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اعتقال مهاجم تشلسي باإلجماع.. أندية إجنلترا: نعم الستئناف «البرميـــــييرليغ»
لكسره قواعد احلجر الصحي

ل اجتماعه..  «ويفا» ُيؤجِّ
ودوري األبطال في أغسطس

كاسيريس عانى من 
كورونا ملدة شهرين!

سلتيك بطًال ألسكوتلندا 
بعد قرار إنهاء املوسم

اعتقلت الشــرطة اإلجنليزية 
مهاجم تشلسي الشاب كالوم 
هودسون أودوي بعد اختراق 
قواعــد احلجر الصحي فجر 
أودوي  املاضي، وكان  االثنني 
ســبق أن أصيــب بڤيروس 
كورونا مع بداية انتشار الوباء، 
لكن نادي تشلسي أعلن تعافيه 
ومتاثله للشفاء التام. وذكرت 
صحيفة «ذا صن» البريطانية، 
أن الشرطة اإلجنليزية اعتقلت 
هودسون بعدما اخترق قواعد 

احلجر الصحي، واستقبل فتاة في الرابعة صباحا مبنزله.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة اإلجنليزية تدخلت بعدما تلقت 
شكوى من جيران الالعب صاحب الـ ١٩ عاما بدخول فتاة إلى 

منزله في الليل متخفية في سيارته.
وأشارت إلى أن هودسون التقى الفتاة في منزله، ودخال في حالة 
من الشجار، لتسقط الفتاة في حالة من اإلعياء، ويتم استدعاء 
اإلسعاف لنقلها إلى املستشفى. وأكدت أن الالعب تعرف على 
الفتاة عبر مواقع التواصل االجتماعي ودعاها ملنزله، وخوفا من 
اكتشاف خرقهما للحجر الصحي أرسل لها سيارته لنقلها إلى 
منزله. وحققت الشرطة اإلجنليزية مع جيران هودسون ملعرفة 
أسباب احلادث، وجاء في بالغ للشرطة أنهم تلقوا بالغا بوجود 
فتاة مريضة، ومت نقلها للمستشفى، بينما مت اعتقال الشخص 

الذي كان برفقتها ومازال حتت احلراسة النظرية.

أعلن االحتاد األوروبي لكرة 
القدم (ويفــا) أنه قرر تأجيل 
اجتماع جلنته التنفيذية املقرر 
في ٢٧ اجلاري، إلى ١٧ يونيو 
العالقة  «النقاط  بسبب بعض 
املتعلقة ببعض املالعب لكأس 
املقبل»، بحسب  العام  أوروبا 

بيان رسمي له.
وكان االحتاد القاري قرر إرجاء 
كأس أوروبا ٢٠٢٠ من صيف 
املقبل  العام  إلى  العام احلالي 
بسبب تفشي ڤيروس كورونا 

املستجد، وكانت املباريات مقررة في ١٢ مدينة في ١٢ دولة أوروبية 
مختلفة، لكن هذا النظام قد يطرأ عليه تعديالت.

وكان رئيس االحتاد األوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين 
صرح في هذا اخلصوص «الفكرة هو ان نبقى في املدن ذاتها».

وأضاف «لقد حتدثنا الى ٩ مدن وكل األمور جاهزة. لكن لدينا 
مشــكلة مع ثالث مدن. ســنتابع محادثاتنا وفي املبدأ ستقام 
املباريات في ١٢ مدينة. لكن إذا لم يتم هذا األمر، فنحن جاهزون 
إلقامتها في ١٠،٩ أو حتى ٨ مدن». في املقابل، اكد تشيفيرين ان 
احتاده يعمل على سيناريو محتمل إلكمال مسابقتي دوري أبطال 
أوروبا والدوري األوروبي (يوروبا ليغ) خالل شهر أغسطس، 
وقال «لدينا خطة واضحة إلنهاء املوسم. بطبيعة احلال، ستقام 

املباريات خالل الصيف احلالي من دون جمهور».
وأضاف «لدينا فكرة لكن يجب انتظار اجتماع اللجنة التنفيذية 
لتأكيد التواريخ. أستطيع القول بأن املوسم القاري سينتهي في 

أغسطس إذا بقيت األمور على ما هي عليها اآلن».

أكــد األوروغويانــي مارتن 
كاســيريس العــب فريــق 
فيورنتينــا اإليطالــي لكرة 
القدم أنه تعافى بشــكل كلي 
بعد إصابته بڤيروس كورونا 

املستجد لفترة شهرين.
وقال الالعب البالغ من العمر 
٣٣ عاما «دون أن أعرف، كان 
الڤيروس موجودا في جسدي 
ملدة ٦٠ يومــا. ومت فحصي 
وجاءت النتيجة ســلبية، أنا 

بخير وأشعر أنني جديد».
وأضاف مدافع يوڤنتوس وبرشلونة اإلسباني السابق «ظهرت 
علي بعض األعراض بني ٨ و١٥ مارس، كنت أتدرب في املنزل 
وشعرت بضيق في التنفس. قالوا لي أن أحجر نفسي وستختفي 
األعراض في غضون ٢٠ يومــا. لكن لم يكن األمر كذلك، من 

الواضح أن الڤيروس وقع في حبي».

توج سلتيك بطال للدوري األسكوتلندي لكرة القدم للعام التاسع 
علــى التوالي، بعد قرار رابطة احملترفني (اس بي اف ال) إنهاء 
موسمها بشكل نهائي بسبب تفشي ڤيروس كورونا املستجد.

وعند تعليق البطولــة في منتصف مارس املاضي في املرحلة 
٣٠ كان سلتيك متصدرا برصيد ٨٠ نقطة بفارق ١٣ نقطة عن 

غرميه التاريخي رينجرز الذي لديه مباراة أقل.
وقالت الرابطة في بيان لها: «بعد التشاور مع جميع أندية الدرجة 
املمتازة الـ ١٢، قرر مجلس الرابطة إنهاء موسم الدوري املمتاز 

٢٠١٩-٢٠٢٠ بشكل فوري».
وهذا هو اللقب التاسع لسلتيك تواليا، ليكرر إجناز رينجرز، 
ويقترب من رقمه القياســي بعدد ألقاب البطولة احمللية، حيث 
بات في رصيده ٥١ لقبا مقابل ٥٤ لفريق املدرب والنجم السابق 

لليڤربول االجنليزي ستيفن جيرارد.
ومت اعتمــاد صيغة عدد النقاط في املبــاراة الواحدة لتحديد 
الترتيــب النهائي للبطولة، ما قد يؤدي إلى هبوط هارتس في 
حالة عــدم التوصل التفاق في احملادثات القائمة على شــكل 

البطولة في املوسم املقبل.

وافقــت أنديــة الــدوري 
املمتــاز لكــرة  اإلجنليــزي 
القدم على خطوة مهمة نحو 
استئناف املوسم الذي توقف 
منذ مارس بســبب تفشــي 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
وذلك بعد السماح بالتمارين 
اجلماعية ضمن مجموعات 

صغيرة اعتبارا من أمس.
وصوتت األندية باإلجماع 
علــى القــرار فــي اجتمــاع 
الذي  «مشروع االستئناف» 
عقد أول من أمس، مع التشديد 
علــى أن يتقيــد الالعبــون 
بقواعد التباعد االجتماعي مع 
منع االحتكاكات في التمارين.
وأرســلت بروتوكــوالت 
الالعبــني  إلــى  التماريــن 
واملدربــني وتتضمن تعقيم 
أعالم ركــن امللعب، الكرات، 
املرمــى، األدوات  خشــبات 
املخصصة للتمارين وحتى 
أسطح مالعب التمارين بعد 

كل حصة تدريبية.
وأفــادت رابطــة الدوري 
املمتــاز بأنه مت االتفاق على 
املرحلة األولى «بالتشاور مع 
الالعبني واملدربــني وأطباء 
األندية واخلبراء املستقلني 
واحلكومــة»، مضيفــة «إن 
الطبيــة  البروتوكــوالت 
الصارمة على أعلى مستوى 
ستضمن عودة اجلميع إلى 
التدريب في بيئة أكثر أمانا».
وشــددت في البيان على 
أن «صحــة وســالمة جميع 
املشاركني هي أولوية الدوري 
املمتــاز، والعــودة اآلمنــة 
للتمارين هي عملية تدريجية. 
ستستمر املشاورات الكاملة 
اآلن مع الالعبــني واملدربني 
الالعبني  واألندية ورابطتي 
(بــي أف أي) واملدربني (أل 
أم أي) حيــث يتــم تطويــر 
مخصصــة  بروتوكــوالت 
لتماريــن االحتــكاك الكامل 

بني الالعبني».
وتشمل إجراءات املراقبة 

املخصصة للتمارين 
املزيد من اإلجراءات مثل 
الالعبــني لفحص  إخضــاع 
«كوفيد-١٩» مرتني أسبوعيا، 
وأن يقومــوا بفحص درجة 
احلــرارة قبــل كل حصــة 

مترينية.
اإلجــراءات  وتتضمــن 
األخرى فــي املرحلة األولى 
منع الالعبني من التنقل مع 
أي شخص من وإلى التمارين، 
كما يحظر استخدام وسائل 
النقل العام ومركبات الفريق.
أول  نيوكاســل  وكان 
الــدوري املمتاز  فريق مــن 
يصــدر تأكيــدا أنــه أخضع 
الالعبني للفحص في ملعب 
التماريــن، مشــيرا الــى أن 
الالعبني سيعودون الثالثاء 
الى التمارين، وبحلول ذلك 
الوقت ستعرف جميع نتائج 

فحوص «كوفيد-١٩».
وســيطلب مــن الالعبني 
استخدام تطبيق على أساس 
يومي لتسجيل أي أعراض.

ولم تتطرق رابطة الدوري 
املمتــاز ملوعد االســتئناف، 
لكن «خارطة الطريق» التي 
وضعتهــا احلكومــة قبــل 
أيام ستفســح باملجال أمام 
املنافسات الرياضية بالعودة 
من دون جمهور بدءا من األول 

من يونيو املقبل، مع توجه 
لعودة عجلة «برميييرليغ» 
إلى الدوران بدءا من منتصف 

يونيو.
الدولــة  وأعــرب وزيــر 
الرقمــي  العالــم  لشــؤون 
والثقافة واإلعالم والرياضة 
أملــه  عــن  أوليفــر دودن 
الــدوري فــي  باســتئناف 
منتصف يونيو املقبل، على 
رغم املخــاوف التــي أبداها 
الالعبــون واملدربون حيال 
احلاجــة لفتــرة أطــول من 
التدريبــات قبل العودة الى 

املباريات.
وشــدد دودن علــى أن 
تبقــى  العامــة  الســالمة 
األولويــة، إال أنــه يأمل في 
عــودة النشــاط بعــد قرابة 
الشــهر، مضيفــا «أجريــت 
محادثات بناءة جدا اخلميس 
املاضي مع االحتاد اإلجنليزي 
لكرة القــدم، رابطة الدوري 
املمتــاز ورابطة (اي اف ال) 
التي تشــرف على الدرجات 
األدنى»، متابعا «نعمل بجهد 
معهــم من أجــل العودة في 
منتصف يونيو، لكن االختبار 

األهم هو السالمة العامة».
وأكد دودن أن السلطات 
الكروية «مثلها مثل الرياضات 
األخرى التي تتطلع للعودة 
موصــدة،  أبــواب  خلــف 
اجتمعــت مــع الســلطات 
الصحية مرات عدة للبحث 
مبسألة السالمة»، مؤكدا أنه 
«إذا متكنا من تســوية ذلك، 
سنتطلع إلى االستئناف في 
منتصف يونيو. نحرز تقدما 

ملحوظا».
واعتبر رئيس احلكومة 
بوريس جونسون في كلمة 
أمام البرملان األسبوع املاضي 
أنه يعتقد أن عودة الرياضة 
عبــر شاشــات التلفزيــون 
للــروح  «ســتعطي دفعــة 
املعنوية القومية نحن بحاجة 

إليها بشدة».

السماح لليڤربول برفع كأس الدوري من دون جمهور

رونالدو ينضم للتدريبات بعد انتهاء العزل

زيارات مفاجئة لتفتيش الفرق

أكد املدير التنفيذي للدوري االجنليزي املمتاز 
لكرة القدم ريتشارد ماسترز، بأنه سيتم السماح 
لنادي ليڤربــول برفع كأس الدوري لكن من 
دون حضور اجلمهور. ويحتاج ليڤربول الذي 
يتصدر بفارق ٢٥ نقطة عن منافسه املباشر 
مان سيتي الى انتصارين فقط في مبارياته الـ 

٩ االخيرة لكي يتوج بطال رسميا للمرة االولى 
منذ عام ١٩٩٠، لكن أنصاره الذين ينتظرون 
هذه اللحظــة التاريخية بعد غياب طويل، لن 
يتمكنوا من االحتفال معه. وقال ماسترز: «إذا 
كان ذلك ممكنا (التتويج)، نعم، ســيكون ثمة 

احتفال وسيتبادل الالعبون الكأس». 

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى 
تدريبات فريقه يوڤنتوس وسط استعدادات 
أندية دوري الدرجــة األولى لكرة القدم في 

إيطاليا الستئناف املوسم.
وأنهى قائد املنتخــب البرتغالي فترة العزل 
املنزلي التي امتدت لـ ١٤ يوما مساء االثنني 
املاضي بعد سفره إلى إيطاليا قادما من ماديرا، 
وانضم للتدريبات الفردية في امللعب التدريبي 
للنادي اإليطالي. وعــاد رونالدو إلى مدينة 
تورينو اإليطالية قادما من ماديرا بالبرتغال 
قبل نحو أســبوعني ودخل احلجر الصحي 

املنزلي بعد شهرين من توقف الدوري اإليطالي 
بســبب أزمة وباء ڤيروس كورونا املستجد 

(كوفيد١٩-).
وكان الالعب قد ســافر إلى البرتغال عندما 
توقفت منافسات الدوري اإليطالي في التاسع 
من مارس املاضي ملساعدة والدته، التي تعافت 

منذ ذلك الوقت من السكتة الدماغية.
وعادة ما كان رونالدو ينشــر تدريباته في 
املنزل وعلى ملعب التدريب بنادي ناسيونال، 
الذي لعب ضمن قطاع الشباب به في املاضي، 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.

سيقوم فريق من املفتشني التابعني لرابطة الدوري 
االجنليــزي لكرة القدم بزيارات مفاجئة لالندية 
ملراقبة مدى جديتها فــي احترام قواعد التباعد 
االجتماعي خالل التدريبات، كما أشارت وسائل 
االعالم البريطانيــة. ونقلت الصحف عن مدير 
كرة القدم في رابطة الدوري االجنليزي ريتشارد 

غارليك قوله في هذا الصدد «لقد وضعنا قوانني 
وبروتوكوالت حول قدرتنا على مراقبة االندية». 
واضاف: «نستطيع طلب بيانات من خالل تسجيالت 
الڤيديو اخلاصة بالتدريبــات. نبحث ايضا في 
ارسال فريق تفتيش خاص بنا سيمنحنا القدرة 
على مراقبة مالعب التدريب بدون سابق انذار». 

م عودة «الكالتشيو» قريبًا تشديد حكومي ُيؤزِّ
واصلت األندية اإليطالية 
التمارين الفردية خالفا ملا كان 
مقــررا، وذلك وســط تقارير 
عن اســتمرار اخلــالف حول 
البروتوكول الصحي الصارم 
الذي تطالب احلكومة بتطبيقه 
من أجل الســماح باستئناف 
الــدوري املتوقــف من مارس 
بسبب تفشي ڤيروس كورونا 

املستجد.
وبعــد أن عــاودت األندية 
التمارين الفردية لالعبني في 
مراكزها اعتبارا من ٤ اجلاري، 
كان من املفترض أن تبدأ أول 
مــن أمــس االثنــني التمارين 
اجلماعيــة لكــن أنديــة عدة، 
في مقدمهــا يوڤنتوس، إنتر 
وميالن، نشرت صورا ومقاطع 
ڤيديو تظهر العبيها يتمرنون 
فرديا مع التقيد بقواعد التباعد 

االجتماعي.
وأرفــق يوڤنتوس، حامل 
اللقب واملتصدر، صورا لالعبيه 
في التماريــن بجملة بعنوان 
«أسبوع من التمارين يبدأ في 
مركــز يوڤنتوس للتمارين»، 
مضيفا «أقيمت متارين فردية 
ضمن مجموعات صغيرة في 
مركز يوڤنتوس للتمارين، مع 

احترام الالعبني للتباعد».
أما إنتــر فكتــب «بعد أن 
ارتاحوا يوم أمس، تواصلت 
التماريــن الفرديــة اليوم في 
مركز (سونينغ) للتمارين مع 
االلتزام الكامل بجميع قواعد 
السالمة». وتزامن ذلك مع ما 
ذكرته صحيفة «غازيتا ديلو 
سبورت» الرياضية عن إرجاء 
استئناف التمارين اجلماعية 
بســبب عدم موافقة احلكومة 

على التعديالت التي أدخلتها 
البروتوكــول  األنديــة علــى 
الصحي، وما كشــفته شبكة 
«ميدياسيت» عن توقيع رئيس 
احلكومــة مرســوما بتمديــد 
تعليق املنافســات الرياضية 
حتــى ١٤ يونيــو، مــا يطيح 
بخطة اســتئناف الدوري في 
١٣ منه. واآلن، لن تتحقق رغبة 
االستئناف في ١٣ يونيو بعد 
أن وقع كونتي مرسوما جديدا 
مدد مبوجبه «تعليق األحداث 
الرياضيــة واملســابقات مــن 
جميع األنواع والتخصصات، 
في األماكن العامة أو اخلاصة 
حتــى ١٤ يونيو» بحســب ما 

أفادت شبكة «ميدياسيت».
وأكد االحتاد اإليطالي للعبة 
الحقا بأن كرة القدم في البالد، 
بينهــا دوري الدرجة األولى، 
ستبقى معلقة حتى ١٤ يونيو 
استنادا الى املرسوم املوقع من 

رئيس احلكومة.
وقال االحتاد في بيان «بعد 
أن أحاط االحتاد اإليطالي لكرة 
القدم علما بالقرارات املتخذة في 
مرسوم رئيس الوزراء املؤرخ 
١٧ اجلاري واملتضمن (إجراءات 
عاجلة الحتواء العدوى على 
التراب الوطني)، وبعد  كامل 
اطالعه علــى تعليق األحداث 
واملسابقات الرياضية بجميع 
أنواعها وتخصصاتها حتى ١٤ 
يونيو ٢٠٢٠، في األماكن العامة 
أو اخلاصة، املشــار إليها في 
املرسوم املذكور، وبانتظار أي 
قرار آخر مؤمل من السلطات 
املختصة في هذا الصدد، مدد 
تعليق األنشطة الرياضية حتى 

١٤ يونيو ٢٠٢٠».

وبذلــك، تتواصــل العقــد 
في الطريق الشــائك للعودة 
إلى املالعب وأبرزها بالتأكيد 
البروتوكــول الصحي  علــى 
الصارم الواجب اعتماده لعودة 
املباريات، وهو ما بات شرطا 
أساسيا ألي بطولة كروية تريد 
استئناف منافساتها، كما فعلت 

البوندسليغا األملانية.
ويرى العديــد من األندية 
أن البروتوكول الصحي الذي 
عانــى االحتاد احمللــي للعبة 
من أجــل التوصــل إليه بناء 
على توصيات اللجنة الفنية 
والعلمية التي تقدم املشورة 
للحكومة بشأن «كوفيد-١٩»، 
صارم جدا بشكل يجعله غير 

قابل للتنفيذ.
وتدور اإلشكالية األساسية 
حــول نقطتني، تتعلق األولى 
بالصعوبات اللوجستية التي 
تواجها األنديــة في إجراءات 
املعسكرات التدريبية املغلقة 
التي تســتمر ١٥ يوما اعتبارا 

من االثنني املاضي.
نظريا، يجب على الالعبني 
العمل واألكل والنوم في مراكز 
التدريب أو في فندق مخصص 
بالكامل لفريقهم لتجنب خطر 
التقاط العدوى، لكن العديد من 

األندية ال متلك هذه املرافق.
الثانيــة،  أمــا اإلشــكالية 
فتتعلــق باحلجــر الصحــي 
اجلماعي، أي عزل كامل أفراد 
الفريق في حال تبينت إصابة 

أحدهم بـ «كوفيد-١٩».
اتبــاع  وحتبــذ األنديــة 
النمــوذج األملاني، أي أن يتم 
حجــر املصــاب فقــط وليس 

الفريق بأكمله.

ليڤركوزن يضرب برمين بـ «األربعة» وُيقربه من الهبوط
اكتســح باير ليڤركوزن 
مضيفه فيردر برمين بنتيجة 
٤-١ فــي املرحلة السادســة 
والعشرين من دوري الدرجة 
األولــى اإليطالي لكرة القدم 

(بوندسليغا).
الفريقــان أول  وخــاض 
مباراة لهما منذ توقف الدوري 
احمللي فــي منتصف مارس 
املاضــي بفعل أزمة ڤيروس 

كورونا املستجد.
وتقدم كاي هافيرتز بهدف 
الدقيقة ٢٨،  لليڤركوزن في 
لكن بعد دقيقتني فقط أدرك 
ثيــودور جيبــر سيالســي 

التعادل لبرمين.
وعــاد هافيرتز وســجل 
الهدف الثاني له ولفريقه في 
الدقيقة ٣٣ لينتهي الشــوط 
األول بتقدم ليڤركوزن بهدفني 

مقابل هدف.
وأكد الفريق الضيف فوزه 

في الشوط الثاني عبر إضافة 
هدفني حمال توقيع ميتشيل 
فايزر وكــرمي دمييرباي في 
الدقيقتــني ٦١ و.٧٨ . الفــوز 
رفع رصيــد ليڤركوزن إلى 
٥٠ نقطة في املركز اخلامس 
بفارق نقطة واحدة عن املركز 
الرابع املؤهل لدوري أبطال 
أوروبا والذي يشغله اليبزغ، 
وتوقف رصيــد برمين عند 
١٨ نقطــة في املركــز الثاني 

من القاع.
وبعد فتــرة توقف بدأت 
فــي منتصف مارس املاضي 
بسبب أزمة ڤيروس كورونا 
اســتئناف  مت  املســتجد، 
منافسات مســابقتي دوري 
الدرجتــني األولــى والثانية 
بأملانيا اعتبارا من الســبت 
املاضي بإقامة املباريات بدون 
جمهور ووفقا ملعايير وقواعد 

صحية ووقائية صارمة.


