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مخاوف الالعبني وانقسامهم 
يربك عودة «البرميييرليغ»

يجد الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، الباحث 

عن استئناف منافســاته املعلقة منذ شهرين بسبب 

ڤيروس كورونا املستجد، نفسه أمام معضلة انقسام 

الالعبــني وتخوف بعضهم من العودة، بعد انقســام 
مماثل على مستوى األندية.

وال تزال الكرة اإلجنليزية تبحث عن وضع خريطة 

طريق لعودة منافســات اللعبة خلف أبواب موصدة 

بوجه املشجعني، مثلها مثل إيطاليا وإسبانيا. وتأمل 

هذه البطوالت في االقتداء بتجربة أملانيا التي أعادت 

السبت إطالق عجلة الـ «بوندسليغا»، في حني أنهت 

فرنســا املوســم بشــكل مبكر وتوجت باريس سان 

جرمــان باللقــب. وعلى الرغم من ضــوء أخضر من 

احلكومة البريطانيــة يجيز عودة كرة القدم اعتبارا 

مــن األول من يونيو، التــزال األندية تدرس اخلطط 

التي قد تتيح خطوة من هذا النوع، وترغب سلطات 

اللعبة في اســتئناف املوسم منتصف الشهر املقبل، 

لكن اجتماعاتها املتكررة في اآلونة األخيرة لم حتدد 

أي موعد أو حتى إجراءات واضحة ملعاودة التمارين.

وواجهت «خطة االستئناف» التي طرحتها رابطة 

الدوري، تباينات واســعة بني األندية، السيما جلهة 

رفض البعض طرح إقامة املراحل التسع املتبقية من 
البطولة على مالعب محايدة.

وبعدما نقل األرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم 

مان سيتي، مخاوف بعض الالعبني من العودة املتسرعة 

الى املالعب في ظل أزمة «كوفيدـ  ١٩»، أثارت تصريحات 

لقائد واتفورد تروي ديني جدال في األيام املاضية.

وقال ديني عبر حسابه على انستغرام «أنا ال أحتدث 

حتى عن كرة القدم حاليا، أحتدث عن صحة عائلتي».

ولقيت مخاوف ديني صداهــا لدى مدربه نايجل 

بيرسون الذي حذر في تصريحات لصحيفة «ذا تاميز»، 

حيــث ذكر ان املعنيني «يغضون الطرف عن احتمال 

حصول حالة وفاة» جراء إصابة بـ «كوفيد ـ ١٩» في 
حال استئناف املوسم.

والقت تصريحات قائد واتفورد ومدربه انتقادات 

غمزت من قناة احتالل الفريق للمركز الســابع عشر 

(مــن ٢٠) في ترتيب الدوري قبل توقف املنافســات 

بعد املرحلة التاســعة والعشرين (من ٣٨) منتصف 

مارس. لكن هذا القلق وجد صداه لدى العبني في أندية 

املقدمة حتى، مثل أغويرو ورحيم ستيرلينغ في 

مان سيتي، بطل املوسمني املاضيني وصاحب 

املركز الثاني خلف ليڤربول، وداني روز العب 

توتنهام املعار لنيوكاسل يونايتد، أما غرانت 

هانلــي، قائد نوريتش ســيتي متذيل 

الترتيب، فأبدى قلقه أيضا، وبحسب 

العبني في إجنلترا، فإن التأخر في 

وضــع البروتوكول الصحي هو 

من أســباب الضبابيــة الراهنة 

بشــأن العودة، وقد اتخذ قائد 

املنتخــب اإلجنليــزي ومهاجم 

توتنهام هاري كني موقفا وازن 

بني الرغبة بالعودة وضرورة شرح 
ظروفها.

«غاز الضحك» 
ُيزعج أرسنال من الكازيت

أعلن نادي أرسنال االجنليزي لكرة القدم أنه يأخذ «على محمل 
اجلد» التقارير التي حتدثت عن استنشــاق مهاجمه الفرنسي 
الكســندر الكازيت غاز أوكســيد النيتروجني املعروف بغاز 

الضحك، وأنها «مسألة خاصة ستعالج داخليا».
وأشارت صحيفة «ديلي ستار» إلى أن الكازيت ظهر في صور 
والبالون في فمه وأرسل ڤيديو الى أحد أصدقائه قائال انه كان 

«في املنزل، أسترخي وأستنشق البالونات».
وسبق أن تلقى الدولي الفرنسي إنذارا من النادي اللندني عام 
٢٠١٨ عندما تسرب ڤيديو له برفقة زمالئه األملاني مسعود أوزيل 
ومواطنه ماتيو غندوزي والغابونــي بيير امييريك اوباميانغ 
وهم يستنشــقون الغاز املعروف بأنه يغير صوت االنســان 

لثوان معدودة.
وقال متحدث باســم «املدفعجية» إنها «مسألة خاصة نأخذها 

على محمل اجلد، وسنتعامل معها داخليا».
وهي املرة الثانية التي يخرق فيها الكازيت القوانني الصارمة 
للعزل التام في اآلونة األخيرة، بعد أن أنذر الشهر املاضي من 
خالل عدم االلتزام بالتباعد االجتماعي، حيث شوهد واقفا على 

مسافة قريبة من شخص كان يقوم بتنظيف سيارته.

تدريبات جماعية للفرق اإلسبانية

الدوري  أجازت رابطــة 
اإلسباني لكرة القدم لألندية 
اعتبــارا من أمــس االثنني، 
إقامة متارين ملجموعة من 
١٠ العبــني كحد أقصى، في 
خطوة إضافية على طريق 
املنافســات املعلقة  عــودة 
منذ شهرين بسبب ڤيروس 

كورونا املستجد.
وعــاود العبو الدرجتني 
األولى والثانية منذ األسبوع 
الفردية  املاضي تدريباتهم 
فــي مراكز األنديــة في ظل 
تدابيــر صحيــة صارمــة، 
بعدما أقرت احلكومة خطة 
تدريجية لرفع قيود اإلقفال 

التام على ٤ مراحل.
ووفق البروتوكول الذي 

وضعته الليغا، سمح بإقامة 
التمارين مبجموعات صغيرة 
مع قيــود تباعد اجتماعي، 
حيث يسمح بتواجد ٦ العبني 
كحد أقصى على امللعب ذاته، 
قبل أن يرفع العدد تدريجيا، 
وتأمل الرابطة في استئناف 
البطولــة اعتبــارا مــن ١٢ 
يونيو املقبــل، بعد توقفها 
منذ منتصف مارس بسبب 

«كوفيد-١٩».
وقــال رئيــس الرابطــة 
خافييــر تيباس في حديث 
لقناة «موفيستار بلوس»: 
«إنه قــرار وزاري، كان من 
املهم جــدا أن تتمكن جميع 
الفرق من التدرب بالطريقة 

ذاتها».

ويشــمل هذا اإلجراء كل 
أندية الدوري، مبا فيها التي 
تتدرب في مناطق التزال تعد 
من األكثر تضررا باجلائحة 
في إسبانيا (مثل العاصمة 
مدريد أو إقليم كاتالونيا)، 
وأبقت فيها السلطات قيودا 
أكثــر صرامــة مــن مناطق 
أخــرى، للحــد من تفشــي 

«كوفيد-١٩».
ويعنــي ذلــك ان أنديــة 
مثل ريال مدريد وأتلتيكو، 
وبرشــلونة، ستكون قادرة 
التمارين  إقامــة هــذه  على 
اجلماعية أيضــا، على رغم 
ان مراحل تخفيف القيود في 
مناطقها التزال متأخرة عن 

مناطق أخرى في إسبانيا.

ويأتي ذلك بعد ســاعات 
من بيان للحكومة اإلسبانية، 
والذي سمحت فيه لألندية 
الرياضية احملترفة بـ«إقامة 
حصص تدريبية كاملة»، على 
ان يتم احتــرام «االجراءات 
الوقائية والصحية املعتمدة».
وكان تيبــاس صرح في 
حديــث لقنــاة «موفيســار 
العاشــر من  بلــوس» فــي 
مايــو اجلاري بــأن «يرغب 
في (اســتئناف املوسم) في 

١٢ يونيــو»، موضحــا ان 
املسابقات ستستأنف «عندما 

تقولها وزارة الصحة».
وفي حني أجازت احلكومة 
بأن يكــون العــدد األقصى 
في مجموعــات التدريب ١٤ 
رياضيا، طلبــت الليغا من 
أنديتها أال يتجاوز العدد ١٠ 

في الوقت الراهن.
وترافقت عودة التمارين 
في مراكز األندية مع تدابير 
صحية صارمة، تشمل وصول 
الالعبني في مواعيد مختلفة 
وهــم يضعــون الكمامــات 
الــزي  الواقيــة ويرتــدون 
الرياضي اخلاص بالتدريب، 
واعتماد التباعد االجتماعي 
وإجراءات الوقاية الصحية، 

ومغــادرة مركــز التدريــب 
مباشرة بعد انتهاء احلصص 
(أي االستحمام في منازلهم 
وليــس في املقــر) مزودين 

مبالبس اليوم التالي.
وتأمــل إســبانيا في ان 
حتذو حذو أملانيا التي باتت 
السبت أول بطولة كبرى في 
أوروبــا تســتأنف مباريات 
الدوري احمللي خلف أبواب 

موصدة.
لكن بينمــا كانت أملانيا 
من أقــل الــدول األوروبية 
تأثرا بالوبــاء على صعيد 
الوفيات، كانت إسبانيا من 
األكثر تأثرا في العالم، مع 
تسبب «كوفيد-١٩» بأكثر 

من ٢٧ ألف وفاة.

دل بييرو يدخل املستشفى

حذاء جوردان بـ ٥٦٠ ألف دوالر

كشف تقرير إخباري عن أن 
أليساندرو ديل بييرو، النجم 
الســابق للمنتخب اإليطالي 
وفريق يوڤنتوس اإليطالي 
لكرة القــدم، يرقد في أحد 
مستشفيات لوس أجنيليس 

بسبب حصوات في الكلى.
ونشر ديل بييرو صورة له 
خالل تواجده في املستشفى، 
عبر حسابه بتطبيق مشاركة 
الصور «إنســتغرام» معلقا 
عليها «مازلت ال أستطيع أن 

أصدق أن شيئا صغيرا حجمه ثالثة مليمترات ميكن أن يسبب 
مثل هذا األلم الشديد».

وظهر ديل بييرو مرتديا الكمامة، ضمن اإلجراءات االحترازية 
املتبعة في ظل تفشي وباء ڤيروس كورونا املستجد (كوفيدـ  ١٩).

وذكــر موقع «فوتبول إيطاليا» أن ارتداء ديل بييرو الكمامة 
أثار مخاوف بعض متابعيه من املشجعني، لكنه أكد أنه مجرد 

إجراء وقائي.

أعلنت صالة مزادات سوثبي امس أنه مت بيع زوج من أحذية 
تدريب العب كرة السلة األميركي مايكل جوردان التي ارتداها 
واملوقعة باسمه مببلغ قياسي قدره ٥٦٠ ألف دوالر في أحد 

املزادات.
وارتدى أسطورة اللعبة حذاء نايك ذا اللونني األبيض واألحمر 
«اير جوردان ١ إس» في امللعــب بالعام ١٩٨٥، وفقا للموقع 
االلكتروني لسوثبي، واصفا حالة احلذاء بأنها «جيدة بشكل 

عام» وبـ«عالمات املباراة».
وبدأت تقدمي العطاءات على زوجي احلذاء اللذين مت تصنيعهما 
خصوصا جلوردان مبقاس ١٣ و١٣٫٥ قبل أكثر من أسبوع في 

نيويورك، ولم تتم معرفة هوية املشتري على الفور.
ويعادل سعر البيع النهائي أربعة أمثال السعر التقديري األولي 
لسوثبي، حيث كان يدور حول ١٥٠ ألف دوالر، ومت كسر سعر 
مزاد قياسي سابق حلذاء «مون شو» لنايك بالعام ١٩٧٢ حيث 

مت بيعه العام املاضي بسعر ٤٣٧٫٥ ألف دوالر.
وقالت صالة املزادات «إن نايك أنتجت خط إنتاج من األحذية 
واملالبس بتوقيع جوردان عام ١٩٨٤، وهي املرة األولى التي 
تقوم بها شركة األدوات الرياضية مبثل ذلك، ما مهد الطريق 

للكثير من مناذج تعاون الالعب التي نراها اآلن».

«الباڤـــــاري» 

أعلــن كارل هاينتس رومينيغــه، الرئيس التنفيذي 
لبايــرن ميونيخ متصدر الــدوري األملاني لكرة القدم، أنه 
«متفائــل بحذر» بخصــوص موضوع متديد حــارس مرمى 
النادي الدولي مانويل نوير لعقده الذي ينتهي في يونيو ٢٠٢١.

وقــال الرجل القوي في النادي الباڤاري: «أنا متفائل بحذر بأن 
مانويل سيوافق بسرعة على عرض بايرن»، مضيفا مانويل يعرف ما 
لديــه في بايرن وبايرن يعرف ما لديه فــي مانويل نوير. إنه زواج يجب 

أن يستمر في املستقبل.
وأبدى نوير بدوره تفاؤله بهذا الشأن عقب الفوز على اونيون برلني (٢-٠). وقال: 
«كارل هاينتس رومينيغه يعرف ذلك، أنا ســعيد كوني ألعب في بايرن ميونيخ، نحن 

متفائلون، ولكن لم نوقع حتى اآلن على أي شيء وليس هناك ما يجب اإلعالن عنه».
وبدا أن املفاوضات بني النادي الباڤاري وعمالق عرين املانشافت (٣٤ عاما و٩٢ مباراة 
دولية) وصلت إلى طريق مسدود في منتصف أبريل املاضي، ولم يكن نوير راضيا عن 

تسريب تفاصيل متعلقة باملفاوضات بشأن متديد عقده لوسائل اإلعالم.
وبحســب وســائل اإلعالم األملانية، يطالب نوير بتمديد عقده حتى عام ٢٠٢٥، فيما 
يرغب بايرن في متديده حتى عام ٢٠٢٣، حيث ســيكون عمر احلارس ٣٧ عاما، مشــيرة 
إلى أنه باإلضافة إلى ذلك، طلب وكيل أعماله توماس كروث راتبا سنويا قدره ٢٠ مليون 

يورو، وهو أعلى بكثير من العرض املقدم من بايرن.
وفضال عن تتويجه بلقب أفضل حارس مرمى في العالم ٤ مرات، ولقب بطل العالم 
٢٠١٤ مــع املنتخب الوطني، ال يــزال نوير قائدا لبايرن، حيث لعب معه ٣٧٤ مباراة منذ 
انضمامه إلى صفوفه قادما من شــالكه عام ٢٠١١. اهتزت شــباكه ٢٦٦ مرة (مبعدل ٠٫٧١ 

هدف في املباراة الواحدة) وحافظ على نظافة شباكه ١٨٩ مرة.

الباديا: احتفال «هرتا» عاطفة وبهجة

طلب برونــو الباديا، مدرب فريق 
هرتا برلــني، ضــرورة تفهم تصرف 
العبيه خالل فــوز الفريق ٣-٠ على 
مضيفه هوفنهامي السبت في املرحلة 
السادسة والعشرين لبطولة الدوري 

األملاني لكرة القدم (بوندسليغا).
وانتهــك العبــو هيرتا إرشــادات 
التباعــد االجتماعي، التــي وضعتها 
السلطات الصحية األملانية تفاديا ملنع 
انتشار ڤيروس كورونا املستجد مع 
عودة «بوندسليغا»، خالل احتفالهم 
باألهــداف التــي أحرزهــا الفريق في 

املباراة.
وقــال الباديــا «يتعــني علينــا أن 
نتســم باحلذر، مــن الصعب بالطبع 

إبــالغ الالعبني بأننــا نريد احلصول 
علــى مباراة جيــدة ولكن بعد ذلك ال 

ميكن أن يكون هناك عاطفة».
وأضاف الباديا «لكننا ســنتحدث 
بالطبع مــع الالعبني حول هذا األمر، 

هذا ليس موضع شك».
وأعلنت رابطة الدوري األملاني أنه 
لن يتم اتخاذ أي إجراء ضد الفريق أو 

الالعبني املعنيني.
وأوضح الباديا، الــذي ظهر ألول 
مرة على مقاعد البدالء، في برلني خالل 
املبــاراة «لم يكن هرتا يســجل دائما 
ثالثة أهــداف في املاضي، هناك حالة 
من البهجة والفرح، ينبغي النظر إلى 

األمر من هذا املنظور».

واثق من بقـاء نوير


