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أقال نادي
توتنهام،
المدرب البرتغالي
جوزيه مورينيو،
من منصبه،
بعد سلسلة من
النتائج السلبية
التي الحقت
الفريق على
مستوى مختلف
المسابقات.
وكتب النادي
في بيان
رسمي« :يمكن
للنادي أن يعلن
اليوم إعفاء
جوزيه مورينيو
وطاقمه
الفني جواو
ساكرامنتو،
ونونو سانتوس،
وكارلوس اللين،
وجيوفاني سيرا
من مهامهم،
وسيتولى
ريان مايسون
تدريب الفريق
األول حتى يتم
التعاقد مع
مدرب جديد».

إقالة مورينيو
مورينيو عانى من سوء النتائج مؤخرًا (بيتر بويل)Getty/

روبليف يصعد
للمركز السابع عالميًا
مكان فيدرير

زيدان :كنا جيدين
وال تزال هناك نقاط
أخرى كثيرة

باتشوكا يهزم
مونتيري أغيري
ويلتقط أنفاسه

صعد الروسي آندري روبليف للمركز السابع
عامليًا في تصنيف العبي التنس املحترفني ،ليحل
مكان السويسري املخضرم روجيه فيدرير الذي
تراجع للترتيب الثامن ،وذلك بعد بلوغه نهائي
بطولة مونتي كارلو لألساتذة .ويعد هذا أقل
تصنيف لـ«املايسترو» منذ  6مارس/آذار ،2017
حني هبط للترتيب العاشر ،وهو الذي غاب عن
املالعب مؤخرًا بسبب اإلصابة .وال يزال الصربي
نوفاك ديوكوفيتش يحتل صدارة التصنيف.

ال يعتقد الفرنسي زين الدين زيدان ،املدير الفني
لريال مدريد ،أن فريقه تراجع خطوة للخلف في
سباق الصراع على لقب الليغا بتعادله سلبًا
أمام خيتافي في الدوري اإلسباني لكرة القدم،
حيث أكد أن هناك «نقاطًا أخرى كثيرة» في
امللعب .وقال زيدان« :يجب أن أهنئ الالعبني ألن
األمور لم تكن سهلة .كنا جيدين للغاية على
املستوى الدفاعي ،ولكننا افتقدنا شيئا ما في
الهجوم ،سنواصل املحاولة».

فاز باتشوكا بقيادة مدربه األوروغوياني باولو
بيزوالنو على مضيفه مونتيري بهدف نظيف
ضمن الجولة الـ 15من مرحلة إياب الدوري
املكسيكي (كالوسورا  ،)2021ليلتقط أنفاسه في
الجدول .سجل هدف املباراة الالعب إريك أغيري
ّ
(ق ،)49في لقاء شهد طرد العب من كل فريق.
ولم يتمكن مدرب مونتيري ،خابيير أغيري ،من
حضور املباراة على دكة البدالء ،لكونه معاقبًا
جراء انتهاكه قواعد العزل الخاصة بكورونا.
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تقرير

امل ـغ ــرب ــي ي ــوس ــف ال ـن ـص ـي ــري وذلـ ـ ــك تـحـسـبــا
ل ــوص ــول ع ـ ــروض رس ـم ـيــة م ــن أجـ ــل ان ـتــدابــه
ّ
خالل الصيف املقبل ،ذلك أن أرقام الالعب في
الدوري اإلسباني ّ تدفع فرقًا عدة إلى التفكير
في التعاقد بما أنه يعتبر في الوقت الحالي
من أفضل الالعبني في مركزه.
ووفق موقع «كالتشيو ميركاتو» اإليطالي،
املـخـتــص ب ـســوق االن ـت ـق ــاالت ،ف ــإن إشبيلية
يريد الحصول على مبلغ  46مليون يــورو
( 55مـلـيــون دوالر) مـقــابــل الـسـمــاح لالعبه
ـادي ،وه ــو الــرقــم ال ــذي تعتقد
ب ـم ـغــادرة ال ـن ـ ّ
إدارة ال ـ ـنـ ــادي أن ـ ـ ــه ي ـع ـك ــس ق ـي ـم ــة ال ــاع ــب
الحقيقية في سوق االنتقاالت.
وفي حال وصول عرض بهذه القيمة املالية،
فـ ـ ــإن ال ـن ـص ـي ــري س ـي ــدخ ــل تـ ــاريـ ــخ الـ ـن ــادي
األنــدل ـســي م ــن ال ـب ــاب الـك ـب ـيــر ،إذ سيصبح
أغلى صفقة في تاريخ إشبيلية متقدمًا على
داني ألفيش الذي تم بيعه مقابل  43مليون
ي ــورو (نـحــو  51مـلـيــون دوالر) ،ووس ــام بن
يدر الذي ّ
فرط فيه النادي مقابل  40مليون
يورو (نحو  48مليون دوالر) .وبالنسبة إلى
الـفــرق الـتــي تــرغــب فــي التعاقد مــع الــاعــب،
ّ
ف ـقــد ذكـ ــر امل ــوق ــع أن وي ـس ـت ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي
ّ
ويوفنتوس اإليـطــالــي مهتمان بــه ،لكن من
دون أن يحدد ما إذا كان ّ
أي من الفريقني قد
باشر االتصاالت بالنادي اإلسباني.

بدأت األندية األوروبية بالتحضير للموسم المقبل ،من اآلن،
وذلك عبر طرح خطط وصفقات من المحتمل أن تتم خالل
«الميركاتو» الصيفي ،الذي قد يشهد منافسة محتدمة

أخبار
«الميركاتو»
برشلونة يريد رومانيولي وإشبيلية
يحدد سعر النصيري

لندن ـ العربي الجديد

ي ـ ـق ـ ـتـ ــرب امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــم م ـ ـ ــن نـ ـه ــايـ ـت ــه،
وت ـ ـت ـ ـسـ ــارع أخ ـ ـبـ ــار «املـ ـي ــرك ــات ــو»
ال ـص ـي ـف ــي فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة،
وه ـنــا نـسـتـعــرض آخ ــر ال ـت ـط ــورات ،فــي ســوق
االنتقاالت املقبلة:
رومانيولي إلى برشلونة؟

ّ
انضم املــدافــع اإليطالي أليسيو رومانيولي،
قائد نــادي ميالن ،إلــى قائمة الالعبني الذين
يفكر فــريــق برشلونة اإلسـبــانــي فــي التعاقد
م ـع ـهــم ،خ ــال امل ــوس ــم امل ـق ـبــل لـتـعــزيــز دفــاعــه
ال ــذي يعتبر مــن ن ـقــاط ضـعــف الـفــريــق خــال
امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي .ووفـ ــق م ــا ذك ــرت ــه صحيفة

ّ
«تــوتــوس ـبــورت» اإليـطــالـيــة ،ف ــإن قــائــد ميالن
مطلوب من نادي برشلونة ،إذ يعتمد النادي
اإلسـبــانــي عـلــى ق ـ ّـوة الـعــاقــة الـتــي تــربــط بني
رئـيـســه خ ــوان الب ــورت ــا ،ومـيـنــو راي ــوال وكيل
املدافع اإليطالي ،ما قد يساعد على التوصل
إلــى اتـفــاق ســريــع بخصوص طلبات الالعب
ّ
املــال ـيــة ،إضــافــة إل ــى أن رايـ ــوال تــربـطــه عالقة
قــويــة بـمـســؤولــي ن ــادي م ـيــان ،وبــالـتــالــي قد
يسهل التوصل إلى اتفاق مع «الروسونيري».
وق ـ ـ ـ ّـرر ال ـ ـنـ ــادي ال ـك ـت ــال ــون ــي ت ـس ــري ــح امل ــداف ــع
ال ـف ــرن ـس ــي أوم ـت ـي ـت ــي ال ـ ـ ــذي لـ ــم ي ـ ـشـ ــارك مــع
الـفــريــق خ ــال ه ــذا املــوســم إال فــي مناسبات
قليلة ،وخــرج من حسابات املــدرب الهولندي
رونالد كومان .وجرى التطرق إلى أسماء عدة
لتعويضه مثل التعاقد مع املدافع الجزائري

حكيمي يريد البقاء

كشف المغربي أشرف حكيمي ،عن رغبته
في تمديد تجربته مع ناديه الحالي،
إنتر ميالن اإليطالي ،نافيًا الشائعات التي
ربطته باالنتقال نحو فرق الـ«بريميرليغ».
واعتبر حكيمي ،في تصريحات لصحيفة
«ريبوبليكا» اإليطاليةّ ،
أن مستقبله واضح
بعدما اتخذ قرار البقاء مع «نيراتزوري»،
أي
إذ قــال« :لم أرغــب في االنتقال إلى ّ
فريق طلب خدماتي سوى اإلنتر ،أشعر
ّ
أن الفريق قائم على مشروع مهم».

بوتشيتينو يريد أورييه

سعر النصيري في ارتفاع مع استمرار تألقه في صفوف إشبيلية (أوكتافيو باسوس)Getty/

عيسى مــانــدي ،ال ــذي ينتهي عـقــده مــع ريــال
بيتيس اإلسباني في نهاية املوسم الحالي.
ّأما بالنسبة إلى رومانيولي ،فإن إدارة ميالن
ل ــم ت ـن ـجــح ف ــي إق ـن ــاع ــه ب ـت ـمــديــد ال ـع ـقــد ال ــذي
ينتهي العام املقبل ،وهو ما يجعل من بيعه
أمـ ـرًا مـفـيـدًا لـلـنــادي لـتـفــادي خــروجــه املــوســم
املقبل من دون أن يستفيد من بيعه ،وهو الذي
ّ
ضم رومانيولي من نادي روما عام .2015
تشلسي يريد بيلينغهام

ي ــرغ ــب نـ ـ ــادي ت ـش ـل ـســي اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ــي ضــم
اإلنكليزي جودي بيلينغهام ،العب بوروسيا
دورت ـمــونــد األمل ــان ــي ،خ ــال س ــوق االنـتـقــاالت
ّ
الصيفية املقبلة ،وذلــك لدعم صفوفه بما أن
الفريق يريد أن يكون قادرًا على املنافسة على
ّ
كل البطوالت خالل املوسم املقبل.
ووفــق موقع «فوتبول  »365فــإن بيلينغهام،
ب ــات م ــن ب ــن ال ـع ـنــاصــر ال ـت ــي ي ــرغ ــب امل ــدرب
األمل ـ ــان ـ ــي ل ـل ـف ــري ــق اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ت ــوخـ ـي ــل فــي

ماوريسيو بوتشيتينو
لم شمله
يرغب في ّ
مع سيرج أورييه
االس ـت ـف ــادة م ــن خــدمــاتـهــا ف ــي مــوســم -2021
ّ
 ،2022رغ ـ ّـم أن ه ــذا ال ــاع ــب ال يـمـلــك تـجــربــة
كبيرة ،لكنه بــرز خــال املباريات األخيرة مع
الـ ـن ــادي األمل ــان ــي .وص ـن ــع ال ـن ـجــم اإلنـكـلـيــزي
الواعد الحدث ،خالل مباريات دوري األبطال،
فـقــد تـمـيــز ف ــي ل ـقــاء ال ــذه ــاب ض ــد مانشستر
سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي ،قـبــل أن يـسـجــل هــدفــا في
مـبــاراة اإلي ــاب ،كما قــدم مستوى جـيـدًا جلب
إليه االهتمام واإلشادة من قبل الجميع.
وك ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ـ ــدرب م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـ ـي ـ ـتـ ــي ،ب ـي ــب
غ ــواردي ــوال ،أول املـعـجـبــن ب ـهــذا ال ــاع ــب ،إذ

ّ
في لقاء دوري األبطال يفوق
اعتبر أن ّما قدمه ّ
ً
ّ
قــدرات أي العــب سنه  17عامًا ،وأن مستقبال
كبيرًا ينتظره.
ولم تتوفر معطيات حول قيمة الصفقة ،إذ لم
يعلن دورتموند بعد موقفه من التفريط في
هــذا الــاعــب .ونـظـرًا إلــى مــا أظـهــره بيلنغهام
خ ــال ه ــذه ال ـف ـت ــرة ،ف ــإن الـ ـن ــادي األمل ــان ــي قد
يتريث قبل تفويت خــدمــاتــه باعتباره قــادرًا
على مزيد من التألق ،ما يعني ارتفاع سعره.
وسرق النجم اإلنكليزي الجديد ،األضواء من
النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هاالند ،الذي
لــم يـعــد أولــويــة بالنسبة إلــى فــريــق تشلسي
ال ــذي ّ
وج ــه اهـتـمــامــه إل ــى زمـيـلــه فــي الـفــريــق،
ّ
خـصــوصــا أن أرقـ ــام هــاالنــد خ ــال املـبــاريــات
األخـيــرة شهدت تراجعًا كبيرًا ،قبل أن يعود
لتسجيل هدفني لفريقه ،األحد.
إشبيلية يحدد سعر النصيري

حدد نادي إشبيلية اإلسباني سعر مهاجمه

جائزة البرتغال الكبرى :فوز ٍ
ثان تواليًا لكوارتارارو

خطف الدراج الفرنسي
فابيو كوارتارارو األضواء
بقوة ،بعدما عبر خط
النهاية في المركز األول،
في سباق جائزة البرتغال
الكبرى ،ثالث جوالت
بطولة العالم للدراجات
النارية (موتو جي بي)

حـ ـق ــق دراج يـ ــامـ ــاهـ ــا ،الـ ـف ــرنـ ـس ــي ف ــاب ـي ــو
كـ ــوارتـ ــارارو ،ف ــوزه ال ـثــانــي تــوال ـيــا ،بعدما
أنـ ـه ــى سـ ـب ــاق م ــوت ــو جـ ــي بـ ــي فـ ــي ج ــائ ــزة
البرتغال الكبرى ،املرحلة الثالثة من بطولة
العالم للدراجات النارية ،في الـصــدارة في
بورتيماو.
وشهد السباق عودة مشجعة لبطل العالم
ّ
السابق اإلسباني مارك ماركيز ،إذ حل دراج
هوندا في املركز السابع في أول سباق له
بعد غياب تسعة أشهر ،إثــر اإلصابة التي
كان قد ّ
تعرض لها ،وكان متخوفًا من عدم
ق ــدرت ــه عـلــى خ ــوض ال ـس ـبــاق األخ ـي ــر ،بعد
خوضه التجارب الرسمية واألولى.
وت ـ ـقـ ـ ّـدم ك ـ ـ ــوارت ـ ـ ــارارو فـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـس ـب ــاق
ال ـبــرت ـغــالــي ع ـلــى اإلي ـط ــال ــي فــرانـشـيـسـكــو
بانيايا (دوكــاتــي) ،فيما جــاء حامل اللقب

اإلسباني جوان مير (سوزوكي) في املركز
الثالث.
وخ ـ ـ ــرج الـ ـف ــرنـ ـس ــي اآلخ ـ ـ ــر يـ ــوهـ ــان زاركـ ـ ــو
(دوكـ ـ ــاتـ ـ ــي-بـ ـ ــرامـ ـ ــاك) مـ ــن الـ ـسـ ـب ــاق خ ــال ــي
الوفاض بعد فقدانه السيطرة على دراجته
في اللفة  20حني كان ينافس على الصدارة،
مــا تسبب بتراجعه فــي الترتيب الـعــام من
امل ــرك ــز األول إل ــى ال ــراب ــع ب ـ ــ 40نـقـطــة ،فيما
تصدر كــوارتــارارو بــ 61نقطة أمــام بانيايا

راول فرنانديز من
فريق كاليكس فاز
بسباق موتو 2

( )46واإلسـبــانــي مافريك فينياليس دراج
فريق ياماها بـ 41نقطة.
ورغـ ــم بــداي ـتــه الـبـطـيـئــة وخ ـس ــارت ــه ملــركــزه
األول عند االنطالق ،حافظ كوارتارارو على
رباطة جأشه وشــق طريقه تدريجيًا حتى
اس ـت ـعــاد الـ ـص ــدارة ف ــي الـلـفــة الـتــاسـعــة من
أصل  25تكون منها السباق البرتغالي.
وأف ــاد الفرنسي تمامًا مــن خ ــروج منافسه
األبــرز في السباق اإلسباني أليكس رينس
(سوزوكي) في اللفة رقم  ،19ثم بدأ يبتعد
حتى أنهى السباق بفارق قرابة  5ثوان عن
الدراج بانيايا .وقال كوارتارارو بعد فوزه
ال ـخــامــس ف ــي الـفـئــة ال ـك ـبــرى« :أش ـع ــر بثقة
ٍّ
بترو ورغــم ذلــك وسعت
عالية ...كنت أقــود
الفارق» .ويحتفل الــدراج الفرنسي الثالثاء
بميالده الثاني والعشرين ،ما يجعل فوز
ً
األح ــد «اح ـت ـفــاال رائ ـعــا بعيد م ـيــادي بعد
يومني».
ب ـ ــدوره ،بـعــدمــا انـطـلــق م ــن امل ــرك ــز ال ـحــادي
ّ
عشر ،كشف بانيايا أن هدفه في السباق كان
«التواجد بني الخمسة األوائل .لقد تجاوزت
الكثير من الدراجني .أنا سعيد جدًا بنيلي
املــركــز ال ـثــانــي» .واكـتـفــى فينياليس الــذي
فــاز بالسباق االفتتاحي فــي قـطــر ،باملركز
الحادي عشر بعد بداية بطيئة جدًا.
من جهته ،جاء مارك ماركيز سابعًا وحقق
بالتالي نتيجة مشجعة في أول مشاركة له
منذ السباق االفتتاحي للموسم املاضي.
وخاض الدراج اإلسباني الفائز بلقب موتو
جي بي أعــوام  2013و 2014و 2016و2017
و 2018و 2019و 2020إضافة الى لقبيه في
فئتي  125سنتم مكعبا سابقًا عــام 2010
وموتو  2عام  26 ،2012لفة فقط خالل السباق
االف ـت ـتــاحــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ف ــي إسـبــانـيــا
قـبــل أن يـتـعــرض ل ـحــادث وكـســر فــي ذراع ــه
أب ـعــده عـمــا تـبـقــى مــن الـبـطــولــة املختصرة
بسبب تداعيات فيروس كورونا .وغاب عن
ـن للموسم الحالي اللذين
السباقني األول ـ ّ
أقيما في قطر ألنه لم يكن جاهزًا تمامًا من
الناحية الجسدية وحتى النفسية .وبعدما
أراد في بادىء األمر العودة إلى الحلبة في
الـسـبــاق الـثــانــي للموسم املــاضــي مــن دون
أن يتمكن مــن خــوضــه ،خضع ماركيز (28
عــامــا) لثالث عمليات جراحية ،آخــرهــا في
ديسمبر /كانون األول املاضي.
أول في ثالث سباق
فوز ّ

يتصدر كوارتارارو الترتيب العام برصيد  61نقطة (ستيف فوسبر)Getty/

وفـ ــي ف ـئــة م ــوت ــو ،2ح ـقــق اإلس ـب ــان ــي راول
فرنانديز (كاليكس) فوزه ّ
األول في سباقه
ال ـث ــال ــث ف ـقــط ف ــي هـ ــذه ال ـف ـئ ــة .وب ـع ــد ثــاث

ج ــوالت ،عــادت ص ــدارة موتو  2إلــى الــدراج
األس ـتــرالــي ريـمــي غ ــاردن ــر (كــالـيـكــس) ،إثــر
سـقــوط املـتـصــدر الـســابــق البريطاني سام
ل ــوي ــز (كــال ـي ـكــس) ف ــي ال ـل ـفــة األول ـ ــى بشكل
صــادم ،وهو الــذي انطلق من الصدارة بعد
ً
حلوله أوال في التجارب الرسمية.
الفوز الثاني على التوالي

وفـ ــي ف ـئــة م ــوت ــو  ،3ح ـقــق ال ــواف ــد ال ـجــديــد
اإلسباني بدرو أكوستا (كاي تي أم) فوزه
ال ـثــانــي ت ــوال ـي ــا ،م ـع ــززًا ص ــدارت ــه للترتيب
الـ ـ ـع ـ ــام .وبـ ـع ــدم ــا ب ـ ــدأ مـ ـ ـش ـ ــواره فـ ــي ال ـف ـئــة
الـص ـغــرى بنيله املــركــز الـثــانــي فــي جــائــزة
قطر الكبرى ،فــاز ابــن ال ــ 16ربيعًا بالسباق
الثاني الذي أقيم أيضًا في قطر على حلبة
لوسيل قبل أن يضيف األحــد فــوزه الثاني
تواليًا ليبتعد فــي ص ــدارة الترتيب بفارق
 31نقطة عن أقرب منافسيه.
وأنهى الدراج اإلسباني السباق البرتغالي
في املركز األول بفارق  0.051ثانية فقط عن
اإلي ـطــالــي ديـنـيــس فــوجـيــا (ه ــون ــدا) ،فيما
جاء مواطنه األخير أندريا مينيو (هوندا)
ثالثًا بفارق  0.581ثانية عن أكوستا.
وبعدما أنهى السباق البرتغالي في املركز
ال ـت ــاس ــع ،ب ــات اإلس ـب ــان ــي خ ــاوم ــي مــاسـيــا
(كــاي تــي أم) ،الفائز بالسباق االفتتاحي،
متخلفًا فــي املــركــز الثاني بـفــارق  31نقطة
عن داكوستا ،فيما يحتل الجنوب أفريقي
داري ــن بــايـنــدر (هــونــدا) املــركــز الـثــالــث بــ36
نقطة بعدما خرج خالي الوفاض األحد من
حلبة ألغافري الدولية.
وهنا نستعرض ترتيب الدراجني الخمسة
األوائل في سباق موتو جي بي:
 -1الـفــرنـســي فــابـيــو ك ــوارت ــارارو (يــامــاهــا)
بتوقيت بلغ  41:46.412دقيقة
 -2اإليطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي)
بفارق  4.809ثوان
 -3اإلسباني جوان مير دراج فريق سوزوكي
بفارق  5.127ثوان
 -4اإليـطــالــي فرانشيسكو موربيديلي من
فريق ياماها-اس ار تي بفارق  5.127ثوان
 -5الجنوب أفريقي بــراد بايندر مــن فريق
كاي تي أم بفارق  6.668ثوان.
أما ترتيب بطولة العالم في الوقت الحالي،
فيحتل كــوارتــارارو املــركــز األول برصيد 61
نقطة ،وفي املركز الثاني بانيايا برصيد 46
نقطة ،وفي املركز الثالث فينياليس برصيد
 41نقطة ،ثم زاركــو في املركز الرابع برصيد
ّ
لتستمر اإلثارة في الجوالت املقبلة.
 40نقطة،
(فرانس برس)

ي ـط ـم ــح املـ ـ ـ ـ ــدرب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ــاوري ـس ـي ــو
بوتشيتينو املدير الفني لنادي باريس سان
جيرمان الفرنسي ،إلــى لـ ّـم شمله فــي الفريق
الفرنسي مع نجم توتنهام اإلنكليزي ،الالعب
اإليفواري سيرج أورييه ،في سوق االنتقاالت
املقبلة ،وتعمل إدارة العمالق الفرنسي على
إيجاد املواهب الجيدة ،من أجل تعزيز صفوفه
في املوسم املقبل .وكشفت صحيفة «ليكيب»
ّ
الفرنسية ،أن بوتشيتينو يريد أورييه ،الذي
انضم إلى نادي توتنهام عام  ،2017بتوصية
من املــدرب األرجنتيني بــالــذات ،الــذي يسعى
إل ــى ت ـعــزيــز ال ـخ ــط ال ــدف ــاع ــي ل ـن ــادي بــاريــس
ّ
ســان جيرمان فــي املــوســم املقبل .وتابعت أن
بوتشيتينو يريد مدافعًا ،قادرًا على منافسه
القائد البرازيلي ماركينيوس ،باإلضافة إلى
الشكوك حــول استمرار اإليطالي أليساندرو
ف ـل ــورن ــزي ،ال ــذي ي ـقــدم مــوسـمــا مـتــذبــذبــا مع
باريس سان جيرمان ،وعدم قدرته على إثبات
نفسه في املواجهات الكبيرة.
ّ
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أن مـ ــاوري ـ ـس ـ ـيـ ــو
بوتشيتينو درس فكرة الحصول على خدمات
سيرج أورييه ،مع البرازيلي ليوناردو ،املدير
الــريــاضــي فــي ن ــادي بــاريــس س ــان جـيــرمــان،
ّ
ال ــذي يعلم جـيـدًا أن عقد النجم الـعــاجــي مع
تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي سـيـنـتـهــي ف ــي يــونـيــو/
ّ
حزيران  .2022وختمت أن بوتشيتينو يعلم
املشاكل الكبيرة ،التي يواجهها أوريـيــه ،مع
مــدربــه الـبــرتـغــالــي جــوزيــه مــوريـنـيــو ،املــديــر
ال ـف ـنــي ل ـتــوت ـن ـهــام ح ــال ـي ــا ،ل ــذل ــك ي ــري ــد ّربـ ــان
باريس سان جيرمان استغالل الظرف املالئم
في سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة ،من أجل
إعادة ّ
لم شمله مع العبه املفضل.

العنصرية في عالم كرة القدم

يطالب كثير من
الجماهير الرياضية،
بتدخل االتحاد الدولي
لكرة القدم «فيفا» ،من
أجل وضع حد النتشار
العنصرية والكراهية في
المالعب األوروبية على
وجه الخصوص

باشاك شهير وسان جيرمان
في «األبطال»

توقفت املواجهة بــن نــاديــي بــاشــاك شهير
ال ـتــركــي وم ـنــاف ـســه ب ــاري ــس س ــان جـيــرمــان
ال ـفــرن ـســي ،مل ــدة رب ــع ســاعــة ف ــي ديـسـمـبــر/
كــانــون األول املــاضــي فــي دور املجموعات
بــدوري أبطال أوروب ــا ،بعدما اتهم مساعد
م ــدرب الـفــريــق الـتــركــي ،بيير ويـبــو ،الحكم

لكن ليرما ّ
عبر عن خيبته الكبيرة بسبب
عدم االستماع إلى شكواه.
داني ألفيش وقضية الموز
في فياريال

تـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــادثـ ــة ال ـ ـتـ ــي وق ـ ـعـ ــت ف ـ ــي م ـل ـعــب
ن ــادي ف ـيــاريــال ف ــي إب ــري ــل /نـيـســان ،2014
بـ ـح ــق الـ ـنـ ـج ــم ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي دان ـ ـ ــي أل ـف ـي ــش
مـ ــدافـ ــع ب ــرش ـل ــون ــة الـ ـس ــاب ــق ،األش ـ ـهـ ــر فــي
قـضــايــا الـعـنـصــريــة ،بـعــدمــا ألـقــت جماهير
«الـ ـغ ــواص ــات» املـ ــوز ع ـلــى الـظـهـيــر األي ـمــن،
الذي ّ
رد عليها بدم بارد ،وأكل إحداها.
قضية مارسيلو في الكالسيكو

قتيبة خطيب

أضافت الحادثة التي تسبب فيها خوان
كاال مدافع نادي قادش ،مع منافسه مختار
دياخابي نجم نادي فالنسيا في املباراة
ال ـتــي جـمـعــت بـيـنـهـمــا ،ضـمــن مـنــافـســات
األس ـبــوع ال ـ ــ( )29فــي الـ ــدوري اإلسـبــانــي،
قضية جــديــدة إلــى قائمة العنصرية في
ع ــال ــم ك ــرة الـ ـق ــدم .وت ـعــرضــت الـجـمــاهـيــر
الرياضية لصدمة كبيرة ،بعدما توقفت
املباراة بني قادش وفالنسيا ،نتيجة اتهام
خ ـ ــوان كـ ــاال ب ـتــوج ـيــه عـ ـب ــارات عـنـصــريــة
إلــى منافسه مختار ديــاخــابــي ،مــا جعل
نجوم «الخفافيش» يخرجون من اللقاء،
انتصارًا لزميلهم .لكن ،بعد عدة دقائق،
عاد نجوم فالنسيا إلى املواجهة ،بينما
ب ـق ــي م ـخ ـت ــار دي ــاخ ــاب ــي ف ــي غ ـ ــرف خـلــع
املــابــس يبكي بـحــرقــة ،بسبب الـعـبــارات
الـعـنـصــريــة ال ـتــي وجـهـهــا ل ــه خـ ــوان كــاال
مــدافــع قـ ــادش ،لـيـصــدر بـعــدهــا فالنسيا
بيانًا أدانت فيه إدارته ما حدث ،وأعلنت
دع ـم ـه ــا ل ـن ـجــم الـ ـف ــري ــق ،وال ـ ــوق ـ ــوف ضــد
العنصرية التي تنتشر بقوة في العالم،
بحسب صحيفة «آس» اإلسبانية.
ت ـضــاف حــالــة الـعـنـصــريــة ،ال ـتــي تـعــرض
لها مختار ديــاخــابــي ،إلــى قائمة طويلة
م ــن األحـ ـ ــداث ،ال ـتــي عــاشـتـهــا الـجـمــاهـيــر
ال ــري ــاضـ ـي ــة خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات امل ــاضـ ـي ــة،
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت وقـ ــائ ـ ـع ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
ال ـب ـط ــوالت املـحـلـيــة وال ـق ــاري ــة وال ــدول ـي ــة.
إليكم أبرز قصص العنصرية التي تشوه
اللعبة الشعبية األولى في العالم ،قبل ما
حدث في مباراة فالنسيا وقادش.
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الــرابــع الروماني سيباستيان كولتيسكو،
بتوجيه عبارة عنصرية مباشرة له .وفاجأ
نجوم نادي باريس سان جيرمان الجميع،
بـ ـع ــدم ــا راف ـ ـق ـ ــوا م ـن ــاف ـس ـي ـه ــم فـ ــي ب ــاش ــاك
شـهـيــر إل ــى غ ــرف خ ـلــع امل ــاب ــس ،للتعبير
عــن احتجاجهم على مــا فعله كولتيسكو،
لـيـجــري تــأجـيــل املــواج ـهــة ،ويـفـتــح االتـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم «ي ــويـ ـف ــا» تـحـقـيـقــا
رسميًا بالحادثة.
كاسيال حارس ليدز يونايتد

عوقب اإلسباني كيكو كاسيال ،حارس نادي
ليدز يونايتد اإلنكليزي ،بإيقافه عن اللعب
ملدة  8مواجهات ،وفرض غرامة مالية عليه،
نتيجة توجيهه ع ـبــارة عنصرية ملنافسه
جــونــاثــان ليكو نـجــم ن ــادي تـشــارلـتــون في
امل ــواج ـه ــة ال ـت ــي جـمـعــت بـيـنـهـمــا ف ــي كــأس
االتحاد اإلنكليزي في الثامن والعشرين من
سبتمبر /أيلول املاضي.
نيمار ضد ألفارو غونزاليس

وجـ ــه ال ـن ـجــم ال ـب ــرازي ـل ــي ن ـي ـمــار دا سيلفا
ً
مهاجم نــادي باريس ســان جيرمان ،سيال
م ــن االت ـه ــام ــات ملـنــافـســه اإلس ـبــانــي أل ـفــارو
غونزاليس العب أوملبيك ليون في املواجهة
التي جمعت بينهما في  13سبتمبر /أيلول
 2020بالدوري الفرنسي.
وات ـهــم نـيـمــار مـنــافـســه أل ـف ــارو غــونــزالـيــس
بــال ـع ـن ـصــريــة ،وط ــال ــب االتـ ـح ــاد الـفــرنـســي
ب ـض ــرورة ال ـتــدخــل ف ــي امل ــوض ــوع ،م ــن أجــل
ّ
وق ــف الـعـنـصــريــة ف ــي امل ــاع ــب ،ل ـكــن النجم
ّ
الـبــرازيـلــي يــواصــل فــي كــل فــرصــة مهاجمة

العب أوملبيك ليون ،عبر وسائل التواصل،
ويتهمه بالعنصرية.
مغادرة ماريغا نجم بورتو المباراة

فــي  16ف ـبــرايــر /ش ـبــاط  ،2020ك ــان النجم
موسى ماريغا ممن قالوا كفى للعنصرية
في املالعب األوروب ـيــة ،عندما قــرر املهاجم
امل ــال ــي ل ـن ــادي ب ــورت ــو ال ـبــرت ـغــالــي م ـغ ــادرة
امل ـ ّبــاراة ضــد مــواطـنــه فـيـتــوريــا غيماريش،
ألنه سئم اإلهانات العنصرية املستمرة من
الجماهير ،ووصف حينها حكم
قبل بعض
ّ
اللقاء بـ«الوغد» ،ألنه لم يتدخل لحمايته.
استبدال نجم بلباو

تـعــرض إيـنــاكــي ويـلـيــامــز مـهــاجــم أثلتيكو
بلباو للعنصرية ،في الخامس والعشرين
من يناير /كانون الثاني  ،2020بعدما قرر
الجهاز الفني استبداله في املباراة بالدقيقة
 69ضــد إسبانيول ،فــي ال ــدوري اإلسباني،
م ــا ج ـعــل ال ـن ـجــم اإلس ـب ــان ــي ي ـق ــول حـيـنـهــا:
«أن ــا حــزيــن لـتـعــرضــي إله ــان ــات عـنـصــريــة،
ع ـلــى الـجـمـيــع ح ـضــور امل ـب ــاري ــات م ــن أجــل
االسـتـمـتــاع بـكــرة ال ـقــدم ،وتشجيع فريقهم
املفضل .ما حدث لي أمر محزن».
االتهامات تالحق ياغو أسباس

انفجر النجم الكولومبي جيفرسون ليرما
نـجــم نـ ــادي لـيـفــانـتــي اإلس ـبــانــي الـســابــق،
ف ــي  15ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي  ،2018في
املواجهة ضــد سيلتا فيغو ،بعدما توجه
املواجهة ،وقــال له« :لقد
مباشرة إلى حكم
ّ
وصفني ياغو أسباس بأنني أســود قذر»

أث ــار الـنـجــم ال ـبــرازي ـلــي مــارسـيـلــو ،الظهير
األيسر لنادي ريال مدريد ،الكثير من الجدال
ع ــام  ،2011بـعــدمــا وج ــه اتـهــامــات مباشرة
بــال ـع ـن ـصــريــة إلـ ــى س ـيــرج ـيــو بــوسـكـيـتــس
ق ــائ ــد خ ــط وس ــط بــرش ـلــونــة ،الـ ــذي وصـفــه
بــ«الـقــرد» أثـنــاء مواجهة «الكالسيكو» في
ن ـصــف ن ـهــائــي دوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا .ولــم
االتهامات التي
ينكر سيرجيو بوسكيتس
ّ
وجـهـهــا ل ــه مــارس ـي ـلــو ،ب ــل أضـ ــاف أنـ ــه قــال
بــالـفـعــل الـكـثـيــر مــن ال ـك ــام ،مــا جـعــل لجنة
املراقبة والتأديب التابعة لالتحاد األوروبي
لكرة القدم ّ«يويفا» ،تفتح تحقيقًا رسميًا
حـيـنـهــا ،لـكــنـهــا رف ـضــت ات ـخــاذ ّ
أي عـقــوبــة،
بحجة نقص األدلة.
إيتو يُهدد بالخروج

قــرر «أس ـطــورة منتخب الـكــامـيــرون ونــادي
برشلونة» سابقًا ،صامويل إيتو ،مواجهة
العنصرية في كرة القدم ،بعدما أظهر رغبته
بــالـخــروج مــن امل ـبــاراة ضــد ري ــال سرقسطة
عــام  ،2006نتيجة تلقيه عـبــارات وإهــانــات
عنصرية من املدرجات ،وأبلغ حينها حكم
اللقاء باحتجاجه.
وم ـ ـ ــع ان ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة ف ـ ــي امل ــاع ــب
األوروب ـ ـيـ ــة ،ف ــإن ال ـن ـجــوم يــواص ـلــون تلقي
اإلهانات بمختلف أنواعها ،مع غياب شبه
كامل لقانون صارم من قبل االتحاد الدولي
لـكــرة الـقــدم «فيفا» يضع ح ـدًا نهائيًا ،آلفة
ُ
تهدد اللعبة الشعبية األولى في العالم.
قرار مهم

تـتـجــه أن ــدي ــة ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي املـمـتــاز
الت ـخ ــاذ قـ ــرار تــاري ـخــي م ــن أج ــل مـحــاربــة
ال ـع ـن ـص ــري ــة ،إذ ت ـن ـظ ــم ح ـم ـل ــة ج ـمــاع ـيــة
م ـ ــن أج ـ ـ ــل مـ ـق ــاطـ ـع ــة وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،تضامنًا مع الالعبني من ذوي
األص ــول األفــريـقـيــة وغـيــرهــم مــن ضحايا
التمييز العرقي .وتريد األندية تطبيق ما
ُيسمى «قطع الطاقة» إذ يرتكز الحدث على
قـطــع الـتــواصــل مــع الجماهير عـلــى مــواقــع
التواصل ،بني  1و 3مايو /أيار املقبل ،وهي
الفترة التي ستشهد مباريات مهمة جدًا.
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صورة في خبر

الغالف
انتقد العديد من االتحادات ونجوم كرة القدم ،فكرة إقامة مسابقة
تضم نخبة من أفضل الفرق في القارة العجوز ،تحديدًا
«السوبر ليغ» التي
ّ
من إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا ،مع امتناع األندية األلمانية والفرنسية

فيرغسون يرفض الفكرة
هاجم أسطورة التدريب السابق في مانشستر يونايتد ،أليكس فيرغسون ،بطولة السوبر
ليغ .وقــال لــرويـتــرز« :الحديث عــن السوبر ليغ ،هــو ابتعاد عــن  70عامًا مــن كــرة القدم
األوروبية .أنا كنت العبًا لفريق محلي في دنفرمالين (اسكتلندا) في الستينيات ومديرًا
لناد إقليمي صغير في
في أبردين (اسكتلندا) فاز بكأس الكؤوس األوروبية ،بالنسبة ٍ
اسكتلندا ،كان األمر أشبه بتسلق جبل إيفرست» .وتابع« :إيفرتون ينفق  500مليون
جنيه إسترليني ،لبناء ملعب جديد بطموح للعب في دوري أبطال أوروبــا ،واملشجعون
ّ
في كل مكان يحبون املنافسة كما هي».

«السوبر ليغ»
انشقاق كروي
ٌ

حسين غازي

حــرب كــرويــة ،من شأنها أن ّ
تغير
وج ــه ال ـل ـع ـبــة األك ـث ــر شـعـبـيــة في
ال ـع ــال ــم «ك ـ ــرة الـ ـق ــدم» إلـ ــى األبـ ــد،
بــدأت فكرة قبل سنوات وباتت حقيقة اآلن،
مسرحية أبطالها  12ناديا أوروبـيــا كبيرا،
يتطلعون إلى بناء مستقبلهم الخاص بعيدًا
عن االتحاد األوروبي للعبة «يويفا».
حركة انشقاقية

ق ـ ـ ــررت أنـ ــديـ ــة ال ـن ـخ ـب ــة فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا إعـ ــان
إط ــاق بـطــولــة الـســوبــر ل ـيــغ ،وه ــي إن أردن ــا
ال ـح ــدي ــث ع ـن ـهــا ب ـص ــري ــح الـ ـعـ ـب ــارة ،تـعـتـبــر
حركة انشقاقية إلنـهــاء سيطرة يويفا على
ّ
املسابقات ،في ظل رغبة هذه الفرق في رفع
الـعــائــدات املــالـيــة وتحقيق أرق ــام ضخمة ،ال
سيما بعد تراجع املوارد في الفترة األخيرة،
بـفـعــل غ ـيــاب الـجـمــاهـيــر عــن املــاعــب بسبب
جائحة كورونا املستمرة .أندية ريال مدريد
وب ــرش ـل ــون ــة وأت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد (إس ـبــان ـيــا)
وي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ومـ ـ ـي ـ ــان وإنـ ـ ـت ـ ــر (إيـ ـط ــالـ ـي ــا)
وأرس ـن ــال ولـيـفــربــول ومــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
وسيتي وتشلسي وتوتنهام (إنكلترا) .هذه
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المسابقة ستؤدي إلى
تغيير وجه كرة القدم
في العالم
الضربة التي ّ
وجهتها األندية الـ 12قد تؤدي
إلى تغيير في الخريطة الكروية ،هي ستكون
األقـ ــوى مـنــذ إع ــان قــانــون بــوس ـمــان ،حركة
تشبه دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
ّ
ستنضم لألندية الـ 12التي سبق وذكرناها
 15أخـ ــرى ،تـتــأهــل بـشـكـ ٍـل دائ ــم للمسابقة.
وك ـمــا ه ــو واض ـ ــح ،ف ــإن ه ــذه األن ــدي ــة الـتــي
ذكـ ـ ـ ــرت ت ـع ـت ـب ــر الـ ـثـ ـق ــل ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي الـ ـك ــرة
األوروب ـ ـيـ ــة ،وه ــي ذات شـعـبـيــة ج ــارف ــة في
مختلف أنحاء القارات.
لعبة السياسة في الرياضة

كــرة الـقــدم تعتبر انعكاسًا لعالم السياسة،
دول قوية تـحــاول العيش على حساب دول
فقيرة ونامية ،تحاول السيطرة على موارد
األم ــوال فــي الـعــالــمّ ،
همها األكـبــر مصالحها

الخاصة من دون التطلع إلى معاناة اآلخرين.
أن ــدي ــة ال ـن ـخ ـبــة هـ ــذه ات ـه ـم ــت م ـن ــذ الـلـحـظــة
األولـ ــى بــالـجـشــع ،فـتــأسـيــس مـســابـقــة كهذه
سـيــؤدي بطبيعة الـحــال إلــى تهميش أندية
ّ
أوروب ـ ــا األخ ـ ــرى ،ال ـتــي تـنــافــس ب ـكــل قوتها
لبلوغ املسابقات األوروبية الخاصة بيويفا،
لتحقيق عائدات مالية في الخزينة تعينها
على متابعة الرحلة .تــرى األندية ال ــ 12أنها
ال ـس ـب ــب ف ــي ن ـج ــاح م ـس ــاب ـق ــات ي ــوي ـف ــا ،وأن
تلك الـعــائــدات املالية التي تبلغ حــوالــي 3.2
مليارات يورو من عائدات النقل التلفزيوني،
ب ــالـ ـت ــال ــي هـ ــي األحـ ـ ـ ــق فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
النصيب األكبر من هذه األموال ،لكن الطرف
املنظم دائـمــا مــا سعى إلــى الـعــدل فــي عملية
توزيع األموال ،بهدف عدم التفرقة.
م ــا ذك ـ ــر س ــاب ـق ــا أكـ ـ ــده الـ ـي ــوم ن ــائ ــب رئ ـيــس
املفوضية األوروبية ،اليوناني مارغاريتيس
سـخـيـنــاس ،بـعــدمــا ق ــال عـبــر تــويـتــر «علينا
الدفاع عن نموذج أوروبــي للرياضة تحركه
القيم ويقوم على التنوع والشمول ،ال ملجال
لـحـصــرهــا ب ــاألن ــدي ــة املـ ـع ــدودة ال ـثــريــة الـ ّتــي
تــرغــب ف ــي ق ـطــع ال ــرواب ــط م ــع ك ــل م ــا تمثله
االتحادات ،الدوريات الوطنية».

على هامش الحدث
فلورنتينو بيريز رئيس دوري السوبر :سنساعد كرة القدم
أكد فلورنتينو بيريز ،رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني ،عقب اختياره من األندية الـ12
املؤسسة لدوري السوبر األوروبي كرئيس للبطولة الجديدة ،أن هذه البطولة «ستساعد
كــرة القدم على كل املستويات» .وأكــد بيريز ،في تصريحات للموقع الرسمي للنادي
امللكي ،عقب اإلعالن رسميًا عن تكوين البطولة «كرة القدم هي الرياضة العاملية الوحيدة
في العالم التي يتابعها أكثر من  4مليارات شخص ،ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي
االستجابة لرغبات الجماهير» .وأضــاف «سنساعد كرة القدم على كل املستويات من
أجــل التواجد في املكانة التي تستحقها» .من جانبه ،أكــد أندريا أنييللي ،رئيس نادي
يوفنتوس اإليطالي ونائب رئيس البطولة ،أنهم بهذه البطولة يحققون حلم جماهير كرة
القدم بمشاهدة مباريات من العيار الثقيل بشكل مستمر في بطولة جديدة .وأوضح
«األندية الــ 12املؤسسة للبطولة تحترم مئات املاليني من الجماهير حول العالم .قررنا
االتحاد في هذه اللحظة الحرجة ،حتى تتحول املنافسة األوروبية ،مع منح الرياضة التي
نعشقها أسسا ثابتة ومستمرة للمستقبل ،مع رفع حالة التضامن ،ومنح الجماهير
والالعبني الهواة حلما ومباريات عالية الجودة ستزيد حالة الشغف بكرة القدم».

الساسة في الميدان

لم ّ
يمر وقــت قصير على إعــان طــرح الفكرة
حـتــى بـ ــدأت أصـ ــوات الـسـيــاسـيــن تـعـلــو في
األج ـ ـ ــواء ،ه ــذه الـلـعـبــة ال ـتــي ي ــراه ــا الـبـعــض
ري ــاض ــة ال ـش ـع ــوب ،ه ــي ف ــي األص ـ ــل ل ــم تعد
كذلك ،بل باتت أداة ربحية مبنية على رجال
األعمال واألثــريــاء ،وال شــيء غير ذلــك ،أرقــام
مهولة تدفع لالعبني ومصاريف خيالية.
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني
كــان بني أوائــل املنددين ،داعيًا هــذه األندية
إل ـ ــى «س ـ ـمـ ــاع ج ـم ــاه ـي ــره ــم ،واالس ـت ـج ــاب ــة
ملجتمع ك ــرة ال ـقــدم األوسـ ــع قـبــل ات ـخــاذ أي
خطوات أخرى».
الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون انتقد
امل ـخ ـطــط ،بـعــدمــا أك ــدت الـصـحــف الفرنسية
ترحيبه بموقع أندية بالده على غرار باريس
ســان جـيــرمــان ،الـتــي رفـضــت االنـضـمــام إلــى
ه ــذا امل ـش ــروع «الـ ــذي ي ـهــدد م ـبــدأ الـتـضــامــن
والجدارة الرياضية».

الراعي الرسمي والمكاسب

سيوزع مبلغ  3.5مليارات يورو ( 4.2مليارات دوالر) على األندية الـ15
المؤسسة ،وهي مكاسب تم التفاوض عليها مع مصرف «جي بي
ِّ
والممول الرئيسي للبطولة،
مورغان» األميركي الذي سيكون الراعي
ّ
بحسب ما ّ
أكد متحدث باسمه من لندن لوكالة «فرانس برس» .ومن
المرتقب توقيع عقود خيالية مع الشركات الناقلة لمباريات البطولة،
سيؤدي إلى زيادة العائدات الحالية من النقل التلفزيوني .ويتوقع أن
ما
ّ
تتجاوز إيرادات البطولة ،على المدى الطويل 10 ،مليارات يورو (نحو 12
مليار دوالر) شريطة التزام األندية المشاركة.

يويفا سيقف بالمرصاد

«يــويـفــا» أعـلــن الـحــرب عـلــى هــذه الـفـكــرة منذ
ف ـتــرة ،وع ــارض رئـيـســه ألـكـسـنــدر تشيفرين،
مـخـتـلــف ال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا بعض
األن ـ ــدي ـ ــة ،خ ـص ــوص ــا ي ــوف ـن ـت ــوس اإلي ـط ــال ــي،
ّ
بــاع ـت ـبــار أن م ـســاب ـقــة م ـشــاب ـهــة س ـت ـحـ ّـد مــن
مــداخ ـي ـلــه امل ــال ـي ــة ال ـت ــي يـجـنـيـهــا م ــن دوري
ّ
أب ـطــال أوروب ـ ــا فــي ك ــل ع ــام .وش ـكــل «يــويـفــا»
ّ
خلية أزمــة مــن أجــل وضــع خطة لـلــرد سريعًا
عـلــى هــذه الـحــركــة ّ االنـشـقــاقـيــة ،بـعــدمــا أعـلــن،
ّ
في بيان رسمي ،أنه سيتم حرمان كل األندية
ّ
التي تـشــارك فــي املسابقة ،مــن كــل املنافسات
املحلية أو الدولية التي يشرف عليها االتحاد
امل ـح ـل ــي ،أو ت ـن ـظ ـم ـهــا «ي ــويـ ـف ــا» أو االت ـح ــاد

ّ
ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم «ف ـي ـف ــا» .ك ـمــا أن العـبــي
هذه الفرق سيحرمون من املشاركات الدولية
م ــع م ـن ـت ـخ ـبــات ـهــم .وك ـش ــف ت ـقــريــر لصحيفة
«الغازيتا ديلو سبورت» اإليطالية ،أن يويفا
لــديــه نـيــة ملـقــاضــاة األنــديــة املــؤسـســة ل ــدوري
السوبر األوروب ــي ،الــذي من املقرر أن ينطلق
اعتبارا من عام .2024
ويخطط املكتب القانوني ليويفا ،وباالتفاق

أيضًا مــع االت ـحــادات األوروب ـيــة ،لرفع دعــوى
قضائية بقيمة تتراوح ما بني  50و 60مليار
يورو ،ضد جميع الفرق التي تريد االنفصال
عن النظام ،إلنشاء بطولة بديلة.
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ،ف ــإن الـسـبــاق إل ــى مسابقة
الـ ـس ــوب ــر لـ ـي ــغ ،الـ ـت ــي س ـي ـش ـغــل ف ـلــورن ـت ـي ـنــو
بـيــريــز ،منصب رئـيــس مجلس اإلدارة فيها،
فيما سيكون نائبه رئيس نــادي يوفنتوس

رفض رسمي قاطع
أكد بيان روابط الدوريات
األوروبية رفضه لفكرة «السوبر ليغ»
وسار على ذات المنوال العديد
من الرياضيين واألسماء العاملة
في المجال إضافة للروابط
الخاصة بالدوريات

خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا انتقد هذا االنقالب بشدة ()Getty

أعلنت مجموعة من األندية األوروبية الكبرى ،إطالق مسابقة
ّ
تضم  12نــاديــا ،من
جديدة لألندية بمسمى «السوبر ليغ»
أفضل الفرق في القارة العجوز.
هــذا األم ــر ّأدى إلــى رف ــض كبير مــن ع ـ ّـدة أط ــراف ،حيث ّ
ردت
ٍ
رابطة «الليغا» ومجموعة من االتـحــادات ،في بيان رسمي،
على ذلك بالقول «علم االتحاد األوروبي واالتحاد اإلنكليزي
ورابطة البريميرليغ واالتحاد اإليطالي واإلسباني ورابطة
ّ
الليغا ،أن بعض األندية اإلنكليزية واإلسبانية واإليطالية
ستشارك في بطولة السوبر ليغ».
ّ
وأضاف البيان« :إذا حدث هذا ،نود أن نكرر أننا رفقة الفيفا
وج ـم ـيــع االت ـ ـحـ ــادات األع ـ ـضـ ــاء ،سـ ــوف ن ـب ـقــى م ـت ـحــديــن في
جهودنا لوقف هذا املشروع الذي يقوم على املصلحة الذاتية
لـعــدد قليل مــن األن ــدي ــة ،فــي وق ــت يـحـتــاج فـيــه املجتمع إلــى

التضامن أكثر من أي وقت مضى» .وتابع البيان« :سننظر
ف ــي جـمـيــع ال ـتــداب ـيــر امل ـتــاحــة ل ـنــا ع ـلــى جـمـيــع امل ـس ـتــويــات،
القضائية والرياضية على حـ ّـد ســواء ،من أجــل منع حدوث
ذل ــك .تستند كــرة الـقــدم إلــى املسابقات املفتوحة؛ وال يمكن
أن ت ـكــون ب ـ ّ
ـأي طــريـقــة أخ ـ ــرى» .وواصـ ــل ال ـب ـيــان« :ك ـمــا أعلن
سابقا الفيفا واالتحادات الستة ،سيتم منع األندية املعنية
مــن الـلـعــب فــي أي مسابقة أخ ــرى عـلــى املـسـتــوى املـحـلــي أو
األوروب ــي أو العاملي ،وقــد ُيحرم العبوها من فرصة تمثيل
منتخباتهم الوطنية» .وختم البيان املشترك بالقول« :نشكر
تلك األندية في الدول األخرى ،خصوصًا الفرنسية واألملانية،
ّ
التي رفضت االنضمام إلــى هــذه املسابقة .ندعو كــل محبي
ك ــرة ال ـق ــدم واملـشـجـعــن والـسـيــاسـيــن لــانـضـمــام إلـيـنــا في
النضال ضد مثل هذا املشروع إذا تم اإلعالن عنه».
ولقي قــرار االتـحــاد األوروب ــي لكرة الـقــدم «يــويـفــا» ،الرافض
إلقـ ــامـ ــة م ـس ــاب ـق ــة «ال ـ ـسـ ــوبـ ــر ل ـ ـيـ ــغ» ،دعـ ـم ــا مـ ــن قـ ـب ــل ع ــدي ــد
الشخصيات الرياضية ،وانتقد أسطورة مانشستر يونايتد
الـســابــق ،غــاري نيفيل ،قــرار إدارة الـنــادي املـشــاركــة فــي هذه
ّ
ّ
تصرف
املـســابـقــة ،واعـتـبــر أن مــا أقــدمــت عليه إدارة الـفــريــق
خالل مداخلة له
غريب وال يتماشى مع مبادئ الفريق ،وذلك ّ
مع قناة «سكاي سبور» اإلنكليزية .واعتبر أنــه يتعني على
الفرق اإلنكليزية مراجعة موقفها من هذا القرار ،والتراجع
عن هذه الفكرة التي تفتقد العدل ،إذ تقتصر املشاركة على
عدد قليل من األندية ما يمثل احتكارًا.
وق ــال رئـيــس راب ـطــة الـ ــدوري اإلسـبــانــي لـكــرة ال ـقــدم خافيير

أن ــدري ــا أن ـي ـي ـلــي ،إل ــى ج ــان ــب الع ــب لـيـفــربــول
ال ـســابــق ج ــون دبـلـيــو ه ـنــري وج ــوي ــل غليزر
من مانشستر يونايتد ،ومالك أرسنال ستان
كرونكي كنواب للرئيس.
ويـعـتـبــر بـيــريــز واح ـ ـدًا م ــن أه ــم األس ـم ــاء في
ـال
هــذا امل ـشــروع ،وهــو ال ــذي يعتبر رجــل أعـمـ ٍ
ناجحا استطاع من خالل عالقاته وإنجازاته
أن يصبح رقمًا صعبًا في هذه اللعبة لسنوات

طويلة ،مــن خــال عالقاته وصفقاته املدوية
من الناحية املالية والنجاحات التي حققها.
كما يبرز إلــى جانبه اســم آخــر مهم ،تحديدًا
رئيس نادي يوفنتوس ،أندريا أنييلي ،الذي
ي ــرأس راب ـطــة األنــديــة األوروبـ ـي ــة ،وال ــذي قــام
بحركة التفافية معلنًا استقالته من منصبه
في الرابطة ،لتصفه بعض الصحف بأنه طعن
رئيس االتحاد األوروبي للعبة.

رئيس السيتي سابق ديفيد
بيرنشتاين :أشعر بالخجل حقًا
من قرار األندية اإلنكليزية

تيباس إنه «أخيرًا خرج مهندسو الدوري السوبر من الحانة
عند الخامسة فجرًا ،وهم في حالة سكر من األنانية وانعدام
التضامن».
وفي ردود الفعل أيضًا ،قال الرئيس السابق لنادي مانشستر
سيتي ،ديفيد بيرنشتاين ،إنه يشعر «بالخجل حقا» من قرار
ستة أندية إنكليزية باالنضمام إلى دوري السوبر األوروبي.
وف ــي تـصــريــح ملحطة (راديـ ــو  )4اإلذاع ـي ــة الـبــريـطــانـيــة ،أكــد
برنشتاين أنه دعم السيتي طوال حياته ،لكنه يشعر بخيبة
أمل ألن هذه األندية «بما لديها من تاريخ يجب أن تتحمل
مسؤولية أكبر من البقية».
وباملثل ،طالب زعيم حزب العمال البريطاني املعارض كير
س ـتــارمــر -أح ــد مـشـجـعــي أرسـ ـن ــال -ف ــي ت ـغــريــدة ل ــه ،األنــديــة
امل ـشــاركــة ف ــي دوري ال ـســوبــر األوروبـ ـ ــي ال ـجــديــد أن «تعيد
الـتـفـكـيــر ع ـلــى الـ ـف ــور» ف ــي الـ ـق ــرار .وغ ـ ــادر نـ ــادي مانشستر
يونايتد اإلنكليزي رابـطــة أنــديــة كــرة الـقــدم األوروب ـيــة ،كما
قرر إد وودوارد ،أحد مالك النادي ،ترك منصبه في االتحاد
األوروبــي لكرة القدم ،بعد التأكيد على إنشاء بطولة دوري
السوبر األوروبي .وكان وودوارد مسؤوال باليويفا وبرابطة
أندية كرة القدم األوروبية منذ .2017
م ــن ج ــان ـ ٍـب آخـ ــر ن ـش ــرت صـحـيـفــة «ت ــوت ــو م ـيــركــاتــو وي ــب»

بيريز وأنييلي يعتبران
من أهم األسماء
المؤسسة لدوري
السوبر األوروبي (جيرارد
جوليان/فرانس برس)

اإليـطــالـيــة ،األس ـبــاب الـتــي تــدفــع «فـيـفــا» لـلــوقــوف ضــد هــذه
البطولة التي يشارك فيها  12ناديًا ،وتوازي منافسة دوري
أبطال أوروبا.
ويـعـتـبــر االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة ال ـقــدم أن املــواف ـقــة عـلــى هــذه
املنافسة ظلم لبقية األندية األوروبية ،باعتبار أنها ستكون
مخصصة لألندية الشهيرة فقط في الدوريات الكبرى ،أمر
سيتسبب في انقسام كبير داخل كرة القدم بالقارة العجوز.
وأكـ ــد «ف ـي ـفــا» أن م ـبــدأ مـنــح ال ـف ــرص لـكــل ال ـف ــرق األوروب ـي ــة
ضــروري ،وتقسيم املداخيل بشكل متساو هو أفضل سبيل
لتحقيق ال ـعــدالــة ال ـك ــروي ــة ،خــاصــة أن الـهـيـئــة تـمـنــع إقــامــة
البطوالت املغلقة واملقيدة بقوانني تخدم أندية على حساب
أخ ــرى .وستفشل جـهــود الهيئة الــدولـيــة فــي تطوير اللعبة
األكثر شعبية في العالم ،معتبرة أن التضامن الـكــروي هو
أفضل سبيل لتحقيق األه ــداف التي سطرتها على صعيد
األن ــدي ــة واملـنـتـخـبــات أي ـضــا ،حـيــث إن إن ـشــاء ه ــذه البطولة
سيفتح املجال أمــام آخرين لبعث منافسات دون حــدود وال
ّ
ّ
سيتم توزيع األندية العشرين
قيودُ .يذكر أنه في كل موسم،
ع ـلــى م ـج ـمــوع ـتــن م ــن ع ـش ــرة وس ـت ـل ـعــب ،اع ـت ـب ــارًا م ــن آب/
أغسطس بنظام الذهاب واإلياب ،ما يعني أن هناك  18مباراة
في مرحلة املجموعات .ويتأهل أصحاب املراكز الثالثة األولى
في كل مجموعة إلى ربع النهائي ،على أن تحدد البطاقتان
األخيرتان عبر ملحق فاصل من ذهــاب وإيــاب بني أصحاب
ّ
املركزين الرابع والخامس في كل من املجموعتني.
(العربي الجديد)

البرسا ينضم لدوري السوبر بسبب الجائحة
وتداعياتها المادية
ان ـض ــم ب ــرش ـل ــون ــة إلـ ــى الـ ـف ــرق الـ ـ ـ ــ 12املــؤس ـســة
لبطولة دوري السوبر األوروب ــي الــولـيــدة ،بدافع
عــدم االستقرار الــذي يخيم حاليا على النموذج
االقتصادي لكرة القدم األوروبية بسبب جائحة
كوفيد .19-وأعلن النادي اإلسباني ،عبر بيان ،أن
األعضاء املؤسسني ،بينهم ريال مدريد وأتلتيكو
مدريد من إسبانيا أيضا ،سعوا نحو «االرتقاء
بـجــودة ومـسـتــوى الـبـطــوالت األوروب ـي ــة القائمة،
وخ ــاص ــة ت ـش ـك ـيــل م ـســاب ـقــة ب ـح ـض ــور أف ـضــل
الفرق والالعبني ليتنافسوا فيما بينهم بشكل
أكـثــر» .وأوض ــح البرسا أن هــذه األنــديــة «تنتظر
إجراء اتصاالت مع االتحاد األوروبي لكرة القدم
(ويفا) واالتحاد الدولي (فيفا) ،من أجل إيجاد
أفضل حلول لدوري السوبر ولكرة القدم العاملية
ككل» .واعتبرت هذه األندية أن الجائحة كشفت أن «منظورا استراتيجيا ورؤية تجارية
ضروريان الكتساب مزيد من القيمة واملساعدات لصالح كرم القدم إجماال» .وأوضح
النادي الكتالوني أن األشهر املنصرمة شهدت «حوارا مكثفا مع االتحادات حول مستقبل
تكوين بطوالت أوروبية».
تتويج سان جيرمان في النسخة الحالية لألبطال
كشفت « »ABC Newsأن يويفا قــد يتجه إلى
تـتــويــج ن ــادي بــاريــس س ــان جـيــرمــان الفرنسي
بلقب هذا املوسم ،بعدما تأهل إلى نصف النهائي،
وذلـ ــك ف ــي ح ــال اسـتـبـعــد ،ال ـث ــاث ــاء ،مانشستر
سيتي وريــال مدريد وتشلسي .وأعلنت األندية
الثالثة املذكورة أعاله انضمامها لبطولة «السوبر
لـيــغ» ،فــي مـحــاولــة لتأسيس منافسة منفصلة،
وهــو أمــر يرفضه يويفا وفيفا وعــديــد األطــراف
األخــرى .وذكــرت صحيفة ماركا اإلسبانية من
جانبها أن أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو
مدريد ،قرروا عدم املشاركة في أي بطولة يشرف
ً
عليها االتحاد األوروبي مستقبال في حال عدم تنفيذ مشروع السوبر ليغ.
االتحاد األلماني لكرة القدم ضد مبادرة
دوري السوبر األوروبي
وضع االتحاد األملاني لكرة القدم نفسه هذا اإلثنني «بشكل واضح ضد» املبادرة «األنانية»
التي أطلقها  12ناديا أوروبيا إلقامة بطولة دوري السوبر األوروبي ،بينما تلتزم األندية
األملانية ،التي قد ترغب في االنضمام لهذه البطولة ،الصمت .ونشر االتحاد األملاني بيانًا
مقتضبًا على موقعه على اإلنترنت ،جاء فيه «من الواضح أن االتحاد األملاني لكرة القدم
ضد فكرة دوري السوبر األوروبي» .ويرى االتحاد األملاني أنه «يجب أن يكون األمر في
كرة القدم دائما متعلقا باألداء الرياضي» وليس بـ «املصالح االقتصادية» األنانية لعدد
قليل من األندية .ويذكر البيان أن «املصالح االقتصادية لعدد قليل من األندية يجب أال
تنسف حالة التضامن السارية في كرة القدم» .وأضاف «يجب على كل فريق أن يقرر
ما إذا كان سيظل جزءا من منظومة كرة القدم بأكملها أو أن يكون جزءا حصريا من
مصالحه األنانية ،خــارج إطــار االتحاد األوروب ــي لكرة القدم واالتـحــادات الوطنية لكرة
ال ـقــدم» .ويــأتــي ذلــك «بـعــد اإلع ــان املشترك لالتحاد األوروب ــي لـكــرة الـقــدم واالت ـحــادات
الوطنية في إنكلترا وإيطاليا وإسبانيا».

