اجلهراء يستقر على التجديد للمشعان
استقر مجلس إدارة اجلهراء برئاسة نواف جديد،
على جتديد عقد م��درب الفريق ،محمد املشعان،
وجهازه املعاون من أجل قيادة أبناء القصر األحمر
خالل الفترة املقبلة .واستغلت إدارة اجلهراء فترة
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التوقف احلالي ،من أج��ل ب��دء التحضير للموسم
املقبل ،حيث أن أبناء القصر األحمر حسم موقفه بعد
تأهلهم للدوري املمتاز بشكل رسمي .وفتحت إدارة
اجلهراء ،خط للتفاوض مع املشعان ،من أجل البقاء

هيئة الرياضة حتذر من جتاوز
التعليمات الوقائية ضد كورونا

القادسية يتوصل التفاق
مع عدي الصيفي لالستمرار
في صفوف األصفر
بات استمرار األردني عدي الصيفي مع القادسية حتى صيف ،2021
مسألة وقت.
وتوصلت إدارة الكرة في القادسية التفاق مع الصيفي ،الذي ينتهي
عقده نهاية مايو املقبل ،من أجل التجديد ملوسم آخر.
ومن املنتظر أن يتم جتديد العقد بشكل رسمي مع فتح األندية أبوابها
مجددا ،بعد انتهاء العطلة التي منحها مجلس ال��وزراء جلميع العاملني
بالدولة ،حتى  12أبريل املقبل؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتأتي رغبة األصفر في متديد عقد الصيفي لضمان حالة االستقرار
الفني للفريق ،السيما في ظل تألق النجم األردني الذي ميتلك القدرة على
شغل أكثر من مركز.

عدي الصيفي

صورة ضوئية من كتاب الهيئة العامة للرياضة

تبرعان من غوارديوال وميسي
لدعم جهود مكافحة كورونا

رونالدو يتبرع بوحدات عناية مركزة
ملستشفيني في البرتغال
أع���ل���ن م����رك����زان ط��ب��ي��ان
برتغاليان أول م��ن أم��س أن
النجم كريستيانو رون��ال��دو
العب فريق يوفنتوس اإليطالي،
ووك���ي���ل أع��م��ال��ه وم��واط��ن��ه
ج���ورج م��ن��دي��ش ،سيتبرعان
بثالث وح���دات عناية مركزة
ملساعدتهما في مواجهة فيروس
كورونا املستجد.
وق��ال متحدث باسم املركز
اجل��ام��ع��ي االس��ت��ش��ف��ائ��ي في
شمال لشبونة لوكالة فرانس
ب��رس إن رون��ال��دو ومنديش
سيقدمان له «وحدتني للعناية
املركزة» ،تبلغ سعة كل منهما
عشرة أسرة.
وأوض��ح املركز أن الوحدة
تشمل أس���رة وأج��ه��زة تنفس
صناعي وآالت تخطيط للقلب،
معتبرا ً أنها «معدات أساسية
مل��س��اع��دة امل��رض��ى امل��ص��اب�ين
بفيروس «كوفيد »-19الذي
تسبب ب��وف��اة ن��ح��و  17أل��ف
شخص في العالم.
وي��ض��م امل��رك��ز مستشفيي
سانتا ماريا وبوليدو فالنتي،
وتبلغ سعته  77سريرا ً حاليا ً.
ك��م��ا س��ي��ت��ب��رع رون���ال���دو
وم���ن���دي���ش ب���وح���دة ع��ن��اي��ة
ملستشفى سانتو أنطونيو في
املركز اجلامعي االستشفائي

كريستيانو رونالدو

في مدينة بورتو (شمال).
وق����ال ي��وري��ك��و ك��اس��ت��رو
ألفيس ،مدير قسم اجلراحة في

املستشفى ،لصحيفة «جورنال
دي نوتيسياس» اليومية «هذا
استثمار مهم للغاية يشمل أكثر

أتالنتا اإليطالي يعلن أول إصابة
بفيروس كورونا بني العبيه

أص��ي��ب م��ارك��و سبورتيلو
ح��ارس مرمى أتالنتا بفيروس
كورونا ليرتفع عدد املصابني من
العبي الدوري اإليطالي إلى 15
أول من أمس.
وق��ال ن��ادي أتالنتا في بيان
«ال تظهر األع��راض حالياً على
ماركو».
وأض����اف «س��ت��ن��ت��ه��ي فترة
احلجر الصحي ال��ذي يخضع
له ماركو وجميع العبي الفريق
األول في  27مارس».
وإي��ط��ال��ي��ا ه��ي أك��ث��ر ال���دول
األوروب��ي��ة املتضررة من وباء
ك��ورون��ا ووص��ل ع��دد الوفيات
إل��ى  6820ي��وم الثالثاء وهو
األعلى في العالم.
وتعد منطقة بيرغامو األكثر
ت��ض��ررا ً ف��ي إيطاليا وسجلت
 6728حالة إصابة.
وق����ال ج��ي��ورج��ي��و ج���وري
رئيس بلدية بيرجامو إن مباراة
أتالنتا ضد بلنسية في استاد
سان سيرو في ميالنو يوم 19
فبراير ب��دوري أبطال أوروب��ا،
وال��ت��ي حضرها نحو  40ألف
مشجع ،ساهمت ف��ي انتشار
العدوى في بيرجامو.
وقال جوري للصحفيني يوم

كورونا يضرب أتالنتا

الثالثاء «ك��ان االستاد متكدسا
باجلماهير ثم انتقل الزحام إلى
احلانات وبالتأكيد شهدت هذه
الليلة أعلى معدل للعدوى بني
الناس».
وكان سبورتيلو على مقاعد
ال��ب��دالء في ه��ذه امل��ب��اراة .وقال
بلنسية األسبوع املاضي إن أكثر
من ثلث العبي وأع��ض��اء طاقم
الفريق اإلسباني ثبتت إيجابية
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ح�������ذرت ال��ه��ي��ئ��ة
العامة للرياضة في
ال��ك��وي��ت م���ن جت���اوز
التعليمات اخلاصة
ب��اإلج��راءات الوقائية
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف��ي��روس
كورونا املستجد.
وأعلن الدكتور صقر
امل�لا نائب مدير العام
للرياضة التنافسية
ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
للرياضة أنه مت تكليف
اللجنة املشتركة إلزالة
التعديات واملخالفات
ب����ال����ك����ش����ف ع��ل��ى
إسطبالت الفروسية
وح��ظ��ائ��ر ال��ه��ج��ن من
صقر املال
أج��ل منع التجمعات
احمل����ظ����ورة م���ن قبل
الدولة ،للحد من انتشار كورونا.
وتوعد املال في تعميم صادر من الهيئة ألندية الفروسية والهجن
باتخاذ اإلج��راءات القانونية ضد املخالفني من التي تصل إلى سحب
تراخيص ،لكل من تثبت مخالفته قرار منع التجمعات.
وأعرب املال عن أمنياته بالتزام اجلميع بقرارات مجلس الوزراء
وعدم تعريض صحة وسالمة املواطنني خلطر انتقال العدوى التي
حظرت وزارة الصحة من أن التجمعات من أبرز أسباب انتشارها.

ملوسم إضافي مع الفريق ،وه��و ما سيتم حسمه
بشكل رسمي خالل األي��ام القادمة ،في ظل وجود
رغبة من امل��درب في مواصلة م��ش��واره مع أبناء
القصر األحمر.

عيناتهم في فحوص كورونا منذ
رحلته إلى إيطاليا.
وظهرت ثالث حاالت إصابة
م��ؤك��دة ل��دى ف��ري��ق يوفنتوس
بطل إيطاليا وتخص الالعبني
ب��اول��و دي��ب��اال وبليز م��ات��ودي
ودانييلي روجاني كما أصيب
ثالثة العبني من فيورنتينا وآخر
م��ن ف��ي��رون��ا والع���ب ف��ي ميالن
وستة من سامبدوريا.

من عشرة أجهزة تنفس وغيرها
من املعدات الضرورية».
وأوض���ح ان��ه سيتم إط�لاق

اس��مَ��ي امل��ت��ب��رعَ �ين ع��ل��ى ه��ذه
الوحدة.
وأضاف «إذا لزم األمر ،فإن
كريستيانو رون��ال��دو يرغب
بالقيام باألمر نفسه في ماديرا
(مسقط رأسه)».
وسجلت م��ادي��را  11حالة
إص���اب���ة م���ؤك���دة ب��ف��ي��روس
«كوفيد »-19من أصل 2362
حالة مت إحصاؤها في البرتغال
التي سجلت  33وف���اة ،طبقاً
آلخر حصيلة رسمية للضحايا.
وي��ت��واج��د رون��ال��دو الفائز
بالكرة الذهبية خمس م��رات
حالياً ف��ي م��ادي��را حيث ذهب
ملعاينة والدته بعد تعرضها
لسكتة دماغية.
ووض����ع رون����ال����دو ه��ن��اك
ف���ي احل��ج��ر امل��ن��زل��ي بعدما
ج��اءت الفحوص التي خضع
لها زميله في ن��ادي «السيدة
ال��ع��ج��وز» دانييلي روغ��ان��ي
إيجابية .وسجل يوفنتوس
ث�ل�اث إص���اب���ات ب��ال��ف��ي��روس
ف��ي صفوفه ،تعود لروغاني
وال��ف��رن��س��ي ب��ل��ي��ز م��ات��وي��دي
واألرجنتيني باولو ديباال.
وكانت السلطات في ماديرا
قد أك��دت في  12م��ارس انه لم
تظهر على رونالدو أي عوارض
إصابة بالفيروس.

ميسي وغوارديوال

ت��ب��رع اإلس��ب��ان��ي جوسيب
غ��واردي��وال ،م��درب مانشستر
سيتي بطل ال��دوري اإلنكليزي
لكرة القدم ،مببلغ مليون يورو
لدعم جهود مكافحة فيروس
ك��ورون��ا املستجد ف��ي مسقط
رأسه إقليم كاتالونيا ،في خطوة
مماثلة مل��ا ق��ام ب��ه األرجنتيني
ليونيل ميسي قائد برشلونة.
وأوضحت الكلية الطبية في
جامعة برشلونة ان غوارديوال
ت��ب��رع مب��ل��ي��ون ي����ورو ل��ش��راء
«م���ع���دات ط��ب��ي��ة تفتقد إليها

كني يأمل العودة إلى املنافسات
بعد انتهاء أزمة كورونا

أعلن املهاجم اإلجنليزي هاري كني أنه يسير
على الطريق الصحيح لتعافيه من اإلصابة
وال��ع��ودة إل��ى فريقه توتنهام ف��ور استئناف
ال��دوري املمتاز ه��ذا املوسم بعد توقفه بسبب
تفشي فيروس كورونا املستجد.
وغ��اب ك�ين ع��ن «سبيرز» منذ مطلع العام
احل��ال��ي بعد تعرضه لتمزق ف��ي أح��د أوت��ار
العضلة اخللفية لفخذه األيسر خالل املباراة أمام
ساوثمبتون.
وخ��ض��ع ق��ائ��د منتخب «األس����ود الثالثة»
جل��راح��ة ف��ي يناير إذ ت��وق��ع م���درب توتنهام
البرتغالي جوزيه مورينيو عودته مع نهاية
املوسم في منتصف أو نهاية شهر أبريل.
إال أن ت��وق��ف امل��ن��اف��س��ات بسبب ف��ي��روس
«كوفيد »-19الذي فرض شلالً شبه كامل على
الرياضة العاملية وأدى إلى وف��اة أكثر من 16
أل��ف شخص ،منح كني الفرصة خل��وض املزيد
من املباريات في حال استكمل املوسم احلالي من
الـ»برميير ليغ» املعلق حتى أقله  30أبريل.
وق��ال كني ( 26ع��ام�اً) في حديث مع املوقع
الرسمي للنادي اللندني« :لست بعيدا ً كثيرا ً (من
التعافي) ،آمل أن أع��اود العمل مع الفريق بعد
أسبوعني أو ثالثة أسابيع ،أنا في مرحلة جيدة
وق��ادر على القيام بكل شيء ،يتعلق االمر اآلن
باستعادة لياقتي البدنية ،لذا من وجهة نظري،
أنا في موقع جيد».
وأس��وة بالعديد من العبي ك��رة القدم حول
العالم ،يتابع كني عن كثب الكارثة التي تسبب
بها فيروس «كوفيد »19 -على األصعدة كافة،

املراكز الطبية في كاتالونيا».
وأش���ارت ال��ى ان املبلغ سيتم
استخدامه أيضا لتوفير أجهزة
ت��ن��ف��س مل��ع��اجل��ة امل��ص��اب�ين بـ
«كوفيد ،»-19ووسائل حماية
مثل املالبس اخلاصة واألقنعة
الطبية ال��واق��ي��ة للعاملني في
املجال الصحي.
م��ن جهته ،كشف مستشفى
العيادة الطبية في برشلونة
انه تلقى تبرعا ماليا من ميسي
ل��دع��م ج��ه��ود مكافحة ال��وب��اء.
وكتب املستشفى عبر حسابه

على «تويتر»« ،شكرا ليو ،على
دعمك والتزامك» .وفي حني لم
يحدد املستشفى قيمة التبرع،
أشارت وسائل إعالم محلية منها
صحيفة «موندو ديبورتيفو»،
ال��ى ان املبلغ هو مليون يورو
أيضا .وتعد إسبانيا من أكثر
ال��دول تضررا بوباء «كوفيد-
 »19في العالم ،وهي أعلنت في
وقت سابق الثالثاء ارتفاع عدد
الوفيات بسببه الى نحو ،2700
واإلص��اب��ات ال��ى نحو  40ألف
إصابة.

نادي برشلونة حتت تصرف
السلطات الصحية

أعلن نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم عن وضع مرافقه
حتت تصرف السلطات الصحية في إقليم كاتالونيا الستخدامها
في مكافحة وباء كورونا.
وذكر النادي إنه على استعداد لتقدمي كل مساعدة ضرورية،
مشيرا ً إلى أنه سلم مستشفى سانت باو في برشلونة السيارة
الكهربائية التي يجري استخدامها في نقل الالعبني املصابني من
اإلستاد.
وأضاف النادي أنه نظرا ً لتعذر الدخول في منافسة بسبب
تعليق كل املسابقات ،فإن هناك عزماً على «خوض والفوز بكل
مواجهة يتنافس عليها املجتمع برمته في الوقت الراهن».
ووصف النادي املرض الذي يتسبب فيه فيروس (كوفيد)19-
بأنه «خصمنا جميعا ً».

خصم  % 20من رواتب
العبي بايرن ميونخ
هاري كني

معترفاً أن العمل على استعادة لياقته البدنية
في هذه الظروف االستثنائية وسط قلق عاملي
في قطاع الصحة كان غريبا ً.
ميلك كني صالة مخصصة للتمارين في منزله
حيث يقوم بعملية إع���ادة التأهيل فيما منح
توتنهام كل العب برنامجاً فردياً للتدرب خالل
فترة احلجر الصحي.

قرر العبو ومسؤولو نادي بايرن ميونخ تقليص رواتبهم
 20%كبادرة تضامن في خضم أزمة فيروس كورونا وجتنب
تخفيض عدد العاملني في النادي ،بحسب مصادر محلية.
واتخذ القرار بشكل مشترك بني مجلس إدارة النادي برئاسة
كارل هاينز رومنيغه واملدير الرياضي حسن صالح حميديتش
وع��دد من وك�لاء الالعبني مثل القائد مانويل نوير وتوماس
مولر وديفيد أالبا وتياغو ،وفقاً ملا أوردته صحيفة بيلد واسعة
االنتشار.
وك��ان بايرن علق جميع األنشطة مبا فيها التدريبات على
ملعبه الذي أغلق ،بينما ميارس الالعبون مرانا ً مبنازلهم للحفاظ
على لياقتهم و»روح الفريق» ،حسبما صرح مولر قبل أيام ملوقع
النادي الرسمي.

