
رش���ح جن���م م��ن��ت��خ��ب ب��ل��غ��اري��ا 
السابق دمييتار برباتوف ن��ادي 
بايرن ميونيخ للفوز بدوري أبطال 
أوروب��ا لكرة القدم للمرة السادسة 
هذا املوسم قائال إن بطل أملانيا رمبا 
يكون في وضع أفضل من منافسيه 
إذا عادت عجلة البطولة األوروبية 
األولى لألندية للدوران وذلك بسبب 
استئناف مباريات الدوري األملاني 
مبكرا وقبل الكثير م��ن البطوالت 

األخرى.
وقال مهاجم مانشستر يونايتد 
السابق في تصريحات ملوقع بيتفير 
”إذا نظرنا إلى دوري أبطال أوروبا 
في املوسم احلالي فأنا أرج��ح كفة 
بايرن ميونيخ للفوز باللقب إذا ما 
استؤنفت البطولة“ بعد توقفها 
ج���راء األزم���ة الصحية لفيروس 

كوفيد19- حول العالم.
وف�����از ب���اي���رن -3صفر على 
تشيلسي االجن��ل��ي��زي ف��ي ذه��اب 
دور 16 ل��دوري األبطال في فبراير 
املاضي قبل تأجيل مباراة العودة 
بسبب تفشي فيروس كورونا سريع 

االنتشار.
وق��ال برباتوف ع��ن ذل��ك ”رمبا 
ألنني أشاهد الكثير من مباريات 
ال��دوري األملاني. لكنه محل إعجاب 
دوم��ا ألنه يقدم أداء متميزا ولديه 

بعض الالعبني الكبار.“
وأض��اف الالعب الدولي السابق 
”أسلوبه في الفوز على تشيلسي 
في املباراة األخيرة كان هائال. تغلب 

عليه بكل سهولة.“

وبرباتوف )39 عاما( هو هداف 
منتخب بلغاريا التاريخي برصيد 
48 هدفا وسبق له أيضا اللعب لفرق 
توتنهام هوتسبير وف��ول��ه��ام في 
اجنلترا وباير ليفركوزن في أملانيا 

وموناكو في فرنسا.
وق�����ال ب���رب���ات���وف ”ال أع���رف 
بالضبط كيف سيكون تأثير التوقف 
على اجلميع. لكن رمبا يكون لبايرن 

ميونيخ مزية طفيفة ألنه يلعب كرة 
القدم اآلن ويستعيد لياقة املباريات. 
وبالتالي فال أستغرب أنه املرشح 

األقوى للتتويج.“
وبفوزه يوم السبت 5 -صفر على 
فورتونا دوسلدورف املتعثر قطع 
ب��اي��رن خطوة ج��دي��دة نحو حصد 
اللقب للمرة الثامنة على التوالي 

و30 في تاريخه.

برباتوف
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»احتاد الكرة«: سنقدم رؤية 
10 أيام مبصير املوسم خالل 

د الشيخ أحمد اليوسف رئيس مجلس  أَكّ
إدارة احت��اد الكرة الكويتي، أَنّ االحتاد 
يحتاج ل�10 أي��ام لتقدمي رؤي��ة واضحة 
بشأن مصير املوسم احلالي في ظل إدراج 
مجلس ال����وزراء ع���ودة األن��دي��ة، ضمن 
املرحلة اخلامسة خلطة العودة للحياة 

بعد كورونا.
وبنَيّ اليوسف في تصريح تلفزيوني، 
أَنّ مجلس اإلدارة سيعقد اجتماًعا ظهر غٍد؛ 

الستعراض السيناريوهات املتاحة بشأن 
مصير املوسم اجلاري الذي توقف أواخر 

فبراير املاضي.
وأضاف أَنّه سيتم استطالع آراء أعضاء 
اجلمعية العمومية م��ع دراس���ة متأنيه 
لكل اخليارات املطروحة سواء باستكمال 
املوسم، أو إلغائه وتتويج املتصدر كما 

حدث في بعض الدوريات حول العالم.
وأشار اليوسف إلى التزامهم بالتوجه 

احلكومي وفًقا ملراحل العودة التي أعلن 
عنها، إل��ى جانب انتظار نتائج اجتماع 
اللجنة األومل��ب��ي��ة، وهيئة الرياضة مع 

وزارة الصحة.
وأعرب اليوسف عن أمنياته باستكمال 
املوسم من أجل احلفاظ على جهود كافة 
الفرق الي بذلتها خالل املراحل السابقة 
من عمر املوسم، مع احلفاظ على سالمة 

الشيخ أحمد اليوسفاجلميع.

رئيس البرازيل يريد عودة الكرة
رغم اكتساح كورونا!

أع��رب الرئيس البرازيلي جاير 
بولسونارو عن رغبته بعودة كرة 
القدم في بالده رغم أنها تعتبر بؤرة 
فيروس كورونا في أميركا الالتينية، 
وثاني بلد من حيث ع��دد اإلصابات 

عاملياً بعد الواليات املتحدة.
وأصبحت ال��ب��رازي��ل راب��ع��ة على 
صعيد ال��وف��ي��ات ف��ي ال��ع��ال��م ج��ّراء 
“كوفيد19-”، إذ أحصت ما مجموعه 
28834 وفاة، بحسب ما أفادت وزارة 

الصّحة السبت.
وت��وف��ي 956 شخصا بفيروس 
ك��ورون��ا خ��الل 24 س��اع��ة، شهدت 
أيضاً عدداً قياسياً من اإلصابات بلغ 

26928 خالل يوم واحد.
ورف���ع���ت ه����ذه األرق������ام ال��ع��دد 
اإلجمالي منذ بدء تفشي الوباء إلى 

465166 إصابة.
وتوقفت منافسات اللعبة ذات 
الشعبية الهائلة في البرازيل منذ 
م��ن��ت��ص��ف م�����ارس، ل��ك��ن ال��رئ��ي��س 
اليميني بولسونارو قلل مؤخرا في 
تصريحات إلذاع��ة “راديو غوايبا”، 
م��ن ش��أن م��رض ال��الع��ب��ني ف��ي حال 

التقاطهم الفيروس.
وقال “نظراً ألن العبي كرة القدم 
ه��م ري��اض��ي��ون ي��اف��ع��ون، ف��إن خطر 
امل��وت في ح��ال أصيبوا بالفيروس 

سيكون منخفضاً بشكل كبير«.
وسبق للرئيس املثير للجدل 
ان استند في م��ارس إل��ى جتربته 
ك��ري��اض��ي س��اب��ق، ل��ل��ت��أك��ي��د أن��ه 
سيعاني من نزلة برد طفيفة فقط 

في حال إصابته.
ويعتبر بولسونارو إن الدافع 
الرئيسي وراء رغبته في عودة كرة 
القدم هو احلد من نسبة البطالة وما 
يرافقها من مشاكل، ش��ارح��اً “على 
ال��الع��ب��ني أن يعيشوا بطريقة أو 

بأخرى«.
وأش��ار إل��ى أن��ه في حني يتقاضى 
الالعبون البارزون مبالغ طائلة، فإن 
أولئك الذين يدافعون عن ألوان أندية 
صغيرة أو في درج��ات دنيا، عليهم 

اللعب “من أجل إطعام عائالتهم«.
لكن بحسب القوانني في البرازيل، 
قرار استئناف النشاطات الرياضية 
ليس من صالحية بولسونارو، بل 
يعود للسلطات احمللية للواليات 

والبلديات.
انتقادات واسعة

عند تعليق منافسات كرة القدم، 
كانت البطوالت املناطقية قد أطلقت 
موسمها، في حني ان انطالق البطولة 
الوطنية كان متوقعاً في مايو، لكنه ال 

يزال دون تاريخ محدد لذلك.
واجتمع بولسونارو وابنه في 19 
من الشهر احلالي مع رئيسي ناديي 
مدينة ري��و دي جانيرو، فاسكو دا 
غاما وفالمنغو. وارت���دى الرئيس 
وابنه قميصي الفريقني، ما أثار ضجة 
على م��واق��ع التواصل االجتماعي، 
وانتقادات من الرابطتني الرسميتني 

للمشجعني.
وقالت رابطة مشجعي فالمنغو 

عبر حسابها على تويتر إن “النادي 
ب��اع ص��ورت��ه لرئيس غير مسؤول 
وق��ات��ل ج��م��اع��ي، وص��ف��ه املجتمع 
العملي الدولي بأنه أكبر تهديد في 

مكافحة الوباء في العالم«.
لكن رئ��ي��س فالمنغو رودول��ف��و 
الن���دمي اعتبر ه��ذا امل��وق��ف “مجرد 
ت��ع��ص��ب سياسي”، م����ؤك����داً أن 
بولسونارو يرغب فقط في عودة كرة 

القدم في أسرع وقت ممكن.
وغ�����داة ال��ل��ق��اء، ال��ت��ق��ط��ت ق��ن��اة 
“غلوبو” عبر تصوير من املروحية، 
مشاهد لالعبي فالمنغو وهم يتمرنون 
من دون إذن، في خرق لقيود اإلغالق 

التام املفروضة في ريو دي جانيرو.
ورأت آنا بياتريس وزيرة الصحة 
في ال��والي��ة أن ه��ذا التصرف يشكل 
م��ث��االً سيئاً، مضيفة “تخيلوا كل 
ال��ش��ب��اب ال��ذي��ن س��ي��رون فالمنغو 
يتمرن. سيرغبون في اخل��روج من 

منازلهم وهذا أمر مستحيل«.
وأج����از رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ري���و دي 
جانيرو مارسيلو كريفيال استئناف 
التمارين في يونيو، ويتوقع إقامة 
مباريات من دون جمهور ب��دءا من 

يوليو.
لكن ن��ادي��ني آخ��ري��ن م��ن املدينة، 
فلوميننسي وبوتافوغو، اعتبرا أن 

العودة ال تزال سابقة ألوانها.
كما يتفق الصحافي البرازيلي 

ماورو سيزار بيريرا مع هذا الرأي.
وق��ال في حديث لشبكة “اي اس 
بي ان” االميركية ان رغبة فرق في 

ال��ع��ودة “تعكس حقيقة أن بعض 
األندية مثقلة بالديون وتعتمد على 
إي��رادات البث التلفزيوني. استئناف 
البوندسليغا زاد الدافع. ولكن على 
عكس أملانيا، منحنى الوباء يرتفع في 

البرازيل«.
ويبدو أن صوت الالعبني غائب في 
هذه املسألة، حيث صرح رئيس نادي 
انترناسيونال أن أي الع��ب يرفض 
العودة الى التمارين، يجب ان يترك 

النادي.
ويقدر خبراء برازيليون أن عدد 
اإلصابات ب�”كوفيد19-” قد يكون 
أعلى من األرق��ام الرسمية مبا يصل 
إلى 15 ضعفا، وذلك بالنظر إلى أن 
البالد ال جتري اختبارات على نطاق 

واسع.
وال��والي��ت��ان اللتان سّجلتا أكبر 
ع��دد من الوفّيات واإلص��اب��ات ج��ّراء 
الفيروس، هما ساو باولو وريو دي 
جانيرو، وكلتاهما في جنوب شرق 

البالد.
وبسبب وباء كوفيد19- وخالفاته 
م��ع ممثلي امل��ؤس��س��ات ف��ي ال��ب��الد، 
تراجعت شعبية بولسونارو بشكل 

كبير.
وكشف استطالع للرأي أن نسبة 
الذين يرفضون سياسات الرئيس 
اليميني بلغت مستوى قياسياً بلغ 
43 باملئة. واعتبر ه��ؤالء أن إدارة 
بولسونارو “سيئة” أو “سيئة جدا”، 
بزيادة خمسة باملئة عن نسبة هؤالء 

قبل شهر فقط.

برباتوف يرشح بايرن ميونيخ
للفوز بدوري األبطال
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إليوت: أخبرت ريال مدريد أنني أرفض 
لقاء راموس بعد حادثته مع صالح

ق���ال م���وه���وب ل��ي��ف��رب��ول 
ه��ارف��ي إل��ي��وت إّن����ه رف��ض 
االلتقاء بسيرجيو رام��وس 
بسبب ما فعله األخير بزميله 
احلالي محمد صالح في نهائي 

األبطال.
ق���ال م���وه���وب ل��ي��ف��رب��ول 
ه��ارف��ي إل��ي��وت إّن����ه رف��ض 
االلتقاء بسيرجيو رام��وس 
بسبب ما فعله األخير بزميله 
احلالي محمد صالح في نهائي 

األبطال.
وكشف إليوت عن اقترابه 
كثيراً من ري��ال مدريد العام 
املاضي عندما ك��ان العباً مع 
فولهام، لكنه رفض االجتماع 
بقائد ال��ف��ري��ق امللكي ال��ذي 
كان يريد إقناعه باللعب مع 

الفريق اإلسباني.
وقال إليوت )17 عاماً( إنه 
أثناء قيامه بجولة في ملعب 
سانتياغو برنابيو عندما كان 
يلعب مع فولهام ُعرض عليه 
االجتماع بسيريجو راموس 
فأجاب: “ال، شكراً، أنا ال أحبه 
بعدما فعله مع محمد صالح«.

وتسبب رام��وس بإصابة 
امل��ص��ري م��ح��م��د ص���الح في 
نهائي دوري أبطال أوروب��ا 
2018، إذ خ���رج ال��ف��رع��ون 
قبل أن يكمل الشوط األول، 
وأظ���ه���رت ل��ق��ط��ات الفيديو 
وج��ود احتمال كبير لتقصد 
رام�����وس ب���إحل���اق ال��ض��رر 

بصالح.
وع��اش عشاق ك��رة القدم 
من الشارع املصري والعربي 
على أعصابهم ع��دة أسابيع 
بسبب إمكانية غياب صالح 
عن كأس العالم 2018، لكن 
ال��ن��ج��م امل���ص���ري مت��ك��ن من 
امل��ش��ارك��ة وقتها وغ���اب عن 

املواجهة األولى لبالده فقط.

وكان إليوت مطلوباً بشدة 
من قبل ريال مدريد وأرسنال 
ومانشستر سيتي وغيرهم، 
لكنه اخ��ت��ار ليفربول ال��ذي 
ي��ش��ج��ع��ه م��ن��ذ ال��ص��غ��ر في 

النهاية، وذلك مقابل صفقة لم 
يكشف عن قيمتها.

وأش����اد األمل���ان���ي ي��ورغ��ن 
كلوب بالالعب الذي لعب سبع 
مباريات مع الفريق األول هذا 

املوسم: “من السهل أن تقتنع 
به في التدريبات، كان بإمكانه 
الذهاب ألي مكان، لكنه اختار 
أن يكون جزءاً من ليفربول في 

النهاية«.

اجلماهير املجرية تستعيد نكهة
احلضور في املدرجات

عاد املشجعون في املجر الى مالعب كرة 
القدم مع استئناف الدوري احمللي نشاطه 
في نهاية األسبوع احلالي إثر توقف دام 
شهرين بسبب فيروس كورونا، لتصبح 
الدولة األول��ى في أوروب��ا تتيح حضور 

اجلمهور.
وأعلن االحتاد املجري للعبة اخلميس 
أن���ه سيسمح ب��ح��ض��ور اجل��م��اه��ي��ر ال��ى 
املالعب للمرة االول��ى منذ مارس الفائت، 
شرط إبقاء صف فارغ بني املشجعني، وأن 
تبقى ثالثة مقاعد شاغرة بني كل شخص 

وآخر.
وب��ات��ت امل��ج��ر أول دول���ة ف��ي ال��ق��ارة 
العجوز تتيح دخول املشجعني بعد فترة 
التوقف بسبب “كوفيد19-”، علماً بأّن 
دوالً أوروبية أخرى تعتزم القيام بذلك مع 

استئناف نشاطها الشهر املقبل.
وأج����ازت احل��ك��وم��ة البولندية فتح 
املدرجات نسبياً أمام املشجعني اعتباراً من 
19 يونيو، موضحة أن عددهم األقصى 
سيكون ما نسبته 25 باملئة من الطاقة 

االستيعابية للمدرجات، مقابل 10 باملئة 
سمحت بها السلطات ال��روس��ي��ة لدى 

استئناف الدوري اعتباراً من 21 يونيو.
لكن البطوالت الكبرى، مثل أملانيا التي 
عاودت املنافسات في 16 مايو، وإيطاليا 
وإنكلترا وإسبانيا التي ستقوم بذلك في 
يونيو، ستبقي على املباريات خلف أبواب 

موصدة.
وف��ي امل��ج��ر، أع��رب مشجعون خ��ارج 
امللعب التابع لنادي ديوشغيور في شمال 
ش���رق م��دي��ن��ة ميشكولس ال��س��ب��ت، عن 
فرحتهم بالعودة حلضور مباراة فريقهم 

ضد ضيفه ميزوكوفيسد.
وق��ال ريتشارد كوفاكس )36 عاما( 
“سنحترم القوانني وإالّ ستقام املباريات 

خلف أبواب موصدة في حال خالفناها«.
وتابع 2255 مشجعاً املباراة من داخل 
امللعب، علماً بأن خمس مباريات أخرى 

ستقام خالل نهاية األسبوع احلالي.
وقال سابا غاسباريس )18 عاماً( الذي 
وضع على وجهه كمامة واقية “الفيروس 

لم يختف لذا علينا أن نحافظ على املسافة” 
اآلمنة. من جهته، أب��دى غابور لينغييل 
)41 ع��ام��اً( قلقه “فقط حيال ال��ف��وز أو 

اخلسارة، وليس حيال الوباء«.
وانتهت املباراة بفوز املضيف 1 -صفر.

وب���اس���ت���ث���ن���اء م����ب����اري����ات ف��ري��ق 
فيرينسفاروس، ومقره في بودابست، 
ن�����ادراً م��ا جت���ذب امل��ب��اري��ات ح��ض��وراً 
جماهيرياً كبيراً. وبلغ معدل احلضور 

املوسم املاضي ثالثة آالف شخص فقط.
وعلق أحد مستخدمي مواقع التواصل 
االجتماعي على عودة املشجعني، بالقول 
ممازحاً “أساساً كنا نحافظ على التباعد 
االجتماعي في املالعب بشكل جيد للغاية«.
وتسبب “كوفيد19-” حتى األح��د 
بوفاة 526 شخصاً من أصل 3786 إصابة 
معلنة في املجر البالغ عدد سكانها 9،8 

ماليني نسمة.
وب����دأت ال��س��ل��ط��ات تخفيف ال��ق��ي��ود 
املفروضة حيث فتحت املطاعم واحلانات 
أبوابها في العاصمة خالل نهاية األسبوع.

هارفي إليوت ومحمد صالح

اجلماهير املجرية


