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رياضة

أشاد جورجيو كيليني، مدافع فريق يوفنتوس، 
»بالعضة« التي تعرض لها من لويس سواريز في 

مونديال البرازيل 2014. وقال كيليني في سيرته 
الشخصية التي نشرتها وسائل اإلعالم اإليطالية 

»لقد كنت أراقب إدينسون كافاني، وبعد ذلك 
فجأة عض سواريز كتفي. هذا ما حدث وكان 
بطريقته الخاصة ملواجهة منافسيه. أنا وهو 

متشابهان، أفضل خوض املباريات بهذا األسلوب 
دائمًا. أحب شخصيته كثيرًا«.

ال يحبذ العاملون في القنوات الناقلة لبطولة 
»البريمييرليغ« إدخال صوت الجماهير في 

املدرجات الخاوية في حال إذاعة املباريات إذا تقرر 
استئناف املسابقة في شهر حزيران/يونيو القادم. 

ويرى أصحاب أكبر حقوق للبث التليفزيوني 
في بريطانيا مثل )سكاي سبورتس( و)بي تي 

سبورتس( أنه من الصعب جعل أصوات الجماهير 
متماشية مع ما يحدث في أرض امللعب، وذلك 
حسبما أفادت الصحف البريطانية الرياضية.

فرضت رابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة 
القدم عقوبة ضخمة على فريق إف سي سيول، 

وذلك بسبب استخدامه دمى جنسية كمشجعني 
في مباراة أقيمت مؤخرًا من دون جمهور بسبب 

استمرار انتشار فيروس »كورونا«. وقررت 
الرابطة توقيع غرامة على النادي بقيمة 100 

مليون وون )82 ألف دوالر( بسبب »الضرر 
الجسيم الذي سببه هذا التصرف لصورة املسابقة 

وإلثارة استياء املشجعني من الذكور واإلناث«.

كيليني »يشيد« بعضة 
سواريز له في مونديال 

البرازيل 2014

جدل حول إضافة 
أصوات للجماهير أثناء 

بث مباريات »البريمييرليغ«

عقوبة بحق فريق 
كوري جنوبي الستخدام 

دمى جنسية كجمهور

تنازل مدرب 
منتخب العراق 
لكرة القدم 
السلوفيني 
ستريشكو 
كاتانيتش عن 
نصف راتبه، 
وذلك دعمًا 
للجهود 
التي تبذلها 
الحكومة 
العراقية 
لمواجهة 
فيروس 
»كورونا«. وقال 
رئيس الهيئة 
التطبيعية 
لالتحاد لكرة 
القدم إياد بنيان 
في تصريحات 
تلفزيونية: 
»قرر ستريشكو 
كاتانيتش 
التنازل عن 
50% من راتبه 
مع المنتخب 
العراقي، وذلك 
بسبب األوضاع 
الصعبة التي 
أثرت تداعياتها 
بشكل سلبي 
على العالم، 
وكرة القدم 
بشكل خاص«.

)Getty/مدرب المنتخب العراقي ستريشكو كاتانيتش )صافين حامد

50% من الراتب
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استئناف المسابقة في 
ألمانيا جاء مبكرًا مقارنة 

مع جيرانها

كورتوا وأوباميانغ ينضمان 
لسباق موناكو االفتراضي

بيير-إميريك  والــغــابــونــي  كــورتــوا  تيبو  البلجيكي  الــقــدم،  كـــرة  العــبــا  انــضــم 
في سباق  األسبوع  هذا  نهاية  التي ستنافس  الخاصة  للمجموعة  أوباميانغ، 
جائزة موناكو الكبرى للفورموال 1 االفتراضي والذي يضم سائقي سباقات 
الفئة األولــى، إستيبان أوكــون وفالتيري بوتاس. وأكد ستة سائقني  سيارات 
األسبوع،  نهاية  في عطلة  االفتراضي  موناكو  في سباق  آخرين مشاركتهم 
لينضموا بذلك إلى كل من أليكس ألبون وأنطونيو جيوفينازي وجورج راسل 
خبرة  لديهم  وجميعهم  لوكلير،  وشـــارل  نــوريــس  والنـــدو  التيفي  ونيكوالس 
الــدوري  فــي  أرســنــال  فريق  نجم  إليهم  املسابقة. وسينضم  هــذه  فــي  سابقة 
إلى  سيتنافس  الــذي  أوباميانغ،  بيير-إيميريك  القدم،  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي 
جانب الندو نوريس مع )ماكالرين(، وحارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي 
تيبو كورتوا، الذي يعود مع )ألفا روميو( بعدما بلغ املركز الـ11 في سباق جائزة 
إسبانيا الكبرى االفتراضي. وسُيشارك أيضًا أليكس ألبون، الذي سيتنافس 
مع راكــب األمـــواج كــاي ليني في فريق )ريــد بــول ريسينغ( واملغني الالتيني 
لويس فونسي، الذي سيظهر ألول مرة في هذه املسابقة االفتراضية. وسيقام 
السباق يوم األحد على النسخة االفتراضية من حلبة موناكو، وسيذاع على 
الهواء مباشرة على قنوات الفورموال 1 الرسمية على »يوتيوب« و»فيسبوك« 

بني شبكات تواصل اجتماعي أخرى، وكذلك في أكثر من مئة دولة.

ريال مدريد يتدرب بالكرة في حضور رئيس النادي
الــرابــع هــذا األســبــوع والــذي تصدر فيه التدريب  أتــّم فريق ريــال مدريد مرانه 
بالكرة املشهد، وذلك بعد إقامة تدريبات بدنية شاقة خالل زيارة لرئيس النادي 
ومستواهم  الالعبني  سالمة  على  لالطمئنان  حضر  الــذي  بيريز  فلورنتينو 
الالعبني عن قرب، سواء  النادي ملتابعة  إلى  البدنية. وحضر بيريز  ولياقتهم 
العبي كرة القدم أو كرة السلة، وذلك بعد أسبوع ونصف من عدة التدريبات 
بعد توقف دام لشهرين بسبب انتشار فيروس كورونا، وتبادل الحديث مع 

الالعبني واملدربني قبل بدء تدريباتهم.
وقاد املدرب الفرنسي زين الدين زيدان مران الفريق الذي كان معظمه تدريب 
بالكرة، حسبما ظهر في الصور التي نشرها الفريق امللكي، وقسم الالعبني 
ملجموعات وفقًا لإلجراءات الصحية املوضوعة لتجنب انتشار الوباء. في وقت 
واصل كل من البلجيكي إدين هازارد وماركو أسينسيو عملية استعادتهما 
لإليقاع عقب تعافيهما من اإلصابة، بينما استمر غياب كل من الصربي لوكا 

يوفيتش والدومينيكاني ماريانو دياز لإلصابة ولم يتمكنا من املشاركة في 
التدريبات منذ عودتها األسبوع املاضي. ومن املتوقع أن تعود منافسات بطولة 
الدوري اإلسباني في منتصف شهر حزيران/يونيو القادم، مع وجود الكثير 

من الشكوك بسبب عدم التوصل التفاق نهائي.

ساؤول نييغيز يقترح استغالل 
المدرجات الخاوية لجمع األموال

اقترح العــب خط وســط فريق أتلتيكو مــدريــد، ســاؤول نييغيز، خــالل مقطع 
فيديو أن يتم وضع أغــراض في املدرجات الخاوية مع بدء استئناف النشاط 
خدم لجمع األموال لتمويل األعمال التضامنية. وقال العب الوسط خالل 

َ
ست

ُ
ت

مؤتمر صحافي افتراضي نظمه فريق الروخيبالنكوس: »إذا سمحت الليغا 
قوى في املدرجات الخاوية 

ُ
بذلك، أتمنى أن تكون هناك الفتات وورق الكرتون امل

التضامنية  التي سيتم تمويل األعمال  وعليها صور ملن يساهمون باألموال 
بــهــا. أعــتــقــد أنــهــا ســتــكــون فــكــرة جــيــدة ملــســاعــدة مــن هــم فــي أمـــس الــحــاجــة 
للمساعدة«. وقال نييغيز هذا االقتراح بعد سؤاله عن رأيه في املبادرات التي 
أو  الفتات  أو  بوضع مجسمات  والخاصة  الدولية  األندية  من  العديد  أطلقتها 
صور ملشجعني في املدرجات لتعويض غياب الجماهير بسبب حالة الطوارئ 
الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا. في وقت أكد العب وسط أتلتيكو أن 

خّول بتنفيذ هذه النوعية من املبادرات هي رابطة »الليغا« فقط.
ُ
امل

يـــخـــوض بـــايـــرن مــيــونــخ املــتــصــدر ووصــيــفــه 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الـــيـــوم الــســبــت بــروفــة 
الــثــالثــاء  املفصلية  مواجهتهما  قــبــل  أخــيــرة، 
والتي قد تلعب دورا كبيرا في تحديد هوية 
العائد بعد  القدم،  الــدوري األملاني لكرة  بطل 
تــوقــف نــحــو شــهــريــن بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 

كورونا.
ويستقبل بايرن فريق أينتراخت فرانكفورت 
واملراكز  اللقب  على  الــصــراع  ويبدو  الجريح، 
ــة املـــؤهـــلـــة إلــــى دوري أبـــطـــال أوروبـــــا  ــعــ األربــ
املتصدر  بايرن  بني  الفارق  يبلغ  إذ  مفتوحا، 
ــد أربــــــــــع نــــــقــــــاط، وبــــــــني بــــايــــرن  ـــ ــونــ ــ ــمـــ ـــ ودروتــ

وليفركوزن السادس ثماني نقاط فقط.
وفي ظل توقع محللني تغييرات مفاجئة في 
الــتــرتــيــب بــعــد اســتــئــنــاف الـــــدوري، لــم تخسر 
أول خمسة أندية في املرحلة السابقة، ووحده 
اليبزيغ كان ضحية ضيفه فرايبورغ وعادله 

قبل ربع ساعة على نهاية املباراة )1-1(.
ــكـــون  ــيـ ــا، سـ ــ ــيــ ــ ــ ــوال ــ ــوع الـــــثـــــانـــــي تــ ــ ــبــ ــ ــــأســ ولــ
الــفــارق إلى  ــادرا على تقليص  دورتــمــونــد قـ

رجح رئيس اللجنة األوملبية الدولية األملاني 
ــــاخ، أن يــتــم إلـــغـــاء دورة األلـــعـــاب  تـــومـــاس بـ
األوملبية الصيفية في طوكيو في حــال عدم 
الــســيــطــرة عــلــى فــيــروس كـــورونـــا فــي صيف 
بتأجيل  تفشيه  تسبب  بعدما   ،2021 الــعــام 

موعدها األساسي في صيف العام الحالي.
وعلى الرغم من أن باخ انطلق في موقفه من 
ــداه رئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي  آخـــر مــشــابــه أبــ
شـــيـــنـــزو آبــــــي، رفـــــض مــــســــؤول فــــي الــلــجــنــة 
اإللغاء،  أمــام خيار  األوملبياد  املنظمة وضــع 
ــم يـــتـــم طــــرحــــه فــي  ــ ــددا عـــلـــى أن ذلــــــك لـ ــ ــشـ ــ مـ

النقاشات السابقة.
وأعلنت اللجنة الدولية والحكومة اليابانية 
في 24 آذار/مــارس تأجيل األلعاب إلى العام 
موعدها  وحـــدد  »كــوفــيــد-19«.  بسبب  املقبل 
الجديد بني 23 تموز/يوليو والثامن من آب/

أغسطس 2021.
وفي نيسان/إبريل، أقر آبي بأنه سيكون »من 
الصعب« إقامة األوملبياد في صيف 2021 ما 

لم تتم السيطرة على تفشي الفيروس.
وفي مقابلة مع هيئة اإلذاعة البريطانية )بي 

نــقــطــة مـــع بـــايـــرن الــــذي يــســتــضــيــف السبت 
أيضا فرانكفورت الثالث عشر والــذي تلقى 
ــيـــا، وذلـــــك بــعــد عـــودة  ــارات تـــوالـ أربـــــع خــــســ
فـــريـــق املـــــــدرب هــــانــــزي فــلــيــك بـــالـــنـــقـــاط مــن 
أرض أونيون برلني )2-صفر(. لكن امتحان 
دورتــمــونــد املــقــبــل يــتــوقــع أن يــكــون صعبا 
على أرض فولفسبورغ، ولم يخسر صاحب 
ــز الــــســــادس فـــي آخــــر ســبــع مـــبـــاريـــات،  ــركـ املـ
ويحاول التشبث بمركزه املؤهل إلى األدوار 
ــا لـــيـــغ«.  ــ ــــوروبـ الــتــمــهــيــديــة فــــي مــســابــقــة »يـ
وإضـــافـــة إليــرلــيــنــغ هـــاالنـــد الــنــاجــع، يــعــّول 
فافر على الجناح اإلنكليزي الشاب جايدون 

سانشو الذي شارك بديال ضد شالكه.
 
ّ
وبــعــد قــدومــه مــن ســالــزبــورغ الــنــمــســاوي، هز
هاالند ابن التاسعة عشرة تقريبا الشباك في 
كل مباراة شــارك فيها، ورفــع رصيده إلــى 10 

أهداف في تسع مباريات في الدوري.
أملانيا  فــي  الكروية  املنافسة  استئناف  وكــان 
مع جيرانها  مقارنة  مبكرا  املاضي  األســبــوع 
في غرب أوروبا والذين سيعودون على أقرب 
بــأن معدل  فــي حــزيــران/يــونــيــو، علما  تقدير 

بي سي(، قال باخ: »بصراحة، أنا أتفهم هذا 
املوقف ال يمكن أن توظف ما بني ثالثة آالف 
وخمسة آالف شخص في اللجنة املنظمة إلى 

األبد«. 
وأضــاف: »ال يمكن تغيير روزنامة الرياضة 
العاملية لكل االتــحــادات الــدولــيــة الــبــارزة كل 
عام وال تستطيع إبقاء الرياضيني في حالة 
مــن عــدم الــيــقــني. وبــالــتــالــي أنــا أتفهم موقف 

شركائنا اليابانيني في هذا الشأن«.
وأشــار باخ إلى أنه خلص في مباحثاته مع 
آبي على هامش قرار التأجيل، إلى أن صيف 
الستضافة  األخــيــر«  »الخيار  سيكون   2021
الثانية  للمرة  الصيفية  لــأوملــبــيــاد  طوكيو 
لكن مسؤوال   ،1964 العام  بعد  تاريخها  في 
في اللجنة املنظمة نفى أن يكون قد تم ذكر 

»الخيار األخير« بني الطرفني.
توشيرو  املنظمة  للجنة  الــعــام  املــديــر  وقـــال 
إعــالم  نقلتها وســائــل  فــي تصريحات  موتو 
يابانية منها )جي جي برس(: »لم أسمع عن 

اإللغاء بشكل مباشر« من باخ.
وتابع: »على ما أذكر، آبي لم يستخدم عبارة 
)بي بي  »الخيار األخير«، وفي تصريحاته لـ
ســـي(، سعى بــاخ لــإبــقــاء على تــفــاؤل بشأن 
أكـــد ضـــرورة  الــصــيــفــيــة، لكنه  دورة األلـــعـــاب 

التحضير لخيارات عدة.
نـــســـتـــعـــد  أن  ــا  ــنــ ــيــ ــلــ عــ ــــني  ــعـ ــ ــتـ ــ »يـ وأوضــــــــــــــــح: 
لسيناريوهات مختلفة. هناك تصميم كبير 
املقبل«،  العام  من  يوليو  في  األلــعــاب  إلقامة 
ــه، إذا نــظــرنــا إلــى  ــ وأضـــــاف: »فـــي الـــوقـــت ذاتـ

الوفيات في البالد بسبب »كوفيد-19« هو من 
األدنـــى فــي أوروبـــا والــعــالــم. ووســط إجـــراءات 
صــحــيــة صـــارمـــة وقـــيـــود فــرضــهــا بــروتــوكــول 
عـــجـــلـــة  عـــــــــــادت  ــــل،  ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ ألدق  ــــرق  ــطــ ــ تــ
وسط  جماهير،  دون  لــلــدوران  البوندسليغا 
مخالفات بسيطة على غرار بعض العناق أو 

املصافحة لدى تسجيل الالعبني األهداف.
وكانت أبرز مباريات املرحلة املاضية ديربي 
إقليم الرور بني بوروسيا دورتموند وشالكه، 
الذي ثأر فيه األول برباعية افتتحها املهاجم 
الصاعد بسرعة صاروخية النرويجي هاالند.
ويــظــهــر نــجــل الـــالعـــب الـــدولـــي الــســابــق آلـــف-

ايــنــغــه هــاالنــد ثــقــة فــائــقــة بــنــفــســه، وقــــال بعد 
الــفــوز الكبير عــلــى شــالــكــه: »لـــم نــكــن خائفني 
مــن أي شـــي، عــرفــنــا أنــنــا ســنــفــوز، وقـــد رأيــتــم 
هذا الشيء على أرض امللعب.. لم نلعب لعدة 

أسابيع، لكننا كنا نعمل في هذه الفترة«.
وبرغم الغيابات الكبيرة على تشكيلة املدرب 
الــســويــســري لــوســيــان فــافــر على غـــرار القائد 
ماركو رويس والعب الوسط البلجيكي أكسل 
ــادو  ــع الــفــرنــســي دان-أكــــســــل زاغــ ــدافـ فــيــتــل واملـ
الذي سيفتقده دورتموند حتى نهاية املوسم، 

كان الفريق األصفر األفضل في املباراة.
وأشـــارت صحيفة »بيلد« إلــى أن رويــس )30 
عـــامـــا(، وفـــي رصــيــده 12 هــدفــا و7 تــمــريــرات 
حــاســمــة فــي 26 مــبــاراة هـــذا املــوســم، سيمتد 
ــم بـــعـــد إصـــابـــة  ــ ــــوسـ غـــيـــابـــه حـــتـــى نـــهـــايـــة املـ

بالعضالت قبل ثالثة أشهر.
)فرانس برس(

مــخــتــلــف الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات فــــي مــــا يــتــعــلــق 
ــراءات الـــصـــحـــيـــة، فـــقـــد يــتــعــني فـــرض  ــ ــاإلجــ ــ بــ
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي عـــلـــى بـــعـــض الــريــاضــيــني 
وبـــــعـــــض املـــــشـــــاركـــــني اآلخــــــــريــــــــن، كــــــل هــــذه 
السيناريوهات هي قيد الدرس ولهذا السبب 
أقـــــــول، إنـــهـــا مــهــمــة ضــخــمــة بــســبــب وجــــود 

خيارات عدة ال يمكن البحث فيها اآلن«.

وتــابــع: »عندما تصبح لدينا رؤيــة واضحة 
ــــور فـــي 23 يــولــيــو 2021،  كــيــف ســتــكــون األمـ

سنتخذ القرارات املناسبة«.
التي  الصيفية  األوملبية  األلعاب  وتعد دورة 
تقام كل أربعة أعوام، أكبر حدث رياضي في 
العالم، وتستقطب عادة نحو 11 ألف رياضي 
مــن مختلف  املشجعني  مــن  اآلالف  وعــشــرات 

كورونا  فيروس  فــرض  وبعدما  العالم.  دول 
جــمــودا شــبــه كــامــل فــي األحـــــداث الــريــاضــيــة 
ــــدول تستأنف  ــدأت بــعــض الـ حـــول الــعــالــم، بــ
بــخــجــل بــعــض الــنــشــاطــات الســيــمــا فـــي كــرة 
ــدم، لـــكـــن خـــلـــف أبــــــــواب مــــوصــــدة بــوجــه  ــ ــقـ ــ الـ

املشجعني.
واستبعد بــاخ إقــامــة دورة األلــعــاب مــن دون 
ــتــــمــــرار فـــــرض قــيــود  جـــمـــهـــور، فــــي حـــــال اســ
التباعد االجتماعي بسبب »كوفيد-19« حتى 

موعدها الجديد.
وأوضــح: »هــذا ما ال نريده ألن روح األلعاب 
هو توحيد املشجعني وهذا ما يجعل األلعاب 
فريدة جدا ألن جميع األنصار يتواجدون في 

امللعب األوملبي سويا«.
وكـــان هـــذا الــتــأجــيــل األول لــأوملــبــيــاد خــارج 
زمن الحرب، وذلك منذ انطالق دورة األلعاب 

في صيغتها الحديثة عام 1896.
ويفرض أي تعديل ملوعد الدورة، إعادة جدولة 
الرياضية،  والــبــطــوالت  األحـــداث  مــن  للعديد 
ويشكل تحديا مكلفا على الصعد التنظيمية 
بــاخ  ــدد  واملــالــيــة وغــيــرهــا. وشـ واللوجستية 
على أن أي قرار جديد بشأن األلعاب لن يتخذ 
قريبا، وأوضـــح: »أدعــوكــم إلــى منحي بعض 
الــوقــت لكي أتــشــاور مــع الــريــاضــيــني، منظمة 
ــا الـــيـــابـــانـــيـــني،  ــنـ ــائـ الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة وشـــركـ
اعتمدنا مبدأ واحــدا: تنظيم األلعاب في جو 
آمن لكل املشاركني. ال أحد يعرف ما سيكون 

عليه العالم خالل عام«.
)فرانس برس(

إلغاء األلعاب األولمبية لو فقدت السيطرة على كورونامواجهات مهمة لبايرن ودورتموند قبل قمتهما المرتقبة
يدخل بايرن ميونخ 

ووصيفه دورتموند 
اختبارات مهمة قبل 

مواجهتهما المفصلية 
الثالثاء

يبدو أن خيار إلغاء 
األولمبياد ما زال مطروحا 

في حال عدم السيطرة 
على فيروس كورونا

)Getty/بايرن يتصدر الترتيب على حساب دورتموند )بوريس سترويبل

تفتقد الكرة الفلسطينية للبنية التحتية )محمد حمص/فرانس برس(

)Getty( تعاني الكرة في سورية كثيرًا

)Getty/باخ استبعد إقامة دورة األلعاب من دون جمهور )دومينيكا زارزيكا

مباريـات
      األسبـوع

قتيبة خطيب

مــن غياب  تعاني دول غــرب آسيا 
الذي  الحقيقي،  الكروي  االحتراف 
القارة،  في شــرق  نظيرتها  تطبقه 
وتــشــهــد الــســاحــرة املــســتــديــرة فــيــهــا تــراجــعــًا 
مــســتــمــرًا انـــعـــكـــس بـــــــدوره عـــلـــى املــنــتــخــبــات 
الوطنية، وابتعاد كشافي األندية العاملية عن 
يواصلون  الذين  الالعبني،  ملتابعة  الحضور 
تضعهم  احــتــرافــيــة،  تجربة  بــخــوض  ُحلمهم 
فـــي مــصــاف كــبــار نــجــوم الــلــعــبــة، مـــن أقــرانــه 
ــرار املـــصـــري مــحــمــد صـــالح،  ــ الــــعــــرب، عــلــى غـ

والجزائري رياض محرز وغيرهما.
وترفض دول غرب آسيا مناقشة تراجع األداء 

كرة 
غرب آسيا

غياب االحتراف الحقيقي

ال تزال دول غرب قارة آسيا تبحث عن ذاتها في 
وتحقيق  التتويج  منصات  إلى  الصعود  رحلة 
األلقاب في مختلف البطوالت الدولية، والسبب 
بعض  داخل  الحقيقي  بمعناه  االحتراف  غياب 

هذه الدول نتيجة األوضاع المالية

تقرير

واملــســتــوى والــتــنــظــيــم فــي مــجــال كـــرة الــقــدم، 
ألنــهــا تعتبر ذلـــك نــوعــًا مــن اإلهـــانـــة، بعكس 
دول شــرق آســيــا، التي أصبحت تــدار األمــور 
أهم  أحــد  احترافية، وهــي  أكثر  فيها بطريقة 
ما  بحسب  لديهم،  الحاصلة  النجاح  أسباب 
قاله القطري محمد بن همام رئيس االتحاد 

اآلســيــوي الــســابــق لــكــرة الــقــدم فــي تصريحه 
للموقع الرسمي. وساهم االحتراف الحقيقي 
تأثيره  آسيا، وبــات  الكرة في شــرق  بتطوير 
ينعكس إيجابيًا على مستوى الالعبني، على 
عكس مــا يحدث فــي غــرب الــقــارة بــدول مثل، 
سورية، واألردن، وفلسطني، ولبنان، والعراق، 
والـــكـــويـــت، الــتــي تــشــهــد غــيــابــا شــبــه تـــام عن 
ــعــانــي 

ُ
تــحــقــيــق هــــذا األمـــــر، وبــخــاصــة أنـــهـــا ت

بشكل كبير على مستوى اإلدارة، البعيدة عن 
التخصص، وتعتبر هاوية بشكل كبير.

وتكمن عقبة تطبيق االحتراف في هذه الدول، 
بسبب أن أغلب األندية فيها ملك للحكومات، 
لذلك  تطبق،  عاملية  معايير  فيها  تــوجــد  وال 
نجد على سبيل املثال، أن فرق غرب آسيا لم 
تستطع نيل لقب بطولة دوري األبطال خالل 
مــنــاســبــات، منها  فـــي 10  إال  عـــامـــًا  خــمــســني 
الــعــربــي، وآخــر  الخليج  مــن دول  فـــرق  تسعة 
إيــرانــي، لتبقى أنــديــة شــرق الــقــارة مسيطرة 

عليها.
للبطوالت اآلسيوية  الجديدة  القوانني  ورغم 
ــة، لــكــن الــفــرق فــي غــرب  ــديـ عــلــى مــســتــوى األنـ
ــقـــارة تـــواصـــل املــعــانــاة فـــي املــســابــقــات، بل  الـ
املراحل  للغاية في  ثقيلة  وتتعرض لخسائر 
املـــتـــقـــدمـــة مـــنـــهـــا، وبـــخـــاصـــة فــــي املـــواجـــهـــات 

النهائية التي تجمع بني الشرق والغرب.
وتــعــود أســبــاب تــراجــع الــكــرة فــي غــرب آسيا، 
االستراتيجية  والخطط  التنظيم  غياب  إلــى 
قصيرة وطويلة املدى في االتحادات املحلية 
ــبـــطـــوالت  ــــى ضـــعـــف الـ ــة إلــ ــافــ لـــلـــعـــبـــة، بــــاإلضــ
واملسابقات املحلية، وغياب منظمة االحتراف 
لــالعــب  االحـــتـــرافـــي  والــفــكــر  واإلداري  الــفــنــي 
العربي، الذي ال يجد تشجيعًا على االحتراف 

الخارجي، وخاصة في أوروبا.
ويـــعـــانـــي الـــالعـــب الـــعـــربـــي أيـــضـــًا مـــن غــيــاب 
الــبــيــئــة املــحــلــيــة لـــإبـــداع، والـــفـــوارق الكبيرة 
بني الدوريات العربية ونظيرتها في الشرق، 
باإلضافة إلى عدم اهتمام السلطات املحلية 
بالساحرة املستديرة، مع عدم وجود استقرار 
آســيــا  غــــرب  مــنــتــخــبــات  فــنــي وإداري، جــعــل 
الــذي يتمثل أقــصــاه في  إلــى الطموح،  تفتقد 
القدرة على الوجود في بطوالت كأس العالم، 
أو  مــتــقــدمــة  أدوار  بــبــلــوغ  الــتــفــكــيــر  مـــن دون 

املنافسة على اللقب العاملي.
ــرب آســــيــــا ُيـــعـــد  ــ ــ ــا يــــحــــدث حــــالــــيــــًا فـــــي غـ ــ ــ ومـ
تخبطًا وعــشــوائــيــًا، ألن اللعبة مــا تـــزال تــدار 
أنها أصبحت عكس ذلك  الــهــواة، مع  بعقلية 
فــي الــعــديــد مــن دول الــعــالــم، الــتــي تعتبرها 
استثمارًا كبيرًا ومهمًا، لذلك نواصل التأخر 

الفرق في غرب القارة 
تواصل المعاناة في 
المسابقات اآلسيوية

)Getty/غابت التجربة االحترافية عن الالعب الكويتي )سيمون هولمز

ــي الـــســـيـــر عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح، عــلــى  فــ
الــرغــم مــن امــتــالك الــنــجــوم املــوهــوبــني، الذين 
بــقــوة خـــالل تجربته  أثــبــت بعضهم وجــــوده 
االحــتــرافــيــة، وعــلــى رأســهــم األردنـــــي موسى 

التعمري مهاجم أبويل القبرصي.
واعــتــبــر أســطــورة منتخب الــكــويــت الــســابــق، 
ــي حـــديـــثـــه لـــشـــبـــكـــة »بـــي  ــ جــــاســــم يـــعـــقـــوب فـ
تــراجــع  الـــقـــطـــريـــة، أن ســبــب  ــبـــورتـــس«  إن سـ
الــكــرة فــي غــرب آسيا يعود إلــى غياب معنى 
نهائيًا،  لــم يطبق  الــذي  الحقيقي،  االحــتــراف 
وهــذا له تأثيراته الكبيرة على األندية، وهو 
املنتخبات،  على  بالتالي  ويــؤثــر  ينطبق  مــا 

اآلسيوية في نسختها املاضية في أستراليا، 
فـــقـــال بـــأحـــد تـــصـــريـــحـــاتـــه الـــصـــحـــافـــيـــة قــبــل 
انطالق منافسات املسابقة القارية التي توج 
فيها منتخب قطر في اإلمارات:  »نحن نمتلك 
ــب، لــكــن ال نــمــلــك صــنــاعــة االحــــتــــراف،  ــواهــ املــ
بسبب سوء التخطيط وسوء التنظيم، لذلك 

هناك فجوة كبيرة بني الشرق والغرب«.
ــــالد الـــشـــام  مــضــيــفــًا: »الــــالعــــب فــــي مــنــطــقــة بـ
موهوب بالفطرة، لكننا ال نعيش أي نوع من 
الحقيقي  أنـــواع االحــتــراف، ولــأســف املعنى 
لالحتراف لدينا بعيد كل البعد عن التطبيق، 
ســــواء مـــن الــنــاحــيــة الــثــقــافــيــة أو مـــن نــاحــيــة 

ــربـــي يـــلـــتـــزم بـــاألمـــور  ــعـ وال نـــجـــد الــــالعــــب الـ
الــخــاصــة بـــه مـــن نــــوم ونــوعــيــة الــــغــــذاء، وكــل 
تكوين  أساسيات  األشياء أصبحت من  هــذه 
العناصر. مضيفًا: »من  فريق قوي ومتكامل 
الكرة  فــي صالح  ليس  املستقبل  أن  الــواضــح 
املحيطة  الكبيرة  الــتــطــورات  ظــل  فــي  العربية 
تطوير  فــي  بالفعل  بـــدأت  منتخبات  مــن  بنا 
نــفــســهــا بــشــكــل الفـــت لــلــنــظــر، ومــنــهــا فيتنام 
لديها  وتايالند والهند وماليزيا، وهي دول 

كثافة سكانية كبيرة وتعمل بشكل منظم«.
أمــــا املــــــدرب األردنـــــــي جـــمـــال مـــحـــمـــود، الـــذي 
قــــاد مــنــتــخــب فــلــســطــني لــلــتــأهــل لــكــأس األمـــم 

األمــــور املــالــيــة، لــذلــك فــالعــبــنــا مــن املــمــكــن أن 
يــعــمــل فـــي ثــــالث جــهــات مــخــتــلــفــة بــعــيــدًا عن 
كرة القدم، وقد تكون هذه األمور أقل في دول 
الــخــلــيــج الــعــربــي، كــونــه يــعــيــش حــيــاة أشــبــه 
الشام هناك  بالالعب املحترف، لكن في بالد 

معاناة كبيرة بسبب الظروف املالية«.
اللعبة في  فــرصــة لتطوير  تــوجــد  ذلـــك  ومـــع 
دول غـــــرب آســــيــــا، ومـــــن ذلـــــك وضـــــع خــطــٍط 
واســتــراتــيــجــيــات حــديــثــة لــلــتــطــويــر، وخــلــق 
ــة نـــظـــام  ــ ــامـ ــ ــــع إقـ ــة، مـ ــ ــــويـ دوريــــــــــات مـــحـــلـــيـــة قـ
احتراف حقيقي في املجالني الفني واإلداري، 
املحلية،  املــبــاريــات باملسابقات  وزيـــادة عــدد 

في  الوطنية  االتــحــادات  استقرار  مع ضمان 
املــنــطــقــة. وبــعــد الــقــيــام بــالــخــطــوات املــاضــيــة، 
يتم العمل على خلق كــوادر إداريــة محترفة، 
االهتمام  مــع  الــعــربــي،  لــالعــب  وبيئة مالئمة 
أمامهم  الفرصة  وإتــاحــة  املتميزة،  باملواهب 
لالحتراف في الخارج، وبخاصة في أوروبا، 
املحلية،  السلطات  قبل  من  واهتمام حقيقي 
الــتــي يــجــب أن تــوفــر الــدعــم الــــالزم للرياضة 
ــى لـــدى الــجــمــاهــيــر، وتــأهــيــل  ــ الــشــعــبــيــة األولـ
املحللني، لتضمن  املــدربــني  قـــدرات  وتــطــويــر 
بــعــدهــا تـــوافـــد الــشــركــات الــتــجــاريــة الــكــبــرى 

التي ترعى اللعبة.
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دي يونغ: كان من الجميل أن نرى بعضنا بعضًا من جديد
إنه  قال العب وسط برشلونة فرانكي دي يونغ 
وأن  التدريبات  إلى  العودة  الجميل حقًا  كان من 
تباعد اجتماعي  يــرى زمـــالءه مــجــددًا بعد فترة 
اســتــمــرت ألســابــيــع بسبب فــيــروس »كـــورونـــا«. 
وقــال دي يونغ في مقابلة مع وسائل أعــالم في 
 ما تكون العودة جميلة 

ً
النادي »الكتالوني«: »عادة

أو أي توقف مــا. عادة  حني تكون هناك عطالت 
أربعة أسابيع،  أو  لثالثة  التوقف  ما كان يستمر 
وهو  أشهر،  ثالثة  نحو  نتحدث عن  اآلن  ولكننا 
وقت طويل. كان من الجميل حقا رؤيــة بعضنا 
ــد الـــالعـــب الــهــولــنــدي الـــذي  بــعــضــًا مـــجـــددًا«. وأكــ
قضى فترة التباعد االجتماعي في أمستردام أنه 
كان يجري تدريبات عديدة خالل الحجر املنزلي 
قبل عودته إلى فريق برشلونة من أجل املحافظة 
أن زمالئه أيضًا في حالة بدنية مقبولة ستتحسن مع  على حالة بدنية جيدة، واعتبر 
 بشكل فردي كان أمرًا إيجابيًا 

ً
مرور األيــام. وأضاف دي يونغ: »اعتقد أن التدريب أوال

لكي يقيم كل واحد كيف يشعر بدنيًا قبل بدء التدريبات الجماعية«.

فيفا وفيفبرو يوقعان على تعاون 
جديد لتشجيع كرة القدم النسائية

دشن االتحاد الدولي لكرة القدم والنقابة الدولية لالعبي كرة القدم للمحترفني )فيفبرو( 
تــعــاونــًا جــديــدًا لتشجيع كـــرة الــقــدم الــنــســائــيــة املــحــتــرفــة والــتــخــفــيــف مــن آثـــار فــيــروس 
كورونا، من خالل اجتماعات دورية لدراسة وضع الالعبات واملسابقات والتقويم الدولي 
للمنافسات. وأعلن »فيفا« عن هذه االتفاقية بعد مؤتمر عبر الفيديو بني الطرفني، أشارت 
من خالله املؤسسة الكروية الدولية إلى مبادراتها ملساعدة جميع الوكالء بالقطاع على 
 Rising our« النقابة تقريرًا حديثًا بعنوان مواجهة األزمة الصحية، فيما استعرضت 
كرة  فــي  الــتــطــورات  أحــدث  تفاصيل  الوثيقة  وتستعرض  بلعبتنا(.  )النهوض   »Game
تنافسية مستدامة وأن  »إنشاء هياكل  إلى  للسيدات، وتتضمن توصيات تهدف  القدم 
تتمتع الالعبات من جميع أنحاء العالم بظروف أفضل تسمح لهن باستغالل إمكاناتهن 
والتنافس مع أنديتهن أو منتخباتهن الوطنية«. وأشارت النقابة إلى أنها، بصفتها املمثلة 
الدولية لالعبي كرة القدم املحترفني، فإنها تسعى إلى تحسني وضع الالعبات بالتعاون 
مع شبكتها من االتحادات الوطنية للعبة. وبعد »موجة االهتمام غير املسبوقة بكرة القدم 
للسيدات التي ظهرت في كأس العالم 2019 في فرنسا، استثمر »فيفا« في سلسلة من 
البرامج للترويج لهذه الفئة وتطويرها«. في املقابل أبرزت مديرة قسم كرة القدم النسائية 
في »فيفا«، ساراي بارمان، أنه »في هذه األوقات الصعبة التي تمر بها كرة القدم والعديد 
من القطاعات األخرى، فإن الحوار مع »فيفبرو« سيساعد على تقديم املساعدة لالعبني 
املحترفني من جميع الفئات، وكذلك مواصلة العمل من أجل تطوير كرة القدم النسائية 

في جميع أنحاء العالم«.

مانشيني قلق بشأن الحمل والجهد
البدني الذي سيواجهه الالعبون

إيطاليا  عّبر روبيرتو مانشيني، مدرب منتخب 
عن قلقه إزاء الحمل والجهد البدني الذي سيواجهه 
هناك سلسلة طويلة من  أن  الالعبون، موضحًا 
املتبقية من موسم 2020/2019 يجب  املباريات 
سيبدأ  بقليل  وبــعــدهــا  الــصــيــف  هـــذا  تنتهي  أن 

املوسم الجديد.
ــــالل مــقــابــلــة أجــــراهــــا مــعــه  وأكــــــد مــانــشــيــنــي خـ
التلفزيون الرسمي لروما »أرى أن هناك فوضى 
إذا تحدثت فقط بصفتي مدربًا فأتمنى  كبيرة. 
لــلــعــودة والــبــدء  الــحــالــي تمامًا  املــوســم  أن ينتهي 
املقبل ستكون هناك  املوسم  في هــدوء، ألن في 
أعلم كيف  املباريات وال  سلسلة ال متناهية من 
ــاف مــانــشــيــنــي  ــ ســيــخــوضــهــا الـــالعـــبـــون«. وأضــ
الكرة  للعب  نعود  أن  وأتمنى  عــدة أشهر  الحقيقة نعيش حياة مختلفة منذ  »ولكن في 
من جديد، ألن هذا عملنا وأكثر ما نحبه وهو أكثر شيء يمتع الناس«. وحول إمكانية 
املقبل  حــزيــران/يــونــيــو  مــن منتصف شهر  انطالقًا  اإليــطــالــي  الـــدوري  بطولة  استئناف 
وإنهائه في شهر آب/أغسطس وذلك قبل بداية املوسم الجديد في األول من أيلول/سبتمبر، 
قال مانشيني »ستكون هناك الكثير من اإلصابات. أعتقد أنه إذا استؤنف املوسم لن 
يكون جميع الالعبني في أفضل مستوياتهم، ولكن شيئًا فشيئًا سيستعيدون حالتهم 

الرياضية. أتمنى أال تحدث الكثير من اإلصابات«.

وفي عام 2018، تفوق املصري محمد صفوت على جوردان 
العاملي،  التصنيف  فــي  املــركــز 100  الــذي يحتل  تــومــســون، 
براينيش غونسواران.  أمــام  آنينغ، وخسر  وذلــك في بطولة 
كما تأهل ألول مرة إلى بطولة »غراند سالم« في عام 2018 
أمام غريغور ديميتروف. وكان أول العب مصري  وخسر 
ُيشارك في بطولة »غراند سالم« منذ 22 سنة. كما شارك 
ــام 2018 مــع املــنــتــخــب املــصــري فــي بطولة  صــفــوت فــي عـ
»ديفيس كاب«، وتقدم إلى الدور الثالث ألول مرة عن »زون« 

أوروبا وأفريقيا.
يــبــلــغ طــــول الـــالعـــب املـــصـــري مــحــمــد صـــفـــوت مـــتـــرًا و80 
سنيتمترًا ويلعب باليد الُيمنى، وحقق أرباحًا مالية قدرها 
643 ألف دوالر أميركي. وحقق في منافسات »الفردي« 9 
انــتــصــارات مقابل 21 خــســارة، وحــقــق 25 لقبًا فــي جميع 
ـــــ131 في  الــبــطــوالت الــتــي شـــارك فيها، وهــو يحتل املــركــز ال

لــلــرجــال. وعــلــى صعيد مــشــاركــاتــه في  الــعــاملــي  التصنيف 
ــدور األول لبطولة  ــ الـ ــــالم«، خـــرج مـــن  بـــطـــوالت »الـــغـــرانـــد سـ
لبطولة  األول  ــدور  ــ ال ومـــن  عـــام 2020،  املــفــتــوحــة  أســتــرالــيــا 
من  »ويمبلدون«  بطولة  وودع   ،2018 عــام  املفتوحة  فرنسا 
دور التصفيات الثالث عام 2016، ومن دور التصفيات األول 
لبطولة أميركا املفتوحة عامي 2017 و2018. وعلى صعيد 
منافسات »الزوجي«، حقق صفوت ثالثة انتصارات مقابل 
الــفــئــة، ويحتل اليوم  8 خــســارات، وحــقــق 13 لقبًا فــي هــذه 

املركز الـ746 في التصنيف العاملي لفئة »الزوجي«.
وعلى صعيد مشاركاته في منافسات بطولة »ديفيس كاب« 
بني سنوات 2009 و2018، خاض صفوت 22 مباراة وحقق 
17 فوزًا مقابل 10 خسارات في منافسات الفردي مقابل 7 

انتصارات و4 خسارات في منافسات فئة »الزوجي«.
رياض...

هو من بني أبرز العبي التنس املصريني، ولد  في 19 أيلول/ 
سبتمبر عام 1990، وهو ُمشارك دائم في بطولة »ديفيس 
كاب« منذ عام 2009. محمد صفوت، هو املصنف األول بني 
العرب  النجوم  بني  ُمصنف  وأعلى  املصريني  التنس  العبي 
أخيرًا على  للرجال.  وتفوق صفوت  العاملي  التصنيف  في 
التونسي مالك الجزيري في الترتيب، وذلك بعدما وصل إلى 
وج 

ُ
نهائي بطولة هيلينسكي في فنلندا في عام 2019، كما ت

أليكس  على  تفوق  بعدما  الدولية  بطولة النسيستون  بلقب 
ُيتوج  أول العــب مصري  آنـــذاك  وأمــســى  النهائي،  فــي  بولت 

بلقب بعد الالعب تامر الصاوي في عام 1996.
ميزة ووصل 

ُ
وفي عام 2016، تابع محمد صفوت مسيرته امل

إلى نهائي بطولة كينتيرا، وهناك خسر أمام ماكسيميليان 
مــارتــيــريــر، كــمــا وصـــل إلـــى الــــدور نــصــف الــنــهــائــي لبطولة 

النسيستون عام 2017، وخسر أمام ميتشيل كروغير.

محمد صفـوت

على هامش الحدث

العب تنس مصري 
حقق الكثير من 
اإلنجازات ويحتل 

المركز الـ131 في 
التصنيف

وجه رياضي

)حوالي  إسترليني  جنيه  ماليني   3.3 قدرها  يونايتد خسائر  مانشستر  فريق  سجل 
الربع األول من عــام 2020 بسبب أزمــة فيروس كــورونــا. وحقق  4 ماليني دوالر(، في 
 قدره 26 مليون جنيه إسترليني، وهو أقل بنسبة 51.7% مقارنة 

ً
النادي اإلنكليزي دخال

تراجع  على  الخسائر  هــذه  في  باللوم  الفريق  وألقى  املاضي.  العام  من  نفسها  بالفترة 
الدخل من البث التلفزيوني، بسبب تعليق مباريات الدوري اإلنكليزي منذ 13 آذار/ مارس 
النتائج  التنفيذي ليونايتد، إد وودوارد، أنه على الرغم من  املاضي. في وقت أكد املدير 

املالية الضعيفة فإنه يتوقع عودة األمور إلى طبيعتها. 

صورة في خبر

يونايتد يخسر 4 ماليين دوالر بسبب كورونا

Saturday 23 May 2020 Saturday 23 May 2020
السبت 23 مايو/ أيار 2020 م  30  رمضان 1441 هـ  ¶  العدد 2091  السنة السادسة السبت 23 مايو/ أيار 2020 م  30  رمضان 1441 هـ  ¶  العدد 2091  السنة السادسة

رياض الترك

هـــي قــصــة كـــرويـــة غــريــبــة فــريــدة 
مــــن نـــوعـــهـــا مـــحـــصـــورة فـــقـــط فــي 
الــــدوري الــبــرازيــلــي. عــن القميص 
الذي يحمل الرقم 24 الذي يتجنبه الالعبون 
الرقم  عن  على سمعتهم وصورتهم.  حرصًا 
 برهاب املثلية، 

ً
امللعون الذي يرتبط مباشرة

وعـــن رفـــض الــجــمــاهــيــر لــكــل مــن يــرتــدي هــذا 
الرقم على أرض امللعب.

في عالم كــرة القدم وكــأي شــيء في الحياة 
األكثرية  زالــت  مــا  وتقاليد  معتقدات  هناك 
تــؤمــن بــهــا، ألنــهــا تــتــعــلــق بــثــقــافــة مجتمع 
: »اشتريت 

ً
وأجـــداد. كــرويــًا، قــد نسمع مــثــال

حذاء جديدًا، لم يكن خيرًا علّي في امللعب« 

قضية الرقم 24
القميص الُمحرم

تدرك إدارة ريال مدريد جيدًا، أن فوز سوسيداد بالمباراة النهائية في كأس ملك إسبانيا، بعد عودة 
المنافسات الرياضية، عقب الحد من انتشار فيروس كورونا، سيجعل الجميع يعلم جيدًا أن استثمار 

األموال بأوديغارد لم يكن عبثًا، وعليهم العمل على عودته إلى »الملكي«

تقرير

أو »لـــــــون الـــقـــمـــيـــص الــــجــــديــــد لــــم يـــِرحـــنـــي 
أمــور  مــتــواضــعــًا«. هــي  أداًء  أقـــدم  وجعلني 
ــاديــــة بــالــنــســبــة ألي العـــــب كـــــرة قـــــدم أو  عــ
ريـــاضـــي، األشـــيـــاء املــلــمــوســة بــالــنــســبــة له 
البرازيل  في  لكن  عليه.  املعنوي  أثرها  لها 
 قصة »تحريم« القميص رقم 24 ليست 

ً
مثال

مرتبطة بلعنة أو سوء حظ، باختصار هذا 

 بــاملــثــلــيــة، ومـــن هنا 
ً
الــرقــم يــرتــبــط مــبــاشــرة

تبدأ القصة.

»جوغو دو بيشو«
قـــديـــمـــًا  بــــــــدأت   »24« الـــــرقـــــم  ــول  ــ ــ حـ الــــقــــصــــة 
وتحديدًا مع لعبة قمار غير قانونية اسمها 
الــحــيــوانــات«.  »لــعــبــة  أو   »Jogo De Bicho«
هـــي فـــقـــدت شــهــرتــهــا الـــتـــي اكــتــســبــتــهــا أيـــام 
السابقة، لكنها تضُم رقمًا من بني  األجــيــال 
ألف رقم أمسى لعنة في كرة القدم البرازيلية، 
وهــــو ُمـــحـــرم ثــقــافــيــًا ويــنــبــذ مــجــتــمــعــيــًا. في 
ــم يــرمــز لــحــيــوان. الــرقــم »24«  الــلــعــبــة كــل رقـ
 ،»Veado« البرتغالية  وباللغة  للغزال  يرمز 
البرتغالية  شابهة باللغة 

ُ
امل  »Viado« وكلمة

ــــي  ـــنـــســـب لــلــمــثــلــيــني فــــي أراضـ
ُ
الـــبـــرازيـــلـــيـــة ت

»السامبا«. وبسببها أمسى ارتداء الرقم 24 
نـــادرًا فــي كــرة الــقــدم الــبــرازيــلــيــة، والتخلص 

منه واجب بأي طريقة.

خوف من األحكام
في الــدوري البرازيلي تجنب ارتــداء القميص 
رقم 24 أمر سهل جدًا، فهو أقل األرقام املطلوبة 
 فـــي أي فـــريـــق. ولــلــتــوضــيــح أكـــثـــر كــان 

ً
ــــال أصـ

الحارس برينو كوستا )20 سنة(، الوحيد من 
بني 600 العب في بطولة الدوري الذي ارتدى 
القميص رقم 24 هذا املوسم. طبعًا هو حارس 

احتياطي ال يلعب كثيرًا.
كاملة  درايـــة  أمست على  األنــديــة  أن  الحقيقة 
الالعبني،  بني  املشاكل  وتتجنب  الرقم  بعقدة 
وذلك عبر منحه لالعب ظهوره نادر. ومؤخرًا 
أمــســى الــرقــم رفــيــق الــحــارس الــثــالــث الـــذي لن 
يلعب كثيرًا. ُيضاف إلى ذلك أن تجنب الرقم 
محليًا مــمــكــن، لــكــن قــاريــًا صــعــب، ألن »كــوبــا 
1 حتى  مــن  الترقيم  جبر 

ُ
ت لــيــبــيــرتــادوريــس« 

30. يـــقـــول رئـــيـــس فـــريـــق بــاهــيــا الـــبـــرازيـــلـــي، 
غيلليرمي بيليتاني: »طاملا األرقام موجودة، 
عــلــى الــالعــبــني اخــتــيــار أرقــامــهــم. لــيــس لدينا 
تــأثــيــر عــلــى قـــرارهـــم طــبــعــًا، إن لــم يــخــتــر أحــد 
الرقم »24«، لن أشك في األمر، سيكون بسبب 
سبقة عليه من 

ُ
امل الخوف من إطــالق األحــكــام 

الجماهير البرازيلية«.

رفض من المدرجات
البرازيلية  الجماهير   على 

ً
األمــر ليس سهال

أبـــدًا، كــل مــن يــرتــدي الــرقــم 24 فهو »مثلي«، 
. وحتى أساطير 

ً
لم يكن كذلك فعال حتى لو 

ــل مـــثـــل رونــــــالــــــدو »الـــــظـــــاهـــــرة« أو  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
، لو ارتــدوا القميص رقم 24 

ً
رونالدينو مثال

البرازيلي، سيتعرضون لهجوم  الــدوري  في 
عنيف وشرس.

ــزء مــن  ــ ــذه الــجــمــاهــيــر هــــي جـ ــ املــشــكــلــة أن هـ
املجتمع الــبــرازيــلــي الـــذي يــرفــض »املــثــلــيــة«. 
الــــرقــــم »24« ونــــظــــرًا الرتـــبـــاطـــه  ــإن  ــ وعـــلـــيـــه فـ
التاريخي بكلمة »Viado« املنسوبة للمثليني 

تعلّم مارتن أوديغارد 
بشكل جيد للغاية من 

تجربته في هولندا

غابريال باربوسا 
ارتدى الرقم وتحدى 
الجمهور في مباراة 
واحدة )ديفيد 
)Getty/نورماندو

ال يُعد الرقم 24 لعنة ألي رياضي في العالم، فهناك الكثير من النجوم 
الرياضات،  مختلف  في  الرقم  هذا  يحمل  الذي  القميص  ارتدوا  الذين 
القضية  وتبقى  براينت.  كوبي  األميركية  السلة  نجم  أبرزهم  ولعل 
الذين يرفضون هذا  البرازيلي وجماهيره  الدوري  محصورة فقط في 
خارج  محترف  برازيلي  العب  أي  يتأثر  ال  وقت  في  قاطعًا.  رفضًا  الرقم 
البرازيل بارتداء القميص رقم 24، فخارج بالد »السامبا« األمر طبيعي وال 

يسبب ارتداؤه أي مشكلة ألي العب.

فقط في بالد »السامبا«

ــتـــه على  فـــي الـــبـــرازيـــل، أمــســى ُمــحــرمــًا ورؤيـ
الظهر تثير غضب كل من في املدرجات.

إحصائية تكشف الرفض
فـــي إحــصــائــيــة خـــاصـــة تـــم إعــــدادهــــا كشفت 
حــجــم رفــــض الـــرقـــم 24 فـــي أكـــبـــر 12 فــريــقــًا 
يرتدون  الذين  الالعبني  إن عدد  إذ  برازيليًا، 
القمصان من األرقــام 1 حتى 5 هم 52 العبًا، 
بينما 55 العبًا يرتدون القمصان بأرقام بني 
6 و10. أما القمصان ذات األرقام من 11 حتى 
15 فيرتديها 46 العبًا وكذلك من 16 حتى 20 
حوالي 44 العبًا، في وقت فإن القمصان من 

21 حتى 23 يرتديها 32 العبًا.
لفت أن القميص رقم 24 يرتديه ثالثة 

ُ
لكن امل

العــبــون فــقــط وهـــم حـــراس مــرمــى احتياطي 
ثالث في األندية التي يلعبون معها، في حني 
أن 62 العبًا يرتدون قمصان أرقامها بني 25 
أرقامها بني  و30، 32 العبًا يرتدون قمصان 
أرقامها  قمصانًا  يرتدون  25 العبًا  و36،   31
بني 37 و41 وأخيرًا 11 العبًا يرتدون قمصانًا 
الــالعــبــني  اخـــتـــيـــار  أن  ـــلـــفـــت 

ُ
امل و46.   42 بـــني 

مــرتــفــع: 104  بــني 20 و30 مجموعه  لــأرقــام 
العــبــني )املــجــمــوع 339 العـــبـــًا(، مــا يــعــنــي أن 

استبعاد الرقم 24 مقصود وواضح.

مقاومة وتحٍد
ــداء القميص  الــكــامــل لفكرة ارتــ رغــم الــرفــض 
رقم 24، إال أن بعض الالعبني قرروا املقاومة 
ــرز األمــثــلــة  ــ وتــــحــــدي الـــجـــمـــاهـــيـــر. وربــــمــــا أبــ
املهاجم النجم غابريال باربوسا الذي ارتدى 
الــقــمــيــص رقــــم 24 فـــي مـــبـــاراة لــتــكــريــم نجم 

السلة األميركية كوبي براينت.
لــه هدف  وبعد ذلــك اتضح أن باربوسا كــان 
آخـــــر مــــن وراء ارتــــــــداء الــقــمــيــص مــــع فــريــق 
فــالمــيــنــغــو، وهـــو تــحــدي الــجــمــاهــيــر إلنــهــاء 
حالة »رهــاب املثلية« واعتبار كل من ارتدى 
هذا الرقم ُمجرمًا في املجتمع. وهناك فيكتور 
انتقل  عندما  القميص  ارتـــدى  الــذي  كارييو 
فالفيو العب  وكذلك  كورينثيانز،  فريق  إلى 
ــــذي طــلــب الـــرقـــم شــخــصــيــًا بــعــد أن  بــاهــيــا الـ
تــعــاقــد الــفــريــق مــعــه ولـــم يخجل مــن ارتــدائــه 
الــجــمــاهــيــر الكبيرة  أمـــام  املــلــعــب  عــلــى أرض 

الحاضرة في املدرجات خالل املباريات.
هذه هي قصة الرقم 24. هي قضية رياضية 
ثقافية تتعلق بقدرة تقبل جمهور هو جزء 
من مجتمع ألي العب يرتدي هذا الرقم على 
ظهره. هــذا التقليد لن ينتهي ولــو بعد 100 
حرم ارتداؤه في الدوري 

ُ
سنة، هو القميص امل

البرازيلي وإال العار، العار!


