
ق��ال ف��رن��ان��دو سيمون منسق ال��ط��وارئ الصحية 
إن وزارة الصحة اإلسبانية ت��درس إمكانية السماح 
للجماهير بالعودة للمالعب عند استئناف موسم كرة 
القدم خالل وقت الحق هذا الشهر بعد ثالثة أشهر من 

التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضح سيمون أن املناطق التي دخلت املرحلة الثالثة 
من تخفيف القيود قد تسمح بإقامة مباريات في حضور 
جماهير لكن قد يتم جتنب ه��ذا األم��ر لصالح العدالة 

الرياضية.
وتعود منافسات دوري الدرجة األولى يوم 11 يونيو 
وتليها بيوم واحد مباريات الدرجة الثانية وقالت رابطة 
الدوري اإلسباني إن كل املباريات ستلعب بدون جماهير 

لتجنب موجة ثانية من انتشار الفيروس.
لكن نادي الس باملاس املنافس بالدرجة الثانية بدأ 

نقاشا حول عودة اجلماهير وقال رئيسه ميجيل أنخيل 
راميريز إنه يأمل في حضور املشجعني في أول مباراة 

لفريقه بعد العودة أمام جيرونا.
وأضاف سيمون أن هذه املسألة خضعت للنقاش يوم 
الثالثاء في اجتماع افتراضي مع وزير الصحة سلفادور 
إيا ووزي��رة الرياضة ايريني لوزانو وأربعة من العبي 
الدوري من بينهم جيرار بيكي مدافع برشلونة وكوكي 

العب أتليتيكو مدريد.
وأوضح أن الالعبني ووزارة الرياضة ال يريدون عودة 

اجلماهير إال اذا ُسمح لكل فريق باستقبال مشجعني.
وق��ال ”وزارة الرياضة اتفقت في ه��ذا مع الالعبني 

والقرار لم يصدر من وزارة الصحة.
”لم نحصل على اجابات حاسمة ولسنا في وضع 
يسمح لنا بالقيام بذلك حتى اآلن لكن في الواقع التزم 

وزير الصحة بتقييم املخاطر واذا كانت هناك منطقة في 
املرحلة الثالثة فسيتم تقييم إمكانية حضور اجلماهير 

للمباريات“.
وإسبانيا م��ن أك��ث��ر ال���دول األوروب��ي��ة ت��ض��ررا من 
الفيروس وفرضت إجراءات عزل صارمة في مارس آذار 

لكنها خففت القيود بحسب تطور املرض في كل منطقة.
وم��ن املتوقع أن تنتقل معظم املقاطعات للمرحلة 
الثالثة ب��دءا من الثامن من يونيو حزيران اجل��اري مع 
استثناء منطقة م��دري��د ومقاطعة برشلونة وبعض 

مقاطعات كاستيا ليون.
وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري إنها تخطط 
لعودة اجلماهير للمدرجات في املوسم املقبل الذي من 
املفترض أن ينطلق في 12 سبتمبر شريطة احلصول على 

الضوء األخضر من السلطات الصحية.
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إنفانتينو يطالب بـ »التصفيق وليس 
العقوبة« للمتضامنني مع فلويد

إنفانتينو

إسبانيا تدرس السماح جلماهير كرة القدم بحضور املباريات

ط��ال��ب رئ��ي��س االحت����اد ال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
السويسري جاني إنفانتينو ب�«التصفيق وليس 
العقوبة« بحق العبني ف��ي البوندسليغا كانوا  
أعربوا عن تضامنهم مع املواطن األميركي األسود 
جورج فلويد الذي قضى على يد شرطة بالده، فيما 
دعت الهيئة الكروية الدولية الى »حتكيم املنطق« 
ف��ي التعامل م��ع ف��رض عقوبات محتملة عليهم 

مبوجب قوانني اللعب.
واعتبر إنفانتينو في تصريحات أرسلها لوكالة 
فرانس برس أنه »لرفع أي غموض فيما يتعلق 
مبسابقات الفيفا، يجب أن تستحق االحتجاجات 
األخ��ي��رة لالعبني خ��الل مباريات البوندسليغا 

التصفيق وليس العقوبة«.
وأضاف »يجب علينا جميعا أن نقول ال ألي شكل 
من أشكال العنصرية والتمييز. يجب علينا جميعا 

أن نقول ال للعنف وجميع أشكاله«.
وج����اء ه���ذا امل���وق���ف ب��ع��د ي���وم م���ن اإلع���الن 

البوندسليغا فتح حتقيق في املوضوع.
وأك��د الفيفا ف��ي بيان ان��ه »يتفهم متاما عمق 
املشاعر واملخاوف التي عبر عنها العديد من العبي 
كرة القدم في أعقاب الظروف املأساوية لقضية 
ج��ورج فلويد« البالغ من العمر 46 عاما وال��ذي 

قضى اختناقا قبل نحو أسبوع، على أيدي شرطي 
أبيض في مينيابوليس ثبته على األرض وركع 
فوق عنقه، في حادثة أث��ارت موجة احتجاجات 

عارمة متواصلة في عشرات املدن األميركية.
لكن االحتاد الذي سبق له أن أطلق حمالت عدة 
مناهضة للعنصرية، أملح الى ان اتخاذ إجراء بحق 
الالعبني ف��ي ه��ذه احل��ال��ة، ل��ن يكون بالضرورة 

إلزاميا.
وتابع »ُيترك تطبيق قوانني اللعبة الصادرة 
ع��ن )إي��ف��اب( ملنظمي ال��ب��ط��والت ال��ذي��ن عليهم 
حتكيم املنطق واألخذ باالعتبار الظروف احمليطة 

باالحداث«.
وخ���الل م��ب��اري��ات عطلة نهاية األس��ب��وع في 
البوندسليغا، وجه عدد من الالعبني رسائل تضامن 
م��ع فلويد. وأظ��ه��ر الع��ب��ا ب��وروس��ي��ا دورمت��ون��د 
اإلنكليزي ج��اي��دون سانشو وامل��غ��رب��ي أش��رف 
حكيمي قميصا داخليا كتب عليه »العدالة جلورج 
فلويد«، بينما احتفل الفرنسي ماركوس ت��ورام 
الع��ب بوروسيا مونشنغالدباخ بتسجيل هدف 
من خالل الركوع على ركبة واحدة، ووضع العب 
شالكه األميركي ويستون ماكيني ش��ارة حول 

ساعده كتب عليها »العدالة جلورج«.

أص���ب���ح ف��ي��ل ف���ودي���ن الع��ب 
وس���ط مانشستر سيتي أح��دث 
الع���ب ف���ي ال�����دوري اإلن��ك��ل��ي��زي 
املمتاز لكرة القدم يخرق قواعد 
ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي ف��ي خضم 
جائحة فيروس كورونا بعد أن مت 
تصويره وهو يلعب على شاطئ 

فورمبي في مرسيسايد.
وذكرت وسائل إعالم بريطانية 
أن الالعب البالغ من العمر 20 عاما 
لعب كرة القدم مع بعض مرتادي 

الشاطئ والتقط معهم الصور.
وأضافت أن النادي سيتحدث 
إلى الالعب لتذكيره مبسؤولياته 
وح��ث��ه ع��ل��ى ات��ب��اع اإلرش�����ادات 

احلكومية.
وفي أبريل املاضي واجه كايل 
ووك����ر م��داف��ع س��ي��ت��ي إج����راءات 
انضباطية بسبب انتهاك قيود 
العزل العام في بريطانيا بعد أن 

استضاف حفال في منزله.
وعاد العبو ال��دوري اإلنكليزي 
املمتاز إلى التدريبات قبل استئناف 
املسابقة في 17 يونيو بعد ثالثة 
أشهر م��ن توقف النشاط بسبب 

فيل فودينالوباء.

فودين العب مانشستر سيتي يخرق قواعد التباعد االجتماعي

أعلن الرئيس السابق لالحتاد ال��دول��ي لكرة القدم 
السويسري جوزيف بالتر أن قضاء بالده أغلق حتقيقا 
بحقه من الهيئة الكروية العاملية بخصوص منحه عقدا 

حلقوق البث التلفزيوني عام 2005.
وأك��د بالتر )84 عاما( لوكالة فرانس ب��رس، خبرا 
نشرته صحيفة »لوموند« الفرنسية، موضحا »أُبلغت 
رسمًيا اليوم أن مكتب املدعي العام في االحتاد السويسري 
قرر، مبوجب أمر رفع مؤرخ ب�22 مايو، إغالق التحقيق 

في عقد حقوق البث التلفزيوني«.
وأكد فيفا في رده على سؤال لفرانس برس بخصوص 
هذا القرار، أنه لم يتلق حتى اآلن »أي اشعار رسمي مبثل 

هذا القرار من قبل الوزارة السويسرية«.
وأضاف »الفيفا سيدرس جميع اخليارات الشرعية كي 

يضمن محاسبة جميع األشخاص املسؤولني«.

وأوض���ح ب��الت��ر »ه���ذا اإلع���الن ش��يء جيد بالفعل، 
خصوصا وأن��ه ج��اء بعد خمس سنوات بالضبط من 

قراري التخلي عن رئاسة الفيفا«.
وكما كشفت صحيفتا »ل��و م��ون��د« و«سودويتشه 
تشيتونغ« األملانية في العاشر من أبريل املاضي، فإن 
العدالة السويسرية أقفلت أحد حتقيقني مت فتحهما عام 
2015 ضد بالتر بتهمة »الشك في اإلدارة غير العادلة 

وسوء االئتمان«.
وأمام الفيفا عشرة أيام الستئناف قرار مكتب املدعي 
العام في االحت��اد السويسري أم��ام احملكمة اجلنائية 

الفيدرالية في بيلينزون.
في نهاية أبريل املاضي، أظهر تقرير للشرطة حصلت 
وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس على نسخة م��ن��ه، أن الشكوك 
»راسخة« حول سوء تصرف وسوء أمانة لبالتر، بشأن 

صفقة منح حقوق بث تلفزيوني مثيرة للجدل الى االحتاد 
الكاريبي لكرة القدم، رغم أن ق��رار مكتب املدعي العام 

السويسري بإغالق أحد التحقيقني كان معروفا سلفا.
وأش��ار تقرير الشرطة إلى أن شبهات القضاء كانت 
تتمحور حول توقيع بالتر »عقدا ال يصب في صالح فيفا« 
مع االحتاد الكاريبي الذي كان برئاسة الترينيدادي جاك 
وارنر، املوقوف مدى احلياة من االحتاد الدولي واملتهم 

من القضاء األميركي.
وتشير التقارير إلى أن بالتر منح االحتاد الكاريبي 
حقوق البث ملوندياَلي جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 
2014، مببلغ 600 ألف دوالر أميركي، أي أدنى بكثير 
من قيمتها السوقية. وكان هذا العقد الذي مت فسخه عام 
2011، سيتيح لوارنر حتقيق أرباح شخصية من إعادة 

بيع احلقوق.
وأشارت إحدى وثائق التحقيق إلى أنه نتيجة »تقاعس 
السيد بالتر أمام االحتاد الكاريبي أو السيد وارنر، كّبد 

فيفا خسارة وصلت الى 3،78 ماليني دوالر«.
أض��اف احملققون »بفشله في تأكيد دع��وى فيفا ضد 
االحت��اد الكاريبي عند علمه بذلك، واف��ق بالتر على أن 
وارنر سيثري نفسه بطريقة غير مشروعة على حساب 

االحتاد الدولي«.
بيد أن مكتب املدعي العام السويسري أكد في وقت 

سابق من الشهر املاضي أنه ال يعتزم مقاضاة بالتر.
وف��ت��ح ال��ق��ض��اء ال��س��وي��س��ري حتقيقني بحق بالتر 

املوقوف بشبهات فساد وسوء استغالل مالي.
والتحقيق الثاني نال القدر األكبر من الضجة اإلعالمية 
والدولية، واملتعلق بالدفعة غير القانونية بقيمة مليوني 
فرنك سويسري في العام 2011، إلى الفرنسي ميشال 
بالتيني، الرئيس السابق لالحتاد األوروبي لكرة القدم 

)ويفا(.
وأدت هذه القضية إلى إيقاف الرجلني في العام 2015 
عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم. وال يزال بالتر 
ميضي فترة اإليقاف املمتدة ستة أع��وام، بينما انتهت 
عقوبة إيقاف بالتيني في أكتوبر املاضي )كانت ثمانية 
أع��وام بداية وخفضتها محكمة التحكيم الرياضي إلى 

أربعة(. 

بالتر

القضاء السويسري يغلق حتقيقًا للفيفا يستهدف بالتر

سيغيب ي��ي��ري مينا الع���ب إي��ف��رت��ون عن 
استئناف الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 
بعد أن أعلن النادي غيابه لعدة أسابيع بسبب 
إصابة عضلية أثناء التدريبات األسبوع املاضي.

ولعب قلب الدفاع الكولومبي البالغ من العمر 
25 عاما دورا محوريا مع إيفرتون وخاض 25 
مباراة في الدوري هذا املوسم. كما سجل هدفني 
ف��ي ال��ف��وز 3-2 على مستضيفه وات��ف��ورد في 

فبراير.
وقال النادي في بيان ”يؤكد نادي إيفرتون أن 
ييري مينا سيغيب لعدة أسابيع بسبب إصابة 

عضلية.
”أكدت فحوص األشعة أن الدولي الكولومبي 

يعاني م��ن مت��زق ج��زئ��ي ف��ي عضلة بالساق 
اليسرى بعد إصابته خالل التدريبات األسبوع 

املاضي“.
ومينا ثاني الع��ب م��ن إيفرتون يعاني من 

إصابة قبل استئناف الدوري هذا الشهر.
وسيغيب العب الوسط جان-فيليب جبامني 
الذي لعب مباراتني فقط في الدوري هذا املوسم 
حتى نهاية ال��دوري بعد تعرضه إلصابة في 

أربطة الكاحل تتطلب جراحة.
وسيغيب العب منتخب ساحل العاج ملدة ستة 
أشهر. ويحتل إيفرتون املركز 12 قبل استئناف 
ال��دوري في 17 يونيو عقب التوقف ملدة ثالثة 

أشهر بسبب وباء كوفيد19-.

مينا العب إيفرتون يغيب عدة 
أسابيع بسبب إصابة عضلية

أعلن طبيب نادي نيوكاسل باول كاترسون 
أنه يخشى »املزيد من اإلص��اب��ات« في صفوف 
ال��الع��ب��ني عقب استئناف منافسات ال���دوري 
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم بعد أسبوعني بسبب 
اإليقاع املكثف للمباريات بعد فترة طويلة من 

التوقف بسبب فيروس كورونا املستجد.
وق���ال ك��ات��رس��ون ف��ي تصريح إلذاع���ة »بي 
بي سي 5«: »نتوقع املزيد من اإلص��اب��ات في 
ه��ذا ال��وق��ت«، مضيفا »رك��ض ال��الع��ب��ون على 
أجهزة اجلري املتحركة وقاموا بتمارين داخلية 
ملدة ثمانية أسابيع، لذا فإن هذا االنتقال )إلى 

املنافسة( ميثل حتديا مختلفا للجسم«.
وت��ط��رق كاترسون ملوسم 2011 م��ن دوي 
كرة القدم األميركي للمحترفني والذي اقتصرت 
فترة اإلعداد له على 17 يوما بدال من 14 أسبوعا 
املعتادة وذلك بسبب اإلض��راب من أجل مطالب 
األج��ور، حيث شهد ضعف اإلصابات في أوتار 

أخيل.
وتابع الطبيب »نتوقع هذا النوع من األشياء«. 

وال يزال نيوكاسل ينافس على لقب كأس االحتاد 
اإلنكليزي حيث بلغ رب��ع النهائي، وسيكون 
مضطرا خلوض ما بني 10 و12 مباراة خالل 6 

أسابيع إلكمال املوسم.
وف��ض��ال ع��ن اآلج���ال القصيرة ج��دا إلع��ادة 
الالعبني إل��ى مستواهم )ف��ارق ثالثة أسابيع 
بني احلصص التدريبية األول��ى مع االحتكاك 
واملباريات األول��ى( ف��إن تدابير مكافحة وباء 

»كوفيد19-« لها أيضا عواقب على العالج.
وأوض��ح »كان لدينا العبون طلبوا حمامات 
ب���اردة بعد التدريب )للتعافي( وف��ي الوقت 

احلالي ال ميكنهم احلصول عليها«.
وأض��اف »ك��ل ما ميكننا فعله هو إعطائهم 
الثلج ل��ي��أخ��ذوه معهم إل��ى امل��ن��زل. إن��ه أشبه 

بالعودة بالزمن 15 سنة«.
وح��ددت رابطة ال���دوري اإلنكليزي تاريخ 
17 يونيو موعدا مبدئيا الستكمال منافساته 
بعد توقف منذ منتصف م��ارس املاضي بسبب 

فيروس كورونا املستجد.

طبيب نيوكاسل يخشى املزيد من اإلصابات

ييري مينا
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