
يونـيو في  12مديـنـة بدءا من 12 
حـزيـران وحـتى 12 يـولـيـو تـمـوز
ــا ســيــمـنح الــفــرصـة ــدة عـام 

إلنهاء البطوالت احمللية.
وقـالت عـدة مـصـادر إن االجـتـماع
ـطـالـبـة بـالـتـركـيـز على سـيـشهـد ا
خطط استئناف البطوالت احمللية
على حساب بـطولة أوروبا ودوري
أبطال أوروبا والدوري األوروبي.
وسيـشارك احتـاد بطـوالت الدوري
ـؤتــمـر وقــد أصـدر في أوروبـا بــا
ــهـم إكــمـال بــيــانــا قــال فــيه "من ا
ـوسم الــبـطــوالت احملــلـيــة هــذا ا
لـلــحـد من الــتـأثـيــر الـسـلــبي عـلى

نظام كرة القدم".
وواصل "هـذه األزمات تـتـسبب في
عـواقـب ريـاضـيـة ومـالـيـة وخـيـمة
عـلى جـمـيع أطـراف الـلـعـبـة.. نحن
على استعـداد للتعـاون مع اليويفا
سـتثمـرين للتـوصل إلى حلول وا
ـشـاكل بـطـريـقـة بـناءة لـكـل هـذه ا
ومن بـيـنـهـا بـطـولـة أوروبـا 2020
وبــطـوالت األنـديـة الــقـاريـة". وقـال
أحــــد االحتـــــادات احملـــــلــــيـــــة "كل
احلــلــول ســتــكــون مـطــروحــة" في

االجتماع.
وأشار مصدر آخر إلى أن احللول
تــتــضــمن مــواجــهــات مـن مــبـاراة
واحدة فيما تبقى من أدوار خروج
ــــغـــــلـــــوب في دوري األبـــــطــــال ا
والــــــــــــــــدوري األوروبـي مــن أجـل
ـــبــــاريـــات إلى تــــقـــلــــيص عــــدد ا

النصف.
وردا عـلى دعـوة من جـان-مـيـشـيل
ــــبـــيك لــــيـــون أوالس رئــــيس أو
ـوسم "كأن لم يـكن" قال باعـتـبار ا
ــديــر الـتــنـفــيـذي ديــديــيه كـيــيـو ا
لـــرابــطـــة الـــدوري الــفـــرنــسي إن
مـــــــــصــــــــالـح كـل األنــــــــديـــــــــة هي
األهـم.وأضــــاف "هــــنــــاك اقــــتـــراح
بإقـامـة مبـاراة كل ثالثة أيـام حتى

30 يونيو".
…dO³  ·ËU

ويــعــكـس الــتــركـــيــز عـــلى إكــمــال
الــبـطــوالت احملــلـيــة مــخـاوف
األنـــــديــــــة في الــــــقـــــارة من
خسارة أموال طائلة جراء
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صري محمد صالح جنم الريدز خالل انـتقد ستيف نيكول أسطورة ليفـربول مستوى ا
وسم احلالي. ا

وقـال نيكول في تصريحات أبرزتـها صحيفة "ميرور" البريـطانية: "الفوز كأنه مزيل العرق.

ـبـاراة كـمـا أنه يـخـفي الـكـثـيـر من األشـيـاء الـسـيـئة". إنه يـزيل كـل الـروائح الـكـريـهـة في ا
وسم.. هل هـناك العب يحبطك أكثر منه كنك قول ذلك على أداء صالح هذا ا وأضـاف: "
: "ثم فـجـأة يـحـقق ـبــاراة?".وأ ـيـرلـيج أو شــخص آخـر يـفـعل مــا يـقـوم به في ا في الــبـر
ـاذا? ألنهم يـفوزون". يـذكر أن صالح شـيـئا مـا. ومرة أخـرى جتـده يلـعب في كل مبـاراة.. 

دة من 1981 وحتى 1994. نيكول سبق أن لعب بقميص ليفربول في ا
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ـستـجد سبّب تـفشي فـيروس كـورونا ا
شلـال شبه كـامل وإن كـان موقـتـا حتى
اآلن على مستـوى مسابقـات أندية كرة
القدم في أوروبا بدءا من هذا األسبوع
ــالي مــا يـــطــرح أســئــلــة عن الــضــرر ا
الــكــبــيــر الــذي ســتــتــكــبــده الــريــاضـة

الشعبية األولى.
وبــحــلـــول كــانت الــبــطــوالت اخلــمس
ــانـيــا فــرنــسـا الـكــبــرى (إنــكـلــتــرا أ
إســبـانــيـا وإيـطــالـيــا) قـد أعــلـنت وقف
ــبــاريـات الــتي عــادة مــا تــمأل جـدول ا
عـطــلـة نـهـايـة األســبـوع وذلك لـفـتـرات
مـتـفـاوتــة مـثـلـهـا مـثل بـطـوالت أخـرى
كالبرتغال وهولندا... كما أرجأ االحتاد
قبل القاري (ويفـا) مباريات األسـبوع ا
ضـــمـن مـــســــابــــقــــتي دوري األبــــطـــال
و"يــوروبـــا لــيغ" ودعــا الجــتــمــاع غــدا
الـثـالثـاء لـبـحث مــصـيـرهـمــا ومـصـيـر
بــطــولــته األهم لـــلــمــنــتــخــبــات كــأس
قـرر ان تقام ب 12 أوروبا التي من ا
حزيـران/يـونـيو و12 تمـوز/يـولـيو في
 12مديـنـة.وعمـدت الـبطـوالت الـوطنـية
بـــدايـــة الى إقـــامــة مـــبـــاريــات من دون
سابقت جمهور وهو ما طال أيـضا ا

. لكن مع اتساع رقعة "كوفيد- القاريت
يـا من 19 الـذي بـات مـصـنـفـا وبـاء عـا
قبل مـنظـمة الـصحـة والقـيود الـكبـيرة

الـــتي فـــرضت من قـــبل دول عـــدة عــلى
حركـة السـفر وجدت الـهيـئات الـكروية
نفسها مـرغمة على فـرض تعليق شامل
حـــتى مـــطــــلع نـــيـــســـان/أبــــريل عـــلى
األقل.ولم يرُق الـقـرار األولي بـاستـمرار
شجعـ للعديد نافسات في غـياب ا ا
ــعـــنــيـــ بـــكــرة الـــقــدم ومـــنــهم من ا
البـرتـغالي أنـدريه فـياش-بـواش مدرب
نــادي مـرســيـلــيــا الـفــرنـسي الــذي قـال

نافسات". "برأيي يجب تعليق كل ا
وأضـــاف "في الـــصـــ (حـــيث الـــبــؤرة
األســـاســـيـــة لـــلـــفـــيـــروس) تـــمـــتـــعــوا

ا كـان علـيه الوضع سـؤوليـة أكبـر 
في أوروبا".

ــالي بــدأ لــكن الـــواقع االقــتــصــادي وا
يــفــرض نــفـسه عــلى أنــديــة الـــــــــقـارة
الـعـجـوز التي تـنـفق كـمـيـات هـائـلة من
األمــــــوال عـــــلـى فــــــرق كـــــرة الــــــقـــــدم
وتعـتـــــــــمد بـشـكل كبـيـر على مـداخيل
ـشــجـعـ وحــقـوق الـبث ـبــاريـات وا ا

التلفزيوني.
وقــال كـــارل هـــايــنـــتس-رومـــيـــنـــيــغه
الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ
ـــواسم الـــســبـــعــة ـــانـــيــا في ا بــطل أ

ــطــاف األمــر ــاضـــيــة "في نــهــايــة ا ا
يــتـــعـــلق بـــســبـل تــمـــويل كـــرة الـــقــدم
احملترفة" وذلك ردا على سؤال عما اذا
كان من األفضل وقف مزاولة اللعبة في

وسم احلالي. ا تبقى من ا انيا  أ
وأضـاف "اذا لم حتـصـل عـلى الـدفـعـات
من الـناقـل الـتـلفـزيونـيـ العـديد من
ـتوسـطة سـتعاني األنديـة الصـغيرة وا

من مشاكل في السيولة".
وبـــــحـــــسـب دراســـــة إلذاعـــــة "كـــــوبي"
اإلسبانـية ستـخسر أنـدية اللـيغا التي
ـرحلـت أعلـنت هذا األسـبوع الـتوقف 
مـلــيـون عــلى األقل مـا مــجــمـوعه 600 
يـورو (665 مــلـــيـــــون دوالر أمــيــركي)
بـحـال عـدم إقـامـة مـبـاريـات أخـرى هـذا

وسم. ا
سـيـؤثر ذلـك بشـكل كـبـيـر عـلى األنـدية
ـتـوسـطـة التي ال السـيـما الـصـغـيرة وا
تتوافر لها قدرات مالية كبيرة أو عقود
ــتــد رعـــايــة ضـــخــمـــة. ويــخــشـى ان 
التـأثـير االقـتصـادي لـذلك أبعـد من كرة
الـقـدم اذ تــســــــــــاهم الـريـاضـة بـ1,4
ــئــة من مــجــمل الــنــاجت احملــلي في بــا
إسبـانيـا بحسب أرقـام نشـرتهـا رابطة

الدوري.
أمـا في إنـكـلتـرا حـيث تـعـد عـقـود البث
الــتـــلــفــزيــوني من األغـــلى في الــعــالم
متاز فيتوقع ان تتمـكن أندية الدوري ا
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اني نظيره اإليطالي. نتخب األ قرر أن يواجه فيها ا باراة الودية التي كان من ا ألغيت ا
ـاني إلى إسبـانيـا بنـهاية نـتخب األ ـكنه حـتى االدعاء بـأن رحلـة ا وال يوجـد أي شخص 
الـشهر اجلاري سـوف تمضي قـدما.وبدال من أن يكـون االستعداد لـلمباراتـ يجري على
ـاني بال أي عمل ـديـر الفـني لـلـمنـتـخب األ قدم وسـاق أصـبح يـواكـيم لوف  60عـاما ا
قبل.وقال كن أن تستمر حتى أواخر أيلول/سبتمبر ا بسبب فيروس كـورونا وهي حالة 
اني لـكرة الـقدم مـؤخرا: "حـاليا مـباريـاتنـا الدولـية يجب أن فـريتـز كيـلر رئيـس االحتاد األ
كـنني تخـيل هذا الـسينـاريو أمام دول كرويـة كبيـرة مثل إسـبانيا تقام بـدون جماهـير ال 
وإيطاليا".ولم يـعد على كيلـر واجلميع تخيل هذا األمـر حيث ذكر مجلس مـدينة نورنبرج
ـنـتخب اإليـطـالي يوم 31 آذار/مـارس.ولم يتم إلـغـاء حتى اآلن انه سـيرفـض استـضـافة ا
نـتخب اإلسباني ولـكن يبدو أنهـا مسألة وقت ـواجهة ا اني إلى مدريد  نتـخب األ رحـلة ا
فــقط خـاصــة وأن االحتـاد الــدولي لـكــرة الـقــدم (فـيـفــا) ذكـر أن األنــديـة لن يــطـلب مــنـهـا
قرر أن ا أنـه من ا بـاريات.و ـدة الدولـية وأوصى بـإلغـاء ا االستـغناء عـن العبيـها لـهذه ا
ـؤهل ليورو 2020 في هـذا التوقـيت ويبدو أنه لحق األوروبي الـفاصل ا تقام مـباريـات ا
باريات سيتخذ االحتاد األوروبي لـكرة القدم (يويفا) قرارات كبيرة ستحيل إقـامة ا من ا

قرر إقامتها هذا الصيف. بشأن البطولة ا

تـدرسه رابطـة الـدوري اإلجنلـيزي
فــــإن األقــــرب هـــو إعـالن تـــتــــويج
ــيـرلــيج لـيــفــربــول بــلــقب الــبــر
بـالنظـر لفـارق النـقاط الكـبيـر بينه
وبـ الوصـيف مانـشسـتر سـيتي

والذي يبلغ 25 نقطة.
ويحتاج لـيفربول إلى 6 نقاط فقط
من أجل الــتــتـويـج رسـمــيًــا بــلـقب
ـوسم الــدوري اإلجنـلـيــزي لـهـذا ا
حـــيث يــتــصــدر جـــدول الــتــرتــيب
حـالـيـا بـرصـيـد 82 نـقـطـة بـيـنـمـا
ـركز يـحل مـانـشـستـر سـيـتي في ا

الثاني برصيد 57 نقطة.
 وأشــار الـــتــقــريـــر إلى أن الــشيء
ؤكـد في الـوقت احلالي الـوحيـد ا
هــــــو أن الـــــدوري اإلجنــــــلـــــيـــــزي
سـيـتوقـف حتى  4 أبـريل/نـيـسان
عـــلى األقل في ظـل عــدم اقـــتـــنــاع
ــســابــقــة بــإمــكــانــيـة مــســؤولي ا
ــســابــقــة بــعــد هـذا اســتــئــنــاف ا
التـاريخ ومع إيـجاد حل بـالنـسبة
للبـطل سيكون الـصداع في مراكز

الهبوط.

باراة إلغاء الـتذاكر وأربـاح يوم ا
كــمـا ســيـكــون عـلــيــهـا دفع رواتب

. الالعب
ـوسم احمللي كـما أن عـدم إكمـال ا
سيزيد من التسـاؤالت بشأن كيفية
الـــــــتــــــأهـل إلى دوري األبـــــــطــــــال
ـــــوسم والـــــدوري األوروبي فـي ا
ـقـبـل إذ تـنطـلـق الـتصـفـيـات في ا

23 يونيو.
وأيـــضــا تـــواجه بـــطــولـــة أوروبــا
2020 مشكلـة كبيرة بـعدم اكتمال
مــلـحق الـتـصـفـيـات حـتى اآلن إذ
يـتــنـافس 16 مـنــتـخــبـا عــلى آخـر
ـبـاريـات التي أربـعـة مـقـاعـد في ا

تقام ب 26 و31 مارس آذار.
وطــلب االحتــاد الــدولي (الــفــيــفـا)
ــبــاراة الــدولـيــة في تــأجــيل كل ا

دة. هذه ا
وقال الفيفـا إن اللوائح التي جتبر
األنـــديــــة عــــلى تــــرك العــــبــــيــــهـــا
للـمنتـخبـات لن تطبق عـلى فترتي
ـقـبـلـتـ في ـبـاريـات الـدولـيـة ا ا

مارس وأبريل نيسان.
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من حتمّل اخلسائر التي قـد يسببها
دة وجيزة اال ان بـاريات  إيقاف ا
الــتــأثـيــر األكــبـر ســيــطـال أنــديـة
الــــدرجــــات الــــثـــــــــالث األدنى
والـتي أرجـئت منـافـســــــــاتـها
أيــضــا مـــثل مــبــاريــات دوري

السيدات.
وقـــال رئـــيس نـــادي ســـتــوك
سيتي من الدرجة اإلنـكليزية
األولى (الثانيـة عمليـا) بيتر
كـــوتـس لـــهــــيــــئــــة االذاعـــة
الـبــريـطـانــيـة "بي بي سي"
ان األمـر يـختـلف بـالـنـسـبة
لـألنــــديــــة خــــارج الـــدوري
ـمــتـاز "اذ تـعـتــمـد بـشـكل ا
أســــــاسي عــــــلى إيـــــرادات
ــــــبــــــاريـــــات حــــــضــــــور ا
والنـشاطـات الـتجـارية في
حـ ان جـزءا بــسـيـطـا من
عـائـداتــهـا مـصـدره وسـائل
اإلعـالم" فـي إشــــــــــارة الـى

مالكي حقوق البث.
وتـــــابع "هـــــذا (الــــتـــــوقف)
ــضــاعــفــات ســيـــتــســبب 
مـاليـة خـطـرة" قـد تصل الى
حـــــــدود خـــــــطــــــــر اإلفالس
بـــالــنـــســـــــــــبــة الـى بــعض

األندية. كرة قدم وسط ملعب اوربي
فابيو ديباولي
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ــنـتــخـبـات وطـالــبت الـعــديـد من ا
ــبــاريـات الــتي ســتــخــوض تــلك ا
بالتأجيل إذ أنه من الصعب إقامة
ـواجهـات بدون الـتعاون مع هذه ا
ـــتــوقع أن يـــتــخــذ األنـــديــة.ومن ا
الـيـويـفـا قـراره قـبـل اجـتـمـاع يوم

غدا الثالثاء.
mO dO1d³ « VI

وكشفت تقارير صحفية بريطانية
اول امس الـــــســـــبـت أن رابـــــطــــة
الدوري اإلجنليزي تدرس مقترحا
ــوسم جـــديــدا في حـــالــة إلــغـــاء ا

يرليج. احلالي للبر
وكـانت رابـطـة الـدوري اإلجنـلـيزي
ـسابقات احمللية قد قررت تعليق ا
ـدة 3 أســابـيع حــتى الــثـالث من
قـبل بسبب شهـر أبريل/نـيسـان ا

تفشي فيروس كورونا.
وبـحــسب صـحـيــفـة "تـيــلـيـجـراف"
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــــإن رابــــطــــة
ــيـرلـيج لـيس لــديـهـا الئـحـة الـبـر
للوضع احلالي أي في حالة إلغاء
ـوسم لـكن وفـقًـا لـلـمـقـتـرح الذي ا

ليونيل ميسي
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تعرض العـبا فريق سامـبدوريا لإلصابة
صـاب بـفيـروس كورونـا ليـرتفع عـدد ا

في النادي إلى 7 حاالت.
دافع وكـشف الـظهـيـر فابـيو ديـبـاولي وا
بــارتـوز بـيــريـزيــنـسـكي أنــهـمـا تــعـرضـا
لإلصابـة بفـيروس كورونـا بعـدما جاءت

نتائج الفحوصات إيجابية.
ورغم إعالن نـادي سـامـبـدوريـا في بـيان
رسـمي أنه لن يقـدم أي حتـديثـات أخرى
لـتـجـنب الـتسـبب في مـزيـد من الـقلق إال
أن الثنائي ديباولي وبيـريزينسكي أعلنا
ـوقع إصــابــتـهــمــا عــبــر حـســابــتــهــمــا 

التواصل االجتماعي "إنستجرام".
وكتب ديباولي عبر حسابه الرسمي على
"تـويـتـر": "مـرحـبًـا أصـدقـائي مع األسف
حتالـيل فيـروس كورونا جـاءت إيجـابية

لكنني أؤكد لكم أنني بخير".
وأضــاف "إنه وحش غــيــر مـرئـي يـهــاجم
دون تمييز لكن من خالل اتخاذ التدابير
الــصــحـــيــحــة واتـــبــاع الــنـــصــائح من
كـنـنا الـفوز األطـبـاء اخملتـصـ 
بأكبـر مباراة والـعودة أقوى من

أي وقت مضى".
وتابع ديـباولي "عنـاق جلميع
األشــخــاص الــذين يــعــانــون
الـــوبـــاء وشـــكـــرًا جلـــمـــيع
األطـبـاء عـلى مـسـاعـدتـهم

فلتبقوا في منازلكم".
ـــــــــقــــــــابـل قــــــــال وفـي ا
البولندي بـيريزينسكي:

"لــســوء احلظ

أثـبتت الـفحـوصات إيـجابـية
الـتـحلـيل بـفيــــــــــروس كــــــــــورونا
أشعر أنـني بخير بـالرغم من اتخاذ
ـنـاسـبـة مـؤخـرًا لم االحـتـيـاطـات ا
أتـــــــمــــــكـن مـن جتـــــــــــــــنـب هــــــذا

الفيروس".
وخــــــــــــتـم: "لــــهـــــــــــــذا أطـــــلب
مـــنـــــــــك أن تـــكـــون مـــســـؤوالً
ــــنــــــــــــزل وتــــبـــــــــــقـى في ا

كلما أمكن ذلك".

بياد. االستعدادات اخلاصة باألو
ـبـية وتـوقـفت مـسـيـرة الـشـعـلـة األو
ـئات في بـاليـونان بـعدمـا احتـشد ا
مدينة اسبـرطة اليونانيـة متجاهل
الـنــصــيــحــة بـالــبــقــاء في مــنــازلـهم
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تعهدت يوريكو كويكي عمدة طوكيو
ـواجـهـة بـإجــراءات أمـنـيــة شـامـلــة 
ـــســتــجــد خالل فـــيــروس كــورونــا ا
ـهـرجــان اخلـاص بـبـدايــة مـسـيـرة ا

بية. الشعلة األو
وأوضـحت كــويـكي فـي تـصــريـحـات
إعالمــيـة اول امـس الـســبت أن حـفل
بــدايــة رحــلـة الــشــعـلــة في الــيــابـان
سـيــقـام في 26 آذار/مـارس احلـالي

كما هو مخطط له.
ـبـيـاد ـنــظـمـة ألو وتـتـخــذ الـلـجـنـة ا
طـــوكــيـــو واحلـــكــومـــة الــيـــابــانـــيــة
ــبــيــة بــالــتــعــاون مـع الــلــجــنــة األو
الـدولـيـة إجـراءات مــشـددة ودقـيـقـة
فـي مـــواجــــهــــة فــــيــــروس كــــورونـــا

تفشي. ا
ـسـؤولـون في طـوكـيو إلى وأشـار ا
أنه في الوقت احلالي ليس هناك أي
تـفـكـيـر في أي تغـيـيـر بشـأن مـسـيرة
ـــــــبــــــيــــــة أو في الــــــشــــــعــــــلــــــة األو
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ـيرلـيج إلغاء وتدرس رابـطة الـبر
ــوسم وتــصـعــيـد الــهـبــوط هـذا ا
بــــطل ووصــــيـف بــــطــــولــــة دوري
الــــــدرجـــــة األولـى اإلجنـــــلــــــيـــــزي
"الشامبـيونشيب" وهمـا ناديا ليدز
يونايتد ووست بروميتش ألبيون
ـــيـــرلــيج إلى مـــنـــافــســـات الـــبــر
للموسم اجلديد ليبلغ عدد األندية
22 نـــاديًـــا مع هـــبـــوط 5 أنـــديـــة
قـبل وصـعود 3 آخرين ـوسم ا ا

ليعود الدوري على طبيعته.
œd¹ ‰uÐdHO

ورد مــسـؤول تــنــفــيـذي كــبــيـر في
لـيـفـربـول عـلى احـتمـالـيـة حـرمان
الــريــدز من حـــصــد لــقب الــدوري
ـوسم ـمـتـاز خالل ا اإلجنـلــيـزي ا

احلالي.
وزعـمت بعض الـتقـارير أن نـادي
ـوسم عــلى األقل يــريــدان إلـغــاء ا
األمـر الـذي سـيـحــرم لـيـفـربـول من
ـيـرليج احلـصول عـلى لـقب الـبر
مع عـدم وجــود لـوائـح تـنــظـيــمـيـة
ـــكن أن يــحـــدث حــال حتـــدد مــا 

إلغاء البطولة.
وقــــال مــــســـؤول لــــيــــفـــربــــول في
تـصــريــحــات أبــرزتــهــا صــحــيــفـة
تــيـلــيـجــراف "حـرمــان الــفـريق من
الـتتـويج? ال يـوجد اعـتـراض كبـير
عـلى حـصـدنـا للـقب بـغض الـنـظر
ـوسم سـيـسـتـمـر أم إذا كــان هـذا ا

سينتهي مبكرًا".
وأضـاف "هـنـاك الـكـثـيـر من األمور
عـــــلـى احملك بـــــشــــــأن مـــــصـــــيـــــر
ــيـرلــيج لـكـن هـنــاك بـعض الــبـر
الــتــركــيـز عــلى احــتــمــالــيـة إعالن
لـــيـــفــــربـــول كـــبـــطل حـــال إلـــغـــاء

سابقة". ا
وأ "هـذا األمـر سيـكـون غـيـر مهم
يـرليج ألن هناك في مخطط الـبر
نية باستئنـاف منافسات البطولة

كنًا?". لكن هل سيكون ذلك 
وصــــــدر قـــــرار بــــــتــــــعــــــــــــلــــــيق
ـيــرلـيج ــنـــــــافــسـات في الــبــر ا
وعـدم خوض أي مـبـاريـات حتى 3
ــقــبـل عــلى أقل أبـــريل/نــيــســـان ا
تقدير بسبـب خطر تفشي فيروس

كورونا.

بسبب تفشي فيروس كورونا.
ـبيـة الـيونـانـية وذكـرت الـلجـنـة األو
أن الشـعـلـة سيـتم تـسـليـمـهـا للـجـنة
ـبياد طـوكيو 2022 في نـظمة ألو ا

حفل يقام بأثينا كما هو مقرر  
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أصبح االحتاد
األوروبي لـكرة
الـــــــــــــــقـــــــــــــــدم
(الـــــيــــويــــفــــا)
ـنح مــطــالــبــا 
األولــــــــــــويـــــــــــة
لـــــــبـــــــطــــــوالت
الـدوري احملـلي
في الـقـارة بـعد
انتـشار فـيروس
كــــورونــــا وسط
زيــادة الـضــغـوط
لـتــأجــيل بــطــولـة

Æ2020 أوروبا
ـثـلو وسـيـنـضم 
األنـديـة وبـطـوالت
الــــــــــــــــدوري إلـى
االحتـــــــــــــــــــادات
الـــوطــنــيــة في
مــؤتــمــر طـار
عـبـر الـهاتف
يـــــــوم غـــــــدا

الثالثاء.
ــــــــــــــــــــا ور
تــــــــــتــــــــــأجل
الــــبــــطــــولــــة
ــــــقــــــرر أن ا
تــــــــــــقـــــــــــام
ـــشـــاركـــة

24
مــنـتــخـبـا
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وجـه األرجـنــتـيــني لــيـونــيل مـيــسي جنم وقــائـد بــرشـلــونــة رسـالــة دعم لـكل
ُصاب حـول العالم بفيروس كورونا وشدد عـلى ضرورة اتباع التعليمات ا
ـدة الـصـعــبـة. وقـال مـيــسي عـبـر صــفـحـته الـرســمـيـة عـلى لـتـخـطـي هـذه ا
"فـيـسـبـوك": "إنـهـا أيـام مُـعـقـدة ونـحن قـلـقـون بـشـأن مـا يـحـدث ونـريـد أن
نـساعـد بـوضع أنـفسـنـا مـكـان أولئك الـذين يـعـانـون ألن األمر أثـر عـلـيهم
بـشـكل مـبـاشـر أو على أسـرهم وأصـدقـائـهم أو ألنـهم يـعـملـون في اخلط
راكـز الصحـية وأريد أن سـتشفـيات وا كافـحة الفـيروس في ا األمـامي 
أرسل لهم الكـثير من القوة". وأضاف: "يجب أن تأتي الصحة دائمًا أوال
ـنـظمـات الـصحـية إنـها حلـظـة استـثـنائـيـة ويجب عـلـينـا اتبـاع تـعلـيـمات ا
ـكننـا مكافـحة الفـيروس بشكل والسـلطات الـعامة وبـهذه الطريـقة فقط 
نزل كما سؤولـية والبقـاء في ا فعال". وتابع: "لـقد حان الوقت لـتحمل ا
ـكن دائــمًـا ـدة والــوقت الــذي ال  أنه حل مـثــالي لالســتـمــتــاع بـتــلك ا

احلصول عليه".
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طـلب مدرب نادي نـيوكـاسل ستـيف بروس من العبـيه مالزمة مـنازلـهم خالل مدة توقف
قبل متاز لـكرة القـدم والتي ستمـتد حتى مطـلع نيسـان/أبريل ا الـدوري اإلنكليـزي ا
باريات ـرليغ وقف ا ستـجد.وأعلنت رابـطة البر عـلى خلفيـة تفشي فيـروس كورونا ا
راهـنـا عـلى أمل الـتـمـكن من اسـتـئـنـافـهـا في الـرابع مـن نيـسـان/أبـريل فـي إطار
جـهـود مـكـافـحـة تـفـشي فـيـروس "كـوفـيـد-19 الـذي كـبّل كـرة الـقـدم األوروبـيـة
ـيا بعـدما حـصد أكـثر من خـمسة آالف نـافسـات الريـاضيـة عا ومخـتلف ا

وفاة في دول عدة. 
وفي كرة القدم اإلنـكليزية تأكدت إصابة مدرب أرسنال اإلسباني ميكل
أرتـيــتـا والعب تــشـلــسي كــالـوم هــادسـون-أودوي بــالـفــيـروس وسط
شـبـهــات بـاحــتـمـال ان يــكـون "كــوفـيـد-19 قـد طــال أيـضـا العـبـ
آخريـن. وستـفـرض إجـراءات الـعزل الـطـوعي واحلـجـر الـصحي
عـلى الالعـب احلـفـاظ عـلى ليـاقـتـهم ليـكـونـوا على اسـتـعداد
وسم متـى تقرر ذلك.وقـال بروس الذي بدني الستـئنـاف ا
ـقـرر ان يالقي فـريـقه شـيـفـيـلـد يـونـايـتد اول كـان من ا
ــرحـلــة الـثالثـ من امس الـسـبـت ضـمن مـنــافـسـات ا
"لـقد وضعـنا بـرامج التـدريب اخلاصة مـتاز الـدوري ا

والالعب باتوا جاهزين" لتطبيقها.
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كشفت تقارير صحفية إيطالية اول امس السبت
عن حـجم اخلـسـائـر الـتي سـيـتـكـبـدهـا يـوفـنـتوس
جراء الـشـلل الـتـام الـذي أصـاب الـكـرة اإليـطـالـية
بسـبب فـيروس كـورونا. وكـانت إيطـاليـا قد أعـلنت
عن الــتــوقف الـــنــشــاط الــريــاضي حــتى يــوم 23
مـــارس/آذار اجلـــاري في ظل تـــفـــشـي فـــيــروس
كــورونـا في الـبالد بــشـكل كـبـيــر. وبـحـسب مـوقع
"كالـتـشيـو مـيركـاتـو" اإليـطالي فـإن يـوفنـتـوس قد
يـخـســر مـا يـقـرب من 110 ماليـ يـورو. وأشـار
ـبـلغ سـيتم الـتـقـرير إلى أن 45 مـلـيون يـورو من ا
بـاريات فقـده من خالل حـقوق الـبث التـليـفزيـوني 
الـدوري ودوري األبـطـال. وأوضح الـتـقـريـر "يبـقى
سابقات لالستئناف لكنها أن نرى متى ستعود ا
ا هو متـوقع حاليًا وقد قد تـستغرق وقتًـا أطول 
قبل". وكشف "40 ـتد ذلك إلى أول مايو/آيار ا
ملـيون يورو أخـرى متعـلقة بـإيرادات الرعـاية وقد
يــخـسـر الـبــيـانـكــونـيـري حـوالي 20 مـلــيـون يـورو

أيضًا من مبيعات التذاكر الفائتة".

ـــبــيــة في و إيــقــاد الــشـــعــلــة األو
ـة حـيث أقـيم ـبـيـا الـقــد مـديـنــة أو
احلـفل بـدون جـمهـور بـسـبب تـفشي

كورونا.
بية قرر أن تصل الشعلة األو ومن ا
إلى الـيابـان علـى م طـائرة خـاصة
لقـاعدة عـسكريـة في اليـابان على أن
جتوب  47 مـحـافـظـة بـ 121يـومًا
بـدايــة من فـوكـوشــيـمـا الـتـي تـبـعـد
250 كيلومترا شمال شرق طوكيو.
وأوضـــحت وكـــالــة أنـــبــاء "كـــيــودو"
الــيـابــانـيــة أن حـفـل إطالق مـســيـرة
الــــشــــعــــلـــة فـي الـــيــــابــــان يـــوم 26
آذار/مــارس اجلـاري قــد يـقــام بـدون

جماهير أيضا.
وقد تـصـدر الـتـعـلـيـمـات في الـيـابان
بـأال تـتـبع اجلـمـاهـيـر الـشـعـلة خالل
ناطق دن وا مسيرتهـا في شوارع ا
الــيــابــانــيــة اخملــتــلـفــة وذلـك طــبــقـا
لـلـوضع الـصـحـي اخلـاص بـانـتـشار
ـناطق فيـروس كورونـا في هذه ا

ـقرر أن تـصل الشـعلة دن. ومن ا وا
ـبيـاد يوم 24 إلى حـفل افتـتاح األو
لعب تمـوز/يوليـو والذي يقـام في ا

الوطني اجلديد بطوكيو.
ـؤسف وأوضــحت كــويـكي أنـه من ا
أن تـــلــغـى مــســــــــــــيـــرة الــشـــعـــلــة
بية لـكنها أبدت تـــــــفهمها بأن األو
اإلجـــراء كــان ضـــمن االحــتـــيــاطــات
لــلــحـيــلـولــة دون تــفـشـي الـفــيـروس

بشكل أكبر.


