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رفــض جـــــــــــــــــان
مــــيـــــشــــيل أوالس
ــبـيك رئــيس نــادي أو
ليون الفرنسي استبعاد
خـيـار مـواجـهـة يـوفـنـتـوس
عـلى أرض مـحـايـدة في إيـاب
دور الـ 16مـن دوري أبــــــــــطـــــــــال

أوروبا.
وحــقق لـيـون فـوزا مـهـمـا في مـبـاراة
الــذهــاب الــتي أقــيــمت فـي فــرنــسـا

اضي. بنتيجة (0-1) األربعاء ا
قرر أن يلتقي الفريقان في ومن ا
لـعب أليـانـز ستـاديوم اإليـاب 
بــتـوريــنـو وسط مــخـاوف من
فيروس كـورونا الذي انـتشر
في إيــطــالـــيــا وألــغي عــلى
إثـره الـكثـيـر من مـبـاريات

الكالتشيو.
وقــــــــــــــــــــال أوالس فـي
تـصـريحـات لـصحـيـفة
"لــيـكــيب" الــفـرنــســيـة
"االحتــاد األوروبي هـو
من سيقرر أين سنلعب".
وأضـــاف "هـــنـــاك بــــعض الـــعـــنـــاصـــر
اجلديدة التي يجب أن يتم تقييمها ألن
فـريق يـوفـنـتـوس حتت  23عـاما دخل
في احلـجر الـصحي إنـهم قلـقون بـشأن

." إصابة  4العب
وتـابع رئـيس ليـون "الالعـبون الـشـباب
يـتـدربــون مع الـفـريق األول وبــالـتـالي
كن إصابتهم سنرى ماذا سيحدث".
وخـتم "ســأنـتـظـر لــسـمـاع مــا سـيـقـوله
االحتــــاد األوروبي أتــــمـــنـى أن تـــصل
أخـبــار جــيــدة وفي أســوأ احلـاالت ال
ـــكن اســتـــبــعــاد أن نـــلــعب في أرض

محايدة".
كـشـفت تقـاريـر صحـفـية في فـرنـسا أنه
ـمــكن إقـامــة مـبــاراة الـعـودة من ا
بــــ بـــاريس ســـان جـــيـــرمـــان
وبــوروسـيـا دورتــمـونـد في
ثمن نـهائي دوري أبـطال
أوروبـــــــا بـــــــدون

جمهور.
وكتبت صـحيفة
"لـــوبــاريــزيــان"
الـــفــــرنـــســـيـــة
الـيــوم اإلثـنـ
أن االحتــــــــــــاد
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نـيـويــورك (أ ف ب) - أعـلـنت شـبـكـة "دازون" الـريـاضــيـة خلـدمـات الـبث الـتـدفــقي االثـنـ اطالق اعـمـالـهـا فـي نـحـو مـئـتي بـلـد ومـنــطـقـة لـتـصـبح اول خـدمـة ريــاضـيـة تـدفـقـيـة في االحـداث
رحلـة االولى" من التـطوير الكمة وفـقا لـبيان وصف بـدء تشـغيلـها بـانه "ا ـنصة الـتي كانت مـتوافـرة حتى االن في تسع دول مـوادها أوال بـاللغـة االنكـليزيـة في رياضـة ا بـاشرة.وسـتقدم ا ا
ـنصة في كنـدا حقوق بث بطـولة كرة القـدم االميركية "أن اف أل" ـزيد من الرياضـات في بلدان متـواجدة فيهـا بالفعل حـيث تتحكم بـبعض االلعاب الـرائدة.وتملك ا ي.وتغطي "دازون" ا الـعا

انيا في اتفاق يبدأ سريانه من موسم 2021 الى 2022. وقد حصلت اخيرا على جزء كبير من حقوق دوري ابطال اوروبا في كرة القدم داخل ا
الكم كانيـلو الفاريـز "ماتش روم بوكـسينغ يو أس اي" مع الكـمة بينـهم "غولدن بـوي بروموشنـز " مع ا نصـة على اتفاقـها مع مروّجي ا وبوصـولها الى مئـتي بلد ومـنطقة جـديدة ستعـوّل ا
واجهة ـتوج باربعـة اوزان مختـلفة حـتى االن  كسيـكي ساول "كانـيلو" الـفاريز ا .وسـيكون نـزال ب بطل الـوزن الثقـيل ا انطوني جـوشوا و"جي جي جي برومـوشنز" مع غـينادي غـولوفك
ـصدر مـتابع قـبل.وستـكلـف االشتـراكات ب 5 و15 دوالرا اميـركيـا في الـشهـر الواحـد بحـسب االسواق وفـقا  خـصم لم يـعلن عـنه بـعد أول حـدث متـاح على "دازون" في  2 ايـار/مايـو ا

للمسألة.
وقـال ان اخلدمة تخـطط لتقد نـزاالت "في نهاية كل اسـبوع" مضيـفا ان الشبـكة تملك 8 ماليـ مشترك راهـنا.وفي ظل تزايد مـساحة البث الـتدفقي يواجـه نقل االحداث الريـاضية حتدي
باراة واحـدة مباشرة.وسقطت عـدة منصات ضحيـة لهذه القيود ـشاهدين  يـا واحلاجة الى منصـة قادرة تقنيا عـلى استيعاب مالي ا بـاعة عادة الى دول وليس عا : حقوق النقل ا رئيسيـ

في كاس العالم االخيرة في روسيا عام 2018 بينها شبكتا "اي اس بي ان" االميركية و"بي بي سي" البريطانية.
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واصل الــــنـــجـم الـــصــــربي نــــوفـــاك
ديـوكـوفـيـتش عـروضه الـقـويـة هذا
ــــوسم بـــعـــد تــــتـــويـــجه بــــلـــقـــبه ا
اخلـامس في مـســيـرته االحــتـرافـيـة

ببطولة دبي .
ـيًـا التـركـيز ـصنف األول عـا وبـدأ ا
قـبل وهـو إنـديان اآلن عـلى هـدفه ا
ويـلز أولـى بطـوالت األسـاتذة الـ 9

وسم. في ا
وحـقق ديــوكـوفـيـتش 18 انـتـصـارا
ـوسم بل حقق 21 فوزا على هذا ا
ــة بــاحــتــســاب الــتــوالـي دون هــز
مـبـاريـاته الـثالث الـتي خـاضـهـا في

اضي. وسم ا كأس ديفيز ا
ويـــرغـب في مـــواصـــلــــة ســـلـــســـلـــة
ـتـتـالــيـة في إنـديـان االنـتـصــارات ا
ويـلـز التي تـنـطـلق يوم 12 مارس/
آذار اجلاري حـيث يـحمل الـصربي
الرقم الـقياسي ألكـثر من تـوج بلقب

الـبـطـولـة بـواقع 5 مـرات مـنـاصـفـة
مع السويسري روجر فيدرر.

وقـال ديـوكـوفـيـتش بـحـسب مـا نقل
مــوقع رابـــطــة مـــحــتـــرفي الـــتــنس:
"حـــددت أهـــدافي وبـــاتـت واضـــحــة

بالنسبة لي وأعمل لتحقيقها".
وتابع: "أحاول الـبقاء بصـحة جيدة
ـــيـــزة في ـــشـــاركــة  كـي أحــظـى 
بــطـــولــتي إنــديــان ويــلــز ومــيــامي
خاصة أن ذلك لم يحدث لي في آخر
 3ســنــوات أنــا مــتــحـفــز لــلــظــهـور
بـشكل جـيد وهـنـاك أيضًـا كثـير من

كن جمعها". النقاط التي 
وحقق ديـوكوفـيتش طـوال مسـيرته
االحـتــرافـيـة  50انـتــصـار وتـعـرض
لـ 9هـــزائـم في إنـــديـــان ويـــلـــز ولم
يــتــوج بــلــقـب الــبــطــولــة مــنــذ عــام

2016.
ويـــعــد ديــوكـــوفــيـــتش واحــد من 5
العـبـ تـمـكـنـوا من الـفـوز بـثـنـائـية

إنديان ويلـز وميامي في عام واحد
إلـى جـانب كـل من بـيـت سـامــبـراس
(1994)  ومارسيلو ريوس (1998)
وأنــــدري أجـــاسي (2001) وروجـــر
فــــــــيـــــــدرر (2005 و2006 و2017)
حـــــيث ســـــبق أن تـــــوج الــــصـــــربي
بــالـــثــنــائـــيــة أعــوام 2011 و2014

و2015 و2016.
وعـن ذلك قــــــال ديـــــوكــــــوفـــــيــــــتش:
"تــاريـخـيًــا فـزت بــلـقب الــبـطــولـتـ
كــثــيـــرًا أمــلك أســبــوعــ اآلن قــبل
خوض أول مباراة في إنديان ويلز
وبـــالــتــالي أمــلك الـــوقت لــلــتــعــافي
والــراحـــة واالســتـــعــداد لـــلــظـــهــور

بأفضل شكل".
ويحمل ديوكوفيتش الرقم القياسي
أيــضًــا كــأكــثـر الـالعــبــ تــتــويــجًـا
بــبـطــولــة مــيـامـي بـواقع 6 ألــقـاب

مناصفة مع أجاسي.
وبالـنظر إلى مـسيرته احلـالية التي

تـشمل 21 انـتـصارا مـتـتالـيـا سبق
أن حـــــقق الـــــصـــــربـي ســـــلـــــســـــلــــة
اثـلـة على األقل في 7 انـتصـارات 
مــنــاســبـــات طــوال مــســـيــرته كــان
أفضلها   43  انتصارا متتاليا ب

عامي  2010 و2011.
ـوسـم وتـتــويـجه وعن تـألــقه هــذا ا
بـــلــقـب الــنـــســخـــة األولى من كــأس
رابـطـة محـترفـي التـنس وأسـترالـيا
ـــفـــتـــوحـــة إلى جـــانب دبي عـــلق ا
الــــــصــــــربـي: "أجــــــد احلـــــــافــــــز في
الــتــفــاصــيـل الــصــغــيــرة واحلــافـز
األكــبــر بــالـنــســبـة لـي هـو الــتــطـور

كالعب وإنسان".
وواصـل: "مـن ثـم أحتــــــــصـل عــــــــلى
اإللــهـام واحلـافــز من األهـداف الـتي
أحـددهــا وهـذا الـسـبب وراء كـوني
العب تـنس مـحتـرف والـسبب وراء

تنافسي".
ـــوسم وأكـــمـل: "كـــمـــا قـــلت بـــدأت ا
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أدين كارلـو أنشـيلـوتي مدرب إيـفرتـون بسـوء السـلوك وخـرقه للـقانون "E3 في االحتاد
اإلنـكـلـيـزي لـكـرة الـقـدم بـسـبب واقـعـته الـتي حـدثت عـقب نـهـايـة مـبـاراة فـريـقه بـالـتـعـادل
ـيـرلـيك.وأشـهر حـكم مـبـاراة  الـبـطـاقة اإليـجابي 1-1 أمـام مـانشـسـتـر يـونـايـتد في الـبـر
احلمراء في وجه أنشيـلوتي عقب صافرة النهاية بسـبب اعتراضه على إلغاء هدف متأخر
لفـريقه بعـد الرجوع إلى تقـنية الـفار.وألغي الـهدف الذي سجـله دومينـيك كالفـيرت ليوين

بعدما رأت تـقنية الفار أن الالعب جيلفي سـيجوردسون الذي تواجد في التسلل
بـالـقرب مـن ديفـيـد دي خـيـا أعـاق رؤيـة احلـارس اإلسـبـاني وبـالـتالـي كان
مـتداخلًـا في اللعبـة.وقال االحتاد اإلنـكليزي في بـيان اليـوم: "يزعم أن لغة
ـلـعب بـنـهـايــة مـبـاراة مـانـشـسـتـر أو سـلـوك مـدرب إيـفـرتــون في أرض ا
لك الفرصة حتى يوم يونايتـد يوم األحد تصل إلى مستوى غير الئق و
اخلميس 5 مارس/ أذار 2020 للـرد على ذلك".يذكر أن إيفرتون يرحل

واجهة تشيلسي في الدوري اإلنكليزي. قبلة  في اجلولة ا

سانشو وإيرلينج هاالند.
واســتــقــر اخــتــيـار
حامل لقب الدوري
الــفـــرنـــسي عـــلى

األوروبي لكرة القـدم (ويفا) لم يبت في
هذا األمر بعد.

جتــدر اإلشـارة إلى أن فــرنـســا حـظـرت
مــطـــلع األســبــوع اجلـــاري كل احملــافل
الـتي يــزيـد عــدد حـضــورهـا عن 5000
شخص بسـبب انتشار فـيروس كورونا
اجلـديـد ويـسـري هـذا الـقـرار بـالـدرجة
األولى حـــتى اآلن عـــلى احملـــافل الـــتي
ــغــلــقــة وبــعض تــقــام في الــقــاعـــات ا
األحداث الـريـاضـيـة أيـضـا بـاسـتـثـناء

األحداث التي تقام في الستادات.
وأضـافت الـصـحـيــفـة أن مـاركـيـنـيـوس
العب بـاريس سـان جـيـرمـان أعـرب عن
قابـلة دورتمونـد بدون جمهور رفضه 
وقــال" نــريــد أن يــكــون اجلــمــهــور إلى

جـانـبـنـا وإذا كـان احلـال
كـذلك (بـدون جـمـهـور)
فإننـا سنطـلب إلغاء

باراة". ا
ــقـرر أن تـقـام ومن ا
ـــبـــاراة فـي احلــادي ا

عـــــشـــــر مـن آذار/مــــارس
اجلــاري وقـد انــتـهـت مـبـاراة

الــذهــاب في دورتــمــونــد لـصــالح
ـانـي بـهــدفــ مــقـابل الــفـريـق األ

هدف.
ـثل الثـنائي ومن جانـب اخر 
جـادون ســانـشــو وإيـرلــيـنج
هـاالنــد قــوة دورتــمــونـد
ـوسم الــضـاربــة هـذا ا
نــظـرا لـتـألـقـهـمـا الـذي
أســــال لــــعـــاب بــــاقي
األنــديــة وهـنــاك نـادٍ
مــــعـــ ســـيــــصـــبح
بــحــاجـة مــاسـة إلى
خدمات أحد منهما.
ـعـطـيـات وتـشــيـر ا
احلــــالــــيــــة أنــــهـــا
مــســألــة وقت فــقط
عـــن رحــــــــــــــــــــــــيــل
البرازيـلي نيمار دا
ســيـلــفــا من مــعــقل
بــــــــــاريـس ســــــــــان
جـــيـــرمـــان وعـــلى
األرجـــــــــــح إلـــــــــــى
بــــــــرشـــــــلــــــــونـــــــة

اإلسباني.
ورغم أن جــــــمــــــيع
االحـــتـــمـــاالت كـــمــا
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بــــــــــشــــــــــكل
مـــثـــالـي وأنــا
أدرك حــقــيــقـة أن
ـــبــاريــات مــعـــظم ا
الـــتـي ســـأخـــوضـــهـــا
سـتــأتي أمـام العـبـ
لـــــيـس لـــــديــــــهم مـــــا
يـــــــــــخــــــــــــســـــــــــرونـه
وسيحاولـون إنهاء تلك
ـتـتــالـيـة من الـســلـسـلــة ا

االنتصارات".
وخــتم: "عـلى اجلــانب اآلخـر
كــلـمـا زادت انـتـصـاراتي كـلـمـا

نوفاك
ديوكوفيتش
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{ لـوس اجنــلـيس (أ ف ب) - الـسالم
بالـقبـضات مـسموح لـكنه غـير مـستحب
بــالـيــدين تـوصـيــات جـديــدة من رابـطـة
دوري كـرة السـلة االمـيركي لـلمـحتـرف
من اجـل احلـــد من انـــتـــشـــار فـــيـــروس
كـورونـا.كـشـفت شـبـكـة "اي اس بي ان"
االثـنـ ان الـرابـطـة ارسلـت مذكـرة الى
االنـدية الثالث في الـدوري حددت فيها
تـدابيـر قـصـيـرة االمد حلـمـايـة الالعـب
من الـتـعرض لـلـفـيـروس الذي أدى الى
وفـــاة ســـتـــة اشــــخـــاص حـــتى االن في
ـــتـــحـــدة.وتـــوصـي مـــذكــرة الــواليـــات ا
الـرابـطـة بـانه عـلـى الالعـبـ احملـتـرفـ
الـسالم بـالقـبـضـات مع اجلـمـاهـيـر بدال

من الـــــسالم االعـــــتــــيــــادي
بـراحة اليد.كما حثت
الـرابــطـة الـالعـبـ
عـــلى جتـــنب أخـــذ
اشــــــــــــــيـــــــــــــاء مـن
اجلـــمـــاهـــيــر مـــثل
االقالم الـــــكـــــرات
والــــقـــمــــصـــان من
اجـل الــــــتــــــواقــــــيع
الـــتــــذكـــاريـــة.قـــالت
الـــرابــــطـــة ورابـــطـــة
العــــبي الــــدوري في

اضي واردة علمـتنا جتربـة الصيف ا
إال أن الـــفـــريق الـــفــرنـــسي بـــدأ وعــلى
مايـبدو عـملـية الـبحث
عن خـليـفـة لنـجمه
البرازيلي من ب
ثنائي دورتـموند
اخلـارق جـادون

 فرانك المبارد
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يلـتزم االحتـاد األوروبي لكـرة القدم
(يويفا) بـالهدوء بشـأن مصير كأس
األ األوروبــيــة (يـورو 2020© رغم
ي مع تـفـاقم الـوضع الـصـحي الـعـا

أزمة فيروس كورونا.
ـتحـدث باسم وقـال فيل تـاونـسنـد ا
يـويـفـا الـيوم اإلثـنـ عـقب اجـتـماع
الـلـجـنـة الـتــنـفـيـذيـة في أمـسـتـردام
"نــحن عـلى تـواصل مـع الـسـلـطـات
نـحن في أيـدي الــسـلـطــات احملـلـيـة
وسـنـتـعـامل مـع أي شيء يـبـلـغـونـا

به".
وأضاف "نحن على تـواصل مستمر

ية". مع منظمة الصحة العا
وفي الـوقت الذي يـبـحث فيـه يويـفا
عن مـكـاسـبه كــالـعـادة فـإن بـطـولـة
العـالم لسبـاقات سيـارات فورموال1
ســتـنـطـلق في مـوعـدهـا احملـدد يـوم
 15مارس/ أذار اجلاري عبر سباق
جــائــزة أســتــرالــيـــا الــكــبــرى لــكن
بـطــولـة الـعـالـم لـلـدراجــات الـنـاريـة
لـفــئـة مـوتــو جي بي شـهــدت إلـغـاء
الــــســـبــــاق الـــذي كــــان مــــقـــررا في
تايالند. ولم تأخذ اللجنة التنفيذية
بـالـيويـفـا في اعـتبـارهـا أي معـايـير
ملموسة لكي يتم تطبيقها في يورو
2020 أو وضع احــتــمــالــيــة إلــغــاء

UH¹u¹ W ËUÞ vKŽ fO  Ë—uO « ¡UG ≈

ليون ويوفنتوس

بطولة يويفا مهددة بااللغاء
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ـرشحـ عـلى خالفة سـانـشو كـأقـوى ا
نـيـمـار فـي الـبـيت الـبــاريـسي بـحـسب
تـأكـيدات صـحيـفـة "ميـرور" اإلجنـليـزية
اســـتــنـــادا عـــلى مـــصــادر مـــقـــربــة من

جيرمان.
ويـــحــاول الـــنـــادي حـــالــيـــا أن يـــكــون
السـبّاق للـحصول عـلى خدمات الالعب
الذي لم يتجاوز بعد  19عاما علما أن
األخير يـتواجد سـلفا على رادار كل من
تـــشــيــلــسي ومـــانــشــســتـــر يــونــايــتــد

وليفربول.
ذكـورة أن فرص ووصـفت الصـحيـفـة ا
الــنـادي الــفـرنــسي لــتـحــقـيق الــغـرض
ــاذا مــواتــيــة جــدا لــكــنــهــا لم تــعــلل 
مكـتفـية باإلشـارة إلى أن قيـمة الصـفقة
البالـغة نحو  140ملـيون يورو كـمبلغ
يــطــالب به دورتــمــونــد إلتــمــامـهــا في
مــــتــــنــــاول إدارة نـــادي الــــعــــاصــــمـــة

الفرنسي.
أما زميـله هاالند فـتجزم
تـقــاريـر مــتـطــابـقـة
بـــــــأن وجــــــهـــــــته
ستكون حتما ريال
ـــلــكي مـــدريــد فـ"ا
األبـيض" لـم يـنـجح
إلـى غــــــــــايـــــــــة

اللحظة في إيجاد
بديل مـقنع لـنجـمه السابق
كـريسـتـيانـو رونـالدو العب
يوفيـنتوس وهـاالند مؤهل

جدا لسد هذا الفراغ.
وفـي إشــــــــــارة إلـى هــــــــــذه
الــصـفـقـة احملـتـمـلـة حتـدثت
صحـيفة "مـاركا" اإلسبـانية
عن عالقات طيبة جدا ب
بــــــــــوروســــــــــيــــــــــا
دورتمـونـد وريال
مـدريـد قـد تـكـون
مـفـتـاحـا النـتـقـال
الــــــــــــــــالعـــــــــــــــب
الـــنـــرويــــجي إلى
دريدي. عقل ا ا
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أشـاد فـرانك المـبـارد مدرب تـشـيـلـسي بـسلـوك كـيـبـا حارس
لك مستقبلًا في قلعة ستامفورد مرمى فريقه مـشيرًا إلى أنه 
بريـدج.ولم يشـارك كيـبا في أي مـباراة مـنذ التـعادل بـنتـيــــجة
ـاضي 2-2 أمـام آرسـنـال يـوم 21 يـنـايــر/كـانـون الــثـاني ا
ـباراة الـتي أتت بـعد 4 أيـام من ارتـكـابه خـطأ مـتـأخرا وهي ا

تسبب في خسارة تشيلسي أمام نيوكاسل بهدف دون رد.
واسـتعـان المـبارد مـنـذ ذلك الـوقت باحلـارس الـبـديل ويلي
بـاريات الـست التـالية.وقـال المبـارد بحسب كـاباييـرو في ا
ما نقل مـوقع "سكاي سبـورتس": "هو محتـرف كما توقعت
تــدرب بــصــورة جـيــدة وحــافظ عــلى هــدوئه ودعم الــفـريق
وقــلت ذلك فـي كل أسـبــوع كــوني أتــعـرض لــلــســؤال عـنه
بشـكل أسـبـوعي".وعنـد سـؤال المبـارد عـما إذا كـان هـناك
مـسـتـقـبل لـكيـبـا حتت قـيـادته أجـاب: "نـعم كل العب هـنا
يـتـحـكـم في مـصـيـره عن طـريـق الـكـيـفـيـة الــتي يـلـعب بـهـا

ويتدرب بها".
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عـاجلـة األحداث الـتي وقعت ـاني جلنـة  شكل نـادي بايـرن ميـونخ األ
.يـأتي ذلك بـعـد األحداث في مـبـاراة الـفـريق الـبـافـاري أمام هـوفـنـهـا
اني (بوندسـليجا) باراة الـتي أقيمت  في الـدوري األ الـتي شهدتـها ا
حيث تـوقفت أكثـر من مرة بسـبب قيام جـماهيـر الفريق الـبافاري برفع
.وفي الفــتـات مــسـيــئــة لـرجل األعــمـال ديــتـمــار هـوب مــالك هــوفـنــهـا
بـاشر لصـحيفـة بيلـد "بيلـد اليف" قال كارل- ـوقع البث ا تصـريحات 
ـكنـنا : "ال  هـاينـز روميـنـيجـه الرئـيس الـتنـفـيذي لـبـايرن الـيـوم اإلثنـ
اضي".وأوضح العودة إلى جدول األعـمال اليومية بعد أحداث السبت ا
رومــيـنـيـجه أن الـنــادي قـرر تـشـكـيـل هـذه الـلـجـنــة خالل جـلـسـة جملـلس
اإلدارة بحـضور هـربرت هـايـنر رئـيس النـادي ورئـيس مجـلس اإلشراف
ـراقبة.ودون أن يتـحدث عن تفاصـيل العواقب احملتـملة قال رومـينيجه وا
تـورط في إنه في حـال أسـفر حتـليـل صور الـشرطـة عن الـتعـرف عـلى ا
هذه التـعديات " فـعلـيهم أن يضـعوا في حـسبانـهم أن بايـرن سيوقع عـليهم
عقوبـة دائمـة".وجدد روميـنيـجه انتقـاداته لـ" أحداث فـوضى بعيـنهـا" ال يريد
لها أن تمضي قـدما باحلديث عنها.وقال: "دائمـا لدي انطباع بأننا في طريق
ذي اجتـاه واحـد يـتـعـ فـيه عـلى األنـديــة وحـدهـا أن تـعـطي بـيـنـمـا تـريـد فـيه
اجلمـاهيـر أن تأخـذ ما تريـد لكـنهـا ليـست على اسـتعـداد لتـصحـيح سلـوكها

بأي طريقة وخدمة كرة القدم وفقا لذلك".

البطولة.
ـلحق وارتـكز اجـتـماع الـيـوم على ا
ؤهل ليورو 2020 والذي الفاصل ا
يـــقـــام يــومي 26 و31 مــارس/ أذار
منتـخبا اجلاري حيث يـتنافس 16 
عـلى 4 بـطــاقـات مـؤهــلـة لـلــبـطـولـة
ــفــتـــرض أن تــقــام الـــقــاريــة.ومـن ا
نــــهــــائــــيــــات يــــورو 2020 ب 12
يــونـــيــو/ حـــزيــران و12 يـــولــيــو/
تـــمــوز في 12 دولـــة وســتـــفـــتــتح
ـنافـسـات في العـاصمـة اإليـطالـية ا
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أعــلـنت أســتــرالـيــا جـاهــزيـتــهـا
إلقـامــة سـبـاق اجلــائـزة الــكـبـرى
ــقــرر في مــلــبـورن األســتـرالي ا
ــقــبل في يـوم 15 مــارس/آذار ا
افـتـتـاح بطـولـة الـعالم لـسـبـاقات
ســــيــــارات الـــفــــورمـــوال  ?1رغم
ـــيـــة من تـــزايــد اخملـــاوف الـــعـــا
ـتفشي انتـشار فيـروس كورونا ا
في الص والذي انتشر إلى عدة

دول أخرى.
يأتي هـذا في الوقت الـذي أعلنت

روما.
اضية شهدت إيطاليا وفي األيام ا
تــأجـيـل الـعــديــد من مـبــاريــات كـرة
الــقـدم بــعــضـهــا في دوري الــدرجـة
األولـى بـــســـبب تـــســـجـــيل حـــاالت
ــنــاطق إصـــابــة بــالـــفــيــروس فـي ا
الـشــمـالــيـة.وجتــدر اإلشـارة إلى أن
أمـسـتـردام سـتسـتـضـيـف  اجـتـماع
اجلــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلــيــويــفـا
(كــوجنـرس الـيـويـفـا) وقـرعـة دوري

أ أوروبا.

ارتــــفـــعت الــــثــــــــــقــــة في الــــنـــفس
وشــــعـــــــــــرت بـــــالــــراحــــة خـــــالل
ــــبـــاراة الــــتـــالــــيـــة وتــــقــــــــــد ا

مســــــتوى جيد".

فـــيه تـــايالنـــد تـــأجـــيـل ســـبــاق
اجلــائـــزة الــكـــبـــرى لــلـــدراجــات
الـنـارية الـذي كـان مـقررًا في 22
ـقـبل إلى أجل غـير مـارس/آذار ا
مسـمى وذلك بعـد يوم من إعالن
قطر إلغاء سباق "موتو جي بي".
وقــال أنـدرو ويــســتـاكــوت مــديـر
ســبــاق الـفــورمـوال 1 األســتـرالي
الـيـوم اإلثــنـ "مـؤســسـة سـبـاق
اجلائزة الكبـرى األسترالي لديها
إمـكـانـيـات قويـة إلدارة تـرتـيـبات
الصـحة والسالمـة والطوار في

كل حـدث نـحن نـعـمـل بـالـتـعاون
مع الـهيئـات الصـحيـة ومنـظمات
اخلـدمــات احلـكــومـيــة وخـدمـات
الــطـوار من أجـل الـتــعـامل مع

هذه القضية".
ـعـدات ـفـتـرض أن تـصل ا ومن ا
ـشــاركــة في الــســبـاق والــفــرق ا
ــقـبـلـة األســتـرالي خالل األيـام ا
ـصــابـ وذلـك رغم تـزايــد عــدد ا
بــفـيـروس كـورونــا وكـذلك حـظـر
ـفروض عـلى القـادم الـدخول ا

من عدة دول.

جانب من
احدى
سباق

السيارات
ي العا

ـــذكـــرة "صـــحـــة وسـالمـــة الالعـــبـــ ا
دربـ االجهزة واجلمـاهير لهـا أهمية ا

قصوى".
تـابع "نـتـشــاور مع خـبـراء في االمـراض
ـعــديـة بــيـنــهـا مــركـز الـســيـطــرة عـلى ا
ي شــــهـــيـــر في االمـــراض وبـــاحـث عـــا
عدية في جامعة كولومبيا". االمراض ا
وقـد اتخذ بعض الالعـب خطـوات للحد
من تـعرضـهم لـلـفيـروس. قـال سي جاي
مـاكـولــوم جنم بـورتالنــد تـرايل باليـزرز
الـــســـبـت انه لن يــــوقع بـــعــــد االن عـــلى
ـرض "تـأكـدوا الـصـور بـسـبب تــفـشي ا
ـدة 20  من غـسل أيـديـكـم بـالـصـابـون 
ثـانــيـة أو أكـثـر وتــغـطـيـة أفــواهـكم عـنـد
الـســعـال".تــابع "أنــا أتـوقف
رسـمـيا عن الـتـوقـيع حتى
اشــــعـــار آخــــر".وعـــبـــر
العـــبــون آخـــرون عن
حــرصــهـم فــكــتب
كـيــمــبــا ووكـر جنم
بـوسـطن سـلـتـيكس
"أنــــا مــــتــــأكــــد من
اســـــــــتـــــــــمـــــــــراري
ا بـالتوقـيع لكن ر
سـأجتـول مع قـلـمي

اخلاص".


