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رياضة

رياضة

على الغالف

ّ
«حرب» بين االتحاد اإلنكليزي واألندية

الخسارة الكبيرة
تحملتها
أوستراليا كونها
تحتضن سباق
االفتتاح (أ ف ب)

خسائر تفوق الـ 84مليون دوالر

«كورونا» لـ«الفورموال  :»1أنا أسرع!
ّ
انضمت الفورموال  1إلى الئحة ضحايا تفشي وباء
«كورونا» ّحول العالم ،فتلقت ضربة قاضية سريعة
بحكم تعطل انطالق موسمها ،لتبدأ في إحصاء
الخسائر التي ّ
بماليين الدوالرات في واحدة من
ر
تقد
ً
أكثر بطوالت العالم تجارة وأرباحًا
شربل ّ
كريم
ل ـط ــامل ــا ك ـ ــان هـ ـن ــاك اتـ ـه ــام لــريــاضــة
الـفــورمــوال  1بأنها أكـثــر الــريــاضــات
تـسـ ّـبـبــا بــالـتـلــوث ف ــي ال ـعــالــم .وه ــذه
امل ـســألــة ال بـسـبــب امل ـح ــروق ــات الـتــي
تـ ـخ ــرج مـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،بـ ــل بـسـبــب
حـجــم رح ــات الـسـفــر ال ـتــي تقطعها
الفرق ويعيشها املشجعون من أجل
ّ
بلد إلى آخر حيث تجوب
التنقل من ٍ
السباقات القارات املختلفة.
ال ـ ـع ـ ـبـ ــارة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ت ـخ ـت ـص ــر أمـ ـ ـرًا
واحـ ـدًا ،وهــو تحقيق األرب ــاح املالية
أيـ ـنـ ـم ــا ُوج ـ ـ ـ ــدت األرض ال ـخ ـص ـب ــة.
ولـهــذا السبب ومـنــذ نشأتها ذهبت
بطولة العالم للفئة األول ــى لتبحث
ع ــن أوسـ ـ ــع رق ـع ــة ج ـغ ــراف ـي ــة إلق ــام ــة
س ـ ـبـ ــاقـ ــات ـ ـهـ ــا ،وه ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـح ـ ـ ّـول ـ ــت ف ــي
العصر الحديث الى رياضة تجارية
بامتياز مــع مــالــك حقوقها السابق
البريطاني بيرني إيكليستون ،الذي
ّ
ـواق
يـعــد «عـ ــراب» االنـفـتــاح عـلــى أس ـ ٍ
ج ــدي ــدة ح ـم ـلــت أرب ــاح ــا ك ـب ـيــرة الــى
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جميع الناشطني فــي أس ــرع رياضة
ّ
في العالم ،وخصوصًا بعدما حطت
طــائــرات الـفــرق فــي م ـطــارات البلدان
ـدان جــديــدة فــي الـشــرق
الـعــربـيــة وب ـل ـ ٍ
األق ـص ــى ،أرادت ب ــدوره ــا الـتـســويــق
ـاح من
لنفسها سياحيًا وجـنــي أربـ ـ ٍ
الرياضة الشعبية.
ل ـكــن ك ــل هـ ــذا تـ ـب ـ ّـدل ع ـش ـيــة ان ـطــاق
موسم  ،2020فكانت الفورموال  1هي
املـتــأثــرة سلبًا هــذه امل ـ ّـرة ،ف ــإذا كانت
ً
ً
وباء أصابها
يومًا عدوة للبيئة ،فإن
فـ ــي مـ ـقـ ـت ـ ٍـل ،وبـ ــاتـ ــت ال ـ ـيـ ــوم ت ـح ــاول
الوقوف على قدميها لترسم طريقًا
مستقبل أفضل.
جديدًا نحو
ٍ

خسائر بالجملة للجميع
سـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ت ـ ـف ـ ـصـ ــل ال ـ ـف ـ ــرق
والـ ـس ــائـ ـق ــن عـ ــن ال ـ ـضـ ــوء األخـ ـض ــر
الن ـ ـطـ ــاق مـ ــوسـ ـ ٍـم ج ــدي ــد مـ ــن حـلـبــة
مـلـبــورن فــي أوس ـتــرال ـيــا ،لـكــن هناك
ظـهــر ق ــرار إل ـغــاء الـسـبــاق مــع ظهور
ـرق
أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ٍ
ـراض ع ـ ـلـ ــى أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء فـ ـ ــي فـ ـ ـ ٍ
م ـعـ ّـي ـنــة ،ت ـبـ ّـن الح ـقــا أن ـهــم أصـيـبــوا

ب ـ ـ ـ ــ«كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا» .ص ـ ـح ـ ـيـ ـ ٌـح أنـ ـ ـ ــه ب ـعــد
ُّ
أوسـتــرالـيــا ات ـخــذت ق ــرارات بتأجيل
أو إلغاء سباقات ،لكن سباق ملبورن
هو من تلقى الخسارة األقسى ،إذ أن
ك ــل الـتـحـضـيــرات كــانــت ق ــد اكتملت
إلقامة الجائزة الكبرى.
ول ـ ــم يـ ـخ ــرج امل ـن ـظ ـم ــون ح ـت ــى اآلن
برقم نهائي لحجم الخسائر املالية
ٍ
الـتــي تـعـ ّـرضــوا لـهــا ،لـكــن ال شــك في
أن املتأثر األكـبــر على هــذا الصعيد
ك ــان ــت ال ـش ــرك ــات امل ـس ـ ّـوق ــة لـلـسـبــاق
ال ـ ـتـ ــي تـ ـكـ ـب ــدت مـ ـص ــاري ــف ك ـث ـي ــرة،
لكنها بدأت اليوم عملية ّ
رد املبالغ
ال ـت ــي دف ـع ـهــا امل ـش ـج ـعــون لـحـضــور
السباق امللغى.
ٌ
ـاق م ـت ـصــل ،ض ــرب ــة أخ ــرى
وف ــي س ـي ـ ٍ
مل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاق م ـ ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة
الـ ـعـ ـق ــود اإلع ــانـ ـي ــة الـ ـت ــي ال يـمـكــن
تنفيذها وقـبــض مبالغها فــي حــال
اإلل ـغ ــاء ،وذل ــك بعكس حـقــوق النقل
ُ
التي تدفع سلفًا ،والتي
التلفزيوني ً
خ ـل ـقــت م ـش ـك ـلــة إض ــاف ـي ــة لـلـحـكــومــة
األوس ـت ــرال ـي ــة وم ــن خـلـفـهــا منظمي
الحدث.
وهــذه املسألة يمكن التوقف عندها
ّ
أيضًا ُ
بحكم التأكد مــن تقلص عدد
السباقات املوجودة على الروزنامة
ّ
ستقدم موسمًا
السنوية التي كانت
قياسيًا بوجود  22سباقًا.
امل ـعــادلــة بـسـيـطــة :سـبــاقــات أكـثــر أي
إعالنات أكثر ،وبالتالي مردود أكبر،
وه ــو أم ــر لــن يحصل مــع التوقعات
بإقامة بني  15و 18سباقًا في موسم
 ،2020وذلك في حال انطالقه.

معاناة السائقين والفرق
ال ـخ ـســائــر ف ــي أوس ـت ــرال ـي ــا أصــابــت
الـفــرق أيـضــا ،فهي كانت قــد ّ
تكبدت
مصاريف السفر ،وعليها أن تلتزم
ب ــات ـف ــاق ــات ـه ــا مـ ــع الـ ـع ــامـ ـل ــن مـعـهــا
لناحية دفــع مستحقاتهم حتى لو
ألغي السباق .وهذه الخسائر تأتي
فــي مــوسـ ٍـم كــانــت تنتظر فيه الفرق
أربــاحــا قياسية يمكنها أن تفيدها
ف ــي اسـتــراتـيـجـيــاتـهــا ملــوســم 2021
املوعود حيث ستحضر التعديالت
الكثيرة على صــورة هــذه الرياضة،
وبالتالي تحتاج الفرق العشرة إلى
أكـبــر مـيــزانـيــة ممكنة إلصــابــة أكبر
تطوير ممكن.
وال يـ ـمـ ـك ــن إبـ ـ ـع ـ ــاد الـ ـس ــائـ ـق ــن عــن
دائــرة الخسائر ،فهم أيضًا ستتأثر
ع ـق ــوده ــم ف ــي حـ ــال ان ـخ ـف ــاض ع ــدد
س ـب ــاق ــات ال ـب ـطــولــة أكـ ـث ــر ،أو تـعـثــر
انـ ـ ـط ـ ــاق املـ ـ ــوسـ ـ ــم .وه ـ ـ ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة
ـوات
تـحــديـدًا قــد تعيد بعضهم سـنـ ٍ

تصل أرباح بعض
السائقين في
الفئة األولى إلى
 35مليون دوالر

الى الــوراء ،علمًا أن أقل رواتــب أبرز
السائقني تصل الى  8ماليني دوالر،
وترتفع الى  15مليون في حالة ابن
سائق فيراري شارل
إمارة موناكوّ ،
ل ــوك ـل ـي ــر ،ال ـ ــذي وق ـ ــع ع ـق ـدًا ج ــدي ـدًا،
بـيـنـمــا تـصــل أربـ ــاح زمـيـلــه االملــانــي
سيباستيان فيتيل الــى  30مليون
دوالر ف ــي امل ــوس ــم الـ ــواحـ ــد ،وب ـطــل
العالم البريطاني لويس هاميلتون،
سائق مرسيدس ،الى  35مليونًا.
إذًا الـ ـسـ ـن ــة الـ ـحـ ـل ــم ملـ ـحـ ـب ــي إس ـ ــرع
ري ـ ـ ــاض ـ ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،ت ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول الـ ــى
ـوس ح ـق ـي ـق ــي ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ال ــى
كـ ـ ــابـ ـ ـ ٍ
املنظمني وال ـفــرق ،فشركة «ليبرتي
مـيــديــا» األمـيــركـيــة املــالـكــة للحقوق
الـتـجــاريــة كــانــت تنتظر قطف ثمار
ـواق جــديــدة
عـمـلـهــا ف ــي دخ ـ ــول أس ـ ـ ـ ٍ
بــاعـتـمــاد ب ـلـ ٍـد مـثــل فـيـيـتـنــام إلقــامــة
سـبــاق هـنــاك .الـشــركــة الساعية الى
الـ ـظـ ـه ــور ب ـ ـصـ ــور ٍة ق ــوي ــة ك ــان ــت قــد
أصـ ّـرت على هذا السباق بالتحديد
ول ــو ان ـهــا أكـمـلــت الـعـمــل ال ــذي بــدأه
إيكليستون ،فالسباق الفييتنامي
ع ـلــى ح ـل ـبــة ال ـ ـشـ ــوارع كـ ــان سـيـنـقــل
ال ـب ـط ــول ــة ال ـ ــى م ـس ـت ــوى أعـ ـل ــى مــن
اإلثـ ـ ــارة ،وي ــؤك ــد ان خ ـطــة «لـيـبــرتــي
م ـي ــدي ــا» إلظـ ـه ــار أن ـه ــا ن ــاج ـح ــة فــي
جــذب بـلــدان جــديــدة تعيد بالفائدة
ّ
على الجميع ،لكن لسوء حظها كان
الجديد آسيويًا ،ما يعني
هذا البلد
ّ
أن السباق تبخر عمليًا بعد تفشي
وباء «كورونا» في القارة الصفراء.

سباقات ال غنى عنها

َ
يلغ ّ
كليًا
لكن السباق الفييتنامي لم

بحسب املعطيات ،وهــو األمــر عينه
ال ـ ــذي يـنـطـبــق ع ـلــى ج ــائ ــزة الـصــن
الـ ـكـ ـب ــرى الـ ـت ــي ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا حـلـبــة
شنغهاي (تبعد  800كلم عن مدينة
ووه ــان مــركــز تفشي ال ــوب ــاء) ،حيث
ال يمكن ّ
للقيمني على الـفــورمــوال 1
ّ
تحمل حجم الخسائر الناتجة عن
إلغاء السباق الصيني تحديدًا.
وهذه املسألة تنطلق من قيمة املبلغ
الكبير الذي تدفعه فييتنام والصني
لـلـحـصــول عـلــى ش ــرف االسـتـضــافــة،
ووصــل مجموع القيمة املالية التي
تــدف ـع ـهــا ال ـب ـل ــدان ل ـه ــذه ال ـغــايــة الــى
 602مـلـيــون دوالر ،عـلـمــا ان مـعـ ّـدل
ق ـي ـمــة ال ـح ـص ــول ع ـلــى االس ـت ـضــافــة
ت ـصــل الـ ــى  28.7م ـل ـيــون دوالر عن
ك ــل سـ ـب ــاق ،ب ـي ـن ـمــا أش ـ ـ ــارت دراسـ ــة
مــال ـيــة مـتـخـصـصــة ال ــى ان خـســائــر
الـفــورمــوال  1بعد األح ــداث األخـيــرة
ستصل الــى  84.3مليون دوالر في
نهاية املوسم.
ّ
رقم ّ
هو ٌ
يتبدل لالسوأ في
يرجح أن
حال استمر الجمود الذي وصل الى
أوروبـ ـ ــا م ــع إل ـغ ــاء س ـب ــاق ب ــاك ــو في
أذرب ـي ـجــان ذي الـقـيـمــة االقـتـصــاديــة
الثقيلة أيضًا .هو أمر ربما مفاجئ
للبعض ،وخصوصًا الذين اعتبروا
أن الفترة ال تــزال بعيدة حتى شهر
حـ ــزيـ ــران امل ـق ـب ــل أي املـ ــوعـ ــد امل ـق ــرر
ّ
تحول
للسباق .لكن الــواقــع أنــه مــع
ألوروبــا الــى بــؤرة للوباء ووجــود 7
فرق في إنكلترا 2 ،في إيطاليا ،وآخر
ف ــي ســوي ـسـ ّـرا ،ت ـبــدو األمـ ــور صعبة
لناحية التنقل بــن الـبـلــدان ،ومنها
ً
املوبوءة حيث ّ
مقرات الفرق أصال.
ّ
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا االط ـ ـ ـ ـ ــار يـ ـ ـش ـ ــرح م ـع ــل ــق
ّ
وم ـحــلــل ق ـن ــاة « »mbcخـلـيــل بشير
املقيم في العاصمة اإلنكليزية لندن
ً
قــائــا ل ــ«األخ ـبــار»« :تـحـتــاج أوروب ــا
ـت غـيــر قـصـيــر لـتـنـظـيــم أطــر
ال ــى وق ـ ٍ
ال ـس ـف ــر بـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ،وب ـع ـك ــس مــا
يقال إن البطولة ستنطلق في كندا،
أن ـ ــا أت ــوق ــع أن ت ـن ـط ـلــق ع ـل ــى حـلـبــة
بـ ــول ريـ ـك ــار ف ــي ف ــرن ـس ــا ،وس ـي ـكــون
التحدي الكبير هو الوصول الى 18
سباقًا ،لذا أعتبر أن إقامة  15سباقًا
سيكون أمرًا أكثر واقعية» .وأضاف:
«هناك كــام عن إقامة سباقني على
حلبة واحــدة مثل حلبة صخير في
ال ـب ـحــريــن او م ــرس ــى يـ ــاس ف ــي ابــو
ظـبــي ،لكن كــل هــذا ال ي ــزال فــي إطــار
األف ـ ـكـ ــار املـ ـط ــروح ــة إلنـ ـق ــاذ امل ــوس ــم
وتقليص حجم الخسائر».
واعتبر السائق السابق فــي بطولة
«آي وان» وم ــدي ــر بــرنــامــج االت ـحــاد
الـ ــدولـ ــي (فـ ـي ــا) ل ـت ـطــويــر ال ـســائ ـقــن
الـ ـن ــاشـ ـئ ــن ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط:
«صحيح أن الخسائر كبيرة لكنها ال
شك أقل من رياضات أخرى مثل كرة
القدم بحكم عقود النقل التلفزيوني
األعلى قيمة مالية في اوروبــا حيث
تـ ـق ــام املـ ـب ــاري ــات اس ـب ــوع ـي ــا وت ـب ــاع
بأرباح ضخمة
تذاكرها التي تعود
ٍ
على االندية».
اذًا «كــورونــا» قــال كلمته للفورموال
ّ
 ،1فكان أسرع منها ليعطل موسمها
قـبــل أن ي ـبــدأ ،لـكــن بـ ــوادر اإلن ـق ــاذ ال
تزال حاضرة في حال بدأت البطولة
م ـط ـلــع ال ـص ـيــف ع ـلــى أب ـع ــد ت ـقــديــر،
ح ـيــث ق ــد ي ـتـ ّـم ال ـل ـجــوء ال ــى تقصير
نهاية األسـبــوع أي إج ــراء التجارب
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة يـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت والـ ـسـ ـب ــاق
األحــد مقابل إلـغــاء الـتـجــارب الحرة
املخصصة يــوم الجمعة ،وبالتالي
س ـت ـك ــون هـ ـن ــاك م ــرون ــة ف ــي ال ـس ـفــر
أسـبــوعـيــا إلقــامــة سـبــاقــات متتالية
وفي فترات زمنية متقاربة حتى لو
اضطر األمــر إلــى إقــامــة بعضها من
دون جمهور.

بعد إلحاقه خسائر فادحة
بأندية «البريميرليغ» ،بدأت
تداعيات كورونا تنعكس على
هيكلية المنافسات المحلية
في إنكلترا .لم تنحصر الخسائر
بتأجيل الدوري الممتاز من
دون ضمان استمراره وحسب،
فقد صدر قرار جديد يقضي
بإلغاء منافسات الدرجات الدنيا
ما أغضب العديد من الجهات،
كما أثار مخاوف أندية النخبة
ّ
جراء احتمال انسحاب هذا
اإلجراء على دورياتها .ناقوس
الخطر يقرع في إنكلترا
ّ
واالتحاد في مأزق كبير
حسين فحص
ّقرر االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم إلغاء
مختلف املـســابـقــات دون دوري الــدرجــة
ال ـخ ــام ـس ــة لـ ـل ــرج ــال (دوري امل ـن ــا ًط ــق)
وش ـط ــب ج ـم ـيــع ال ـن ـت ــائ ــج ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
دوريــات الكرة النسائية دون الدرجتني
امل ـم ـتــازة واألول ـ ــى عـلــى خـلـفـيــة انـتـشــار
ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا .ي ـ ـتـ ــألـ ــف الـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي مــن خمس درج ــات رئيسية،
وق ـ ـ ــد شـ ـم ــل ق ـ ـ ـ ــرار اإلل ـ ـ ـغـ ـ ــاء الـ ـبـ ـط ــوالت
املناطقية الفرعية املؤهلة إلى الدرجات
الـتـصـنـيـفـيــة ،م ــا ي ـحــول دون تــرق ـيــة أو
هبوط ّ
ناد في هذه الدوريات.
أي ٍ
وذك ــرت قناة «بــي بــي ســي» البريطانية
ّ
أن الـقــرار جــاء فــي ظــل ازدح ــام الـجــداول
وض ـي ــق ال ــوق ــت ،وقـ ــد ي ـط ــال ال ـب ـطــوالت
«ال ـث ــان ــوي ــة» ف ــي الـ ــدرجـ ــات األول ـ ـ ــى .من
ّ
جهته ،أكــد اتـحــاد كــرة الـقــدم اإلنكليزي
في بيان أنه يراجع كل الخيارات «إلكمال
اسـتـحـقــاقــات ك ــأس االت ـح ــاد اإلنـكـلـيــزي

للرجال (وصــل إلــى دور ربــع النهائي)،
ً
إض ــاف ــة إل ــى بـعــض املـســابـقــات األخ ــرى،
غير أن األمــر مرهون بانحسار كورونا
م ــن ع ــدم ــه» .ث ــم ت ــاب ــع ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
«ه ــذه ال ـظ ــروف صـعـبــة عـلــى ك ــرة الـقــدم
ّ
اإلن ـك ـل ـيــزيــة وج ـم ـيــع الـ ـق ــرارات املــت ـخــذة
ت ـصـ ّـب ف ــي مـصـلـحــة ال ـل ـع ـبــة .اهـتـمــامـنــا
األساسي سيكون دائمًا سالمة ورفاهية
األن ـ ــدي ـ ــة والـ ــاع ـ ـبـ ــن واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن .رغ ــم
صـعــوبــة اإلج ـ ــراء ،تــأخــذ ال ـخ ـطــوات في
االع ـت ـب ــار ال ـتــأث ـيــر امل ــال ــي ع ـلــى األن ــدي ــة،
والـعــدالــة فــي تحديد نتائج املــوســم مع
مــراعــاة سالمة الــدوريــات .ســوف ّ
ننسق
أيضًا مع الفرق النسائية من أجل إكمال
املــوســم فــي النطاقات املستطاعة بأكثر
شكل ممكن والئق».
قـ ـ ـ ٌ
ـرار أث ـ ــار غ ـضــب ال ـع ــدي ــد م ــن األن ــدي ــة،
خاصة تلك التي ضمنت ترقيتها سلفًا،
مثل فوكسهول مــوتــرز وجيرسي بولز
للرجال .فاز هذا األخير بجميع مبارياته
ال ـ ــ 27فــي دوري ك ــرة ال ـقــدم للمقاطعات
امل ـش ـتــركــة ،وك ــان يـبـتـعــد بـ ــ 20نـقـطــة في
الصدارة قبل قرار اإللغاء.
م ــن ج ـه ـتــه ،ع ـ ّـب ــر رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة

ّ
اتهم بعض أندية
السيدات االتحاد بأنه
ال يأخذ الكرة النسائية
على محمل الجد

س ـ ـ ــاوث ش ـي ـل ــدز ج ـي ــف ط ــومـ ـس ــون عــن
ُ
ً
إحـ ـب ــاط ــه قـ ــائـ ــا« :لـ ـق ــد خ ــذلـ ـن ــا ب ـش ــدة.
سنقوم بالكتابة إلى االتحاد اإلنكليزي
ّ
بأشد العبارات املمكنة سعيًا للحصول
على اسـتـئـنــاف» .ثــم تــابــع «هـنــاك تأثير
كبير لـهــذا ال ـقــرار عـلــى الصعيد املــالــي.
لقد استثمرنا بكثافة هذا العام وسيؤثر
اإللغاء سلبًا على مؤشر إيرادات املوسم
املقبل».
على الجانب اآلخر ،لم تنحصر ردات فعل
بعض األندية على الغضب وحسب ،بل

ّ
امتدت للتفكير باتخاذ إجراءات قانونية
ض ــد االت ـ ـحـ ــاد اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي .ف ـق ــد أص ــدر
مـتـصــدر الـقـســم الـشـمــالــي ن ــادي ســاوث
شيلدز بيانًا رسميًا يستنكر من خالله
قرارات االتحاد «املجحفة» ،موضحًا« :ال
نفهم سـبــب التعجل وراء إن ـهــاء موسم
دوري الهواة بهذه السرعة .سنرسل إلى
ّ
االت ـح ــاد اإلنـكـل ـيــزي ردًا شــديــد اللهجة
لكي يـعــرف موقفنا ،وسنسعى للطعن
ضد القرار عبر اللجوء إلى القانون».
وع ـ ّـب ــر ف ــري ــق ب ــارن ـس ـل ــي ل ـل ـس ـي ــدات عــن
ّ
ّ
ـان رسمي متهمًا االتـحــاد
غضبه فــي بـيـ ٍ
«ب ـع ــدم أخ ــذ ك ــرة ال ـق ــدم ل ـل ـس ـيــدات على
مـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـ ـجـ ـ ــد» ،م ـض ـي ـف ــا أن ال ـ ـنـ ــادي
ّ
«سيتخذ اإلج ــراءات الـضــروريــة إلجبار
ّ
االتحاد على اتخاذ القرار الصائب».
ه ـكــذا ،يــواجــه االت ـح ــاد اإلنـكـلـيــزي لكرة
ّ
القدم اتهامات بتعامله مع فرق الدوري
األدنـ ـ ـ ــى ب ـش ـك ــل م ـخ ـت ـلــف عـ ــن األط ـ ـ ــراف
املحترفة .سبق لالتحاد أن أعلن تأجيله
«للبريميرليغ» حتى آخر شهر نيسان،
لوقت أطول
غير أن التعليق قد يستمر
ٍ
بـ ــدون ض ـمــان ع ــدم اإللـ ـغ ــاء ،م ــا يـعـ ّـرض
االتحاد لضغوطات أكثر.

قرر االتحاد اإلنكليزي توقيف جميع المنافسات لدوري الهواة (عن الويب)

تغيير في روزنامة األولمبياد
أف ــادت تـقــاريــر صـحــافـيــة يــابــانـيــة أمــس
األحـ ــد أن  23ت ـم ــوز /يــول ـيــو  2021هو
ّ
موعد محتمل من وجهة نظر املنظمني
النـ ـ ـط ـ ــاق دورة األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب األومل ـ ـب ـ ـيـ ــة
الصيفية في طوكيو ،بعد تأجيلها من
ص ـيــف  2020إلـ ــى ال ـع ــام امل ـق ـبــل بسبب
فـيــروس كــورونــا .ونقلت قناة «إن أتش
ك ــاي» الـيــابــانـيــة الــرسـمـيــة ع ــن مـصــادر
فــي اللجنة املحلية املـنـظـمــة ،أن املــوعــد
امل ــرج ــح النـ ـط ــاق ال ـ ـ ــدورة س ـي ـك ــون 23
تموز /يوليو .وأعلنت اللجنة األوملبية
ال ــدول ـي ــة وال ـح ـكــومــة ال ـيــابــان ـيــة ف ــي 24
آذار /مــارس ،تأجيل األوملبياد الصيفي
ال ــذي ك ــان م ـقــررًا بــن  24ت ـمــوز /يوليو
والـتــاســع مــن آب /أغـسـطــس  ،2020إلــى
ال ـعــام امل ـق ـبــل ،فــي خ ـطــوة غـيــر مسبوقة
بـشــأن دورة ألـعــاب أوملـبـيــة فــي التاريخ
الحديث لأللعاب (منذ عام  .)1896وأتى
ه ــذا ال ـق ــرار بـعــد ض ـغــوط مــن ريــاضـيــن
واتحادات رياضية لتأجيل األلعاب في
ظل تفشي الوباء .وأشار إعالن التأجيل
ُ
إلــى أن األلعاب ستقام خــال عــام ،2021
وبـمــوعــد أق ـصــاه نـهــايــة فـصــل الـصـيــف.
وأوضح رئيس اللجنة األوملبية الدولية
األملاني توماس باخ في أعقاب الخطوة،
أن كل الخيارات مطروحة بشأن املوعد
الجديد ،وأن الدورة قد تقام خالل فصل
ال ـص ـيــف أو قـبـلــه ح ـتــى .وأملـ ــح ع ــدد من
املعنيني باأللعاب إلى البحث في إمكان
إقامتها خالل فصل الربيع ،ما قد يتيح
لـلـمـنـظـمــن وال ــري ــاض ـي ــن وامل ـش ـج ـعــن

تنظر طوكيو الى األلعاب على أنها دليل على تعافي البالد (أ ف ب)

االس ـت ـفــادة مــن طـقــس م ـع ـتــدل ،وت ـفــادي
إقامة األوملبياد في الصيف الذي تشهد
خالله العاصمة اليابانية ارتفاعًا ّ
حادًا
في حرارة الطقس ونسبة الرطوبة.
ورأت عمدة طوكيو يوريكو كويكي أن
نقل األلعاب إلى الربيع ،قد يتيح إعادة
سباق املاراتون إلى العاصمة من مدينة
سابورو الشمالية ،بعدما قررت اللجنة
األوملبية الدولية نقله إليها لإلفادة من
اعتدال حرارتها صيفًا.
وأف ــادت الـتـقــاريــر الصحافية اليابانية

ألمح عدد من المعنيين
باأللعاب إلى البحث في
إمكان إقامتها خالل
فصل الربيع

أن ال ـل ـج ـنــة امل ـح ـل ـيــة امل ـن ـظ ـمــة بــرئــاســة
ي ــوش ـي ــرو مـ ـ ــوري ،ت ــواص ــل ن ـقــاشــات ـهــا
حاليًا مع اللجنة األوملبية الدولية بشأن
امل ــوع ــد ال ـجــديــد لــأل ـعــاب .وف ــي ح ــن لم
ي ـتــم تـحــديــد مـهـلــة زمـن ـيــة الت ـخ ــاذ ق ــرار
بهذا الشأن ،أفــاد مــوري في تصريحات
لقناة تلفزيونية يابانية ،بــأن املعنيني
سيتوصلون إلى «خالصة ما» في خالل
أسبوع.
على صعيد آخــر ،أف ــادت قـنــاة «إن أتش
كــاي» أن الشعلة األوملبية التي كــان من
املـ ـق ــرر أن ت ـب ــدأ مـسـيــرتـهــا ف ــي ال ـيــابــان
هذا األسبوع وتم إرجاؤها بعد تأجيل
األل ـعــاب ،ستعرض على مــدى شهر في
م ـج ـمــع «ج ـ ــاي فـ ـي ــادج» ال ــري ــاض ــي في
م ــدي ـن ــة ف ــوك ــوش ـي ـم ــا (ن ـق ـط ــة االنـ ـط ــاق
املقررة سابقًا) على مدى شهر.
وكــان املنظمون قد اختاروا هذا املجمع
النـطــاق مسيرة الشعلة ،ملــا يحمله من
رمزية بالنسبة إلى اليابان ،إذ استخدم
كقاعدة آلالف من عمال اإلغاثة في أعقاب
ال ــزل ــزال املــدمــر والـتـســونــامــي وال ـكــارثــة
النووية لعام .2011
وتنظر طوكيو إلى األلعاب التي اختيرت
الستضافتها فــي عــام  ،2013على أنها
دل ـيــل عـلــى تـعــافــي ال ـبــاد وط ــي صفحة
كارثة فوكوشيما .ورأى رئيس الــوزراء
شينزو آبي بعد إعالن تأجيل الدورة ،أن
إقامتها في العام املقبل سيكون بمثابة
دل ـي ــل واح ـت ـف ــال بـتـغـلــب ال ـب ـشــريــة على
«كوفيد.»19-

