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«كاس» تنظر الشهر املقبل باستئناف السيتيالصحة العقلية لالعبني في خطر! تشلسي يجدد عقد كاباييرو
قالت رابطة العبي كرة القدم احملترفني في اجنلترا إنه في ظل توقف النشــاط بسبب 
وباء «كوفيد ـ ١٩» يشــعر الالعبون بالقلق على مسيراتهم وأصاب االكتئاب بعضهم 
ويواجهون خطر إيذاء النفس. وتوقفت منافسات كرة القدم االحترافية منذ مارس وال 
يوجد موعد واضح لعودة النشاط في اجنلترا، وقال مايكل بينيت مدير رعاية الالعبني 
فــي الرابطة لصحيفة «تاميز» إن هذا قد يؤدي للشــعور بالقلق. وأضاف «ال يعرف 
الالعبون إن كان بإمكانهم العودة وإن كان املوســم سيستكمل أم ال. ليسوا متأكدين 
من أي شــيء». وتابع «توجد مواقف ماليــة وبعض األندية تؤجل الرواتب وهذا يؤثر 
على الالعبني عاطفيا. ومن الناحية الصحية أيضا. هل اذا عاد املوســم ستكون األمور 

على ما يرام؟ ماذا عن العائلة؟ كل هذه الشكوك ستكون مطروحة.

حددت احملكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) يومي الثامن والعاشر من يونيو املقبل، 
للنظر في استئناف نادي مان سيتي اإلجنليزي لكرة القدم، ضد قرار حرمان الفريق من 
املشاركة في املنافسات األوروبية ملدة عامني بسبب مخالفة لوائح اللعب املالي النظيف.

وكان االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)، حظر مشاركة مان سيتي في دوري أبطال 
أوروبــا ملدة عامني مــع تغرميه ٣٠ مليون يورو (٣٢ مليونــا و٧٠٠ ألف دوالر)، بعد 
الكشف عن مبالغة النادي اإلجنليزي في قيمة إيرادات الرعاية بني عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦. 
ويتعني الفصل في هذه القضية قبل موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم املقبل، 
واستأنف الســيتي فور صدور احلكم، رافضا االدعاءات التي تتهم النادي بانتهاكات 

جسيمة للقواعد.

مدد نادي تشلسي اإلجنليزي لكرة القدم عقد حارس مرماه 
األرجنتيني ويلي كاباييرو ملدة عام واحد.

ومبوجب العقد اجلديد ســيبقى احلارس البالغ من العمر 
٣٨ عاما في ســتامفورد بريدج حتى نهاية املوسم املقبل، 

بحسب هيئة اإلذاعة البريطانية (بي.بي.سي).
وشــارك كاباييرو في ٩ مباريات في املوسم احلالي من 
الدوري اإلجنليزي املمتاز. وانتقل كاباييرو إلى تشلسي 
في عام ٢٠١٧ فــي صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع 

مان سيتي.

كشــفت السلســلة األولــى التــي 
اشتملت على ٧٤٨ فحصا للكشف عن 
ڤيروس كورونا املســتجد لدى أندية 
الــدوري اإلجنليزي املمتــاز في كرة 
القدم عــن ٦ حــاالت إيجابية تتعلق 
بالعبني وأعضاء جهاز فني لثالثة أندية 
مختلفة، وهي نتائج مشجعة إلى حد 
ما بالنظر الى املخاوف الكبيرة التي 
كانت ســائدة وبالتالــي تبدو عجلة 
البرمييرليغ أقرب أكثر للعودة إلى 

الدوران.
الــدوري  رابطــة  وأوضحــت 
اإلجنليزي في بيان لها أنه «ميكنها 
أن تؤكد اليــوم أنه مت اختبار ٧٤٨ 
العبــا وعضوا في األجهــزة الفنية 
للكشف عن ڤيروس كورونا يومي 
األحــد واالثنني املاضيــني من بني 
هذه (العينات)، كانت نتيجة ستة 
اختبارات إيجابية وتتعلق بثالثة 

أندية».
النقاط املهمــة األخرى هي أن 
هؤالء األشخاص الستة ينتمون 
إلى ثالثة أندية فقط بني األندية 
الـــ ٢٠ للبرمييرليــغ، مما يقلل 
من االنتشــار احملتمل لڤيروس 

«كوفيد-١٩».
ويضم الــدوري اإلجنليزي 
٥١٢ العبا محترفا، وبالتالي فإن 
الفحوصات الـ ٧٤٨ متثل على 
األرجح جميع األندية واألجهزة 

الفنية لدوري النخبة.
وأضافت الرابطة «الالعبون 

أو أعضــاء اجلهاز الفني لألندية التي 
جاءت فحوصاتهم إيجابية سيخضعون 
اآلن للحجر الصحي الذاتي ملدة ٧ أيام».
وألسباب السيما السرية الطبية، 
لم يتم الكشف عن أسماء الالعبني أو 
األندية املعنية بالفحوصات اإليجابية.
لكن نادي بيرنلي أصدر بيانا أكد 
فيه أن مســاعد مدربه إيان ووان هو 
أحد احلاالت الست التي مت اكتشافها.

وقال: «ميكن أن يؤكد نادي بيرنلي 
لكرة القدم أنه بعد االنتهاء من اختبار 
كوفيد-١٩ فإن اختبار مساعد املدرب 

إيان ووان كان إيجابيا».
وأضاف: «متاشــيا مــع متطلبات 
الدوري املمتاز الصارمة وبعد اختبار 
إيجابي، سيخضع إيان للعزل الذاتي 
ملدة ٧ أيام، بهدف اختباره مرة أخرى 
األســبوع الذي يبدأ يــوم االثنني ٢٥ 

اجلاري».
وتابع: «إيان ال يعاني من أعراض 
وهو في الوقــت احلالي آمن وبصحة 
جيدة في املنزل. سيبقى على اتصال 
وثيق مــع أفراد النــادي فيما يتعلق 
بعودته للمشاركة في التدريبات مبجرد 

أن يشفى من الڤيروس».
وعلق جون كروس، رئيس قسم كرة 
القدم في صحيفة «ذا ميرور» اليومية، 
علــى الفور على حســابه فــي تويتر 
وبارتياح كبيــر يعكس القلق الكبير 
الســائد داخل عالم الكرة املســتديرة 
«هذه نسبة منخفضة بشكل ال يصدق».
بلغت نسبة احلاالت اإليجابية في 

إجنلترا ٠٫٨٪ وهي نتيجة جد مشجعة 
مقارنــة مع ما مت اكتشــافه في أملانيا 
التي أعلنت قبل استئناف البوندسليغا 
عــن ١٠ حــاالت إيجابيــة، ولكن عدد 
االختبارات كان كبيرا وبلغ ١٧٢٤ بني 
العبني وأعضاء جهاز فني ميثلون ٣٦ 
ناديا في الدرجتني األولى والثانية أي 

أن النسبة بلغت ٠٫٦٪.
كما يجب األخذ في االعتبار أن أملانيا 
هي واحدة من أفضل الدول في القارة 
العجوز جنحت في إدارة أزمة الوباء، 
فيما متلك بريطانيا ثاني أسوأ حصيلة 
في العالم من ناحية عدد الوفيات مع 

أكثر من ٣٣ ألف وفاة.
باإلضافــة إلــى ذلك، منــذ توقف 
الدوري في بداية شهر مارس املاضي، 
كشــفت الصحف اإلجنليزية بانتظام 
عن مغامرات الالعبني الذين في الوقت 
الذي يدعون فيه اجلماهير إلى احترام 
تدابير التباعد االجتماعي والبقاء في 
املنزل الذخار اخلدمات الصحية، فإنهم 
يقومون بخرق قوانني احلجر الصحي.

ويبدو أن هذه النتائج التي جاءت 
غداة تصويت أندية البرمييرليغ على 
اســتئناف التدريبات فــي مجموعات 
صغيرة واالستمرار في احترام تدابير 
التباعد االجتماعي، تبدو أخبارا جيدة 

لرابطة الدوري اإلجنليزي املمتاز.
فهي في كل األحوال ال تشكل نكسة 
من منظور «مشروع إعادة االستئناف»، 
مشروع استئناف املسابقة خلوض ٩٢ 

مباراة متبقية من املوسم.

صالح في محادثة مع األطفال: 
أتدرب ٤ ساعات يوميًا

ظهر جنم ليڤريول محمد صالح في محادثة مباشرة مع 
بعض األطفال، رفقة ابنته مكة، عبر احلســاب الرسمي 
إلحدى الشــركات الكبرى املتعاقدة مع الالعب مبوقع 
إنستغرام. وقال صالح عبر احملادثة «أحرص على املران 
في منزلي بصفة مستمرة قبل فترة التوقف، كنت أتدرب 

باستمرار بعد نهاية مراني مع زمالئي في ليڤربول».
وأوضح أنه يتدرب ما بني ٣ و ٤ ساعات يوميا في نادي 
ليڤربول، مؤكدا أنه حني كان صغيرا لم يفكر فيما وصل 
إليه اآلن. وعن أصعب مباراة خاضها في مسيرته، علق 
«كان لقــاء منتخب مصر أمام الكونغو الدميقراطية في 
تصفيات مونديال ٢٠١٨». وأكد أن أجمل احتفال له كان 
بعد هدفه في توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا املوسم 
املاضي، خاصة أنه كان بنــاء على طلب ابنته مكة التي 
قامت بتقليد االحتفال. وأشار جنم الريدز إلى أن ابنته 
مكة حتب ممارسة كرة القدم معه، لكنه لم يفكر بعد في 

مسألة احترافها كرة القدم فيما بعد لصغر سنها.

سواريز يعود للتدريبات خالل ١٠ أيام

كابيلو: الظاهرة رونالدو كان
 يسبب األزمات في مدريد

مارتينيز ميدد عقده مع بلجيكا 
حتى عام ٢٠٢٢

كشــفت تقارير صحافية إســبانية عن موعد عــودة النجم 
األوروغوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة لتدريبات 
الفريق. جاء هذا بحســب ما كشفت صحيفة «سبورت» والتي 
أكدت أن الالعب سيعود للتدريبات مع الفريق خالل عشرة أيام 
بعد شفائه بشــكل كامل من إصابته. وكان سواريز قد خضع 
لعملية جراحية قبل عدة أشهر على مستوى الركبة، حيث كان 
من املتوقع أن يستمر غيابه عن املالعب لنهاية املوسم اجلاري.

وسيعمل سواريز خالل األيام املقبلة على تقوية عضالت الفخذ 
األمامية ملساعدته بشكل أفضل عندما يعود للتدريبات بشكل 

كامل برفقة الفريق.

تطرق املدرب اإليطالي فابيو كابيلو، عن عالقته بالظاهرة رونالدو 
أثناء قيادة ريال مدريد، وقــال كابيلو في تصريحات أبرزتها 
صحيفة موندو ديبورتيفو «رونالدو أفضل موهبة دربتها، كنا 
نفهم بعضنا البعض بشكل كبير». وأضاف «في نفس الوقت، كان 
رونالدو الشخص الذي تسبب في معظم األزمات التي حدثت لي 
في غرفة خلع املالبس». وتابع «كان لديه حفالت وأشياء من هذا 
القبيل، وذات مرة قال لي فان نيستلروي إن هناك رائحة كحول 
تنبعث من غرفــة املالبس». وواصل «عندما غادر رونالدو إلى 
ميالن بدأنا نفوز، لكن إذا حتدثنا عن املواهب، إنه كان األفضل 
بال شــك». وأكد كابيلو أنه اليزال يتقابل مع الظاهرة رونالدو 

بشكل سنوي، وكثيرا ما يتحدثون بسرور كبير.

أعلن االحتــاد البلجيكي لكرة القدم األربعاء أن مدرب منتخب 
بالده، اإلسباني روبرتو مارتينيز، مدد عقده على رأس اإلدارة 
الفنية لـ «الشــياطني احلمر» حتى عام ٢٠٢٢. ويقود مارتينيز 
املنتخب البلجيكي منذ عــام ٢٠١٦ وقاده إلى املركز الثالث في 
مونديال ٢٠١٨ بروســيا في إجناز تاريخــي لبلجيكا التي كان 

أفضل مركز لها في النهائيات العاملية املركز الرابع عام ١٩٨٦.
وكان عقد مارتينيز مع املنتخب البلجيكي، الذي يتصدر التصنيف 
العاملي للمنتخبات، سينتهي عقب نهائيات كأس أوروبا التي كانت 
مقررة هذا الصيف في الفترة بني ١٢ يونيو و١٢ يوليو املقبلني، 
لكنها تأجلت إلى العام املقبل بسبب ڤيروس كورونا املستجد.

«الكالتشيو» ينتظر ٢٨ اجلاري لتحديد مصيره

بايرن يغري ساني بالرقم ١٠
ورويس قد يغيب لنهاية املوسم

أعلــن وزيــر الرياضــة اإليطالــي 
فينتشنزو ســبادافورا أن فرق دوري 
الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم تلقت 
الضوء األخضر الستئناف التدريبات 
اجلماعية لكنها ستنتظر حتى ٢٨ اجلاري 
ملعرفة ما إذا كان من املمكن اســتئناف 

املوسم من عدمه.
وأوضح ســبادافورا خالل لقاء مع 
التلفزيون اإليطالي «راي» أن «اللجنة 
الفنية العلمية وافقت على بروتوكول 
االحتاد اإليطالي لكرة القدم الستئناف 
التدريبات اجلماعية. إنها أخبار ممتازة»، 
واصفا القرار «مبرحلة حاسمة لعودة 

كرة القدم إلى إيطاليا».
وأضاف: «االحتــاد اإليطالي راجع 
اقتراحــه األولي ووضح إجراء يتعلق 
باحلجر الصحي في حالة وجود اختبار 
إيجابي، لكن قبل كل شيء لن يتم اللجوء 

إلى العزل الذاتي للفريق بأكمله».
وأشار إلى أنه في حال جاءت نتيجة 
أحــد الفحوصــات إيجابيــة لڤيروس 
«كوفيــد-١٩»، ســيتم وضــع الالعب 
املصاب فقط فــي احلجر الصحي ملدة 
أسبوعني، في حني سيتم وضع أعضاء 
الفريق في العــزل، ومراقبتهم، ولكن 
ميكنهــم االســتمرار فــي التدريب مع 

بعضهم.
املعــدل  البروتوكــول  وسيســمح 
بالتدريــب اجلماعــي، لكنه لــن يلزم 
الالعبني بالبقاء بشــكل دائم في املركز 

الرياضي التابع للفريق.
وأكد وزير الرياضة أنه حدد موعد 
٢٨ اجلاري لالجتماع مع رئيس االحتاد 
غابرييل غرافينا ورئيس رابطة الدوري 
باولــو دال بينــو التخاذ قرار بشــأن 
العودة الى املنافســة، وقال: «ســنقرر 

بعد ذلك مــا إذا كان الدوري اإليطالي 
سيستأنف ومتى». وأوضح سبادافورا 
ان «الشيء املهم هو االستئناف بنية 
حازمة الســتكمال البطولة، ثم بعد 
ذلك تقرر االحتادات الطرق واألشكال 

التي سيتم اعتمادها».
وأشاد غرافينا بالقرار «باعتباره 
خطوة حاســمة على طريق إعادة 

استئناف كرة القدم في إيطاليا».
وتتدرب فرق الدوري اإليطالي 
بشكل فردي منذ الرابع من الشهر 
اجلاري، وهي تأمــل في العودة 
الى املنافسة في ١٣ يونيو املقبل، 
لكن رئيس احلكومة جوسيبي 
كونتــي وقع مرســوما بتمديد 
تعليــق املنافســات الرياضية 
حتى الرابع عشــر من الشهر 

نفسه.

٦ حاالت كورونا.. لن تؤثر على استئناف «البرميييرليغ»

ذكر تقرير إخباري أن فريق بايرن ميونيخ 
األملاني لكرة القدم يعتزم منح القميص رقم ١٠ 
إلى ليروي ساني العب مان سيتي اإلجنليزي 
خالل محاوالته املستمرة للتعاقد مع الالعب.

وكان بايرن ميونيخ أحد األندية املعجبة 
منذ فترة بساني، الذي ارتبط اسمه باالنتقال 
لبايرن خالل العام املاضي. وكان بايرن تقدم 
بعروض لســاني من قبل ولكن مان ســيتي 
رفضهــا، حيث كان الفريق اإلجنليزي يريد 

اإلبقاء على الالعب.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» اإلجنليزية 
نقال عن صحيفــة «بيلد» األملانية أن بايرن 
قدم القميــص رقم ١٠ لالعب الرتدائه كجزء 
من الصفقة إلقناعه بالعودة للبوندسليغا.

ويرتــدي القميــص رقــم ١٠ حاليــا هو 
البرازيلي فيليب كوتينيو، املعار من برشلونة، 
والذي قدم مستويات جيدة مع بايرن، ولكن 
ال توجد رغبة لدى النادي األملاني في التعاقد 

مع الالعب بشكل دائم.
وارتدى ساني دائما القميص رقم ١٩ منذ 
ظهوره مع الفريق األول بشالكه، 
ثم ارتدى الرقم نفســه مع مان 

سيتي واملنتخب األملاني.
وهــذا هــو أحــدث عــرض قدمــه بايرن 
ملانشستر سيتي للحصول على خدمات ساني 
(٢٤ عاما)، الذي ينتهي تعاقده مع مان سيتي 

بنهاية العام املقبل.
من جهة أخرى، يبدو أن قائد بوروســيا 
دورمتوند ماركو رويس قد يغيب عن الفريق 
فــي مباراة قمة الــدوري األملاني لكرة القدم 
(بوندســليغا) أمام بايــرن ميونيخ، ورمبا 

يغيب حتى نهاية املوسم بسبب اإلصابة.
وأوضحــت صحيفة «بيلــد» األملانية أن 
رويس (٣٠ عاما) ال يزال ال يستطيع املشاركة 
في تدريبات الفريق بسبب اإلصابة العضلية 
التي يعاني منهــا، ويخضع لبرنامج تعاف 

فردي.
وأشارت الصحيفة إلى تأكد غياب رويس 
عــن املباراة أمام بايــرن ميونيخ املقررة ٢٨ 
اجلاري في املرحلة الثامنة والعشــرين من 

الدوري األملاني.
وكان رويس قد تعرض لإلصابة العضلية 
فــي الرابع من فبرايــر املاضي خالل املباراة 

أمام ڤيردر برمين في بطولة كأس أملانيا.

حكم أملاني:  املباريات 
ممتعة بدون جمهور

قال احلكم االملاني فيليكس بريتش إن التعامل 
مــع الالعبني واملدربني في أول مباراة أقيمت 
بعــد اســتئناف الدوري األملانــي لكرة القدم 
(بوندسليغا)، عقب توقفه ملدة شهرين بسبب 
وباء ڤيروس كورونا، بدون جمهور كان «أكثر 

متعة عن ذي قبل».
وأدار احلكم البالغ من العمر ٤٤ عاما املباراة 
التي فاز بها ڤولفســبورغ على أوغســبورغ 
٢-١، والتي أقيمت الســبت املاضي، في أول 

أيام استئناف مباريات الدوري من دون 
جمهور.

وقال بريتش: «ال أريد تعميم الوضع 
اآلن، ألنــه يتعــني علينا جميعا أن 

ننتظر عدة أسابيع للحصول على 
صورة أوضح».


