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ملف

إخراج ضعيف واألندية تعترض

اقتراب عودة منافسات كرة القدم في مختلف الدول ،وخاصة في
الحديث أخيرًا عن
ّ
يكثر ّ ّ
مستحيلة ،وما يمكن أن نشاهده هو
أوروبا ،إل أن نظرة هادئة تؤكد أن العودة باتت شبه
ّ
الهبوط ،إذا حصلتا في كل دوري ،على أن تبدأ التحضيرات
مباراة لتحديد البطل ،وأخرى لتحديد َ
للموسم المقبل في الشهرين المقبلين

باريس ترفع لقب فرنسا بـ«القوة»

ُ
بات الدوري الفرنسي أول بطولة تلغى
بين البطوالت األوروبية الخمس الكبرى
لكرة القدم ،بعد أن أعلن رئيس الوزراء
الفرنسي إدوارد فيليب عن «صعوبة
استئناف المباريات» في ظل أزمة كورونا.
هكذاّ ،
حدد مجلس إدارة رابطة الدوري
باالعتماد على معيار
الترتيب النهائي
ُ
في الدوري،
نسبة نقاط لكل مباراة لعبت ً
ّ
ليتوج باريس سان جيرمان بطال لموسم
 .2020-2019إنهاء الموسم بحسب
األندية حتى الجولة الـ ( 28الجولة
مراكز
ُ
التعليق) ،أثار
األخيرة التي لعبت قبل
ً
غضب العديد من الفرق ،خاصة تلك
التي هبطت أو غابت عن االستحقاقات
األوروبية للموسم المقبل ،ما فتح النار
على االتحاد الفرنسي

أكثر مــن لـيــون ،وواج ــه ســان جيرمان
مرة وحدة ،بينما خسر ليون مباراتني
أمــام بــاريــس» .ثــم شـ ّـدد على أن« :هــذا
ال ـق ــرار ال ي ـتــرك أثـ ـرًا كـبـيـرًا ف ــي دوري
ال ـه ــواة ،لـكـنــه يـسـبــب عــواقــب وخيمة
لــدوري املحترفني .قرار اعتماد جدول
ال ــدوري ســرق حقنا فــي فــرصــة مهمة
لها عوائد مالية كبيرة ،ونحن بصدد
املطالبة بتعويضات قيمتها عشرات
املاليني .يجب أن يتحمل رئيس اتحاد
ال ـك ــرة ع ــواق ــب الـ ـق ــرار ،إدارتـ ـ ــه للملف
كانت سيئة وقراراته مثيرة لعالمات
االسـتـفـهــام .لــن نصمت أم ــام املــواقــف
غير املـقـبــولــة» .تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن

أعلنت رابطة الدوري
الفرنسي أنها ستطلب
قرضًا بقيمة 225
مليون يورو لتعويض
خسائر األندية

حسين فحص
أعلنت رابـطــة ال ــدوري الفرنسي لكرة
الـ ـق ــدم ،الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،م ـنــح لقب
دوري الدرجة األولى إلى نادي باريس
س ــان ج ـيــرمــان ،بـعــد اإلن ـه ــاء القسري
للبطولة في درجتيها األولى والثانية.
اع ـت ـم ــدت ال ــرابـ ـط ــة ف ــي قـ ــرارهـ ــا عـلــى
آخــر ترتيب للنقاط ونتائج مباريات
مـ ــوسـ ــم  ،2020-2019وقـ ـ ـ ــال امل ــدي ــر
التنفيذي للرابطة ديدييه كييو خالل
مؤتمر صحافي إن الــرابـطــة اعتمدت
مــؤشــر أداء يــأخــذ ف ــي االع ـت ـبــار عــدد
النقاط املسجلة فــي ً جميع املباريات
ُ
ال ـت ــي ل ـع ـبــت إض ــاف ــة إل ــى املــواج ـهــات
املـ ـب ــاش ــرة ع ـن ــد ال ـ ـت ـ ـسـ ــاوي .ب ـمــوجــب
ذل ــك ،بـقــي بــاريــس س ــان جـيــرمــان في
صــدارة ترتيب ال ــدوري الفرنسي (68
نقطة) ،بفارق  12نقطة عن الوصيف
مــارس ـي ـل ـيــا ( 56ن ـق ـط ــة) ،ف ـي ـمــا هـبــط
فريقا أميان وتولوز إلى دوري الدرجة
الثانية ،الذي ّ
توج به نادي لوريان.
ّ
الح ـت ــواء غـضــب «األن ــدي ــة امل ـت ـضــررة»
والـ ـح ــؤول دون مـضــاعـفــة الـخـســائــر،
أعلنت رابـطــة ال ــدوري الفرنسي أنها
سـتـطـلــب ق ــرض ــا بـقـيـمــة  225مـلـيــون
ي ـ ـ ـ ـ ــورو ،ع ـ ـلـ ــى أن ت ـض ـم ـن ــه الـ ـ ــدولـ ـ ــة.

سيعترض نادي ليون على قرار رئيس االتحاد ووزيرة الرياضة (أ ف ب)

س ـي ـس ـت ـخ ــدم هـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرض مـ ــن أج ــل
تـعــويــض خـســائــر األن ــدي ــة مــن حقوق
البث التلفزيوني بعد التوقف النهائي
لبطولة الدوري ،على أن يساعدها في
تخفيف تــداعـيــات األزم ــة املــالـيــة التي
تعاني منها .يتيح برنامج القروض
ال ـ ــذي وض ـع ـتــه ال ـح ـكــومــة ف ــي نـهــايــة
آذار/م ـ ـ ــارس ،حـصــول الـشــركــات التي
تـ ــواجـ ــه صـ ـع ــوب ــات ب ـس ـب ــب ك ــورون ــا
على قــرض بضمان أنــه في حالة عدم
ـداد ،تتحمل الــدولــة الـجــزء األكبر
ال ـسـ ّ
مما تبقى مــن الــديــن الــواجــب ســداده.

فــي هــذا ال ـصــدد ،أش ــارت الــرابـطــة إلى
موافقة األندية األربعني في الدرجتني
األول ـ ــى وال ـثــان ـيــة ع ـلــى ط ـلــب ال ـقــرض
خ ــال اج ـت ـمــاع لـلـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
ُع ـقــد ن ـهــار االث ـن ــن ،ج ــاء فـيــه «بفضل
ه ــذا الـ ـق ــرض ،سـتـتـمـكــن ال ــراب ـط ــة من
تأمني املبالغ املتبقية من حقوق البث
التلفزيوني ملوسم  .»2020-2019كما
أك ــد رئ ـيــس ن ــادي ل ـيــون ج ــان ميشال
أوالس لـصـحـيـفــة «ل ـي ـك ـيــب» أن هــذا
القرض مطابق لخسائر حقوق النقل
التلفزيوني بعد توقف البطولة.

ولـ ـك ــن هـ ـ ــذا األخ ـ ـيـ ــر لـ ــم يـ ــوافـ ــق عـلــى
جميع ما َر َست عليه ّ
مقررات الرابطة،
بعد أن ساهمت في إخــراج فريقه من
دوري أبـطــال أوروب ــا للموسم املقبل.
انـتـقــادات الذعــة ّ
وجهها رئـيــس ليون
إلى االتحاد الفرنسي ورابطة األندية
املحترفة بعد إلغاء الـ«ليغ  »1واعتماد
جــدول البطولة حسب الترتيب الــذي
كان عليه عند التوقف ،نظرًا إلى عدم
ح ـس ــم امل ـق ــاع ــد ب ـش ـكــل ن ـه ــائ ــي .وق ــال
أوالس في مقابلةٍ أجرتها معه وكالة
ّ
«تسرعت
«فرانس برس» عبر الهاتف:

الرابطة في قرارها ،ألن وزيرة الرياضة
أمل ـحــت إل ــى إمـكــانـيــة إق ــام ــة مـبــاريــات
بحضور  5آالف متفرج في أغسطس/
آب املقبل ،وقــد طرحنا سيناريوهات
أخرى كان من املمكن أن تحقق عوائد
من البث التلفزيوني» .مضيفًا« :اآللية
الـتــي اتبعتها الــراب ـطــة إلقـ ــرار جــدول
ال ـ ـ ـ ــدوري غ ـي ــر م ـن ـط ـق ـيــة ،ك ـي ــف نـلـجــأ
إلــى الئحة لم نقدر على إقــرارهــا على
دوري ــات الـهــواة؟ ال أريــد الهجوم ضد
أندية بعينها ،لكن رين صاحب املركز
ال ـثــالــث خ ــاض م ـبــاريــات عـلــى ملعبه

هـ ــذه امل ـ ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ي ـغ ـيــب فيها
نــادي ليون عــن املـشــاركــات األوروبـيــة
منذ عــام  ،1997وقــد نجح في آخــر 10
م ــواس ــم ف ــي اح ـت ــال امل ــرك ــز ال ـثــانــي 3
ّ
مرات ،رغم تخلفه بفارق كبير عن فرق
املقدمة خالل مجريات املوسم.
ّ
مــن جهته ،أكــد بــرنــار جــوانــان ،رئيس
نـ ـ ــادي أمـ ـي ــان الـ ـ ــذي ه ـب ــط م ــن دوري
ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،أن ال ـن ــادي سـيــدرس
أس ـب ــاب الـ ـق ــرار ق ـبــل ات ـخ ــاذ أي إج ــراء
ّ
قانوني مشيرًا إلى أن« :هذا األمر غير
عـ ــادل ألن أم ـي ــان ل ــم ي ــداف ــع ع ــن بقائه
ح ـت ــى ال ـن ـه ــاي ــة ع ـل ــى أرض امل ـل ـع ــب».
وأضـ ـ ـ ــاف« :س ـن ـق ــات ــل م ــع فـ ــرق أخ ــرى
للحصول على حقوقنا ألنـنــي أعتقد
ّ
أن ال ـق ــرار ال ــذي ات ـخــذ لـيــس صــائـبــا».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت وزي ـ ـ ــرة ال ــري ــاض ــة
الـفــرنـسـيــة روك ـســانــا مــاراسـيـنـيـنــو إن
األن ــدي ــة ال ـغــاض ـبــة «لــدي ـهــا ال ـح ــق في
اتخاذ إجراءات قانونية» ،لكنها دعت
إلى ضبط النفس.

نادال غير متفائل :الموسم ضاع عمليًا

ّ
يفضل نادال التركيز على موسم 2021

عامليًا اإلسباني
اعتبر املصنف ثانيًا ّ
رافــايــل ن ــادال أن مــا تـبــقــى مــن موسم
 2020لكرة املضرب «ضاع عمليًا» في
ظــل الـتــوقــف بسبب ف ـيــروس كــورونــا
املستجد ،مــؤكـدًا أنــه بــات يتطلع إلى
املوسم املقبل.
ّ
وأدت ج ــائـ ـح ــة «ك ـ ــوف ـ ـي ـ ــد »19-ال ـت ــي
ت ـس ـب ـب ــت ب ـ ــوف ـ ــاة نـ ـح ــو رب ـ ــع م ـل ـي ــون
شـخــص ح ــول ال ـعــالــم ،إل ــى شـلــل شبه
كامل في الرياضة ،وتعليق منافسات
ال ـ ـكـ ــرة ال ـ ـص ـ ـفـ ــراء مـ ـن ــذ آذار/مـ ـ ـ ـ ـ ــارس
املاضي وحتى  13تموز/يوليو املقبل
على األقل ،بما شمل إلغاء ويمبلدون
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،ثــال ـثــة ال ـب ـط ــوالت األرب ــع
الكبرى ،وتأجيل بطولة روالن غاروس
الفرنسية إلى أيلول/سبتمبر.
لـ ـك ــن ن ـ ـ ـ ــادال اعـ ـتـ ـب ــر فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مــع

صحيفة «ايــه بي ســي» اإلسبانية ،أن
فرص استئناف املنافسات هذا العام
باتت ضئيلة.
وأوضح «آمل في أن نتمكن من اللعب
فــي أس ــرع وقــت ممكن ،لكن إذا فكرنا
ف ــي األم ـ ــر مـنـطـقـيــا ،ن ـحــن ن ـســافــر كل
أسبوع من مكان إلى آخر (للمشاركة
ف ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدورات) ،ن ـك ــون ع ـل ــى اح ـت ـكــاك
(مــع اآلخــريــن) فــي الفنادق واملـطــارات
واألماكن املختلفة».
وتــابــع« :إذا تــوفــرت لــي ضـمــانــة بأنه
في كانون الثاني/يناير  ،2021يمكن
أن ي ـن ـط ـلــق امل ــوس ــم ك ـم ــا ه ــو م ـع ـتــاد
س ــاب ـق ــا ،س ــأواف ــق ع ـلــى ذل ــك م ــن دون
تردد» ،في إشارة إلى تفضيله التركيز
ً
على موسم  2021بــدال مما تبقى من
الحالي.

وفـ ــي م ـقــاب ـلــة مـنـفـصـلــة م ــع صحيفة
«إل باييس» نشرت الـيــوم أيـضــا ،قال
اإلسباني ّ
املتوج بـ 19لقبًا في بطوالت
ال ـغــرانــد س ــام« :أن ــا أتـطـلــع قــدمــا إلــى
ب ـط ــول ــة أس ـت ــرال ـي ــا امل ـف ـت ــوح ــة (ال ـع ــام
املقبل ،والتي تقام في كانون الثاني/
يـنــايــر) أكـثــر مـمــا سيحصل فــي وقــت
الحق هذا العام .بالنسبة إلي ،أرى أن
(موسم)  2020ضاع عمليًا».
وش ـ ّـدد ن ــادال على أن «ش ـعــوري ،وأنــا
أقــول ذلــك بحزن لكن لن أكــذب عليكم،
بأننا نخسر عامًا من حياتنا».
وأضــاف« :املــاتــادور» البالغ من العمر
 33ع ــام ــا« ،ف ــي عـمــر  33أو  ،34قيمة
ذلـ ــك ت ـص ـبــح أكـ ـب ــر م ـم ــا ل ــو ك ـن ــت فــي
العشرين من العمر وأمامك أعوام عدة
(للتنافس)».

باتت الفترة الزمنية
الفاصلة بين نهائي
فالشينغ ميدوز وبداية
روالن غاروس أسبوعًا
واحدًا فقط

وأملح نادال إلى أنه في حال استئناف
امل ــوس ــم ،سـيــركــز عـلــى بـطــولــة فرنسا
التي تقام على املالعب الترابية ،وحيث
ً
ّ
توج بـ 12من ألقابه الـ 19الكبيرة ،بدال
من فالشينغ ميدوز األميركية.
وبعد قرار منظمي البطولة الفرنسية

تأجيل موعدها ،باتت الفترة الزمنية
الفاصلة بني نهائي فالشينغ ميدوز
وب ــداي ــة روالن غ ـ ــاروس ،ع ـب ــارة عن
أسبوع واحد فقط .وتختتم البطولة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي  13أيـلــول/سـبـتـمـبــر،
بـيـنـمــا م ــن املـ ـق ـ ّـرر أن ت ـب ــدأ الـبـطــولــة
الـفــرنـسـيــة فــي  20مـنــه ،عـلــى رغ ــم أن
تـقــاريــر صـحــافـيــة ّ
رج ـحــت أخ ـي ـرًا أن
ي ـت ــم ت ــأج ـي ــل م ــوع ــد انـ ـط ــاق روالن
غاروس أسبوعًا إضافيًا.
وقـ ـ ـ ــال ن ـ ـ ـ ـ ــادال« :صـ ـ ــراحـ ـ ــة ال أع ـت ـق ــد
أن األمـ ـ ــر س ـي ـح ـصــل (املـ ـش ــارك ــة فــي
البطولتني) .ثمة أسـبــوع فاصل بني
ب ـط ــول ــة الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وروالن
غ ـ ــاروس ،وال أعـتـقــد أن ــه يـمـكـنـنــا أن
نلعب» في االثنتني.
(أ ف ب)

كورونا أقوى من كرة القدم...
نراكم الموسم المقبل!
أوقفت فرنسا النقاش باكرًا ،وأعلنت
أن امل ــوس ــم انـتـهــى وأن ب ــاري ــس ســان
جـيــرمــان هــو بـطــل املـســابـقــة للموسم
 2019ـ  .2020ما هو جيد أن مارسيليا
س ـي ـع ــود املـ ــوسـ ــم امل ـق ـب ــل إل ـ ــى دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا بسبب مــركــزه الثاني
في جدول الترتيب قبل فترة التوقف.
ّ
ق ــرار اإلن ـهــاء يـبــدو أن إيطاليا تتجه
ّ
ّ
التطورات
التخاذه هي األخرى بسبب
ّ
املـتـعــلـقــة بــانـتـشــار ف ـيــروس كــورونــا.
ّ
مـعـظــم امل ـســؤولــن اإلي ـطــال ـيــن أك ــدوا
أن صـحــة ال ـن ــاس والــاع ـبــن أه ــم من
استئناف املباريات ،وجاء كالم وزير
الــريــاضــة فينتشنزو سـبــادافــورا قبل
يومني حاسمًا بعد أن قال إنه لم يتم
ّ
التطرق أو الحديث عن احتمال عودة
املـنــافـســات ،وأن إع ــادة فـتــح املسابح
والنوادي الرياضية الخاصة أهم من
ّ
وتعرض
عــودة منافسات كــرة الـقــدم.
س ـ ـبـ ــادافـ ــورا النـ ـتـ ـق ــادات واسـ ـع ــة مــن
جميع الذين يريدون عودة املنافسات
خالل شهر أيار الحالي .وانطالقًا من
ه ــذه املـعـطـيــات ي ـبــدو أن الـتــدريـبــات
الـجـمــاعـيــة سـتـعــود فــي إيـطــالـيــا ،مع
االلـ ـت ــزام ب ـبــروتــوكــول وزارة الصحة
الذي يضع بعض الشروط الصارمة،
م ـن ـه ــا االبـ ـتـ ـع ــاد مل ـت ــر ونـ ـص ــف امل ـتــر
بــن الــاعـبــن ،وع ــدم اسـتـخــدام غــرف
ّ ّ
امل ـ ــاب ـ ــس ب ـش ـك ــل جـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ...إل أن
املنافسات الرسمية لن تعود ،بسبب
ظـ ـ ــروف ك ـ ــورون ـ ــا ،وس ـت ـل ـعــب مـ ـب ــاراة
واح ـ ــدة لـتـحــديــد ال ـب ـطــل ،ل ـيــس أك ـثــر،
ع ـل ــى أن ت ـت ـح ـضــر األنـ ــديـ ــة لـلـمــوســم
املقبل.
وك ـمــا ف ــي إيـطــالـيــا كــذلــك ف ــي أملــانـيــا
الـتــي ع ــادت أنديتها إلــى التدريبات
املنافسات
منذ أيام ،تحضيرًا لعودة ّ ّ
خ ــال ش ـهــر أيـ ــار ال ـ ـجـ ــاري ،إل أن ـهــا
ع ـ ــادت إلـ ــى أرض ال ــواق ــع ب ـعــد تـبـ ّـن
انتشار فيروس كورونا بني الالعبني.
وكـ ـشـ ـف ــت راب ـ ـطـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدوري األملـ ــانـ ــي
ب ــداي ــة األسـ ـب ــوع أن ال ـج ــول ــة األولـ ــى
مــن فـحــوصــات الـكـشــف عــن اإلصــابــة
بفيروس كورونا املستجد في أندية
الدرجتني األولى والثانية ،كشفت 10
حــاالت إيجابية بينها  3حــاالت كان
قــد أعـلـنـهــا ن ــادي كــولــن رسـمـيــا يــوم
الجمعة املــاضــي .وأوضـحــت الرابطة
أن من أصــل  1724فحصًا تم إجــراؤه
فــي األنــديــة ال ــ 18( 36فــي كــل درجــة)،
جــاء ت  10إيجابية ،من دون الكشف
ع ــن ّ
أي ت ـفــاص ـيــل ب ـخ ـص ــوص م ـكــان
ال ـ ـحـ ــاالت وح ـت ــى ه ــوي ــة األش ـخ ــاص
املصابني .وبحسب القوانني املعمول
ّ ّ
بها فــي أملــانـيــا ،فــإن كــل شخص كان
ّ
يتعي
عـلــى ات ـصــال بـحــالــة إيـجــابـيــة
عليه االل ـتــزام بفترة عــزل ملــدة أربعة
عـ ـش ــر ي ـ ــوم ـ ــا .وم ـ ـ ــن ش ـ ـ ــأن ال ـ ـحـ ــاالت
ال ـجــديــدة أن تــرســم عــامــة اسـتـفـهــام
كـ ـبـ ـي ــرة ح ـ ـ ــول اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـ ـ ـ ــدوري
األملاني الــذي كانت الرابطة تأمل به
في  15من الشهر الحالي.
وكان الفتًا يوم أمس ما أعلنته وكالة
رويترز لألنباء عن استكمال الدوري
ّ
األملاني منتصف الشهر الجاري ،إل
ّ
أن ه ــذا األم ــر يـمـكــن وبـنـسـبــة كبيرة

أن يصطدم بفيروس كورونا .وأبلغ
ش ـخ ـصــان ع ـلــى ص ـلــة ب ــاألم ــر وكــالــة
روي ـ ـتـ ــرز أن دوري الـ ــدرجـ ــة األول ـ ــى
األملـ ـ ــانـ ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم حـ ـص ــل ع ـلــى
الضوء األخضر الستئناف املسابقة
وم ــن امل ـ ّ
ـرج ــح أن ي ـكــون ذل ــك ب ــدءًا من
 15مايو /أيار ضمن إجراء ات البالد
لـتـخـفـيــف ال ـق ـيــود امل ـف ــروض ــة بسبب
فيروس كورونا.
وبــاتــت الــواليــات األملانية على وشك
املـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف امل ــوس ــم
ّ
وسيتم ات ـخــاذ ال ـقــرار خــال اجتماع
عـبــر الـهــاتــف مــع املـسـتـشــارة أنجيال
ميركل اليوم األربعاء وفقًا ملا ذكرته
ّ
ُ
م ـصــادر .وســتـقــام امل ـبــاريــات فــي ظــل
ش ـ ــروط ص ــارم ــة وس ـت ـك ــون م ــن دون
مشجعني ،إذا حصلت.
ومــن أملانيا إلــى إنكلترا حيث تبدو
األمــور أسهل نسبيًا ،ولكن ليس من
أجل عودة الدوري املمتاز ،وإنما من
أج ــل إن ـه ــائ ــه وت ـس ـل ـيــم ك ــأس بـطــولــة
الدرجة املمتازة لنادي ليفربول الذي
كــان يحلق فــي الـصــدارة منفردًا قبل
ال ـت ــوق ــف .وب ـس ـحــب ظ ـ ــروف ان ـت ـشــار
الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس فـ ـ ــي املـ ـمـ ـلـ ـك ــة امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة،
سيكون من الصعب عودة املنافسات
ه ــذا امل ــوس ــم ،عـلــى أن ت ـعــود األنــديــة

اكتشفت ألمانيا 10
إصابات جديدة بفيروس
كورونا بين أشخاص
يعملون في أندية
الدرجتين األولى والثانية

إل ــى الـتــدريـبــات تــدريـجـيــا ،تحضيرًا
للموسم املقبل.
ف ــي إس ـبــان ـيــا أع ـل ـنــت راب ـط ــة الـ ــدوري
أنـ ـه ــا تـ ـن ــوي إط ـ ـ ــاق املـ ـن ــافـ ـس ــات مــن
جــديــد فــي شـهــر ح ــزيــران املـقـبــل ،وأن
تــدريـبــات األنــديــة سـتـعــود تدريجيًا،
ّ
ابـتــداء مــن هــذا األسـبــوع .إل أن نظرة
ّ
ه ــادئ ــة ع ـلــى ب ـيــان ال ــراب ـط ــة ت ــؤك ــد أن
العودة صعبة جدًا ،وأن التدريبات إذا
حصلت سـتـكــون فـقــد لكسر الجليد،
وإلعادة الالعبني إلى األجواء نسبيًا.
ً
وق ــال ب ـيــان الــراب ـطــة ن ـقــا ع ــن رئـيــس
الــرابـطــة خافيير تيباس أن الـظــروف

األندية ستتدرب تحضيرًا للموسم المقبل (ا ف ب)

ال ـحــال ـيــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة« ،ل ـك ـن ـنــا نــأمــل
فــي اسـتـئـنــاف الـنـشــاط فــي حــزيــران/
يونيو وإنهاء موسم  2020-2019هذا
الـصـيــف .ال ـع ــودة تعني االن ـت ـصــار!».
ويـ ــدل ك ــام ت ـي ـبــاس أن ه ــذه ال ـع ــودة
ليست أكيدة ،فاألمر يتعلق بانتشار
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا وب ـص ـ ّـح ــة ال ـن ــاس،
خ ــاص ــة فـ ــي إس ـب ــان ـي ــا الـ ـت ــي ش ـهـ ّـدت
ً
انتشارًا هائال للفيروس .ومن املتوقع
ُ
أن تلعب مـبــاراة واح ــدة فــي إسبانيا
بــن برشلونة وري ــال مــدريــد لتحديد
البطل.
ّ
وف ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ــدول ي ــؤك ــد
ج ـم ـي ــع امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ال ـح ـك ــوم ـي ــن أن
مواجهة جائحة كورونا هي األولوية
اآلن ،ول ـيــس ه ـنــاك تـفـكـيــر ف ــي ع ــودة
ال ــدوري ــات حـتــى خـلــف أبـ ــواب مغلقة
(من دون جمهور) في حال لم يتوقف
ان ـت ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس .ومـ ــن خـ ــال ذلــك
ي ـب ــدو أن األن ــدي ــة س ـت ـعــود تــدريـجـيــا
إلـ ـ ــى ت ــدريـ ـب ــاتـ ـه ــا ال ـج ـم ــاع ـي ــة خ ــال
أشهر أيــار وحــزيــران وتـمــوز ،على أن
تكون هــذه التدريبات الغير مكتملة،
تحضيرًا للموسم املـقـبــل ،أو للرؤية
ال ـتــي سيضعها االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
بالتشاور مع االتحادات املحلية.
(األخبار)

