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على الغالف

«حظر تجوال» على الكرة اللبنــانية ...وال حلول قبل آب!
لم يكن ينقص كرة القدم اللبنانية سوى فيروس كورونا حتى يزداد وضعها سوءًا شأنها
ّ
المحلية التي أوقفت دوران عجلة
شأن جميع الرياضات في لبنان .فـ «القوة القاهرة»
النشاط الكروي في لبنان نتيجة األحــداث التي عصفت به بعد  17تشرين األول ،2019
ّ
تحولت إلى «قوة قاهرة» عالمية أربكت حسابات المعنيين من اتحاد كرة القدم مرورًا
ً
انتهاء بالالعبين
باألندية وليس
عبد القادر سعد
حتى ما قبل جلسة مجلس الوزراء في
 15آذار  2020والـقــرارات التي صدرت
عنها عـلــى صعيد التعبئة الصحية
ّ
العامة التي عطلت مفاصل لبنان على
جميع الصعد بما فيها الرياضة ،كان
املعنيون بلعبة كــرة الـقــدم فــي لبنان
ّ
التصدع الكبير الذي
يحاولون ترميم
األول .2019
تشرين
منذ
ضرب اللعبة
ّ
بقيت كرة القدم اللبنانية تتنفس برئة
واح ـ ــدة عـبــر مـمـثـلــي لـبـنــان ف ــي كــأس
االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي الـعـهــد واألن ـص ــار.
ف ــي م ـك ــان ق ــري ــب ،ك ــان ات ـح ــاد الـلـعـبــة
قــد بــدأ التحضير بجدية وبعيدًا عن
األضـ ــواء للموسم الـجــديــد حـتــى قبل
املوسم الحالي الــذي بات
طي صفحة
ً
بحكم املنطق ملغى .صيغة اتحادية

اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ت ــراع ــي م ـصــالــح الـلـعـبــة
واألندية والالعبني على ٍّ
حد سواء في
مــوســم اسـتـثـنــائــي ال يـمـكــن أن يشبه
ســابـقــاتــه فــي ظــل األزم ــة االقـتـصــاديــة
الخانقة الـتــي يمر بها لـبـنــان .جــاءت
أزم ـ ــة «الـ ـفـ ـي ــروس» وقـ ـ ـ ــرارات مجلس
ّ
لتجمد النشاط االتحادي بعد
الوزراء
إقفال أبوابه قسرًا،ش ليتوقف العمل
بانتظار ما ستؤول إليه األمور .فحتى
في ظل األزمة االقتصادية كانت هناك
ـاع ل ـل ـتــأق ـلــم م ـع ـه ــا ،ل ـك ــن ف ــي ظــل
مـ ـس ـ ٍ
أزمــة كورونا العاملية أصبحت الحال
تحتاج إلى استثناء االستثناء.

هناك حديث آسيوي عن
األول
تكملة مباريات الدور
ّ
لكأس االتحاد بنظام التجمع

ّ
تحديات العهد واألنصار

ب ـع ـي ـدًا ع ــن االت ـ ـحـ ــاد ،ت ـت ـجــه األن ـظ ــار
إل ــى ن ـ َ
ـادي ــي ال ـع ـهــد واألن ـ ـصـ ــار .فهما
الـ ــوح ـ ـيـ ــدان ال ـ ـلـ ــذان ب ـق ـي ــا فـ ــي أج ـ ــواء

(عدنان
الحاج علي)

املنافسة عبر الـنــافــذة اآلسـيــويــة قبل
أن يــأتــي «ال ـ ّف ـي ــروس» ٌو«ي ـغ ـلــق» هــذه
ال ـن ــاف ــذة م ــوق ـت ــا .إغ ـ ــاق ف ــرض إع ــادة
نظر فــي كثير مــن األم ــور وخصوصًا
أن املعطيات اآلسـيــويــة تشير إلــى أن
ال مباريات في القريب العاجل .فهناك
ع ــدة ط ــروح ــات مـنـهــا عـ ــودة الـنـشــاط
ف ــي فـصــل ال ـص ـيــف ،حـيــث م ــن املـمـكــن
أن يـ ـك ــون ف ــي تـ ـم ــوز أو آب املـقـبـلــن
ضمن صيغة استثنائية .فمن الصيغ
املـ ـط ــروح ــة اس ـت ـك ـم ــال مـ ـب ــاري ــات كــل
مجموعة في الــدور األول ضمن نظام
ُ
الـتـجـ ّـمــع فــي بـلــد واحـ ــد ،بـحـيــث تـقــام
جميع املباريات املتبقية دفعة واحدة
وض ـم ــن ف ـت ــرة زم ـن ـيــة ق ـص ـي ــرة .بـهــذه
الصيغة يتم اختصار الوقت وتحديد
املتأهلني عــن كــل مجموعة إلــى الــدور
نصف النهائي ملنطقة غرب آسياّ .
ه ـ ــذه امل ـع ـط ـي ــات إل ـ ــى ج ــان ــب ت ــوق ــف
ال ـن ـشــاط امل ـح ـلــي ،إض ــاف ــة إل ــى «ح ــال
الطوارئ» الصحية القائمة في لبنان
ّ
جمدت النشاط في النادي األخضر.
فــالـتـمــاريــن مـتــوقـفــة وال ــاع ـب ــون في
إجـ ـ ــازة وهـ ــو أم ـ ـ ٌـر ط ـب ـي ـعــي .هـ ــذا في
ال ـج ــان ــب ال ـف ـن ــي ،أمـ ــا ع ـلــى الـصـعـيــد
اإلداري وبـ ـ ـع ـ ــد اس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة رئـ ـي ــس
النادي نبيل بــدر ،فأصبحت اللجنة

َ
األندية االسكتلندية ُمطالبة
بإيقاف التدريبات
ّ

اإلداريـ ـ ــة أم ــام مـهـمــة تـســويــة ملفات
الــاع ـبــن الـكـ ُبـيــرة ف ــي سـعــي إلقـنــاع
بــدر بالبقاء .فسخت عقود الالعبني
األجانب بطريقة احترافية ومن دون
أي مشكلة ،وبقيت ملفات الالعبني
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن .املـ ـعـ ـطـ ـي ــات مـ ــن نـ ــادي
األنصار وتحديدًا لدى الالعبني ،بأن
األم ـ ــور س ـت ـكــون ف ــي غــايــة الـسـهــولــة
ن ـت ـي ـجــة اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
يتعاطى فيها الالعبون مع ناديهم.
ويقول أحــد أعضاء اللجنة اإلداري ــة:
«طـ ـيـ ـن ــة الع ـ ـبـ ــي األن ـ ـص ـ ــار قـ ـ ّـمـ ــة فــي
األخ ـ ــاق ،وه ــذا مــا سـيـسـ ّـهــل املـهـمــة.
حتى حسن معتوق أبدى كل تجاوب
ـداد مل ـنــاق ـشــة عـ ـق ــده .ك ـمــا أن
واسـ ـتـ ـع ـ ٍ
بعض الالعبني أبدوا استعدادًا للعب
من دون راتب في حال لزم األمر .هذا
من املستحيل أن يحصل لكنه يكشف
ع ــن م ـع ــدن الع ـب ــي األن ـ ـصـ ــار» يختم
اإلداري األن ـصــاري الــرفـيــع املستوى
حديثه لـ«األخبار».
وال ــاف ــت أن مــوقــف الع ـبــي األن ـصــار
يأتي رغم أن جميعهم يملكون عقودًا
مـثـبـتــة ف ــي االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي لـكــرة
ال ـقــدم ،ويـقــدر أي فــرد منهم التوجه
إلى «الفيفا» وتحصيل حقوقه ،لكن
ه ــذا أم ـ ٌـر لـيــس واردًا ل ــدى الــاعـبــن.
ف ـح ـت ــى عـ ــدنـ ــان حـ ـي ــدر ف ـس ــخ ع ـقــده
بطريقة ّ
حبية ومــن دون تكلفة على
ّ
النادي كما يقول مقربون من الالعب.
وتبقى مسألة الــاعــب ســونــي سعد
ال ــوح ـي ــدة ا ّل ـعــال ـقــة والـ ـ ــذي ي ـب ــدو أن
ملفه سيشذ عن باقي ملفات العبي
األنصار.
مـم ـثــل ل ـب ـنــان اآلسـ ـي ــوي اآلخ ـ ــر ن ــادي
الـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد أي ـ ـ ـضـ ـ ــا دخـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي م ــرحـ ـل ــة
الجمود .تختلف حال العهداويني عن

حث االتحاد االسكتلندي لكرة القدم
األندية على إيقاف الحصص التدريبية
واالمتثال إلرشادات الحكومة ّبشأن
أزمة فيروس كورونا .وطلب االتحاد
االسكتلندي من ّ األندية «بأقوى العبارات
املمكنة» أن «تتوقف» عن التدريبات
وتتبع نصيحة الحكومة حول التباعد
االجتماعي .وقال إيان مكسويل الرئيس
التنفيذي لالتحاد ّاإلسكتلندي في بيان
ّ
«أحث أعضاءنا واالتحادات الوطنية
املسؤولة عن كرة القدم على مستوى
الناشئني على ضمان التزام األندية
بإرشادات التباعد االجتماعي التي
وضعتها الحكومة» .وتم تعليق منافسات
كرة القدم االسكتلندية حتى  30أبريل/
نيسان على األقل بسبب تفشي فيروس
كورونا ،لكن االتحاد االسكتلندي قال
إن هناك شكوكًا حول موعد استئناف
موسم .2020-2019

ّ
أستراليا تعلق نشاطها
الكروي

أربكت أزمة فيروس كورونا حسابات ّ
القيمين على اللعبة (عدنان الحاج علي)

األنـصــاريــن ،فهم مــن البداية فسخوا
ع ـقــود العـبـيـهــم األج ــان ــب كالتونسي
أحـ ـم ــد ال ـع ـك ـي ـش ــي وال ـ ـس ـ ــوري أح ـمــد
الـ ـص ــال ــح وأعـ ـ ـ ـ ـ ــاروا الـ ـغ ــان ــي عـيـســى
يعقوبو .لكن الـنــادي تعاقد مــع أكثر
مــن العــب أجنبي كالسنغالي داوودا
ديــامـيــه والـعــاجــي يــوســف وات ــارا إلى

ج ــان ــب اسـ ـتـ ـع ــارة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن كــريــم
درويـ ــش وأح ـم ــد ح ـجــازي مــن اإلخ ــاء
األهلي عاليه.
ضبابية الصورة اآلسيوية والحديث
ع ـ ــن عـ ـ ـ ــودة ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ف ـ ــي شـ ـه ــر آب
ق ــد يــدف ـعــان بــالـقـيـمــن ع ـلــى ال ـنــادي
إل ــى فـســخ الـعـقــود وإع ـ ــادة الــاعـبــن

تأجيل «تاريخي» لدورة األلعاب األولمبية
ُ
وضع
موعد جديد
لألولمبياد
في صيف
( 2021أ ف ب)

أع ـل ـن ــت الـ ـي ــاب ــان وال ـل ـج ـن ــة األومل ـب ـي ــة
الدولية تأجيل دورة األلعاب األوملبية
الـتــي كــانــت م ـقـ ّـررة الـصـيــف املـقـبــل في
طــوكـيــو عـلــى خلفية فـيــروس كــورونــا
امل ـس ـت ـجــد ،ف ــي خ ـط ــوة غ ـيــر مـسـبــوقــة
ت ـ ـطـ ــاول ال ـ ـحـ ــدث الـ ــريـ ــاضـ ــي األك ـ ـبـ ــر.
وأف ــاد الـطــرفــان فــي بـيــان مشترك «في
ً
وبناء على املعلومات
الظروف الراهنة
املـقــدمــة مــن منظمة الـصـحــة الـعــاملـيــة،

خلص رئيس اللجنة األوملبية الدولية
(األملـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي تـ ـ ــومـ ـ ــاس بـ ـ ـ ـ ــاخ) ورئ ـ ـيـ ــس
الــوزراء الياباني (شينزو آبي) إلى أن
األوملبياد الثاني والثالثني في طوكيو
يجب أن يتم تأجيله إلــى مــا بعد عام
 ،2020لكن ليس أبعد من صيف ،2021
ل ـح ـمــايــة ص ـحــة ال ــري ــاض ـي ــن وجـمـيــع
املعنيني باأللعاب األوملبية واملجتمع
الدولي».

وكان من ّ
املقرر أن تستضيف العاصمة
اليابانية للمرة الثانية فــي تاريخها
ب ـعــد  ،1960دورة األلـ ـع ــاب األومل ـب ـيــة
ال ـص ـي ـف ـيــة ،وحـ ـ ـ ّـددت ل ـهــا م ــوعـ ـدًا بــن
 24ت ـمــوز/يــول ـيــو وال ـت ــاس ــع م ــن آب/
أغ ـس ـط ــس .ل ـك ــن ال ـض ـغ ــوط امل ـت ــزاي ــدة
عـلــى الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة م ــن ريــاضـيــن
وات ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــادات ف ـ ــي ظ ـ ــل تـ ـفـ ـش ــي وب ـ ــاء
«كوفيد »19-الــذي ّأدى إلــى وفــاة نحو
 17ألــف شخص معلنني حــول العالم،
وفرض قيود واسعة على حركة التنقل
ِ
والـسـفــر ،دفــع إلــى اتـخــاذ ق ــرار تأجيل
دورة للمرة األولى في التاريخ الحديث
لألوملبياد (منذ .)1896
ولـ ــم ي ـس ـبــق أن ت ــم ت ـعــديــل أي مــوعــد
ل ـ ـ ــدورة أومل ـب ـي ــة ص ـي ـف ـيــة ل ـس ـبــب غـيــر
الحرب العاملية .وتم إلغاء دورات 1916
(بسبب الحرب األولى) ،و 1940و1944
ُ
(بسبب الحرب الثانية) .وتعد الدورات
األوملبية الصيفية أكبر حدث رياضي
عــاملــي عـلــى اإلط ــاق ،وتستقطب لــدى
إقــام ـت ـهــا م ــرة ك ــل أرب ـع ــة أعـ ـ ــوام ،نحو
 11أل ــف ري ــاض ــي ،إضــافــة ال ــى ماليني
املشجعني.
وأجرى باخ وآبي صباح أمس الثالثاء
مـبــاحـثــات هــاتـفـيــة ،كـشــف عـلــى إثــرهــا

امل ـســؤول الـيــابــانــي أن ب ــاده اقترحت
تأجيل األوملبياد لفترة عــام .وأوضــح
ً
آبـ ـ ــي« :اقـ ـت ــرح ــت ت ــأج ـي ــا ل ـن ـحــو ع ــام
(لأللعاب األوملبية) ،والرئيس باخ رد
موافقًا بنسبة  100باملئة».
واعـ ـتـ ـب ــر رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء أن تــأج ـيــل
األلعاب سيسمح بإقامتها العام املقبل
«في شكلها الكامل ،كدليل على تغلب
البشرية على الفيروس الجديد».
من جهتها ،أكدت عمدة مدينة طوكيو
يــوريـكــو كــويـكــي أن ــه فــي ح ــال تأجيل
األلـ ـع ــاب إل ــى ال ـع ــام امل ـق ـب ــل ،ف ــال ــدورة
ستحافظ على اسمها «طوكيو .»2020
ويأتي التأجيل بعد ضغوط متزايدة
ع ـلــى مـنـظـمــي دورة األلـ ـع ــاب إلرج ــاء
املوعد ّ
املقرر ،على خلفية تفشي وباء
ّ
«كــوفـيــد .»19-وأدت الظروف الصحية
الراهنة إلى تأجيل العديد من األحداث
الرياضية الكبيرة الـتــي كــانــت مـقـ ّـررة
هــذا الصيف ،وأبــرزهــا نهائيات كأس
أوروبا وبطولة كوبا أميركا األميركية
ـرة ال ـقــدم ،حـتــى الصيف
الجنوبية لـكـ ّ
امل ـق ـبــل .كـمــا عــقــدت ال ـق ـيــود املـفــروضــة
عـلــى حــركــة الـنـقــل والـسـفــر وإجـ ــراءات
العزل املنزلي التي تطاول حاليًا نحو
مليار شخص عامليًا ،قدرة الرياضيني

تستقطب األلعاب
األولمبية الصيفية
حوالى  11ألف رياضي
من حول العالم

على االستعداد بشكل مالئم لأللعاب
ُ
ال ـت ــي ت ـع ــد امل ـح ـطــة األهـ ــم ف ــي مـسـيــرة
أغلبهم.
وكــانــت اللجنة الــدولـيــة واملـســؤولــون
اليابانيون قد أكدوا في تصريحاتهم
خ ــال الـفـتــرة املــاض ـيــة ،عـلــى مــواصـلــة
التحضيرات من أجل إقامة األوملبياد
الصيفي في مــوعــده ،على رغــم تفشي
وبــاء «كوفيد .»19-لكن اللجنة وجدت
نفسها تحت ضغوط متزايدة من قبل
الرياضيني واالتحادات الرياضية من
أج ــل ات ـخــاذ ق ــرار بـتــأجـيــل األومل ـب ـيــاد.
وهـ ــي أع ـل ـنــت  22آذار/مـ ـ ـ ـ ــارس لـلـمــرة

األول ـ ـ ـ ــى ،أن ت ــأج ـي ــل األومل ـ ـب ـ ـيـ ــاد ب ــات
ً
اح ـ ـت ـ ـمـ ــاال م ـ ـطـ ــروحـ ــا ،ل ـك ـن ـه ــا أم ـه ـلــت
نفسها أربـعــة أسابيع مــن أجــل اتخاذ
قــرار نهائي بهذا الشأن ،قبل أن تعلن
اليوم التأجيل بشكل رسمي.
وت ـس ـت ـعــد ط ــوك ـي ــو م ـن ــذ اخ ـت ـيــارهــا
مدينة منظمة في عام  ،2013إلقامة
األل ـعــاب ،وهــي رص ــدت لها ميزانية
ّ
تقدر بنحو  12مليار دوالر أميركي.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـس ــوي ــق ال ـس ــاب ــق
ل ـل ـج ـنــة األوملـ ـبـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة مــاي ـكــل
بــايــن« :إنــه مــن املثير للذهول إجــراء
تغيير مفاجئ بعد سبع سنوات من
التحضير ألكـبــر ح ــدث ريــاضــي في
العالم».
وسـ ـيـ ـسـ ـب ــب ت ــأجـ ـي ــل األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب إل ــى
العام املقبل صداعًا للجنة األوملبية
الدولية وخصوصًا أنها ستأتي في
ع ــام م ــزدح ــم بــال ـب ـطــوالت وال سيما
َ
مونديالي السباحة وألـعــاب القوى
ّ
املقررين صيف  .2021ومع ذلك ،أعلن
االتحاد الدولي أللعاب القوى األحد
ّ
مستعد لتغيير مــوعــد البطولة
أنــه
ّ
العاملية املـقــررة في مدينة أوريغون
األميركية في الفترة بني  6و 15آب/
أغسطس.

إل ــى ن ــادي ـه ــم ،عـلـمــا أن ع ـقــد اإلعـ ــارة
سينتهي بـعــد شـهــريــن مــا يعني أن
النادي لم يستفد منهما بعد تعليق
املباريات اآلسيوية .أما على صعيد
بــاقــي الــاعـبــن فــا ي ـبــدو وج ــود أي
م ـش ـك ـل ــة وخـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد أن فـتــح
الـ ـن ــادي ال ـب ــاب أمـ ــام أي الع ــب يــريــد

االحتراف في الخارج كما حصل مع
الثالثي مهدي خليل ،خليل خميس
وربيع عطايا.
وإذا كـ ــانـ ــت أم ـ ـ ـ ــور م ـم ـث ـل ــي ل ـب ـن ــان
اآلسـ ـي ــوي ــن مـ ـج ـ ّـم ــدة ،ف ـك ـيــف ال ـح ــال
ب ــاألن ــدي ــة األخ ـ ــرى ال ـت ــي ال تـمـلــك أي
استحقاق قبل عودة النشاط املحلي؟

جـمـيــع األن ــدي ــة ف ــي ح ــال ج ـم ــود تــام
أقرب إلى «الغيبوبة» ومصالح العبي
معظم تلك األنــديــة في املجهول .لكن
في ظل الظروف الحالية ال يمكن فعل
أي شــيء ســوى «سـ ّـد رمــق» الالعبني
بـ ـفـ ـت ــات م ـ ــن م ـس ـت ـح ـق ــات ـه ــم امل ــال ـي ــة
بانتظار الفرج.

فيفا :األولوية لصحة الرياضيين
ّ
رحب االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بقرار اللجنة األوملبية الدولية تأجيل أوملبياد طوكيو الذي كان ّ
مقررًا صيف
عام  ،2020مؤكدًا أن «األولوية» يجب أن تكون لصحة املشاركني في مواجهة فيروس كورونا املستجد .وقال
االتحاد أنه «يؤمن بشدة بأن صحة جميع املشاركني في النشاطات الرياضية يجب أن تكون دائمًا على رأس
األولويات .ولذلك نرحب بقرار اللجنة األوملبية الدولية» .وأضاف االتحاد الدولي الذي يرأسه السويسري جاني
إنفانتينو أن «الفيفا سيعمل مع الهيئات املعنية ملعالجة جميع القضايا الرئيسية املتعلقة بإعادة برمجة الدورة».
وأعلنت اليابان واللجنة األوملبية الدولية تأجيل دورة األلعاب األوملبية على خلفية تفشي فيروس «كوفيد،»19-
في خطوة غير مسبوقة تطاول الحدث الرياضي األكبر عامليًا .وكان العديد من نجوم كرة القدم ،قد أعربوا عن
رغبتهم في املشاركة في الدورة
األوملبية في صيف  ،2020من
بينهم الفرنسي كيليان مبابي
وال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار واإلسـبــانــي
سيرخيو راموس.
وسبق ملواعيد رياضية كبيرة
مـقـ ّـررة هــذا الصيف أن أرجئت
إلــى صيف عــام  ،2021أبرزها
ك ـ ــأس أوروبـ ـ ـ ـ ــا وبـ ـط ــول ــة كــوبــا
أم ـي ــرك ــا ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،م ــا دف ــع
الفيفا إلى اإلعــان أنه سيبحث
ع ـ ــن مـ ــوعـ ــد جـ ــديـ ــد ل ـل ـن ـس ـخــة
األولــى مــن كــأس العالم لألندية
بصيغتها الجديدة ،والتي كانت
ّ
مقررة في صيف .2021

ّ
قرر االتحاد األسترالي لكرة القدم
أمس الثالثاء وقف نشاطه ،معتبرًا
أن مواصلة اللعب وسط انتشار
فيروس كورونا املستجد بات «مهمة
مستحيلة» .وقام االتحادان األستراليان
للركبي (ُ 13العبًا) وكرة القدم
األسترالية (تلعب باأليدي) وهي األكثر
شعبية في البالد ،بإيقاف منافساتهما

في اليومني األخيرين لينضما إلى
اتحادات الركبي ،الكريكيت ،كرة السلة
وجميع الرياضات الجماعية األخرى
التي كانت اتخذت القرار ذاته في
السابقّ .
وقرر االتحاد األسترالي تأجيل
ّ
الدوري املحلي الذي يضم  11فريقًا
بينهم فريق واحد من نيوزيلندا هو
ويلينغتون ،قبل خمس مراحل على
نهايته.
ولم تكن إقامة املباريات بأبواب موصدة
في نهاية األسبوع املاضي ُمجدية ،ألن
السفر تمنع
القيود املفروضة على ً
اآلن إقامة املباريات ،فضال عن وجود
فريقني في الحجر الصحي .وقال رئيس
االتحاد األسترالي جيمس جونسون في
مؤتمر صحافي في سيدني« :بالنسبة
في
إلى مسابقة وطنية تقام تقريبًا ُ
جميع مناطق أستراليا ،ومسابقة تقام
أيضًا في نيوزيلنداّ ،
فإن املهمة الصعبة
التي كنا نواجهها ّ
تحولت إلى مهمة
مستحيلة» .وأضاف «لكن ّهذه الرياضة
ستعود إلى الحياة ،أنا متأكد تمامًا».
وأحصت أستراليا  1800حالة إصابة
بفيروس كورونا املستجد مع سبع
وفيات ،أغلبها في مدنها الرئيسية.
وحظرت أستراليا دخول ّأي أجنبي غير
مقيم في البالد ،وفرضت قيودًا صارمة
على الحركة داخلها.

