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رئيس »األوملبية الفرنسية« يؤكد أهمية تلقي اللقاح

alwasat.com.kw

خسائر كبيرة لألندية األوروبية

ح��ّذر رئ��ي��ُس اللجنِة األومل��ب��ي��ِة الفرنسية دون��ي 
ماسيغليا، الرياضينَي املشاركنَي في أوملبياِد طوكيو 
ألفني وعشرين، من ظروٍف صعبة، في حال عدم تلقيهم 

للَقاح املُضاد لفيروس كورونا.

وذك���ر ماسيغليا قبل اجتماع تنفيذيِة اللجنة 
األوملبية الدولية، أن الرياضينَي الذين لن يتلقوا 
اللَقاح قد يواجهوَن احتماَل اخلضوع ِ للحجر الصحي 
ألسبوعني، إضافة ً لضرورِة إجراِء االختبار مرتني في 

الصباح واملساء، وشدد ماسيغليا على ضرورة تلقي 
الرياضيني للَقاح، رابطاً ذلك مبصير ِ إقامِة األلعاب 
األوملبية، حتى يكون بوسع الدولِة املستضيفِة للحدث 

أن ُتسّيَر البطولة في ظروٍف مثالية.

األندية األوروبية تواجه خسائر بنحو ملياري يورو
E 3833  األربعاء 14 جمادى اآلخرة 1442 ه�/27 يناير 2021 - السنة  الرابعة عشر - العددWednesday 27th January 2021 - 14 th year  - Issue No.E 3833

ت��واج��ه األن��دي��ة العشرون األع��ل��ى دخ��ً� في 
ك��رة ال��ق��دم األوروب��ي��ة خطر خ��س��ارة أك��ث��ر من 
ملياري ي��ورو بسبب تداعيات جائحة فيروس 
كورونا املستجد، وفق توقعات خبراء في شركة 

»ديلويت« املختصة في مجال التدقيق املالي.
إذ أظهر التقرير األخير للشركة »فوتبول ماني 
ليغ« أن إي��رادات األندية العشرين التي شملتها 
ال��دراس��ة تراجعت مبقدار 1.1 مليار ي��ورو في 
موسم 2019-2020 بسبب إقامة املباريات خلف 
أب��واب موصدة وتراجع الدخل من حقوق البث 

التلفزيوني.
سيتم اس��ت��رداد بعض ه��ذه اإلي�����رادات في 
حسابات موسم 2020-2021، إذ تنتهي السنة 
املالية في معظم األندية في 30 يونيو، مما يعني 
أن االموال التي كسبتها من بث البطوالت احمللية 
واملسابقات األوروب��ي��ة التي انتهت بعد ذلك 

التاريخ لم تدرج في أرقام املوسم املاضي.
مع ذل��ك، ف��إن التداعيات املستمرة للجائحة 
سيكون لها وقع أكبر مالًيا على األندية في موسم 
2020-2021 مع إقامة املباريات خلف ابواب 
موصدة في غالبية دوري��ات القارة العجوز منذ 
مطلع املوسم في حني ال تبدو ان القيود ستخفف 
في املستقبل القريب، علًما بأن القسم األول من 
املوسم الفائت شهد حضوًرا جماهيرًيا طبيعًيا 

حتى فبراير. حتى مع استمرار إغ�ق امل�عب، مت 
التعويض للقنوات الناقلة بسبب التعديل الذي 
طرأ على جدول املباريات بعد توقف املنافسات 
قسرًيا قرابة ث�ثة أشهر وغياب األج��واء التي 

تنتجها امل�عب الفارغة.
وبلغ إجمالي اخلسائر في الدوريات األوروبية 
»اخلمسة الكبرى« وهي إنكلترا، إسبانيا، أملانيا، 
فرنسا وإيطاليا، إضافة ال��ى مسابقتي دوري 
األب��ط��ال وال����دوري األوروب����ي »ي��وروب��ا ليغ« 
حوالي 1.2 مليار ي��ورو. وق��ال تيم برديج من 
مجموعة »سبورتس بيزنيس« في شركة ديلويت 
»عادة نصدر تقريرنا اخلاص ونتحدث عن منو 
اإليرادات، ولكن بالطبع كرة القدم ليست محصنة 

ضد جائحة كوفيد19-«.
وتابع »كان هناك خسائر في اإليرادات بسبب 
غياب املشجعني عن امل�عب، وقلة التفاعل في 
يوم املباراة - إنفاق املشجعني في متاجر االندية 
وشراء الطعام واملشروبات - وهناك عامل يتعلق 
ب��اإلي��رادات التي عوضتها القنوات الناقلة أو 

أجلتها إلى العام املقبل«.
وحافظ برشلونة اإلسباني على مركزه في 
صدارة جدول اإليرادات على الرغم من انخفاض 

دخله بنسبة 15 في املئة إلى 715 مليون يورو.
مع ذلك، ال يزال النادي الكاتالوني غارًقا في 

أزمة اقتصادية بسبب الديون املتصاعدة البالغة 
1.2  مليار يورو وفًقا للتقرير املالي الذي أصدره 

النادي االثنني.
فيما بقي غرميه ريال مدريد في املركز الثاني 

متخلًفا عنه فقط ب�200 الف يورو.
ويحتل بايرن ميونيخ بطل أملانيا وأوروب��ا 
املركز الثالث أمام مانشستر يونايتد االنكليزي 
ال��راب��ع بسب غياب األخير عن دوري األبطال 
املوسم الفائت. ويحتل يونايتد املركز األول بني 
اندية الدوري املمتاز على الئحة العشرين االوائل 
التي تضم اي��ًض��ا ك��ل م��ن ليفربول، مانشستر 

سيتي، تشلسي، توتنهام، ارسنال وايفرتون.
فيما يعتبر زنيت سان بطرسبورغ الروسي 
ال��ن��ادي الوحيد من خ��ارج ال��دوري��ات اخلمسة 
الكبرى على ال�ئحة. ودفع تأثير الوباء بعض 
أكبر األندية نحو ابتكار مسابقات جديدة لضمان 

عائدات أكبر.
وتصاعدت التكهنات بشأن ال��دوري السوبر 
األوروب��ي الذي تسعى أندية عدة إلط�قه، لكن 
األسبوع املاضي حذر االحت��ادان الدولي »فيفا« 
واألوروب���ي »يويفا« ال�عبني الذين يشاركون 
في ه��ذه املسابقة من عقوبة منعهم عن خوض 
غمار أي بطولة ينظماها مثل كأس العالم وكأس 

أوروبا.

نادال ينتقد دجوكوفيتش على خلفية شكاوى احلجر
وّجه اإلسباني رافايل نادال انتقاًدا 
إلى نظيره الصربي نوفاك دجوكوفيتش 
من دون أن يسميه على خلفية مطالب 
األخير بحقوق ال�عبني الذين يخضعون 
للحجر الصحي قبل ان��ط���ق بطولة 
استراليا املفتوحة لكرة املضرب الشهر 
املقبل، معتبًرا أنه ليس من الضرورة 

اإلع�ن عن املساعدة التي يقدمها.
وق���ّدم دجوكوفيتش املصنف أول 
عاملًيا األس��ب��وع الفائت الئ��ح��ة تضم 
اق��ت��راح��ات إل���ى االحت����اد االس��ت��رال��ي 
للعبة نيابة عن 72 العًبا مشارًكا في 
أول��ى البطوالت األرب��ع الكبرى، الذين 
يخضعون حلجر صحي ف��ي غرفهم 
في فندق في ملبورن ملدة 14 يوًما بعد 
اك��ت��ش��اف وج���ود ح���االت إيجابية في 
الرح�ت التي وصلوا على متنها إلى 

أستراليا.
وذك���رت تقارير صحافية أن هذه 
االق��ت��راح��ات شملت نقل ال�عبني إلى 
م��ن��ازل خ��اص��ة م��ج��ه��زة مب���ع��ب ك��رة 
مضرب ليتمرنوا بشكل أفضل، حيث 
يسمح لهم اخل���روج لبضع ساعات 
يومياً م��ن أج��ل ال��ت��دري��ب، اض��اف��ة الى 

حصولهم على وجبات طعام أفضل.
إال أن مطالب حامل اللقب ل��م تلق 

آذاًنا صاغية، في حني وصفتها وسائل 
إع�م أسترالية بأنها فظة وأنانية، فيما 
وص��ف ال���ع��ب احمللي نيك كيريوس 

دجوكوفيتش بال� »أحمق«.
وأص��در دجوكوفيتش املتوج ثماني 
مرات في استراليا الحًقا خطاًبا مفتوًحا 

أوض��ح فيه أن��ه »ق��د أس��يء فهم نواياه 
احلسنة لزم�ئي املنافسني في ملبورن«.

فيما قال ن��ادال في حديث مع شبكة 
»أي أس بي أن« األميركية الث�ثاء من 
مدينة ادي���ي��د حيث يخضع للحجر 
مع دجوكوفيتش قبل البطولة املقرر 

انط�قها في 8 فبراير »نحاول جميًعا 
مساعدة بعضنا البعض«.

وتابع بطل استراليا عام 2009 في 
إش���ارة ال��ى دجوكوفيتش م��ن دون ان 
يسميه: »يحتاج البعض إلى اإلع�ن عن 
كل ما يفعلونه ملساعدة اآلخرين. آخرون 
يقومون بذلك بطريقة أكثر سرية دون 
احلاجة إلى نشر أو اإلع���ن عن كل ما 

نقوم به«.
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي تخضع غالبية 
ال�عبني للحجر ف��ي م��ل��ب��ورن، ن��ادال 
ودجوكوفيتش وبعض النجوم اآلخرين 
ام��ث��ال األميركية املخضرمة سيرينا 
وليامس واليابانية ن��اوم��ي اوساكا 
متواجدون في أدي�يد حيث سيشاركون 

في مباراة استعراضية اجلمعة.
أثار ذلك امتعاًضا حول أفضلية في 
املعاملة، واعترف نادال أن الظروف أكثر 

س�سة.
وق��ال »ف��ي أدي���ي��د كانت الظروف 
أفضل من معظم ال�عبني في ملبورن. 
ولكن هناك العبون في ملبورن لديهم 
غ��رف أكبر حيث بإمكانهم أن يقوموا 
بالتمارين البدنية، والبعض اآلخ��ر 
لديهم غرف أصغر وال ميكنهم االتصال 

مبدربيهم ومدربي اللياقة البدنية«.

نادال ودجوكوفيتش

فلوريدا تعرض استضافة األوملبياد 
بحال تراجع طوكيو

أبلغ كبير املسؤولني املاليني 
ف��ي ف��ل��وري��دا االث��ن��ني اللجنة 
األومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة اس��ت��ع��داد 
ال��والي��ة األميركية الستضافة 
األلعاب األوملبية الصيفية، في 
ظل تكهنات حول تراجع طوكيو 
عن االستضافة بسبب تداعيات 
ج��ائ��ح��ة ف���ي���روس ك���ورون���ا 

املستجد.
ووّج����ه جيمي باترونيس 
رسالة إلى األملاني توماس باخ 
رئيس اللجنة الدولية »حلّثكم 
ع��ل��ى التفكير ف��ي ن��ق��ل دورة 
األل��ع��اب األومل��ب��ي��ة 2021 من 
طوكيو، اليابان إل��ى الواليات 
املتحدة األميركية، وحتديداً إلى 

فلوريدا«.
تابع »وفي ظل تقارير إع�مية 
حول قلق املسؤولني اليابانيني 
بشكل غير معلن لعدم إمكانية 
إقامة األلعاب بسبب اجلائحة، 
ال ي��زال هناك وقت لنشر فريق 
)من األوملبية الدولية( الختيار 

املواقع في فلوريدا«.
وتطرقت رسالة باترونيس 
املنشورة على شبكة اإلنترنت 
إل��ى ق��وة ال��والي��ة املفترضة في 
نشر التلقيح، إع��ادة االنفتاح 

االقتصادي واألحداث الرياضية 
التي استضافتها أثناء اجلائحة 
على غرار تكملة املوسم املاضي 
من ال��دوري األميركي حملترفي 
كرة السلة، باإلضافة إلى كون 
متنزهاتها الترفيهية، مبا فيها 
دي��زن��ي وورل���د، مفتوحة أم��ام 

األعمال التجارية.
لكن ف��ل��وري��دا ع��ان��ت كثيراً 
بسبب اجلائحة، م��ع أكثر من 
25 ألف حالة وفاة من بني مجمل 

420 ألف في الب�د.
قال باترونيس »مهما كانت 

االحتياطات املطلوبة، فلنحّددها 
وننجزها«.

وأص�����ر م��ن��ظ��م��و األل���ع���اب 
األوملبية املؤجلة م��ن الصيف 
املاضي الى يوليو املقبل بسبب 
كورونا، على التزامهم بإقامتها 

في موعدها اجلديد.
وق������ال رئ���ي���س ال�������وزراء 
يوشيهيدي س��وغ��ا األس��ب��وع 
املاضي »أن��ا مصمم على إقامة 
أل��ع��اب آم��ن��ة ومنيعة كدليل 
على أن البشرية ستتغلب على 

الفيروس«.                                    

أميركا مستعدة الستضافة األلعاب األوملبية

اللجنة األوملبية 
اإليطالية تتخوف

من إيقافها دوليًا
وّج��ه��ت اللجنة األوملبية اإليطالية 
حتذيراً إلى حكومة ب�دها االثنني أنها قد 
تواجه عقوبات من اللجنة الدولية لعدم 

احترام استق�لية الهيئة الرياضية.
وق��ب��ل ي��وم��ني م��ن اج��ت��م��اع اللجنة 
التنفيذية للجنة األومل��ب��ي��ة الدولية 
ف��ي مدينة ل���وزان ف��ي س��وي��س��را حيث 
سيكون امللف اإليطالي على الطاولة، 
ح��ّث جوفاني م��االغ��و رئيس »كوني« 
وعضو اللجنة األوملبية الدولية احلكومة 
االيطالية على اتخاذ إجراءات تشريعية 
طارئة لتجّنب فرض حظر أوملبي محتمل 

على الب�د.
وق���ال م��االغ��و االث��ن��ني خ���ل جلسة 
استماع في البرملان: »ال زال بإمكاننا 
إيجاد حّل قبل يوم االربعاء، ال زال هناك 

متسع من الوقت«.
وتشّدد اللجنة األوملبية الدولية، التي 
حذرت روما في صيف العام 2019 من 
خطر التدخل احلكومي في إدارة »كوني«، 
بشكل واضح على أهمية استق�ل اللجان 
األوملبية الوطنية، وهو مبدأ أساسي في 

امليثاق األوملبي.
ويعود أصل النزاع إلى نهاية 2018 
ع��ن��دم��ا مت وض���ع ال��وك��ال��ة ال��ت��ي تدير 
املوظفني وامل����وارد، وال سيما املالية، 
ف��ي »ك��ون��ي« حت��ت السيطرة املباشرة 
للحكومة الوطنية، فيما كانت تديرها 

سابًقا اللجنة األوملبية اإليطالية.
وق��ال ماالغو »خ���ل عملها، ال ميكن 

لكوني االعتماد على شركة حكومية«.
منذ صيف 2019، وج��ّه��ت اللجنة 
األومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة رس��ائ��ل ع���دة إل��ى 
احلكومة اإليطالية بشأن هذه املسألة، 
وأع��رب رئيس الهيئة الدولية االملاني 
توماس ب��اخ علًنا عن قلقه حيال االمر 
في نهاية سبتمبر خ�ل بطولة العالم 
للدراجات على الطرق في ميدنة إميوال 

شمال ايطاليا.
وتأتي هذه االنباء قبل قرابة الستة 
أشهر من موعد اوملبياد طوكيو الذي 
أرج��ئ من صيف 2020 بسبب جائحة 

فيروس كورونا املستجد.

10 آالف  اليابان تخطط لتوظيف 
عامل من القطاع الطبي لألوملبياد

أعلنت احلكومة اليابانية أمس 
ال��ث���ث��اء أن��ه��ا تخطط لتوظيف 10 
آالف عامل من القطاع الطبي ألوملبياد 
طوكيو املقرر هذا الصيف، على الرغم 
م��ن الضغوطات ال��ت��ي يعاني منها 
نظام الرعاية الصحية في الب�د جراء 
املوجة الثالثة من فيروس كورونا 

املستجد.
واستجوب املعارضون احلكومة 
بشأن اخلطط في البرملان، حيث دقت 
اجلمعيات الطبية ن��اق��وس اخلطر 

بشأن تقلّص القدرات.
وأص�����رت احل��ك��وم��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة 
وامل��س��ؤول��ون األوملبيون على إقامة 
األلعاب في موعدها احملدد في يوليو 
املقبل على الرغم من ارتفاع االصابات 
في الب�د وحول العالم وتراجع الدعم 

الشعبي احمللي.
وق��ال��ت وزي���رة األومل��ب��ي��اد سيكو 
هاشيموتو الث�ثاء أم��ام البرملان إن 
احلكومة ال تزال متمسكة بخطة تأمني 
آالف املوظفني م��ن القطاع الصحي 

لأللعاب.
وذكرت »نحن نحاول تأمني قرابة 

10 آالف عامل من القطاع الطبي مببدأ 
أن يعمل االطباء واملمرضون لفترة 

خمسة ايام خ�ل االلعاب«.
كما كشفت ان املنظمني ال زال��وا 
يناقشون املستلزمات الطبية ال�زمة 
وكيفية »التعامل مع ع��دوى كوفيد-
19« في احلدث الذي أرجئ من صيف 

2020 الى املقبل بسبب اجلائحة.
وق��ب��ل س��ت��ة أش��ه��ر ع��ل��ى ان��ط���ق 
األومل��ب��ي��اد، دخلت العاصمة طوكيو 
ومنطاق أخرى في حالة طوارئ للحد 

من تفشي الوباء.
ك��ان وق��ع الفيروس على اليابان 
أق��ل م��ن العديد م��ن البلدان األخ��رى 
حول العالم حيث سجل قرابة 5 آالف 
حالة وف��اة، لكن األط��ب��اء ح��ذروا من 
أن ال��ن��ظ��ام الصحي م��ع��رض خلطر 
االنهيار، السيما إذا ادت األلعاب الى 

تفشي الوباء من جديد.
وأعلن املنظمون في ديسمبر الفائت 
أن إج��راءات الس�مة تتضمن اختبار 
ال��ري��اض��ي��ني بشكل منتظم وإن��ش��اء 
»مركز ملكافحة العدوى« للتعامل مع 

احلاالت االيجابية.

إال أن رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة الطبية 
اليابانية ح��ذر االس��ب��وع املاضي من 
وصول الزائرين من كل أنحاء العالم 

الى االلعاب.
وق���ال ت��وش��ي��و ن��اك��اغ��اوا إن���ه في 
ظ��ل ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة سيكون »من 
املستحيل« أن ينقل أي زائ��ر أجنبي 

التقط العدوى الى املستشفى.
من املتوقع وصول 11 ألف رياضي 
ورياضية من 200 بلد للمشاركة في 
االلعاب ولكن من غير املتوقع حتديد 
احلضور اجلماهيري من عدمه قبل 

الربيع.
ف��ي��م��ا ك��ش��ف��ت ال��ل��ج��ن��ة االومل��ب��ي��ة 
ال��دول��ي��ة ان��ه��ا ستشجع الرياضيني 
على تلقي اللقاح، فيما ح��ذر رئيس 
اللجنة االوملبية الفرنسية االثنني 
ان الرياضيني غير اخلاضعني للقاح 
سيواجهون ظروف »صعبة جًدا« في 
اليابان، مبا فيها احلجر الصحي ملدة 

14 يوًما.
وم��ن غير املتوقع أن تبدأ اليابان 
حملة التلقيح قبل أواخر فبراير على 

أقرب تقدير.

10 آالف عامل  اليابان تخطط لتوظيف 

رومينيجه يكشف سر الكمامة 
شبيهة »نظارات الغطس«

قال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، 
إن سبب ارتدائه للكمامة غير التقليدية، التي تشبه نظارات 
الغطس، خ�ل متابعته ملباراة فريقه أمام شالكه ضمن منافسات 
البوندسليجا، يكمن في محاولته تفادي تعفير نظارته بتكاثف 

البخار عليها، من أجل ضمان رؤية واضحة.
وق��ال رومينيجه في تصريحات لصحيفة »بيلد« األملانية 
نشرتها اليوم الث�ثاء :«كشخص يرتدي نظارات، فأنا أعاني، 
رمبا مثل الكثيرين، من تكاثف البخار الذي يتراكم عليها حينما 

أرتدي الكمامة.«
وق��ال رومينيجه إن��ه ك��ان من املفترض أال يعاني من هذه 
املشكلة عند ارتداء تلك الكمامة خ�ل مباراة األحد، لكنه واجه 

املشكلة وهو ما دفعه للعودة الرتداء الكمامة التقليدية.
وكانت الكمامة غير التقليدية التي ارتداها رومينيجه قد 
أث��ارت ج��دال واسعا عبر وسائل التواصل االجتماعي، حيث 
انتشرت لقطات فيديو وصور له خ�ل ارتداء الكمامة املصنعة 
من جانب شركة في النمسا والتي تستخدم لعدة أشياء من بينها 
مساعدة فاقدي السمع على رؤية تعبيرات الوجه وفهم حركات 

فم املتحدث.
وأضاف رومينيجه أنه لم يجد الكمامة التي تفي باملتطلبات 

الصحية والوقائية وكذلك متطلباته هو.
وتابع: »لكن من أجل مشاهدة مباريات بايرن ميونخ، أشاهد 
ب��دون ن��ظ��ارات ثم أضعها مبجرد أن تتجه الكرة إل��ى منطقة 

اجلزاء«.
وكان لدى رومينيجه الكثير ليشاهده األحد املاضي، حينما 

تغلب بايرن ميونخ املتصدر على شالكه املهدد بالهبوط 4 / 0.

رومينيجه

صاحب أكبر فضيحة 
منشطات في أملانيا 

يتقدم باستئناف 
ضد حبسه

أعلنت محكمة ف��ي ميونخ 
أمس الث�ثاء أن أخصائي الطب 
الرياضي األملاني مارك إس تقدم 
بطلب االستئناف ض��د عقوبة 
حبسه ملدة 4 أع��وام و10 أشهر 

في قضية منشطات.
وأوضحت احملكمة أن القضية 
ستنظر من جانب محكمة العدل 

االحتادية في كارلسروه.
وك��ان��ت محكمة ميونخ قد 
وق��ع��ت ف��ي 15 يناير اجل��اري 
ه��ذه العقوبة على م��ارك إس، 
مع منعه من مزاولة املهنة ملدة 
3 أع��وام، بسبب أنشطة مارك 
إس احمل���ظ���ورة ف��ي��م��ا يتعلق 
باملنشطات ومساعدة رياضيني 
على تناولها. وقد واجه اتهامات 
بانتهاك قوانني تنظم استخدام 
األدوي���ة واملنشطات ف��ي نحو 
150 حالة، ضمن أكبر قضية 
منشطات تشهدها أملانيا حتى 
اآلن، وشملت االتهامات أيضا 

تسببه في حالة إصابة خطيرة.
وكان ممثلو االدعاء يتطلعون 
إلى عقوبة أكثر صرامة لكنهم 
ق���رروا ع��دم االس��ت��ئ��ن��اف، وقد 
صرح ممثل االدعاء كاي جرايبر 
لصحيفة »فرانكفورتر أجلماينه 
تسايتوجن« بأنه لم يجر اعتبار 

احلكم »غير متناسب«.
وك��ان ج��وري جولدشتاين 
محامي م���ارك إس ق��د ق��ال في 
ت��ص��ري��ح��ات ل��وك��ال��ة األن��ب��اء 
األملانية )د.ب.أ( قبل أي��ام إن 
موكله يرغب في إحالة القضية 
إل��ى محكمة ال��ع��دل االحت��ادي��ة 

األملانية.


