
حتدث ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي 
للدوري اإلجنليزي املمتاز، عن اخلسائر احملتملة 
التي قد تتكبدها املسابقة، حال عدم استكمال 

منافسات املوسم احلالي.
وتأتي حتذيرات ماسترز في وقت تعاني فيه 
بريطانيا بشكل ع��ام والرياضة بشكل خاص 
وفي مقدمتها كرة القدم بسبب تفشي فيروس 

كورونا املستجد.
ونقلت شبكة »سكاي سبورتس« عن ماسترز 
قوله أول من أمس: »نواجه خسائر مبليار جنيه 
إسترليني على األق��ل إذا فشلنا في استكمال 

موسم 2020-2019«.
وأضاف: »خسائر أخرى تنتظرنا إذا ما زادت 

خطورة اجلائحة في املستقبل«.
وتأتي تصريحات ماسترز مكملة ملا قاله 
رئيس االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم، الذي حذر 
من انهيار األندية، بسبب التحديات االقتصادية 
التي خلفتها أزمة كورونا الراهنة، التي وصفها 

بأنها »تفوق اخليال«.
من جهته حذر جريج ك��ارك رئيس االحتاد 
االجنليزي لكرة القدم من انهيار أندية داخل 
الباد بسبب األزمة املالية الناجمة عن جائحة 

فيروس كورونا.
ول���م ت��ت��وص��ل األن���دي���ة وراب���ط���ة الاعبني 
احملترفني التفاق من أجل خفض الرواتب ملساعدة 

األندية خال فترة التوقف.
وق���ال ك���ارك ف��ي خ��ط��اب ملجلس االحت���اد 
االجنليزي ي��وم الثاثاء ”تواجه ك��رة القدم 
حت��دي��ات اقتصادية ت��ف��وق اخل��ي��ال وسيتبع 
الوباء نتائج اقتصادية وستعاني كل قطاعات 
األعمال“. وأض��اف ”نواجه خطر فقدان أندية 
وبطوالت للدوري بسبب االنهيار املالي. العديد 
من املجتمعات قد تفقد أنديتها في وجود فرص 

ضعيفة للنهوض.
”وسط هذه احملنة غير املسبوقة يحتاج كل 
أعضاء اللعبة من العبني ومشجعني وأندية 
وماك وإداريني للتكاتف ومشاركة األلم للحفاظ 

على اللعبة“.

ولم تلعب أندية الدوري املمتاز وبقية األقسام 
في اجنلترا ملدة شهر بسبب الفيروس والعزل 
اجلماعي وقال كارك إنه يجب وضع خطة اذا 

استمر االضطراب في املوسم املقبل.
وتابع ”يجب وضع خطة لضمان عدم تدمير 
الكرة االجنليزية اذا ضاع املوسم احلالي وتضرر 
املوسم املقبل ونتمنى أال نحتاج لهذه اخلطة ألننا 
جميعا نعتزم إنهاء املوسم االحترافي لكن قد 

نكون حمقى اذا لم نطرح خطة طوارئ“.
وطالبت أندية ال��دوري املمتاز ”بحزمة من 
التخفيضات بنحو 30 ف��ي املئة م��ن إجمالي 

الرواتب السنوية“.
وقالت األندية إنها حتتاج خلفض الرواتب 
مؤقتا للمساعدة ف��ي تغطية نفقاتها ف��ي ظل 

انخفاض اإليرادات بشكل هائل.
وقالت رابطة الاعبني احملترفني، التي متثل 
ال��اع��ب��ني ف��ي ك��ل ال��ف��ئ��ات وح��ت��ى األق���ل دخ��ا، 
إن الاعبني يرغبون في التنازل عن ج��زء من 
رواتبهم للمساعدة في اجلهود اإلنسانية لكن 

ماك األندية ال يسمحون بذلك.

أعلن القاضي املكلف بقضية جنم كرة القدم البرازيلية 
رونالدينيو املوقوف منذ أكثر من شهر في أحد السجون 
ف��ي ب��اراغ��واي بسبب استخدامه ج���واز سفر م��زور، 
وضعه قيد اإلقامة اجلبرية في أحد الفنادق في العاصمة 

أسونسيون.
وقال القاضي غوستافو أماريا خال مؤمتر صحافي 
»إنه إجراء بديل لرونالدينيو وشقيقه واستمرار إيقافهما 

في فندق«.
وأضاف القاضي »لدي تأكيدات من إدارة الفندق بأنهما 

سيكونان حتت اإلقامة اجلبرية هناك على نفقتهما«.
 وأوض��ح القاضي أن محاميي رونالدينيو عرضوا 
كفالة بقيمة 1.6 مليون دوالر إلطاق سراح الشقيقني، 

والتي قبلها القضاء الباراغوياني.
وبسبب وباء كورونا املستجد، مت إباغ القرار رقميا 

للمتهمني بحضور ممثل االدعاء والدفاع.
وأوق���ف رونالدينيو )39 ع��ام��ا( وشقيقه روبرتو 
دي اسيس موريرا في السادس من م��ارس املاضي في 
أسونسيون، بعد اتهامهما بدخول البارغواي بجوازي 

سفر مزورين.
ووص��ل رونالدينيو وشقيقه إلى اسونسيون قبلها 
بيومني قادمني من البرازيل وأحضرا ج��وازي سفرهما 
لشرطة الهجرة التي لم تاحظ على الفور أي مشكلة 
في الوثائق. بعد س��اع��ات، عندما مت التنبه ملوضوع 
التزوير داهمت الشرطة الفندق الذي يقيم فيه الاعب 
حيث يرّوج لكتاب وحضور مؤمترات ترعاها جمعيات 
خيرية تهتم باألطفال احملرومني، وعثرت على جوازي 
السفر املزورين. وق��ال رونالدينيو في التحقيقات إنه 
أخذ جوازي السفر من أشخاص دعوه حلضور مؤمترات 

ترعاها جمعيات خيرية تعمل مع األطفال احملرومني.
ومت القبض على رج��ل اعمال برازيلي متورط في 
القضية، بينما وضعت امرأتان من الباراغواي قيد اإلقامة 
اجلبرية، كما أدى امل��وض��وع إل��ى استقالة مدير إدارة 

الهجرة في الباد.
ويحتجز رونالدينيو في زنزانات خاصة بالشرطة 
إل��ى جانب 25 م��ن الضباط املتهمني بارتكاب جرائم 
مختلفة وأربعة سياسيني، مبن فيهم الرئيس السابق 
الحتاد الباراغواي لكرة القدم والرئيس السابق ملجلس 
النواب. وكانت محكمة برازيلية قد حرمت رونالدينيو 
من جواز سفره في نهاية عام 2018، لعدم دفعه غرامة 
مالية قدرها 2.5 مليون دوالر أميركي على خلفية بناء 
رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية 
ف��ي ب��ورت��و أليغري )ج��ن��وب( وف��ق��ا لوسائل اإلع��ام 

احمللية.                                                      

رونالدينيو
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رونالدينيو يخرج من السجن

الدوري الهولندي يعتزم استئناف 
19 يونيو النشاط بدون جماهير في 

ذكرت وسائل إعام محلية أول من أمس أن 
االحت��اد الهولندي لكرة القدم يعتزم استئناف 
املوسم املتوقف حاليا في أرفع درجتني في 19 
يونيو ب��دون حضور جماهير للمباريات بعد 

اجتماع مع أندية وأطراف معنية أخرى.
وعبر املسؤولون عن أملهم في عودة األندية 
إلى التدريبات في منتصف مايو أي��ار شريطة 
موافقة احلكومة وسط القيود املفروضة بسبب 
انتشار فيروس كورونا ال��ذي تسبب في وفاة 

أكثر من الفي شخص في الباد.
وسيتماشى ه��ذا القرار مع رغبات االحت��اد 
األوروب���ي )اليويفا( ال��ذي يأمل أن تستكمل 
كل مسابقات ال���دوري احمللي املوسم حتى لو 
امتد لعدة شهور أخ��رى رغم أن بعض األندية 
الهولندية الكبرى ترغب في إلغاء املباريات 

املتبقية من املوسم مثلما فعلت بلجيكا املجاورة.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولي 
االحت��اد الهولندي للتعليق على التقارير التي 
ذك��رت أن مباريات ال���دوري سيتم استئنافها 
بالكامل في اجلولة التي تبدأ من 19 إل��ى 21 
يونيو حزيران لكنها ستقام كلها خلف أبواب 
مغلقة. ولم يتحدد بعد املوعد النهائي لكأس 
هولندا بني فينوورد وأوتريخت وهناك رغبة 
في تقليص ملحق الصعود والهبوط في نهاية 

املوسم.
وأضافت التقارير أن االحتاد الهولندي عقد 
مؤمترا عبر الهاتف مع ممثلني عن جميع أندية 
الدرجتني األولى والثانية واحتاد الاعبني في 
هولندا وجلنة احلكام والشركات صاحبة حقوق 

البث التلفزيوني وروابط املشجعني.
وف��ي األس��ب��وع املاضي دع��ت ثاثة من أكبر 
أربعة أندية في ترتيب دوري األضواء الهولندي 
وهي أياكس أمستردام والكمار وأيندهوفن إلى 
إلغاء ما تبقى من املوسم منتقدة رغبة االحتاد 

الهولندي في استكمال املوسم.
وقال مارك أوفرمارس املدير الفني ألياكس 
أمستردام ”نحن في هولندا ال نعتمد على إيرادات 
حقوق البث التلفزيوني مثل إسبانيا وإجنلترا 

وإيطاليا وأملانيا“.
وأض��اف الع��ب برشلونة وأرس��ن��ال السابق 
”أعتقد أن��ه��م حت��ت ضغط كبير م��ن اليويفا 

مبواصلة اللعب بأي ثمن.
”أقارن بني االحتاد الهولندي واليويفا فيما 
فعله الرئيس األم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب قبل 
أسبوع عندما كان يعتقد أن االقتصاد أهم من 
فيروس كورونا“. وأعلنت بلجيكا إنهاء املوسم 
وتتويج كلوب ب��روج بطا للدوري بعد إلغاء 

باقي منافسات املوسم اجلاري.

في خضم محنتها الصحية، تتخبط األندية اإليطالية 
منذ عدة أسابيع في ما يتعلق باستئناف منافسات كرة 
القدم بعد تفشي فيروس كورونا املستجد. ال يزال من غير 
املعلوم إذا كانت املباريات املتبقية ستقام في ظل بعض 

املواقف الراسخة لألندية.
تعيش إيطاليا فترة عزل كبيرة راهناً، بعد خسائرها 
الرهيبة في األرواح نتيجة تفشي جائحة كورونا، لكن 
مديري أندية الدرجة األول��ى يجدون وسائل مختلفة 

إليصال صوتهم. عّبروا عن آرائهم في وسائل اإلعام 
احمللية، والتي سّربت بعض االجتماعات من لقاءات ال 

حتصى عبر الفيديو نظمتها الرابطة أو االحتاد احمللي.
لفترة طويلة كان معسكر رفض االستئناف مسيطراً 
في إيطاليا. في 22 مارس، اعتبر ماسيمو تشيلينو رئيس 
ن��ادي بريشيا أن »املوسم انتهى« و«ك��ل شيء يجب ان 
يؤجل ال��ى املوسم املقبل« بسبب تفشي كورونا الذي 

شبهه ب� »الطاعون«.

أض��اف بعد أي��ام قليلة »استئناف اللعب سيكون 
جنوناً«، معتبراً أنه مستعد لعدم إحضار فريقه وخسارة 

جميع مبارياته بحال عودة املنافسة.
وك��ان الرئيس النافذ لتورينو أورب��ان��و كايرو في 
اخلط عينه »بالنسبة لي فقد انتهى الدوري. لن يتم منح 

اللقب«.
ومن انصار الوقف النهائي للموسم احلالي، جند أندية 
في املناطق االكثر تأثرا بالفيروس على غرار بريشيا، 

وفريقي ميانو وتورينو.
لكن هناك أيضاً أندية مهددة بالهبوط إلى الدرجة 
الثانية، على غ��رار جنوى )17(، سمبدوريا )16( او 

تورينو )15(.
»عالم فيروسات«      

في املقابل، يقود مجموعة املطالبني باستئناف الدوري، 
كاوديو لوتيتو رئيس نادي التسيو، وصيف الدوري 

بفارق نقطة عن يوفنتوس املتصدر وحامل اللقب.
في 24 مارس املاضي نقلت صحيفة »توتوسبورت« 
حديثاً بني لوتيتو رئيس التسيو ورئيس يوفنتوس 

أندريا أنييلي لم ينكره الطرفان.
ق��ال لوتيتو »ه��ل رأي��ت األرق���ام؟ آه، ه��ي تنخفض! 
لكني أحت��دث مع أطباء مطلعني ومتواجدين في اخلط 
األمامي، وليس أطباء الفريق«. رد أنييلي املصنف آنذاك 
بني املشككني بعودة الدوري »آه، نعم، بالتأكيد. ثم أنت 

أصبح عالم فيروسات...«.
لكن موقف أنييلي تطّور وأصبح يوفنتوس من أنصار 

العودة، التي أصبحت متلك الغالبية مع فريق بهذا الثقل.
تأكيد موقف رئيس الفريق ال��ذي يتخذ من مدينة 
تورينو مقراً له، جاء من بريد مشترك لاحتاد األوروبي 
لكرة القدم، جتّمع الروابط األوروبية ورابطة األندية 

األوروبية التي يرأسها أنييلي.

غموض حول مصير الدوري اإليطالي

الدوري اإليطالي.. استئناف.. إلغاء..  أم تأجيل؟ 

قال أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد أول 
من أمس إنه ليس من العدل استهداف الاعبني أصحاب 

الرواتب املرتفعة خال أزمة فيروس كورونا.
وأحدث وزير الصحة البريطاني مات هانكوك جدالً 
األسبوع املاضي عندما دعا العبي ال��دوري اإلنكليزي 
املمتاز إلى القيام بدورهم واملوافقة على خفض رواتبهم 
حتى ال يتم االستغناء عن العاملني غير الاعبني في وقت 

تكافح فيه الباد انتشار فيروس كورونا.
ويحصل الاعبون في دوري األضواء اإلنكليزي على 
راتب أسبوعي يفوق ما يحصل عليه املوظف البريطاني 
العادي في سنوات لكن سولشار قال إنه ليس من العدل 
استهداف العبني يبذلون م��ح��اوالت ملساعدة النظام 

الصحي في مواجهة الفيروس.
وق��ال لشبكة سكاي الرياضية الثاثاء »ك��رة القدم 
تصبح أحياناً هدفاً سهاً، ليس من العدل استهداف أي 
فرد أو العب كرة قدم.. أعرف العبني يبذلون جهوداً كبيرة 
خلدمة املجتمع كما يقوم آخرون بالكثير للمساعدة في 

مواجهة االزمة«.
وتابع: »تتفاوض األندية مع الاعبني بشأن املساهمة 
التي يستطيعون القيام بها. الوضع ليس سهًا ألي 

شخص واستهداف أشخاص بعينهم ليس عدالً«.
وأض��اف امل��درب النرويجي »يرتكب الناس أخطاء 
ومنها نتعلم .. حان الوقت اآلن التخاذ قرارات صحيحة .. 

سولشاركلنا نرغب في مساعدة النظام الصحي وخدمة املجتمع«.

سولشار يرفض استهداف رواتب الالعبني

ذكرت وسائل إعام بريطانية أول من أمس أن 
ج��وردان تيلور رئيس رابطة الاعبني احملترفني 
في إجنلترا تبرع مببلغ 500 ألف جنيه إسترليني 
)617 ألف دوالر(، لصندوق العبي الدوري املمتاز 

املخصص لدعم قطاع الصحة العامة.
وواج��ه تيلور )75 عاما(، ال��ذي تشير تقارير 
صحفية إلى أن راتبه السنوي يبلغ 2.3 مليون 
جنيه استرليني، انتقادات لرفض تخفيض راتبه 
خال أزمة فيروس كورونا، وسط املناقشات بشأن 

خفض رواتب العبي ومدربي الدوري املمتاز.
ومتثل الرابطة كل الاعبني بجميع املستويات 
في إجنلترا وويلز، وتشمل الاعبني في املسابقات 
األق��ل دخ��ا. وذك��رت محطة )سكاي سبورتس( 
أن رابطة الاعبني تبرعت بشكل منفرد مبليون 
جنيه إسترليني. وش���ارك ج���وردان هندرسون 
قائد ليفربول مع زميله جيمس ميلنر في تأسيس 
صندوق للتبرعات لدعم قطاع الصحة في التعامل 
مع أزمة كورونا. ووافقت رابطة ال��دوري املمتاز 
على التبرع بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني بشكل 

منفصل لقطاع الصحة ومؤسسات محلية.
وواج���ه الع��ب��ون وم��درب��ون ان��ت��ق��ادات لعدم 
املساهمة بخفض رواتبهم خال األزمة لكن تيلور 
دافع عنهم، قائا إن الاعبني يريدون التنازل عن 

ج��زء من رواتبهم لكن م��اك األندية ال يسمحون 
بذلك. من جهة أخ��رى تايلور، أن إنهاء املوسم، 
بغض النظر عن الوقت املستغرق، هو أولوية 

بالنسبة للدوري اإلجنليزي املمتاز )الرمييرليغ(.
وق��ال تايلور ف��ي تصريحات لهيئة اإلذاع��ة 
البريطانية )بي بي سي( »إن��ه على رأس جدول 
أعمالنا« كما طالب املشاركني في اللعبة، وخاصة 

الشبكات التلفزيونية، أن يتحلوا ب�«املرونة«.
جتدر اإلشارة إلى أن الدوري اإلجنليزي املمتاز 
متوقف منذ أسابيع وليس هناك ت��اري��خ محدد 
لعودته، بعد تأجيل ال��ع��ودة التي كانت مقررة 
مبدئيا في 30 أبريل إلى أجل غير مسمى انتظارا 

النتهاء أزمة الفيروس التاجي.
وقال تايلور »ميكنني فقط أن أكرر أن الاعبني 
على دراية مبسؤولياتهم االجتماعية ومستعدون 
التخاذ خطوة في هذا الصدد؛ الاعبون يريدون 
مساعدة املؤسسات اخليرية والتبرع، لكنهم ال 
يريدون استخدام أموالهم في أشياء لم يوافقوا 

عليها«.
بالنسبة لتايلور، فإن أفضل طريقة حلل هذه 
املشكلة هي أن يتفاوض كل ناد مباشرة مع العبيه، 
وهي عملية ستكون أكثر تكلفة وتستغرق وقتا 

طويا.

رئيس رابطة الالعبني اإلجنليزية 
يكافح كورونا بتبرع سخي

أش��اد املصري محمد ص��اح جنم ليفربول اإلجنليزي، بقدرات 
وعقلية زميله السنغالي ساديو ماني.

وق��ال ص��اح، خ��ال فيلم وثائقي ع��ن م��ان��ي، أب���رزت صحيفة 
»اجلارديان« البريطانية جزًءا منه: »إنه محترف ويعرف جيًدا ماذا 

يريد أن يحقق«.
وأضاف النجم املصري: »ساديو يدفع نفسه بقوة للحصول على 
ما يريد«. من جهته، صرح ماني: »بالنسبة لي، كرة القدم هي حياتي 

ومنذ أن كنت سن مبكر، كانت هي كل ما أعرفه«.
وتابع النجم السنغالي: »كل ما أردته أن أصبح العب كرة قدم، ولم 

أندم على التضحيات التي قدمتها«.

صالح يتغنى 
مباني في فيلم 

وثائقي
كشف األملاني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، 
عن أفضل صفقة أبرمها منذ قدومه لتولي املهمة 

الفنية للريدز في عام 2015.
وأبرم كلوب العديد من الصفقات املميزة مثل 
ساديو ماني ومحمد صاح وفيرجيل فان دايك 
وأندي روبرتسون وفاينالدوم، إال أن أي منهم 
ال يعد الصفقة األفضل من وجهة نظر امل��درب 

األملاني.
وقال كلوب بحسب ما نقلت صحيفة »ميرور« 

البريطانية: »إن��ه ترينت ألكسندر أرنولد، لم 
نكن بحاجة إل��ى شرائه، إال أن مساعدي بيب 
ليندرز قال إنه العب قادر على اللعب في املركز 
رقم 6 وكجناح أمين وكجناح أيسر وفي مركز 
الظهيرين، وبالفعل بات معنا ولكن كانت هناك 

مشكلة واحدة، بأنه لم يكن مناسبا مبا يكفي«.
وأرن��ول��د من أبناء ليفربول حيث ت��درج في 
ف��رق الناشئني وال��ش��ب��اب حتى مت تصعيده 

للفريق األول.

كلوب يختار أفضل صفقاته مع ليفربول

محمد صاح وساديو ماني


