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رياضة

رياضة

ّ
ّ
سوق االنتقاالت الشتوي« ...المطلوب مــدربون»
ميركاتو

انتهى سوق االنتقاالت الشتوي مع بداية الشهر الحالي.
رغم تقليص ّ
الهوة بين أندية النخبة في كل الدوريات الكبرى
انتقاالت كبيرة إثر تداعيات
ومالحقيها ،لم يشهد السوق على
ٍ
فيروس كورونا ،حيث طغت اإلعارات والصفقات المجانية .ما كان
الفتًا ،نمو سوق المدربين ،وهو ما يدل على توجه األندية إلى تقليص
النفقات عبر استقدام مدربين لتحسين النتائج بالعناصر المتاحة
حسين فحص
سـ ـ ـ ــوق االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاالت ال ـ ـش ـ ـتـ ــوي هــو
السوق الذي ّ
تعدل من خالله األندية
أوت ـ ـ ــاره ـ ـ ــا ،حـ ـي ــث ي ـ ـقـ ــوم امل ـ ــدرب ـ ــون
بــاس ـت ـقــدام الع ـب ــن ل ـت ـعــويــض خلل
مـ ـ ــا فـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة .رغ ـ ـ ــم ت ـش ـك ـيــل
ً
ه ــذه الـفـتــرة مــن الـسـنــة عـ ــادة ،مــادة
دس ـمــة لـلـصـحــافــة الــريــاض ـيــة حــول
العالم ،لم يعرف السوق أي صفقات
"دسمة" أو ّ
يعول عليها هذا املوسم
وذل ــك بـفـعــل تــداعـيــات
ف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــروس كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا
وامل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــل امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة
ُالهائلة للجميع.
أغ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــت نـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــذة
االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـتــويــة
فــي  1فـبــرايــر /شـبــاط،
وقد ّ
سجلت الدوريات
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـخ ـم ـسـ ًـة
 كأس إيطالياأرقامًا ضئيلة
الكبرى
يوفنتوس  xإنتر ميالنو
ً
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارن ـ ـ ــة ب ـ ــامل ـ ــواس ـ ــم
21:45
ال ـس ــاب ـق ــة وف ـ ــق مــوقــع
" ،"Transfermarktالذي
 الدوري اإلسبانيأظ ـ ـهـ ــر أرق ـ ـ ـ ـ ــام ص ــاف ــي
ريال مدريد  xخيتافي
اإلنفاق لكل دوري.
22:00
كــالـعــادة ،جــاء ال ــدوري
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي املـ ـمـ ـت ــاز
 كأس االتحاد االنكليزيف ـ ــي الـ ـطـ ـلـ ـيـ ـع ــة ،ح ـيــث
مانشستر يونايتد x
أن ـ ـ ـفـ ـ ــق أغ ـ ـ ـنـ ـ ــى دوري
21:30
وستهام يونايتد
كـ ـ ــرة قـ ـ ــدم ف ـ ــي ال ـع ــال ــم
 86.84م ـل ـي ــون يـ ــورو
فـ ــي فـ ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت
ال ـش ـتــويــة ،وه ــو الــرقــم
األع ـل ــى ب ــن أف ـض ــل خ ـمــس ب ـطــوالت
في أوروبــا .ورغم ذلك ،لم تكن هناك
صـفـقــات ضـخـمــة ،إذ أت ـ ّـم مانشستر
يــونــايـتــد تـعــاقــده مــع الع ــب أتــاالنـتــا
أمــادو ديالو ،فيما اقتصرت غالبية
ال ـص ـف ـقــات ع ـلــى ش ـكــل اإلع ـ ـ ــارة مثل
قــدوم الالعب أوديـغــارد إلــى آرسنال
ّ
ليعوض انتقال مسعود أوزي ــل إلى
فنربخشة التركي.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ب ـ ــرزت أن ــدي ــة ال ـ ــدوري
اإليـ ـط ــال ــي ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ث ــان ــي أك ـثــر

أبرز مباريات
اليوم

األن ــدي ــة إنـفــاقــا فــي فـتــرة االنـتـقــاالت
الشتوية ،حيث أنفقت مــا مجموعه
ٌ
ترتيب الفت يدل
 77.68مليون يورو.
على إعــادة ظهور األنــديــة اإليطالية
الكبرى في أوروبا من حيث األداء.
ُي ّ
عد ناينغوالن من أبرز األسماء التي
بـقـيــت ف ــي «ج ـنــة ك ــرة الـ ـق ــدم» ،حيث
عــاد الالعب البلجيكي إلــى كالياري
مــرة أخــرى على سبيل اإلعــارة حتى
نهاية املوسم.
ّ
فـ ــي امل ــرتـ ـب ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ،ح ــل ــت أن ــدي ــة
ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا ال ـت ــي تـشـتـهــر بـعــدم
إنـ ـف ــاق م ـب ــال ــغ ط ــائ ـل ــة ل ـل ـت ـعــاقــد مــع
العبني .مرة أخرى تكون فيها األندية
األملــانـيــة هــادئــة فــي فترة االنتقاالت
الشتوية ،حيث أنفقت  48.65مليون
ي ـ ـ ــورو فـ ـق ــط .ب ـ ـ ــرزت ص ـف ـق ــة ان ـت ـق ــال
املـجــري سوبوسالي مــن سالزبورغ
الـ ـنـ ـم ـ َـس ــوي إلـ ـ ــى الي ـ ـبـ ــزيـ ــك ،م ـقــابــل
تسديد قيمة الشرط الجزائي ّ
املقدرة
بنحو  20مليون يــورو ،وهي أفضل
صفقة حصلت في الدوري.
ّ
ح ــل الـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي امل ـم ـتــاز في
امل ــرك ــز الـ ــرابـ ــع ،ح ـيــث أن ـف ـقــت أنــديــة
الليغا  21.25مليون يــورو في فترة
االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت الـ ـشـ ـت ــوي ــة ،دون بـ ــروز
عـمــالـقــة ال ـ ــدوري بــرشـلــونــة وقـطـ َـبــي
مــدريــد (الــريــال وأتلتيكو) نظرًا إلى
ً
عــدم امتالكهما أم ــواال كافية للقيام
ب ــالـ ـتـ ـع ــاق ــدات الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة .وف ـ ـ ــي ظــل
سيطرة أتلتيكو مدريد على الدوري
ح ـت ــى اآلن ،مـ ــن املـ ـ ّ
ـرجـ ــح أن يـشـهـ ًـد
ً
السوق الصيفي عمال كبيرًا ،وخاصة
م ــن ط ــرف ريـ ــال م ــدري ــد وبــرشـلــونــة
للمنافسة محليًا وأوروب ـيــا املوسم
املقبل.
وق ــد احـتــل الـ ــدوري الـفــرنـســي املــركــز
األخير ،وهذه ليست مفاجأة .وربما
تعود أسباب هــذا التراجع الــى عدم
إجـ ـ ـ ــراء بـ ــاريـ ــس س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان أي
ُ
ت ـغ ـي ـي ــرات تـ ــذكـ ــر ،ب ــان ـت ـظ ــار امل ـ ــدرب
الجديد ماوريسيو بوكيتينو.
ّ
ش ــك ــل ه ـ ــذا األخ ـ ـيـ ــر أب ـ ـ ــرز خ ـب ــر فــي
سـ ـ ــوق االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت ،وبـ ـشـ ـك ـ ٍـل عـ ــام،
كـ ــان ه ـن ــاك ن ـش ــاط الفـ ــت ف ــي س ــوق

عاد األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى عالم التدريب من ّبوابة باريس سان جيرمان (أ ف ب)

انتقاالت املدربني ،حيث إن انتقاالت
وتعيني املــدربــن في يناير /كانون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي كـ ــانـ ــت أك ـ ـثـ ــر نـ ـش ــاط ــا مــن
ان ـت ـقــاالت الــاع ـبــن أنـفـسـهــم .وع ــاد
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو
إلى عالم التدريب من بوابة باريس
س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان .بــوك ـي ـت ـي ـنــو الـ ــذي
ـام ب ــدون عـمــل ،جاء
ظــل ألكـثــر مــن ع ـ ٍ
على رأس الـعــارضــة الفنية للنادي
الباريسي بعد إقالة املدرب األملاني
ـات
ت ــوم ــاس ت ــوخ ـي ــل إثـ ــر ت ـصــري ـحـ ٍ
أثــارت غضب ّ
القيمني على الـنــادي.

صرفت األندية
اإلنكليزية أكثر من
 86مليون يورو
في فصل الشتاء

مــن جهته ،شـ ّـد توخيل الــرحــال إلى
ّ
ال ـبــري ـم ـيــرل ـيــغ ،ح ـيــث وج ــد ضــالـتــه
بـفــريــق تشيلسي ال ــذي أق ــال مــدربــه
السابق فــرانــك المـبــارد على خلفية
ّ
تردي النتائج.
قبل املدربني األملاني واألرجنتيني،
ّ
تولى املدرب املخضرم سام آالردايس
ق ـ ـيـ ــادة وسـ ـ ــت ب ــرومـ ـيـ ـت ــش أل ـب ـي ــون
بعد رحـيــل الـكــرواتــي بيليتش ،كما
ع ــاد امل ــدرب كــريـسـتـيــان غ ــروس إلــى
األضــواء بحصوله على مهمة إنقاذ
شالكه من الهبوط.

ه ـ ــو مـ ــوسـ ــم االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــاءات ،ح ـيــث
ال ت ـط ـل ـعــات مــرت ـف ـعــة م ــن أي ج ـهــة.
ـاد ي ـك ـمــن فــي
الـ ـه ــدف األب ـ ـ ــرز ل ـك ــل نـ ـ ـ ٍ
تقليص الـنـفـقــات إل ــى ال ـحــد األدن ــى
م ــع م ـح ــاول ــة ال ـ ـصـ ــراع ع ـل ــى امل ــراك ــز
األولى .في ظل عدم البذخ خالل هذه
ّ
املرجح أن تقوم األندية
النافذة ،من
بالتعويض خـًـال النافذة الصيفية
ّ
املقبلة وخاصة بعد تسلمها جوائز
املسابقات وعوائد النقل التلفزيوني
وال ـت ـح ـ ّـرر م ــن ك ــورون ــا ،م ــع احـتـمــال
عودة الجماهير إلى املدرجات.

بريميرليغ

يورغن كلوب ...صاحب النفس «القصير»!
لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن ّيحتل نادي
ليفربول اإلنكليزي المركز الرابع في سلم الترتيب بعد
مرور  23جولة على انطالق بطولة "البريمييرليغ".
بطل الموسم الماضي وصاحب األرقام الكبيرة ،يبدو
هذا الموسم عاجزًا عن المنافسة على اللقب ،وهو
بات بحاجة إلى استعادة الثقة من أجل حجز مركز
مؤهل إلى دوري أوروبا الموسم المقبل
عـشــر ن ـقــاط تـفـصــل لـيـفــربــول عن
امل ـت ـص ــدر مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي مــع
مباراة مؤجلة لألخير .فارق كبير
يجعل "ال ــري ــدز" منطقيًا بعيدين
عــن ال ـص ــدارة ،وبــالـتــالــي إمكانية
االحـتـفــاظ بلقبهم ال ــذي جــاهــدوا
 30عامًا من أجل الفوز به .صحيح
أن ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـ ـعـ ــريـ ــق عـ ــانـ ــى مــن
اإلصــابــات خــال الـفـتــرة املاضية،
وخــاصــة على املستوى الدفاعي،
إال أن مــا يحصل غـيــر مـبــرر على
اإلطالق.
ه ـنــاك ال ـعــديــد م ــن األس ـب ــاب الـتــي
أدت الــى تراجع مستوى ليفربول
ب ـه ــذا ال ـش ـك ــل ،أولـ ـه ــا عـ ــدم وج ــود
ال ـح ــاف ــز لـ ــدى ال ــاع ـب ــن ،وآخ ــره ــا
اإلصابات.
الع ـب ــو ل ـي ـفــربــول ح ـق ـقــوا املــوســم
امل ــاض ــي ك ــل شـ ـ ــيء ،ف ـب ـعــد ال ـف ــوز
بـ ـ ـ ـ ــدوري أبـ ـ ـط ـ ــال أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ح ـقــق
الـفــريــق لـقــب الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي،
وهــو ربـمــا مــا جعل الــاعـبــن من
دون ح ــاف ــز هـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،فـهـبــط
مستواهم بطريقة مفاجئة ،وبات
الفريق بحاجة الــى دم ــاء جديدة
ت ـ ـكـ ــون ل ــديـ ـه ــا الـ ــرغ ـ ـبـ ــة ب ــالـ ـف ــوز
وتحقيق األلـقــاب .السبب الثاني
هـ ــو ال ـث ـق ــة الـ ـ ــزائـ ـ ــدة ع ـن ــد بـعــض
ال ـع ـنــاصــر ف ــي ال ـف ــري ــق ،وخــاصــة
صغار السن الذين قدموا مستوى
جـيـدًا املــوســم املــاضــي .الظهيران
روب ـي ــرت ـس ــون وآرنـ ــولـ ــد تــراج ـعــا
كثيرًا عــن املــوســم املــاضــي ،وهما
ب ــا ش ــك يــرتـكـبــان األخ ـط ــاء الـتــي
تـجـعــل األن ــدي ــة امل ـنــاف ـســة تسجل
ف ــي م ــرم ــى ل ـي ـفــربــول ال ـع ــدي ــد من
األه ـ ــداف ،وآخ ــره ــا خ ــال امل ـبــاراة
"الفضيحة" أمام مانشستر سيتي
املـتـصــدر ،وال ـتــي انـتـهــت بنتيجة
( )1 - 4مل ـص ـل ـحــة ن ـ ـ ــادي مــدي ـنــة
مانشستر.
بعض املحللني واملتابعني ّ
يحملون
امل ـ ـ ـ ــدرب األمل ـ ــان ـ ــي يـ ــورغـ ــن ك ـل ــوب
مسؤولية مباشرة وأساسية عما
يجري للفريق هــذا املــوســم .كلوب
ال ـ ــذي بـ ــرز تــدري ـب ـيــا م ــع بــروس ـيــا

دورت ـمــونــد األمل ــان ــي ،يـبــدو عــاجـزًا
عــن صـنــاعــة املـعـجــزة ه ــذا املــوســم
وقيادة الفريق لأللقاب ،إال أن عدم
ً
احـتــالــه مــرك ـزًا مــؤهــا ال ــى دوري
أبطال أوروبا سيكون كارثيًا على
املدرب والفريق معًا.
كـلــوب يبني نــاديــا مــن الصفر ،إال
أنه يبدو غير قادر على االستمرار
بــالـعـنــاصــر ذات ـه ــا لـفـتــرة طــويـلــة،
وه ـ ــذه ن ـق ـطــة ض ـغــف ك ـب ـيــرة لــدى
املدرب.
كلوب غير قادر على حل الخالفات
بــن النجم املـصــري محمد صالح
وزميله السينغالي ساديو مانيه،
وهــو األم ــر ال ــذي سيدفع احدهما
إلى الخروج في نهاية املوسم من
قلعة "انفيلد" ،وبالتأكيد هــذا أمر
سيترك فراغًا كبيرًا.

ص ـح ـيــح أن ك ـل ــوب ط ــال ــب ب ـشــراء
العـ ـب ــن خ ـ ــال فـ ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت
الشتوية ،وهو ما حصل أخيرًا ،إال
أنــه فــي الــوقــت ذاتــه لــم يــن عندما
كــان قــادرًا خــال املواسم املاضية،
وح ــن فـتـحــت أم ــام ــه ال ـخــزائــن لم
ينب دكة بدالء مميزة .كلوب تعاقد
ِ
مع مينامينو من سالزبورغ ،ولم
يـسـتـفــد مـنــه لـيــذهــب عـلــى سبيل
اإلعـ ـ ـ ــارة أخ ـ ـي ـ ـرًا ،وه ـ ــو بــال ـتــأك ـيــد
لـ ــم ي ـن ـج ــح فـ ــي ض ـب ــط إي ـ ـقـ ــاع كــل
مــن روبــرت ـســون وأرن ــول ــد ،اللذين
ش ـعــرا ســريـعــا بــأنـهـمــا مــن نجوم
الفريق وفوق النقد .كما أن كلوب
لـ ــم ي ــوظ ــف ش ــاكـ ـي ــري ك ـم ــا يـجــب
داخ ــل امل ـن ـظــومــة ،وجـعـلــه يجلس
فترات طويلة على مقاعد البدالء.
وإضافة الى ذلك بعض التعاقدات
كجويل ماتيب لم تكن باملستوى
املطلوب ،والسماح برحيل لوفرين
كان متسرعًا.
ك ـلــوب م ــدرب ج ـي ـدًا ج ـدًا بــا شــك،
لكنه ارتـكــب الـعــديــد مــن األخـطــاء،
وحتى عندما حقق دوري األبطال
ول ـق ــب ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي كــانــت
معظم األندية في إنكلترا وأوروبا
تعاني على أكثر من مستوى.
امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة س ـت ـظ ـه ــر كـيــف
ي ـت ـع ــام ــل ك ـ ـلـ ــوب ،والـ ـنـ ـت ــائ ــج هــي
الـحـكــم فــي الـنـهــايــة لـنـجــاح فريق
ومدرب من عدمه.

ّ
يتحمل كلوب جزءًا كبيرًا من نتائج الفريق المتراجعة (ا ف ب)
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فورموال 1
هاميلتون يريح ّأعصاب
مرسيدس ...ويجدد
أعـلــن فــريــق مــرسـيــدس أمــس االثـنــن أن سائقه
الـبــريـطــانــي لــويــس هاميلتون بـطـ ّـل الـعــالــم سبع
مرات في سباقات الفورموال  1وقع عقدًا جديدًا
مل ــوس ــم  .2021وس ـي ـضــع ال ـت ـمــديــد ال ـ ــذي طــال
انتظاره ،هاميلتون ( 36عامًا) على طريق اللقب
الثامن فــي مسيرته االحترافية حيث سينفرد
فــي ح ــال تحقيقه ه ــذا املــوســم امل ـقــرر انـطــاقــه
ف ــي  28آذار /مـ ــارس املـقـبــل ب ـجــائــزة الـبـحــريــن
الكبرى ،بالرقم القياسي العاملي في عدد األلقاب
في الفورموال  1والــذي يتقاسمه مع األسطورة
األملاني ميكايل شوماخر .وقال الفريق في بيان،
«يـسـ ّـر فريق مرسيدس  -أي إم جــي بتروناس
للفورموال  1أن يعلن أن بطل العالم للصانعني
وبطل العالم للسائقني سيستمران معًا في عام
 .»2021وك ــان عـقــد هــامـيـلـتــون مــع مــرسـيــدس
قــد انتهى فــي نهاية املــوســم املــاضــي فــي كانون
األول /ديسمبر املــاضــي .لكن بعد أسابيع عدة
من املفاوضات مع مرسيدس ،حسم مستقبله
أخيرًا ،رغم أن الطرفني اتفقا على سنة إضافية
واحــدة فقط .على الــرغــم مــن التأخير ،أصـ ّـر كل
من السائق والصانع األملاني دائمًا على أن األمر
يتعلق بموعد االتفاق على عقد جديد وليس ما
إذا كان سيتم االتفاق عليه.
وأكـ ــد هــامـيـلـتــون أن ــه «مـتـحـمــس» ل ـبــدء املــوســم
التاسع مع مرسيدس ،وقــال «لقد حقق فريقنا
أشـ ـي ــاء م ــذه ـل ــة م ـع ــا ون ـت ـط ـلــع إلـ ــى ال ـب ـن ــاء عـلــى
نجاحنا بشكل أكبر ،بينما نتطلع باستمرار إلى
التحسني ،سواء داخل الحلبة أو خارجها».
وأضاف «أنا مصمم بنفس القدر على مواصلة
الرحلة التي بدأناها لجعل رياضة السيارات أكثر
تنوعًا لألجيال القادمة وأنا ّ
ممنت ألن مرسيدس
كانت تدعم بشدة دعوتي ملعالجة هذه القضية».
وتابع «أنا فخور بأن أقول إننا نبذل هذا الجهد
أبعد من ذلك هذا العام من خالل إطالق مؤسسة
مكرسة للتنوع العرقي والشمول في الرياضة».
وأص ـ ـبـ ــح س ــائ ــق م ــرسـ ـي ــدس مـ ــؤي ـ ـدًا صــري ـحــا
لـلـمـســاواة والـتـنــوع الـعــرقــي والـبـيـئــة ،حـيــث أدلــى
بعدة تصريحات صريحة حول حقوق اإلنسان
والعنصرية.
ركــع هاميلتون بصحبة بعض السائقني على
رك ـبــة واحـ ــدة تـضــامـنــا مــع حــركــة «ب ــاك اليـفــز
مــاتــر» الـتــي اكتسبت زخـمــا بعد مقتل املــواطــن
األم ـيــركــي صــاحــب االصـ ــول االفــري ـق ـيــة ج ــورج
فـلــويــد عـلــى يــد رج ــل شــرطــي فــي مينيابوليس
فــي أي ــار /مــايــو الـفــائــت .وق ــال مــديــر مرسيدس
النمسوي توتو وولــف «لقد كنا دائمًا متوافقني
م ــع ل ــوي ــس بــأن ـنــا سـنـسـتـمــر ،ل ـكــن الـ ـع ــام ال ــذي
شهدناه فــي  2020وغير املعتاد جـدًا يعني أن
األمر استغرق بعض الوقت إلنهاء العملية» ،في
إشارة إلى تأثير جائحة فيروس كورونا.
وأضــاف وولــف الــذي ّأيــد أيضًا حملة هاميلتون
لتحقيق أكبر قدر من التنوع العرقي في الرياضة،
إن ال ـس ـجــل الـتـنــافـســي لـلـبــريـطــانــي يـعـتـبــر من
«أفضل ما شهده عالم الرياضة على اإلطالق».

طوكيو 2020

ّ
الشكوك مستمرة حول إقامة األولمبياد

بدأت ّاللجنة
مة
المنظ ّ
لأللعاب بسن
قواعد جديدة
للمشاركين
(أ ف ب)

ّ
ّ
ينفك منظمو دورة األلعاب األوملبية
ال
في طوكيو واللجنة األوملبية الدولية
عــن إط ــاق الــوعــود بــأن إقــامــة الحدث
«آم ـ ـنـ ــة» ال ـص ـي ــف امل ـق ـب ــل رغـ ــم تـفـشــي
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،لـكــن خ ـب ــراء صحة
يابانيني وأجــانــب مــا زال ــوا يشككون
باملسألة.
يـ ـق ــول املـ ـخـ ـت ــص أتـ ـس ــو ه ـ ــام ـ ــادا مــن
ج ــام ـع ــة الـ ـط ــب فـ ــي ط ــوك ـي ــو ل ــوك ــال ــة
«ف ــران ــس بـ ــرس» إن ــه «ح ـتــى م ــن دون
جائحة فيروس كورونا ،فإن األلعاب
األومل ـب ـيــة ،كتجمع جـمــاهـيــري ،تــروج
لكل أنواع األمراض املعدية».
وبــدأت اللجنة املنظمة لأللعاب بسن
ق ــواع ــد ج ــدي ــدة لـلـمـشــاركــن .سيكون
ه ـ ـنـ ــاك فـ ـح ــص طـ ـب ــي قـ ـب ــل الـ ــوصـ ــول

إل ــى ال ـي ــاب ــان ،وف ـح ــوص دوري ـ ــة عند
الـ ــوصـ ــول ،إض ــاف ــة إلـ ــى ق ـي ــود أخ ــرى
وتـتـ ّـبــع عمليات االخ ـتــاط وإج ــراءات
حيال اإلقامة في القرية األوملبية.
ي ـش ـي ــر امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون األومل ـ ـب ـ ـيـ ــون إل ــى
ن ـجــاح أحـ ــداث ريــاض ـيــة أخـ ــرى خــال
ت ـف ـشــي الـ ــوبـ ــاء ،ل ـكــن خـ ـب ــراء الـصـحــة
ّ
يردون بالقول إن األوملبياد كبير على
نـطــاق ال مثيل ل ــه ،إذ يـتــوقــع حضور
 11000رياضي من أكثر من  200دولة
طوكيو.
في ّ
وي ـحــذر الـبــاحــث فــي الصحة العاملية
من جامعة ساوثمبتون في بريطانيا
مايكل هيد لفرانس بــرس مــن أنــه «ال
يمكن أن يكون هناك خطر أكبر».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه حـ ـت ــى ل ـ ــو ت ـ ــم ت ـل ـق ـيــح

تهديدات بالقتل للحكم اإلنكليزي مايك دين
الرياضيني مسبقًا «فـقــد تـكــون هناك
ـؤدي إل ــى مقاومة
مـتـغـيــرات معينة ت ـ ّ
مـعـيـنــة ل ـل ـق ــاح» .ويـ ـح ــذر ه ـيــد أيـضــا
من أن «اختالط األشخاص من بلدان
م ـخ ـت ـل ـفــة ل ــن يـ ـ ــؤدي إال إل ـ ــى ت ـســريــع
ّ
متحورات جديدة».
احتمالية ظهور
ويـ ـق ــول أسـ ـت ــاذ ال ـص ـح ــة ال ـع ــام ــة فــي
ج ــام ـع ــة «ال ت ـ ـ ــروب» ف ــي أوس ـت ــرال ـي ــا
حسن فالي إن «كل ما يمكن القيام به
للحد من املخاطر تم فعله ( )...لكن ال
يمكنك تقليل املخاطر بشكل كامل».
ّ
ويلخص فالي األمــر بالقول إنــه «إذا
نـ ـظ ــرت إل ـ ــى األمـ ـ ــور م ــن وجـ ـه ــة نـظــر
الصحة الـعـ ّـامــة» ،فــإن تنظيم األلعاب
األوملبية يمثل «كل شيء ال نريد رؤيته
اآلن» .وي ـن ـت ـظــر م ـن ـظ ـمــو األومل ـب ـي ــاد

الربيع التخاذ قــرارات شائكة معينة،
ال س ـي ـمــا ق ـ ــرار ت ـق ـي ـيــد أو ح ـت ــى مـنــع
حضور الجماهير في املالعب.
وقـ ــال ه ــام ــادا إن ــه «م ــن غ ـيــر املـعـقــول
الـ ـسـ ـم ــاح ب ــدخ ــول م ـش ـج ـعــن م ــن كــل
أنحاء العالم» .ويعتقد هيد أيضًا أن
عدد املشجعني يجب أن يكون محدودًا
قدر اإلمكان ،لكن ذلك «لن يقضي على
ّ
املخاطر بل سيقللها».
وأدى طرح اللقاحات في أنحاء العالم
إل ــى زي ــادة اآلم ــال فــي إقــامــة األل ـعــاب،
إذ أعـلـنــت بـعــض الـ ــدول أن ـهــا تخطط
ل ـت ـط ـع ـيــم ريــاض ـي ـي ـهــا ق ـب ــل ال ـص ـيــف،
فــي حــن أن اللجنة األوملـبـيــة الدولية
واليابان لم تجعال من التلقيح شرطًا
أساسيًا للمشاركة في دورة األلعاب.

ّ
تقدم الحكم مايك دين ببالغ إلى الشرطة بعدما تلقت
عائلته تهديدات بالقتل إثر إشهاره بطاقتني حمراوين
في مباراتني مختلفتني في الدوري اإلنكليزي لكرة القدم
أثارتا الجدل األسبوع املاضي .وتعرض دين النتقادات
عقب طرده مدافع ساوثمبتون البولندي يان بيدناريك
أمام مانشستر يونايتد الثالثاء املاضي ،والعب وسط
وس ــت ه ــام ال ـك ــروات ــي ت ــوم ــاس ســوتـشـيــك ف ــي م ـبــاراة
فولهام السبت .وقد ألغي قرارا الطرد بعد االستئناف.
وذكرت تقارير صحافية أن دين طلب إعفاءه من إدارة
مباراة نهاية األسبوع املقبل ،علمًا بأنه سيدير مباراة
ال ــدور الـخــامــس مــن ك ــأس إنـكـلـتــرا بــن ليستر سيتي
وبرايتون غدًا األربعاء .ودعم مايك رايلي املدير اإلداري
لشركة «بروفيشيونال غايم ماتش أوفشلز ليميتد»،
قــرار ديــن بإخطار الشرطة .وقــال رايلي «إن تهديدات

وانتهاكات مماثلة غير مقبولة بتاتًا ،ونحن نؤيد تمامًا
قــرار مايك (دي ــن) بــإبــاغ الشرطة بهذه الرسائل التي
تلقتها عائلته».
أض ــاف إن ــه «ال ينبغي أن يـكــون أح ــد ضحية رســائــل
بغيضة مماثلة .اإلساءة عبر اإلنترنت غير مقبولة في
أي مجال مــن مـجــاالت الـحـيــاة ،وهـنــاك حاجة إلــى بذل
املزيد من الجهود ملعالجة املشكلة».
وطــرد بيدناريك بعد عرقلة العــب يونايتد الفرنسي
أنتوني مارسيال ،في املباراة التي فاز بها فريق األخير
-9صـفــر عـلــى ضيفه فــي املــرحـلــة الـثــانـيــة والعشرين
مــن الـ ــدوري .وبـقــي دي ــن عـلــى ق ــراره بـعــد دعــوتــه إلــى
التحقق من الخطأ عبر تقنية حكم الفيديو املساعد
(فــي إيــه آر) .وط ــرد ديــن سوتشيك لـضــربــه بمرفقه
الصربي ألكسندر ميتروفيتش بشكل غير متعمد

في املباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بني الفريقني
السبت .وقــرر الحكم أن التدخل يستدعي الطرد بعد
اللجوء إلــى «فــي إيــه آر» أيـضــا .واعتبر االسكتلندي
ديفيد مويس مدرب وست هام أنه يشعر «بخيبة أمل
من كــرة القدم بشكل عــام» بعد طــرد سوتشيك .ولم
يتأثر مويس برد فعل ميتروفيتش الذي سقط أرضًا
واضعًا يديه على وجهه ،لكنه قال إن الحكام بحاجة
إلــى أن يكونوا أقــوى في اتخاذ الـقــرار .وقــال أمــس إن
«كــل العــب لــديــه مسؤولية الـقـيــام بــالـشــيء الصحيح،
لكن املسؤولني يعطون الالعبني فرصة تحقيق النجاح
من خالل أفعالهم».
وأضاف إن «األشخاص الوحيدين الذين يمكنهم إيقاف
ذلك هم املسؤولون .ال أحد غيرهم يستطيع التغيير .إذا
كان الالعبون سيفعلون ذلك ،فيجب أن يتغير األمر».

