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رياضة

رياضة

ّ
الفيفا يرد دعوى مطر الى االتحاد اللبناني
الكرة اللبنانية

وضع االتحاد الدولي لكرة ّالقدم النقاط
على الــحــروف فــي مــا يتعلق بالقضايا
المرفوعة من قبل العبين لبنانيين بحق
أنــديــتــهــم المحلية ،حــيــن ّرد الــدعــوى
المرفوعة من الالعب نادر مطر بحق ناديه
النجمة .لكن هــذا ال يعني أن مطر خسر
دعواه أو أنه ال يملك حقًا لدى النادي ،لكن
المسألة تتعلق بعدم اختصاص ّالفيفا
وبأن المرجع هو االتحاد اللبناني للبت في
الدعوى
عبد القادر سعد
ع ـ ـ ـ ــادت الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــال ـ ـقـ ــة بــن
الالعب نادر مطر وناديه النجمة
إلــى قواعدها املحلية ،بعد أن ّ
رد
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي «ف ـي ـف ــا» دع ــوى
الــاعــب املـ ّقـ ّـدمــة لــديــه .قــرار الفيفا
كـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ك ـم ــا ي ـق ــول م ـصــدر
اتـحـ ٌّ
ـادي رفـيــع ،حيث كانت هناك
ح ــاالت مماثلة بــدعــاوى مرفوعة
مـ ـ ـ ــن العـ ـ ـ ـب ـ ـ ــن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن بـ ـح ــق
أنديتهم وقــام الفيفا بـ ّ
ـردهــا .هذا
ال ي ـع ـنــي أن م ـط ــر خ ـس ــر د ّع ـ ــواه،
وأن األموال التي هي من حقه في
ّ
ذمـ ــة الـ ـن ــادي ق ــد ط ـ ــارت .ب ــل عـلــى
ال ـع ـك ــس ،ف ــامل ـع ـل ــوم ــات امل ـت ــواف ــرة
ّ
ل ـ ـ ـ «األخ ـ ـب ـ ــار» تـ ــؤكـ ــد أن االتـ ـح ــاد
اللبناني سيتخذ قــرارًا بالقضية
يـحـفــظ ح ـق ــوق ال ــاع ــب م ــن جـهــة،
وفي الوقت عينه ال يكون مجحفًا
بـ ـح ــق ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي .وي ـ ـقـ ــول املـ ـص ــدر
االتـ ـح ــادي إن االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ي ـق ـب ــل أن يـضـيــع
حـ ــق ّ
أي الع ـ ـ ــب ،ل ـك ــن فـ ــي ال ــوق ــت
ـاد
عينه ال يمكن أن «يــذبــح» أي نـ ٍ
وب ــالـ ـت ــال ــي س ـي ـك ــون هـ ـن ــاك ق ـ ـ ٌ
ـرار
عادل يراعي الحقوق وفي الوقت
عينه الظروف القائمة.
ّ
رد ال ـف ـي ـفــا ل ـلــدعــوى ل ــه م ــدل ــوالت
ع ـ ــدي ـ ــدة ،أب ـ ــرزه ـ ــا إب ـ ـعـ ــاد ال ـخ ـطــر
عـ ـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ب ـح ـس ــم
املـ ـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ـ ــوع ،ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ق ـ ـضـ ــايـ ــا
ال ــاع ـب ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ف ــي ع ـهــدة
االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
ل ـل ـبــت ف ـي ـهــا .أمـ ـ ٌـر سـيـعـيــد جـمـيــع
األطـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة إل ــى «رش ــده ــا»
بحسب بعض املتابعني ،ودفعها
لـ ـلـ ـتـ ـع ــاط ــي بـ ـمـ ـنـ ـط ــق وعـ ـ ـق ـ ــل م ــع
القضايا والوصول إلى تسوية.
على صعيد نادي النجمة ،فإن ّ
رد
ّ
الدعوى شكل «جرعة أوكسيجني»

يحتاج صقال إلى
الهدوء والعقالنية
في التعاطي مع
ملفات الالعبين
بعيدًا عن الكيدية
بحسب العديد من
المتابعين للملف
ّ
ّرد الدعوى ال يعني أن مطر خسرها بل عادت إلى االتحاد اللبناني للبت فيها (عدنان الحاج علي)

لرئيس النادي أسعد صقال الذي
«أفـ ـل ــت» م ــن قـ ــرار ك ــان لـيـشـكــل ما
يشبه الضربة القاضية ،فــي حال
ل ـ ــو ف ـ ـ ــاز مـ ـط ــر بـ ـ ــدعـ ـ ــواه وأصـ ـب ــح
م ـلــزمــا ب ــدف ــع ك ــام ــل ع ـق ــده ال ـبــالــغ
 250أل ــف دوالر كـمــا طــالــب مـطــر.
لـكــن ه ــذا ال يـخـفــي حـقـيـقــة مــوقــف
الـ ـن ــادي وت ـح ــدي ـدًا رئ ـي ـســه صـقــال
مــن الـتـعــاطــي الـخــاطــئ مــع ملفات
الــاعـبــن س ــواء أك ــان ــوا أجــانــب أم
لبنانيني ،بحسب ما تؤكد جهات
ع ــدة متابعة ّ لـهــذا امل ـلــف ،وه ــو ما
ً
كلفه وقد يكلفه أمـ ّـواال طائلة كان
من املمكن أن يتجنبها لو تعاطى
م ــع امل ـل ـف ــات ب ـطــري ـقــة أك ـث ــر جــديــة
واحـتــرافـيــة وبـعـيـدًا عــن «الـكـيــديــة
والـ ـنـ ـك ــاي ــات» .ال ــاع ــب ال ـتــون ـســي
مــراد الهذلي حصل على مبلغ 21
ألــف دوالر كتسوية مقابل سحبه
الـ ــدعـ ــوى امل ــرف ــوع ــة م ــن ق ـب ـل ــه فــي
الفيفا .في حني كــان الالعب يقبل
ّ
بمبلغ أقــل من عشرة ماليني ليرة
قبل سفره إلى تونس ،لكن الخالف
ً
على تسديد قيمة املبلغ نقدًا بدال
مــن «ش ـيــك» أوص ــل األم ــور ال ــى أن
يقترب الـهــذلــي مــن الـفــوز بدعوى
تتيح لــه الـحـصــول عـلــى مبلغ 52
ألف دوالر .ومن ثم رضي بمبلغ 21
ألف دوالر أي ما يعادل  88مليون
ليرة ،في حني كان ممكنًا أن يكون
ّ
املبلغ أق ــل مــن عـشــرة مــايــن ليرة
لــو تــم التعاطي مــع املـلــف مــن قبل
صقال بحكمة وهدوء .ويقول أحد
ّ
املتابعني النجماويني لعل أفضل
ما يقوم به صقال اآلن هو القيام
بمبادرة تجاه العبه وعدم انتظار
قرار االتحادّ .
أم ــا فــي مــا يـتـعــلــق بــالــاعــب نــادر
مطر ،فإن قضيته مستمرة وال أحد
ينكر أن لديه حقوقًا وأن االتحاد
ال ـل ـب ـنــانــي ي ـح ـمــي ه ــذه ال ـح ـقــوق،
ل ـك ــن ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ال بـ ـ ّـد مــن
تغليب لـغــة الـعـقــل وإع ــادة النظر
ف ــي عــاق ـتــه ب ـن ــادي ــه .أم ــا ال ـخ ـيــار
الثاني فقد يكون بتصعيد األمور
وال ــذه ــاب إل ــى مـحـكـمــة الـتـحـكـيــم
ال ــر َي ــاض ــي «كـ ـ ـ ــاس» فـ ــي ح ـ ــال لــم
ي ــرض ب ـق ــرار االتـ ـح ــاد .ف ـهــذه هي
اآللية القانونية الوحيدة املتاحة
ملطر في حال أراد السير بقضيته
قــانــون ـيــا م ــن دون ال ــوص ــول إلــى
تسوية مع ناديه ،إما عبر العودة
إليه أو الحصول على استغنائه
ب ـعــد ت ـســويــة م ـعـ ّـي ـنــة ق ــد يــرعــاهــا
االتحاد .وقد يكون خيار االفتراق
ال ـ ـ ـ ّ
ـودي أف ـض ــل الـ ـحـ ـل ــول ،ب ـع ــد أن
وصلت األمور إلى ما وصلت إليه
ب ــن مـطــر ورئ ـي ــس ال ـن ــادي أسـعــد
صقال.

ليغ 1

حول العالم

فرحة مارسيليا لم تكتمل

ّ
العقوبات تهدد مشوار «أمير فرنسا» األوروبي
مارسيليا تستحق
الفرح .المدينة الفرنسية
الوحيدة التي احتفلت
بدوري أبطال أوروبا ،تعود
اليوم إلى المنافسة على
أمجد الكؤوس األوروبية،
وذلك بعد أن حجز نادي
المدينة أولمبيك مارسيليا
مكانه في دوري األبطال
الموسم المقبل ،بعد
احتالله المركز الثاني في
جدول الترتيب العام قبل
التوقف القسرية.
فترة ّ
شكل جديد للفريق
وتغييرات كثيرة قادمة،
ّإل أن الرؤية غير واضحة
تمامًا
ه ــي ث ــان ــي أك ـب ــر مـ ــدن فــرن ـســا بـعــد
ّ
العاصمة بــاريــس ،إل أنـهــا املدينة
األج ـمــل بالنسبة إل ــى كـثـيــريــن .من
كنيسة نــوتــردام املرتفعة في وسط
امل ــدي ـن ــة ،يـمـكــن رؤيـ ــة جـمـيــع زواي ــا
ّ
عــاصـمــة الـجـنــوب الـفــرنـســي املطلة
على البحر األبـيــض املـتــوســط .هي
ع ــاص ـم ــة ال ـث ـق ــاف ــة األوروب ـ ـي ـ ــة ع ــام
 ،2013وكــذلــك املــديـنــة األكـثــر شغفًا
بكرة الـقــدم ،كيف ال وهــي الوحيدة
ُ
التي تـ ّـوجــت ب ــدوري أبـطــال أوروبــا
في فرنسا ،وعلى حساب واحــد من
أكبر أندية أوروبــا ،هو نادي ميالن
اإليـطــالــي فــي مــوســم .1993 - 1992
لـلــريــاضــة تــاريــخ طــويــل فــي مدينة
الـ ـجـ ـن ــوب ،هـ ـن ــاك ع ـل ــى شــواط ـئ ـهــا
البيتانك
الواسعة تشتهر نشاطات
َ َّ
(ريــاضــة الـكــرة الحديدية أو ِاملطثة
ُ
ال ـتــي تــرمــى عـلــى رم ــال ال ـشــواطــئ)
ُ
حتى إنها تعرف بعاصمة البيتانك
في العالم.
الـ ـي ــوم ت ـس ـت ـعـ ّـد م ــارس ـي ـل ـي ــا ل ـت ـحـ ٍّـد
ج ــدي ــد ،وهـ ــو امل ـن ــاف ـس ــة ف ــي دوري
األب ـ ـ ـطـ ـ ــال بـ ـع ــد آخ ـ ــر مـ ـش ــارك ــة فــي
موسم  2013ـ  ،2014وإعــادة تكوين
ف ــري ــق قـ ــادر ع ـلــى مـنــافـســة بــاريــس
ســان جيرمان وأمــوالــه القطرية في
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ّ
ّ ّ
الـ ـ ــدوري امل ـح ــل ــي ،إل أن ه ــذا األم ــر
ي ـع ـتــرضــه ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـص ـعــوبــات
وفي مقدمها التحدي املالي وخطر
اإلقصاء.
الفضل الكبير في عــودة مارسيليا
إلى دوري األبطال يعود إلى املدرب
ال ـبــرت ـغــالــي أنـ ـ ــدري فـ ـي ــاش-ب ــواش،
ّ
الـ ـ ــذي ق ـ ــاد ال ـف ــري ــق ل ّـي ـح ـتــل امل ــرك ــز
الثاني قبل فترة التوقف برصيد 56
نقطة .بواش ّأسس فريقًا قادرًا على
املنافسة ،فــأعــاد إحـيــاء أسـمــاء كان
قــد تــراجــع مـسـتــواهــا فــي الـسـنــوات
األخيرة ،أبرزها الفرنسي ديميتري
بــايــت وال ـح ــارس ستيف مــانــدانــدا.
كـ ـم ــا اعـ ـتـ ـم ــد أي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى املـ ــدافـ ــع
اإلسـبــانــي ألـفــارو غونزاليز والعــب
بوكا جونيورز األرجنتيني سابقًا
داري ــو بينيديتو .ويـسـجــل لـبــواش
قدرته على تحقيق نتائج إيجابية
رغ ـ ـ ــم غ ـ ـيـ ــاب نـ ـج ــم ال ـ ـفـ ــريـ ــق األول
فلوريان توفان بسبب اإلصابة.
يمتلك مارسيليا جميع املـقـ ّـومــات
لـلـمـنــافـســة ،خ ـصــوصــا أن ــه يحظى
ب ــدع ــم ه ــائ ــل مـ ــن ج ـم ــاه ـي ــره عـلــى
ّ
أرضـيــة ملعبه الـفـيـلــودروم (يتسع
ألكـثــر مــن  60أل ــف مـتـفــرج) ،كـمــا أن
الـحــافــز مــوجــود لتحقيق إنـجــازات
ج ــدي ــدة وال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى م ـنـ ّـصــات
ّ
ال ـت ـت ــوي ــج ب ـع ــد غـ ـي ــاب طـ ــويـ ــل ،إل
أن امل ـشــاكــل املــال ـيــة يـمـكــن أن تكون
ّ
العائق أمام كل هذا.
في األسابيع األخيرة برزت مشاكل
كبيرة داخل النادي ،وهي ّأدت قبل
أي ـ ــام إلـ ــى رح ـي ــل امل ــدي ــر الــريــاضــي
اإلسباني أندوني زوبيزاريتا الذي
تربطه عــاقــة مميزة بـبــواش ،وهو
مــا طــرح عــامــات استفهام حقيقية
حول إمكانية رحيل املدرب قريبًا.
أن ـ ــدري ـ ــه ف ـ ـيـ ــاش ـ بـ ـ ـ ــواش ق ـ ــال إن ــه
مـتـمـ ّـســك بــال ـنــادي وإن ــه سـعـيــد في
ّ
مارسيليا ،إل أن التقارير الفرنسية
تشير إلى أن املدرب املوجود حاليًا
فــي الـبــرتـغــال لــن ي ـعــود إل ــى ملعب
الفيلودروم بسبب الـظــروف املالية
ّ
وتوجه اإلدارة
الصعبة في الفريق،
ّ
لـلـتـخــلــي ع ــن ال ـعــديــد م ــن الــاعـبــن
فــي الـفـتــرة املقبلة .وع ــزت التقارير
الـفــرنـسـيــة أس ـبــاب ه ــذه اإلج ـ ــراءات
في مارسيليا إلــى الخسائر املالية
الكبيرة التي لحقت ّبالنادي جـ ّـراء
أزم ـ ــة ك ــورون ــا والـ ـت ــوق ــف ال ـق ـســري
للمنافسات.
ّ
وم ــن امل ـتــوقــع أن يـلـجــأ ال ـن ــادي في

مارسيليا هي المدينة الفرنسية الوحيدة التي فازت بدوري األبطال (أ ف ب)

ّ
ف ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت امل ـق ـب ـلــة لـلـتـخــلــي
ع ــن الع ـب ــن م ــن أص ـح ــاب ال ــروات ــب
املرتفعة ،لخفض قيمة كلفة األجور
ال ـت ــي ب ـل ـغــت امل ــوس ــم امل ــاض ــي 127
م ـل ـيــون يـ ـ ــورو .ومـ ــن ب ــن الــاع ـبــن
ّ
املحتمل الـتـخــلــي عنهم الهولندي
كيفن ستروتمان الــذي يبلغ راتبه
ال ـش ـهــري  500أل ــف يـ ــوروُ .
ويـعـتـبــر
عدم نجاح زوبيزاريتا في بيعه في
فـتــرة االنـتـقــاالت الصيفية املاضية
أح ــد إخ ـفــاقــات اإلس ـبــانــي .ولكسب
املال أيضًا ،سيكون على مارسيليا
بـ ـي ــع أح ـ ـ ــد العـ ـبـ ـي ــه ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب م ـثــل
ماكسيم لوبيز أو مورغان سانسون
أو الكرواتي دويــي تشاليتا-تسار.
كل هذه االستغناءات يمكن أن تدفع
امل ــدرب للرحيل ،خصوصًا أنــه كان
قــد ص ـ ّـرح ســابـقــا أن ب ـقــاءه مرتبط

عرض مارسيليا
قبل يومين على
المدرب أندري
فياش ـ بواش تجديد
عقده لموسمين
وثالث إختياري

بـجـعـلــه ي ــؤس ــس ن ــادي ــا ق ـ ــادرًا على
املنافسة .وكــان الفتا عرض النادي
ع ـل ــى املـ ـ ـ ــدرب ق ـب ــل ي ــوم ــن ت ـجــديــد
عقده لعامني اضافيني ،وعــام ثالث
إختياري.

مشاكل قديمة
منذ مجيء املدرب البرتغالي أندريه
فـ ـي ــاش-ب ــواش ف ــي عـ ــام  2016إل ــى
مارسيليا (يرتبط بعقد مع النادي
ح ـت ــى ع ـ ــام  ،)2021ب ـ ــدأ امل ـس ـت ــوى
ّ
بالتحسن تدريجيًا .في تلك الفترة
كــان الجميع يعلم أن هناك مشاكل
مالية ،ولكنها لم تكن «مستفحلة»
كما هــو الـحــال الـيــوم .الـنــادي الــذي
أحــرز البطولة املحلية األخيرة عام
 ،2010انتقلت ملكيته عام  2016إلى
امللياردير األميركي فرانك ماكورت،

املالك السابق لنادي لوس أنجليس
ُ ّ
دودجـ ــرز للبيسبول .املـ ــاك الـجــدد
خرقوا قواعد اللعب املالي النظيف،
ف ـت ـعــرضــوا ل ـع ـقــوبــات وص ـل ــت إلــى
حـ ــدود  98م ـل ـيــون دوالر ،وه ــو ما
يرزح تحت عبء مالي
جعل النادي ّ
ك ــان يـمـكــن ت ـجــن ـبــه .ال ـي ــوم وبـفـعــل
تداعيات كورونا باتت املشاكل أكبر
ّ
وال ـخ ـســائــر تـ ــزداد ك ــل يـ ــوم .وأعـلــن
االتـحــاد األوروب ــي فــي آذار /مــارس
أنه تمت إحالة مارسيليا إلى غرفة
الـتـحـكـيــم ال ـتــاب ـعــة لـهـيـئــة الــرقــابــة
املالية لألندية ،بسبب عدم امتثاله
التفاق ينص على تسوية حساباته.
وض ـم ــن «اتـ ـف ــاق ت ـســويــة» يـتــوجــب
َّ
على مارسيليا اللعب بفريق ُم َصغر
من حيث العدد ( 23العبًا عوضًا عن
 )25فــي حملته األوروب ـي ــة املقبلة،
وأن يـ ـس ــدد مـ ــا ي ـص ــل إل ـ ــى أرب ـع ــة
مــايــن ي ــورو مــن ّ
أي جــائــزة مالية
قد يحصل عليها .ويبدو اآلن أن ال
ّ
مفر مــن عقوبات إضافية قــد تصل
ّ
إلــى حــد إقصائه من دوري األبطال
امل ــوس ــم امل ـق ـب ــل ب ـح ـســب م ــا أفـ ــادت
صحيفة «ليكيب» الرياضية.
وبـ ّـرر ماكورت أخيرًا الوضع املالي
ال ـص ـعــب ل ـل ـن ــادي ،ب ـقــولــه« :عـنــدمــا
اشتريت مارسيليا كنت أعرف بأنه
ستكون هـنــاك تقلبات (بــن الجيد
ّ
والسيئ) ،مشددًا على أهمية رؤيته
الطويلة املدى».
كــل ه ــذه امل ـشــاكــل يـمـكــن أن تصيب
الجماهير بالخيبة ،خاصة في حال
تم إقصاء الفريق من دوري األبطال.
الجماهير ّالفرنسية العاشقة لنادي
ُ
الجنوب تمني النفس منذ حوالى 6
سنوات بالعودة إلى دوري األبطال
ّ
واملنافسة بــن الـكـبــار ،إل أن األداء
اإلداري الـسـ ّـيــئ يمكن أن يـ ّ
ـدمــر كل
هذه األحالم.
هــي مــرحـلــة حـســاســة واستثنائية
فــي تــاريــخ ال ـنــادي الـحــديــث .رحيل
زوبيزاريتا سيترك فراغًا كبيرًا بال
ش ــك ،ول ـكــن رح ـيــل ب ــواش يـمـكــن أن
ي ـكــون ال ـضــربــة ال ـقــاض ـيــة ،كـيــف ال،
وهو الذي أعاد الثقة إلى العديد من
الــاعـبــن وســاعــدهــم ل ـي ـعــودوا إلــى
مستواهم الطبيعي .أسابيع ّ
مهمة
يمكن أن تـكــون خواتيمها سعيدة
ف ــي ح ــال عـمـلــت اإلدارة عـلــى إدارة
امللف بما هو مطلوب.
(األخبار)

وفد اللجنة األولمبية اللبنانية يزور
وزيرة الشباب والرياضة

اس ـت ـق ـب ـلــت وزي ـ ــرة ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة فــارتـيـنـيــه
أوه ــان ـي ــان ّف ــي مـكـتـبـهــا وف ـ ـدًا م ــن الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة
اللبنانية تــرأســه نائب الرئيس هاشم حيدر وضم
األمــن الـعــام حسان رستم واألعـضــاء رلــى عاصي
وفرنسوا سعادة وعزت قريطم.
جـ ـ ــرى الـ ـتـ ـب ــاح ــث فـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع الـ ــريـ ــاضـ ــي ع ـمــومــا
وامل ـس ـت ـجــدات ال ـنــات ـجــة ع ــن أزمـ ــة ف ـي ــروس كــورونــا
وخ ـص ــوص ــا ان ـع ـكــاســات ـهــا ال ـك ـب ـيــرة ع ـلــى ال ـحــركــة
ال ــري ــاضـ ـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،وال س ـي ـمــا ل ـج ـهــة تــوقــف
النشاط الرياضي .وتــدارس املجتمعون وضع خطة
الستئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي وفق
ال ـض ــواب ــط وامل ـعــاي ـيــر الـصـحـيــة ال ـت ــي ت ـحــافــظ على

الصحة والسالمة العامة .وتم االتفاق على تشكيل
لجنة مشتركة من الــوزارة واللجنة األوملبية برئاسة
الــوزيــرة أوهــان ـيــانُ ،
وح ــددت مهمتها فــي اتجاهات
ثالثة هــي :وضــع خطة مرحلية الستئناف النشاط
الرياضي بما ال يتعارض مع تطورات أزمة كورونا
أو ّ
املقررات التي تصدر عن مجلس الــوزراء في هذا
امل ـج ــال ،واق ـت ــراح مـعــايـيــر لـلـمـســاهـمــات املــالـيــة التي
يـمـكــن أن تـقــدمـهــا الـ ـ ــوزارة ل ــات ـح ــادات الــريــاضـيــة،
ووضع تصور لكيفية تقليص تأثير الظروف القائمة
على االستحقاقات املقبلة واملـشــاركــات الخارجية
للرياضة اللبنانية.

عناق الالعبين محظور
في الصين

سيفرض ال ــدوري الصيني لكرة الـقــدم حظرًا على
األهداف وحضور
عناق الالعبني املحتفلني بتسجيل ّ
ّ
الجماهير ،بعد إطالق منافساته املعلقة إثر تفشي
جائحة فيروس كورونا املستجد ،بحسب ما أشارت
ت ـقــاريــر صـحــافـيــة .ويـطـمــح ال ـ ــدوري الـصـيـنــي إلــى
إطــاق موسمه مــع نهاية حــزيــران /يونيو أو ّمطلع
تموز /يوليو ،فيما رسم مسؤولو كرة القدم املحليون
ّ
خطة ّ
مفصلة للحفاظ على صحة الالعبني.
ّ
الصيني لكرة القدم اهتمامًا بطريقة
وأبدى االتحاد
ّ
عــودة ال ــدوري فــي كــل مــن كــوريــا الجنوبية وأملانيا،
حيث استؤنفت البطولة برغم املخاوف الكبيرة من
ّ
ُ
إعــادة تفشي الفيروس .وستقام مباريات الــدوري
دون جماهير قبل السماح بدخولها تدريجًا ،بحسب
ما ذكــرت وسائل إعــام رسميةّ .
يتعي بعدها على
املـتـفـ ّـرجــن االبـتـعــاد ملـســافــة مـتــر واح ــد عـلــى األق ــل،
بحسب يومية «بيجينغ يــوث داي ـلــي» ،فيما يبتعد
ال ـ ـبـ ــدالء أيـ ـض ــا ع ــن ب ـع ـض ـهــم ال ـب ـع ــض م ــع وج ــوب
ارتدائهم كمامات.

مارتينيز ّ
يمدد عقده
مع المنتخب البلجيكي
أعـلــن االت ـ ّـح ــاد البلجيكي لـكــرة ال ـقــدم أن م ـ ّ
ـدرب
ّ
منتخب بــاده اإلسباني روبرتو مارتينيز مدد
عقده على رأس اإلدارة الفنية «للشياطني الحمر»
ح ـتــى ع ــام  .2022وي ـق ــود مــارت ـي ـن ـيــز املـنـتـخــب
الـبـلـجـيـكــي م ـنــذ ع ــام  2016وق ـ ــاده إل ــى املــركــز
الثالث في مونديال  2018في روسيا في إنجاز
تاريخي لبلجيكا التي كان أفضل مركز لها في
النهائيات العاملية املركز الرابع عام .1986
وبــدأ مارتينيز مسيرته التدريبية مع سوانسي
سـيـّتــي الــوي ـلــزي ع ــام  .2007وف ــي ع ــام ،2009
تسلم اإلدارة الفنية لويغان اإلنكليزي وقاده إلى
التتويج بلقب كأس االتحاد اإلنكليزي عام 2013
على حساب مانشستر سيتي ،ولكن من دون
أن ينقذه من الهبوط إلى الدرجةَّ األولــى (الثانية
عمليًا) .بعدها بأسابيع قليلة ،وقع عقدًا لتدريب
إيفرتون وقــاده إلى املركز الخامس في موسمه
األول معهُ .
وع ِّي مارتينيز في  16آبَ /أغسطس
 2016مـ ّ
ـدربــا للمنتخب البلجيكي خلفًا لالعب
وسـطــه م ــارك فيلموتسّ ،ومـنــذ ذلــك الـحــن ،قاد
بلجيكا في  43مباراة حققت خاللها الفوز 34
مرة مقابل ستة تعادالت وثالث هزائم ،وسجلت
خــال ـهــا  134ه ــدف ــا م ـقــابــل  33ه ــدف ــا عــانـقــت
شباكها.

