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رياضة

رياضة

ّ
ّ
اتحاد الشتات :متنفس للشباب ورافد للمنتخبات الوطنية
سبوت اليت

بين كرة القدم الفلسطينية ولبنان تاريخ
طويل ،وحاليًا اتحاد الشتات الذي يعمل
وفق هيكلية ّ
محددة وتنظيم متصل
المحتلة،
باالتحاد المركزي في األراضي ّ
فأصبحت نشاطاته بمثابة المتنفس
للشباب في المخيمات الفلسطينية،
وذلك في موازاة طموح ّ
القيمين عليه
ليلعب دور الرافد للمنتخبات الوطنية
شربل ّ
كريم
ال شــك فــي أن كــرة الـقــدم الفلسطينية
تـ ـتـ ـط ـ ّـورت ب ـش ـك ـ ٍـل ك ـب ـيــر ف ــي األع ـ ــوام
ال ـق ــري ـب ــة امل ــاضـ ـي ــة ،وال ــدلـ ـي ــل ن ـتــائــج
الصعيد الخارجي،
املنتخب األول على
ً
وهــو أمــر ألـقــى مـســؤولـيــة على جميع
املرتبطني باللعبة إن كــان فــي الداخل
الفلسطيني أو في «الشتات».
ه ـن ــا فـ ــي ل ـب ـن ــان ي ـن ـت ـشــر العـ ـب ــو ك ــرة
الـ ـق ــدم الـفـلـسـطـي ًـنـيــون ف ــي املـخـيـمــات
ً
واملـ ـن ــاط ــق كـ ــافـ ــة ،وه ـ ــم أصـ ـ ــا ل ـع ـبــوا
أدوارًا م ـه ـم ــة فـ ــي ال ـ ـفـ ــرق ال ـل ـب ـنــان ـيــة
َ
بمختلف الدرجات حتى ل َحظت أنظمة

المنتخب الفلسطيني لالعبين
الناشطين في لبنان ّيخلق حالة
وطنية عبر جمع الكل تحت رايته
البطوالت وجودهم ،واعتمدت عليهم
الـ ـف ــرق وح ــاول ــت اس ـت ـق ـطــاب ال ـش ـبــان
واملخضرمني منهم على ٍّ
حد سواء.
ك ـ ّـم امل ــواه ــب الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ال ـبــاد
ـار
يـلـتـ ّقــي م ــع ع ـم ـ ٍـل دؤوب ض ـمــن إطـ ـ ٍ
م ـن ــظ ــم خ ـل ـق ــه االت ـ ـحـ ــاد الـفـلـسـطـيـنــي
ل ـل ـش ـتــات ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهـ ــو اتـ ـح ــاد له
امتداد إلى كل دول العالم التي يوجد
فيها العبون فلسطينيون بحسب ما
يقول رئيسه زياد بقاعي ،وهو عضو
مكتب تنفيذي في االتحاد الفلسطيني
املــركــزي وأحــد الـنــواب الثالثة لرئيس
االتـحــاد ومــركــزه فــي رام الله بالضفة
الغربية املحتلة (هـنــاك نائب فــي غزة
وآخر في رام الله إلى جانب النائب عن
الشتات).
واتحاد الشتات هو اتحاد قديم ،لكن
بشكل كبير فــي عــام 2012
تـ ّـم تفعيله
ٍ
مـ ــع ت ـن ـظ ـيــم نـ ـش ــاط ــات الفـ ـت ــة جــذبــت
انـتـبــاه واهـتـمــام مــن هــم فــي األراض ــي
الفلسطينية واالت ـح ــاد امل ــرك ــزي على

لالعب الفلسطيني دور مهم في الفرق اللبنانية (عدنان الحاج علي)

حديث
حـ ٍّـد س ــواء .ويـشــرح بقاعي فــي
ٍ
إل ــى «األخـ ـب ــار» ه ــذه الـنـقـطــة بــالـقــول:
«تـنـظـيــم األمـ ــور ات ـحــاديــا ف ــي الــداخــل
ان ـع ـك ــس هـيـكـلـيــة م ـم ـت ــازة ســاعــدت ـنــا
في ترتيب أمورنا هنا وإطــاق دوري
ّ
مـ ـن ــظ ــم ومـ ـس ــابـ ـق ــة خـ ــاصـ ــة ب ــال ـك ــأس
أيضًا».
وانطالقًا من هذا الكالم يبدو النشاط
ّ
الفتًا مع وجــود  30فريقًا مــوزعــا على
املخيمات فــي لبنان ،بينها  12فريقًا
ّ
ـرق ل ـلــدرجــة األول ــى،
ت ــم تصنيفها ك ـفـ ٍ
عـلـمــا أن ــه ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن يضم

اتحاد الشتات  45ناديًا ،لكن االتحاد
املــركــزي طلب تخفيض الـعــدد لإلبقاء
على مستوى ّ
جيد للمسابقتني اللتني
ً
ت ـقــام مـبــاريــاتـهـمــا عـ ــادة عـلــى مــاعــب
معروفة مثل العهد وصيدا وقصقص،
ً
إضافة إلى مالعب أخــرى في البداوي
والرشيدية ونهر البارد».
لـكــن نـشــاط ه ــذه األنــديــة ومشاركتها
دونهما صعوبات ،يشرحهما بقاعي
ً
قــائــا« :نتلقى مـســاعــدات مــن االتـحــاد
امل ـ ــرك ـ ــزي الـ ـ ـ ــذي وعـ ــدنـ ــا ب ــأن ــه سـيـتــم
التعامل مع أنديتنا على صورة كل تلك

األنــديــة املــوجــودة فــي غــزة ورام الـلــه».
وي ـض ـيــف« :ال يـخـفــى أن الـصـعــوبــات
ت ـت ـم ـحــور حـ ــول ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي
للشباب الذي يعيش في املخيمات ،إذ
أن عملنا يرتكز على التنظيم ،وتبقى
حاجتنا إلى الدعم املالي الذي نعتمد
فـيــه عـلــى االت ـح ــاد امل ــرك ــزي ال ــذي قـ ّـدم
غــال ـبــا م ـس ــاع ــدة ال بـ ــأس ب ـه ــا ،بينما
تحصل أندية عدة على مساعدات من
مكتب الحركة للشباب والرياضة من
منضو له مبلغًا
ناد
خالل تقديمه لكل ٍ
ٍ
شهريًا».

لكن األه ــم تبقى مسألة مــدى اإلف ــادة
الـ ـفـ ـن ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ي ـم ـك ـن ـهــا أن تـنـعـكــس
إيجابًا على الكرة الفلسطينية العامة
مــن خــال تـحـ ّـول كــل هــذا النشاط إلى
راف ـ ـ ـ ـ ٍـد ل ـت ـع ــزي ــز صـ ـف ــوف امل ـن ـت ـخ ـبــات
الفلسطينية .وهــذا األمــر يضطلع به
املــديــر الفني فــي اتـحــاد الشتات الــذي
يـعـمــل ع ـلــى اخ ـت ـيــار الع ـب ــن ملنتخب
ال ـ ـفـ ــرع إي ـ ــذان ـ ــا بـ ــإبـ ــاغ االتـ ـ ـح ـ ــاد فــي
األراضــي املحتلة حول وجــود مواهب
تـسـتـحــق إع ـط ــاء فــرصــة ف ــي املنتخب
األولُ .
ويستكمل العمل من خالل قدوم

مدير فني ملتابعة الالعبني املرشحني
عـ ــن ك ـث ــب ب ـع ــد أن يـ ـك ــون قـ ــد حـصــل
على فيديوهات عنهم من قبل اتحاد
الشتات في لبنان.
ويـ ــؤكـ ــد ب ـق ــاع ــي أن اآلل ـ ـيـ ــة املـ ــذكـ ــورة
ً
ناجحة جـدًا ،وقد أفــرزت مثال وصول
مـجـمــوعــة مــن الــاعـبــن املـمـيــزيــن إلــى
مـنـتـخــب كـ ــرة الـ ـق ــدم ل ـل ـص ــاالت ال ــذي
اختار  6من أصل  11العبًا في تشكيلته
م ــن الع ـبــي ال ـفــوت ـســال الـنــاشـطــن في
لبنان.
وي ـب ـقــى أبـ ــرز م ــن خ ــرج إل ــى املـنـتـخــب
الفلسطيني في العصر الحديث للعبة
كــان مهاجم التضامن صــور إبراهيم
وقت كانت هناك أسماء
مناصري ،في ٍ
مـ ـط ــروح ــة ل ــال ـت ـح ــاق بـ ــ«الـ ـف ــدائ ــي»،
لكن صعوبات الــدخــول إلــى األراضــي
املحتلة تعرقل أحيانًا هذه املساعي.
إذًا دور ات ـحــاد الـشـتــات فــي لـبـنــان ال
يرتكز فقط على اكتشاف املــواهــب أو
خ ـلــق األرضـ ـي ــة ل ـهــا الك ـت ـس ــاب خـبــرة
امل ـن ــاف ـس ــة ،وخ ـص ــوص ــا أن الــاع ـبــن
الــذيــن يلعبون مــع الـفــرق فــي ال ــدوري
الفلسطيني املـحـلــي ال يـنـشـطــون مع
أنــديــة لبنانية ،فــالـحــاالت ن ــادرة جدًا
فــي هــذا اإلط ــار ألن الالعبني املميزين
ً
يرتبطون أص ــا بعقود أو باتفاقات
مــع ال ـفــرق اللبنانية بـشـكـ ٍـل ال يسمح
لهم ّبممارسة أي نشاط كروي آخر.
ويـ ـع ــق ــب ب ـق ــاع ــي ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـن ـق ـطــة
ش ــارح ــا« :ب ــدأن ــا الـتــركـيــز أي ـضــا على
تطوير الكرة النسائية والفوتسال ،من
دون أن ننسى املنتخب الفلسطيني
لــاعـبــن الـنــاشـطــن فــي لـبـنــان وال ــذي
يـخـلــق حــالــة وط ـن ـ ًيــة ع ـبــر ج ـمــع الـكــل
ّ
تحت رايته ،إضافة إلى أنه قد يشكل
ن ـ ــواة لـلـمـنـتـخــب الـفـلـسـطـيـنــي األول
ً
مستقبال».
ويـ ـت ــاب ــع« :الـ ــاعـ ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فــي
لبنان ال يقل شــأنــا عــن ذاك ال ــذي يتم
اسـتـقــدامــه مــن أوروبـ ــا أو مــن أمـيــركــا
الجنوبية ،فالالعبون هنا يحتاجون
ّ
للتميز،
إلى االحتكاك ومنحهم الثقة
ً
وه ــو مــا سـمــح م ـثــا لــاعــب األن ـصــار
الصاعد محمد حبوس بالتألق كونه
تـ ـ ـ ّ
ـدرب بـشـكــل صـحـيــح وح ـص ــل على
ّ
الفرصة واستغلها على أحسن وجه
حتى اآلن».
وي ـخ ـتــم رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد« :امل ـس ـتــوى
تـ ـط ـ ّـور ب ـش ـكــل عـ ــام وهـ ـن ــاك ربـ ــط بني
الشتات والداخل للسير على الطريق
نفسه وهو ما يعكسه اهتمام الداخل
ب ـمــا ن ـق ــوم ب ــه ه ـن ــا ،وس ـن ـظــل نــواظــب
على هذا األمر ألن ّقضيتنا الرياضية
سامية ،وفيها متنفس لشبابنا وخير
لبالدنا ّ
األم».

كالشيو

بريميرليغ

باق في مانشستر...
غوارديوال ٍ
حـ ـص ــل املـ ـ ـ ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ج ــوس ـي ــب
غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ع ـل ــى س ـن ـت ــن إضــاف ـي ـتــن
ك ـم ــدرب ملــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي
لتحقيق حلمه الـقــاري املتمثل بإحراز
دوري أبطال أوروبــا في كرة القدم بعد
أن ّ
جدد عقده مع ناديه حتى حزيران/
يــونـيــو  .2023ووض ــع غ ــواردي ــوال (49
ع ــام ــا) بــال ـتــالــي حـ ـدًا لـلـشــائـعــات الـتــي
س ــرت أخ ـي ـرًا عــن إمـكــانـيــة ال ـع ــودة إلــى
تـ ــدريـ ــب ب ــرشـ ـل ــون ــة فـ ــي حـ ـ ــال وصـ ــول
املرشح فيكتور فونت إلى سدة الرئاسة
في األشهر املقبلة.
ويـ ـب ــدو أن عـ ــدم إح ـ ـ ــراز س ـي ـتــي الـلـقــب
املـحـلــي وفـشـلــه فــي تـخـطــي الـ ــدور ربــع
النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا لم
ُيثنيا إدارة الـنــادي على تجديد العقد
م ـعــه وق ـ ــال األخـ ـي ــر ف ــي بـ ـي ــانُ :
«ي ـس ـعــد
ن ـ ــادي مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي اإلعـ ـ ــان عن
قيام املدرب بيب غوارديوال في تجديد
ع ـق ــده لـسـنـتــن إض ــاف ـي ـت ــن» .وأضـ ــاف:
«منذ انضمامه إلــى مانشستر سيتي،
قــام بيب بتغيير أسـلــوب لعب الـنــادي،
وق ــاد فــريـقــه إل ــى إحـ ــراز ثـمــانـيــة ألـقــاب
ً
مهمة ،مسجال خالل هذه الفترة أرقامًا
قياسية عدة».
أم ـ ــا غ ـ ــواردي ـ ــوال فـ ـق ــال« :مـ ـن ــذ ق ــدوم ــي
إل ــى مــانـشـسـتــر س ـي ـتــي ،ش ـع ــرت بــأنــي
شخص ُم ّ
رحب به من النادي واملدينة
بحد ذاتها ،الالعبني ،العاملني ،أنصار
ال ـ ـنـ ــادي ،ش ـعــب مــان ـش ـس ـتــر والــرئ ـيــس
ومالك النادي» .وأضاف« :منذ تعييني،
ّ
حققنا الكثير ســويــاّ ،
سجلنا أهــدافــا،
فزنا في مباريات وأحرزنا ألقابًا ونحن
ج ـم ـي ـعــا ن ـف ـت ـخــر بـ ـه ــذه الـ ـنـ ـج ــاح ــات».
وأوضــح أن «الحصول على هــذا النوع
م ــن ال ــدع ــم ه ــو أف ـض ــل شـ ــيء ي ـم ـكــن أن
يحظى به أي مــدرب .أنا أملك كل شيء
لـلـقـيــام بـعـمـلــي وتـشــرفـنــي الـثـقــة الـتــي
وض ـع ـه ــا ب ــي املـ ــالـ ــك ،ال ــرئـ ـي ــس ،ف ـي ــران
سـ ــوريـ ــانـ ــو وت ـي ـك ـس ــي ب ـي ـغ ـيــري ـش ـتــن
لالستمرار سنتني إضافيتني» ،مشيرًا
إل ــى أن «ال ـت ـح ــدي بــالـنـسـبــة إل ـي ـنــا هو
مواصلة عملية التطوير والتقدم وأنا
م ـت ـح ـم ــس ج ـ ـ ـدًا ملـ ـس ــاع ــدة مــان ـش ـس ـتــر
سيتي على القيام بذلك».
ّ
وحيا رئيس النادي اإلمــاراتــي خلدون
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك خ ـ ـطـ ــوة تـ ـج ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــد مــع
غ ــورادي ــوال بـقــولــه« :إن ـهــا ش ـهــادة على
صفات وشغف بيب غوارديوال ونهجه
الذكي الذي أصبح من نسيج كرة القدم
كناد».
التي نلعبها وثقافتنا ٍ
وأضـ ـ ــاف« :هـ ــذا ال ـتــأث ـيــر ك ــان مـحــوريــا
ل ـن ـج ــاح ــات ك ـب ـي ــرة خـ ــال ف ـت ــرة تــولـيــه
اإلش ـ ــراف عـلــى ت ــدري ــب الـ ـن ــادي ،ولـهــذا
السبب نحن مغتبطون ألنــه يشاطرنا
الرؤية ذاتها وألننا واثقون من قدرتنا
سويًا على تحقيق املزيد من النجاحات
داخــل أرضية امللعب وخــارجــه» .وختم:

«كـ ــان م ــن الـطـبـيـعــي تـجــديــد عـقــد بيب
بالنسبة إلى املشوار الــذي قطعناه في
العقد األخـيــر وســاهــم بــه بشكل كبير.
إن ــه نـتـيـجــة الـثـقــة واالحـ ـت ــرام املـتـبــادل
بينه وبني النادي».
ّ
وكان عقد غوارديوال الذي تسلم تدريب
مانشستر سيتي عام  ،2016ينتهي في
حزيران/يونيو .2021

ال عودة إلى إسبانيا!

وصرح «بيب» أخيرًا عندما ّ
ّ
تردد اسمه

فاز سيتي في 181
مباراة من أصل 245
خاضها تحت إشراف
غوارديوال

لتدريب برشلونة في حال فوز فيكتور
فونت برئاسة النادي الكاتالوني« :أنا
سعيد بشكل ال ُيصدق هنا .أنا سعيد
لوجودي في مانشستر وآمل أن أتمكن
من القيام بعمل جيد هذا املوسم للبقاء
لفترة أطول».
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ف ــاز
بلقبني فــي الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي املمتاز
م ـنــذ ان ـض ـمــامــه إل ــى سـيـتــي ق ــادم ــا من

ال ـع ـمــاق األمل ــان ــي ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ في
ع ــام  ،2016فــإنــه ل ــم يـحـقــق شـيـئــا على
ال ـص ـع ـيــد ال ـ ـقـ ــاري ح ـت ــى إن ف ــري ـق ــه لــم
يتمكن مــن تخطي ال ــدور ربــع النهائي
ف ــي أي م ــوس ــم ب ــإش ــراف ــه .وفـ ــاز سيتي
فــي  181مـبــاراة مــن أصــل  245خاضها
تـحــت إشـ ــراف غ ــواردي ــوال فــي مختلف
املسابقات في طريقه إلى إحراز الدوري
اإلنكليزي مــوســم  2018-2017برصيد
 100نـقـطــة ،قـبــل أن يحتفظ بلقبه عــام
ّ
 ،2019لكنه تخلف عن ليفربول البطل
بفارق  18نقطة املوسم املاضي.
وم ــع اس ـت ـمــرار غ ــواردي ــوال فــي صفوف
سيتي ،ترتفع أسهم النادي في الحصول
على خدمات النجم األرجنتيني ليونيل
ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة
فــي حــزيــران/يــون ـيــو امل ـق ـبــل ،عـلـمــا بــأن
صــداقــة قــويــة تــربــط بينهما مـنــذ أيــام
إشــراف غــوارديــوال على تدريب الفريق
الكاتالوني.
ً
ويـمـلــك غ ــواردي ــوال س ـجــا نــاصـعــا في
املجال التدريبي ،فقد أحرز مع برشلونة
الذي أشرف على تدريبه من عام 2008
إل ــى ع ــام  ،2012بـطــولــة إسـبــانـيــا ثــاث
مـ ـ ــرات ،ودوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا مــرتــن
وكـ ــأس إس ـبــان ـيــا م ــرت ــن أي ـض ــا .انـتـقــل
بعدها لتدريب بايرن ميونيخ األملاني
من عام  2013إلى عام  2016وقــاده إلى
ل ـقــب ال ـ ـ ــدوري امل ـح ـلــي  3م ـ ــرات وك ــأس
أملانيا مرتني.

ّ
بقاء غوارديوال يعزز إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي (ا ف ب)

أبرز مباريات
األسبوع
■ اليوم 2020/11/20
 الدوري الفرنسيموناكو  xباريس سان
جيرمان 22:00
■ السبت 2020/11/21
 الدوري اإلنكليزينيوكاسل  xتشلسي 14:30
توتنهام  xمانشستر سيتي
19:30
مانشستر يونايتد  xوست
بروميتش 22:00
 الدوري اإلسبانيفياريال  xريال مدريد 17:15
أتلتيكو مدريد  xبرشلونة
22:00
 الدوري اإليطاليسيبيزيا  xأتاالنتا 19:00
يوفنتوس  xكالياري 21:45
 الدوري األملانيبايرن ميونيخ  xفيردر بريمني
16:30
شالكه  xفولفسبورغ 16:30
هيرتا برلني  xبروسيا
دورتموند 21:30
■ األحد 2020/11/22
 الدوري اإلنكليزيليدز يونايتد  xآرسنال 18:30
ليفربول  xليستر سيتي
21:15
 الدوري اإليطاليإنتر ميالنو  xتورينو 16:00
روما  xبارما 16:00
نابولي  xميالن 21:45
 الدوري الفرنسيانجيه  xليون 18:00
ليل  xلوريان 22:00

متابعة

أندية إيطاليا «تفوز» بمليار و 700مليون يورو!

دخل مستثمرون
من القطاع
الخاص ّ إلى
الشركة المكلفة
بالنقل التلفزيوني
(ا ف ب)

9

واف ـقــت أنــديــة الـ ــدوري اإلي ـطــالــي لكرة
ال ـق ــدم ،امل ـت ـضــررة ب ـشــدة مــن تــداعـيــات
جــائ ـحــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا املـسـتـجــد،
باإلجماع ،على دخول مستثمرين من
القطاع الخاص إلــى الشركة الجديدة
ّ
املكلفة زيادة املداخيل من حقوق البث
التلفزيوني .ومن املتوقع أن يسفر هذا
االت ـفــاق عــن ضــخ حــوالــى مليار و700
مـلـيــون ي ــورو ملصلحة أنــديــة «سـيــري
أ» ال ـت ــي ع ــان ــت م ــن خ ـســائــر قـيــاسـيــة
بسبب التداعيات املالية واالقتصادية
ل ـل ـجــائ ـحــة .وب ـع ــد أن وافـ ـق ــت األن ــدي ــة
الـعـشــرون فــي أيلول/سبتمبر الفائت
ّ
مخصصة لتسويق
على إنشاء شركة
وإدارة حـ ـق ــوق الـ ـب ــث ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي،
ص ـ ـ ـ ــادق ـ ـ ـ ــت يـ ـ ـ ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس

«بــاإلج ـمــاع» على عــرض ثــاثــي ّ
مقدم
مــن مستثمرين فــي الـقـطــاع ال ـخــاص،
بمن فيهم شركة «سي في سي كابيتال
بارتنرز» إحدى كبرى الشركات املالكة
لألسهم في بطولة العالم للفورموال 1
سابقًا ،وفق ما أفادت مصادر الدوري
لوكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت
الخبر مساء أمس .وينص هذا العرض
الذي تمت املوافقة عليه خالل اجتماع
لـلـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة
رومــا ،على مساهمة الشركات الثالث
«ســي فــي س ــي»« ،أدفــانــت» و«أف سي
أي» ح ـت ــى  10ف ــي املـ ـئ ــة ف ــي ال ـشــركــة
املستقبلية .هذا التحالف غير املسبوق
م ــع مـسـتـثـمــريــن م ــن ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
كــان ال يــزال محل نــزاع مــن قبل بعض

أسابيع .لكن املبلغ
األندية قبل بضعة
ّ
الـكـبـيــر الـ ــذي م ــن امل ـت ــوق ــع أن تـســاهــم
فيه الشركات الـثــاث وضــع حـدًا لتلك
الشكوك في ظل معاناة األندية.
ّ
وأدت التداعيات الناجمة عن الجائحة
إل ــى زي ـ ــادة ال ـص ـعــوبــات االق ـت ـصــاديــة
على كــرة القدم اإليطالية التي تعاني
ً
أصال من ضائقة منذ عدة سنوات.
وأع ـل ــن يــوف ـن ـتــوس ب ـطــل ال ـ ـ ــدوري في
املواسم التسعة األخيرة في منتصف
تشرين األول/أكتوبر الفائت أنه ّ
سجل
خسائر بلغت  89,7مليون يورو (105
ماليني دوالر) في السنة املالية املنتهية
في  30حزيران/يونيو املاضي ،مشيرًا
إلى أن العجز الحالي أكثر من ضعف
عجز السنة املالية السابقة.

األلمان ال يريدون لوف في المنتخب
ُ
وي ـع ـت ـبــر ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي املـمـتــاز
«بـ ــري ـ ـم ـ ـيـ ــرل ـ ـيـ ــغ» األك ـ ـ ـثـ ـ ــر ربـ ـ ـح ـ ــا بــن
الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا،
وذل ــك نـظـرًا إلــى األم ــوال الهائلة التي
تعود على األنــديــة جــراء حقوق النقل
التلفزيوني واإلعالنات والرعاة .ورغم
التأثير الكبير لفيروس كــورونــا على
عــائــدات النقل التلفزيوني إال أن هذا
األم ـ ــر كـ ــان ل ــه تــأث ـيــر أقـ ــل ع ـلــى أنــديــة
البريميرليغ مـقــارنــة بــأنــديــة ال ــدوري
اإلي ـطــالــي أو الـفــرنـســي أو اإلس ـبــانــي.
ُ
ويعتبر الدوري اإلنكليزي األبرز نظرًا
إل ــى ان ـت ـشــاره بـشـكــل كـبـيــر واملـتــابـعــة
الكبيرة التي يحظى بها حول العالم،
نتيجة التنافسية الكبيرة في الدوري
هناك.

ّ
مشجعي املنتخب
تأمل الغالبية مــن
األملاني رفع البطاقة الحمراء في وجه
مدرب الـ «مانشافت» يواكيم لوف ،في
خضم تــداعـيــات الـخـســارة التاريخية
 0-6أمـ ـ ــام م ـن ـت ـخــب إس ـب ــان ـي ــا ،وذل ــك
بـعــد اسـتـطــاع أجــرتــه وكــالــة «سـيــد»
األمل ــانـ ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس
برس» ونشرته أمس الخميس.
وطــالــب  84فــي املئة مــن  1100مشجع
أمل ــان ــي ،بـتـنـ ّـحــي ل ــوف ومــديــر الـفــريــق
أول ـي ـفــر ب ـيــرهــوف ،فـيـمــا تـمـ ّـســك 13,3
ف ــي امل ـئ ــة ف ـقــط م ــن اآلراء املـسـتـطـلـعــة
بــالـثـنــائــي الـ ــذي ق ــاد املـنـتـخــب لـلـفــوز
بكأس العالم ُ .2014
ومنيت املاكينات
ـوأ هــزيـمــة لـهــا مـنــذ عــام
األملــانـيــة بــأسـ ّ
 ،1931ح ــن ت ـلــقــت س ـتــة أهـ ــداف أم ــام

مـنـتـخــب «ال روخ ـ ــا» ف ــي دوري األم ــم
األوروبية.
وعقد لــوف البالغ من العمر  60عامًا
ّ
اجـ ـتـ ـم ــاع أزم ـ ـ ــة مـ ــع رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد
األملاني فريتز كيلر في ميونيخ ،لكن
م ــع بـ ـق ــاء ع ــام ــن ع ـل ــى ن ـه ــاي ــة ع ـق ــده،
ي ـتــوقــع أن ي ـس ـت ـمـ ّـر ف ــي مـهـمـتــه حتى
كـ ــأس أوروبـ ـ ـ ــا ف ــي حـ ــزيـ ــران /يــونـيــو
املقبل.
َ
بمرشحني اثنني
ويطالب املشجعون
ل ـخــافــة ل ـ ــوف ،ه ـمــا م ـ ــدرب ل ـي ـفــربــول
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي يـ ــورغـ ــن ك ـ ـلـ ــوب ،وم ـ ــدرب
ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ هــان ـســي فـلـيــك ال ــذي
كان مساعدًا للوف في مونديال .2014
واعتبر قائد منتخب أملانيا الغربية
ل ـلـ ـف ــوز بـ ـك ــأس الـ ـع ــال ــم  1990ل ــوث ــار

مــات ـيــوس أن ــه ك ــان يـنـبـغــي عـلــى لــوف
ال ـت ـن ـ ّـح ــي ف ــي  .2014وق ـ ــال مــات ـيــوس
إنــه بعد  14عامًا من تدريب املنتخب
األملـ ــانـ ــي «يـ ـب ــدو أنـ ــه م ــره ــق .ل ــم تـعــد
تصريحاته العلنية بنبرة واثقة كما
كانت ،وفريقه يعكس ذلــك على أرض
امللعب».
ورأى أن الهزيمة أمــام إسبانيا كانت
تكملة لـلـمـســار الـهــابــط بـعــد الـتـعــادل
مع سويسرا وتركيا بالنتيجة نفسها
( .)3-3وأضــاف «إنها الصورة العامة
األكثر إثارة للقلق».
مــن جـهـتــه ،ق ــال ديـتـمــار هــامــان العــب
وس ــط لـيـفــربــول وأملــان ـيــا ال ـســابــق ،إن
فــريــق لــوف يفتقر إلــى ال ـقــادة .وتــابــع
فــي حــديــث لشبكة سـكــاي «كــان دائمًا

لــديــه ف ــرق والع ـب ــون مـتـمـيــزون حـلــوا
املشاكل داخل غرفة املالبس بأنفسهم.
اآلن يبدو عاجزًا .إنه يشعر أنه لم يعد
يصل إلــى الفريق كما فعل ربما قبل
ثالث سنوات».
وأضـ ـ ـ ــاف هـ ــامـ ــان «إذا ك ـ ــان ه ـ ــذا هــو
ال ـحــال ،ف ــإن املـشــاكــل أعـمــق مـمــا يريد
الجميع االعتراف به».
ولفت هــامــان إلــى أن االتـحــاد األملاني
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ي ــدف ــع اآلن ث ـم ــن ت ـقــديــم
ت ـ ـمـ ــديـ ــد ع ـ ـقـ ــد ل ـ ـ ــوف ق ـ ـبـ ــل نـ ـه ــائـ ـي ــات
روس ـي ــا  2018م ـبــاشــرة ع ـنــدمــا خــرج
الفريق األملاني ،حامل اللقب قبل أربع
سنوات في نسخة البرازيل ،من الدور
األول من املونديال للمرة األولــى منذ
عام .1938

