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االحتاد اآلسيوي يفكر باملباريات 
املجمعة لبطولة الكأس

أج���رى االحت���اد اآلس��ي��وي لكرة 
القدم، سلسلة اتصاالت مع األندية 
امل��ش��ارك��ة ببطولة ك��أس االحت���اد، 
لطرح فكرة لعب مباريات مجمعة 
ضمن دور املجموعات في مجموعة 

محددة من البلدان.
وجاء ذلك املقترح في ظل توقف 
النشاط ال��ك��روي مبعظم البلدان 
اآلسيوية، مما اضطر االحتاد القاري 
لتجميد أنشطته إلى أجل غير مسمى، 

بسببب تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد.

وأك�����دت م���ص���ادر، أن ال��ط��رح 
مبني على أن تستضيف ك��ل بلد 
مباريات مجموعة محددة حيث بدأت 
االتصاالت بني األندية لتقدمي كتاب 
إل��ى االحت���اد اآلس��ي��وي الستضافة 

مباريات كل مجموعة.
وم��ن امل��رج��ح أن تقام مباريات 
املجموعة األول��ى التي تضم كال من 

العهد اللبناني، اجليش السوري، 
املنامة البحريني وه���الل القدس 

الفلسطيني في البحرين.
ف��ي ح��ني م��ن امل��رج��ح أن تقام 
مباريات املجموعة الثانية التي تضم 
كال من األنصار اللبناني، الفيصلي 
األردن��ي، الكويت الكويتي والوثبة 

السوري في األردن أو الكويت.
وي��ن��ت��ظ��ر أن ت���ق���ام م��ب��اري��ات 
امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة وال��ت��ي تضم 

ك��ال م��ن ظ��ف��ار ال��ع��م��ان��ي، اجل��زي��رة 
األردني، القادسية الكويتي والرفاع 
البحريني في سلطنة عمان، حيث 
ت��ب��ق��ى االت���ص���االت واألخ����ذ بعني 
االع��ت��ب��ار ج��اه��زي��ة امل��ن��ش��آت لها 
األفضلية لكل الفرق املشاركة من 

أجل حتديد امللعب.
وأبلغ االحت��اد اآلسيوي األندية 
بأن هذه املباريات سوف تقام بشهر 

االحتاد اآلسيوي لكرة القدمأغسطس 2020.
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تشافي يرغب في تدريب برشلونة 
لكن مبشروعه اخلاص

أك����د أس���ط���ورة ب��رش��ل��ون��ة 
اإلسباني واملدرب احلالي لنادي 
ال��س��د ال��ق��ط��ري ف��ي ك��رة القدم 
تشافي هرنانديز أول من أمس 
أن��ه ي��رغ��ب »ف��ي ال��ع��ودة« إلى 
ال��ن��ادي الكاتالوني لإلشراف 
على تدريبه، ولكن مبشروعه 

اخلاص.
وق��ال تشافي )40 عاما( في 
حديث لصحيفة »ال فانغارديا« 
اإلسبانية »بالنسبة لي، األمر 
واض��ح ج��دا: أري��د ال��ع��ودة إلى 
برشلونة وأن���ا متحمس جدا 
لذلك. قبل بضع سنوات، كانت 
لدي مسيرة محترمة مع النادي، 
ولكنني اآلن مدرب، وأعرف أنه 
ميكنني أن أق��دم بعض األشياء 

إلى الالعبني«.
وأض��اف تشافي ال��ذي دافع 
ع��ن ال���وان ال��ن��ادي الكاتالوني 
في الفترة بني 1998 و2005 
»لكنني أوض��ح��ت )ملسؤولي 
برشلونة( بأنني سأبدأ مشروعا 
من الصفر، وأريد أن أكون أنا من 

يتخذ القرارات«.
وأوض����ح ت��ش��اف��ي ف��ي ه��ذه 
املقابلة الصحافية األول��ى منذ 
املفاوضات املجهضة للعودة إلى 
برشلونة في يناير املاضي، أن 
الكشف منذ البداية عن مباحثاته 
م��ع برشلونة م��ن أج��ل تدريب 

الفريق، لم تزعجه.
وقال »ليس لدي مشكلة: أنا 
ال أختبئ، وال أتراجع. أود فقط 
أن أعمل مع أشخاص أثق بهم، 
ولديهم والء، وأشخاص أكفاء. 
ال ميكن أن تكون هناك أج��واء 

سلبية حول غرف املالبس«.
وك���ان امل���دي���ران ال��ري��اض��ي 
والعام لنادي برشلونة الدولي 
الفرنسي السابق إري��ك ابيدال 
وأوس���ك���ار غ���راو اجتمعا في 
بداية يناير املاضي في الدوحة، 
بتشافي وعرضا عليه حتقيق 
»حلمه« بتدريب برشلونة عبر 

خالفة إرنستو فالفيردي، لكن 
العب الوسط الدول السابق طلب 
بعض الوقت لدراسة العرض 
قبل أن يقرر فيما بعد أن ال يفضل 

تدريبه في الوقت احلالي.
وسبق لتشافي ان أكد مرارا 
ان تدريب برشلونة هو »حلم« 
بالنسبة إليه، وهو أمضى فيه 
الغالبية العظمى من مسيرته 
الكروية، قبل ان ينهيها العبا مع 
السد، ويتولى إدارته الفنية بدءا 

من صيف العام 2019.
وأم���ض���ى ت��ش��اف��ي غالبية 
مسيرته مع النادي الكاتالوني 
حيث نشأ، قبل االنضمام الى 

السد في 2015.
وأح��رز تشافي مع برشلونة 
سلسلة م��ن األل���ق���اب أب��رزه��ا 
دوري أبطال أوروبا أربع مرات، 
وال������دوري اإلس��ب��ان��ي ثماني 
مرات. كما كان جنم خط الوسط 
السابق ضمن جيل ذهبي لكرة 

ال��ق��دم اإلسبانية، وس��اه��م في 
إح���راز املنتخب لقب مونديال 
2010 وك��أس أوروب���ا 2008 

و2012.
وأملح تشافي في حديثه إلى 
تشكيلة جهازه الفني في حال 
استلم تدريب برشلونة، وقال 
»نتحدث ع��ن كارليس بويول 
ال���ذي ك���ان ق��ائ��دا لبرشلونة، 
وي���وردي كرويف ال��ذي يعتبر 
مفاوضا جيدا جدا وميلك خبرة 
كبيرة من الناحية الفنية. لدي 
روح فريق حقيقية: ال أري��د أن 
أق��رر مب��ف��ردي. هنا )ف��ي ن��ادي 
السد(، يتم اتخاذ القرارات مع 

اجلهاز الفني، وبالتوافق«.
ك��م��ا أك���د أن ع���ودة املهاجم 
الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا 
الذي فشل برشلونة في استعادة 
خ��دم��ات��ه ال��ص��ي��ف امل��اض��ي من 
باريس سان جرمان الفرنسي، 

ستكون »إضافة مذهلة«.

كندا تنضم إلى روسيا في إيقاف الكشف عن املنشطات مؤقتًا
قال املركز الكندي لنزاهة الرياضة 
أول من أمس إنه أوقف برنامج الكشف 
عن املنشطات حتى إشعار آخر استجابة 
لتوصيات احل��ك��وم��ة بتقليل مخاطر 

انتشار فيروس كورونا.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان امل��رك��ز الكندي أنه 
يجب على الرياضيني مواصلة تقدمي 
معلومات بشأن أماكن وج��وده��م وأن 
ي��ك��ون��وا حت��ت أم��ر م��س��ؤول��ي برنامج 

الكشف عن املنشطات الكندي.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة ال��روس��ي��ة ملكافحة 
املنشطات أول م��ن أم��س إن��ه��ا أوقفت 
عمليات الكشف عن املنشطات مؤقتا 
استجابة لتوصيات حكومية أيضا 

ملكافحة انتشار الوباء.
ل��ك��ن ال��وك��ال��ة ال��ع��امل��ي��ة ملكافحة 
املنشطات )الوادا( حذرت الرياضيني من 
أنه حتى في غياب إجراءات الكشف عن 

املنشطات سيتم التعرف على املخطئني.
وأبلغ فيتولد بانيكا رئيس ال��وادا 
روي��ت��رز ف��ي مقابلة عبر الهاتف يوم 

اجلمعة ”لو كنت غشاشا سنمسك بك 
بالتأكيد... سنمسك بك“.

وأوضح بانيكا أنه في غياب الكشف 

ستعتمد ال��وادا على أسلحة أخ��رى في 
ترسانتها للكشف ع��ن املنشطات من 
بينها جواز السفر البيولوجي والتحليل 

طويل املدى والتحقيقات.
وأضاف ”مكافحة املنشطات ال تتوقف 
مطلقا وه��ذه هي الرسالة التي أري��د أن 

تصل إلى جميع الرياضيني“.
وخالل األسبوع املاضي حذر رئيس 
الوكالة األمريكية ملكافحة املنشطات 
م��ن أن تأجيل أومل��ب��ي��اد طوكيو رمبا 
يفتح الباب أمام الرياضيني الغشاشني 
للمنافسة على ميداليات وه��ذه مشكلة 
ي��ج��ب دراس��ت��ه��ا. وق��ال��ت ال����وادا إنها 
ستعتمد حتديثا جديدا في يناير كانون 
الثاني 2021 لكنها أبلغت رويترز أنه 
مبوجب هذا التغيير ال يوجد ما مينع أي 
رياضي موقوف من املشاركة في ألعاب 

طوكيو لو أكمل مدة إيقافه.
وشدد بانيكا أنه على الرغم من توقف 
الكشف ع��ن املنشطات ل��م تقم ال���وادا 
بتخفيض نفقاتها وال تخطط لتسريح 

أي شخص.
وتابع ”موقفنا املالي بالنسبة إلى 

الوضع احلالي مستقر متاما“.

 كورونا يوقف برنامج الكشف عن املنشطات

تشافي

كو: تأجيل أوملبياد طوكيو
جنب الرياضيني »اضطرابًا ذهنيًا«

اعتبر رئيس االحتاد الدولي 
ألل���ع���اب ال���ق���وى ال��ب��ري��ط��ان��ي 
سيباستيان ك��و أول م��ن أمس 
ان ق��رار تأجيل دورة األلعاب 
األوملبية الصيفية التي كانت 
م��ق��ررة ه��ذا ال��ع��ام ف��ي طوكيو، 
ج��ّن��ب ال��ري��اض��ي��ني »اض��ط��راب��ا 
ذهنيا« في ظل تفشي فيروس 

كورونا املستجد.
وك��ان كو من أب��رز املطالبني 
بتأجيل الدورة التي كانت مقررة 
ب��ني 24 ي��ول��ي��و وال��ت��اس��ع من 
أغسطس، قبل ان تعلن اللجنة 
األومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة واحلكومة 
اليابانية ه��ذا ال��ق��رار ف��ي 24 

مارس احلالي.
وأك����د امل��ن��ظ��م��ون ان دورة 
األلعاب ستقام في العام 2021، 
ع��ل��ى ان ي��ت��م حت��دي��د موعدها 
اجل���دي���د بنتيجة م���ش���اورات 
ي��ج��ري��ه��ا ح���ال���ي���ا األط������راف 

املعنيون.
وق����ال ك���و إلذاع�����ة »ت��ول��ك 
سبورت« األحد »لم نكن نرغب 
في وضع الرياضيني في موقف 
مخالف لنصائح احلكومات، 
أو حتى مخالف للقوانني«، في 
إش���ارة ال��ى ال��ق��ي��ود الصارمة 
امل��ف��روض��ة عامليا على حركة 
التنقل والسفر ملكافحة »كوفيد-
19« الذي تسبب بوفاة أكثر من 

31 ألف شخص.
وأض��اف »بالطبع في ذهنهم 

كانوا )الرياضيني( قلقني دائما 
ل��ي��س ف��ق��ط ب��ش��أن برنامجهم 
التدريبي، بل أيضا بأنهم )في 
ح��ال مضوا في التدريبات كما 
ي��ج��ب( ي��خ��اط��رون ب��ال��ت��ق��اط 
العدوى، أو نقلها الى عائالتهم، 
أوالده���م، أهلهم أو أج��داده��م... 
وك��ن��ا ن��ري��د ان جن��ن��ب��ه��م ه��ذا 
االض��ط��راب الذهني بأسرع ما 

ميكن«.
وتابع »نحن لسنا مختلفني 
ع��ن أي ك���ان ل��ك��ن أع��ت��ق��د اننا 
توصلنا الى خالصة مفادها ان 
على الرياضة الركون الى املقعد 

اخللفي حاليا«.
وس��ب��ق ل��ك��و ان اع��ت��ب��ر في 
رس���ال���ة وج��ه��ه��ا ال����ى رئ��ي��س 
اللجنة األوملبية الدولية األملاني 
توماس ب��اخ قبل إع��الن تأجيل 
األلعاب، ان إقامة دورة طوكيو 

ف��ي موعدها امل��ق��رر بحسب ما 
كانت تعتزم اللجنة الدولية 
واملنظمني احملليني ف��ي الفترة 
السابقة، هي خطوة »غير ممكنة 

وغير مرغوب بها«.
وي��ع��د احت���اد أل��ع��اب القوى 
م��ن أه��م االحت���ادات الرياضية 
العاملية، وكان أكبر احتاد يطلب 
رس��م��ي��ا م��ن اللجنة األومل��ب��ي��ة 

الدولية إرجاء دورة طوكيو.
واعتبر االحت��اد في األسباب 
امل��وج��ب��ة ال��ت��ي ط��رح��ه��ا لطلب 
التأجيل، ان الرياضيني غير 
قادرين في ظل الظروف احلالية 
على التحضير كما يجب لأللعاب 
التي قد تكون احملطة األه��م في 
مسيرتهم، إض��اف��ة ال��ى حالة 
عدم اليقني املهيمنة على طبيعة 
تطور الوضع الصحي في الفترة 

املقبلة.

سيباستيان كو

كورونا »يخنق« األرجنتيني دي ماريا
كما ح��ال الكثيرين ح��ول العالم.. 
ي��ج��د األرج��ن��ت��ي��ن��ي آن��خ��ل دي م��اري��ا 
جنم باريس س��ان جيرمان الفرنسي، 
صعوبة بالغة، في حتّمل وزر احلجر 
املنزلي »اخلانق« الذي فرضه االنتشار 
السريع جلائحة »كوفيد-1٩«. وعلى 
عكس عدد من زمالئه في الفريق الذين 
ينحدرون من قارة أميركا اجلنوبية على 
غرار البرازيليني نيمار وتياغو سيلفا 
واألوروغ���واي���ان���ي إدي��ن��س��ون كافاني 
والكوستاريكي كيلور نافاس، ارتأى 
دي ماريا البقاء في فرنسا خالل فترة 

احلجر.
ق���رار امل��ك��وث ف��ي ب��اري��س ب��دأ يؤثر 
على نفسية الالعب ومعنوياته وحتى 
اجلو العام داخ��ل منزله على ما يبدو، 
حيث قالت زوجته في برنامج »تيلي 
فوت« املعروف واصفة الوضع املعيشي 
اليومي لنجم التانغو: »أنا مع الفتيات 
طوال الصباح ألنهن يتابعن تعليمهن 

عن بعد عبر اإلنترنت«.
وأضافت: »أتركه )دي ماريا( لبرهة 

من الوقت معهم في فترة ما بعد الظهر، 
ه��و ل��م يعد يتحمل ه��ذا ال��وض��ع. غير 
أّن األمر الوحيد الذي ميكننا القيام به 
هو البقاء داخل املنزل حتى ينتهي هذا 

الكابوس بأسرع وقت«.
وف��ي وق��ت سابق، حت��دث دي ماريا 
)32 عاماً( عن هذا الوضع الذي فرضه 
انتشار الوباء واصفاً إي��اه بأنه حلظة 
»جنونية مت��اًم��ا«. وت��اب��ع: »نحن في 
عزلة. نعيش داخل املنزل منذ 14 يوًما، 
وم���رت 12 ي��وم��اً منذ أن أع��ل��ن رئيس 
اجلمهورية )إميانويل ماكرون( احلجر 
الصحي. لقد خرجنا م��رة واح��دة فقط 
إلى احملالت التجارية )سوبر ماركت(. 
نحاول البقاء في املنزل قدر اإلمكان حتى 
ال يقبض علينا )الفيروس(. لدينا بنات 

صغار جدا. إّن الوضع مخيف«.
ومّت متديد فترة احلجر الصحي من 
قبل الدولة الفرنسية حتى 1٥ أبريل 
املقبل، ومن املنتظر أن يقع التمديد مجدداً 
في ظل استبعاد حل قريب لهذا الوضع 

دي مارياالصحي العاملي املتأزم.

االحتاد الدولي لكرة الطاولة 
ميدد تعليق مسابقاته

أعلن االحتاد الدولي لكرة الطاولة متديد تعليق مسابقاته 
حتى 30 يونيو املقبل، وجتميد التصنيف العاملي لشهر 

مارس بسبب تطور انتشار فيروس كورونا املستجد.
وكتب االحت���اد ال��دول��ي على موقعه الرسمي »بسبب 
الشك املستمر الناجم عن جائحة كوفيد19- وتأجيل دورة 
األلعاب األوملبية والباراملبية طوكيو 2020، اتخذت اللجنة 
التنفيذية لالحتاد الدولي لكرة الطاولة القرارات التالية: 
تعليق جميع األح��داث واألنشطة التي تتطلب التنقالت 
الدولية حتى 30 يونيو املقبل و جتميد التصنيفات العاملية 

لشهر مارس 2020«.
وأض��اف في بيانه أن��ه سيتم تخفيض نفقات اللجنة 
التنفيذية ورواتب األعضاء األكثر خبرة في االحتاد الدولي 

لكرة الطاولة.
وكان االحتاد الدولي لكرة الطاولة قرر منتصف مارس 
احلالي ق��رر تعليق »جميع أنشطته« حتى نهاية أبريل 

املقبل.
وأدى فيروس كورونا املستجد الذي أودى بحياة أكثر 
من 31 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وفقا حلصيلة 
وكالة فرانس برس األح��د، إلى تأجيل األلعاب األوملبية 
والباراملبية التي كانت مقررة هذا الصيف في طوكيو، حتى 
صيف عام 2021 على أقصى تقدير، في سابقة في تاريخ 
األوملبياد احلديث )منذ 1896(، بعدما تسبب بشلل شبه 
كامل في الرياضة العاملية وفرِض قيود واسعة على حركة 

التنقل والسفر.
ولم يسبق أن مت تعديل أي موعد لدورة أوملبية صيفية 
لسبب غير احلرب العاملية. ومت إلغاء دورات 1916 )بسبب 
احلرب األولى(، و1940 و1944 )بسبب احلرب الثانية(. 
وتعد الدورات األوملبية الصيفية أكبر حدث رياضي عاملي 
على اإلطالق، وتستقطب لدى إقامتها مرة كل أربعة أعوام، 

نحو 11 ألف رياضي، إضافة الى ماليني املشجعني.
كما تسبب الفيروس بتعليق أو تأجيل أو إلغاء العديد من 

املسابقات الوطنية والدولية.

أستراليا: ال يوجد تواطؤ في قرار 
2020 االنسحاب من أوملبياد 

ق���ال���ت ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة 
األسترالية إن ق��رار االنسحاب 
من أوملبياد طوكيو 2020 كان 
من جانب واحد واتخذ بدون علم 
كندا أو اللجنة األوملبية الدولية.

وك��ان��ت ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة 
األسترالية قالت أم��س املاضي 
إنها لن ترسل فريقا إلى ألعاب 
طوكيو 2020 بسبب التعقيدات 
التي سببها فيروس كورونا، 
وجاء اإلعالن بعد فترة وجيزة 
م��ن تأكيد كندا انسحابها من 

األوملبياد.
وأث���ار االن��س��ح��اب الثنائي 
تكهنات بأن اللجنتني األوملبيتني 
رمبا تعاونتا مع اللجنة األوملبية 
الدولية إلعطاء قوة دفع عاملية 

لتأجيل طوكيو.
ونفت كندا يوم اجلمعة وجود 
مثل ه��ذه الترتيبات، وتبعتها 
اللجنة األوملبية األسترالية أمس 

االثنني.
وق��ال��ت ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة 
األس��ت��رال��ي��ة ف��ي ب��ي��ان أرسلته 
ب��ال��ب��ري��د اإلل���ك���ت���رون���ي إل��ى 
روي��ت��رز ”أي تأكيد ب��أن ق��رار 
اللجنة األومل��ب��ي��ة األسترالية 
بإبالغ رياضييها بالتخطيط 
ألوملبياد طوكيو في 2021 اتخذ 
بالتعاون مع اللجنة األوملبية 

ال��دول��ي��ة أو اللجنة األوملبية 
الكندية غير صحيح متاما“.

وأك����دت ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة 
األسترالية أن قرارها جاء بعد 
سلسلة م��ن األح���داث تضمنت 
إعالن اللجنة األوملبية الدولية 
أن��ه��ا ت���درس ”خططا بديلة“ 
ألوملبياد طوكيو، وكان التأجيل 

أحد هذه اخليارات.
وج��اء ق��رار اللجنة األوملبية 
ال��دول��ي��ة ب��ع��د ي���وم واح���د من 
إعالن السلطات األسترالية عن 
مجموعة من اإلجراءات تستهدف 
اح��ت��واء فيروس ك��ورون��ا ومن 
بينها قيود على السفر وحجر 

صحي على حدود الواليات.

وق��ال��ت ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة 
األس��ت��رال��ي��ة ”هذا م��ع��ن��اه أن 
رياضيينا ل��م ي��ك��ن بوسعهم 

مواصلة برامجهم التدريبية“.
وق����ررت اللجنة األومل��ب��ي��ة 
الدولية ي��وم الثالثاء املاضي 
تأجيل األوملبياد مل��دة ع��ام بعد 
ضغط م��ن ال��ري��اض��ي��ني الذين 

تأثرت استعداداتهم للحدث.
وتتعاون اللجنة األوملبية 
الدولية مع االحتادات الرياضية 
م��ن أج���ل إف��س��اح امل��ج��ال أم��ام 
إقامة ألعاب طوكيو في يوليو 
متوز-أغسطس 2021، رغم أن 
مسؤولني قالوا إن كل اخليارات 

مطروحة.

2020 كورونا أجل أوملبياد طوكيو 


