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{ بـاريس - اف ب: يـبـحث العـبـو كـرة
الـقـدم في أوروبـا عن وسـائل مـخـتـلـفة
ـلء وقت فــــراغــــهم في ظـل تــــعـــلــــيق
ـنـافـسات بـسـبب الـفـايـروس كـورونا ا
ــســتــجـــد ويــنــشــرون عـــبــر مــواقع ا
الـــتــواصل نــشــاطــات مـــتــنــوعــة مــثل
تـمـضـيـة الـوقت مع أوالدهم االهـتـمـام
بــــعـــــشب احلــــديـــــقــــة والــــلـــــعب مع
كـالبــهـم.وفــرض تـــفـــشي الـــفـــايــروس
كوفـيد-19 الذي حـصد حـياة أكـثر من
سـتـة آالف شـخص حـول العـالم شـلال
ـنـافـسـات الـريـاضـيـة شـبه كـامل في ا
الســيــمـا في أوروبــا حــيث  تــعــلـيق
مـنافـسـات مـعظم الـبـطـوالت الوطـنـية
إضـافــة الى مـسـابــقـتي دوري األبـطـال
. وترافقت هذه و"يوروبا ليغ" القـاريت
االجراءات مع قيـود صارمة عـلى حركة
التـنقل والـسفـر ما وضع الالعـب في
مواجهـة واقع غير مـألوف في فترة من
وسم عادة ما يكون جدولها مزدحما ا
الســــيـــمــــا مـع اقـــتــــراب الــــبــــطـــوالت
ــســابــقــات من مـراحــلــهــا األخــيـرة وا

احلاسمة.
W³FK « Âu$

وجلــأ الــعـديــد من جنــوم الـلــعــبـة الى
حـــســابــاتــهـم عــلى مــواقـع الــتــواصل
شـاركـة جتارب غـيـر مألـوفة بـالـنسـبة
إلــيـهم في هــذه الـفـتــرة وأقـر الــعـديـد
مـنـهم بـأنه "لم يـتـبق شيء" لـلـقـيام به
في انــتـظـار مـعــرفـة مـا سـيــكـون عـلـيه
ـوسم.ومن هـؤالء العـبـو ريال مـصيـر ا
مــدريــد اإلســبـانـي الـذيـن وضـعــوا في
ــاضي بـعـد حـجــر صـحي األســبـوع ا
تـسجـيل إصـابـة أحـد العـبي فـريق كرة
ـلـكي بـالـفـايروس الـسـلـة في الـنـادي ا
ـستجـد.ونشر قـائد فريق كرة كورونا ا
ـدافع سيرخـيو راموس لـقطات القدم ا
وأشـــرطـــة مــــصـــوّرة له وهــــو يـــقـــوم
بتمـارين رياضـية داخل منـزله على آلة
اجلــري.أمـــا مــاركــو أســنــســيــو الــذي
تعرض إلصابـة في الركبـة صيف العام
 2019 فنشر صورة له وهو يواصل

ــرة في حـديـقـة الـتـعــافي ولـكن هـذه ا
منزله.

ـهـاجم الـفـرنسـي كر أمـا زمـيـلـهـمـا ا
ـــة والـــذي يـــعـــرف عـــنه حـــبه بــنـــز
لتمضية الوقت في منزله فنشر صورا
له وهـو يـقـوم بــتـمـارين االحـمـاء ورفع
ـعتـاد كغـيره من األثقـال.لكن الالعب ا
احملتـرف علـى تخصـيص وقت طويل
لــلــتــمـاريـن والـتــزامــات احلــفــاظ عـلى
لل.وقال اللياقة أقـر بأنه بدأ يشـعر با
في شريط مـصور "أنـا هنـا في حديـقة
مـنــزلي لـيس لـدي مــا أقـوم به".وظـهـر
هـاجم البـالغ من العـمر  32 عاما في ا
الـشريط الى جـانب كـلـبه وهـو ما دفع
العديد من مسـتخدمي مواقع التواصل
ــمــثل األمـيــركي ويل الى مــقــارنـتـه بـا
سـميـث في فيـلم "آي آم لـيـجـنـد" حيث
ـفردهما ضي وقتا طـويال مع كلبه 
في مــديــنـة نــيـويــورك بــعـدمــا أصـبح
الـبـشـري الـوحـيـد بـصـحـة سـلـيـمـة في
دينة األميركية ناجيا من وباء قضى ا
عــلى غـالـبــيـة سـكــانـهـا.أمـا الــفـرنـسي
فـابـيـان كـازور العب نـادي ريـال مـدريد
لـكـرة الـسـلـة فـأطـلق قـنـاة بث مـبـاشر
عــبـــر مـــواقع الـــتـــواصل لـــعـــرض مــا
يـواجـهه خالل فـتـرة احلـجـر الـصـحي
وقــام من خاللــهــا بـتــحــدي ريـاضــيـ
ومــشـاهــيــر بـتــمـارين مــتــزامـنــة مـثل
البـلجـيكي تـيبـو كورتـوا حارس مرمى
ـــلـــكي وزمــــيـــله الـــســـابق الـــنـــادي ا
الــسـلــوفــيـني لــوكـا دونــشــيـتش العب
داالس مـافـريـكـس حـالـيـا والـذي يـجـد
ـنـزل في ظل تـعـليق نـفسـه أيضـا في ا
دوري كــــرة الـــــســــلـــــة في الـــــواليــــات
ــتــحــدة.أمــا العـبــو بــرشــلــونــة بـطل ا
الــدوري اإلســبــاني فــيــخــضـعــون في
نـزل لـبرنـامج تـدريب رياضي "مـحدد ا
وخــاص" بــكل مــنــهم وضــعه اجلــهـاز
راقبته عن بعد الفني للفريق ويقوم 
بــــــاســـــتـــــخـــــدام أجــــــهـــــزة قـــــيـــــاس
بـــيــومـــتـــريـــة.ونــشـــر قـــائـــد الــفـــريق
األرجــنـتــيــني لـيــونـيـل مـيــسي صـورة

جتـمــعه مع جنـلــيه في مـنـزلـه مـرفـقـة
برسـالـة جاء فـيـها "هـذه أوقـات معـقدة
ا بالنسبة إلـينا جميعـا. نحن قلقون 
سـيــحـدث ونـريـد ان نــسـاعـد من خالل
وضع أنفـسنـا مـكان الـذين يعـانون من
أسوأ ما يـحصل ألنه أثّـر عليـهم بشكل
مــبــاشـر  أو مـن خالل تــواجـدهـم عـلى
راكز ستشفيات وا اخلط األمامي في ا
الطبـية".وتابع "يـجب ان تبقى الـصحة

األولوية هذا وضع استثنائي".
W¹œd  s¹—ULð

وتــشــكـل الـتــمــاريـن الــفــرديــة مــحـورا
أســاســـيــا لـــنــشـــاطــات الالعـــبــ في
ــهـاجـم الـبــولــنـدي مــنــازلـهـم.ونـشــر ا
ـــانـي روبــرت لــبـــايـــرن مـــيـــونـــيخ األ
لـيــفـانـدوفــسـكي صـورة لـه وهـو يـقـوم
ـنـزلـية وابـنـته مـستـلـقـية بـالـتمـارين ا
عـلى ظـهـره مــرفـقـا الـصـورة بـتـعـلـيق
ســاخـر جــاء فـيه "تــمــارين قـاســيـة في
نـزل".أما الـبرازيـلي دوغالس كوسـتا ا
العب يـوفـنـتـوس اإليطـالي الـذي وُضِعَ
كل أفراده في احلجر بعد ثبوت إصابة
زمـيلـهم دانـيـيـلي روغاني بـالـفـيروس
فــنــشــر شــريــطـا مــصــوّرا وهــو يــقـوم
ـــراوغــة كــلــبه بــالـــكــرة في حــديــقــة
ـهاجم األرجـنـتـيني مـنزله.أمـا زمـيـله ا
بـاولــو ديـبـاال فـنـشــر أشـرطـة مـصـوّرة
لـقيـامه بـالتـمـارين على مـرأى من كـلبه
الـذي حـاول مـرارا مــنـعه من مـواصـلـة
ذلك.وتعـد إيـطالـيا أكـثـر الدول تـضررا
بااللفايروس في أوروبا وسجلت فيها
حـــتى مـــســـاء األحــد  1809 وفـــيــات
بيـنما تـخطى عـدد اإلصابات عـتبة 24
ألفا.ونشر التشيلي أليكسيس شانشيز
ـعـار الى إنـتـر مـيالن من مـانـشـسـتـر ا
يونـايـتد اإلنـكـليـزي صـورا وهو يـقوم
بـــجـــمع قـــطع من اخلـــشب.وانـــصــرف
وبـيلي الى مهـاجم التـسيـو تشـيـرو إ
ابـتـكـار تـقــنـيـات "تـرقـيص" الـكـرة لـكن
بـاسـتـخـدام ألـعـاب صـغـيـرة أو إعـداد
وجـبــات طـعـام لــعـائـلـتـه.وفي فـرنـسـا
انـــــصـــــرف العــــبـــــون الـى هـــــوايــــات

بـسـيـطـة.وجلــأ العب رين جـيـمس لـيـا
ســيـلـيــكي الى حـســابه عـلى "تــويـتـر"
ــســابــقــات لــنــشــر مــواعــيــد بــرامج ا
الـتــلـفـزيـونــيـة وكـشف حــبه لـلـبـرامج
الغنائـية.أما مدافع أجنـيه رومان توما
فـــأكــد انـه حتــدث الى زمـالئه "وقــلـــنــا
لــبـعــضـنــا الـبــعض (حـســنـا الــطـقس
جـمــيل وحـان وقـت جـزّ الـعــشب). لـذا
قـمت بــجـزّ الـعـشب فـي احلـديـقـة هـذا
يــوفّــر لي الـــوقت لــلـــتــفــكـــيــر بــأمــور
أخرى".من جهته حذر العب خط وسط
ستـراسـبـورغ أدريان تـومـاسون من ان
على الالعـب االستـعداد لـفترة طـويلة

من "الفراغ". 
وأضـاف "لن يـكـون لـديـنـا مـا نـقـوم به
وسم وهـذا أمر لم يحصل في خضم ا
من قبل. لقد انـقلبت عاداتـنا رأسا على
ــشــاهــدة عـــقب" مــتــابــعــا "ســأقــوم 
مسلسالت تـلفزيونـية وأفالم لكن األمر

سيكون محدودا".
…b¹bł  UÐU «

وأعــلــنت مــالـيــزيــا عن تــســجـيل 125
حـــالــة إصــابــة جــديـــدة بــالــفــايــروس
كـورونـا مـعظـمـهـا مـرتـبط بـحفـل ديني
حضره حوالي  16 ألف شخص.وبذلك
يــرتــفـع عــدد اإلصــابــات اجلــديــدة في
البالد إلى  553 لـتـظل األكـثـر تـضـررا

في منطقة جنوب شرق آسيا.
وأعلنت تـايوان تـسجيل ثـماني حاالت
إصــابـة جــديـدة بــالـفــايـروس كــورونـا
سـتجـد امس  االثنـ في أكبـر زيادة ا
صـابـ اجلدد يـوميـة رغم أن جـمـيع ا
وصــــلــــوا الـــــبالد من اخلـــــارج.وبــــلغ
إجمـالي عدد اإلصـابات في تـايوان 67
ـــصـــابـــ حــــالـــة. ومن بـــ أحـــدث ا
أشـــخــــاص عـــائــــدون من الــــنـــمــــســـا
انيا.وقالت تايوان يوم السبت إنها وأ
دة 14 ستـبدأ في فـرض حجـر صحي 
يـومـا عـلى جـميـع الوافـدين إلـى البالد
من منطـقة شنـجن األوروبية بـاإلضافة
إلى بريطانيا وأيرلندا.وقالت احلكومة
في بــيـان يــوم االثــنـ إنــهـا ســتـوسع
نـطـاق حتـذيـر الـسـفـر وتـنـصح الـناس
بـعـدم السـفـر مـا لم تـكن هـنـاك ضرورة
مــلــحــة إلى  13من دول شــرق أوروبــا
و 15من دول الــشـرق األوسـط وخـمس
دول في أمـريـكـا الـشـمـالـية وتـسع دول
في آسـيــا الـوسـطى.وحــصـلت تـايـوان
عــلى إشــادة من خــبــراء دولــيــ عــلى
بـكرة التي اتخذتها إجراءات الوقاية ا
ـنع انــتـشـار االلـفـايــروس لـكـنـهـا اآلن
نع دخول حاالت من تكثف اإلجـراءات 
اخلـارج. ونصـح وزير الـصـحـة الـناس
بــعــدم الـســفــر عــلى اإلطالق.وســجـلت
تايوان حالـة وفاة واحدة بـااللفايروس
وتعافى  22 شخصـا منه وخرجوا من
ستـشفـيات. وباقي احلـاالت في حالة ا

مستقرة.
قال مـسؤول بـوزارة الـصحـة اإليرانـية
عـــلـى تـــويــتـــر امـس االثـــنـــ إن عــدد
الوفـيات بـسبب الـفايـروس كورونا في
الــبالد ارتــفــاع إلى  853 حــالــة بــعــد
تـســجـيل  129حــالـة خالل الــســاعـات
ـاضـية بـيـنـما زاد األربع والـعشـرين ا
عدد اإلصـابات إلى 14991. وقال علي
رضا وهـاب زاده في تـغـريدة ”سجـلـنا
خـالل الــســـاعـــات األربـع والــعـــشـــرين
ـاضـيـة  1053 حـالـة إصـابـة مـؤكـدة ا
جــديــدة بــالــفــايــروس كــورونــا و129
ـسـؤولون حـالـة وفـاة جـديدة“.ودعـا ا
ـواطـنـ إلى الـبـقـاء في بـيـوتـهم في ا

محاولة الحتواء تفشي الفايروس.

ÂUF « d¹b*«

العبون يستخدمون الكمامات للوقاية من فايروس كورونا


