
وجدت الهيئات الرياضية نفسها في مأزق أمام حترك 
بعض الالعبني ملجابهة حتركات الالعبني املناهضة 
للعنصرية، وكان آخرها تضامن العبي الدوري األملاني 

مع احلركات املناهضة ملقتل األمريكي جورج فلويد.
فلويد هو مواطن أمريكي من أصل إفريقي لقي حتفه 
على يد شرطي األسبوع املاضي، في مدينة مينيابوليس 

بوالية مينيسوتا الواقعة وسط غرب الواليات املتحدة.
وتنص التعليمات الواضحة لقوانني االحتاد الدولي 
لكرة القدم على أنه »يجب على الالعبني أال يكشفوا عن 
املالبس الداخلية التي تظهر شعارات أو بيانات أو صور 

سياسية أو دينية أو شخصية«.
وهناك ثغرة قد تكون مخرجا لبعض الالعبني، حيث 
تنص قوانني الفيفا على أنه »في أي انتهاك، سيتم معاقبة 
الالعب أو الفريق أو كليهما من قبل منظم املسابقة أو 

االحتاد الوطني لكرة القدم أو أن يحسمها الفيفا«.
ويصر الفيفا، الذي يدرك أجواء الفترة احلالية، بعد 
مقتل جورج فلويد األعزل في حجز الشرطة األمريكية، 

على أن اإلعراب عن الرأي علنا أصبح مبررا للغاية اآلن.

يستحق التصفيق
وق��ال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا » 
لتجنب الشك في مسابقة للفيفا، تستحق املظاهرات 
األخ��ي��رة لالعبني في مباريات البوندسليجا تصفيًقا 

وليس عقوبة«.
وأض��اف »يجب علينا جميعا أن نقول ال للعنصرية 
وأي شكل من أشكال التمييز. يجب علينا جميعا أن نقول 

ال للعنف. أي شكل من أشكال العنف«.
ووج��ه ويستون ماكيني، الع��ب شالكه وماركوس 
تورام العب بوروسيا مونشنجالدباخ وثنائي بوروسيا 
دورمت��ون��د، ج��ادون سانشو وأش��رف حكيمي رسائل 

تطالب بالعدالة جلورج فلويد.
ووضعت هذه املواقف، االحتاد األملاني للعبة في وضع 
حرج ألن خرق القواعد، ورغم ما حتظى به هذه احلالة 

بدعم عاملي، يشكل سابقة خطيرة.

ال للعنصرية
ولكن االحتاد األملاني لكرة القدم، مثل الفيفا واالحتاد 
األوروب��ي لكرة القدم )يويفا( ، لديه حملة خاصة به 
ملكافحة العنصرية ما يجعل معاقبة األفراد الذين يقومون 

بحمالت ضد العنصرية أمًرا سخيًفا.
وص��رح ماكيني إل��ى مجلة »فوربيس« ب��أن اجلميع 
في عالم كرة القدم »يقولون ال للعنصرية« ولهذا فإنه ال 

يعتقد بوجود مشكلة.
وأوض��ح »إذا ك��ان علي حتمل العواقب للتعبير عن 
رأيي ومشاعري وللدفاع عما أؤمن به، فهذا شيء يجب 

أن أقوم به«.
وأوضحت جلنة االنضباط باالحتاد األملاني، اليوم أنه 

ما من قرار سيتخذ ضد الالعبني.
وال تشجع كرة السلة األملانية، التي تستأنف نشاطها 
ي��وم السبت املقبل، على استكمال امل��وس��م م��ن خالل 
منافسات مجمعة بدون جماهير في ميونخ تستغرق 3 

أسابيع.

صدام اللجنة األوملبية
وص��رح شتيفان هولز الرئيس التنفيذي لرابطة 
دوري ك��رة السلة األمل��ان��ي، قائال: »بشكل أساسي، ال 
يسمح بالبيانات السياسية في مباريات الدوري، سواء 

كانت لفظية أو غير لفظية«.
ورغم تفهمه طبيعة هذه احلالة املطروحة، أضاف 

هولز: »بالنسبة لنا، األمر يشبه كرة القدم. نعمل في 
مجال الرياضة وليست هناك أي بيانات سياسية في أي 

اجتاه، نحن النفتح الباب لذلك«.
وقدم تومي سميث البطل األوملبي لسباق العدو 200 
متر وجون كارلوس الفائز بامليدالية البرونزية لنفس 
السباق احتجاج »القوة السوداء« الشهير على منصة 
التتويج خ��الل أوملبياد 1968 ولكنهما واألسترالي 
بيتر نورمان الفائز بامليدالية الفضية، والذي دعمهما، 
مت تشويههم في البداية بدال من الترحيب بهم بسبب 

أفعالهم.
وقال متحدث عن اللجنة األوملبية الدولية إن سميث 
وك��ارل��وس ارتكبا »خ��رًق��ا متعمدا وعنيًفا للمبادئ 

األساسية للروح األوملبية«.
وال ت���زال اللجنة األومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة حت��اف��ظ على 
قواعدها: »ال يسمح بأي نوع من التظاهر أو الدعاية 
السياسية أو الدينية أو العرقية في أي مواقع أو أماكن 
أو مناطق أوملبية أخرى« في دورات األلعاب الصيفية 

والشتوية«.
ولكن اللجنة األوملبية الدولية نفسها ال تكون فوق 

النزاع السياسي عندما يناسبها الوضع.

صوت الرياضيني
ومب��ا أن الرياضيني م��ن جميع أن��ح��اء العالم ومن 
عشرات الرياضات بدأوا في استخدام صوتهم والتواصل 
للمطالبة بالتغيير، لم تكن اللجنة األوملبية الدولية على 

وشك إسكاتهم.
وق��ال متحدث باسم اللجنة األوملبية الدولية في 
تصريح: »اللجنة األوملبية الدولية حتترم متاما أن 
العديد من الرياضيني أدل��وا بتصريحات على وسائل 

التواصل االجتماعي وفي وسائل اإلعالم«.

العبو تشيلسي يتضامنون مع جورج فلويد
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احملكمة الرياضية تربك مانشستر سيتي السياسية الشعارات  حول  الرياضية  الهيئات  محاذير  ينسف  فلويد  مقتل 

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور 
جديد بشأن مشاركة مانشستر سيتي في دوري 

أبطال أوروبا خالل املوسم املقبل.
وكان االحت��اد األوروب��ي قد عاقب مانشستر 
سيتي باحلرمان من املشاركة القارية ملدة عامني، 

بسبب مخالفة قانون اللعب املالي النظيف.
ووف��ًق��ا لصحيفة »م���ي���رور«، ف��إن احملكمة 
الرياضية ستبدأ االستماع الستنئاف مانشستر 
سيتي على القرار، بداية من اإلثنني املقبل، وملدة 

3 أيام.
وأش��ارت إلى االستماع سيكون على األغلب 
عبر الفيديو، بسبب القيود املفروضة عقب 

انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت مصادر من احملكمة الرياضية أن 
القرار النهائي على االستئناف سيصدر خالل 

فترة تصل إلى شهرين.
وق��ال��ت الصحيفة إن مانشسر سيتي كان 
يرغب في معرفة القرار مبكًرا، كي يتمكن من 
وض��ع خططه اخل��اص��ة باملوسم املقبل وفًقا 

للوضع النهائي.
يذكر أن خطر االستبعاد من دوري األبطال 
ينذر املان سيتي برحيل عدد من جنوم الفريق، 
باإلضافة إل��ى التأثير على ق��وة ج��ذب النادي 

لالعبني في امليركاتو الصيفي املقبل.

أكدت صحيفة »Mundo Deportivo« اإلسبانية 
ب��أن الالعب الفرنسي عثمان دميبيلي يرحب بفكرة 
االنتقال إلى يوفنتوس لكن النادي اإليطالي يفضل أن 

تكون الصفقة في شكل اعارة مبدئياً. 
وأش�����ارت الصحيفة ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة امل��ق��رب��ة من 
ن��ادي برشلونة ب��أن يوفنتوس، في إط��ار مباحثاته 
ومفاوضاته م��ن أج��ل عقد صفقة تبادلية بانتقال 
متوسط ميدانه البوسني ميراليم بيانيتش إلى رفاق 
األرجنتيني ليونيل ميسي ومغادرة البرازيلي آرثور 
ميلو في االجت��اه املقابل، س��أل عن وضعية دميبيلي 
خاصة مع تقدم الكولومبي خوان ك��وادرادو في العمر 
)32 عاماً( وعدم اعتماد املدرب ماوريسيو ساري على 
خدمات فيديريكو بيرنارديسكي ال��ذي ترجح أخبار 
إيطالية بأنه بصدد مناقشة بعض العروض متهيداً 

ملغادرة السيدة العجوز. 
ويتجه الفريق اإليطالي الكبير إلنهاء ترتيبات 
اإلعارة خاصة وأن إدارة يوفنتوس ال تفكر في املخاطرة 
بهذه الصفقة نظراً لتتالي إصابات الدولي الفرنسي 

املتوج مع بالده بكأس العالم في روسيا 2018. 
ومنذ قدومه إلى إسبانيا، يحاول دميبيلي إيجاد 
نفسه في برشلونة، ثاني أغلى صفقة )105 مليون 

يورو( في الفريق الكاتالوني بعد التعاقد مع البرازيلي 
كوتينيو )120 مليون ي��ورو(، إذ أنه ن��ادراً ما يلعب 
أساسياً كما أنه كثير التعرض لإلصابات بخضوعه، 
عرف 6 إصابات في عام 2019 والثالثة في أربعة أشهر 
فقط من منافسات موسم 2019 – 2020، للعالج في 
مركز سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة وع��اد إلى 

إسبانيا في مطلع فبراير ملواصلة فترة االستشفاء. 
يذكر أن دميبيلي غ��ادر امللعب بعد 25 دقيقة من 
مواجهة فريقه برشلونة أمام بوروسيا دورمتوند في 

دوري أبطال أوروبا يوم 27 نوفمبر 2019.  
أشارت الصحفية اإلسبانية كريستينا كوبيرو بأن 
فابيو باراتيتشي، املدير الرياضي لفريق يوفنتوس، 
معجب بطريقة لعب دميبيلي وأن��ه صديق مقرب من 
وكيل أعماله موسى سيسوكو وه��ذا ما يرجح فكرة 

انتقال صاحب ال�23 عاماً إلى الدوري اإليطالي. 
كما يسعى دميبيلي إليجاد حل البتعاده الكثير عن 
املستطيل األخضر من خالل تغيير األج��واء والبحث 
عن حتد جديد يسترجع فيه نسق املباريات كما أن 
املعلومات التي قدمتها الصحفية تفيد بعدم ممانعة 
برشلونة في انتقال الفرنسي إلى يوفنتوس مع تأجيل 

عثمان دميبيليفكرة االستغناء عن خدماته إلى وقت الحق. 

عثمان دميبيلي يقترب من يوفنتوس

أكد ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد أن السماح 
ل��ه بلعب م��ب��اري��ات ودي���ة، سيكون أم���را حاسما في 
استعدادات فريقه قبل استئناف مشواره ببطولة الدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.

ومت حتديد موعد مؤقت الستئناف نشاط ال��دوري 
اإلجنليزي في 17 يونيو احلالي، بإقامة مباراتي أستون 
فيال مع شيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي مع آرسنال، 
املؤجلتني من املرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة، على 

أن تستأنف البطولة فعالياتها في 20 من الشهر نفسه.
وقبل أسبوعني على عودة البطولة، مت منح األندية 

الفرصة خلوض مباريات ودية.
وصرح مويس للموقع اإللكتروني الرسمي لوست هام 
»إذا اعتبرنا أن هذه هي فترة استعداد للموسم اجلديد، 
فإن معظم الفرق سيكون لديها عدد قليل من املباريات 
الودية«. وأضاف مويس »أعتقد أن حصولنا على الفرصة 
للقيام بذلك مينحنا فرصة حملاولة إقامة مباراتني بدون 

جماهير، إذا كان بإمكاننا القيام بذلك«.
وأوض��ح مويس »ك��ل ذل��ك يخضع للبروتوكوالت. 
نحتاج إل��ى التأكد م��ن صحة ك��ل ش��يء قبل أن نرتب 
املباريات. بالطبع لن نطلب من الفرق السفر ولن نسافر. 

ال نريد أن يحدث أي خطأ أثناء تقدمنا في بداية الدوري«.
وشدد مويس على أن التدريب مع وست هام يعود إلى 
طبيعته على الرغم من االضطرار إلى االلتزام بإجراءات 

التباعد االجتماعي.
وقال املدرب اإلسكتلندي إنه عندما عاد الالعبون ألول 
مرة إلى مركز تدريب )تشادويل هيث( بعد فترة اإلغالق 

كان ذلك مبثابة حتٍد.
وتابع »نحن في الهواء الطلق. نحافظ على التباعد 
االجتماعي قدر اإلمكان، حتى املوظفني. نحاول االلتزام 

بذلك. معظم األمور تسير على ما يرام«.
يذكر أن وس��ت ه��ام يحتل املركز السادس عشر في 
ترتيب ال��دوري اإلجنليزي برصيد 27 نقطة، علما بأنه 
يبتعد بفارق األه���داف فقط عن مراكز الهبوط قبل 9 

مراحل على نهاية املوسم.

ديفيد مويس

مويس يؤكد أهمية الوديات قبل استئناف البرمييرليغ

أعلنت راب��ط��ة ال���دوري اإلجنليزي املمتاز، 
عن إصابة جديدة بفيروس كورونا بني فرق 

البرمييرليغ.
وقالت الرابطة، في بيان رسمي: »في يومي 
اإلثنني 1 يونيو والثالثاء 2 يونيو خضع 1197 
الع��ًب��ا وموظًفا الخ��ت��ب��ارات ف��ي��روس ك��ورون��ا، 
وأس��ف��رت ال��ن��ت��ائ��ج ع��ن ظ��ه��ور ح��ال��ة واح���دة 

إيجابية«.
وأض��اف البيان: »الفرد ال��ذي ثبتت إصابته 

اآلن، سيعزل نفسه ملدة 7 أيام«.
وتابع: »تقدم الرابطة هذه املعلومات ألغراض 
نزاهة وشفافية املنافسة، ولن نقدم تفاصيل 
محددة عن األندية أو األف��راد، وستعلن النتائج 

بعد كل جولة من االختبارات«.
وأكد توتنهام هوتسبير في بيان رسمي وجود 

إصابة واحدة بالفيروس في صفوفه.
وقال توتنهام في البيان  »لقد أبلغتنا رابطة 

الدوري اإلجنليزي املمتاز أن هناك حالة مصابة 
داخ��ل النادي، عقب إج��راء اجلولة األخيرة من 

االختبارات في مركز التدريب«.
وأض��اف »بسبب السرية الطبية، لن يكشف 
النادي عن اسم الفرد املصاب بفيروس كورونا«.

وتابع »املصاب ال يعاني من أع��راض حالًيا 
وسيدخل العزل مل��دة 7 أي��ام، مبا يتماشى مع 
البروتوكول الطبي للدوري اإلجنليزي، قبل 

اخلضوع للمزيد من االختبارات«.
وأمت »نستمر في االلتزام الصارم ببروتوكول 
العودة إلى التدريب في البرمييرليج، والذي 
يضمن بقاء مركز التدريب لدينا بيئة عمل آمنة 

وخالية من الفيروسات«.
وكانت الرابطة أعلنت إصابة 6 أشخاص في 
االختبار األول، واثنني في الثاني، وأربعة خالل 
اجلولة الثالثة من االختبارات، بينما لم يشهد 

االختبار الرابع وجود أي حالة إيجابية.

كورونا يضرب توتنهام بإصابة جديدة 

ق���ام ال��ن��ج��م األرج��ن��ت��ي��ن��ي 
ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي ب��ت��دري��ب��ات 
فردية خارج نطاق التدريبات 
اجلماعية لفريقه برشلونة 
اإلسباني، من دون معاناته 
من أي إصابة بحسب مصادر 

داخل النادي الكاتالوني.
وأضافت املصادر أن ميسي 
»ت��وج��ه ال��ى مقر التدريبات 
وقام بتمرين مختلف« مشيرة 
الى أن األرجنتيني البالغ من 
العمر 32 عاما »ال يعاني من 

أي مشكلة«.
وب����ح����س����ب ال���ص���ح���ف 
اإلس��ب��ان��ي��ة، ب��ق��ي ميسي في 
قاعة التدريبات من اجل اتباع 
برنامج وضعه له خصيصا 

اجلهاز الفني لبرشلونة.
أم���ا صحيفة »آس«، فقد 
أشارت الى أن ميسي قام بعمل 
فردي من أجل تقوية عضالت 
ربلة الساق اليمنى مشيرة الى 
أنه ابتعد عن املالعب ملدة شهر 
ونصف الشهر مطلع املوسم 
احلالي الصابته في هذا املكان.

وقرر مدرب برشلونة كيكي 
سيتيني منح راح��ة لالعبيه 
ليوم واحد على أن يعودوا الى 

التمارين اليوم اجلمعة.
وسيعاود الدوري اإلسباني 
ال��ذي توقف منتصف م��ارس، 
نشاطه في 11 يونيو احلالي 
مب��ب��اراة درب���ي األن��دل��س بني 

إشبيلية وبيتيس.

أم��ا برشلونة حامل اللقب 
وم��ت��ص��در ال�����دوري ب��ف��ارق 
نقطتني عن الغرمي ريال مدريد، 
فيحل ضيفا ع��ل��ى م��اي��ورك��ا 
صاحب املركز الثامن عشر في 

13 احلالي.

ميسي تدرب مبفرده 
ويعاني من مشاكل عضلية
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ميسي

تلقى ب��ورت��و م��ت��ص��در ال����دوري البرتغالي 
لكرة القدم هزمية مفاجئة 2-1 أم��ام مستضيفه 
فاماليساو في استئناف البطولة عقب توقفها 

بسبب جائحة فيروس كورونا.
وم��ن��ح خ��ط��أ م��ح��رج م��ن احل����ارس أوجستني 
مارشيسني التقدم لصاحب األرض بعد ثالث دقائق 

من بداية الشوط الثاني.
وح��اول احل��ارس األرجنتيني تشتيت الكرة 
لتصل إلى فابيو مارتنز الذي وضعها في املرمى 

اخلالي من عند حدود منطقة اجلزاء.
وأدرك جيسوس كورونا التعادل لبورتو في 
الدقيقة 74 لكن فاماليساو استعاد تقدمه بعد ذلك 

بأربع دقائق عبر بيدرو جونسالفز.
وأفلت بورتو من احتساب ركلة جزاء ضده في 
الشوط األول عندما أسقط بيبي أحد العبي الفريق 

املنافس لكن احلكم أشار باستمرار اللعب.
وت��ق��ام جميع امل��ب��اري��ات ب���دون جماهير لكن 

بعض الفيديوهات في مواقع وسائل إعالم أظهرت 
نحو 200 مشجع لبورتو جتمعوا خلف احلواجز 
خارج امللعب. وكان أغلبهم يضع كمامات لكنهم لم 

يحترموا قواعد التباعد االجتماعي.
وف��ي وق��ت سابق ه��ز لوكا فرنانديز الشباك 
بتسديدة مذهلة من 30 مترا ليمنح بورتيمونيسي 
الفوز -1صفر على جيل فيسنتي في أول مباراة في 

استئناف البطولة.
وق��ال باولو سيرجيو م��درب بورتيمونيسي 
”كرة القدم غريبة للغاية ب��دون اجلماهير في 
املدرجات. بدت كأنها مباراة في االستعدادات لبداية 
املوسم“. واتفق فيتور أوليفيرا مدرب جيل فيسنتي 
معه. وأضاف ”نحن بحاجة للجماهير. بالنظر إلى 
ما يحدث في أماكن أخرى حيث بدأ كل شيء ُيفتح 
م��ن جديد فأعتقد أن��ه م��ن املمكن حضور بعض 
اجلماهير رمبا 20 أو 30 في املئة من سعة امللعب. 

كرة القدم بدون اجلماهير ليست كرة القدم“.

بورتو املتصدر يتلقى هزمية مفاجئة 
في عودة الدوري البرتغالي


