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رياضة

رياضة
الكرة اللبنانية

حنين الى الزمن الجميل

األندية في قفص االتهام

بين الماضي والحاضر ّ
تبدلت
االمور كثيرًا في كرة القدم
اللبنانية ،فولد ذاك الحنين الى
الزمن الجميل ،أي الى تلك
االيام حيث عرفت الفرق
زحمة على صعيد الالعبين
أصحاب المستوى المميز،
وهو أمر يختلف تمامًا عماّ
هي عليه الحال في هذا
ّ
الزمن ،حيث بات الالعب الجيد
عملة صعبة ،فباتت صورة
اللعبة مغايرة ّ
كليًا
شربل ّ
كريم
يـ ـك ــرر أحـ ـ ــد ال ــاعـ ـب ــن امل ـخ ـضــرمــن
الذين ال يزالون يتألقون في املالعب،
ّ
رغم تخطيه سن االعتزال الطبيعي،
ّ
أن عمره طــال فــي اللعبة بسبب قلة
الــاع ـبــن املـمـيــزيــن ال ــذي ــن اقـتـحـمــوا
كـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي امل ــواس ــم
القريبة املاضية .ويتقاطع هذا الكالم
مع حنني كبير عند البعض الى أيام
العبني نجوم ال يــزالــون يستذكرون
أهـ ــداف ـ ـهـ ــم ال ـج ـم ـي ـل ــة وإنـ ـج ــازاتـ ـه ــم
الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــدي االنـ ــديـ ــة
واملـنـتـخــب .ويـنـسـحــب ال ـكــام ايضًا
ليصل الى ّ
حد املقارنة بني ما عرفته
م ــاع ــب ل ـب ـنــان وم ــا ت ـش ـهــده حــالـيــا،
حـيــث ي ـتـ ّـم الـتـصــويــب ت ـحــدي ـدًا على
مسألة انـخـفــاض مستوى املنافسة
واملستوى الفني بسبب عــدم ارتقاء
ـدد ال ي ـس ـت ـه ــان بـ ــه مــن
م ـس ـت ــوى ع ـ ـ ـ ٍ
الالعبني الى مرتبة اللعب في دوري
الدرجة االولى.
امل ـ ـهـ ــم أن االس ـ ـ ـبـ ـ ــاب تـ ـتـ ـع ــدد ل ـه ــذه
املـ ـعـ ـضـ ـل ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــاح ـ ــق الـ ـ ـ ـ ــدوري

ال ـل ـب ـن ــان ــي م ــوس ـم ــا ب ـع ــد آخـ ـ ــر ،لـكــن
ّ
ـان واحــد
املفارقة أنها تصب فــي مـكـ ٍ
في نهاية املطاف ،حيث يمكن تحديد
هوية املسؤول االول واالخير عنها،
ّ
والـ ـت ــي ال ي ـب ــدو أن الـ ـح ــل ل ـهــا يقف
على مسافة قريبة من املالعب التي
اشتاق جمهورها الــى أسماء تطلق
آهاتهم ويتغنون بها على أنها رموز
وطنية وتاليًا تاريخية.
العودة الى املاضي ال تترك املرء أمام
اقتناع مستند إلى أسس علمية تقول
بــأن هناك ف ــوارق كبيرة بــن الالعب
في املاضي ونظيره في الحاضر ،إذ
ـاب
إن االم ــر قــد يـكــون طبيعيًا السـبـ ٍ
ال تــرت ـبــط ب ــال ـق ــدرة الـفـنـيــة لــاعـبــن
الـســابـقــن وال ـحــال ـيــن .ه ــذه املـســألــة
تــأخــذنــا ال ــى نـقـطــة اس ــاس ـي ــة ،وهــي
العقلية القديمة التي ال تزال سائدة
في اللعبة ،والتي لم تتبدل مع ّ
تبدل
ّ
وتطورها ،ما أبقى الالعب
كرة القدم
اللبناني في الــدائــرة نفسها ،أي إنه
ـان يـبـعــد سـنــوات
بـقــي واق ـفــا فــي م ـكـ ٍ
طــويـلــة ال ــى الـ ــوراء .والــافــت أن ــه في
تلك السنوات كان عطاء الالعب أكبر،
وذلــك انطالقًا مــن انتمائه العاطفي
ال ــى ن ــادي ــه ،وذلـ ــك ع ـكــس م ــا ظـهــرت
عـلـيــه ال ـح ــال ف ــي أح ـي ــان ك ـث ـيــرة ،في
الفترة االخيرة ،حيث الوالء االول هو
للقيمة املالية التي يتمحور حولها
الـعـقــد ال ــذي يــربــط الــاعــب بــالـنــادي
الذي يدافع عن الوانه.

بين الهواية واالحتراف
وتضاف الى هذه النقطة نقطة اخرى
ال يمكن أن تسقط من ذهــن متابعي
الـكــرة فــي تسعينيات الـقــرن املاضي
وال ي ــزال ــون يـتــابـعــونـهــا ف ــي ايــامـنــا
ه ـ ــذه .وه ـن ــا ال ـح ــدي ــث ع ــن مــاحـظــة
يمكن اخــذهــا مــن اي ص ــورة قديمة
لالعبني ينشطون في الدوري ،حيث
ت ـبــدو الـبـنـيــة الـجـســديــة لغالبيتهم
مـ ـمـ ـتـ ــازة ،وذل ـ ـ ــك ب ـع ـك ــس مـ ــا يـظـهــر
عـلـيــه الع ـبــون حــالـيــون يـلـعـبــون في
دوري االضـ ــواء لكنهم ال يتمتعون

يحتاج الالعب اللبناني إلى التطور أكثر (عدنان الحاج علي)

ّ
باملقومات البدنية املطلوبة.
ل ـهــذه الـنـقـطــة اه ـم ـيــة فـنـيــة يعرفها
املــدربــون املحليون ،وتحديدًا اولئك
الــذيــن خــاضــوا غـمــار دوري الــدرجــة
االولـ ـ ــى ،إذ يـعـلـمــون م ــدى تــأثـيــرهــا
عـلــى االداء ال ـعــام لــاعــب ،ويعلمون

تبدو األندية المسؤولة األولى عن
عدم إنتاج الالعبين وتطويرهم
ايـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا س ـ ـب ـ ــب ض ـ ـع ـ ــف الـ ــاع ـ ـبـ ــن
الـحــالـيــن عـلــى ه ــذا الـصـعـيــد ،وهــو
طــري ـقــة عـيـشـهــم غ ـيــر امل ـتــزنــة وع ــدم
انتباههم الى انواع مأكلهم وساعات
نــوم ـهــم ،وه ــو أم ــر مـسـتـغــرب لـكــون
كانت المنافسة في الماضي أقوى من اليوم (عن الويب)

قسم كبير منهم يعيش حـيــاة شبه
احترافية بحيث ال يشغل أي وظيفة
غير ال ـكــرة ،وذل ــك عكس الــوضــع في
املاضي حيث عاش الالعبون ظروفًا
صعبة بفعل وظائف متعبة ،لكنها
ايـضــا انعكست ايـجــابــا على طريقة
مكان ما ،إذ كونها كانت
عيشهم في
ٍ
ت ـف ــرض ع ـل ـي ـهــم االس ـت ـي ـق ــاظ ب ــاك ـرًا،
ف ــاض ـط ــروا إلـ ــى ال ـخ ـل ــود ل ـل ـنــوم في
وقت مبكر وابتعدوا عن السهر.
ٍ
لـ ــذا ،ف ــإن م ـســألــة ذهـ ــاب ال ـب ـعــض الــى
ع ـ ـيـ ــش حـ ـ ـي ـ ــاة االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراف مـ ـ ــن دون
االنـشـغــال بوظيفة اخ ــرى أخــذتــه الــى
ال ـع ـي ــش ح ـ ـ ـ ّـرًا وم ـ ــن دون الـ ـت ــزام ــات،
ـراغ ك ـب ـي ـرًا وأراد مــأه
ف ــوج ــد وق ــت ف ـ ـ ٍ
بأمور تؤثر سلبًا في مسيرته
احيانًا
ٍ
ال ـ ـكـ ــرويـ ــة ،م ـن ـه ــا ال ـس ـه ــر أو ت ـحــويــل
الطعام الى وسيلة تسلية.

العقلية االدارية القديمة
كل هذا ال يساعد الالعب الحالي على
تطوير مستواه ،لكن ايضًا هناك من
ُيـســأل بشكل اســاســي عــن عــدم ّ
تطور
ٍ
الالعب واللعبة ،وهــي ادارات االندية
الـتــي تعتبر املـســؤولــة االول ــى عــن كل
ش ـ ــيء فـ ــي مـ ــا خ ـ ـ ّـص ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـتــي
تــرتـبــط بـفــرقـهــا ع ــام ــة .ه ــذه اإلدارات
ه ــي م ــن ي ـخ ـت ــار امل ـ ــدرب ـ ــن ،وه ـ ــي مــن
تضع استراتيجيات االنتقاالت ،وهي
التي تشرف على فرق الفئات العمرية

املـ ـفـ ـت ــرض ان تـ ـك ــون م ـن ـت ـج ــة ،وه ــي
م ـس ــؤول ــة ع ــن االرض ال ـت ــي ُي ـف ـتــرض
الزرع فيها ،أي املالعب التي ال تصلح
بـمـعـظـمـهــا إلط ـ ــاق م ـش ــاري ــع تـطــويــر
الــاعـبــن مـنــذ صـغــرهــم حـتــى الفريق
االول.
ويبدو الفتًا أن كل االندية ذهبت الى
تعيني العبني سابقني لالشراف على
اجـهــزتـهــا الـفـنـيــة ،لـكــن الـقـســم االكـبــر
بشكل
مـ ّنـهــم فـشــل فــي مـهــامــه ،ال بــل
ٍ
ّ
متميز على
العب
أدق فشل في تقديم
ٍ
صــورتــه .وفــي هــذه النقطة ضــرر عام
على اللعبة ،لكن سببها بديهي أيضًا،
إذ إنــه فــي ايــام هــؤالء املــدربــن الذين
ّ
تميزوا سابقًا كالعبني بالفطرة ،لم
على
يـكــن هـنــاك مــدربــون تكتيكيون َّ
ـال ،وب ــال ـت ــال ــي ل ــم يـتـلــق
م ـس ـت ــوى ع ـ ـ ـ ٍ
املـ ــدربـ ــون ال ـح ــال ـي ــون اعـ ـل ــى االفـ ـك ــار
الـتـكـتـيـكـيــة ،لـ ــذا ال يـمـكـنـهــم تـطــويــر
الالعبني الحاليني ،ما يعني أنه ليس
هناك كــوادر تدريب يخدمون اللعبة
ُ
بالشكل املطلوب ،وهو أمر تسأل عنه
االندية طبعًا ،وخصوصًا تلك التي ال
تثق الــى حـ ٍّـد كبير بــاملــدرب االجنبي
ً
الـ ـق ــادم عـ ـ ــادة ب ـم ـش ــروع ب ـن ــاء طــويــل
االم ــد مقابل طـلـ ٍـب مشترك عند هذه
االندية بتحقيق النتائج قبل اي شيء
آخر ،ال االستثمار بالالعبني الشبان
ّ
للتطور،
ومنحهم فــرصــة االحـتـكــاك
وهو أمر لو لم يكن موجودًا ملا ذهب
االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي أخ ـي ـرًا ال ــى إجـبــار
ـدد م ـعـ ّـن من
ـاد ع ـلــى إش ـ ــراك عـ ـ ٍ
ك ــل نـ ـ ٍ
الالعبني الشبان في املوسم املقبل.
ومـ ـس ــأل ــة ال ـن ـه ــج ال ـ ـعـ ــام أو الـعـقـلـيــة
ّ
االداري ـ ـ ـ ــة الـ ـس ــائ ــدة ال ـت ــي ت ــرك ــز عـلــى
بشكل خاص،
االهتمام بالفريق االول
ٍ
ال ّ
بشكل صحيح على صعيد
تؤسس
ٍ
الـنــاشـئــن ثــم تـطـلــب تنمية موهبته
عندما يصل الــى الفريق االول بفعل
ت ـلــك املــوه ـبــة الـطـبـيـعـيــة ال ـتــي ول ــدت
معه .لكن ما هو متعارف عليه هو أن
املدير الفني ال يمكنه تطوير الالعب
ً
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ت ـن ـم ـيــة ع ـض ــات ــه م ـثــا
ً
إذا لــم يكن قــد تـ ّ
ـأســس اصــا بالشكل
امل ـط ـل ــوب ،فـ ـ ـ ــاالدارة ال ـف ـن ـيــة بطبيعة
الـحــال ليست تدريبًا مـبــاشـرًا ،ولهذا
السبب يوجد مــدربــون متخصصون
في جوانب عديدة مع املديرين الفنيني
فــي العالم املـتـقـ ّـدم .واملــديــر الفني في
نهاية املـطــاف يتركز عمله االساسي
عـلــى ضـبــط الـفــريــق تكتيكيًا ووضــع
االستراتيجيات املناسبة ،والدقة في
اخـتـيــار الــاع ـبــن ،وق ـ ــراءة املـبــاريــات
بشكل صحيح ،وادارة املجموعة.
ٍ
ب ـب ـســاطــة ،ص ـنــاعــة ال ــاع ــب ت ـب ــدأ من
إدارات االندية التي ّ
تعي أيضًا اللجان

الفنية املوكلة باستراتيجياته العامة،
والتي تضع الهيكلية املالية املفترض
أن يـ ـت ــم اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاره ــا ف ـ ــي االمـ ــاكـ ــن
الصحيحة لتفرز هيكلية فنية عامة
ً
انـطــاقــا مــن الـفـئــات الـعـمــريــة وص ــوال
الى الفريق االول.
ُ
نتج االساسي هو االداري الذي
إذا ،امل ِ
ّ
ّ
لديه فكر معي ،وهو فكر لم يتبدل مع
ّ
تبدل الزمن في انديةٍ عديدة ،وقد ظهر
في االعــوام االخيرة انه بات متشابهًا
ناد وآخر ،فاللوم ال يجب أن ُيلقى
بني ٍ
دائ ـمــا عـلــى امل ـشــاكــل املــال ـيــة ،إذ حتى
ّ
ً
لــو سلمنا ج ــدال بــأن مــداخـيــل اللعبة
ـررت الــدولــة دعمها،
صــارت كبيرة وق ـ ُ
ليس هناك ك ــوادر كثر إلدارة االندية
بشكل مثالي ،بسبب سيطرة العقلية
ٍ
الـقــديـمــة الـتــي تــرفــض احـيــانــا االفـكــار
الشابة وتبعد االداريني الشبان.
واالهـمـيــة االداريـ ــة فــي تطوير اللعبة
تـبــدو جـلـ ّـيــة حـتــى مــن خ ــال الـقــوانــن
العصرية ،ويمكن اخذ معايير االتحاد
اآلسيوي لناحية شروط املشاركة في
دوري ابـ ـط ــال آسـ ـي ــا ،والـ ـت ــي ت ـصـ ّـوب
مـبــاشــرة عـلــى ض ــرورة وج ــود االدارة
املـحـتــرفــة بـكــل مــا للكلمة مــن معنى،
بينما فــي لبنان ال يمكن الــدعــوة الى
االح ـ ـتـ ــراف ف ــي ظ ــل س ـي ـطــرة الـعـقـلـيــة
الهاوية التي لم تأخذ اللعبة الى االمام
سابقًا ،إذ يبدو الوضع وكــأن االندية
ت ــدور فــي نـفــس الـحـلـقــة مــوسـمــا بعد
آخر ،فيبقى العمل اليومي كالسيكيًا،
ّ
وي ــتـ ـس ــع الـ ـ ـف ـ ــراغ ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــدور حــولــه
الجميع موسمًا بعد آخر ،فيترك خلفه
فــراغــا لناحية ايـجــاد خلفاء جديرين
للنجوم القديمني.
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احتفاالت وفعاليات في عدد من الدول

قطر تكشف شعار كأس العالم
حسين فحص
خـطــت قـطــر ومـعـهــا االت ـح ــاد الــدولــي
لكرة القدم  FIFAخطوة جديدة نحو
مــونــديــال  ،2022وذل ــك بـعــد إعــانـهــا
شعار نهائيات كأس العالم ،من خالل
عرضه في معالم مختلفة حول العالم.
إعالن الشعار كان عند الساعة 20:22
بتوقيت العاصمة القطرية الــدوحــة،
وجاء اختيار الوقت نسبة إلى موعد
املونديال في عام .2022
العاصمة اللبنانية بيروت كانت لها
م ـشــاركــة ف ــي ه ــذه االحـتـفــالـيــة ،حيث
ُع ــرض الشعار على صـخــرة الــروشــة،
بحضور شخصيات رسمية ،وحشد
مـ ــن اإلع ــامـ ـي ــن واملـ ــواط ـ ـنـ ــن ال ــذي ــن
ح ـض ــروا ل ــرؤي ــة ش ـعــار ك ــأس الـعــالــم.
وإض ــاف ــة إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة الـلـبـنــانـيــة،
ُع ـ ــرض ال ـش ـع ــار ف ــي عـ ــدد م ــن ال ـ ــدول،
ب ـي ـن ـه ــا ال ـ ـكـ ــويـ ــت ُ
وع ـ ـ ـمـ ـ ــان واألردن
وتــونــس والـجــزائــر وامل ـغــرب والـعــراق
وفلسطني وليبيا والسودان.
وجاء عرض شعار كأس العالم أمس،
في وقت بدأت فيه قطر منذ فترة عبر
«الـلـجـنــة الـعـلـيــا لـلـمـشــاريــع واإلرث»
بتنظيم احـتـفــاالت وفعاليات تتعلق
بــال ـحــدث الـ ـك ــروي ال ـك ـب ـيــر ،وه ــي في
معظمها فعاليات ثقافية واجتماعية
وري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،تـ ـح ــاك ــي ك ـ ـ ــأس ال ـع ــال ــم
واألج ـ ــواء الـتــي سـتــرافـقـهــا .وتــرافـقــت
حملة إطالق شعار مونديال قطر مع
حـمـلــة إعــام ـيــة ك ـب ـيــرة ،وح ـم ـلــة عبر
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي شــارك
فـيـهــا ع ــدد كـبـيــر مــن ن ـجــوم الــريــاضــة
حــول العالم ،أكــدوا دعمهم مللف قطر
 ،2022وضـ ــرورة الـعـمــل عـلــى إنـجــاح
املونديال ،لكونه من أكبر التظاهرات
الرياضية حول العالم وأهمها.
وبـحـســب الـلـجـنــة الـعـلـيــا للمشاريع

ُ
أضيئت صخرة الروشة بشعار المونديال (عدنان الحاج علي)

واإلرث ،فـ ـق ــد اس ـ ـتـ ــوحـ ــي الـ ـشـ ـع ــار
باللون األبيض من «الشال (الوشاح)
ال ـص ــوف ــي ال ـت ـق ـل ـي ــدي الـ ـ ــذي يــرتــديــه
الـ ـن ــاس حـ ــول ال ـع ــال ــم ،وفـ ــي املـنـطـقــة
العربية والخليج على وجه التحديد
ب ــأش ـك ــال وت ـصــام ـيــم م ـت ـع ــددة خــال
فصل الـشـتــاء» .وفــي هــذا األم ــر داللــة
أي ـض ــا ،ل ـكــون امل ــون ــديــال ال ـق ـطــري من
املـ ـق ــرر أن ي ـق ــام ف ــي ش ـه ــري تـشــريــن
الـ ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر وكـ ــانـ ــون األول/
ديسمبر ،أي في فصل الشتاء ،وذلك
مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـج ـن ــب درج ـ ـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة
امل ــرتـ ـفـ ـع ــة ف ـ ــي الـ ـصـ ـي ــف ف ـ ــي ال ـ ـ ــدول
الخليجية.
ويستوحي تصميم الشعار األبيض
ال ـل ــون عـلــى خـلـفـيــة بــال ـلــون الـعـنــابــي
(ال ـلــون ال ــذي يــرمــز إل ــى ق ـطــر) ،وكتب
تحته «فيفا كأس العالم قطر ،»2022
من شكل الكأس الذهبية للمونديال،
والرقم  8الــذي يرمز إلى عدد املالعب
التي ستستضيف النهائيات املقامة
لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوس ـ ــط وش ـم ــال إفــري ـق ـيــا .وبـحـســب
اللجنة أيضًا ،فــإن الشعار يشبه رمز
«ال ــانـ ـه ــاي ــة» ،وذل ـ ــك ف ــي إشـ ـ ــارة إلــى
«اإلرث املـسـتــدام ال ــذي سيبقيه كأس
العالم  2022في قطر واملنطقة».
واعتمد الشعار على خلفية عنابية،
ويرمز في جزئه العلوي إلى «طبيعة
الحركة الرشيقة واملــرنــة التي يتميز
ب ـهــا ال ـ ـشـ ــال» ،وع ـل ــى جــان ـبــه األي ـســر
ك ــرة ق ــدم مـحــاطــة بنقطتني كالنقاط
«ال ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم ف ــي ال ـل ـغــة الـعــربـيــة
ف ــوق ال ـح ــروف وتـحـتـهــا ،وت ــرم ــز إلــى
ثراء الخط العربي» .ويتضمن الشعار
أيـضــا أن ـمــاط زخــرفــة «مـثــل تـلــك التي
تطرز يدويًا على الشال القطري ،وتعد
جــزءًا مهمًا من تــراث البالد» ،وتعتبر
ً
«فـنــا عربيًا أصـيــا تمتد ج ــذوره في

أع ـمــاق امل ـخ ــزون الـثـقــافــي فــي الــوطــن
العربي» ،بحسب اللجنة.
ويــأتــي الـكـشــف عــن ش ـعــار املــونــديــال
اليوم ،في وقت انهت فيه قطر إنجاز
عـ ـ ــدد مـ ــن املـ ـنـ ـش ــآت وامل ـ ــاع ـ ــب ال ـت ــي
م ــن املـ ـق ــرر أن تـسـتـضـيــف ن ـهــائ ـيــات
كـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم .وكـ ـم ــا ُ ال ـ ـش ـ ـعـ ــار ،ف ــإن
جـمـيــع املــاعــب ال ـتــي أن ـش ـئــت أو تلك
ال ـتــي يـسـتـمــر الـعـمــل عـلــى إن ـجــازهــا،
مستوحاة مــن اإلرث وطبيعة البالد.
فـ ـهـ ـن ــاك مـ ــاعـ ــب ُبـ ـنـ ـي ــت عـ ـل ــى ش ـكــل
األشــرعــة ،وملعب مدينة الخور الذي
ُبني على شكل صدفة ،وفي هذا األمر
دالل ــة على البحر وأهميته بالنسبة
إلــى قطر ،كما السفن الشراعية التي
ُ
ت ـ َـع ـ ّـد جـ ــزءًا م ــن ث ـقــافــة ال ـب ـلــد .وه ـنــاك
أيـ ـض ــا م ـل ـعــب م ـي ـن ــاء الـ ــدوحـ ــة ال ــذي
ُبـنــي بطريقة تعكس املــوقــع البحري
ل ـلـم ـل ـعــب ،والـ ـ ــذي ي ــوح ــي ب ــأن ــه كــائــن
بحري خارج من املياه.
وم ـ ــن األمـ ـ ـ ــور امل ـه ـم ــة فـ ــي امل ــون ــدي ــال
ال ـق ـط ــري ،أن امل ــاع ــب ق ــري ـ ٌـب بعضها
مــن بـعــض ،وه ــو األم ــر ال ــذي سيتيح
للجماهير مـشــاهــدة أكـثــر مــن مـبــاراة
فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ال ـ ــواح ـ ــد ،مـ ــا ي ـخ ـف ــف مــن
األعباء املالية على السياح.

ُ
استوحي الشعار من
الشال (الوشاح) الذي
يرتديه الناس في
المنطقة العربية

قطر على الطريق الصحيح «العنابي» جاهز لكأس العالم
بدأ العد العكسي لمونديال
قطر  .2022المنشآت التي
ستستضيف المباريات بدأت
تجهز وتم افتتاح بعضها،
وفي الموازاة يجري العمل
على تأهيل المنتخب األول
وتجهيزه ليظهر بالصورة
المطلوبة خالل النهائيات
المونديالية .نتائج مميزة
في آسيا ،ومشاركات خارجية
ناجحة ،تعطي مؤشرات
على نجاح مرتقب في
2022
بـعــد فــوزهــا ب ـشــرف تنظيم نهائيات
كأس العالم لكرة القدم  ،2022اتخذت
قطر العديد من الخطوات إلتمام العرس
الـ ـك ــروي األكـ ـب ــر ف ــي ع ــال ــم امل ـس ـ ًتــديــرة
على أحـســن وجــه ممكن ،خــاصــة أنها
املـ ـ ــرة األول ـ ـ ــى ال ـت ــي تـسـتـضـيــف فـيـهــا
دول ــة مــن ال ـشــرق األوسـ ــط بـطــولــة من
ه ــذا الـحـجــم .للظهور بــأفـضــل صــورة
م ـم ـك ـنـ ّـة ،ع ـم ـلــت الـ ــدولـ ــة املـسـتـضـيـفــة
على شقني رئيسيني ،تجهيز منشآت
ري ــاضـ ـي ــة ع ــال ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــودة ،وت ـط ــوي ــر
مستوى املنتخب الوطني .تحسن هذا

حقق المنتخب نجاحات كبيرة أخيرًا (اللجنة العليا للمشاريع واإلرث)

األخـيــر كثيرًا فــي فـتــر ٍة وجـيــزة .مزيج
من سياسة التجنيس واالعتماد على
م ــواه ــب أكــادي ـم ـيــة «أسـ ـب ــاي ــر» ،جعال
م ــن مـنـتـخــب ق ـطــر أف ـض ــل املـنـتـخـبــات
اآلسيوية أخـيـرًا ،كما يتوقع أن يكون
ظ ـهــور املـنـتـخــب ب ـصــورة مـشــرفــة عــام
 ،2022في ظل النتائج الجيدة أخيرًا.
بالعالمة الكاملة ،تـ ّ
ـربــع منتخب قطر
على عــرش آسيا ،بعد أن حقق سبعة
ان ـت ـص ــارات ف ــي سـبــع م ـبــاريــات خــال
بـطــولــة آس ـيــا األخـ ـي ــرة .األداء الـعــالــي
لــ«الـعـنــابــي» جعله ضيفًا فــي بطولة
كوبا أميركا لعام ّ ،2019
كأول منتخب
عربي يشارك في املسابقة .بعيدًا عن
النتائجّ ،
قدم املنتخب ً
أداء ّ
جيدًا .ثبات

فـنـ ّـي واسـتـقــرار إداري ،أوص ــل رسائل
واضـ ـح ــة ب ـ ــأن ق ـط ــر ج ــاه ــزة لـبـطــولــة
ُ
كأس العالم ،التي ستقام على أرضها
وبــن جماهيرها ،وهــو مــا أكــده وزيــر
خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن
ّ
آل ث ــان ــي ،عـنــدمــا عــلــق عـلــى الـتـتــويــج
األول ملنتخب قطر بكأس آسيا« ،الوعد
هو كأس العالم في قطر .»2022
منذ أن تم اإلعــان عن استضافة قطر
ل ـن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم  ،2022بــات
ه ــدف الـعـنــابــي األول ه ــو االس ـت ـعــداد
ل ـلــذهــاب ب ـع ـي ـدًا ف ـ ًـي امل ـش ــارك ــة األول ــى
باملونديال ،إضافة إلــى املنافسة على
ج ـم ـيــع الـ ـبـ ـط ــوالت الـ ـق ــاري ــة امل ـم ـك ـنــة.
ل ـت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف ،ق ـ ــام االتـ ـح ــاد

القطري بتقديم عروض االحتراف عن
القطرية
طريق ضم الالعبني إلى الفرق
ً
(في مختلف الفئات العمرية) ،خاصة
فــريـقــي لـخــويــا وال ـس ــد ،وم ــن ث ــم منح
الجنسية القطرية لالعبني ّ
املميزين.
الـ ـخـ ـط ــوة األبـ ـ ـ ــرز ل ـل ـقـ ّـي ـمــن ع ـل ــى ه ــذا
املـشــروع ،تمثلت في تطوير أكاديمية
«أس ـ ـبـ ــايـ ــر» ،الـ ـت ــي ع ـم ـلــت ع ـل ــى صـقــل
ً
ال ـعــديــد م ــن امل ــواه ــب ال ـشــابــة وص ــوال
ل ـتــأل ـق ـهــا م ــع امل ـن ـت ـخــب األول .تقضي
فلسفة أسباير ورؤيـتـهــا تكوين جيل
رياضي عالي املستوى ،قادر على رفع
راية قطر في املحافل الدولية ،وذلك عبر
الـجـمــع بــن الــريــاضــة والـتـعـلـيــم تحت
سقف واحــدّ .
تأسست األكاديمية عام
 ،2004وكان إيفان برافو ـ املدير السابق
لــاس ـتــرات ـي ـج ـيــات داخ ـ ــل ن ـ ــادي ري ــال
مــدريــد ـ املـفـتــاح الــرئـيــس لـنـجــاح هــذه
الـتـجــربــة ،بعد أن وقــع االخـتـيــار عليه
مــن جــانــب االت ـحــاد الـقـطــري .لــم تأخذ
ً
التجربة وقتًا طويال لتثبت نجاحها،
فسرعان مــا تـكـ ّـون فريق قطري شــاب،
حـقــق لـقــب ك ــأس آس ـيــا لـلـشـبــاب تحت
ســن الـ ـ  19سنة فــي مـيــانـمــار .تدرجت
هذه املواهب الشابة في مختلف الفئات
ً
الـعـمــريــة ،وصـ ــوال إل ــى املـنـتـخــب األول
الذي شارك في كأس آسيا ،والذي ضم
 8العبني نشأوا في أكاديمية أسباير،
أبـ ــرزهـ ــم ه ـ ــداف ال ـب ـط ــول ــة امل ـع ــز ع ـلــي،
وتدين قطر للمدرب فيليكس سانشيز
الذي أشرف على العبيه الحاليني على
مدى السنوات املاضية.
م ــع ن ـهــايــة ك ــأس آس ـي ــا األخـ ـي ــر ،بــاتــت

ً
أكــادي ـم ـيــة أس ـبــايــر م ـث ــاال يـحـتــذى في
ع ــال ــم كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،وقـ ــد ن ــال ــت ال ـعــديــد
م ــن اإلش ـ ـ ـ ــادات م ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـهــات
الكروية ،كان آخرها من رئيس اللجنة
األوملبية النيوزيلندية مايكل روالنــد
سـتــانـلــي ،ال ــذي زار األكــاديـمـيــة مطلع
األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي .وب ـع ــد ج ــول ــةٍ بــن
أسوار األكاديميةّ ،
رحب مدير الرياضة
واالستراتيجيات في أسباير ماركوس
إي ـغــر بــالـضـيــف ال ـن ـيــوزي ـل ـنــدي ،وق ــدم
لــه شــرحــا مــوسـعــا عــن األكــادي ـم ـيــة ،ثم
أخذه في جولة للتعرف على منشآتها،
بما في ذلــك مبنى مدرسة األكاديمية
ومركز ًتطوير أداء كــرة القدم الجديد،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى ب ــاق ــي امل ـ ــراف ـ ــق .وصـ ــرح
ستانلي عـقــب جــولـتــه فــي األكــاديـمـيــة
ً
قـ ـ ــائـ ـ ــا« ،ل ـ ـقـ ــد س ـ ــاف ـ ــرت كـ ـثـ ـيـ ـرًا ح ــول
الـ ـع ــال ــم م ــن م ــوق ــع م ـن ـص ـبــي كــرئ ـيــس
للجنة األوملبية النيوزيلندية ،ورأيــت
م ــؤس ـس ــات ري ــاض ـي ــة ك ـث ـي ــرة ،لـكـنـنــي
ً
صــراحــة لــم َأر قــط مـثـيــا ملــا رأي ـتــه في
أكاديمية أسباير هنا فــي قطر .ولعل
الـجـمــع بــن الــريــاضــة والـتـعـلـيــم تحت
س ـقــف واح ـ ــد ،ف ــي ظ ــل وجـ ــود مـنـشــآت
ب ـه ــذا ال ـح ـج ــم والـ ــدقـ ــة وك ــذل ــك وج ــود
كفاءات وكوادر تدريبية وفنية وعلمية
مــن مختلف الجنسيات ،هــو مــا يميز
أكاديمية أسباير عن باقي املؤسسات
الــريــاض ـيــة ال ـعــامل ـيــة ،وه ــو ال ـســر وراء
ت ــأل ــق ال ــري ــاض ــة ال ـق ـط ــري ــة ف ــي اآلون ـ ــة
األخـيــرة فــي عــدة مـجــاالت ومناسبات
دولية وقارية».
ح .ف.

