
تسعى رابطة الدوري اإلجنليزي املمتاز، للجوء إلى 
التكنولوجيا احلديثة، لتسهيل وتسريع العودة اآلمنة 
للجماهير للمباريات، بعد توقف النشاط الكروي حالًيا 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة الديلي ميل، أن شركة تقنية بريطانية 
قامت بتطوير »ج��واز سفر صحي رقمي« ميكن مسحه 
ضوئيا إلظهار األشخاص الذين خضعوا الختبارات 
الكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتهم سلبية، أو 
الذين ميتلكون أجساما مضادة متنحهم مناعة ضد الوباء. 
Aوأوضحت الصحيفة أن ريتشارد ماسترز الرئيس 
التنفيذي لرابطة ال���دوري اإلجنليزي، سيتحدث مع 

صانعي التطبيق هذا األسبوع، لبحث كيفية استخدامه 
للتحقق من صحة املشجعني الذين يدخلون املالعب.

وأضاف تقرير الصحيفة أن جناح تلك الفكرة يعتمد 
على ب��دء االختبار الشامل، وه��و أم��ر فشلت احلكومة 
البريطانية في حتقيقه حتى اآلن، لكن شركة )في إس 
تي إي( الصانعة للتطبيق اجلديد كشفت أنها تعمل مع 
شركتني قامت باجراء اختبارات لألجسام املضادة من 

خالل أخذ عينة دم من األصابع.
وال ي���زال ينبغي إج����راء االخ��ت��ب��ارات م��ن جانب 
متخصصي الرعاية الصحية، لكن بعد ذلك سيتم حتميل 
نتائج املريض إلى تطبيقهم اخل��اص، املسمى ب� »جواز 

السفر الصحي الرقمي« في كوفيد، والذي يستخدم تقنية 
جديدة ملسح الشفرة يطلق عليها« في كود«.

وأشارت الصحيفة إلى أن اخلطة املقترحة الستخدامها 
في مجال الرياضة ستسمح فقط لألشخاص الذين لديهم 
اختبار سلبي أو لديهم أجسام مضادة للفيروس بشراء 

تذاكر للمباريات.
وأكدت الصحيفة في ختام تقريرها، أن مات هانكوك 
وزي��ر الصحة البريطاني، ط��رح فكرة »ج���واز السفر 
الصحي« ألول مرة األسبوع املاضي، حيث قال الوزير إنه 
سيسمح لألشخاص الذين لديهم حصانة ضد الفيروس 

بالعودة ملمارسة حياتهم الطبيعية مرة أخرى.
منجهة أخ��رى اقترب ق��ادة أندية ال��دوري اإلنكليزي 
املمتاز من التوصل التفاق بشأن تأسيس صندوق خيري 
ملساعدة الهيئات الصحية في إنكلترا ملواجهة فيروس 
كورونا املستجد )كوفيد - 19(، حسبما أفادت صحيفة 

غارديان أول من أمس.
وذكرت الصحيفة أن قادة الفرق قضوا األيام األخيرة 
في محادثات بشأن التوصل إلى قرار بخصوص تشكيل 

الصندوق اخليري ملواجهة كورونا.
وأضافت الصحيفة أن أحد النقاشات متحورت حول 
كيفية عرض مساهمة قائد كل ناد، مع مراعاة بأن بعض 
قادة األندية يتقاضون رواتب أعلى من غيرهم، والتأكد 
بأن من ال يستطيع املساهمة بنفس القدر معهم لن يظهر 

وكأنه األقل مساهمة.
وتابعت الصحيفة أن احلل املقترح لذلك، كان وصول 
التبرعات لكل قائد ناد على حدة إلى الصندوق الرئيسي 
بشكل غير معروف، لتصل فيما بعد إلى الهيئات احمللية 

املساهمة في مواجهة كورونا.
ومن املقرر أن يتولى كل من جوردان هندرسون قائد 
ليفربول، وهاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد وتروي 
ديني قائد واتفورد ومارك نوبل قائد ويستهام يونايتد، 
إدارة الصندوق املوجه ملساعدة الهيئات الصحية ملواجهة 

فيروس كورونا.
وتوقفت منافسات الدوري اإلنكليزي منذ مطلع مارس 

املاضي بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد.

البرمييرليغ يتمسك بأمل العودة
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باللقب ليفربول  تتويج  عدم  سيتفهم  ماني 

ساديو ماني
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كورونا ملواجهة  صندوق  إنشاء  من  يقتربون  اإلجنليزي  الدوري  فرق  قادة 

التكنولوجيا سالح البرمييرليغ من أجل عودة اجلماهير

أك��د السنغالي س��ادي��و ماني مهاجم فريق 
ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم، أول من أمس 
إنه يتطلع للفوز بلقب ال��دوري املمتاز، معرباً 
عن تفهمه للموضوع، فيما لو أدى انتشار وباء 
فيروس كورونا املستجد، إلى إلغاء املوسم وعدم 

تتويج الفريق »األحمر«.
وك��ان ليفربول على بعد خطوات قليلة من 
إحراز لقبه األول بعد ثالثني عاماً من االنتظار، اذ 
يتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، 
وبفارق 25 نقطة عن مالحقه مانشستر سيتي 

الذي خاض مباراة أقل.
وكان بإمكان ليفربول حسم اللقب في املباراة 
التي كانت مقررة ضد جاره إيفرتون في املرحلة 
الثالثني، بشرط خسارة سيتي أمام بيرنلي، قبل 
أن يتم تعليق املباريات بسبب فيروس »كوفيد-
19«، وسط عدم يقني بشأن متى أو إن كانت 
الظروف الصحية ستتيح معاودة املباريات 

وانهاء املوسم.
وأكد ماني )27 عاماً( أنه يريد الفوز باللقب 

على أرض امللعب، وق��ال في معرض رده على 
س��ؤال ف��ي مقابلة م��ع موقع »ت��وك سبورت« 
البريطاني ح��ول م��ا إذا ك��ان يشعر باحقية 
تتويجه »أريد الفوز باملباريات، أريد أن أحصل 
على الكأس، هذا هو ما أريده، لكن في ظرفنا هذا، 

سأتفهم األمر مهما حصل«.
وأض��اف »لقد ك��ان الوضع )تفشي فيروس 
كورونا( صعباً على ليفربول، لكنه كان أكثر 
صعوبة بالنسبة للماليني من األشخاص في 
جميع أنحاء العالم لقد فقد البعض أف��راداً من 
أسرهم، وهذا هو الوضع األكثر تعقيداً. ولكن 
بالنسبة لي، إنه حلمي )اللقب( وأريد أن أفوز 
به هذا العام. إن لم يكن األمر كذلك، سأقبل، فهذا 
جزء من احلياة. على أمل أن نفوز به في العام 
املقبل«. وك��ان رئيس االحت��اد األوروب���ي لكرة 
القدم )يويفا( السلوفيني ألكسندر تشيفيرين 
رأى في تصريح له االثنني، أن ليفربول سيكون 
بنظره بطالً للدوري اإلنكليزي مهما كان مصير 

البطولة، حتى لو مت إلغاء املوسم.

تشيلسي يسعى لتمديد عقد 
مدافعه األملاني روديغر

أنطونيو روديغر

بدأ تشيلسي اإلنكليزي مفاوضات أولية مع 
مدافعه الدولي األملاني أنطونيو روديغر من أجل 
توقيع عقد جديد طويل األج��ل، بحسب وسائل 

أعالم إنكليزية.
وبحسب شبكة »سكاي سبورت« فإن إدارة 
البلوز تريد توقيع عقد جديد ملدة ثالثة أعوام مع 

روديغر مع خيار التمديد لعام آخر.
وينتهي العقد احلالي لروديغر مع تشيلسي 
عام 2022، وهو يعتبر أحد أفضل املدافعني في 

أوروب��ا حالياً، ومطلوب في ع��دة أندية أهمها 
بايرن ميونيخ األملاني.

وشارك روديغر في 18 مباراة مع تشيلسي 
في مختلف املسابقات هذا املوسم، أحرز خاللها 
هدفني، ليرفع رصيده التهديفي إلى 6 أهداف في 

105 مباريات لعبها مع الفريق اللندني.
وانضم رودي��غ��ر )27 ع��ام��اً( إل��ى تشيلسي 
عام 2017 قادماً من روما اإليطالي مقابل 31.5 

مليون جنيه إسترليني. ق��ال ري���ال م��دري��د امل��ن��اف��س ف��ي دوري 
ال��درج��ة األول��ى االسباني لكرة القدم في 
بيان أول من أمس إن العبيه وأفراد اجلهاز 
الفني وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 
ت��ت��راوح بني 10 و20 في املئة ه��ذا العام 
ملساعدة ال��ن��ادي على مواجهة تداعيات 
ت��وق��ف النشاط بسبب جائحة فيروس 

كورونا.
وأضاف النادي أن قيمة اخلفض الفعلية 
”ستتوقف على الظروف التي رمبا تضع 
نهاية للموسم الرياضي احلالي 2019-

.“2020
ووافق مديرو النادي أيضا على خفض 
رواتبهم مثلما فعل أف��راد من قطاع كرة 

السلة.
وق��ال ال��ن��ادي إن ه��ذه اخل��ط��وة ج��اءت 
عقب مفاوضات بني قادة الفرق ومن بينهم 
سيرجيو رام��وس ممثال عن الفريق األول 

ومديري النادي.
وأض���اف ري���ال م��دري��د أن ه��ذا ال��ق��رار 
سيجنب ال��ن��ادي خفض أج���ور العاملني 

اآلخرين.
وت��وف��ي 14555 شخصا ف��ي إسبانيا 
ج���راء تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا. ودوري 
الدرجة األول��ى متوقف حاليا مثل معظم 
مسابقات كرة القدم حول العالم وال يعرف 
على وج��ه اليقني متى سيستأنف املوسم 

نشاطه.
وقال ريال مدريد في بيان ”يجنب هذا 
ال��ق��رار ال��ذي اتخذه الالعبون وامل��درب��ون 
واملوظفون النادي القيام باجراءات مؤملة 

ستؤثر على بقية العاملني“.
وأضاف أن القرار سيساعد النادي على 
”مواجهة انخفاض االيرادات حاليا بسبب 
تعليق املسابقات والشلل الذي أصاب جزءا 

كبيرا من أنشطته التجارية“.
ووافق العبو برشلونة وأتليتيكو مدريد 
أيضا على خفض رواتبهم وطلبت رابطة 
ال��دوري اإلسباني من أندية أخ��رى القيام 
باملثل.وقالت صحيفة ماركا الرياضية 
اليومية إن خفضا بنسبة عشرة في املئة 

سيوفر نحو 50 مليون يورو للنادي. نادي ريال مدريد

ريال مدريد يتفق مع العبيه ومدربيه على خفض الرواتب

قال رئيس سامبدوريا املنافس في دوري الدرجة 
األولى اإليطالي لكرة القدم إنه ال يرى أي منطق في إكمال 
املوسم املتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا لو أقيمت 

املباريات بدون جماهير.
وأض���اف ماسيمو ف��ي��ري��رو ف��ي مقابلة م��ع محطة 
تلينورد التلفزيونية ”دعونا ننظم أنفسنا لنقول إن 

البطولة يجب أن تنتهي اآلن.
”يؤملني ق��ول ذل��ك إذ أري��د استئنافها م��رة أخ��رى 
لكن مبشاهدة اجلماهير تقرع الطبول في ملعبي وهو 

األجمل في العالم“.
وأوضحت رابطة ال��دوري اإليطالي أنها تريد إكمال 
امل��وس��م لكن ب���دون أي إش���ارة إل��ى م��وع��د أو إمكانية 
استئناف املوسم في دولة كانت من بني األسوأ تأثرا من 

جائحة فيروس كورونا.
ومن املرجح إقامة املباريات بدون حضور جماهيري.

وقال تورينو وبريشيا إنه يجب إلغاء املوسم فيما 
يعتقد فيورنتينا أنه ال ميكن إكماله.

وتابع فيريرو الذي أقيمت آخر مباريات فريقه بدون 
جماهير قبل توقف املوسم ”أي مباريات ميكن إقامتها 
ب��دون تشجيع اجلماهير؟“. وأض��اف ”األلم يعتصر 
قلبي بإقامة املباريات في صمت. كيف ميكن أن أذهب إلى 

امللعب وأشاهد هذا اخلراب“. رئيس سامبدوريا ماسيمو فيريرو

رئيس سامبدوريا ال يرى أي منطق في إنهاء املوسم بدون جماهير

ب��دأ االحت��اد اإليطالي لكرة القدم في وضع 
ارش���ادات طبية قبل استئناف محتمل ل��دوري 
الدرجة األول��ى املتوقف منذ التاسع من مارس 

اذار بسبب جائحة فيروس كورونا.
وق��ال االحت���اد اإلي��ط��ال��ي إن جلنته الطبية 
عقدت مؤمترا عبر الفيديو أول من أمس ”لتقييم 
األمور ووضع خطة عمل لكرة القدم حال السماح 

باستئناف النشاط الرياضي“.
وكان الدوري قطع حوالي ثلثي املشوار هذا 

املوسم قبل أن يتم تعليق املسابقات.
ويرغب االحتاد اإليطالي للعبة في استكمال 

املوسم لتقليل األضرار املالية.
وق��ال إنه على استعداد لتمديد اللعب حتى 

سبتمبر أيلول أو أكتوبر إذا دعت الضرورة.
وأودت اجلائحة بحياة 17127 شخصا في 
إيطاليا وهو أعلى رقم وفيات من الفيروس في 

دولة واحدة على مستوى العالم وتأكدت إصابة 
135586 شخص منذ ب��دء التفشي ي��وم 21 

فبراير شباط.
وهناك عدد من العبي دوري الدرجة األولى 

اإليطالي بني املصابني بالفيروس.
وق���ال جابرييلي جرافينا رئ��ي��س االحت��اد 
االيطالي لكرة القدم ”في ح��ال حصولنا على 
الضوء األخضر الستئناف املنافسات يجب أن 

تكون أسرة كرة القدم على أهبة االستعداد“.
وتابع ”بالنظر إلى ال��دور ال��ذي تلعبه كرة 
القدم في املجتمع اإليطالي أرى أنه ميكننا تقدمي 

مساهمة مهمة للبلد بأكمله“.
وق��ال إن اخلطة تشمل نوعية االختبارات 
التي يجب أن يخضع لها الالعبون الذين أصيبوا 
بالفيروس مع ”االهتمام بشكل خاص بفحوص 

اجلهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية“.

االحتاد اإليطالي يضع إرشادات 
طبية قبل استئناف املوسم

أكد مهاجم برشلونة اإلسباني 
لكرة القدم الدولي األوروغوياني 
لويس س��واري��ز أول م��ن أم��س أن 
زميله السابق جنم باريس سان 
جيرمان الفرنسي الدولي البرازيلي 
نيمار دا سيلفا »سيكون مرحباً به 

دائماً« في الفريق الكاتالوني.
وق��ال سواريز ال��ذي يتعافى من 
عملية ج��راح��ي��ة ف��ي الغضروف 
امل��ف��ص��ل��ي ف���ي ال��رك��ب��ة ال��ي��م��ن��ى 
ف��ي مقابلة م��ع صحيفة »م��ون��دو 
ديبورتيفو« اإلسبانية »اجلميع 
يعرف ناي )نيمار(، نعرف احملبة 
ال��ت��ي يكنها ل��ه اجلميع ف��ي غرف 
املالبس. إنه العب ال جدال فيه، وال 
يزال لديه الكثير ليظهره. سيكون 
مرحباً به دائماً في الفريق، ونحن 

نقدره كثيراً«.
ورد س��واري��ز على س��ؤال حول 
الشائعات عن احتمال عودة النجم 
البرازيلي لبرشلونة، بقوله »من 
الصعب احلديث عن الالعبني... من 

الصعب احلديث عن من قد يأتي 
في ه��ذا الوضع )انتشار فيروس 
»كوفيد19-«(. ل��ك��ن ميكنني 
التعليق على الالعبني، وهم العبون 
كبار«. وحت��دث سواريز أيضاً عن 
إمكانية تعاقد الفريق الكاتالوني 
مع جنم إنتر ميالن اإليطالي الدولي 
األرجنتيني الوتارو مارتينيز )22 
عاماً(، وقال »الوت��ارو العب يتألق 
في إيطاليا، إنه قلب هجوم متحرك، 
ومن املهاجمني املذهلني جداً، وذلك 
يعكس أهميته كمهاجم كبير. ليس 
هناك أي تعارض، يجب أن يكون 
س��ع��ي��داً أن ن��ادي��اً مثل برشلونة 

يريده«.
وأض��اف الهداف األوروغوياني 
»سيكون هناك دائماً تنافس صحي 
بيننا، وطاملا لدينا جميعاً نفس 
ال��ه��دف، أي الفوز بكل ش��يء، فإن 
ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن ي��أت��ون ملساعدة 
الفريق على حتقيق أهدافه وتعزيز 

صفوفنا سيكون مرحباً بهم دائماً«.

برشلونة في   MSN الـ بريق  واستعادة  نيمار  عودة  عن  يتحدث  سواريز 

حتدثت وسائل اع��الم اسبانية عن رغبة عدة 
أندية أوروبية في الظفر بخدمات »املميز« الدولي 

املغربي أشرف حكيمي.
 »Mundo Deportivo « وأش��ارت صحيفة
بأن الالعب املغربي )21 عاماً( سيعود عقب نهاية 
املوسم احلالي لفريق ريال مدريد اإلسباني بعد 
انتهاء فترة اعارته لبوروسيا دورمتوند األملاني 

ملدة موسمني.
وف��ي سياق متصل، أك��د أليخاندرو كامانيو، 
وكيل أعمال حكيمي، أن خبر متديد عقد الدولي 
املغربي مع النادي امللكي ال أساس له من الصحة، 
مشيراً إلى أنهما لم يجلسا بعد مع إدارة ريال مدريد 

وال إدارة دورمتوند ملناقشة مستقبل الالعب.

وبحسب مصادر مقربة من فريق ري��ال مدريد 
فإن املدرب الفرنسي زين الدين زيدان يسعى ألن 
يكون حكيمي في الئحة الفريق اإلسباني إال أن 
الدولي املغربي ال ميلك ضمانات كبيرة ألن يكون 
أساسياً على حساب دانيال كارفاخال في تشكيلة 
األبيض امللكي. وحتدثت مصادر أخرى عن إمكانية 
أن يكون حكيمي ورق��ة هامة في مفاوضات ريال 
مدريد الساعي للتعاقد مع املوهبة النرويجية 

لفريق بوروسيا دورمتوند إرلينغ براوت هاالند.
وأع���رب الفريق األمل��ان��ي م���راراً ع��ن محاولته 
احلفاظ على أش��رف حكيمي لكن األخير أك��د أنه 
»بإمكان حدوث كل شيء« في إشارة ملسألة بقاءه 

من عدمها في دورمتوند.

7 أندية أوروبية ترغب 
في التعاقد مع أشرف حكيمي

هل يعود بريق ال�MSN مجددا؟


