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الرياضة الدولية
قبل أيام ،شن النجم السابق جينارو غاتوزو هجومًا الذعًا على باربرا برلوسكوني وعلى دور
النساء برمته في كرة القدم .لكن غاتوزو لم يتنبه الى أن ثمة نماذج ناجحة جدًا لسيدات في إدارة
اللعبة وأخريات فاعالت فيها ،وهن قادرات للوصول الى أعلى املراتب

ّ
مشككون ومنتقدون بشدة لدورها

املرأة «نصف كرة القدم»
حسن زين الدين
«ب� ��ال � �ن � �س � �ب� ��ة إل � � � ��ى ش � �خ � ��ص م �ث��ل
غ ��ال �ي ��ان ��ي ،ي �ج��ب أن ي� �ك ��ون ه �ن��اك
بعض االح �ت��رام ل��ه ،ال أستطيع أن
أرى م�ك��ان��ًا للنساء ف��ي ك��رة ال�ق��دم،
ال أود أن أق � ��ول ذل � ��ك ،ول� �ك ��ن ه��ذه
ه��ي الحقيقة» .ه��ذه الجملة قالها
األسبوع املاضي ،النجم
اإلي � � �ط� � ��ال� � ��ي ال� � �س � ��اب � ��ق،
ج� � � �ي� � � �ن � � ��ارو غ � � � ��ات � � � ��وزو.
وبالرغم من أن غاتوزو
يرى جينارو
اش � �ت � �ه� ��ر ب �ش �خ �ص �ي �ت��ه
غاتوزو أن ال مكان ال�ح��ادة وال�ص��ارم��ة ،فإن
ه ��ذا ال �ق��ول غ�ي��ر مقبول
للنساء في كرة
ال �ب �ت��ة م ��ن ن �ج��م م �ي�لان
القدم!
ال� � �س � ��اب � ��ق .ك� � � ��ان ح ��ري ��ًا
ب � � �غ � ��ات � ��وزو أن ي� ��داف� ��ع
ب�ط��ري�ق��ة أخ ��رى أو على
األق� ��ل ع�ل��ى ن�ح��و أل �ط��ف ع��ن امل��دي��ر
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ن��ادي ال �ل��وم �ب��اردي،
أدري��ان��و غالياني ،ف��ي معركته مع
باربرا ،نجلة مالك الـ«روسونيري»،
س �ي �ل �ف �ي��و ب ��رل ��وس� �ك ��ون ��ي ،امل��وك �ل��ة
بالشؤون االقتصادية والتسويقية
ف � ��ي م� � �ي �ل��ان .غ� �ي ��ر م� �س� �م ��وح ع �ل��ى
اإلط�ل�اق إن ك��ان غ��ات��وزو ال يشارك
ب� � ��ارب� � ��را رؤي � �ت � �ه� ��ا أو أن � � ��ه ي �ط �م��ح
إل ��ى م��رك��ز ف ��ي ن ��ادي ��ه أو أن ��ه على
خ �ل��اف م ��ع زوج� �ت ��ه ف ��ي امل� �ن ��زل أن
يشن هجومًا قاسيًا على الوجود
النسائي برمته في كرة القدم.

روما
ِملكهن
يشكل روما اإليطالي
نموذجًا للدور الفاعل للمرأة
في مجال اإلدارة في كرة
القدم ،فهو أكثر ناد عريق
تسلمت رئاسته سيدات .فقد
خلفت فلورا زوجها دينو
فيوال في هذا املنصب عند
وفاته مطلع التسعينيات.
لكن األكثر شهرة منها هي
روزيال (الصورة) التي خلفت
والدها فرانكو سينسي عند
وفاته من عام 2008
حتى .2011

من قال إنه ال مكان للنساء في كرة
ال �ق��دم؟ م��ن ق ��ال إن ص ��ورة ال�ن�س��اء
ف��ي ع��ال��م ه��ذه ال�ل�ع�ب��ة ت��رت�ب��ط فقط
ب��اه�ت�م��ام وس��ائ��ل اإلع �ل�ام العاملية
باإلضاءة على صديقة هذا النجم
أو ذاك ،وما مدى تأثيرها عليه ،أو
ب��اخ�ت�ي��ار أج �م��ل ص��دي�ق��ة أو زوج��ة
نجم ف��ي ه��ذا ال ��دوري األوروب ��ي أو
ذاك ،أو أجمل مشجعة لهذا الفريق
وذاك املنتخب؟ من قال إن «ضعف»
ش�ع�ب�ي��ة ب� �ط ��والت ك� ��رة ال� �ق ��دم ل��دى
السيدات بنظر كثيرين (وه��و أمر
غير صحيح ،ب��ل إن ه��ذه النتيجة
تبدو طبيعية ملن يريد أن يضع كرة
النساء في مقارنة مع كرة الرجال)
يعني حتمًا أن امل ��رأة ستفشل في
عالم اإلدارة في ه��ذه اللعبة إن في
املكاتب أو في امللعب (كمدربة).
ب��ارب��را برلوسكوني نفسها تبدو
ً
م�ث��اال ساطعًا ل�ق��وة امل ��رأة ف��ي عالم
ك ��رة ال� �ق ��دم .ف �م��ا ي �ب��دو واض �ح��ًا أن
ه� ��ذه ال �ص �ب �ي��ة ت �ت �م �ت��ع ب�ش�خ�ص�ي��ة
ق ��وي ��ة وق � � ��درة ع �ل��ى ال �ت��أث �ي��ر ع�ل��ى
م��ن ه��م ح��ول �ه��ا .ف ��أن ت�ض��ع ب��ارب��را
«رأسها ب��رأس» شخص كغالياني
ال��ذي ي�ع� ّ�د ج��زءًا م��ن ت��اري��خ ميالن،
وتجبره على التنحي ،فهذا ما هو
غ�ي��ر ق�ل�ي��ل أو ع��اب��ر ع�ل��ى اإلط �ل�اق.
أثبتت هذه الشابة أنها قادرة على
ال �س �ي��ر ف ��ي ده ��ال �ي ��ز ع ��ال ��م اإلدارة
الشائك في هذه اللعبة .قبل حوالى
عامني ،كانت باربرا تلتقط الصور

ال� �ت ��ذك ��اري ��ة ال � ��ى ج ��ان ��ب غ��ال �ي��ان��ي
ف ��ي ح��دي �ق��ة م��رك��ز ال� �ن ��ادي ع�ن��دم��ا
أصبحت عضوًا في مجلس إدارته،
وإذا ب �ه��ا اآلن ت �غ��دو وح ��ده ��ا في
ال�ص��ورة .برنامجها واض��ح :إع��ادة
فريق ميالن ال��ى شبابه ونضارته
ب �ع��دم��ا ب ��دا ك �ـ«ك �ه��ل» ف ��ي ال�ع��ام�ين
األخيرين ،وهذا ما ال يتم ،برؤيتها،
اال بإطاحة الطاقم اإلداري القديم
وض� � ��خ ح� �ي ��وي ��ة ال � �ش � �ب ��اب وف� �ك ��ره
ال�ج��دي��د ف�ي��ه .ب��ارب��را م��اض�ي��ة قدمًا

لخالفة والدها في ميالن .باتت اآلن
األم ��ل ال ��ذي ي�ت�ع�ل��ق ب��ه امل�ي�لان�ي��ون
ل��رؤي��ة فريقهم م�ج��ددًا ف��ي ال��ري��ادة
املحلية واألوروبية.
لكن ب��ارب��را ليست األنثى الوحيدة
ال �ت��ي ت �ق��دم ن�م��وذج��ًا ل��وج��ود امل ��رأة
الفاعل في عالم اإلدارة في اللعبة.
فالروسية مارغاريتا (بوغدونوف)
لويس _ دريفوس ،تمتلك اآلن فريق
مرسيليا الفرنسي منذ ع��ام .2009
املرأة التي تتقن خمس لغات والتي

الكرة الذهبية
ال تساهل مع
العنف في البرازيل

رونالدو وريبيري وميسي املرشحون الثالثة للكرة الذهبية
أع �ل��ن االت �ح��اد ال��دول��ي ل �ك��رة ال�ق��دم
«ال �ف �ي �ف��ا» أن ال �س �ب��اق ع �ل��ى ج��ائ��زة
ال� �ك ��رة ال��ذه �ب �ي��ة ألف �ض��ل الع ��ب في
ال� �ع ��ال ��م ل� �ع ��ام  2013ان �ح �ص��ر ب�ين
نجم برشلونة األرجنتيني ليونيل
م� �ي� �س ��ي ،ون � �ج ��م ب� ��اي� ��رن م �ي��ون �ي��خ
ال �ف��رن �س��ي ف ��ران ��ك ري �ب �ي��ري ،ون�ج��م
ال �ب��رت � َغ��ال ك��ري �س�ت �ي��ان��و رون ��ال ��دو.
ُ
وسيعلن اسم الفائز بهذه الجائزة
ال � �ت� ��ي ت �م �ن �ح �ه��ا م �ج �ل ��ة «ف� ��ران� ��س
ف��وت �ب��ول» ال�ف��رن�س�ي��ة و«ف �ي �ف��ا» في
 13ك��ان��ون ال�ث��ان��ي املقبل ف��ي قصر
امل ��ؤت� �م ��رات ف ��ي زي � ��وري � ��خ .وك��ان��ت
ال�لائ �ح��ة االول �ي��ة امل�خ�ت�ص��رة تضم
 23الع �ب��ًا ،بينهم ال��وي�ل��زي غ��اري��ث
ب� ��اي� ��ل امل� �ن� �ت� �ق ��ل ه� � ��ذا امل � ��وس � ��م إل ��ى
ص � �ف� ��وف ري � � ��ال م � ��دري � ��د ،آت � �ي� ��ًا م��ن
توتنهام مقابل  100مليون ي��ورو،
واألوروغواياني ادينسون كافاني
امل �ن �ض��م ب � ��دوره ال ��ى ب ��اري ��س س��ان
ج� �ي ��رم ��ان ال �ف��رن �س��ي وال �ه��ول �ن��دي
اري�ي�ن روب��ن امل�ت��وج برفقة ريبيري
م ��ع ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ ب �ل �ق��ب دوري
ابطال اوروب��ا .وكانت حصة االسد
م��ن امل��رش�ح�ين ف��ي ال�لائ�ح��ة االول�ي��ة
من الفريق البافاري حيث بلغ عدد

المرشحون ألفضل مدرب
ان �ح �ص��رت امل �ن��اف �س��ة ع �ل��ى ج ��ائ ��زة أف�ض��ل
مدرب بني مدرب مانشستر يونايتد السابق
االسكوتلندي اليكس فيرغيسون ،وم��درب
بايرن ميونيخ يوب هاينكس الذي قاد بايرن
إل��ى الثالثية ال�ت��اري�خ�ي��ة ،قبل ان
يترك مكانه لالسباني جوسيب
غ� ��ورادي� ��وال ،وم � ��درب ب��وروس �ي��ا
دورت�م��ون��د ي��ورغ��ن ك�ل��وب .وك��ان
م� � � � ��درب امل � �ن � �ت � �خ ��ب االس � �ب� ��ان� ��ي
فيسنتي دل ب��وس�ك��ي ،ق��د ت��وج

ً
الالعبني  6ه��م ،فضال ع��ن ريبيري
وروب� ��ن ،ب��اس�ت�ي��ان شفاينشتايغر
وت��وم��اس مولر والقائد فيليب الم
وال �ح��ارس م��ان��وي��ل ن��وي��ر .وشملت
ال �ل�ائ � �ح ��ة أي � �ض� ��ًا ن� �ج ��م ب��رش �ل��ون��ة
ال �ج��دي��د ال �ب��رازي �ل��ي ن �ي �م��ار ال �ق��ادم
م��ن س��ان�ت��وس ال �ب��رازي �ل��ي ،وه��داف
اتلتيكو م��دري��د االس�ب��ان��ي امل��وس��م
امل � � ��اض � � ��ي وم� � ��ون� � ��اك� � ��و ال� �ف ��رن� �س ��ي

بالجائزة العام املاضي بعد ان قاد منتخب
ب�لاده ألن يكون اول منتخب يحرز ثالثية
ك��أس اوروب� ��ا ،ك��أس ال�ع��ال��م ،وك ��أس اوروب ��ا
م��رة أخ ��رى .ام��ا بالنسبة إل��ى امل��درب�ي�ن في
كرة القدم النسائية ،فانحصرت
املنافسة بني مدرب فولفسبورغ
االملاني رالف كيليرمان ،ومدربة
امل�ن�ت�خ��ب االمل��ان��ي سيلفيا ن�ي��د،
وم��درب��ة املنتخب ال�س��وي��دي بيا
سوندهاج.

قاد هاينكس
بايرن إلى
ثالثية تاريخية
(أرشيف)

حاليًا الكولومبي رادام�ي��ل فالكاو
غارسيا .ويبدو التنافس مفتوحًا
بني ريبيري ورونالدو على حساب
م �ي �س��ي ،وذل � ��ك ب �ع��د ت �ت��وي��ج االول
بثالثية ال��دوري والكأس االملانيني
ودوري ابطال اوروبا ونيله جائزة
االتحاد االوروبي الفضل العب في
ال �ق��ارة ال�ع�ج��وز .وتشير املعطيات
ال� � ��ى ان االخ � �ت � �ي� ��ار ق � ��د ي� �ق ��ع ع �ل��ى

رون ��ال ��دو ،وذل� ��ك ب �ع��د ق� ��رار ال�ف�ي�ف��ا
ب�ت�م��دي��د ب ��اب ال�ت�ص��وي��ت ح�ت��ى 29
ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ،م ��ا س �م��ح بشكل
أو ب ��آخ ��ر ب ��أخ ��ذ ثل��اث �ي��ة رون ��ال ��دو
ف � ��ي م� ��رم� ��ى ال � �س ��وي ��د ف � ��ي امل �ل �ح��ق
املؤهل إلى مونديال  2014في عني
االع �ت�ب��ار .وك ��ان رون��ال��دو ق��د أح��رز
ال� �ك ��رة ال��ذه �ب �ي��ة م� ��رة واح� � ��دة حني
ك ��ان الع �ب��ًا ف��ي ص �ف��وف مانشستر
ي��ون��اي �ت��د ع � ��ام  ،2008ف �ي �م��ا دون
م �ي �س��ي اس� �م ��ه ف� ��ي ال � �ت ��اري ��خ ب�ع��د
تتويجه املوسم املاضي بالجائزة
للمرة الرابعة على التوالي .واصبح
م� �ي� �س ��ي اول الع � � ��ب ي � �ت� ��وج ب �ه ��ذه
الجائزة التي تغير اسمها واصبح
ال �ك��رة ال��ذه�ب�ي��ة «ف �ي �ف��ا» ،ب�ع��د دم��ج
ج��ائ��زة ال �ك��رة ال��ذه�ب�ي��ة ال�ت��ي كانت
تقدمها «فرانس فوتبول» وجائزة
أف �ض��ل الع ��ب ف��ي ال �ع��ال��م ال �ت��ي ك��ان
يقدمها االت �ح��اد ال��دول��ي ،ف��ي ارب��ع
مناسبات متفوقًا على الهولنديني
ي� ��وه� ��ان ك� ��روي� ��ف ( 1971و1973
و )1974وماركو فان باسنت (1988
و 1989و )1992ورئ �ي��س االت �ح��اد
االوروب��ي الحالي الفرنسي ميشال
بالتيني ( 1983و 1984و.)1985

أدانت الرئيسة البرازيلية
ديلما روسيف االشتباكات
الدامية بني مشجعي اتلتيكو
بارانا وفاسكو دا غاما في
جنوب البالد .ودعت روسيف
الى أن تحضر الشرطة في
املالعب قل ستة اشهر
من تنظيم كأس العالم
 .2014وكتبت في صفحتها
الشخصية على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر»« :بلد كرة
القدم ال يمكنه التساهل
مع العنف في املالعب».
وطالبت بحضور الشرطة في
املالعب وإلقاء القبض فورًا
على املشجعني املشاغبني».
وشددت روسيف على أن
مشاهد العنف تتعارض
مع كل ما نعتقد أنه كرة
قدم» .وأوضحت رئيسة البالد
أنها طالبت وزير الرياضة
الدو ريبيلو باتخاذ إجراءات
ملواجهة العنف كي ال تتكرر
املشاهد في كأس العالم.

