
أكد األرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة 
اإلسباني لكرة القدم أول من أمس أن روات��ب الالعبني 
سيتم تخفضيها بنسبة 70 باملئة، تضاف إليها نسبة 
اقتطاع للمساهمة ف��ي ض��م��ان دف��ع روات���ب املوظفني 
اآلخرين في النادي بشكل كامل خالل فترة األزمة التي 
متر بها إسبانيا والعالم ج��راء تفشي فيروس كورونا 

املستجد.
وانتقد ميسي في رسالة مطولة نشرها على حسابه 
الرسمي على تطبيق انستغرام، مجلس إدارة النادي 
برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي اتهمه بتقويض 

الالعبني خالل املفاوضات األخيرة.
وفرض تفشي »كوفيد19-« شلال شبه تام في مختلف 
النشاطات الرياضية ح��ول العالم، وأدى ال��ى تعليق 
منافسات كرة القدم في إسبانيا، البلد الذي بات الثاني 
عامليا من حيث عدد ضحايا الفيروس بعد إيطاليا، مع 

تسجيل ما يزيد عن 7300 وفاة معلنة وأكثر من 85 ألف 
إصابة مؤكدة االثنني.

وب��دأت أندية إسبانية باللجوء الى خفض الرواتب 
مؤقتا للتأقلم مع التبعات املالية لتوقف املباريات حاليا، 
أب��رزه��ا أتلتيكو مدريد ال��ذي طلب من سلطات العمل 
احمللية السماح ل��ه بخصم ج��زء م��ن روات���ب الالعبني 

واجلهاز الفني.
وكتب ميسي »من جانبنا، حان الوقت لإلعالن أننا، 
باإلضافة إلى تخفيض 70 باملئة من راتبنا خالل حال 
ال��ط��وارئ، س��وف نقدم مساهمات حتى يتمكن موظفو 
النادي من حتصيل 100 باملئة من رواتبهم طاملا استمر 

هذا الوضع«.
وأضاف »نريد أن نوضح أن رغبتنا كانت دائما في 
تطبيق تخفيض الرواتب، ألننا نفهم متاما أن هذا وضع 
استثنائي ونحن أول من ساعد النادي دائما عندما ُطلب 

منا ذلك«، متابعا »لقد قمنا بذلك في كثير من األحيان 
مببادرة منا عندما رأينا أن ذلك ضروري أو مهم«.

ولفت ميسي إلى أن هناك »من داخل النادي من حاول 
وضعنا حتت املجهر والضغط علينا للقيام بأمر كنا 

نعرف دائما أننا سنفعله«.
وسرعان ما نشر مختلف زمالء ميسي الرسالة على 
حساباتهم اخلاصة، مبن فيهم جيرارد بيكيه وسيرجيو 
بوسكيتس وج���وردي ألبا واألوروغ��وي��ان��ي لويس 
سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرنكي 
دي يونغ والتشيلي أرت��ورو فيدال واحل��ارس األملاني 

مارك أندريه تير شتيغن.
وش��اب التوتر ألشهر العالقة بني العبي برشلونة 
ومجلس اإلدارة، حيث وج��ه ميسي انتقادات علنية 
للمدير الرياضي الفرنسي إري��ك أب��ي��دال ف��ي فبراير 
امل��اض��ي، بعدما أدل��ى األخير بتصريحات انتقد فيها 

الالعبني.
وقال بارتوميو في وقت الحق أن قادة نادي برشلونة 
كانوا موافقني على تخفيض الرواتب منذ البداية، وقال 
في تصريح لصحيفة »موندو ديبورتيفو« الكاتالونية 
»منذ اللحظة األولى كنت أرغب في أن يتم االتفاق على 
ش��يء وليس فرضه حتى لو ك��ان بإمكاني فعل ذلك 
مبوجب القانون، لكننا أردن��ا التوصل إلى اتفاق ألنه 

األفضل لبرشلونة وأن يظهروا التزامهم«.
وأض��اف في حديث لصحيفة »س��ب��ورت« أن��ه »منذ 
اللحظة األولى قال ميسي إنه يجب القيام بذلك، وهي 

لفتة ُتظهر التزامه جتاه النادي«.
من جهته، أص��در ال��ن��ادي الكاتالوني املتوج بطال 
إلسبانيا في املوسمني املاضيني، بيانا بعيد نشر رسالة 
ميسي، أك��د فيه أن »ك��ل ال��ف��رق الرياضية احملترفة 
وغالبية )أف��راد( فريق كرة السلة« وافقوا على خفض 

رواتبهم.
وأضاف البيان »في حالة الفريق األول لكرة القدم، 
سيكون اخلفض أكثر من 70 باملئة كما هو متفق عليه 
مع النادي. هذه املساهمة اإلضافية من جانب الفريق، 
باإلضافة إلى مساهمة النادي نفسه، ستضمنان دفع 
100 باملئة من رواتب جميع املوظفني غير الرياضيني، 

الذين سيخضعون للتعليق املؤقت هذا األسبوع«.

ميسي ورفاقه يؤكدون وقوفهم إلى جانب برشلونة
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رونالدو يدعو للتركيز على 
اإليجابيات خالل اجللوس في املنزل

كريستيانو رونالدو
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اإلدارة وينتقد  برشلونة  العبي  أجور  خفض  يؤكد  ميسي 

دع��ا البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو جنم 
يوفنتوس اإليطالي إلى التركيز على النواحي 

اإليجابية خالل فترة اجللوس في املنزل.
واض��ط��ر رون��ال��دو والكثير م��ن ال��ن��اس إلى 
اجللوس في بيوتهم خالل األيام الفائتة في سبيل 

مواجهة فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-(.
عانى رونالدو فعلياً من انتشار وباء كورونا 
بني أصدقائه وخاصة جن��وم يوفنتوس مثل 
األرجنتيني باولو ديباال والفرنسي ماتويدي 

وروغاني.
وغّرد رونالدو في حسابه الرسمي على تويتر 
عبر اإلنترنت أول من أم��س:«ف��ي ه��ذه اللحظة 
الصعبة على كل العالم، دعونا نكون شاكرين 

لألشياء املهمة، صحتنا، عائالتنا، ومن نحبهم«.
وت��اب��ع: »اج��ل��س ف��ي امل��ن��زل لنساعد جميع 
العاملني ف��ي امل��ج��ال الصحي ال��ذي��ن يقاتلون 

للحفاظ على األرواح«.
وأدى فيروس كورونا إلى إيقاف األنشطة 
الرياضية في معظم دول العالم وإلغاء أو تأجيل 

البعض اآلخر.
ووصلت ح��االت اإلصابة بفيروس كورونا 
حتى حلظة كتابة هذه األسطر إلى أكثر من 700 

ألف نسمة.
وساهم رونالدو والكثير من الرياضيني في 
دعم جهود قطاعات الصحة واجلمعيات اخليرية 

في سبيل التصدي لهذا الفيروس.

251 يومًا أسينسيو  بعد 
جاهز للعودة

أسينسيو

زّفت الصحف اإلسبانية خبراً سعيداً لعشاق 
املستديرة عقب تأكد استعادة أسينسيو العب 

ريال مدريد لعافيته.
وغ��اب جناح ري��ال مدريد اإلسباني ماركو 
أسينسيو عن املالعب منذ الصيف الفائت لفترة 

تقارب 251 بسبب إصابة في الركبة.
وأّك���دت صحيفة أس الشهيرة أّن صاحب 
ال�24 عاماً أصبح جاهزاً للعودة واملشاركة في 
تدريبات ريال مدريد اجلماعية عقب تعافيه من 

اإلصابة.
وسيتمكن أسينسيو م��ن خ���وض بعض 

املباريات الرسمية مع امللكي عند عودة النشاط 
الرياضي الذي مّت إيقافه بسبب انتشار فيروس 

كورونا.
ويخضع أسينسيو حالياً للحجر املنزلي مثل 
معظم الناس ح��ول العالم في سبيل مواجهة 
فيروس ك��ورون��ا )كوفيد19-(، ولكنه يقوم 

بتنفيذ برامج إعادة التأهيل على أكمل وجه.
واستفاد أسينسيو وغ��ي��ره م��ن جن��وم كرة 
القدم من توقف ال��دوري��ات الستعادة عافيتهم 
واملشاركة فيما تبقى من املنافسات في حال 

استكمالها.

كشف البرازيلي ويليان جن��م تشيلسي، ع��ن خططه 
املستقبلية، في ظل تضاؤل فرص بقائه مع الفريق اللندني 

في املوسم املقبل.
وتوقفت املفاوضات بني تشيلسي ويليان، بشأن جتديد 
عقد البرازيلي ال��ذي ينتهي في يونيو املقبل، حيث يريد 
الالعب البرازيلي التمديد ألكثر من موسم، وهو األمر الذي 

يتعارض مع سياسة النادي اللندني التعاقدية.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة »ذا صن«، فإن توتنهام بقيادة 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يبدو راغبا في االستفادة 
من خبرة ويليان. وقال الالعب البرازيلي في تصريحات 
نقلتها الصحيفة ذاتها: »أرغب في البقاء بالدوري اإلجنليزي 
املمتاز، لكني ال أستبعد اللعب في دوريات أخرى، سأنتظر 

نهاية املوسم وأرى ما سيحدث«.
وأض��اف: »املفاوضات الفعلية الوحيدة هي تلك التي 
تعلقت ح��ول جتديد عقدي مع تشيلسي، وه��و ما لم يكن 
ممكنا، أرادوا عقدا مل��دة عامني وأردت 3، اآلن توقف كل 
شيء«. وتابع: »نسمع الشائعات، خصوصا أنني سأكون 
متاحا في السوق مجانا، سأكون ق��ادرا على التفاوض، ال 

توجد عروض حتى اآلن«.
وختم: »ال أفكر في العودة إلى البرازيل، فمازلت أحظى 

بالكثير من االهتمام في أوروبا«. ويليان

ويليان يكشف نواياه بعد تضاؤل فرصه في تشيلسي

أكد مانشستر يونايتد أن جنمه ماركوس راشفورد بدأ 
بالتماثل للشفاء، بعد إصابة في الظهر تعرض لها منتصف 

شهر يناير املاضي.
وذكر يونايتد أول من أمس في خبر نشره على موقعه 
اإللكتروني: »ميكن للنادي أن يؤكد أن ماركوس راشفورد 
بإمكانه البدء ببرنامج إعادة التأهيل بعد عالمات مشجعة 
في آخر عمليات الفحص. وسيستمر الفريق الطبي للنادي 

في مراقبة تقدمه طوال فترة التوقف احلالية«.
وأك��د ال��ن��ادي أن راش��ف��ورد ك��ان يعمل بجد على إع��ادة 
تأهيله مع الطاقم الطبي في مجمع التدريب، قبل أن جتبر 
جائحة فيروس كورونا جميع الالعبني على العمل بشكل 

فردي في املنزل«.
وقال راشفورد في حديث تلفزيوني األسبوع املاضي إنه 

يشعر أنه أفضل ب�10 مرات، ويعمل من أجل الشفاء التام.
وأضاف: »أنا في مكان أفضل بكثير، أنا أكثر سعادة مما 

كنت عليه قبل نحو شهر ، لذا تبدو األمور إيجابية«.
ولم يشارك راشفورد مع مانشستر يونايتد منذ تعرضه 
لكسر مزدوج خالل فوز الشياطني احلمر  على ولفرهامبتون 
في مباراة الدور الثالث لكأس االحتاد اإلنكليزي في 15 يناير 
املاضي. وكانت aهناك مخاوف من أن يعود صاحب 22 عاماً 
ليكمل املوسم مع فريقه، وأن يغيب عن يورو 2020، الذي 

مت تأجيله حتى العام املقبل. راشفورد

راشفورد يتماثل للشفاء من إصابة في الظهر

بعث مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديوال، 
رسالة إلى مشجعي الفريق، مؤكدا أنه ال يطيق 
انتظار اليوم ال��ذي ستعود فيه منافسات كرة 

القدم.
وتوقفت املسابقات الكروية ف��ي أوروب���ا، 
بسبب تفشي فيروس ك��ورون��ا املستجد الذي 
أودى بحياة اآلالف، ولم يتضح بعد ما إذا كان 

استئناف املوسم احلالي ممكنا.  
وعلى سبيل امل��زاح، توقع غ��واردي��وال بأنه 
سيعود زائ��د ال��وزن ج��راء احلجر املنزلي الذي 
يتبعه للحد من انتشار الفيروس، لكنه دعا في 
الوقت ذات��ه الناس التباع تعليمات احلكومة 
وخبراء الصحة والبقاء في املنازل حتى زوال 

خطر »كوفيد19-«.

وغوارديوال متواجد حاليا في برشلونة برفقة 
أسرته، وبعث رسالة فيديو مبناسبة جتهيز 
املوقع اإللكتروني »سيتيزينز في املنزل«، الذي 
يساعد الناس على التواصل مع النادي رغم فترة 

احلجر.
وقال غوارديوال في الفيديو: »نشتاق لكرة 
القدم، نشتاق للحياة التي كنا نعيشها قبل أيام 
قليلة، لكن اآلن وقت االستماع ومتابعة علمائنا 

وأطبائنا وممرضينا«.
وأضاف: »أنتم عائلة كرة القدم اخلاصة بي، 
وسنفعل كل ش��يء ممكن لنجعلكم تشعرون 
بحال أف��ض��ل، سنعود م��ن ه��ذا أق��وى وأفضل 
وألطف، وأعلى وزن��ا قليال، ابقوا في الداخل، 

ابقوا في أمان«.

زائد بوزن  احلجر  من  سنعود  غوارديوال: 

أك��دت تقارير صحفية، أول من 
أمس أن املهاجم األرجنتيني الوتارو 
مارتينيز، يعلم باهتمام ناديي 
برشلونة ومانشستر سيتي في 
ضمه، لكنه يرغب في البقاء ضمن 

صفوف فريقه اإليطالي إنتر ميالن.
ووف���ق���ا مل���ا ن��ش��رت��ه صحيفة 
»ال جازيتا دي��ل��و س��ب��ورت«، فإن 
الوت�����ارو ي��ش��ع��ر ب��ال��س��ع��ادة في 
مدينة ميالنو ويرغب في البقاء مع 
»النيراتزوري« حتت قيادة املدرب 

أنطونيو كونتي.
ووف��ق��ا ل��وك��الء أع��م��ال ال��الع��ب 
املعروف ب�«التورو«، فإن العروض 
ال���ت���ي وص��ل��ت��ه م���ن ب��رش��ل��ون��ة 
ومانشستر سيتي للحصول على 

خدماته املوسم املقبل.
وتعد الوسيلة الوحيدة هي إقناع 
الوتارو )22 عاما( بالرحيل ودفع 
قيمة الشرط اجلزائي في عقده إلنتر 

والبالغة 112 مليون يورو.

الوتارو يصدم برشلونة والسيتي

يبدو أّن رفض النادي البافاري الستغالل ظرف 
وب��اء كورونا في تخفيض عقود الالعبني، ثابت 
على عكس بعض األندية األخرى التي انتهجت هذه 
السياسة على غرار برشلونة اإلسباني ويوفنتوس 

اإليطالي.
وطرحت مفاوضات جتديد التعاقد مع حارس 
ب��اي��رن العمالق مانويل نوير مسألة تخفيض 
العقود على الطاولة، خاصة في ظل خطوات سابقة 
من أندية أخرى على غرار برشلونة ويوفنتوس 
وغيرهما م��ن ال��ذي��ن جل��ؤوا لهذا احل��ل حملاولة 

مجابهة اخلسائر املادية الفادحة التي من املنتظر أن 
يخلفها هذا الركود القصري بسبب جائحة كورونا. 
وذك��رت صحيفة »بيلد« املشهورة أّن نوير طالب 
بتجديد عقده حتى عام 202٥ وهو ما يتعارض مع 
رغبة النادي البافاري الذي يوّد عقداً ينتهي بحلول 
يونيو 202٣. غير أّن الرئيس التنفيذي للنادي 
األملاني كارل هاينتس رومينيغه سرعان ما فّند 
هذه األطروحة بالتأكيد على أّن ناديه لن يتعّذر 
بحجة كورونا ملعاجلة مسائل التجديد في عقود 

العبيه سواء مانويل أو غيره.

بايرن يرفض تخفيض أجور العبيه 

الوتارو مارتينيز


