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اليرموك ينهي عقود
محترفيه ..والالعبون
يهددون بالتصعيد
أعلن ن��ادي ال��ي��رم��وك إن��ه��اء جميع عقود
مدربي ومحترفي الفريق ،في جميع املراحل
السنية وص��وال إل��ى ال��ف��رق األول���ى بجميع
األلعاب.
وأشار النادي عبر موقعه الرسمي إلى أنه
أنهى العقود بالتراضي مع محترفي الفريق
األول وس���ام اإلدري��س��ي وي��وس��ف سيكور
وسينامي دوف إلى جانب فرانك بيرين فيما لم
يتم التطرق لعقد احملترف الكاميروني يانيك
نياجن.
وقالت مصادر إن هناك نية لدى الالعبني

احمل��ت��رف�ين ب��ال��ن��ادي ل��رف��ع ش��ك��وى لالحتاد
الكويتي وال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم للمطالبة
بحقوقهم كاملة بعد اتخاذ إدارة اليرموك قرار
إنهاء العقد من طرف واحد بنهاية شهر مارس
اجلاري وهو ما علمه الالعبون من اإلعالم دون
اجللوس للتفاوض معهم.
وتسبب تأجيل النشاط الرياضي بسبب
فيروس كورونا إلى سبتمبر املقبل في اتخاذ
ال��ن��ادي لهذا ال��ق��رار بسبب ع��دم االستفادة
في الوقت الراهن من الالعبني الذين تنتهي
عقودهم في نهاية مايو املقبل.

االحتاد اإلسباني يفرج عن 500
مليون يورو ملساعدة األندية

أعلن رئيس االحتاد اإلسباني
لكرة ال��ق��دم لويس روبياليس
أول من أمس أن االحت��اد سيفرج
عن  500مليون ي��ورو ملساعدة
األن���دي���ة امل��ت��ض��ررة م��ن توقف
املباريات حالياً في ظل تفشي
فيروس كورونا املستجد.
وق��ال روبياليس ف��ي مؤمتر
صحافي ،أن��ه في إط��ار التدابير
املتخذة للمساعدة في التخفيف
من آثار وباء «كوفيد« ،»-19لقد
عملنا م��ن أج���ل ت��وف��ي��ر متويل
بقيمة  500مليون ي��ورو ألندية
الدرجتني األولى والثانية.
األن��دي��ة ال��ت��ي حت��ت��اج إل��ى ما
بني  15و 20مليون ي��ورو اآلن
ستتمكن م��ن احل��ص��ول عليها،
وس��داده��ا في غضون خمس أو
ست سنوات».
وأض�����اف «ن��ح��ن من���د ي��دن��ا
لكرة القدم احملترفة .لقد أجرينا
نقاشات مع الكيانات املالية .إذا
أرادت رابطة «ال ليغا» (املشرفة
ع��ل��ى ك���رة ال��ق��دم احمل��ت��رف��ة في
إسبانيا) ذلك ،فسوف نبحث عن

حلول .هذا وقت توحيد القوى».
وح���ذر م��ن أن��ه «إذا ل��م ينته
امل��وس��م ق��ب��ل  30ي��ون��ي��و ،وه��و
أم��ر أك��ث��ر م��ن م��رج��ح اآلن ،فإن
بعض األن��دي��ة ل��ن حتصل على
كامل عائداتها من حقوق البث
التلفزيوني التي كانت مخصصة
لها».
وأعلن االحت��اد فضالً عن هذه
امل��س��اع��دات ألن��دي��ة ال��درج��ت�ين
األولى والثانية ،عن سلسلة من
التدابير املخصصة ألندية الهواة
أو نصف احملترفة.
وأوض������ح رئ���ي���س االحت����اد
اإلس��ب��ان��ي أن أن��دي��ة الدرجتني
الثالثة وال��راب��ع��ة لكرة القدم،
وأندية كرة الصاالت في الدرجتني
األولى والثانية للرجال والنساء،
«ستكون مؤهلة للحصول على
قرض يبلغ أربعة ماليني يورو
كحد أقصى ،بحسب قيمة األجور
املترتبة عليها».
وس��ي��ك��ون ال��ق��رض م��ن دون
فائدة ،على ان يسدد في غضون
عامني.

وأدى انتشار وب��اء «كوفيد-
 »19إل��ى تعليق مباريات كرة
القدم في إسبانيا حتى إشعار
آخ��ر ف��ي مختلف ال��درج��ات ،ما
دف��ع بعض األن��دي��ة الصغيرة
التخاذ تدابير للحد من اخلسائر
املالية املرجحة ،منها اعتماد مبدأ
البطالة اجلزئية خلفض رواتب
الالعبني في فترة التوقف.
وفي حني يبدو من الصعوبة
مبكان في ظل الوضع الصحي
الراهن حتديد موعد الستئناف
امل���ب���اري���ات ،ج���دد روب��ي��ال��ي��س
ت��أك��ي��ده ب���أن االحت����اد ي��أم��ل أن
«ينتهي املوسم» لكنه «لم يحدد
موعدا بعد الستئنافه في الوقت
احلالي».
وأوضح ان األمر ذاته ينطبق
على امل��ب��اراة النهائية ملسابقة
ك��أس امل��ل��ك ،التي كانت مقررة
أص�ل�اً ف��ي  18ن��ي��س��ان/أب��ري��ل
ف��ي إشبيلية ب�ين فريقي ري��ال
سوسييداد وأتلتيك بلباو قبل
أن يتم تأجيلها« ،لضمان إقامتها
بحضور اجلماهير» بناء على
رغبة الناديني بحسب بيان سابق
لالحتاد.
وب��ات��ت إسبانيا ث��ان��ي أكثر
دولة تأثرا بوباء «كوفيد»-19
على صعيد الوفيات بعد إيطاليا،
مع إعالن السلطات صباح اليوم
تسجيل حصيلة إجمالية بلغت
 3434وفاة .وأوضح روبياليس
ان ال���ف���ن���دق ال���ع���ام ف���ي الس
روزاس التابع لالحتاد ،والذي
يخصص إلقامة املنتخب خالل
فترة املباريات الدولية ،سيكون
«متاحا ً للسلطات املختصة للقيام
مبا تراه مناسباً به» - 2 .رئيس
االحت���اد اإلس��ب��ان��ي ل��ك��رة القدم
لويس روبياليس

حالة مالديني الصحية في حتسن
أك��دت تقارير إعالمية إيطالية أول من أم��س أن
احلالة الصحية للمدير الرياضي لنادي ميالن باولو
مالديني في حتسّ ن.
ونقلت وسائل إعالم إيطالية عن جنم «األتزوري»
السابق تصريحاً أفاد من خالله بقرب شفائه من وباء
كورونا الذي أل ّم به وبابنه دانيال مؤخرا ً.
وقال مالديني« :لقد جت��اوزت مرحلة اخلطر ،أنا
اآلن في حالة جيدة .أعاني فقط من بعض السعال
اجلاف».
وأضاف الدولي اإليطالي السابق « :إنه فيروس
جديد ،يقاوم اجلسد عدوا ً مجهوالً في الواقع .لقد فقدت
حاستي ال��ذوق والشم ،لقد كان شبيها باالنفلوانزا

لكنها أكثر شدّة».
وتابع املدير الرياضي مليالن« :أع��رف جسدي
جيدا ً ،أي رياضي يدرك ذلك .كانت األوجاع شديدة،
تشعر بضغط كبير على مستوى الصدر».
وك��ان ميالن أعلن منذ أي��ام أن ب��اول��و ودان��ي��ال
أنهيا فترة حجر صحي ملدة أسبوعني في املنزل دون
اتصال باآلخرين ،وسيبقيان في احلجر حتى الشفاء
السريري.
ويعد مالديني ( 51عاما) ،الظهير األيسر السابق،
من أعظم الالعبني في تاريخ الكرة االيطالية ،وأحرز
لقب ال��دوري احمللي سبع م��رات مع ميالن ودوري
أبطال أوروبا خمس

رابطة الالعبني في إنكلترا تطلب
مشاورات عاجلة حلماية رواتبهم
طلبت رابطة العبي كرة القدم احملترفني في إنكلترا
إج��راء مشاورات عاجلة مع رابطتي ال��دوري املمتاز
(«برميرليغ») و»اي أف أل»(املشرفة على الدرجات
الثالث األدنى) ،للبحث في حماية رواتب الالعبني في
ظل توقف املباريات بسبب فيروس كورونا املستجد.
وعلقت منافسات كرة القدم اإلنكليزية حتى 30
أبريل على األقل بسبب تفشي «كوفيد ،»-19ويبدو
ف��ي ظ��ل ال��وض��ع الصحي ال��راه��ن العاملي والقيود
املفروضة ملكافحة الوباء ،ان هذا املوعد قد ميدد لفترة
إضافية.
وتبدي األندية خشيتها من تأثير فترة التوقف
على إيراداتها املالية ،السيما في ظل غياب مداخيل
املباريات وعائدات البث التلفزيوني .ونظرا لتراجع

اإلي���رادات السيما في ال��درج��ات الثالث األدن��ى في
بطولة إنكلترا (تشامبيونشيب ،ليغ  1وليغ  ،)2تشير
التقارير الى ان األندية بدأت تدرس حسم نسب معينة
من الرواتب حلني عودة األمور الى طبيعتها.
وبحسب التقارير ،بات برمينغهام (درجة إنكليزية
أولى) أول فريق يطلب من العبيه الذين ينالون راتبا
أسبوعيا يفوق ستة آالف جنيه استرليني (سبعة
آالف دوالر) ،املوافقة على حسم موقت بنسبة 50
باملئة.
وأشارت رابطة الالعبني الى انه «كما في املجاالت
األخرى ،أزمة +كوفيد -19+الراهنة تتسبب بتأثير
بالغ على الوضع املالي للعبة العديد من األندية بدأت
بالتواصل مع الالعبني لتطرح تأخير الرواتب».

فريق اليرموك

استغناء سيون عن تسعة
العبني ..رسالة خاطئة
قال رئيس احتاد الالعبني في سويسرا إن استغناء
ن��ادي سيون ع��ن تسعة العبني محترفني ك��ان ق��رارا ً
شنيعاً وبعث رسالة خاطئة في وقت يحتاج فيه اجلميع
للتضامن الحتواء وباء كورونا.
ومثل مسابقات كرة القدم األخرى حول العالم توقف
الدوري السويسري ما يحرم األندية من معظم ايراداتها
لعدة شهور محتملة قادمة.
واستغنى سيون عن تسعة العبني وقال لرويترز في
رسالة عبر البريد اإللكتروني يوم األربعاء إنهم رفضوا
العمل بدوام جزئي وفقا لتوجيهات احلكومة.
وق��ال لوسيان فالوني رئيس احت��اد الالعبني في
سويسرا «هذا التصرف غير مقبول».
وتابع «في وقت األزمات يجب أن تقف بجوار الناس
ال��ذي��ن يعملون معك ب���دالً م��ن أن تضع مسدساً على
رؤوسهم وتطلب منهم االختيار بني الطرد أو قبول خفض
الراتب في  24ساعة .وإذا رفضوا ،وهو من حقهم ،يتم
فصلهم .هذا تصرف شنيع».
وقال فالوني إنه من السابق ألوانه التفكير في خفض
الرواتب ودعا ً األندية إلى البحث عن حلول أوسع لألزمة.
وأض��اف «أعتقد أنها كانت رسالة سيئة .غاب عنها
روح التضامن ،حتى قبل أن يتخذ سيون هذا القرار كنا
نفكر في حلول ملصلحة اجلميع وكان الالعبون على أمت
االستعداد ملساعدة أنديتهم لكن خيار خفض الرواتب
كان سابقاً ألوانه» .وقال كريستيان كونستانتني رئيس
النادي بعد إقالة الالعبني إنه «ال جدوى من االحتفاظ
بالعبني يرفضون تقدمي يد املساعدة في وقت يتعني على
اجلميع ذل��ك» .وأض��اف «أبلغتهم أن راتبهم (املخفض)
يعادل راتب ممرضتني أو ثالث يجاهدن حلماية األرواح
اليوم» .وتعاقد كونستانتني مع نحو  40مدربا منذ توليه
مسؤولية سيون في .2003

دورة افتراضية بني أندية الدوري األملاني!

أعلنت رابطة الدوري االملاني لكرة القدم أول من
أمس أنها ستطلق دورة افتراضية عبر االنترنت
جتمع فيها أن��دي��ة ال��درج��ت�ين األول���ى والثانية
خالل االسبوعني املقبلني عبر لعبة «فيفا »2020
االلكترونية.
وفي ظل توقف املنافسات بسبب تفشي وباء
كورونا املستجد الذي أدى إلى وفاة أكثر من 20
أل��ف شخص ح��ول العالم وأجبر أكثر من ثالثة
مليارات نسمة على مالزمة منازلهم ،ارتأت رابطة
ال��دوري إع��ادة إحياء أج��واء املنافسة عبر العالم
االفتراضي.
وسيشارك  26ناديا من أصل  36من الدرجتني
األول����ى وال��ث��ان��ي��ة ف��ي دورة أط��ل��ق عليها اس��م

«بوندسليغا هوم تشالنج» (حتدي البوندسليغا
امل��ن��زل��ي) ،حيث سيتألف ك��ل «ف��ري��ق» م��ن العب
م��ح��ت��رف وأح���د أف����راد اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ،ع��ل��ى أن
تنطلق في  28م��ارس .وستبث املباريات يومي
السبت واألح��د عبر قناة على موقع «يوتيوب»،
مخصصة عادة ملسابقة افتراضية أخرى حتت اسم
«فيرتشوال بوندسليغا» .وتنظم تلك املسابقة منذ
العام  ،2012وكانت جتمع فرقا خاصة باأللعاب
االلكترونية تابعة لألندية ،وكان من املقرر أن تقام
مباراتها النهائية في نهاية األسبوع ،قبل أن يتم
تعليقها أيضا بسبب القيود املفروضة على حركة
التنقل والتجمعات ضمن جهود مكافحة انتشار
فيروس كورونا.

كانافارو يتبرع بأقنعة
طبية ملستشفى في نابولي
تبرع العب املنتخب اإليطالي السابق
وم��درب جوانزو الصيني احلالي ،فابيو
كانافارو ،أول من أمس بـ 30ألف قناع طبي
«كمامة» ملستشفى في نابولي للمساعدة
على احتواء فيروس كورونا.
وقال كانافارو في تصريحات نشرتها
وسائل اإلعالم اإليطالية «ال أحب احلديث
عن ه��ذه األش��ي��اء .يجب أن يكون الناس
مثلي أول من يساعدون».
وأض��اف« :إن��ه ش��يء يؤثر في للغاية
وهذه طريقة للتعبير عن قربي من أهلي .ال
أريد احلديث علنا عن هذا .أمتنى أن تكون

مفيدة».
ويواصل كانافارو ( 46عاما) االلتزام
بالعزل ملدة  15يوما في الصني ،بعدما ظل
ملدة  20يوما في دبي ،وسيكمل هذه الفترة
يوم اجلمعة املقبل .وقال مدافع ريال مدريد
السابق «سأكمل اجلمعة أسبوعني في
احلجر وسأمتكن من اخل��روج .خضعت
للرقابة م��رة أخ���رى ،والنتيجة ظهرت
سلبية .سيكون اخلروج للتنزه إحساسا
جيدا» .وأمت «أود أن ينتقل هذا التفاؤل
إليطاليا ،لكي نفهم أنه لو بقينا في املنزل،
سيأتي النور».

كانافارو

إيغالو يقترب من البقاء
مع مانشستر يونايتد
بعد بدايته الرائعة مع مانشستر يونايتد
يقترب املهاجم النيجيري أوديون إيغالو من
البقاء بشكل دائم مع الفريق اإلنكليزي بعد
انتهاء عقد إعارته إليه.
ذكرت تقارير إعالمية صينية أن املهاجم
النيجيري أوبافيمي مارتينز ب��ات على
أعتاب االنتقال إلى شنغهاي شينهوا ليزيد
من فرص بقاء أوديون إيغالو في مانشستر
يونايتد بشكل دائم بعد انتهاء اإلعارة.
وب���دأ إي��غ��ال��و مسيرته م��ع مانشستر
يونايتد بشكل رائع وسجل أربعة أهداف في
ثماني مباريات منذ توقيع عقد اإلعارة حتى
 31مايو من شنغهاي.
وق��ال��ت صحيفة تيتان س��ب��ورت��س إن
مارتينز ،الذي كان متعاقدا ً مع شينهوا من
 2016وحتى نهاية موسم  ،2018وصل إلى
الصني يوم الثالثاء وبات قريبا ً من تعويض
إيغالو للعب في الدوري الصيني املمتاز.
ولم يبدأ بعد موسم  2020في ال��دوري
الصيني بعدما تأجلت ضربة البداية ألجل

أوديون إيغالو

غير مسمى بسبب تفشي وب���اء فيروس
كورونا لكن زادت التكهنات حول إمكانية
بدء املسابقة قرب نهاية أبريل أو في بداية
مايو.

هازارد :قضيت موسم ًا
سيئ ًا مع ريال مدريد
أكد البلجيكي إيدين ه��ازارد جنم ري��ال مدريد ،أن موسمه األول في
صفوف امليرجني كان سيئًا ،مُشيرًا إلى أن تقييمه يجب أن يكون في املوسم
املقبل ،بعد لعنة اإلصابات التي حلقت به.
وتعرض هازارد لإلصابة في الكاحل ،خالل مواجهة ليفانتي بالليجا
في  22فبراير املاضي ،وخضع لعملية جراحية في الواليات املتحدة
األمريكية.
وق��ال ه��ازارد ،خالل تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» اإلسبانية:
«موسمي األول في ريال مدريد كان سيئًا ،لكن ليس في كل شيء».
وأضاف« :لقد كان موسما للتكيف ،وسيتم احلكم علي في املوسم الثاني،
واألمر متروك لي ألكون في حالة جيدة العام املقبل».
وتابع« :املجموعة احلالية في الفريق جيدة ،التواجد هنا جتربة رائعة
بالنسبة لي ،والزال في عقدي  4سنوات باقية».
وعن تأجيل اليورو لعام  ،2021أوضح« :كنت أقترب من املشاركة في
البطولة هذا العام ،لذلك شعرت بخيبة
أمل من تغيير املوعد».
وأردف« :سوف ننتظر لعام آخر ،وهو عار ،لكن كاحلي سيسمح لي
بالعودة إلى مستواي ،وأعتقد أن هذا القرار صعب على اجلماهير ،ألنها
تريد رؤية بطولة دولية كل صيف».
ونوه« :لكني أعتقد أن هناك أولويات في احلياة ،رغم أني كنت سأتواجد
في البطولة ،حيث كنت أعمل من أجل اللحاق باملباريات األولى».

