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قضية

واضحًا في السنوات األخيرة
كان ً
أن جيال جديدًا بات يتابع اللعبة،
لكن الالفت كان غياب «الحرس
القديم» (عدنان الحاج علي)

11

حول العالم

مدرب اليبزيك :دافعنا كتالميذ المدارس

بعد طــول انتظار أعلن اإلتحاد اللبناني لكرة القدم إلغاء مفاعيل موسم  2019ـ  2020والتحضير
للموسم الجديد ،حيث وضع تصورًا شامال للموسم  2020ـ  .2021ويشمل اإللغاء دوري الدرجة األولى،
بطوالت دوري كرة الصاالت
الثانية ،الثالثة ،الرابعة والخامسة ،باإلضافة الى بطولة كأس لبنان وكافة
ّ
ثمة ّ
ومفاعيلها .وفي ظل هذا القرار ّ
تخوف في الشارع الكروي من أمرين ،أولهما ،إقامة المباريات
خلف أبواب موصدة الحقًاّ ،أما الثاني ،فهو تراجع الحضور الجماهيري ،ألسباب ّ
عدة
ٍ
ٍ

الجماهير اللبنانية...
هجرة ثانية!
خوف من موجة
ٍ

ّ
وجه املــدرب الشاب لنادي اليبزيك يوليان ناغلسمان انتقادات الذعة لدفاع فريقه
بعد تعادله مع ضيفه هرتا برلني  ،2-2في الدوري األملاني لكرة القدم ،معتبرًا أنهم
ّ
تصرفوا مثل «تالمذة املدارس».
وعــاد اليبزيك إلى مسلسل التعادالت وخسر فرصة اللحاق ببروسيا دورتموند
ّ
يتصدره بايرن ميونيخ حامل اللقب بفارق  7نقاط عن
في وصافة الــدوري الــذي
دورتموند.
ّ
قال ناغلسمان« :ال يمكننا سوى لوم أنفسنا .يجب أن نتعلم في يوم من األيام عدم
ّ
تلقي الهدف األول .عانينا في بداية املباراة ،وهذا طبيعي ألنه األسبوع األول نخوض
فيه مباراتني منذ عدة أسابيع».
وتلقى اليبزيك الـهــدف األول مــن ركلة ركنية عجز مدافعوه بغرابة عــن إبعادها،
لتصل إلى الصربي ماركو غروييتش الذي تابعها في الشباك في الدقيقة التاسعة.
تابع مــدرب هوفنهايم السابق البالغ  32عامًا «تأخرنا ألننا كنا ندافع مثل فريق
لتالمذة امل ــدارس .ببساطة لــم نقم بـ ّ
ـأي شــيء ،الجميع كــان فــي موقعه ،برغم ذلك
ّ
سدد (غروييتش) بقدمه من داخل املنطقة» .أضاف مدرب الفريق الذي تعادل مع
فرايبورغ  1-1في آخر مباراة على أرضه «هذه املرة الثانية تواليًا نتلقى فيها على
أرضنا هدفًا من ركلة ثابتة».
وبرغم تقدمه  1-2عبر التشيكي باتريك شيك بعد طرد العبه مارسيل هالستنبرغ،
عجز اليبزيك عــن حصد النقاط وتلقى هــدف الـتـعــادل مــن ركـلــة ج ــزاء للبولندي
كريستوف بيونتيك في الدقائق العشر األخيرة.
ّ
وتصدر اليبزيك الدوري لفترة جيدة خالل املوسم الحالي الذي توقف لنحو شهرين
بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد ،بيد أنه تراجع إلى املركز الثالث لتعادله أربع
مرات في آخر خمس مباريات.

علي زين الدين
ب ــن مـ ـب ــاراة الـنـجـمــة وال ـح ـك ـمــة عــام
 ،2000وت ــوص ـي ــة رئ ـي ــس الـحـكــومــة
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــق ف ـ ـ ـ ـ ــؤاد الـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــورة م ـن ــع
ال ـح ـضــور الـجـمــاهـيــري ف ــي املــاعــب
وتـنـفـيــذ امل ـق ـتــرح ب ــإش ــار ٍة م ــن وزي ــر
ٌ
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة حـ ـس ــن الـ ـ ّـس ـ ـبـ ــع ،ف ــاص ــل
زمـ ـن ـ ٌّـي ي ـب ـلــغ س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات .أرب ـع ــة
مــواســم كـ ّ
ـرويــة م ـ ّـرت ،ان ـحــدرت فيها
فنيًا وتسويقيًاّ
كرة القدم اللبنانية ّ
وماديًا وجماهيريًا ،قبل أن ُ
ّ
«يسمح»
ُللجمهور بالعودة إلى املالعب.
ف ـت ـحــت األب ـ ـ ــواب ،وب ـع ــد ن ـحــو سـنــة،
ب ــدا أن ال ـج ـم ـهــور ع ــاد ب ــزخ ــم خــال
م ـب ــاري ــات امل ـن ـت ـخــب ال ــوط ـن ــي خــال

إغالق أبواب
انعكس قرار
ّ
المالعب أمام المشجعين بشكل
كارثي على كرة القدم اللبنانية
اليوم تنتظر البطولة
مصيرًا قد يكون تكرارًا
لما عاشته قبل  13سنة

عقد باخ ثالث
جلسات في
مقر اللجنة
ّ
األولمبية
الدولية في
لوزان عبر
مؤتمر من
خالل الفيديو

ّ
التصفيات املونديالية املــؤهـلــة إلى
ال ـبــرازيــل  ،2014لـكــن ه ــذا الـحـضــور
ّ
الدولية،
الكبير اقتصر على املباريات
في حني لم يكن ُيسمح بالدخول إلى
املالعب إال بأعداد قليلة ،ال تتجاوز
 500مـشـ ّـجــع ح ـتــى ،خ ــال مـبــاريــات
ال ــدي ــرب ــي ب ــن ال ـن ـج ـمــة واألن ـ ـصـ ــار.
ب ـ ـعـ ــدهـ ــا بـ ـنـ ـح ــو س ـ ـن ـ ـتـ ــن ،شـ ـه ــدت
مــدرجــات ملعب صـيــدا البلدي أكبر
ـاد بعد قــرار منع
حضور لجمهور نـ ٍ
ٍ
الجمهور ،فــي مـبــاراتــن متتاليتني،
ك ــاه ـم ــا ل ـل ـن ـج ـمــة ،ف ــي األس ـب ــوع ــن
األخيرين اللذين حسم فيهما النادي
لقب الدوري .امللعب عينه جمع عددًا
أكبر في لقاء النجمة والعهد (،)2014
ومن َّ
ثم ،صار الحضور الجماهيري

كورونا «يصيب» أستون فيال
يكبر أسـبــوعــا تـلــو اآل ًخ ــر ،وموسمًا
بـ ـع ــد م ـ ــوس ـ ــم ،خ ـ ــاص ـ ــة م ـ ــع ازديـ ـ ـ ــاد
حـ ـ ّـدة امل ـنــاف ـســة ب ــن ث ــاث ــي الـنـجـمــة
واألنـصــار والعهد ،ليس على أرض
امل ـل ـعــب ف ـح ـســب ،ب ــل ب ــن املـشـ ّـجـعــن
عبر وسائل التواصل االجتماعي.
كــان واضـحــا فــي الـسـنــوات األخـيــرة،
ً
أن جـيــا جــدي ـدًا بــات يـتــابــع اللعبة،
وه ــو أم ــر طـبـيـعــي ،لـكــن الــافــت كــان
غياب «الحرس القديم» ،أولئك الذين
ل ـهــم صـ ـ ٌ
ـور بــاألب ـيــض واألس ـ ـ ــود ،أو
ُ
بألوان خافتة ،التقطت خارج امللعب
ٍ
وداخ ـ ـلـ ــه ،ع ـل ــى الـ ـط ــرق ــات وش ــرف ــات
املنازل .الجمهور الذي أغلق شوارع
ّ
بيروت من املنارة إلــى عائشة بكار،
حيث منزل رئيس الحكومة األسبق

سليم الحص ،في تظاهرة لدعم نادي
النجمة واحتجاجًا على اتحاد الكرة
حينها .جمهور الراسينغ والحكمة
كان يحضر بــاآلالف على املدرجات،
وجـمـهــور األن ـصــار ص ــوره ال تغيب
أبدًا عن مشاهد ملعب بيروت البلدي.
هــذا الجيل ،غير القديم فعليًا ،غاب
بـمـعـظـمــه .األسـ ـب ــاب ع ـ ـ ّـدة ،مـنـهــا ما
ّ
ّ
السياسية ،ومنها
قسمته الطائفية
ّ
ّ
ّ
املـعـيـشــيــة ،وحــتــى االجـتـمــاعــيــة ،مع
ظهور وسائل التواصل االجتماعي،
ّ
بشكل
وتوفر بث الدوريات األوروبية
ٍ
أكبر ،وتنظيم روابــط ألنديتها ،لكن
أح ــد األس ـب ــاب الــرئـيـسـيــة ،ك ــان قــرار
ّ
املشجعني.
إغالق أبواب املالعب أمام
فـ ـ ـت ـ ــرة االب ـ ـت ـ ـع ـ ــاد عـ ـ ــن املـ ـ ـ ـ ّ
ـدرجـ ـ ـ ــات،

ّ
وان ـح ــدار امل ـس ـتــوى ال ـفــنــي ُللبطولة
ـدد مـ ــن امل ـع ـل ـنــن
ب ـعّــد انـ ـسـ ـح ــاب ع ـ ـ ـ ٍ
وقــلــة اهـتـمــام الـسـيــاسـيــن بــاألنــديــة
ودعـمـهــا مــالـيــا ،كــان لها تأثير على
ال ـج ـم ـهــور ال ـ ــذي ق ـ ـ ّـرر ع ــدم املـتــابـعــة
ك ـم ــا الـ ـس ــاب ــق ،فـ ـخ ــرج مـ ــن الـ ــدائـ ــرة
الكبيرة ،التي كانت تضم املتابعني
ّ
األوفـيــاء ّألنديتهم ،في حني اتسعت
دائـ ـ ـ ــرة امل ــش ـج ـع ــن غ ـي ــر امل ـت ــاب ـع ــن،
أول ـئ ــك ال ــذي ــن ُي ـع ـ ّـرف ــون ع ــن أنفسهم
ب ـم ـشـ ّـج ـعــي ال ـ ـنـ ــادي الـ ـف ــان ــي ،دون
ّ
حضور مبارياته ،أو حتى االهتمام
بمعرفة أخباره ونتائج مبارياته.

مصير مجهول
ال ـي ــوم ،تـنـتـظــر الـبـطــولــة مـصـيـرًا قد

يـ ـك ــون تـ ـ ـك ـ ــرارًا ملـ ــا ع ــاش ـت ــه ق ـب ــل 13
س ـنــة .م ـنــع ال ـح ـضــور الـجـمــاهـيــري،
ملوسم واحد ،سيترك أثرًا كبيرًا
ولو
ٍ
على املتابعة ،وسيزيد من الضائقة
املالية التي تعيشها األندية بطبيعة
الحال ،ولو أن مردود تذاكر املباريات
ل ـي ــس ك ـب ـي ـرًا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى مـعـظــم
األندية التي فقدت قسمًا ال بأس به
من جمهورها.
ٌ
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ث ـ ّـم ــة تـ ـخ ـ ّـوف آخ ـ ــر ،من
ّ
تـ ــراجـ ــع الـ ـحـ ـض ــور ح ــت ــى فـ ــي ح ــال
ُسمح للجمهور بمتابعة املباريات
م ــن ع ـلــى امل ـ ـ ّ
ـدرج ـ ــات .هـ ــذا ال ـت ـخـ ّـوف
ُ
ّ
محليًا فحسب ،بل يحكى عنه
ليس
ك ـث ـي ـرًا ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،ع ـبــر م ـســؤولــن
ّ
وأطباء نفسيني .فقد أشار
رياضيني

ّ
هــؤالء إلــى خــوف الــنــاس مــن العودة
إلــى املــاعــب ،حيث االزدحـ ــام ،وعــدم
إمكانية ضبط اإلجـ ــراءات الوقائية
من فيروس كــورونــا في حــال وجود
أعـ ــداد كـبـيــرة مــن املـشـ ّـجـعــن .بعض
املواقع الرياضية أجرت استفتاءات
جـمــاهـيــريــة مل ـعــرفــة رأي املـشـ ّـجـعــن
بحضور
حــول استئناف املـبــاريــات
ّ ٍ
سلبية
جماهيري ،والنتائج جــاءت
بمعظمها.
ه ــذا مــن الـجــانــب الـطـ ّـبــي .ولـكــن ّ
ثمة
ٌ
سبب آخر ُيبعد الجمهور عن املالعب
ـ غـيــر إهـمــالـهــا شـبــه ال ـت ــام بطبيعة
الـ ـح ــال ـ أال وهـ ــو األنـ ــديـ ــة .األخ ـي ــرة
بمعظمها لم تعد تكترث بالجمهور
أساسًا ،بل صارت تسعى إلى البقاء،

مل ـ ـجـ ـ ّـرد وج ـ ـ ــود اسـ ـمـ ـه ــا بـ ــن أن ــدي ــة
الــدرجــة األول ــى .تبحث عــن مساعدة
ّ
مــالـيــة سياسية أو حــتــى اتـ ّحــاديــة/
ح ـكــومـ ّـيــة .األن ــدي ــة ال ـتــي تــخ ـلــت عن
العـبـيـهــا خ ــال األزم ـ ــة االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
ّ
مشجعيها.
األخيرة ،خسرت احترام
رب ّـ ـ ـم ـ ــا ،ل ـ ـ ّـم ن ـف ـت ـق ــد كـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم كـمــا
ـور
كــنــا ن ـتــوقــع .ب ــدأ األم ــر بـنـشــر ص ـ ٍ
ـات م ــن املـ ـب ــاري ــات ،أو
قــدي ـمــة ل ـل ـق ـطـ ٍ
مقاطع فيديو ،ثــم رجــاء باستئناف
امل ـس ــاب ـق ــات ،ب ـعــدهــا سـ ــؤال ع ـ ّـم ــا إذا
كـ ــانـ ــت ه ـ ـنـ ــاك أي بـ ـط ــول ــة م ـن ـقــولــة
ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ،وحـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـبـ ــاريـ ـ ٌـات
شغف
الدوري األملاني ،لم يكن هناك ّ
بمتابعة املباريات كما كان متوقعًا.
ص ـح ـيـ ٌـح أن ن ـســب امل ـش ــاه ــدة كــانــت

قياسية ،لكن هذا في األسبوع ّ
ّ
األول،
وفــي بعض املـبــاريــات ،فــي حــن كان
ّ
مـشـ ّـجـعــو ال ـك ــرة ي ـســألــون ح ــت ــى ّعن
الـ ــدوري الـبـيــاروســي .وم ــن املـتــوقــع
أن تـ ـت ــراج ــع نـ ـس ــب امل ـ ـشـ ــاهـ ــدة ه ــذا
ّ
األس ـب ــوع والـ ــذي يـلـيــه ،حــتــى تـعــود
البطوالت
إلــى طبيعتها .هــذا حيث
ّ
الكبيرة ،فكيف عن دوري ،من املتوقع
ُ
دون أجــانــب وبــانـخـفــاض
أن يـلـعــب ّ
ُ
املـسـتــوى الـفــنــي ،وقــد ال ت ـشــارك فيه
جميع األندية أيضًا ،وحيث مالعب
ال ّ
تقدم أي خدمة للجماهير ،وكانت
ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة خـ ــارج اهـتـمــام
الدولة ،بل إن الرياضة ككل ،لم تعد
مـنــذ س ـن ــوات ،ضـمــن أول ـ ّ
ـوي ــات أحــد،
ّ
حتى الالعبني أنفسهم.

ُ
باخ يشرك العائلة األولمــبية في آثار أزمة كورونا
أع ـل ـن ــت ال ـل ـج ـن ــة األوملـ ـبـ ـي ــة ال ــدول ـي ــة
األربعاء أن رئيسها األملاني توماس
بـ ــاخ أج ـ ــرى سـلـسـلــة م ــن املـ ـش ــاورات
مع جميع أعضائها ملناقشة عواقب
فـيــروس كــورونــا املستجد ال ــذي أدى
إلـ ـ ــى ت ــأج ـي ــل أوملـ ـبـ ـي ــاد ط ــوك ـي ــو مــن
الصيف املقبل إلــى عــام  .2021وعقد
ب ــاخ ث ــاث جـلـســات ف ــي مـقــر اللجنة
االوملـ ـبـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي لـ ـ ـ ــوزان عـبــر
مؤتمر من خالل الفيديو.
وأوض ـح ــت الـهـيـئــة ال ــدول ـي ــة «ع ـقــدت
ال ـل ـج ـنــة األوملـ ـبـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة سـلـسـلــة
مــن امل ـش ــاورات الــداخـلـيــة مــع أعـضــاء
ال ـل ـج ـنــة األوملـ ـبـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة بـمـثــابــة

تـحـضـيــر لـلـجـلـســة ال ـت ــي سـتـعـقــدهــا
الـلـجـنــة التنفيذية فــي اجـتـمــاعــه في
 10حزيران /يونيو» .وتعقد اللجنة
األوملبية الدولية جمعيتها العمومية
امل ـق ـب ـلــة ب ـطــري ـقــة اف ـت ــراض ـي ــة ف ــي 17
تموز /يوليو بالنظر إلى اإلجــراءات
امل ـت ـخ ــذة مل ـكــاف ـحــة ج ــائ ـح ــة ف ـي ــروس
كورونا املستجد.
وك ــان م ـقــررًا أن تعقد ه ــذه الجمعية
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ال ـ ـ ـ ـ ــ 136ال ـص ـي ــف امل ـق ـبــل
ف ــي طــوك ـيــو عـشـيــة اف ـت ـتــاح األل ـع ــاب
األوملبية الصيفية التي كانت ّ
مقررة
ّ
وتأجلت إلى
في العاصمة اليابانية
العام املقبل بسبب فيروس كورونا.

وتـ ــم ت ـق ـس ـيــم األع ـ ـضـ ــاء امل ـئ ــة لـلـجـنــة
األوملبية الدولية إلى ثالث مجموعات
ح ـســب لـغـتـهــم ومـنــاطـقـهــم الــزمـنـيــة.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر م ـ ـقـ ــرب م ـ ــن ال ـل ـج ـن ــة
األومل ـب ـي ــة ال ــدول ـي ــة إن ب ــاخ رغ ــب في
جمع وجهات نظر األعضاء وال سيما
ب ـشــأن عـمـلـيــة إدارة ع ــواق ــب جائحة
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا .وأض ـ ـ ــاف أن ب ــاخ
يــريــد سـمــاع «أف ـكــار وت ـجــارب جميع
األعضاء في جميع أنحاء العالم» في
مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وس ـبــق ل ـبــاخ أن دع ــا جـمـيــع رؤس ــاء
ال ـل ـج ــان األوملـ ـبـ ـي ــة لـيـبـلـغـهــم ف ــي 24
آذار /مـ ـ ـ ــارس قـ ـ ـ ــرار ت ــأجـ ـي ــل دورة

األل ـع ــاب األومل ـب ـيــة ف ــي طــوكـيــو حتى
ع ــام  .2021لـكـنـهــا املـ ــرة األول ـ ــى منذ
بداية األزمــة الصحية التي يستشير
فـيـهــا األعـ ـض ــاء ع ـلــى وج ــه الـتـحــديــد
حول عواقب الوباء .وكان باخ محاطًا
بشكل خاص بمدير األلعاب األوملبية
كــريـسـتــوف دوب ــي ،مــديــر الــريــاضــات
كـيــت مــاكــون ـيــل ،امل ــدي ــر ال ـع ــام للجنة
األوملبية الدولية كريستوف دي كيبر
واملــديــرة املالية العراقية البريطانية
النــا ح ــداد .كما تـحــدث املــديــر الطبي
ري ـت ـشــارد بــادج ـيــت ملـنــاقـشــة مـســألــة
اللقاح ضد الفيروس ،بحسب مصدر
آخـ ـ ــر قـ ــريـ ــب م ـ ــن ال ـل ـج ـن ــة األوملـ ـبـ ـي ــة

الدولية.
وك ـ ــان بـ ــاخ رجـ ــح األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي
أن يتم إلـغــاء دورة األلـعــاب األوملبية
الـصـيـفـيــة ف ــي طــوكـيــو ف ــي ح ــال عــدم
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ــورونـ ــا
املستجد في صيف عام  ،2021بعدما
ت ـس ـب ــب ت ـف ـش ـي ــه ب ـت ــأج ـي ــل م ــوع ــده ــا
األساسي في صيف العام الحالي.
وعلى رغــم أن بــاخ انطلق فــي موقفه
مــن آخـ َـر مشابه أب ــداه رئيس ال ــوزراء
الياباني شينزو آبي ،رفض مسؤول
فــي اللجنة املنظمة وضــع األوملبياد
أمام خيار اإللغاءّ ،
مشددًا على أن ذلك
لم يتم طرحه في النقاشات السابقة.

توفي والد مدرب أستون فيال اإلنكليزي دين سميث بعد إصابته بفيروس كورونا
املستجد ،بحسب ما أعلن النادي املشارك في الدوري اإلنكليزي لكرة القدم .وأشار
نادي مدينة برمنغهام إلى أن رون سميث ( 79عامًا) ،كان يعاني من الفيروس منذ
أربعة أسابيع .وجاء في بيان «يؤسف عائلة أستون فيال أن تعلن وفاة رون سميث،
والد مدربنا الحالي دين ،عن عمر  79عامًا».
تابع «رون الذي كان يعيش أخيرًا في دار رعاية بعد تشخيص إصابته بداء الخرف
قبل ســت سـنــوات ،أصـيــب بالفيروس منذ أربـعــة أســابـيــع ،وبـعــد فـتــرة وجـيــزة في
املستشفى توفي إلى جانب أفراد عائلته».
أضاف «كان رون ،املشجع الدائم ألستون فيال ،ضيفًا في ملعب فيال بارك لسنوات
عديدة ونقل ّ
حبه للنادي إلى أطفاله .باإلضافة إلى وجوده الدائم في املباريات البيتية،
كــان رون شــاهـدًا على األي ــام الرائعة فــي أي ــار /مايو  1982عندما رفــع فيال اللقب
األوروبي في روتردام».
وسميث ليس أول مدرب في الــدوري اإلنكليزي يخسر أحد أقاربه بسبب فيروس
كورونا ،إذ توفيت والدة اإلسباني بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي عن 82
عامًا الشهر املاضي .وخطا الدوري اإلنكليزي خطوة إضافية نحو استئناف املوسم
الذي توقف منذ آذار /مارس بسبب تفشي فيروس كورونا ،وذلك من خالل السماح
باالحتكاكات في التمارين.
ّ
وجاء هذا القرار الذي اتخذته رابطة الدوري ،بعدما أجازت الحكومة البريطانية األحد
االنتقال إلى «املرحلة الثانية» من خطة استئناف منافسات املسابقات الرياضية
التي تسمح لالعبني باالحتكاك في التدريبات ،بما في ذلك التصديات واملواجهات،
ملساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة إلى املواجهات التنافسية.

