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رياضة

تصفيات مونديال 2018

كوسوفو في حرب استعادة نجومها المخطوفين
التاريخ سيسجل الليلة بداية مشوار منتخب
كوسوفوعلى ساحة كرة القدم الدولية
رسميًا .منتخب اإلقليم الذي انتزع اعتراف
االتحادين الدولي واألوروب ــي بوجوده،
ق ــد ي ـكــون واحـ ـ ـدًا م ــن أبـ ــرز المنتخبات
األوروبية ،لكن فقط في حال استعادته
نجومه «المخطوفين»
شربل ّ
كريم
قـ ـب ــل أش ـ ـهـ ـ ٍـر ق ـل ـي ـل ــة حـ ـم ــل وفـ ـ ـ ـ ٌـد مــن
كــوســوفــو آم ــال شـعـ ٍـب وذه ــب بــه إلى
أعلى مرجع في كرة القدم األوروبية.
وق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذاك أق ـ ـ ـ ـ ـ ّـر "يـ ـ ــوي ـ ـ ـفـ ـ ــا" انـ ـضـ ـم ــام
كوسوفو إلى عائلته ،فكانت اللحظة
التاريخية التي أثارت مشاعر غالبية
أعـ ـض ــاء ال ــوف ــد ال ــذي ــن ب ـك ــوا ب ـش ــدة،
حاملني كرات زرقاء تحمل اسم البلد
الذي قاتلوا من أجل استقالله.
هــذه الــدمــوع لــم تكن ســوى انعكاس
لـ ـح ــال ــة ع ــاطـ ـفـ ـي ــة ي ـع ـي ـش ـه ــا ش ـعــب
ك ــوس ــوف ــو م ـن ــذ إعـ ــانـ ــه اس ـت ـق ــال ــه،
إذ ش ـع ــر ف ــي ت ـل ــك ال ـل ـح ـظــة بـمـعـنــى
االس ـ ـت ـ ـقـ ــال وط ـ ـع ـ ـمـ ــه ،وخـ ـص ــوص ــا
أن ب ـلــدانــا ع ــدة عـلــى رأس ـهــا صربيا
وروسيا ال تعترف باستقالل اإلقليم
ً
السابق وال تعترف به كدولة أصال.
ومسألة املشاعر هي األساس في كل
شيء ُيبنى اآلن في كرة القدم هناك،
إذ ال يـمـكــن ال ـحــديــث ع ــن وجـ ــود أي
شيء ملموس .اتحاد نشأ من العدم،
وهيكلية مفقودة ،إذ ال تمتلك البالد
حـتــى أي مـلـعــب ب ـمــواص ـفــات دولـيــة
يسمح لـهــا بـخــوض م ـب ــاراة رسمية
ّ
مسجلة في "الفيفا" ،لذا فإن منتخب
ك ــوس ــوف ــو س ـي ـع ـت ـمــد أحـ ـ ــد امل ــاع ــب
األلبانية أرضًا له في تصفيات كأس
العالم .2018
ً
كوسوفو أصال ال تملك سوى أسلوب
اللعب على املشاعر لكي تبني كرتها،
وهي املسألة التي لن تكون مضطرة
إل ـ ــى ال ـع ـم ــل ع ـل ـي ـهــا بـ ـجـ ـه ـ ٍـد ،بـ ُـح ـكــم
وجودها طبيعيًا في كل مكان تقريبًا
ف ــي ال ـ ـقـ ــارة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي هــاجــر
أبناؤها إلى بلدانها هربًا من قساوة
الحرب.
فـ ـ ـف ـ ــي ح ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــران امل ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــي ،ل ـع ـب ــت
سويسرا مــع ألبانيا فــي لنس خالل
ّ
ك ــأس أوروب ـ ــا  ،2016وح ـكــى معلقو
امل ـب ــاري ــات ك ـث ـي ـرًا ع ــن ن ـجــم املنتخب
السويسري غرانيت شــاكــا وشقيقه
توالنت الذي وقف في وجهه مدافعًا
ع ــن ألـ ـ ــوان امل ـن ـت ـخــب األلـ ـب ــان ــيّ .
ردد
هــؤالء كثيرًا معلومات عن مجموعة
العـبــن مــن أص ــول البانية يدافعون
ع ــن ألـ ـ ــوان س ــوي ـس ــرا ال ـت ــي ه ــاج ــروا
إليها أو ُولدوا فيها ،لكن الحقيقة أن
كل شــيء في تلك املـبــاراة كــان يحكي
عن كوسوفو من دون أن يذكرها أحد.
ّ
سويسرا تسلحت بشاكا وشـيــردان
شــاكـيــري وف ــال ــون بـهــرامــي وغيرهم
م ــن ال ــاع ـب ــن األس ــاس ـي ــن أص ـحــاب

ٌ
عدد من الالعبين ينوون ترك منتخباتهم واالنضمام إلى منتخب كوسوفو (أرشيف)

األس ـم ــاء امل ـع ــروف ــة .ك ــل ه ــؤالء تـعــود
أصولهم إلى كوسوفو التي منطقيًا
تملك الحق األول في الحصول على
خدماتهم ،لكنها لم تكن تملك سابقًا
أي منتخب ،وبــالـتــالــي تشتتت هذه
األس ـ ـمـ ــاء وغ ـي ــره ــا ب ــن امل ـن ـت ـخ ـبــات
األوروبية املختلفة.
وه ـ ـن ـ ــا وق ـ ـع ـ ــت امل ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة ،ف ــاع ـب ــو
ك ــوس ــوف ــو هـ ــم ت ـ ّم ــام ــا م ـث ــل آب ــائ ـه ــم
وأجـ ـ ــدادهـ ـ ــم ،ي ـح ــن ــون إل ـ ــى الـ ـج ــذور
ويـشـعــرون بــأنــه ال ب ـ ّـد أن يـكــون لهم
دور فــي تثبيت االس ـت ـقــال ،فأطلت
ُ
املشاعر مجددًا لتحدث ضجيجًا في
ً
اتحادات وطنية ،وصوال إلى االتحاد
الدولي.
دول ـ ـ ــة ك ــوس ــوف ــو ت ـب ـح ــث ال ـ ـيـ ــوم عــن
نجومها "املخطوفني" ،وهؤالء ّ
يلبون
صرختها ،فأطلقوا صرخة بدورهم،
ط ــال ـب ــن الـ ـتـ ـح ـ ّـرر مـ ــن ارت ـب ــاط ــات ـه ــم

الــدولـيــة ،وك ــان على رأسـهــم غرانيت
شاكا الذي استثناه "الفيفا" من تبديل
خـيــاره على الصعيد الــدولــي تمامًا
كغيره من الالعبني بحجة مشاركته
في بطولةٍ رسمية هي "يــورو ."2016
وكما لم تتمكن سويسرا من  11العبًا
ولدوا على أراضيها وذهبوا للدفاع
عـ ــن ألـ ـ ـ ــوان ألـ ـب ــانـ ـي ــا ،ك ـ ــذا كــوســوفــو

اعتبر االتحاد
السويسري تصرفات
كوسوفو غير اخالقية

ال ـي ــوم رغ ــم اخ ـتــراق ـهــا الـكـبـيــر ال ــذي
ً
جـ ـع ــل االت ـ ـح ـ ــاد الـ ـس ــويـ ـس ــري م ـث ــا
ـان يـصــف فـيــه م ـحــاوالت
يـ
خــرج ب ـب ـيـ ٍ
ّ
القيمني على اتحاد كوسوفو إلقناع
ّ
بالتحول إليه،
الالعبني السويسريني
بالعملية الالأخالقية.
مشاعر أبناء كوسوفو تعلو كل شيء
حــالـيــا ،فـشــرع الع ـبــون كـثــر يطلبون
االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إلـ ـ ــى امل ـن ـت ـخ ــب ال ـج ــدي ــد
رغ ــم خــوضـهــم م ـبــاريــات دول ـيــة عــدة
م ــع مـنـتـخـبــات أخـ ــرى ،أم ـث ــال فــالــون
بيريشا الذي لعب  23مباراة بقميص
منتخب ال ـنــروج ،وأل ـبــرت بونجاكو
الـ ــذي لـعــب  6م ـبــاريــات م ــع منتخب
سويسرا ،وأمـيــر رحماني الــذي كان
ق ــد س ـجــل هــدفــا ألل ـبــان ـيــا ف ــي مــرمــى
كوسوفو خــال مـبــاراة وديــة جمعت
بـ ــن امل ـن ـت ـخ ـب ــن فـ ــي ت ـش ــري ــن األول
املاضي!

هي معضلة حقيقية تصيب "الفيفا"
ح ــال ـي ــا ،ألن ك ــل ه ـ ــؤالء ال ــاع ـب ــن لم
يكن بإمكانهم االختيار سابقًا ،لعدم
وج ـ ـ ــود م ـن ـت ـخ ـ ٍـب اسـ ـم ــه ك ــوس ــوف ــو،
بأعداد
واليوم وفي حال انضمامهم
ٍ
كبيرة إلــى املنتخب الـحــديــث العهد
س ـي ـجـ ّـرون الع ـبــن آخــريــن مـعــروفــن
أم ـثــال عــدنــان ي ــان ــوزاي ال ــذي اخـتــار
ب ـل ـج ـي ـك ــا م ـ ــن ب ـ ــن م ـن ـت ـخ ـب ــات ع ــدة
متاحة ،وخصوصًا أنــه ال يوجد أي
الع ــب ف ــي مـنـتـخــب كــوســوفــو يلعب
فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـح ــارس ــن
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط ـ ـيـ ــن فـ ـ ــامـ ـ ــور نـ ـي ــزي ــري
وغرانيت كولشي.
مهمة تـحــريــريــة جــديــدة لـكــوســوفــو،
لنجوم ُسرقوا منها في
لكن هذه املرة
ٍ
ظ ــروف الـحــرب البشعة ،وهــي تعمل
عـلــى ل ـ ّـم شـمــل لـكـتــابــة ت ــاري ــخ جــديــد
بطموح التأهل إلى املونديال.

نتائج وبرنامج تصفيات أوروبا لمونديال 2018
 المجموعة الثالثة:النروج  -أملانيا 3-0
ت ـ ــوم ـ ــاس مـ ــولـ ــر ( 16و )60وجـ ــوشـ ــوا
كيميتش (.)45
سان مارينو  -أذربيجان 1-0
روسالن غوربانوف (.)45
تشيكيا  -إيرلندا الشمالية 0-0

 المجموعة الخامسة:الدنمارك – أرمينيا 0-1
كريستيان إيريكسن (.)17

 المجموعة السادسة:سلوفاكيا – إنكلترا 1-0
آدم الالنا (.)90

كازاخستان  -بولونيا 2-2
س ـ ـيـ ــرغـ ــي كـ ـي ــزنـ ـيـ ـشـ ـنـ ـك ــو ( 52و)58
لكازاخستان ،وبــارتــوس كابوستكا ()9
وروب ـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي ( 35م ــن ركـلــة
جزاء) لبولونيا.

مالطا  -اسكوتلندا 5-1
ألـ ـف ــرد إي ـف ـي ــون ــغ ( )14مل ــال ـط ــا ،وروب ـ ــرت
س ـن ــودغ ــراس ( 10و 61م ــن رك ـلــة ج ــزاء
و )84وك ــري ــس م ــارت ــن ( )53وسـتـيـفــن
فليتشر ( )78السكوتلندا.

رومانيا  -مونتينيغرو 1-1

ليتوانيا  -سلوفينيا 2-2

 اإلثنين: املجموعة الرابعة:جورجيا  -النمسا ()19,00
ويلز  -مولدافيا ()21,45
صربيا  -جمهورية إيرلندا ()21,45
 املجموعة السابعة:إسبانيا  -ليشتنشتاين ()21,45
ألبانيا  -مقدونيا ()21,45
إسرائيل  -إيطاليا ()21,45
 املجموعة التاسعة:كرواتيا  -تركيا ()21,45
أوكرانيا  -إيسلندا ()21,45
فنلندا  -كوسوفو ()21,45

 الثالثاء: املجموعة األولى:بيالروسيا  -فرنسا ()21,45
السويد  -هولندا ()21,45
بلغاريا  -لوكسمبور ()21,45
 املجموعة الثانية:سويسرا  -البرتغال ()21,45
أندورا  -التفيا ()21,45
جزر الفارو  -املجر ()21,45
 املجموعة الثامنة:قبرص  -بلجيكا ()21,45
البوسنة والهرسك  -أستونيا ()21,45
جبل طارق  -اليونان ()21,45

