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الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم في حوار حصري لـ ( [ الرياضية) :

قــارتــنــا ــــي  ف تـــقـــام  ـــبـــطـــولـــة  ال ألن   ٢٠٢٢ قـــطـــر  ــــي  ف حــقــوقــنــا  عـــلـــى  ـــاظ  ـــف ـــح ال مــســؤولــيــتــنــا 

ــــد األطـــــــــــــراف والـــــشـــــركـــــاء  ــــي ـــة الــــفــــيــــفــــا واألمـــــــــــــور ب ـــذي ـــي ـــف ـــن ـــــــــــور حـــــــول اجـــــتـــــمـــــاع ت ــــم األم ــــخ ـــــــــــالم ض اإلع

ــط  ــق ف ــــفــــا  ــــفــــي وال قــــطــــر  ــــيــــة  ــــتــــوقــــيــــت مــــســــؤول ال فــــيــــه وتــــحــــديــــد  الـــمـــرتـــقـــبـــة ال جـــــــــدال  ــــة  ــــبــــطــــول ال مـــــكـــــان 

ـــن ـــري ـــآلخ ـــــــــدوة ل ـــــــي ق ـــــاد الــــقــــطــــري وه ـــــح ـــــاالت ــــي ب ــــت ــــالق ــــز شـــــعـــــرة واحـــــــــــدة فــــــي ع ــــه االنـــــتـــــخـــــابـــــات لــــــم ت

كوااللمبور - حوار أجراه - عبد اهللا المري :

رغم حجم العمل الذي كان ينتظره في هذه 
ــحــاد  الــفــتــرة بــســبــب اقـــتـــراب اجــتــمــاع لــجــان االت
والمكتب التنفيذي وحفل جوائز الموسم ونجوم 
االسبوع  هــذا  خــالل  برنامجه  وازدحـــام   ، الــقــارة 
 ، والمناقشات  االجتماعات  الكم من  هذا  بسبب 
االتحاد  رئيس  ابراهيم  بن  سلمان  الشيخ  أن  إال 
اآلسيوي لكرة القدم ، رحب بـ ( [ الرياضية 
لإلعالم  حصري  حوار  أول  في  والحديث معها   (
لالتحاد  رئيسا  انتخابه  منذ  العربية  والصحف 

الماضي.  مطلع مايو 
االسيوي  االتــحــاد  رئيس  مــع  لقاؤنا  يكن  ولــم 
والتنسيق  الترتيب  تم  بل   ، مصادفة  او   ، عابرا 
ــه مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى أكــبــر كـــم من  بــشــأن
الــمــعــلــومــات الــحــصــريــة وكـــل مــا هــو جــديــد في 

اتحاد أكبر قارة في العالم .

ــس االتـــحـــاد االســـيـــوي اســتــقــبــلــنــا فــي مقر  رئــي
بحفاوته  بكواللمبور   ( ( مندرين  بفندق  إقامته 
لطرح كل ما  الفرصة كاملة  ومنحنا   ، المعهودة 
الكرة  مستوى  على  الــصــفــراء  الــقــارة  بــال  يشغل 

وعلى مستوى المنافسات في كل البطوالت .
ــس أكــبــر اتـــحـــاد  قــــاري في  ــي والـــحـــوار مـــع رئ
واألزمنة  األوقــات  في كل  حــوار مطلوب  العالم 
وهـــو حـــوار هـــام بــاســتــمــرار وفـــي كــل األحــــوال ، 
لكنه هذه المرة يكتسب أهمية أكبر لعدة أسباب 
 ، وعربية  قطرية  لصحيفة  حوار  أول  أنه  أهمها 
االجتماعات  مــن  قليلة  أيــام  قبل  يــأتــي  أنــه  كما 
ـــوي الــتــي انــطــلــقــت منذ  الــهــامــة لــالتــحــاد االســـي
يأتي  ، كما  القادم  الثالثاء  حتى  وتستمر  ساعات 
قبل  ايضا  ابراهيم  بن  سلمان  الشيخ  مع  الحوار 
ديسمبر  مطلع  للفيفا  الــهــام  االجــتــمــاع  مــن  ــام  اي
خالله  من  سيناقش  والــذي  البرازيل  في  القادم 
عــدة أمـــور هــامــة عــلــى رأســهــا تــوقــيــت مــونــديــال 

تم  ســلــمــان  الــشــيــخ  أن  الــمــعــروف  ومـــن   ،  ٢٠٢٢
الطريق  خريطة  لوضع  الفيفا  قبل  من  تكليفه 

الخاصة بتوقيت مونديال قطر .
أجــــــــاب الــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان عـــــن كـــــل االســـئـــلـــة 
ولم يرفض  عليه  طرحناها  التي  واالستفسارات 
أي ســـــؤال ولــــم يـــتـــهـــرب مــــن اإلجــــابــــة عــــن أي 

. استفسار 
ربــمــا فــقــط كــانــت هــنــاك بــعــض األمــــور التي 
ــاقــشــات داخـــــل اجـــتـــمـــاع الــمــكــتــب  ــالــمــن تــتــعــلــق ب
التنفيذي الذي يعقد الثالثاء القادم والتي حرص 
ــس االتـــحـــاد االســـيـــوي عــلــى عـــدم كــشــف كل  رئــي
االتــحــاد  ألعــضــاء  واحــتــرامــا  تقديرا  فيها  أوراقـــه 
ببعض  يتعلق  فيما  األمر  حسم  ولعدم  والمكتب 

القرارات .
الحصري  الحديث  عن  الحديث  في  لن نطيل 
القدم مع [  لكرة  االسيوي  االتحاد  لرئيس 

الرياضية فتعالوا نتعرف على إجاباته .
الشيخ سلمان بن إبراهيم يتحدث لـ[

ــرة الرياضية)  ــح (الجزي ــدل أال نمن ــن غير الع ڈ م
ــة  القاري ــا  لبطوالتن ــري  الحص ــل  النق ــق  ح

ال  ــة´  فرق  ª ــت  أحدث ــرة  األخي ــات  االنتخاب ڈ 

ــن اإلخوان   ــي )  يفرق بي ــي ( كرس ــارك اهللا ف ب

ــىªأرض  عل ــف  أق ــا  وأن ــات  االنتخاب ــت  دخل ڈ  
ــن   ــى اآلخري ــي عل ــرض نفس أف ــن  ول ــة´  صلب

ڈ     نسعى لالبتعاد عن ªالالتينية´وأن يكون 
نصف مقعدنا في الملحق مع أوقيانوسيا 

ڈ سيكون هناك تغيير كبير في مسابقات 
٢٠١٤ خاصة على دوري أبطال آسيا  

ڈ  معايير اللعب بدوري األبطال (مكشوفة) 
و لن نساند طرفاً على حساب آخر 

ڈ روزنامة ٢٠١٥ ستكون عادلة في توقيت 
المباريات والبطوالت للغرب والشرق 

ڈ الفارق بين الشرق والغرب أصبح كبيراً 
والتنافس بين الطرفين مصلحة لهما

ڈ بالتيني يسعى لزيادة فرق المونديال
 خوفاً على مقاعد أوروبا وليس حباً في آسيا

توقيت مونديال ٢٠٢٢
ڈ   في البداية سعادة الشيخ سلمان 
المكتب  اجــتــمــاعــات  نتائج  تـــرى  كيف 
التنفيذي للفيفا حول توقيت مونديال 

قطر ٢٠٢٢ 
- اجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا الذي 
عقد اكتوبر الماضي ، ركزنا خالله على 
المونديال  توقيت  وهــي  واحـــدة  نقطة 
، لــكــن اإلعــــالم أعــطــى لــلــمــوضــوع أكبر 
مــن حجمه ، وكــانــت الــتــســاؤالت داخــل 
االجـــتـــمـــاع حــــول فــكــرة تــغــيــيــر توقيت 
المونديال ، لوجود بعض األطراف ترى 
أنه لو أقيم المونديال في توقيت أحسن 
سيكون ذلك أفضل لكأس العالم ، وقد 
كلفت من قبل الفيفا بمناقشة األمر مع 
جميع األطراف سواء األشقاء في قطر او 
في رابطة الالعبين المحترفين والرعاة 
واالتحادات القارية االخرى ، والبد من 
اإلشارة هنا الى أن إقامة المونديال في 
ــم االنــتــهــاء مــنــه وال  قــطــر ٢٠٢٢ أمـــر ت
المونديال   توقيت  ويبقى   ، فيه  جـــدال 
الــذي قد يرى البعض أن وجــود توقيت 
أفضل في صالح المونديال ، وربما يكون 

هناك توقيت مختلف عن الذي 
 ، قبل  من  عليه  االتفاق  تم 
لكن األمر في النهاية يعود 

للفيفا .  
ڈ   وماذا عن خريطة 

كلفت  الـــتـــي  الـــطـــريـــق 

ــوقــيــت  بـــوضـــعـــهـــا الخــــتــــيــــار أفــــضــــل ت
لمونديال ٢٠٢٢  ؟

الرئيسية  والنقاط  واضحة  األمـــور   -
من  بعدد  تتعلق  الطريق   خريطة  فــي 
األطراف والشركاء وهم  الرعاة وقطر 
ورابـــطـــة  الـــقـــاريـــة  واالتـــــحـــــادات   ٢٠٢٢
التي  الجهات  هي  وهــذه   ، المحترفين 
على  لـــالتـــفـــاق  مــعــهــا  نــنــســق  أن  يــجــب 
موعد  فـــإن  األمـــر  وحقيقة   ، الــتــوقــيــت 
الــمــونــديــال ثــابــت رغـــم وجـــود أحــاديــث 
أي تغيير  لو حدث  لكن   ، التغيير  حول 
أطـــراف  مــع  االتـــفـــاق  ــم  ت او  الفيفا  مــن 
أخرى على توقيت جديد فهذا شيء آخر 
ڈ   كاتحاد آسيوي ما هو دوركم في 

موضوع توقيت المونديال ؟
- من منطلق مسؤوليتنا في االتحاد 

وعلى  البطولة  على  الــحــفــاظ  االســيــوي 
حقوقنا وليس حقوق دولــة قطر فقط 
على  تقام  مونديال ٢٠٢٢ بطولة  الن   ،

قارة آسيا .
ڈ   هــل قمت بــاتــخــاذ خــطــوات مع 
وأيــن  المختصة  واألطــــــراف  الــجــهــات 

تكمن المشكلة من وجهة نظرك ؟
- فــي الــبــدايــة كــانــت لــي زيـــارة لقطر 

بمقابلة  وتشرفت  الماضية  الفترة 
الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  حــضــرة 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
البالد المفدى ، وتناقشت 
مــــع ســــمــــوه فــي 
كــــــــــــل هــــــــذه 
األمــــــور ، 
مـــن 

في  للفيفا  اجتماع  هناك  أخــرى  ناحية 
ديسمبر  مــن  االول  االســبــوع  الــبــرازيــل 
الــقــادم ،و نــضــع  مــن خــاللــه الــنــقــاط و 
والمواعيد  القرار  ترسم  التي  الخطوات 
التي نناقش فيها الجهات االخرى وإدارة 
مناقشة  في  قطعت شوطا كبيرا  الفيفا 
األطراف االخرى من أجل الوصول الى 

رؤية واضحة واتفاق لجميع األطراف .

تقييم األمور باالتحاد اآلسيوي 
االسيوي  االتــحــاد  ڈ   توليت رئاسة 
وهل  األمـــور  تقيم  أشــهــر كيف   ٦ منذ 

تعطيك الدافع لالستمرار ؟
- من الصعب تقييم كل هذه األمور 

فــي فــتــرة وجــيــزة ، ومـــن الصعب في 
نفس الوقت إصدار قرار قبل أن تدرس 
الوضع من حولك ، وفي كل منظمة بما 
موضوعات  هناك  الدولي  االتحاد  فيها 
في  لــنــا  وبالنسبة   ، االخــــرى  مــن  أهـــم 
القضايا  أهم  من  فان  االسيوى  االتحاد 
النظام األساسي ، وهناك لجنة تدرس 
األنظمة ، الى جانب استحداث مسابقاتنا 
تصفيات  او   ٢٠١٩ آســيــا  كـــأس  خــاصــة 
آسيا  أبطال  ودوري  العالم ٢٠١٨  كأس 
والبطوالت االخرى ، وال يجب أن ننسى 
عن  الماضي  في  يتحدث  كــان  الكل  أن 
ــامــة والــتــوقــيــت وعـــدم مشاركة  الــروزن

دول في البطوالت .
ڈ   الى أين وصلتم في كل ذلك ؟

جــمــيــع  و  األمــــــــور  جــمــيــع  نــــــدرس   -

المالحظات 
الـــــــتـــــــي 

أجل  مــن  النهاية  فــي  ونعمل   ، وصلتنا 
مصلحة الكرة في آسيا وليس لمصلحة 
طرف على حساب طرف آخر ، وحاليا 
هذه األمور قيد الدراسة من قبل إدارة 
الــمــســابــقــات حــيــث ســيــتــم طــرحــهــا في 
ــمــاع الــتــنــفــيــذي الــثــالثــاء الـــقـــادم ،   االجــت
اومارس القادم ، ونحن نعمل حاليا على 
البطوالت  وتطوير  البطوالت  استحداث 
التقييم  على  االن  نعمل  لكننا  االخـــرى 
وهــو طبيعي يحدث في كل االتــحــادات 
القارية وحتى كاس العالم  الذي يخضع 
كــــل فـــتـــرة لــعــمــلــيــة الــتــقــيــيــم لـــالطـــالع 
مقترحات  في  والنظر  السلبيات  على  
هناك  سيكون  انــه  ،وأشــعــر  االتـــحـــادات 
تغيير كبير في مسابقات ٢٠١٤ خاصة 

على دوري ابطال آسيا .
على  ظلم  بــوقــوع  البعض يشعر  ڈ   
المطلوبة  المعايير  حققت  التي  الــدول 
ـــدوري أبــطــال آســيــا على عكس  للعب ب

الدول الجديدة  ؟ 
فــــالــــدول   ، صـــحـــيـــح  غــــيــــر  هـــــــذا   -

الــتــي طــبــقــت الــمــعــايــيــر ســـوف تحتفظ 
بامتيازاتها ،وفي نفس الوقت علينا منح 
الفرصة للدول االخرى  التي لم تشارك 
الى االن ، ونمنحها األمل خاصة اذا كان 
مستواها الفني يؤهلها ، ولو حدث العكس 
و لم يؤهلها مستواها ،فستظل في كاس 
في  االنتظار  وعلينا   ، االســيــوي  االتــحــاد 
الوقت حتى تتضح الرؤية  وال نتسرع في 
إصــدار الــقــرارات واألحــكــام وثقوا تماما 
أنــنــا لــن نــكــون مــســانــديــن لــطــرف على 

حساب طرف آخر .
أبطال  لـــدوري  القادمة  النسخة  ڈ   
فــرق  هــل تشهد مــشــاركــة  آســيــا ٢٠١٤ 

ودول جديدة للمرة االولى ؟
- األمــر في المقام االول يعتمد على 
تقييم االتحاد االسيوي ولجانه المختصة 
لهذه  للفرق خــالل الموسم الماضي  ، 
الجميع  أعــيــن  أمـــام  سيكون  والتقييم  

ال  حتى   ( المكشوف  على   ) يقال  وكما 
يدعي أحد أنه تعرض للظلم  ، كما أن 
وصريحة  واضــحــة  واألرقـــــام  المعايير 

،ونحن نريد أن نحقق العدالة للجميع .
ڈ   هناك دول ال تملك المعايير ؟

- الــدول التي ال تملك أي معايير لن 
تــشــارك فــي دوري أبــطــال آســيــا ، لكن 
هناك دول لديها ملعب ولديها معايير 
نمنحها  أن  وعلينا  المالعب  مثل  جيدة 

الفرصة ونمنحها نصف مقعد. 
اختالف الغرب والشرق

ڈ   فـــــرق الـــغـــرب أيـــضـــا تــعــرضــت 
المسابقات  اختالف  بسبب  لظلم كبير 
المحلية في  الشرق وظهر ذلك واضحا 
في ربع نهائي دوري أبطال آسيا فما هو 

الحل لهذه المشكلة ؟ 
- هـــذا األمـــر لــم نغفله ونــظــرنــا إليه 

بــاهــتــمــام ، ووصــلــنــا لــرؤيــة بخصوص 
تــوقــيــت  الــمــبــاريــات والــبــطــوالت نتمنى 
نبدأ  وســوف   ، للجميع  عادلة  تكون  أن 
الصعب  ومـــن   ،  ٢٠١٤ فـــي  تتطبيقها 
مناقشتها  قبل  االن  رؤيتنا  عن  الكشف 
في المسابقات والمكتب التنفيذي الثالثاء 
القادم ، المهم أن التغيير سيحدث في 
٢٠١٤  لعالج الخلل ،وفي  ٢٠١٥ سيكون 
التغيير أكبر و الروزنامة الجديدة ٢٠١٥ 
للشرق  ســـواء    ، للجميع  عــادلــة  ستكون 

اوالغرب. 
واستراليا  واليابان  صعود كوريا  ڈ   
وايـــــران الـــى الــمــونــديــال هــل هــو تأهل 
طبيعي وأن غرب آسيا فعال تأخر عن 

الشرق ؟ 
- اتــفــق مــعــك فــي هـــذا األمــــر ، وقــد 
مــضــى الــوقــت الـــــذي  كـــان فــيــه الــغــرب 
قادرا على مزاحمة ومقارعة ومنافسة 
الشرق ، من خالل منتخبات السعودية، 
الــــعــــراق، قــطــر واالمــــــــارات، أمــــا الــيــوم 
فالفارق أصبح كبيرا بين الشرق والغرب 
والــكــوري  الــيــابــانــي  المنتخبين  وبــيــن   ،

وحتى االسترالي وبين منتخبات الغرب 
، وعلينا أن نبحث عن األسباب التي أدت 
الى ذلك ، ومن الصعب كرئيس لالتحاد 
االسيوي الحديث عن مشاكل المنتخبات 
منها  تعاني  التي  والسلبيات  الغرب  في 
أنها  الــوقــت  نفس  فــي  أرى  كنت  وإن   ،
بحاحة الى تخطيط والى وقت ، وعلينا 
أن نعي انه من مصلحة الكرة االسيوية  
أن يــكــون هــنــاك تــنــافــس بــيــن الــشــرق 

والغرب .

أسباب التراجع
ڈ   مـــا هـــي األســــبــــاب مـــن وجــهــة 
نظرك التي أدت الى تراجع منتخبات 

الغرب أمام الشرق ؟
- حــقــيــقــة األمـــــر لـــي رأي فـــي هــذه 

الــقــضــيــة و قـــد أكـــــون مــخــطــئــا ،لــكــنــي 
أعتقد أن االحتراف الذي بدأنا تطبيقه 
المنتخبات،  على  سلبيا  أثــر  الغرب  في 
وعــلــى الــعــكــس أفـــاد االحـــتـــراف األنــديــة 
مع  الــالعــب  مستوى  ذلــك  على  والدليل 
ناديه ومستواه مع منتخبه ، وربما غياب 
الــوعــي لـــدى الــالعــب فــي غـــرب الــقــارة 
بسبب االحتراف هو السبب ، وربما يكون  

اهتمام االداريين أكبر من المنتخبات .
ڈ   هل أثر االحتراف سلبيا الى هذه 

الدرجة على منتخبات الغرب ؟
من  العــب تربى  فـــارق بين  هناك   -

ويعرف  االحترافي  النظام  على  الصغر 
معنى االحتراف وواجباته وحقوقه في 
احترف  العب  وبين  والمنتخب  النادي 
هنا  ،وأنـــا  االول   للفريق  وصــل  أن  بعد 
أتحدث مثال عن تجربة البحرين حيث 
 ٢٠٠٤ في  السيما  االول  المنتخب  كــان 
وقبل االحتراف أفضل وأقوى ، وأعتقد 
ايــضــا أن األشــقــاء فــي الـــدول الخليجية 
منتخباتهم  بــمــشــاكــل  جـــيـــدا  يــعــرفــون 
ويعرفون الحلول وكل ما أتمناه أن أرى 

منتخبات خليجية في مونديال ٢٠١٨  .

إخفاق األردن أمام األوروجواي 
علي  مقاعد  بالقلق  هــل تشعر  ڈ   
آسيا بعد الخسارة الكبيرة لالردن امام 

االوروجواي في الملحق القاري ؟
الشاسع  الفارق  أثبتت  المباراة  هذه   -

ربما   ، العالمية  الكرة  وبين  كرتنا  بين 
لكن  الملحق  تجربة  البحرين  خاضت 
مــع اوقــيــانــوس وامــريــكــا الشمالية ســواء 
في لقائها مع ترينداد  وتوباجو ، او مع 
في  الــفــارق كبيرا  يكن  ولـــم  نــيــوزيــالنــد 
منتخبات  مع  لكن   ، الفنية  المستويات 
امريكا الجنوبية الفارق أوضح وظاهر. 

ڈ   بالتيني أعلن تأييده زيــادة عدد 
٤٠ منتخبا  الى  العالم  منتخبات كاس 
ومنح آسيا مقعدين إضافيين هل تؤيد 
االتحاد  خطوات  هي  وما  الفكرة  هذه 

االسيوي حيالها ؟
- بالتيني عندما تحدث او اقترح زيادة 
المقاعد الى ٤٠ منتخبا في كاس العالم ، 
فذلك كان بداعي الخوف على مقاعده 
او مقاعد قارته االوربية ، وزيــادة عدد 
 ، حــال  ليس  الــمــونــديــال  فــي  المنتخبات 
عدالة  هناك  تكون  أن  والحل  واألفضل 
بين  المقاعد  توزيع  الن   ، الــقــارات  بين 
القارات ليس عادال ، وال يعقل وجود ١٢ 

دولة من قارة واحدة .
ڈ   وزيادة مقاعد آسيا ؟

- األفضل لنا االن أن نسعى الن يكون 
نصف المقعد في الملحق العالمي  بيننا 
وبــيــن االوقـــيـــانـــوس ولــيــس مــع امــريــكــا 
الــجــنــوبــيــة ونــــدع الــجــنــوبــيــة مــع امريكا 
الشمالية تتنافس على نصف مقعد آخر. 
ڈ   أال تعتقد أن آسيا تستحق مقعدا 

آخر في المونديال  ؟
لمقعد  نسعى  أن  يجب  لكن   ، نعم   -

إضــافــي مــن خـــالل الــمــســتــويــات الفنية 
لممثلينا في ٢٠١٤ واليابان وكوريا قدموا 
مستويات جيدة في التصفيات ولديهم 

القدرة على تقديم مستويات أفضل في 
المونديال البرازيلي ، والمنتخب االيراني 
ايضا منتخب قوي وفريق منظم ولديه 

مدرب كفء.
االسيوية  للقارة  استراليا  ڈ   دخــول 

هل أفاد كرتنا أم أضرها  ؟
لــلــكــرة  إضـــافـــة  يـــكـــون  أن  ــى  ــمــن أت  -
اتخذه  قرار  استراليا  وانضمام  االسيوية 
كــونــجــرس االتــحــاد االســيــوي والمكتب 
أن  يــرى  مــن  هناك   ، السابق  التنفيذي 
استراليا حرمتنا من مقعد بكاس العالم 
وأنا أقول علينا أن نتعب ونجتهد ألنفسنا 

وعلى منتخباتنا . 

تطوير الدول الفقيرة
ڈ   دول فقيرة  في القارة ال تملك 
وبرامج  خطط   هي  فما  اإلمكانيات  

االتحاد االسيوي لتطويرها  ؟ 
بــدايــة  تــولــيــت  الــمــهــمــة فـــي  -عندما 

معينة  نــقــاط  على  التركيز  كـــان  األمـــر 
التي  والمنظومة  األساسي  النظام  منها 
تسير عملنا والمسابقات وكيف نطورها 
ونزيدها وكيف نزيد المشجعين ، وهي 
كلها أمور تتعلق بالتسويق المرتبط  في 
نــفــس الـــوقـــت  بــالــمــســابــقــات ، وعــنــدمــا 
ننظر لكل هذه األمور نستطيع بعد ذلك 
زيــادة  فــي  التسويق  مــع شــركــة  التفكير 

الدعم  للدول الفقيرة .
ڈ   أال يحقق االتحاد االسيوي النجاح 

بتعاقده مع شركة التسويق ؟
مــع شركة   بعقد  مــرتــبــط  االتـــحـــاد   -
هل  هو  والسؤال   ، حتى ٢٠٢٠   التسويق 

هذا العقد ( مرض ) لنا أم ال؟  .
ڈ   وكيف نحل هذه المشكلة ؟ 

- هذه األمــور وهذه المشاكل ال تحل 

وال تنتهي  بين يوم وليلة والمفاوضات 
تحتاج الى  وقت واألمر يتعلق بضرورة 
أن يكون  لنا هدف ورؤية واضحة قبل 
٢٠١٥ والى اين سنذهب ، وحقيقة األمر 

أنني لم أكن أتمنى استعجال األمر في 
مثل هـــذه الــقــضــايــا  قبل الــوقــوف على 
الحالي  الــوضــع  على  والــوقــوف  المشاكل 
الشهور  الستة  خــالل  ركـــزت  لــذلــك  و   ،
الوضع  تقييم  على  واليــتــي  مــن  االولـــى 
يمكن  التي  والــقــرارات  الحلول  هي  وما 
اتخاذها في الوقت المناسب و في الوقت 
سلبية  النتيجة  تكون  ال  حتى  الصحيح 
، وعــمــومــا قــريــبــا ســـوف تتضح األمـــور 
االتحادات  دعم  يمكننا  وكيف  وسنرى 
أرى  كنت  وإن   ، للتطوير  تحتاج  الــتــي 
تواجه  التي  المشكلة  أن  المناسبة  بهذه 
هذه االتحادات الفقيرة عدم االستقرار ، 
فهناك دول تتطور لكنها تعاني من عدم 
االستقراراإلداري وهذا األمر يحتاج الى 

الوعي الكافي في القارة .
ڈ   لنكن صرحاء هل تعتقد أن العقد 
يناسب مع  الحالي  التسويقي  والــعــائــد  

القارة االسيوية حتى تحقق التطوير ؟ 
ال أعتقد أنه يلبي طموحاتنا، ومن   -

وخطط  بــرامــج  لــديــك  كــان  اذا  الصعب 
بــطــوالتــك  وتـــريـــد تشجيع  وطــمــوحــات 
وال تجد العائد الــذي يكفي كل ذلــك  ، 
حتى  بالعقد  ملتزمون   نحن  ولألسف 
٢٠٢٠ ويــجــب الــبــحــث عــن حـــل  ،و قد 
كلفني المكتب التنفيذي و فوضني في 
هذا األمر وعندما يأتي الوقت المناسب 
سوف أعلن كل شيء اذا تم التغيير لكن 

طموحنا أكبر بالنسبة للعقد الحالي.

احتكار الجزيرة الرياضية 
ڈ   الجزيرة الرياضية احتكرت النقل 
االسيوي  االتحاد  لبطوالت  التلفزيوني 

مؤخرا كيف ترى هذا االحتكار ؟ 
- الـــجـــزيـــرة دفـــعـــت مــبــلــغــا ومــقــابــال 
اتحادات   ،حتى  يدفعه غيرها  لم  ماديا 
وحــاول  النقل  حــاول  العربية  االذاعــــات 
مــن خــالل تكاتف الــــدول ودفـــع كــل ما 
يستطع  ولــم  الرياضية  الجزيرة  تدفعه 

الــجــزيــرة  أال تمنح  الــعــدل  ،ومــــن غــيــر 
الرياضية النقل الحصري بعد أن دفعت 

أكبر عائد مادي. 
بعقودكم مع  لكنكم ملتزمون  ڈ   

الجزيرة الرياضية ؟
الجزيرة  مع  والعقد  المهمة  توليت   -

ســواء  ،و  مــوقــع حتى ٢٠٢٠   الــريــاضــيــة 
كنت  مقتنعا او غير مقتنع فهذا هو ما 

لدينا االن . 

احتكار الشرق للجوائز
ڈ   حــفــل الـــجـــوائـــز عــلــى األبـــــواب 
لنجوم   تامة  وسيطرة  احتكار  وهناك 

شرق اسيا فهل األمر يزعجك ؟
منها  كثيرة  ألســبــاب  يزعجني   ال   -

ــديــة مــن الــغــرب تأهلت  عـــدم وجـــود ان
ومن  نقاط  على  نسير  ونحن  للنهائي 
فليأتي  النقاط  هذه  على  التعرف  يريد 
ولـــيـــطـــلـــع عــلــيــهــا ويــــعــــرف كـــيـــف يــتــم 
احتسابها ،ومن كان لديه اقتراح او رأي 
فأهال وسهال ، لكننا في النهاية  وضعنا 
معايير ونسير عليها واذا كان هناك خلل 
من  يتم  والتقييم  ــحــاد  االت مــن  فليس 
مباراة  من  وليس  مباريات  عدة  خالل 
الموسم  هذا  االعتراف  وعلينا  واحدة  و 
أن غرب آسيا لم تنجح ال في تصفيات 

كاس العالم وال على مستوى االندية .
ــا حــقــقــت كل  ڈ   أنـــديـــة غـــرب آســي

المعايير  ؟ 
- هناك فارق بين معايير المشاركة 

بــــدوري أبــطــال آســيــا ومــعــايــيــر اختيار 
أفــضــل العــــب ، مــعــايــيــر الـــالعـــب عــدد 
واألداء  خـــاضـــهـــا  الــــتــــي  ــــاريــــات  الــــمــــب
والـــبـــطـــوالت الــتــي خــاضــهــا ومــشــاركــتــه 
بــدوري  والمشاركة  بـــالده  منتخب  مــع 
الحضور  مــثــل  أخـــرى  معايير  لــه  آســيــا 

الجماهيري والنتائج .

انتقاد التحكيم 
ــعــرض  ت االســـــيـــــوي  الــتــحــكــيــم  ڈ   

ــقــادات كــبــيــرة فــهــل هــنــاك أفــكــار  ــت الن
لــتــطــويــره اولــــمــــاذا آســـيـــا أقــــل الــــدول 
في  التحكيم  مــســتــوى  عــلــى  مــشــاركــة 

المونديال ؟
طاقم  إلضافة  سعداء  نحن  بــدايــة    -

آلسيا  وأصــبــح   ٢٠١٤ لمونديال  آســيــوي 
ــــدال مـــن ٣ بـــكـــاس الــعــالــم  ٤ طـــواقـــم ب
لالتحاد  يحسب  أمــر  وهــو   ، بالبرازيل 
المشاكل  عــن  تــحــدثــنــا  ولـــو   ، االســـيـــوي 
فهي موجودة في كل القارات وفي كل 
االتـــحـــادات حتى فــي اوروبــــا أنــظــر الى 
من  الكثير  فيها  تجد  ـــا  أوروب دوريـــات 
المشاكل ، ونحن نعترف بوجود مشاكل 
حلها  على  االن  تعكف  الــحــكــام  ولجنة 
وعلى  تطوير الحكام خاصة الخليجيين 
الذين يعتبرون من الحكام في القارة . 

االنتخابات القادمة
ڈ   هل تخوض االنتخابات القادمة 

٢٠١٥ ؟
ثم   ٢٠٠٩ انتخابات  خضت  -عندما 

٢٠١٣ كان ذلك على أساس أرض صلبة 
أقف عليها وأعرف حظوظي وقلت إنني 
أملك  ٥٠٪ في ٢٠٠٩ ولم أبتعد عن هذا 
الرقم وفي ٢٠١٣ او االنتخابات االخيرة 
قلت ايضا إنني أملك  ٧٠٪ الى ٨٠٪ من 
توقعاتي  الحالتين كانت  وفي  الحظوظ 
الوقت  يأتي  عندما  ،وبالتالي  صحيحة 
ليس  رغبة  هناك  كانت  واذا  المناسب 
لدي فقط ولكن لدى االتحادات االهلية 
ايــضــا لــمــواصــلــة الــعــمــل فــســوف أخــوض 
االنتخابات ٢٠١٥  لكني اذا شعرت بعدم 
رغبة فلن أفرض نفسي على اآلخرين .

ڈ   كم تحتاج لوضع بصماتك على 
الكرة االسيوية ؟

- العمل مع الكرة االسيوية ليس سهال 
وآسيا من اكبر القارات في العالم سكانا 
ومساحة وهي تستحق أن تحصل على 
حقها ويجب أن نكون صوتا واحدا حتى 

ونفقد  هيبتنا  نفقد  وأال  أقــويــاء  نكون 
مــصــالــحــنــا لــيــس عــلــى مــســتــوى الــقــارة 
ولكن على مستوى الفيفا فاذا كنا نريد 
نكون  أن  يجب  المصلحة  هذه  مراعاة 
يــدا واحــدة قــدر المستطاع صحيح من 
الصعب إرضاء الجميع لكن اذا استطعنا 
إرضاء األغلبية من أجل مصلحة الكرة 
االســـيـــويـــة فـــذلـــك أفـــضـــل ، والــخــطــط 
ستشعر  والــنــاس  تغيير  فيها  الــقــادمــة 
التغيير  يــكــون  اهللا  شـــاء  وإن  بالتغيير 
لصالح الجميع وليس لجهة على حساب 
أمام  وســوف نتسم بالعدل  آخر  طرف 

الجميع .

اإلعالم واالبتعاد عنه 
ڈ   ابتعدت عن اإلعــالم في الفترة 

االخيرة ؟
- هذا صحيح ألنني اؤمن بأن الكلمة 

الطيبة هي التي يجب أن تقال او الصمت 
أفـــضـــل ، ومــــا حــــدث فـــي االنــتــخــابــات 
االخيرة تسبب في إحداث (فرقة ) بين 
االتحادات من أجل  الكرسي ، وأنا أقول 
:  ال بارك اهللا في الكرسي الذي يتسبب 

في الفرقة بين اإلخوان . 
الــمــرشــحــيــن  مـــــع  وعــــالقــــتــــك  ڈ   

السابقين  ؟
ومن  إخــوة  هم  بالعكس   -

يـــعـــرفـــنـــي جــــيــــدا مــنــذ 
٢٠٠٩ يعرفون أنني 

فــي  أحـــــمـــــل  ال 
قلبي أي شيء 
كــــانــــت  واذا 
ــاك إســـاءة   هــن
فلله  صــــدرت 

الـــــــحـــــــمـــــــد لــــم 
تـــــــصـــــــدر مـــنـــي 
واذا صدرت من 

غــيــري فــهــي بينه 
وبين ربه .

األمــــــور ، 
مـــن 

المالحظات 
الـــــــتـــــــي 

أنــنــ
حس
ڈ
آســي
ودو
-

تقي
لهذ
والت

سيرة ذاتية
بدأت مسيرة الشيخ سلمان مع 
كــرة الــقــدم مــن خــالل ممارسة 
اللعب في البيت والمدرسة وفي 
ــاب لــنــادي  ــق الــشــب صــفــوف فــري
الرفاع البحريني، وساهمت إثارة 
اللعبة وروح العمل الجماعي مع 
زمالئه الالعبين في تعزيز عمله 

في مجال كرة القدم.
المميزة  خالل مهاراته  ومن 
عمل  فــقــد  اإلداري،  الــعــمــل  فــي 
الشيخ سلمان بجدية في مجال 
تولى  حــيــث  الـــقـــدم،  كـــرة  إدارة 
مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس االتـــحـــاد 
البحريني لكرة القدم عام ١٩٩٨ 
ثــم تــولــى منصب الــرئــيــس عــام 
لجان  فــي  أيــضــاً  وعــمــل   ،٢٠٠٢
اآلسيوي  باالتحادين  االنضباط 

والدولي لكرة القدم.
لجنة  سلمان  الشيخ  وتـــرأس 
االنــضــبــاط فــي االتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الــقــدم خــالل كــأس العالم 
وفي  اليابان.  في   ٢٠٠٨ لألندية 
الوقت الحالي يتولى سعادة الشيخ 
سلمان عضوية اللجنة المنظمة 
في  العالم ٢٠١٤  لنهائيات كأس 
البرازيل، واللجنة المالية واللجنة 
االستراتيجية في االتحاد الدولي 
لكرة القدم. الشيخ سلمان متزوج 

ولديه ثالثة أبناء

عالقة خاصة
 مع ªبو خليفة´

رفـــــض الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بن 
إبـــراهـــيـــم بـــشـــدة الــــربــــط بين 
ـــصـــويـــت االتـــــحـــــاد الـــقـــطـــري  ت
رئاسة  انتخابات  فــي  لمنافسه 
العالقة  وبين  اآلسيوي  االتحاد 
والــــتــــعــــاون بـــيـــن االتــــحــــاديــــن 
اآلســــيــــوي والــــقــــطــــري.  وأكــــد 
رئــيــس االتـــحـــاد اآلســـيـــوي على 
أن العالقة التي تجمعه بسعادة 
الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة بن 
أحــمــد آل ثــانــي رئــيــس االتــحــاد 
وقــال:  قــويــة.   عالقة  القطري 
الناس  أقـــرب  خليفة) مــن  ــو  (ب
لـــي وال أقــولــهــا ُمــجــامــلــة وكــل 
بــه منذ  عالقتي  تعرف  الــنــاس 
انتخابات التنفيذي أيام محمد 
بن همام ثم التنفيذي بمشاركة 
ــات  ــخــاب ــت الــــــــذوادي وهـــــذه االن
حمد  بالشيخ  عالقتي  تهز  لــم 
شــعــرة واحـــــدة ال فـــي الــعــالقــة 
بيني وبينه أو بيني وبين حسن 
الذوادي وهما من أقرب الناس 
وعــالقــتــنــنــا قـــدوة 

لآلخرين.

رفع الحظر عن العراق

سفر دائم

على  الحظر  أسباب  عن  اآلسيوي  االتحاد  رئيس  كشف 
وقال:   ، يتم رفعه؟  ومتى  العراق  في  اللعب 

إن حــظــر إقـــامـــة الــمــبــاريــات فـــي الـــعـــراق قــــرار صــدر 
ورفــع  بالتحقيق  قــام  لفريق  تقييم  على  بــنــاء  الفيفا  مــن 
يُرفع  تطبيقها  تم  إذا  وضعها  تم  وهناك شروط  تقريره، 

الحظر. 

سواء  يقضيها  وكيف  أوقاته  وحــول  الحوار  هامش  على 
انه  االســيــوي  االتــحــاد  رئيس  قــال  ماليزيا  او  البحرين  فــي 
او  البطوالت  لحضور  سواء  السفر  في  أوقاته  أغلب  يقضي 

االجتماعات وسواء كانت في ماليزيا او دول أخرى .

من لقاء العنابي واليابان بكأس آسيا


