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�سورية ...معجزة كرة القدم و�سط الألم

�أهداف حا�سمة وارتياح كبير في تقرير «فيفا»
في استعراضه اإلحصائي لهذا
األسبوع ،يسلّط موقع FIFA.com
الضوء على اإلنجازات البارزة التي
حققها كل من كريستين سينكلير
وج���ول���ي���ان ن��اج��ل��س��م��ان وف��ري��ق
يوفنتوس ،بينما أن��ه��ى فالنسيا
ودان����ي ويلبيك ف��ت��رة ط��وي��ل��ة من
الصيام.
 159هدفا ً دوليا ً هو السجل الذي
حققته كريستين سينكلير لتتجاوز
ميا هام ،قدوتها في مرحلة الطفولة،
حيث ارتقت بذلك إلى المركز الثاني
في ترتيب الهدافات على مر تاريخ
ك��رة ال��ق��دم للسيدات .فقد تخطت
النجمة الكندية رص��ي��د ميا هام
بعد هز الشباك ي��وم االثنين خالل
المباراة التي فاز فيها منتخب بالدها
على ترينيداد وتوباغو بنتيجة 0-6
ضمن تصفيات CONCACAF
ال��م��ؤه��ل��ة للمسابقة األول��م��ب��ي��ة،
رافعة بذلك رقمها القياسي في هذه
المنافسة إلى  16هدفاً .ومنذ اآلن،
ب��ات تركيز سنكلير منصبا ً على
الالعبة الوحيدة التي تفوقها في عدد
األهداف الشخصية ،حيث ستسعى
إلى تجاوز النجمة األميركية المعتزلة
مؤخرا ً آبي وامباك ،التي تضم في
جعبتها  184ه��دف �اً .وبالحديث
عن منتخب الواليات المتحدة ،فقد
شهدت تصفيات CONCACAF
ي��وم االثنين إن��ج��ازا ً آخ��ر لخليفة
وام��ب��اك ،حيث أح���رزت كريستال
دان خمسة أهداف بالتمام والكمال
في الفوز الساحق على بورتوريكو
بنتيجة  0-10معادِلة بذلك أفضل
سجل شخصي في تاريخ المنتخب
الوطني ،علما ً أن المهاجمة البالغة
من العمر  23عاما ً ضاعفت خالل
مباراة واح��دة فقط سجلها الدولي
اإلج��م��ال��ي م��ن حيث ع��دد األه���داف
مساهمة في ف��وز الفريق األميركي
حامل اللقب العالمي بعشرة أهداف
أو أكثر خ�لال مباراة واح��دة للمرة
األولى في أربع سنوات.
 28عاما ً و 205أيام كان هو عمر
ج��ول��ي��ان ناجلسمان ي��وم السبت
عندما أصبح أصغر مدرب في تاريخ
الدوري األلماني ،حيث تعادل فريقه
هوفنهايم  1-1م��ع ف��ي��ردر بريمن

في أول مباراة له على رأس اإلدارة
الفنية ،وه��و ال��ذي ك��ان حتى وقت
قريب يشرف على تدريب فريق تحت
 19سنة التابع للنادي ،حيث تولى
المنصب خلفا ً لهوب ستيفنز الذي
تقاعد يوم األربعاء الماضي ألسباب
�س��ر ناجلسمان
صحية .وب��ذل��ك ك� َّ
السجل األلماني السابق الذي كان
في حوزة كالوس ديتر أوكس ،الذي
كان يبلغ من العمر  30عاما ً و244
يوما ً عندما استلم دف��ة هامبورج
ع��ام  .1970وت��ج��در اإلش���ارة إلى
أن ناجلسمان يصغر سنا ً بأكثر
من عقد من الزمان عن ثاني أصغر
مدربي الدوري األلماني للمحترفين
ب��ال دارداي ،م��درب هيرتا برلين
البالغ من العمر  39عاماً .ويواجه
ابن الثامنة والعشرين مهمة صعبة
ج��داً ،حيث لم يفز هوفنهايم إال في
مباراتين فقط من أصل  21خاضها
ض��م��ن م��ن��اف��س��ات دوري ال��درج��ة
األول��ى األلماني ه��ذا الموسم ،وهو
أسوأ سجل من أي فريق آخر.
 8مباريات متتالية من دون تلقي
أي ه��دف في شباكه ،التي اهتزت
مرة واحدة فقط في عشر مباريات.
هذا هو السجل الدفاعي الباهر الذي

جعل يوفنتوس ال��ف��ري��ق األفضل
حاال ً منذ مطلع عام  .2016فقد عاد
عمالق مدينة تورينو إلى قمة دوري
الدرجة األولى اإليطالي يوم السبت
للمرة األول��ى منذ ف��وزه باللقب في
الموسم الماضي ،حيث ع ّزز السجل
المثالي في رصيد النادي بتحقيقه
 15انتصارا ً على التوالي .وكان
ال��م��ت��ص��در ال��س��اب��ق ن��اب��ول��ي آخ��ر
ضحايا السيدة العجوز ،ليتجمد
بذلك سجل انتصاراته المتتالية عند
ثماني مباريات ،بينما استمر تقليده
المعتاد المتمثل في الخسارة أمام
البيانكونيري في كل زيارة لملعب
ي��وف��ن��ت��وس .ك��م��ا ف��ش��ل ج��ون��زال��و
هيجواين في هز الشباك للمرة األولى
ف��ي س��ت ج���والت ضمن منافسات
ال��دوري اإليطالي وهو ما تزامن مع
الهزيمة الـ 700لكتيبة بارتينوبي
في تاريخ دوري الدرجة األولى.
 3أش��ه��ر وس��ت��ة أي���ام بعد آخر
فوز في الدوري اإلسباني هي المدة
ال��ت��ي انتظرتها جماهير فالنسيا
قبل رؤية فريقها يحتفل أخيرا ً يوم
السبت الماضي ،حيث أنهى تفوق
كتيبة الخفافيش بنتيجة  1-2على
إسبانيول صياما ً ط��وي�لاً دام 12

مباراة من دون تذوق طعم االنتصار،
ليحتفل المدرب جاري نيفيل بأول
ف��وز له في ال���دوري اإلسباني بعد
ع��ش��ر م��ب��اري��ات ع��ل��ى رأس إدارة
ال��ف��ري��ق .وج���اء ه��دف الحسم عن
طريق دينيس شيريشيف ،العب
خط الوسط الروسي المعار من ريال
م��دري��د ،ال��ذي منح أب��ن��اء ميستايا
النقاط الثالث عندما عاد لهز الشباك
ألول مرة منذ أن سجل لفياريال قبل
أكثر من عام في كامب نو .وبالحديث
ع��ن برشلونة ،فقد شهد األسبوع
ال��م��اض��ي تحطيم ال��رق��م القياسي
ف��ي ت��اري��خ ال��ن��ادي م��ن حيث عدد
المباريات المتتالية من دون هزيمة،
عندما رف��ع ف��ري��ق ل��وي��س إنريكي
رصيده إلى  29ثم إلى  30مباراة من
دون تجرع مراراة الخسارة ،متجاوزا ً
بذلك اإلنجاز الذي حققه البالوجرانا
في موسم  2011-2010تحت قيادة
جوسيب ج��واردي��وال ال��ذي حافظت
كتيبته على سجلها الناصع لمدة 28
مباراة .وبدوره يواصل ديبورتيفو ال
كورونيا سجله الخالي من الهزائم،
ولكن  -على عكس برشلونة – فإن
التعادالت تطغى على االنتصارات
في طريقه إل��ى ه��ذا اإلن��ج��از .فبعد

انتهاء م��ب��ارات��ه م��ع ري��ال بيتيس
بنتيجة  2-2يوم السبت الماضي،
رف��ع ال��ن��ادي الجاليسي ألول مرة
رصيده إلى خمسة تعادالت متتالية
في الدوري اإلسباني ،علما ً أن  14من
أصل المواجهات الـ 24التي خاضها
حتى اآلن في الدوري اإلسباني هذا
الموسم انتهت بال غالب وال مغلوب،
وهو سجل غير مسبوق في تاريخ
ال��دوري اإلسباني في هذه المرحلة
من الموسم.
 1س��ن��ة واح����دة وش��ه��ر واح��د
وأرب��ع��ة أي��ام دون ه��ز الشباك في
ال��دوري اإلنكليزي الممتاز كان هو
سجل الصيام الطويل ال��ذي أنهاه
داني ويلبيك على نحو مثير للغاية
يوم األحد الماضي .فبعدما طاردته
ل��ع��ن��ة اإلص���اب���ات ،ع���اد المهاجم
اإلنكليزي للظهور ألول مرة بقميص
آرس���ن���ال م��ن��ذ ن��ي��س��ان ال��م��اض��ي،
ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 95
ضد متصدر الترتيب ليستر سيتي،
لينهي ب��ذل��ك ف��ت��رة ال��ج��ف��اف التي
امتدت منذ  28كانون األول .2014
وبهدفه الدراماتيكي ،منح ويلبيك
فريقه آرسنال فرحة الفوز بنتيجة
 1-2ليصبح المدفعجية الفريق
الوحيد الذي تمكن من هزم ثعالب
كالوديو رانييري ذهابا ً وإيابا ً هذا
الموسم .وفي المقابل ،كانت مهمة
ليفربول أسهل بكثير أم��ام أستون
فيال ،الذي تجرع أثقل هزيمة له في
ال��دوري الممتاز هذا الموسم عندما
سقط ي��وم األح��د  0-6على أرض��ه
أمام الريدز ،الذي عادل بذلك أفضل
نتيجة له خارج ملعبه منذ إحداث
ال��دوري الممتاز بنسخته الجديدة،
علما ً أنها كانت المرة األول��ى التي
ت��ن��اوب فيها ستة م��ن العبيه على
تسجيل أهداف الفريق خالل مباراة
واحدة في تاريخ هذه البطولة .وكان
دي��ف��وك أوري��ج��ى م��ن بين النجوم
الذين تمكنوا من هز الشباك ،حيث
وج��د طريقه إل��ى المرمى بعد 37
ثانية فقط من دخوله أرض الملعب
مسجالً أسرع هدف في سجل العب
ب��دي��ل ف��ي ال����دوري اإلن��ك��ل��ي��زي هذا
الموسم.

دوري �أبطال �أوروبا

فوز غير حا�سم ل�سان جيرمان في موقعة الذهاب
أنقذ البديل كافاني فريقه ب��اري��س سان
جيرمان من السقوط في ّ
فخ التعادل على أرضه
أم��ام تشيلسي ،في مواجهة انتهت على وقع
فوز غير مطمئن ألصحاب األرض بهدفين مقابل
هدف.
ف��از باريس س��ان جيرمان الفرنسي على
ضيفه تشيلسي اإلنكليزي بهدفين مقابل هدف
مساء الثالثاء ،في افتتاح ذه��اب ال��دور ثمن
النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم.
المباراة أقيمت على ملعب «حديقة األمراء»،
وتمكن زالتان إبراهيموفيتش من إحراز هدف
التقدّم لباريس سان جيرمان في الدقيقة ،39
قبل أن يدرك النيجيري جون أوبي ميكيل هدف
التعادل للضيوف ،وفي الدقيقة  78تمكن البديل
كافاني من إحراز هدف الفوز ألمراء باريس.
في الدقيقة  ،11ركلة حرة مباشرة لباريس
سان جيرمان على حدود منطقة جزاء تشيلسي
انبرى لها زالتان إبراهيموفيتش وسددها فوق
ّ
توغل
عارضة ح��ارس البلوز ك��رت��وا .بعدها
ماكسويل من الجانب األيمن ومرر كرة أرضية
برازيلية زاحفة ألنخيل دي ماريا إال أن كورتوا
ّ
انقض على الكرة وأمسكها بثقة.
نال زالتان البطاقة الصفراء األولى في اللقاء
إثر عرقلته من الخلف ألوبي ميكيل العب وسط
تشيلسي ،في الدقيقة .20
أخطر فرص اللقاء من جانب تشيلسي عندما
انطلق الغاني بابا رحمن الع��ب أوغسبورغ
السابق م��ن الجانب األي��س��ر وم���رر عرضية
رائعة انقض عليها الـ»مقنع» دييغو كوستا
برأسه فتصدى لها تراب حارس سان جيرمان
فاصطدمت بالعراضة وذه��ب��ت إل��ى خ��ارج
الملعب.
بعدها ،أرسل هازار عرضية متقنة على رأس
المدافع المتقدم إيفانوفيتش الذي انقض عليها
بقوة إال أنها ذهبت بغرابة إلى خارج الملعب.
ورد سريع من أم��راء باريس وماركينيوس
بالذات حيث أرسل عرضية على رأس السلطان
إيبراهيموفيتش الذي لعبها برأسه بغرابة في
األرض فذهبت إلى خارج الملعب عقب ذلك.
ارتكب أوبي ميكيل مخالفة على حدود منطقة
جزاء تشيلسي لينال البطاقة الصفراء األولى
للفريق اإلنكليزي ،ليقدم زالت��ان على التنفيذ
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عندما يتم ذكر اسم العب دولي ،يتبادر إلى الذهن صورة
نمطية :العب في نا ٍد كبير ،معروف عالميا ً ويعيش حياة
هادئة ومثالية تثير اإلعجاب والحماس بين المشجعين.
غير أنّ هناك آخ��ري��ن مثلهم يبللون ع��رق�ا ً قمصان
منتخباتهم ،ولكن وضعهم المعيشي مختلف تماماً.
هم على أت ّم االستعداد للقتال من أجل ألوان علم بالدهم
داخل الملعب ،ولكن حياتهم اليومية صعبة وقاسية ،بل
وخطيرة أيضاً .يحملون على عاتقهم ،إلى جانب تحقيق
آمال مواطنيهم ،مسؤولية محاولة التخفيف من معاناة
شعوبهم ،حتى ولو كان ذلك آنيا ً بنشوة الفوز.
ويُعتبر العب خط الوسط السريع ،أسامة أومري ،أحد
نجوم منتخب سورية ومثاال ً للتضحية من خالل لعب كرة
القدم في خض ّم الحرب على سورية.

الصعوبات

ال شك أن الك ّل يعرف الوضع المأساوي الذي يعيشه
الشعب السوري وسط الحرب المؤلمة التي اندلعت عام
 2011وال يلوح في األفق ما ّ
يبشر بخروج البالد من هذا
الصراع الذي يلقي بظالله على الحياة اليومية للسكان
الذين يفتقرون إلى ك ّل شيء ،وهو الوضع الذي ال يستثني
كرة القدم والعبيها.
وقد ص ّرح أسامة أوم��ري لموقع  FIFA.comقائالً:
«عندما اندلعت الحرب ،كان عمري  19سنة وكنت أؤدي
واج��ب الخدمة العسكرية »،مضيفاً« :وه��ي تستغرق
عامين في العادة ،ولكن بسبب الوضع الحالي ال تزال
مستمرة .لقد غادر كثير من زمالئي البالد لالنضمام إلى
أندية أجنبية ،ولكنني ال أستطيع فعل ذل��ك .اضطررت
لرفض العديد من العروض ،ألنه يجب أن أنهي خدمتي
العسكرية أوالً».
بطبيعة الحال ،ليس أومري المتض ّرر الوحيد في هذا
الشأن .فقد تغيرت صورة كرة القدم السورية تماماً ،ولم
يجد الالعبون بديالً آخر غير التكيف مع الظروف الحالية.
حيث أكد العب نادي الوحدة السوري قائالً« :في السابق
كان الدوري المحلي قويا ً ومختلفاً .كانت الفرق تسافر إلى
جميع المدن .أما اآلن فقد اختفت العديد من الفرق وتض ّرر
الكثير من الالعبين »،مضيفاً« :كان ابن خالي عمر خريبين،
وهو العب دولي أيضاً ،يعيش في منطقة نزاع ،لكن عائلته
اضطرت إلى مغادرة المنزل .حيث انتقلت للعيش في
دمشق ،وحصل على فرصة للذهاب للعب في دبي».

التغلب على الصعاب

بالنظر إلى الوضع الحالي ،يبدو شبه معجزة ما حققه
المنتخب السوري على طريق التأهل إلى نهائيات كأس
العالم روسيا  .FIFA 2018فقد أصبحت كتيبة نسور
قاسيون قريبة من التأهل إلى الدور النهائي للمجموعات
ف��ي المنطقة اآلس��ي��وي��ة ،على ال��رغ��م م��ن تواجدهم في
المجموعة الخامسة الصعبة إلى جانب الساموراي األزرق
المتصدّر .إذ تحت ّل سورية اآلن المركز الثاني قبل خوض
مباراتين في آذار ض ّد كمبوديا واليابان.
وتكتسي هذه النتائج أهمية أكبر إذا ما تم األخذ بعين

االعتبار الظروف المحيطة بكل مباراة يخوضها المنتخب
الوطني .حيث أوضح صاحب الثالثية في المباراة ضد
أفغانستان التي فازت بها سورية ( )2-5في تشرين األول
الماضي قائالً« :نجتمع فقط في المكان الذي سنلعب فيه
قبل يومين من موعد المباراة .ليس هناك معسكر وال أي
شيء آخر! كل العب يستع ّد مع فريقه .وهذا يحدث أيضا ً
عندما نلعب بصفتنا الفريق المضيف ،ألننا ال يمكن أن
نلعب على أرضنا».
هناك ما هو أصعب من ذلك .حيث تذ ّكر أسامة المشوار
ال��ذي قطعه المنتخب في أيلول لخوض مباراتهم في
سنغافورة قائالً« :نحن الذين نلعب في األندية السورية،
كان يجب علينا أن نجتمع في دمشق ،ثم نستق ّل الحافلة
إلى بيروت .ومن هناك ركبنا في الطائرة باتجاه قطر،
لنسافر من هناك ج ّوا ً إلى ماليزيا .حيث لعبنا المباراة
الودية الوحيدة التي تمك ّنا من خوضها في هذه الفترة.
وبعد ذلك ،سافرنا إلى سنغافورة لخوض المباراة في
إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم .لقد
كانت رحلة طويلة جداً ».وبرغم ك ّل ذلك فازوا !1-2
يبدو أن العوائق غير قادرة على إيقاف مشوار أومري
ورفاقه .بل كان هذا الوضع مصدر تحفيز لهذه المجموعة
التي تبقى ،مع ذلك ،مرتبطة جدا ً بما يحدث من حولهم.
وهذا ما علّق عنه العب الوسط قائالً« :بالطبع نتحدث
عن الحرب في غرفة خلع المالبس والحزن الذي يعيشه
الشعب السوري يومياً .ك ّل العب له رأيه الخاص ،ولكن
في النهاية نحن نعلم أننا نلعب لبلدنا وعلم سورية،
بغض النظر عن اإليديولوجية».

بين الواقع والحلم

م ّكن هذا االتحاد داخل الملعب ،والذي يحتاجه البلد
في ع��دة مجاالت أخ��رى ،سورية من الحفاظ على حلم
المشاركة للمرة األول��ى في ك��أس العالم  FIFAعلى
الرغم من الصعوبات الواضحة .وقال الالعب البالغ من
العمر  24سنة بحزم للحفاظ على شغف كرة القدم« :في
ظل الوضع الذي نعيشه ال يمكننا االستفادة من مدربين
أجانب يجلبون معهم معارف مبتكرة .ولم يعد أمامنا
سوى تجميع الموهبة ،التي لطالما كانت موجودة في
كرة القدم السورية ،إلى جانب الروح القتالية والشراسة.
كلنا نريد أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن ،ولكن في
الوقت الراهن ،يجب علينا أن نفعل ك ّل ما في وسعنا بما
لدينا».
ليس هناك بديل لهؤالء الالعبين غير مواصلة تحقيق
االنتصارات على الرغم من كل العقبات .ولكن يبدو أن
التجربة التي يعيشها مع مواطنيه ،تجعل أسامة العمري
يكون أكثر واقعية وحذراً .حيث ختم حديثه قائالً« :لدينا
ال��روح القتالية والموهبة ،ولكن للتغلب على فرق مثل
اليابان وإي��ران وأستراليا في المرحلة النهائية ،نحن
بحاجة الستعدادات حقيقية .نسعى لتحقيق إنجاز كبير
ونأمل أن نتمكن من فعل ذلك ».إنه يعرف جيدا ً أن النجاح
على أرض الملعب سيكون بمثابة هدية للماليين من
المواطنين.

التركيز على اللياقة البدنية
في تدريبات منتخب لبنان
مسددا ً أرضية قوية اصطدمت بأقدام أوبي
ميكيل أحد العبي الحائط البشري وتهادت إلى
المرمى معلن ًة أول أهداف اللقاء والذي كان من
نصيب الفريق الفرنسي.
بعدها ،خطأ على حدود منطقة جزاء سان
جيرمان لصالح ويليان الذي انبرى لها فتصدى
دافيد لويز في الحائط البشري وحولها إلى ركلة
ركنية ،لم تستغل.
في الدقيقة األخيرة من الشوط األول ،أصلح
أوبي ميكيل أخطائه عندما نفذ وليان ركلة ركنية
أخرجها المدافعون بارتباك فوصلت إلى أوبي
ميكيل الذي اغتنم الفرصة وسددها في المرمى
معلنا ً تعادل البلوز في الثواني األخيرة.

الشوط الثاني

ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ب��ح��ث ال��ض��ي��وف عن
المباغتة ،وأرسل أفضل العبي تشيلسي وليان
تمريرة بينية رائعة للمتقدم كوستا فانفرد

األخير وسدد كرة أرضية زاحفة أخرها بقدمه
تراب منقذا ً مرماه من استقبال الهدف الثاني.
ودخل دي ماريا أجواء المباراة أخيرا ً وسدد
كرة صاروخية أنقذها كورتوا بصعوبة إلى
ركلة ركنية .وتواصلت استفاقة الباريسيين
ليرسل زالت��ان تسديدة مباغتة قوية كان لها
كورتوا بالمرصاد وأخرجها لركنية.
وواص���ل ك��ورت��وا التصدي ل��غ��زوات العبي
سان جيرمان وهذه المرة التصدي كان لكرة
ماكسويل.
وتألق الحارس اللندني كورتوا مجددا ً وقدم
نفسه كأحد أفضل العبي اللقاء ،عندما تقدّم
إبراهيموفيتش ومرر كرة لمورا الذي انس ّل بين
المدافعين وأرسل تصويبة صاروخية أخرجها
باقتدار حارس البلوز.
في الدقيقة  ،64استبسل مدافعو تشيلسي
وتصدوا لمحاوالت سان جيرمان له ّز الشباك
للمرة الثانية.

وأجرى غوس هيدينك أول تغييرات تشيلسي
بإخراج هازار والدفع بأوسكار ،وجرى بعدها
التغيير األول لباريس سان جيرمان في اللقاء
بإخراج لوكاس مورا ونزول إيدنسون كافاني.
كاد أوسكار أن يعلن عن نفسه سريعا ً عندما
سبق مدافعي سان جيرمان وحاول السيطرة
على ال��ك��رة إال أن ت���راب خ��رج ف��ي التوقيت
المناسب وأبعدها.

هدف التقدم لسان جيرمان

استغل إيدنسون كافاني التمريرة المهداة
من أنخيل دي ماريا فسيطر عليها وسددها من
وضعية صعبة ليسجل من اللمسة األولى هدف
التقدم ألصحاب األرض.
ليطلق حكم اللقاء صافرته على وقع فوز
غير مطمئن ألمراء باريس بهدفين مقابل هدف،
لينتظر الجميع لقاء العودة ال��ذي سيقام في
التاسع من آذار المقبل.

يصب الجهاز الفني لمنتخب لبنان
لكرة القدم بقيادة المونتينيغري
م���ي���ودراغ رادول��وف��ي��ت��ش تركيزه
على اإلع��داد للمباراتين أمام كوريا
الجنوبية وميانمار المقررتين في
 24آذار و 29منه ،في إطار التصفيات
ال��م��زدوج��ة لكأسي العالم 2018
وآسيا .2019
وب��ع��د ال��ل��ق��اءي��ن ال��ودي��ي��ن أم��ام
البحرين وأوزبكستان اللذين خاضهما
المنتخب في المنامة ودبي بتشكيلة
غلب عليها «الطابع المحلي» ،لمس
الجهاز الفني ضعفا ً في اللياقة البدنية.
لذا ،سيستدعي العناصر المحلية في
المنتخب إلى تدريبات دورية تحضيرا ً
الستحقاقي التصفيات.
كما سيتابع رادولوفيتش ومعاوناه
ف��ي ال��وق��ت عينه أداء المحترفين
اللبنانيين م��ع فرقهم ف��ي ال��خ��ارج
وأحوالهم.

االتحادات الآ�سيوية ت�ؤكد دعم �إ�صالحات الفيفا
أعلنت االتحادات الوطنية اآلسيوية لكرة القدم بعد اجتماعها في مقر االتحاد
القاري في كوااللمبور دعمها لإلصالحات المقترحة لالتحاد الدولي (فيفا)
والتي سيتم التصويت عليها في الجمعية العمومية في  26الجاري.
وحصل ممثلو االتحادات اآلسيوية على فرصة التعرف أكثر إلى أسس عملية
اإلصالح في االتحاد الدولي ،وقدم الشيخ أحمد الفهد عضو المكتب التنفيذي
للفيفا وعضو لجنة اإلصالح اإلصالحات شرحا ً مفصالً حول المقترحات التي
تم رفعها إلى الجمعية العمومية وشدّد على أهمية اإلصالح في هيكلة الفيفا.
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي والمرشح
لرئاسة الفيفا «إن دعم االتحادات الوطنية اآلسيوية لإلصالحات في االتحاد
الدولي يعكس رغبة حقيقية لدى أسرة كرة القدم في آسيا لالرتقاء بمسيرة
االتحاد الدولي وتعزيز إسهاماته في تنمية كرة القدم العالمية على األصعدة
كافة».
وتابع« :إن هذه اإلصالحات تعتبر محورية من أجل تحقيق أعلى معايير
االحترافية ومزيد من المشاركة في الفيفا ،كما أن اإلصالح الشامل في الحوكمة
يعتبر بمثابة حجر األساس نحو جعل الفيفا في مصاف المنظمات النموذجية،
ونحن جميعا ً نحتاج للعمل معا ً من أجل ضمان أن االتحاد الدولي في المستقبل
قد خضع لإلصالح بالطريقة الصحيحة».
وأضاف« :إن العديد من مقترحات اإلصالح في الفيفا مطبقة بالفعل في
االتحاد اآلسيوي ،حيث أن االتحاد القاري اعتمد تحديد فترات عدد الدورات

لرئيس االتحاد وحدا ً أدنى لألعضاء السيدات في المكتب التنفيذي ،حيث توجد
حاليا ً خمس سيدات من أصل  24عضوا ً في المكتب التنفيذي ،كما قطع خطوات
أكثر تقدما ً في طريق اإلصالح بما في ذلك تحديد الحد األعلى لعمر الرئيس
وجميع أعضاء المكتب التنفيذي ،وكذلك استحدث نظام رئاسة غير تنفيذية
عبر تعزيز دور األمين العام وفريق متميز من المدراء ،والذين يقومون بإدارة
العمل اليومي بكل مهنية».
وفي بداية االجتماع ،قدم الشيخ أحمد الفهد األحمد استعراضا ً حول
التسلسل التاريخي لعمية اإلصالح في االتحاد الدولي ،وشدد على أهمية
اإلصالح في هيكلة الفيفا.
في المقابل ،قدم أوليفر يابيرغ رئيس الدائرة القانونية المؤسسية في
االتحاد الدولي معلومات مفصلة حول التعديالت المقترحة على النظام
األساسي لالتحاد الدولي.
من جهته ،قال داتو ويندسور جون أمين عام االتحاد اآلسيوي« :كانت هذه
فرصة مهمة لألعضاء من أجل إجراء مباحثات معمقة قبل اجتماع الجمعية
العمومية غير العادي لالتحاد الدولي في زيوريخ».
وأضاف« :من الواضح بالنسبة لي أن قارة آسيا تريد أن تلعب دورا ً رائدا ً في
عملية اإلصالح باالتحاد الدولي ،وكان من المفيد بالنسبة لنا أن الشيخ أحمد،
عضو لجنة اإلصالح تمكن من الحضور معنا اليوم».
من جانب آخر ،أعرب المشاركون في االجتماع وعلى رأسهم ماريانو أرانيتا

وفي هذا الصدد ،أبدى رادولوفيتش
إرت��ي��اح��ه لتعافي حسن (س��ون��ي)
سعد وعودته إلى التدريب واللعب
في تايالند ،وب��روز هالل الحلوة مع
رديف فولفسبورغ األلماني وتسجيله
خمسة أهداف أخيراً .كما يتر ّقب إنتهاء
معامالت ض � ّم باسل ج���رادي نظرا ً
لآلمال المعقودة عليه.
وأوض���ح رادول��وف��ي��ت��ش أن��ه كان
يتم ّنى الفوز في اللقاءين الوديين
األخيرين ،علما ً أن منتخب لبنان
قدّم عرضا ً مقبوال ً أمام أوزبكستان ،ال
سيما أنه ظلم بالهدفين اللذين دخال
م��رم��اه .وأ ّك��د أن��ه ال يبرر الخسارة
مطلقاً ،موضحاً« :لم أكن راضيا ً البتة
على العرض أمام البحرين وتحد ّثت
إلى الالعبين وعبّرت لهم عن ذلك،
خصوصا ً أنهم مؤهلون للظهور في
صورة أفضل بكثير .لكن المجريات
الميدانية أمام أوزبكستان كانت في

مجملها لصالحنا ،فهم لم يحصلوا إال
على  4فرص .وكان في إمكاننا إدراك
طريق المرمى مرات .وطاقم الحكام
اإلماراتي كان ضعيفا ً جداً».
في المقابل ،يحرص رادولوفيتش
على عالقة جيدة ووثيقة مع عناصره،
ويبدي إرتياحه ألجواء التعاون والثقة
في صفوف المنتخب .وجدد التأكيد
أن��ه أعطى أخ��ي��را ً الفرصة لعناصر
أثبتت جدارتها في ال��دوري المحلي.
واختبرها في المباراتين أمام البحرين
وأوزب��ك��س��ت��ان ،وسينضم بعضها
إل��ى العناصر األساسية المحترفة
ف��ي ال��خ��ارج اس��ت��ع��دادا ً لمباراتي
التصفيات.
كما يشجع رادولوفيتش أي العب
مؤهل على االحتراف في الخارج نظرا ً
للمردود اإليجابي ومكتسباته على
مختلف األص��ع��دة ،وانعكاسه على
تط ّور الكرة اللبنانية عموماً.

�آخر تطورات ق�ضية نيمار مع عدالة بالده
رئيس االتحاد الفيليبيني عن قلقهم من القضايا التي تواجه كرة القدم في
الكويت وإندونيسيا .وأكد ممثلو االتحادات اآلسيوية أهمية مواصلة المساندة
القوية لمبدأ استقاللية االتحادات الوطنية األعضاء من أي تدخل لألطراف
األخرى.
وأوق��ف االتحادان اإلندونيسي والكويتي من قبل الفيفا بسبب تدخالت
حكومية وتعارض القوانين المحلية مع القوانين الدولية ،فأبعد المنتخب
اإلندونيسي عن خوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال روسيا 2018
وكأس آسيا  ،2019في حين أوقف منتخب الكويت عن المشاركة بعد أن كان
ينافس على صدارة مجموعته.
واعتبر الفيفا منتخب الكويت خاسرا ً أمام ميانمار صفر -3الأنه لم يتمكن من
خوض المباراة ضمن منافسات المجموعة السابعة بسبب اإليقاف المفروض
عليه من الفيفا لتعارض القوانين الرياضية المحلية والدولية.
وأعلن االتحاد االآسيوي دعم قرار الفيفا بالمحافظة على استقاللية كرة
القدم في الكويت وإندونيسيا لحماية كرة القدم فيهما.
وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة السابعة برصيد  18نقطة ،ويملك كل
من لبنان والكويت  10نقاط ،مقابل  7نقاط لميانمار (بعد منحها النقاط الثالث
ضد الكويت) ونقطة لالوس.
ولن يتمكن منتخب الكويت من اكمال مشوار التصفيات في حال استمرت
عقوبة اإليقاف.

ق ّرر القضاء البرازيلي دعوة رئيس نادي برشلونة اإلسباني جوسيب ماريا بارتوميو وسلفه
ساندرو روسيل والمهاجم الدولي نيمار دا سيلفا ووالده لتقديم دفوعهم في القضية التي حركتها
النيابة العامة ،والتي اتهمتهم فيها بارتكاب جرائم ضريبية.
وأفاد موقع «يو أو إل» اإلخباري اإللكترونى البرازيلي بأن الدعوة الموجهة للمتهمين جاءت
بعد االستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد قرار المحكمة التي رفضت شكوى قدمت ضد
األشخاص المذكورين بداعي تهربهم من الضرائب وارتكاب جرائم تزوير.
واتهمت النيابة العامة والد الالعب البرازيلي بلعب دور القائد الرئيسي في عمليات المراوغة
والتدليس ،التي استهدفت التملص من المسؤولية أمام الضرائب.
وطبقا ً لما جاء في نص االتهامات الخاص بهذه القضية ،ارتكب والد نيمار  21جريمة تهرب
ضريبي و 12جريمة تزوير ،وهي الجرائم التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة  10سنوات.
وفي ما يتعلق بقائد المنتخب البرازيلي ،وجهت النيابة العامة اتهامات له بالتهرب الضريبي في
ثالث مناسبات وقيامه بست جرائم تزوير ،مما يعرضه لعقوبة السجن لمدة ست سنوات .وأكدت
النيابة العامة أن الالعب ووالده استخدما ثالث شركات تتبع العائلة من أجل التغطية على الجرائم
المذكورة.
ووجهت النيابة أيضا ً اتهامات أخرى لرئيسي برشلونة الحالي والسابق ،إذا ادعت قيامهما
بإجراء مفاوضات جانبية مع الالعب ووقعا معه عقدا ً مخالفا ً للعقد الرسمي يحتوي على قيمة مالية
أقل من المعلن عنها رسميا ً بهدف تقليص مبلغ الضرائب المستحقة على قيمة هذه الصفقة.
وأسفرت هذه األفعال غير القانونية إلى انخفاض قيمة المستحقات المالية التي كان من المفترض
أن يحصل عليها نادي سانتوس البرازيلي ،الذي كان يلعب نيمار لصالحه قبل الرحيل إلى صفوف
النادي الكتالوني ،باعتباره المالك الحصري للحقوق التجارية للمهاجم البرازيلي.

