
اللجنة المؤقتة تقرر تأجيل مخططها 
االستعجالي >خراج كرة السلة من أزمتها 

بسبب احلظر الذي فرضه الوباء

مصطفى الضابي
 

قررت اللجنة املؤقتة املشرفة على تدبير شؤون للجامعة امللكية 
في  املسجلة  األنشطة  لجميع  مؤق  إيقاف  السلة  لكرة  املغربية 
إطار املخطط االستعجالي إلعادة هيكلة جامعة السلة، بناء على 
طلب رؤساء العصب الجهوية بتأجيل كافة الجموع العامة سواء 
االستثنائية أو العادية االنتخابية إلى أن ترفع السلطات املختصة 

الحظر الصحي املفروض.
الجامعة  شؤون  تدبير  على  املشرفة  املؤقتة  اللجنة  واعتبرت 
امللكية املغربية لكرة السلة، عقدها للجمع العام االستثنائي في 
والذي  عملها،  مسار  في  مفصلية  لحظة  املاضي  فبراير  من   29
من  كان  حيث  للجامعة،  األساسية  األنظمة  على  باملصادقة  توج 
املرتقب أن يتلوه مباشرة عقد الجموع العامة االنتخابية للعصب 
الجهوية، وبعدها مباشرة الجمع العام االنتخابي، غير أن جائحة 
كل  ألغى  الصحي،  الحظر  بفرض  الحكومي  واإلجراء  "كورونا" 

التجمعات ومن ضمنها تلك املتعلقة بكرة السلة.
وبادرت اللجنة املؤقتة، بتنسيق مع الوزارة الوصية، إلى وضع 
أولوية  ذات  مشاريع  خمسة  حول  يتمحور  استعجالي،  برنامج 
األمر  ويتعلق  الصحيح  املسار  في  السلة  كرة  رياضة  لوضع 
بتهيئة الظروف املالئمة لعقد جمع عام انتخابي وتسوية املخلفات 
ومشروع  الرياضي  النشاط  برنامج  وإعداد  املتراكمة  والديون 
وأخيرا  السلة  لكرة  املغربية  امللكية  للجامعة  املهيكل  اإلصالح 
تنسيق التعاون مع االتحاد الدولي لكرة السلة تجنبا لكل عقوبات.

طموح  برنامج  صياغة  على  عمل  خاصة  لجنة  تشكيل  وجرى 
إلقالع كرة السلة يمتد إلى 2030، والذي سيجري تسليمه للمكتب 
املنتخبات  إعداد  خطة  شمل  انتخابه،  سيجري  الذي  الجديد 
الوطنية وفًقا لرؤية جديدة، وإعطاء انطالق البطولة الوطنية التي 
ظل متعثرة ملدى موسمني، والتكوين املستمر لفائدة األطر التقنية 

واإلدارية.
وتمكن اللجنة من تحقيق جملة من املنجزات املهمة واملهيكلة، 
املتوفرة على  السلة وقبول  من خالل إعادة هيكلة جمعيات كرة 
 55 بني  من  الوحيدة  لتكون  الوزارة،  قبل  من  املمنوح  االعتماد 
جامعة معترف بها من طرف الوزارة، من خالل عدم قبول املشاركة 

في الجمع العام سوى للجمعيات املعتمدة.
اعتمدت  الوطني،  املنتخب  في  جديدة  رؤية  تبني  جرى  كما 
التشبيب بهدف إعداد الخلف على املدى املتوسط والبعيد، وإرساء 
ثقافة جديدة بني مكونات املنتخب قائمة على االنضباط والصرامة 
نوفل  الوطني  اإلطار  اختيار  جرى  حيث  املتبادل،  واالحترام 
ورياشي ناخبا وطنيا، والذي سهر إلى جانب اإلدارة التقنية على 
وضع برنامج إعدادي بهدف تشكيل نواة فريق وطني شاب جديد.
االتحاد  عقوبات  الوطنية  السلة  كرة  تجنيب  في  منها  وسعيا 
الدولية،  بالهيئة  االتصال  ربط  على  اللجنة  عمل  الدولي 
إعادة  من  اتخاذها  جرى  التي  الخطوات  جميع  على  واطالعها 
اللجنة  الوطنية لسكتها الصحيحة، كما عقد رئيس  السلة  كرة 
جلسة عمل مع األمني العام لالتحاد اإلفريقي لكرة السلة في 21 
للمخطط  العريضة  الخطوط  لعرض  بأبيدجان،   2020 فبراير 

االستعجالي.
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س سنوات فقط فصل بني كارثة ميونيخ ومذبحة "ليما" 
الرابع والعشرين من ماي عام 1964 كان  البيرو، ففي  في 
موعدًا ملباراة املنتخب البيروفي ضد نظيره األرجنتيني ضمن 

تصفيات القارة األمريكية الجنوبية املؤهلة ألوملبياد طوكيو.
شارك سبعة منتخبات من أمريكا الجنوبية في التصفيات، 
اإلكوادور،  كولومبيا،  الشيلي،  البرازيل،  األرجنتني،  وهي: 
صالح  في  تصب  األفضلية  وكان  واألوروغواي،  البيرو 
البيرو  تأهل  البعض  توقع  بينما  والبرازيل،  األرجنتني 
باعتبارها تمتلك أفضلية األرض والجمهور، وسبق ملنتخبها 

املشاركة في الدورة األوملبية لكرة القدم في روما.
وكان منتخب البيرو مكونًا في معظمه من هواة أندية ليما 

ومع ذلك فقد كان منتخبا ال يستهان به.
انتهى الشوط األول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني 
سجل نستور مانفريدي هدف التقدم للتانغو في الدقيقة 60، 

عن  دقائق  بـ6  املباراة  نهاية  قبل  النتيجة  البيرو  وعادل 
طريق فيكتورلوباتون، لكن الحكم األورغوياني أنخل إدوارد 
بازوس رفض احتساب الهدف بدعوى ارتكاب لوباتون خطأ 
على مدافع األرجنتني أندرياس بيرتولوتي، ما أثار غضب 
اجتاح  عارمة  شغب  موجة  إلى  تحول  الذي  الجماهير 

امللعب.
املالبس،  تغيير  غرف  إلى  بسرعة  املنتخبني  العبو  أخرج 
وسرعان ما تحول امللعب إلى ساحة معركة بني الجمهور 
الشغب  الحتواء  القوة  استخدموا  الذين  الشرطة  ورجال 

داخل امللعب.
وتفاقم الوضع عندما أغلق الشرطة بوابات الخروج ملنع 
عودة  أمل  على  املغادرة  حاولوا  الذين  الجماهير،  خروج 
 ، الهدوء إلى امللعب مما تسبب في حدو زحام وتدافع ممي

حيث وصل الضحايا إلى 328.

قبل «كوفيد 19» ... كـــوارث «مأساوية» 
عرفها تاريخ كرة القدم

ال شك أن وباء كورونا سيشكل عالمة فارقة فـي تاريخ كرة القدم، تنضاف إلى تلك األحداث التي عرفتها اللعبة األكثر شعبية فـي 
العالم عبر فترات فـي مسيرتها، والتي اصطلح عليها بـ "الكوارث". وتكمن هذه العالمة، فـي كون كوفيد 19، أدى إلى توقف جميع 
األنشطة الرياضية، مبا فيها بطبيعة احلال كرة القدم، بالنظر إلى طبيعة الفيروس، الذي ينتشر بفعل االحتكاك والتجمعات، وهما 
من ميزات أخرى لهذه اللعبة. توقف األنشطة أعاد إلى األذهان حوادث مأساوية، أثرت بشكل كبير على أجواء كرة القدم، إلى درجة 
إيقاف أنشطتها، وهي سمة تتقاطع مع جائحة كورونا. عبر هذه احللقات، نعيد هذه احلوادث إلى الواجهة، فـي ظل ما يعرفه عالم 

كرة القدم اليوم من حتديات مصدرها وباء- خطير ستكون له تبعات على الرياضة فـي املستقبل املنظور.

إعداد: عزالدين مخلوفي 
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كارثة ملعب ليما بالبيرو

«كوفيد 
19» يحرم 
ا>دريسي 

من أول لقب 
للدوري 
الهولندي

ع. مخلوفي 

الدولي  كورونا  وباء  حرم 
املغربي أسامة اإلدريسي العب 
الهولندي  ألكمار  أزد  نادي 
لكرة القدم، بالتتويج بأول لقب 
مسيرته  في  املحلي  للدوري 
االحترافية، عقب القرار الذي 
الهولندي  االتحاد  اتخذه 
بإلغاء  والقاضي  القدم،  لكرة 
2019ـ2020،  ملوسم  الدوري 
قرار  خلفية  على  وذلك 
الحكومة الهولندية بمد حالة 
شتنبر  أول  حتى  الطوارئ 
املقبل، بسبب جائحة فيروس 
االتحاد  وكان  كورونا.  
الهولندي أصدر بالغا أكد من 
لن  الحالي  املوسم  أن  خالله 
يشهد تتويج أي فريق باللقب، 
ولن يوجد هابطني، باإلضافة 
من  فريق  أي  تصعيد  لعدم 

دوري الدرجة الثانية.
يشار إلى أن أزد ألكمار وقع 
بمساهمة  جيد،  موسم  على 
اإلدريسي، حيث حقق مسيرة 
تقاسم  من  مكنته  موفقة، 
الهولندي  الدوري  صدارة 
 65) أمستردام  أجاكس  مع 
25 جولة  إجراء  بعد  نقطة)، 
إلسدال  جوالت   9 بقاء  مع 
الستار على منافسات املوسم 

الحالي.

أمرابط قريب 
من مغادرة النصر 

السعودي 

طاليب يغير وتيرة تدريبات 
العبيه في رمضان

م. الضابي 

من  قريبا  أمرابط،  الدين  نور  املغربي  الدولي  بات 
السعودي، حسب ما أشارت  النصر  نادي  مغادرة 
أن  أفادت  التي  السعودية،  الصحف  من  عدد  إليه 
االتحاد السعودي لكرة القدم، ينوي إصدار قرار ُيلزم 
األندية السعودية بتخفيض عدد الالعبني األجانب 

من 7 إلى 4 العبني.
سيكون  القرار  أن  سعودية،  إعالم  وسائل  وذكرت 
في  رغبته  عن  سابقا  عبر  الذي  ألمرابط،  مناسبا 
الرحيل عن النصر، سيما وأنه يرفض فكرة تخفيض 
راتبه التي طرحته عليه إدارة النادي، بعد تعليق 
من   14 في  السعودي،  املحترفني  دوري  مباريات 

مارس املاضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.
وبسبب استمرار األزمة االقتصادية التي تمر منها 
فرق دوري املحترفني بالعربية السعودية، فإن إدارة 
النصر، ستكون أمام خيارين ال ثالث لهما، إما إقناع 
أمرابط بتخفيض راتبه، واستمراره مع الفريق، أو 
املقابل،  في  األجواء.  وتغيير  بالرحيل  له  السماح 
يراقب نادي السد القطري، الذي يشرف على تداريبه 
مستجدات  باهتمام  هيرنانديز،  تشافي  اإلسباني 
النادي  يتهيأ  حيث  النصر،  مع  أمرابط،  عالقة 
القطري، النتهاز الفرصة من أجل التعاقد مع الدولي 
املغربي، سيما وأنه يحاول منذ مدة ضم الالعب إلى 

صفوفه.
يذكر أن أمرابط، فاز مع نادي النصر السعودي، بلقب 
الدوري السعودي موسم -2018 2019، إضافة إلى 
التتويج بلقب كأس السوبر السعودي في الرابع من 

يناير املاضي على حساب نادي التعاون.

مدافع اجليش يرفض عرضا برتغاليا

إبراهيم شخمان

وزع الطاقم التقني للجيش امللكي 
لكرة القدم برنامجا تدريبيا جديدا 
على العبي الفريق بعد دخول شهر 
فترة  تمديد  مع  تزامنا  رمضان، 
إلى غاية 20 من  الحجر الصحي 
شهر ماي املقبل، إذ قرر عبد الرحيم 
طاليب مدرب الجيش إجراء بعض 
وبرنامج  طريقة  على  التغييرات 
التدربيات التي اتبعتها العناصر 

العسكرية طيلة الشهر املاضي.
مصدر "الصحراء املغربية" أوضح 
أن املرحلة السابقة في التدريبات 
ركز خاللها طاليب على "األكسجنة" 
ومر  خاص،  برنامج  خالل  من 
مرحلة  إلى  الحالي  البرنامج  في 
أن  إلى  والرشاقة، مشيرا  التوازن 
يتواصل  للجيش  التقني  الطاقم 
فضال  الالعبني،  جميع  مع  يوميا 
عن تواصل مسؤولي إدارة الفريق، 
زيادة على تتبع املعد الذهني لهم 
خالل  إليهم  امللل  لتسرب  تجنبا 

تدريباتهم املنزلية.
الالعبني  أن  ذاته  املصدر  وشدد 
واعون بأهمية العمل الذي يقومون 
الظروف  بسبب  منازلهم  في  به 
وملتزمون  العالم،  منها  يمر  التي 
تسطيره  تم  الذي  بالبرنامج 

على  يحافظوا  حتى  للمجموعة، 
طراوتهم البدنية في أعلى مستوى 

ممكن.
املدافع  يواصل  آخر،  سياق  وفي 
استعداداته  بورغيس  دنلسون 
إيقاف  فترة  مستغال  بالبرتغال 
وباء  بسبب  الرياضي،  النشاط 
على  للحفاظ  وذلك  كورونا، 
من  للعودة  استعدادا  جاهزيته، 
إذ  العسكري،  الفريق  إلى  جديد 
الالعبني  كباقي  الالعب  يتواصل 
للفريق ويتقيد  التقني  الطاقم  مع 
تسطيره  تم  الذي  بالبرنامج 
خالل هذه الفترة، سيما أن مدافع 
يحمل  األخضر  الرأس  منتخب 
إلى  البرتغالية  الجنسية  أيضا 
جانب جنسية بلده األصلي، أعطى 
الفريق  مع  عقده  لتمديد  موافقته 
العسكري ملوسمني آخرين إلى غاية 
نهاية شهر يونيو من العام 2022، 
كما رفض عرضا من دوري الدرجة 
الثانية البرتغالي مفضال التجديد 
للعساكر، إذ سينتهي عقده الحالي 
أن  علما  الجاري،  املوسم  متم  مع 
في  الجيش  صفوف  عزز  الالعب 
الصيفي  امليركاتو  ساعات  آخر 
إستوريل  فريق  من  قادما  املاضي 
الثانية من  بريا املمارس بالدرجة 

الدوري الثاني البرتغالي.
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