
قال ليفربول متصدر ال��دوري اإلجنليزي املمتاز، إنه 
منح بعض موظفيه من غير الالعبني إجازة بسبب جائحة 
كورونا، ويجري محادثات حول إمكانية تخفيض أجور 

الالعبني واإلداريني الكبار.
وأض��اف ليفربول في موقعه الرسمي، إن موظفيه 
الذين منحهم إجازة سيواصلون احلصول على رواتبهم 

بنسبة 100%.

وأعطت العديد من أندية ال��دوري اإلجنليزي املمتاز، 
مثل توتنهام هوتسبير وبورمنوث ونيوكاسل يونايتد، 
موظفيها غير ال��الع��ب��ني إج���ازة م��ع ت��وق��ف استئناف 
منافسات كرة القدم في إجنلترا على اإلرش��ادات الطبية 
ودعم احلكومة. وقال النادي بطل أوروبا في بيان »منح 
ليفربول بعض موظفيه الذين تأثروا بإيقاف الدوري 

املمتاز إجازة«.

وأضاف »يؤكد النادي أن هؤالء املوظفني سيحصلون 
على رواتبهم بنسبة %100 لضمان أال يتأثر أي عضو من 

الناحية املالية«.
ويستطيع العاملون البريطانيون الذين تعطيهم 
مؤسساتهم إج��ازات احلصول على %80 من أجورهم 
بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني، ك��ل شهر ضمن 
خطة احلكومة لالحتفاظ بالوظائف خالل أزمة فيروس 
كورونا، مما يعني أن ليفربول سيدفع %20 من الرواتب 

ملوظفيه الذين يحصلون على إجازات.
وقالت رابطة الدوري املمتاز، أمس اجلمعة، إن أنديتها 
ستتشاور مع الالعبني حول تخفيض أجورهم بنسبة 

.30%
وأك��د ليفربول أن��ه ناقش مسألة تخفيض األج��ور 
»وهناك التزام جماعي في املستويات العليا بالنادي« 
لضمان احتفاظ املوظفني بأماكنهم، موضحا »ه��ذه 

املناقشات معقدة ونتيجة لذلك فإن العملية جارية«.
وانتقد جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق، والذي 

يعمل حاليا كمحلل تلفزيوني، قرار إدارة النادي.
وكتب ك��اراج��ر على تويتر »ي��ورج��ن كلوب )م��درب 
ليفربول( أظهر التعاطف مع اجلميع في بداية هذه 
اجلائحة واشترك الالعبون الكبار في تشاور العبي 

الدوري اإلجنليزي املمتاز خلفض أجورهم«.
وأض��اف »وبعد ذل��ك ض��اع كل ه��ذا االح��ت��رام والنية 

الطيبة. ليفربول بائس في ذلك األمر«.
ول��م يشعر األمل��ان��ي ديتمار ه��ام��ان الع��ب ليفربول 
السابق بالرضا، وكتب على »تويتر«: »مندهش من خبر 
أن ليفربول استغل خطة دفع الرواتب خالل فترة الوباء. 
هذه اخلطة لم تكن موضوعة من أجل ذلك. هذا يتناقض 

مع األخالق والقيم التي أعرفها عن النادي«.
وقالت وزارة الصحة اليوم السبت، إن الوفيات في 
اململكة املتحدة بسبب فيروس كورونا زادت بواقع 20% 

إلى 4313، بعد ثبوت 41903 حالة إصابة إيجابية.

ليفربول يجبر موظفيه على إجازة من دون راتب
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برباتوف: ليفربول يستحق 
وبجدارة التتويج بالدوري املمتاز

برباتوف
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ليفربول في مرمى االنتقادات بعد االستغناء عن بعض موظفيه

ق��ال دمييتار ب��رب��ات��وف مهاجم مانشستر 
يونايتد السابق إن ليفربول يستحق التتويج 
بلقب الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم وإنه 
سيكون من غير املنصف بالنسبة لفريق املدرب 
األملاني يورجن كلوب اال تستكمل بقية مباريات 

املوسم احلالي بسبب تفشي فيروس كورونا.
دمييتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد 
السابق )في املقدمة( يحتفل بتسجيل الهدف 
الثاني لفريقه في مرمى ليفربول في مباراة 
للفريقني في ال��دوري االجنليزي املمتاز لكرة 
القدم. صورة من أرشيف رويترز. )تستخدم هذه 

الصورة لألغراض التحريرية فقط(.
وبسبب انتشار ال��ع��دوى توقفت مباريات 
امل��وس��م بينما قالت راب��ط��ة ال���دوري إن موعد 
اس��ت��ئ��ن��اف ال��ن��ش��اط ي��ظ��ل ”حتت م��راج��ع��ة 

مستمرة“.
ويحتاج ليفربول املنفرد ب��ال��ص��دارة بكل 
ج��دارة إل��ى ست نقاط فقط من تسع مباريات 
متبقية لضمان التتويج بلقب ال��دوري املمتاز 

للمرة األولى في 30 عاما.
وي��ت��ف��وق ليفربول ب��ف��ارق 25 نقطة على 

مانشستر سيتي حامل اللقب أقرب مالحقيه.
وقال البلغاري برباتوف الذي أحرز 56 هدفا 
مع يونايتد في أربعة مواسم في تصريحات 
نقلها موقع بيتفير للمراهنات على االنترنت 

”يقترح البعض منح اللقب لليفربول وبكل 
صدق فهو يستحق التتويج بالنظر لألسلوب 

الذي لعب به. لن يتمكن أحد من اللحاق به.
”وبالنظر إل��ى أسلوب لعبه في املباريات 
وبالنظر إل��ى األداء ال��ذي قدمه وبالنظر إلى 
ال��ف��ارق بينه وب��ني املنافسني اآلن فهو وبكل 

جدارة يستحق اللقب هذا املوسم.“
ووس��ط التكهنات بتقليص أو إلغاء املوسم 
ش��ددت الرابطة على أن الهدف يظل إكمال كل 

املسابقات احمللية للدوري والكأس.
وأضافت في بيان ”لكن أي عودة للمسابقات 
لن تتم إال بدعم كامل من احلكومة ومبوافقة 
السلطات الطبية“. وق��ال برباتوف ال��ذي لعب 
أيضا لتوتنهام هوتسبير وفولهام إنه ال يعرف 
كيف سيكون القرار الصائب بالنسبة لتكملة 
املوسم مضيفا أن ”أي ق��رار سيتخذ لن يكون 

مقبوال على نطاق واسع لدى اجلمهور.“
وف��ي 2010 أصبح برباتوف أول الع��ب من 
يونايتد يحرز ثالثية من األه���داف في شباك 
منافسه األكبر ليفربول طوال 64 عاما عندما فاز 

أصحاب األرض في ملعب أولد ترافورد 2-3.
وق���ال ب��رب��ات��وف ”املوقف غ��ري��ب للغاية. 
وسيكون من غير اإلنصاف إلغاء املوسم بالنسبة 
له )ليفربول(. وستكون هذه خيبة أمل كبيرة 

له.“

العبو الدوري اإلجنليزي: تخفيض 
األجور سيضر خدمات الصحة

ت��س��اءل االحت���اد ال��ذي ميثل العبي ال��دوري 
اإلجنليزي املمتاز، أول من أمس عن دعوة رابطة 
ال���دوري لتخفيض أج��ور الالعبني ب��واق��ع 30 

باملئة، وسط أزمة فيروس كورونا.
وق��ال إن ذل��ك سيقلص إي���رادات الضرائب 

خلدمة الصحة الوطنية.
ويزيد املوقف الذي اتخذه االحتاد، من احتمال 
حدوث مشاحنة علنية مضرة، حول أجور بعض 
أغنى العبي كرة القدم في العالم، في وقت تواجه 

فيه بريطانيا أزمة صحية ضخمة.
واجتمع ممثلون ع��ن الع��ب��ي 20 ن��ادي��ا في 
البرمييرليغ، ومسؤولون من احت��اد الالعبني 
احملترفني، مع رابطة ال��دوري املمتاز أول من 

أمس.
واتفقت األن��دي��ة على إج���راء م��ش��اورات مع 
الالعبني، بشأن مزيج من خفض مشروط في 
األجور، وتأجيل مبالغ أخرى بقيمة 30 باملئة من 

األجر السنوي.
ول����م ت��وص��ف م���ح���ادث���ات ال��س��ب��ت ب��أن��ه��ا 
مفاوضات، ولم يكن من املتوقع اتخاذ أي قرار، 
لكن احتاد الالعبني احملترفني أصدر بيانا طويال، 
لم ينسبه ألي مسؤول، تساءل فيه عن املنطق 

وراء موقف رابطة الدوري.
وق��ال البيان »ي��درك الالعبون أن الضرائب 
على أجورهم، تسهم بصورة كبيرة في متويل 
خدمات عامة، وهو شيء مهم خاصة في الوقت 

احلالي«.
وأضاف »تخفيض األجور بنسبة 30 باملئة، 
سيكلف خزانة الدولة مبلغا كبيرا.. هذا سيضر 
خدمة الصحة الوطنية، وخدمات أخرى متولها 

احلكومة«.
وقال احتاد الالعبني إن اخلفض املقترح، الذي 
يبلغ 30 باملئة على مدار 12 شهرا، يساوي ما 

يزيد على 500 مليون جنيه إسترليني )613 
مليون دوالر(، في ص��ورة خفض في األج��ور، 

وخسارة ضرائب بقيمة 200 مليون للحكومة.
وت��س��اءل االحت��اد في بيانه »م��ا هو التأثير 
الذي تعنيه هذه اخلسارة في إيرادات احلكومة 
بالنسبة خلدمة الصحة الوطنية؟ هل مت دراسة 
ذلك في مقترح رابطة الدوري املمتاز، وهل وضع 
وزير الصحة مات هانكوك هذا في اعتباره، حني 

طلب من الالعبني تخفيض أجورهم؟«
وقال هانكوك: إن الالعبني يجب أن يخفضوا 
أجورهم، ردا على سؤال من صحفي حول املبادئ 
األخالقية لألندية، التي منحت موظفيها غير 
الالعبني إج��ازات، وتستخدم األموال احلكومية 

لدفع رواتبهم.
وعقد قائدو 20 ناديا في الدوري املمتاز بعد 
ذلك اجتماعا، عبر الهاتف، ملناقشة سبل اإلسهام 

في األزمة أو التبرع.
وقال احتاد الالعبني احملترفني، الذي يتلقى 
متويله األساسي من عوائد البث التلفزيوني 
ملباريات ال���دوري املمتاز، إن الالعبني أرادوا 

تقدمي مساعدة مالية.
وأض����اف ف��ي ب��ي��ان��ه »ك���ل الع��ب��ي ال���دوري 
اإلجنليزي املمتاز يرغبون في تأدية دوره��م، 
وتقدمي إسهام مالي كبير، في هذه الظروف التي 

ال سابق لها«.
وأردف »كل العبي ال��دوري املمتاز يقدرون 
دورهم ومسؤولياتهم في املجتمع، خالل األزمة 
احل��ال��ي��ة.. إنهم مهتمون بشدة ب��ه��ؤالء الذين 

يعانون من صعوبات في هذه اللحظة«.
وقال االحتاد إن الالعبني، يرغبون في ضمان 
أن تدعم مساهمتهم املالية األندية التي يلعبون 
لها، وموظفيها وأندية الدرجات األدنى وخدمة 

الصحة الوطنية.

أعلن االحت��اد البلجيكي لكرة القدم أّنه 
سيتم التوصل إلى حّل »بّناء« مع االحتاد 
األوروب����ي للعبة، ب��ش��أن اإلن��ه��اء املبكر 
للموسم ال��ك��روي بسبب تفشي فيروس 
كورونا املستجد. والتقى رئيس االحت��اد 
البلجيكي م��ه��دي ب��ي��ات رئ��ي��س »وي��ف��ا« 
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، لكن دون 
إيضاح طبيعة احلل الذي مت التفاوض عليه 
»س��وي��اً«، مشيراً ببساطة إل��ى أن االحت��اد 
البلجيكي سيقدم إل��ى اللجنة التنفيذية 
ل��الحت��اد األوروب����ي »ت��وص��ي��ات��ه إليقاف 
الدوري«. وكانت رابطة الدوري البلجيكي 
أوص��ت اخلميس بإنهاء امل��وس��م احلالي 
ألندية الدرجة األولى في وقت مبكر بسبب 
تفشي »كوفيد19-« و«ق��ب��ول الترتيب 
احلالي كتصنيف نهائي«، في قرار يتوقع أن 

يتم تصديقه رسميا في 15 أبريل اجلاري.
لكن االحتاد االوروبي اعتبر اجلمعة أّنه 
»من املبكر« و«غير املبّرر« ألّي بطولة محلية 

أن تتخذ قرار إلغاء املوسم بشكل نهائي.
ت��خ��ّوَف ب��أن متهد بلجيكا بالقرار في 
ح��ال مت التصديق عليه، ال��ط��ري��ق أم��ام 
البطوالت األوروب��ي��ة األخ��رى للسير على 
هذه اخلطى، السيما في إيطاليا وإنكلترا 

حيث هناك مطالبة بإنهاء املوسم في ظّل 
ارتفاع حاالت الوفيات واإلصابات بفيروس 
»كوفيد19-«. وأص��در االحت��اد األوروب��ي 
بياناً مشتركاً مع رابطتي األندية األوروبية 
وال���دوري���ات األوروب��ي��ة أك��د خ��الل��ه على 
»األهمية القصوى... ملنح األلقاب الرياضية 
على أساس النتائج... يجب أن نضمن ذلك 

طاملا أن هناك فرصة أخيرة قائمة، وطاملا 
أن هناك إمكانية إليجاد حلول للروزنامة 

والعمليات والقوانني«.
وشكك البيان بإمكانية املشاركة في 
املسابقتني القاريتني ألندية الدوريات التي 
قررت إلغاء املوسم، موضحاً أّن »املشاركة 
في املسابقات األوروبية تتحدد بالنتيجة 

الرياضية احملققة ف��ي نهاية ك��ّل بطولة 
محلية كاملة، والتوقف »السابق ألوان��ه 
يثير الشكوك حول حتقيق هذا الشرط«، أّي 
ذلك املتعلق بضرورة أن يكون ترتيب الفرق 

مرتبطاً بإنهاء املوسم بأكمله.
وكان بروج يتصدر ال��دوري بفارق 15 
نقطة أم��ام خنت و16 أم��ام ش��ارل��روا قبل 
تعليق مباريات ال���دوري، م��ا يعني منح 
اللقب لبروج للمرة األولى منذ موسم 2018 
والسادسة عشرة في تاريخه ليقلص الفارق 

مع العمالق أندرخلت )34 لقباً(.
وكان الدوري شهد انهاء 29 مرحلة من 
أصل 30 ضمن الدور املنتظم، قبل انطالق 
فترة ال�«بالي أوف« والتي كان مقرراً أن 
يشارك فيها أول ستة أندية في الترتيب، 
ونتيجة الدور الفاصل، يتأهل صاحب املركز 
األول إلى دور املجموعات من مسابقة دوري 
ابطال اوروبا، الوصيف الى الدور التمهيدي 
الثالث من املسابقة القارية األولى، والثالث 
إل��ى ال��دور الفاصل من ال��دوري األوروب��ي 
»ي��وروب��ا ل��ي��غ«. وعملياً مّت إل��غ��اء ال��دور 
الفاصل »بالي أوف« املقام بنظام الدوري 
املصغر. وتسببت جائحة »كوفيد19-« 

مبقتل نحو 1300 شخص في بلجيكا.

االحتاد األوروبي لكرة القدم

مفاوضات بني االحتاد البلجيكي و»اليويفا«

ت��واج��ه بطولة ال����دوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة ال��ق��دم، غرامة تقدر مببلغ 
762 مليون جنيه إسترليني )نحو 935 
مليون دوالر( حال إلغاء املوسم اجلاري، 
حسبما ذكرت تقارير إعالمية بريطانية 

أول من أمس.
وس��ت��ع��ود ال��غ��رام��ة لشبكات البث 
اإلعالمية احمللية والعاملية، وذل��ك حال 
تعذر استئناف املوسم اجل��اري بسبب 

تفشي فيروس كورونا املستجد.
وك��ان��ت راب��ط��ة ال����دوري اإلجنليزي 
أعلنت أمس اجلمعة، أن املوسم سيستأنف 
نشاطه ح��ال ت��واف��رت ال��ش��روط اآلمنة 
واملناسبة لذلك، في الوقت الذي مت تقدمي 
اقتراحات بخصم نسبة %30 من رواتب 
الالعبني ملساعدة األندية في حل أزماتها 

الناجمة عن توقف املسابقة.
واجتمع ممثلو أن��دي��ة البرمييرليج 
وراب��ط��ة الالعبني وامل��درب��ني م��ن خالل 
دائ��رة اتصال مغلقة »كونفرنس كول« 
اليوم السبت ملناقشة االقتراحات، حيث 
مت إبالغ احلاضرين باملقابل الذي سيتم 

دفعه حال عدم استئناف املوسم.
وذكرت وسائل إعالم أنه لم يتم االتفاق 
على اقتراح خصم روات��ب الالعبني في 
االجتماع ال��ذي عقد أول م��ن أم��س وأن 

محادثات أخرى ستجرى األسبوع املقبل 
وأن أي قرار يتم اتخاذه يحتاج أوال إلى 

موافقة الالعبني واملدربني.

وكانت 5 أندية إجنليزية، من بينها 
ليفربول، حولت موظفيها لنظام التوظيف 
التابع للحكومة البريطانية، والتي تعد 

بدفع أكثر من %80 من رواتب املوظفني 
املتضررين من احلظر العام في البالد 

خالل األزمة احلالية.
وذك����ر ل��ي��ف��رب��ول م��ت��ص��در ال����دوري 
اإلجنليزي في بيانه: »حتى قبل اتخاذ 
ق��رار بشأن املوظفني، ك��ان هناك التزام 
جماعي على املستويات العليا للنادي 
- داخ��ل وخ��ارج امللعب - حيث يبحث 
اجلميع عن حل يحفظ وظائف موظفي 

النادي خالل هذه االزمة غير املسبوقة«.
وق���ال م��وظ��ف، ل��م ي��ذك��ر اس��م��ه، في 
تصريحات لهيئة اإلذاع���ة البريطانية 
»بي.بي.سي«: »النادي يصف موظفيه 
ب��ال��ع��ائ��ل��ة. ال أش��ع��ر وك��أن��ن��ي ف���رد من 
العائلة.. مل��اذا يلجأ ن��اٍد يكسب أكثر من 
100 مليون جنيه إسترليني ملخططات 
احلكومة، بينما الشركات األخرى بحاجة 

أكبر لهذا النظام احلكومي«.
وح���ذرت راب��ط��ة ال���دوري اإلجنليزي 
من خسارة مئات املاليني في متديد عقود 
الرعاية حال عدم استئناف املسابقة التي 

كان يتبقى على نهايتها 9 مراحل.
ورجحت تقارير إعالمية إمكانية إقامة 
املباريات ب��دون حضور جماهيري حال 
عدم توصل رابطة ال��دوري حلل لعودة 

املنافسات.

غرامة البرمييرليغ ستعود لشبكات البث اإلعالمية

كورونا يهدد البرمييرليغ بغرامة مليار دوالر

يتوقع أن تتراجع إيرادات نادي بيرنلي بواقع 
50 مليون جنيه إسترليني )61.30 مليون 
دوالر( إذا لم تستكمل مباريات املوسم احلالي 
للدوري اإلجنليزي، في حني قال النادي، إن فرقا 
أخرى في البطولة رمبا تخسر ضعف هذا املبلغ 

في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.
وق��ال��ت راب��ط��ة ال���دوري املمتاز إن املوسم 
احلالي تأجل إل��ى أج��ل غير مسمى مضيفة أن 
موسم 2019-2020 سيعود فقط في ظل توفر 

ظروف »آمنة ومناسبة«.
ويتوقع بيرنلي أن يخسر خمسة ماليني جنيه 
إسترليني من دخله أيام املباريات ألن مبارياته 
املتبقية على أرض��ه ستقام على األرج��ح خلف 
أبواب مغلقة وبدون جمهور في حالة استئناف 

البطولة.
وق��ال بيرنلي في بيان عبر موقعه الرسمي 
على االنترنت إن��ه سيخسر 45 مليون جنيه 
إسترليني أخرى إذا ما ألغي املوسم »من خالل 

رسوم البث وجوانب أخرى«.
وق���ال م��اي��ك جارليك رئ��ي��س مجلس إدارة 
النادي »هذا املوقف الذي نواجهه نحن وأندية 
أخرى في الدوري اإلجنليزي املمتاز غير مسبوق 
متاما ولم نتخيله بأي صورة حتى قبل أسابيع 

قليلة فقط«.
وأض��اف »األم��ر لم يعد يتعلق فقط ببيرنلي 
أو أي فريق أخر بصفة فردية بل األم��ر يتعلق 
بجميع ال��دوائ��ر املرتبطة ب��ك��رة ال��ق��دم بداية 
من ال��دوري املمتاز إلى ما دون ذلك إلى جانب 
كافة األعمال والكيانات التي تعتمد على هذه 

الدوائر«.
وأب��ل��غ ج��ارل��ي��ك شبكة س��ك��اي سبورتس 
التلفزيونية »احلقيقة هي أننا إذا لم نستكمل 
املوسم وإذا لم يكن هناك تاريخا واضحا لبدء 
املوسم القادم فإننا كناد سنشهر إفالسنا بحلول 
أغسطس املقبل، وهذا واقع. ال ميكن أن أحتدث 

عن أندية أخرى«.
وأردف »لهذا السبب نحن في غاية التصميم 
على إنهاء املوسم عندما تصبح الظروف آمنة، 
إنهاء املوسم هو الهدف الوحيد الواقعي لكل 

أندية الدوري املمتاز«.
وقال بيرنلي إنه يكشف عن هذه األرقام إعماال 
»للشفافية مع اجلماهير والطواقم وحاملي 

األسهم«.
وجت���ري س��ل��ط��ات ك���رة ال��ق��دم ف��ي إجنلترا 
محادثات اليوم السبت حول مقترح بتخفيض 

يبلغ %30 في أجور الالعبني.

رئيس بيرنلي: سنشهر إفالسنا
 في أغسطس بسبب كورونا

وافق جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب 
إجنلترا، على تقليص راتبه بنسبة %30؛ 
للمساهمة في رف��ع الضغوط عن كاهل 
احت��اد ك��رة ال��ق��دم ف��ي ب��الده بفعل أزم��ة 

فيروس كورونا املستجد.
وق��ال��ت شبكة »س��ك��اي س��ب��ورت��س«، 
إن ه��ذه اخل��ط��وة م��ن جانب ساوثجيت 
ج���اءت وس���ط ت��ص��اع��د ال��ض��غ��وط على 
العبي الدوري اإلجنليزي املمتاز لتقليص 

رواتبهم.
وفي ظل توقف النشاط الكروي حول 
ال��ع��ال��م، ل��ن يكون املنتخب اإلجنليزي 
مرتبًطا ب��أي مباريات س��واء ودي���ة، أو 

رسمية في املستقبل القريب.
وفي أواخر الشهر املاضي قرر االحتاد 
األوروبي لكرة القدم تأجيل يورو 2020 
إلى العام املقبل، كما جرى إلغاء املباراتني 
ال��ودي��ت��ني للمنتخب اإلجن��ل��ي��زي أم��ام 

الدمنارك، وإيطاليا.

مدرب إجنلترا يوافق على تقليص راتبه

جاريث ساوثجيت


