافي.
وبـ ـع ــدم ــا كـ ـ ــان ال ـ ـشـ ــك ي ـ ـحـ ــوم ح ــول
مشاركته فــي اللقاء بسبب ّ
تعرضه
اللـ ـ ـت ـ ــواء فـ ــي ك ــاح ـل ــه األي ـ ـسـ ــر خ ــال
امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي خ ـس ــره ــا
مـ ــافـ ــري ـ ـكـ ــس ( ،)130-122فـ ــرض
دون ـت ـش ـي ـتــش ن ـف ـســه مـ ـج ـ ّـددًا كــأحــد
أفـ ـ ـض ـ ــل نـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،فـ ــارضـ ــا
الـ ّتـعــادل على كليبرز ( )2-2بعد أن
حقق الـ«تريبل دابــل» الثاني تواليًا
بتسجيله  43نقطة مــع  17متابعة
و 13تمريرة حاسمة.
واعتقد كليبرز أنه ّ
تقدم ( )1-3وبات
ّ
ع ـل ــى م ـ ـشـ ــارف الـ ـت ــأه ــل إل ـ ــى نـصــف

نهائي املنطقة الغربية حني وضعه
ماركوس موريس في ّ
املقدمة بثالثية
ثوان من الشوط اإلضافي،
في آخر 9
ٍ

فاز رابتورز في  11من
أصل  12مباراة خاضها
داخل فقاعة أورالندو
لـكــن دونتشيتش «يـعـشــق الــدرامــا»
بحسب ّ
مدربه ريك كاراليل و«شاب
ي ـع ـيــش م ــن أج ـ ــل ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــات».
وس ـ ّـدد السلوفيني ثالثيته القاتلة

وه ــو بـعـيــد ق ــراب ــة مـتــر ع ــن ال ـقــوس،
مختبرًا «أح ــد أفـضــل املـشــاعــر التي
راودتني كالعب .إنه أمر مميز ّ
جدًا».
وبالنسبة إلى زميله تراي بورك ،فإن
دونتشيتش «العــب كبير .لقد سبق
له أن أثبت ذلك في هذا الدوري».
ولعب السلوفيني دورًا حاسمًا في
قيادة فريقه ألكبر عــودة في تاريخ
مـشــاركــاتــه فــي ال ـبــاي أوف بـعــد أن
ّ
ك ــان مـتـخــلـفــا ب ـف ــارق  21ن ـق ـطــة في
ّ
الــربــع الـثــانــي ،قـبــل أن يتسلم زمــام
املبادرة في الربع الثالث بتسجيله
أي ّ
 16نقطة من دون ّ
رد لكليبرز ،ثم
ّ
وسع الفارق إلى  12نقطة في الربع

ّ
سجل لوكا دونتشيتش ثالثية قاتلة لداالس في سلة كليبيرز

األخ ـيــر قـبــل أن ي ـعــود األخ ـيــر بقوة
ويدرك التعادل ( )121-121برميتني
حــرتــن ل ـلــو ول ـيــامــز ( 36نـقـطــة في
الـلـقــاء) قبل  50,6ثانية على نهاية
ال ــوق ــت .وب ـع ــد أن ف ـشــل داالس فــي
االس ـت ـف ــادة م ــن االس ـت ـح ــواذ الـتــالــي
ل ـل ـكــرة ،ح ـصــل كـلـيـبــرز ع ـلــى فــرصــة
حـســم الـلـقــاء وت ـفــادي الـتـمــديــد لكن
املحاولة الثالثية للينارد ( 32نقطة
مــع  9متابعات فــي الـلـقــاء) فــي آخر
 0.2ث ــان ـي ــة لـ ــم ت ـج ــد ط ــري ـق ـه ــا إل ــى
السلة.
وفـ ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـغــرب ـيــة أيـ ـض ــا ،بــات
يوتا جــاز على بعد فــوز مــن ضمان
ب ـط ــاق ـت ــه إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــان ــي بـعــد
أن ت ـق ـ ّـدم ع ـلــى دن ـف ــر نــاغ ـتــس ()1-3
بالفوز عليه ( ،)127-129في مباراة
تــاري ـخ ـيــة ل ــدون ــوف ــان مـيـتـشــل ال ــذي
انـضـ ّـم إلــى العظماء مايكل جــوردان
والــن أيفرسون وويلت تشامبرالين
بتسجيله  51نـقـطــة ،بـيـنـهــا  18في
ال ــرب ــع األخ ـ ـيـ ــر .وسـ ـب ــق مل ـي ـت ـشــل أن
سـجــل  57نـقـطــة فــي امل ـب ــاراة األول ــى
من هذه السلسلة ،ليكون بذلك أحد
أربعة العبني فقط في تاريخ الدوري
بــ 50نقطة أو أكثر ملباراتني أو أكثر
في األدوار اإلقصائية.
ونجح ميتشل في  15من محاوالته
الـ ــ 27وبـ ــ 17رمـيــة حــرة مــن أصــل ،18
راف ـع ــا م ـعـ ّـدلــه ف ــي املـ ـب ــاراة ال ــواح ــدة
خالل هذه السلسلة إلى  39.5نقطة،
ليلعب دورًا حاسمًا في وضع فريقه
ّ
ع ـل ــى م ـ ـشـ ــارف الـ ـت ــأه ــل إل ـ ــى ال ـ ــدور
ّ
ال ـث ــان ــي وإقـ ـص ــاء دن ـف ــر ال ـ ــذي تــألــق
ف ــي ص ـفــوفــه ال ـك ـنــدي ج ـمــال م ــوراي
ب ـت ـ ّس ـج ـي ـلــه  50ن ـق ـط ــة مـ ــن دون أن
يجنبه ذلك الهزيمة.

أخبار محلية

وقفة تضامنية إعالمية
مع الالعب عطوي
ّ
ن ــظ ــم ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن اإلع ــامـ ـي ــن الــريــاض ـيــن
اللبنانيني وقـفــة تضامنية مــع الع ــب ك ــرة الـقــدم
محمد عطوي الذي أصيب برصاصة طائشة يوم
الجمعة املاضي ،وذلــك أمــام مستشفى املقاصد،
حـيــث يــرقــد الــاعــب فــي حــالــة خ ـطــرة ،اعـتــراضــا
منهم على حال التفلت والدعوة الى تحقيق جدي
وتحديد املسؤوليات وعدم تجهيل الفاعل.
شـ ــارك ف ــي الــوق ـفــة الـتـضــامـنـيــة أك ـث ــر م ــن 100
إع ــام ــي ،إض ــاف ــة الـ ــى م ـش ــارك ــة ات ـح ــادي ــة عبر
عضوي اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناني لكرة
القدم الدكتور مــازن قبيسي ووائــل شهيب الذي
يـشـغــل أي ـض ــا مـنـصــب أمـ ــن س ــر ن ـ ــادي اإلخـ ــاء
األهلي عاليه الــذي هو آخــر فريق لعب له عطوي
قبل أن ينتهي عقده املوسم املاضي.
ول ــم ينحصر الـحـضــور الــريــاضــي بــاإلعــامـيــن
والــرسـمـيــن ،بــل ش ــارك أيـضــا ع ـ ٌ
ـدد مــن الالعبني
الحاليني والقدامى اضافة الى عدد من اإلداريني.
وت ـحــدث رئـيــس جمعية االعــام ـيــن الــريــاضـيــن
فــي لبنان الــزمـيــل رشـيــد نـصــار مطالبًا بــإجــراء
تحقيق فــي مــا ج ــرى وداع ـي ــا الـسـلـطــات املعنية
ال ــى ال ـت ـحــرك بـســرعــة ملـعــرفــة حقيقة مــا حصل
ومحاسبة الفاعلني .كذلك ،طالب الزميل علي فواز
بــإجــراء تحقيق فــي الـحــادثــة ،وخـصــوصــا أن ما
جــرى مــن إط ــاق نــار خــال جـنــازة تشييع أحد

شهداء املرفأ موثق لدى إحدى القنوات التي كانت
تنقل التشييع مباشرة على الهواء لحظة إطالق
النار ،والذي تزامن مع إصابة عطوي .ودعا فواز
الى اعتبار ذلك إخبارًا الى النيابة العامة التخاذ
التدابير القضائية املطلوبة.
أمــا الزميل حسان محيي الدين الــذي ألقى كلمة
باسم اإلعالميني فقد طرح القضية كقضية رأي
ع ــام ،مـطــالـبــا بتحقيق ســريــع وش ـف ــاف «ك ــي ال
يضيع حــق محمد عطوي وكــل الـحــاالت املماثلة
إلط ــاق ال ـنــار فــي امل ـنــاس ـبــات» ،واض ـعــا القضية
بــرســم وزي ــر الــداخـلـيــة ووزيـ ــرة الــدفــاع والـقـضــاء
املختص.

دورة صقل حكام عربية في «الطائرة»
تـ ّحــت إشـ ــراف االت ـح ــاد ال ـعــربــي لـلـكــرة ال ـطــائــرة،
نظم «مركز تطوير الكرة الطائرة» في البحرين
دورة صـقــل لـلـحـكــام الــدول ـيــن ال ـع ــرب ع ــن بـعــد،
عـبــر تطبيق «زوم» .حــاضــر فــي ال ـ ــدورة عضو
لجنة الحكام في االتحاد الدولي للعبة التونسي
عبد املجيد جراد ونائب رئيس لجنة الحكام في
االتحاد العربي اللبناني الياس طايع (الصورة)
والـحـكــم الــدولــي البحريني جعفر علي ابــراهـيــم.
ودامت دورة الصقل أربعة أيام ،وفي ختامها ّنال
الحكام املشاركون فيها شهادات مشاركة موقعة
مــن رئـيــس االت ـح ــاد الـعــربــي عـلــي بــن محمد بن
راشد آل خليفة ومن جراد وطايع وابراهيم.
وش ــارك ستة حـكــام لبنانيني فــي دورة الصقل

ّ
وهم :الياس وهبهّ ،
الجميل ،مصطفى جراد،
بسام
جوزيف خرما ،جوني اللقيس وداني حبيب.
ّ
إلشرافه
ووجــه طايع الشكر الى االتحاد العربي
ّ
ع ـلــى الـ ـ ــدورة والـ ــى املـنـظـمــن الخ ـت ـي ــاره ّ ،وتـلــقــى
ش ـهــادة شـكــر وتـقــديــر مــن املنظمني مــوقـعــة من
رئيس االتحاد العربي.

تقنية المساعدة بالفيديو
في دوري أبطال آسيا
أع ـلــن االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ل ـكــرة ال ـق ــدم إن تقنية
املساعدة بالفيديو «في ايه ار» ستعتمد ألول مرة
في دوري أبطال آسيا بدءًا من الدور ربع النهائي
املقرر في أيلول/سبتمبر املقبل.
وتـسـتــأنــف املـســابـقــة ال ـقــاريــة الـعــريـقــة نشاطها
منتصف أيـلــول/سـبـتـمـبــر بـعــد تــوقــف دام ستة
أشهر نتيجة تفشي فيروس كــورونــا املستجد،
وتـحــديـدًا منذ آذار/م ـ ــارس املــاضــي عقب الجولة
الثانية من دور املجموعات ،بعد فرض حظر على
السفر.
وق ـ ــال االتـ ـح ــاد ف ــي ب ـي ــان ل ــه «ي ــواص ــل االت ـح ــاد
اآلس ـيــوي لـكــرة ال ـقــدم الـتــزامــه بتطوير التحكيم
واالرت ـق ــاء بــه إلــى مستويات جــديــدة ،حيث قرر
تطبيق تقنية حكم الفيديو املساعد «في ايه ار»
اعتبارًا من ربع نهائي دوري أبطال آسيا ،2020
حيث سيتم للمرة األولى تطبيق هذه التقنية في
مسابقات األندية لالتحاد».
وأضاف البيان أن االتحاد اآلسيوي «قام بتنظيم
العديد من دورات حكم الفيديو املساعد منذ آذار/
مــارس  ،2017وقــد أنجز االتـحــاد خـطــوات ثابتة
ناجحة في تطبيق هذا النظام املعتمد من االتحاد
الدولي لكرة القدم واملجلس الدولي لكرة القدم».
وكانت كرة القدم اآلسيوية شهدت للمرة األولى
تطبيق تقنية حكم الفيديو املساعد عــام ،2019
وذلـ ــك اع ـت ـب ــارًا م ــن رب ــع ن ـهــائــي ك ــأس آس ـيــا في
اإلم ــارات ،قبل أن يتم تطبيق النظام على جميع
امل ـبــاريــات الـ ــ 32فــي بـطــولــة آسـيــا تـحــت  23عامًا

 2020في تايالند .وعلى الصعيد اللبناني ،يعتبر
الحكم اللبناني حسني أبو يحيى (الصورة) من
ال ـح ـكــام املـعـتـمــديــن ف ــي االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي على
صعيد حكام الـ«في ايه ار» الذين خضعوا لدورات
في هذا الصعيد قبل اعتماده آسيويًا.
وتــابــع الـبـيــان «وم ــن أج ــل اإلعـ ــداد لتطبيق نظام
حـكــم الـفـيــديــو املـســاعــد فــي دوري أب ـطــال آسـيــا،
يقوم االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بعمل ورشة
عـمــل ملنسق مـعـلــومــات نـظــام الـفـيــديــو املـســاعــد،
وذلك خالل الفترة من  26آب/أغسطس الجاري،
لضمان إط ــاع منسقي نـظــام الفيديو املساعد
على أحدث تطورات هذه التقنية».
وأوضـ ــح «يـسـعــى ن ـظــام حـكــم الـفـيــديــو املـســاعــد

لتحقيق أقــل تدخل مع الحصول على أكبر قدر
من الفائدة ،وهــو يقتصر في تطبيقه على أربع
حــاالت فقط ،وهــي حسم قــرار احتساب الهدف،
وضربات الجزاء ،والبطاقات الحمراء املباشرة ،أو
الخطأ في تحديد هوية الالعب».
وتنطلق مباريات الــدور ربــع النهائي لفرق غرب
ال ـقــارة فــي  30أيلول/سبتمبر وشــرقـهــا فــي 25
تـشــريــن الـثــانــي/نــوفـمـبــر ،عـلــى ان ت ـقــام امل ـب ــاراة
النهائية في الخامس من كانون االول/ديسمبر
املقبل.
وم ــا زالـ ــت ه ـنــاك أربـ ــع جـ ــوالت ع ـلــى إن ـه ــاء دور
امل ـج ـمــوعــات م ــن مـســابـقــة دوري األبـ ـط ــال الـتــي
يشارك فيها  32فريقًا (ثماني مجموعات).

