
أب��دى امل��دي��ر التنفيذي ل��ل��دوري االنكليزي املمتاز 
ريتشارد ماسترز ثقته بإمكانية استئناف املوسم املعلّق 
بسبب فيروس كورونا املستجد في يونيو املقبل، بعدما 

بدأ »مشروع االستئناف« يكسب زخما كبيرا.
وعادت األندية الى التدريبات هذا األسبوع مبجموعات 
صغيرة ولكن مع احملافظة على التباعد االجتماعي 
واملسافة اآلمنة، فيما تأمل الرابطة استكمال املباريات 

ال�92 املتبقية في 12 أو 19 يونيو.
خضع الع��ب��و وم��درب��و وم��وظ��ف��و ال����دوري املمتاز 
لفحوصات »كوفيد19-« حيث أتت نتائج ستة أفراد 

إيجابية مبن فيهم مدافع واتفورد أدريان ماريابا.
وقال ماسترز لهيئة االذاعة البريطانية »بي بي سي« 
إننا »قمنا باخلطوة األولى. إنه أمر عظيم للجميع، مبن 

فيهم للجماهير، أن نرى العبينا يعودون الى التمارين«.
وتابع ماسترز »نحن واث��ق��ون بأقصى ق��در ممكن« 
أن األندية قادرة على استئناف املباريات في حزيران/
يونيو من دون حتديد أي موعد، مشيرا الى انه حتتم على 

الرابطة أن تكون »مرنة«.
وف��ي الوقت ال��ذي تخطو فيه البرمييرليغ خطوات 
صغيرة لتسير على خطى البوندسليغا وم��ع��اودة 

نشاطها، وضعت كل من فرنسا، اسكتلندا وهولندا حدا 
لبطوالتها بسبب اجلائحة، فيما أقر ماسترز باحلاجة إلى 

»خطط الطوارئ«.
وعارض كل من قائد واتفورد تروي ديني والفرنسي 
نغولو كانتي الع��ب خ��ط وس��ط تشلسي ال��ع��ودة الى 

التمارين خشية من نقل العدوى الى أقاربهما.
فيما ص��رح وزي��ر الثقافة أوليفر دودن أن املرحلة 
الثانية التي تشمل االحتكاك خالل التمارين في الرياضات 
احملترفة، قد حتظى على موافقة احلكومة »في وقت الحق 

من هذا األسبوع«.
لكن ماستزر أكد أن الرابطة لن توافق على هذه اخلطوة 
اال عندما تراها آمنة، معتبرا أنه »ما كنا لنتخذ اخلطوة 
األول��ى للعودة إلى التدريب لو لم نكن مقتنعني بأننا 

خلقنا بيئة آمنة جدا لالعبني«.
وتابع »إنها اخلطوة االول��ى ويجب أن نكون على 
يقني قبل االنتقال الى مرحلة االحتكاك في التمارين لقد 
قمنا بكل ما في وسعنا جلعل العودة الى التمارين آمنة 
قدر اإلمكان...علينا أن نحترم قرارات الالعبني الذين ال 

يرغبون في العودة«.
ستقام املباريات خلف أبواب موصدة بوجه اجلماهير 
بسبب الفيروس اال ان ماسترز أكد أن الرابطة ترغب 
في إقامة املباريات في مالعب االن��دي��ة وال في أماكن 
محايدة كما كان االقتراح االول، مشيرا الى »اننا نتحدث 
مع السلطات بشأن ذل��ك«. وتابع »أعتقد أنه ميكننا أن 
نناشد املشجعني عدم التجمع خارج مالعب كرة القدم أو 
الذهاب إلى منازل اآلخرين ملشاهدة املباريات في انتهاك 
لتوجيهات احلكومة«. وفيما يخص جنولو كانتي العب 
وسط فريق تشيلسي، الذي قرر التدريب في منزله وعدم 
الذهاب للنادي خوفا من اإلصابة بفيروس كورونا، قال 
الرئيس التنفيذي للرابطة »لقد قمنا بكل ما هو ممكن 
للعودة للتدريبات بطريقة آمنة. نرى أن التدريبات آمنة 

ولكن علينا أن نحترم قرارات الالعبني«.

اجتاه كبير نحو استئناف البرمييرليغ
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هيرتا يسحق أونيون برباعية 
دون رد في الدوري األملاني
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قناعة إنكليزية راسخة بإمكانية استئناف املوسم
احتفل هيرتا برلني بانتصاره الثاني على 
التوالي منذ استئناف دوري ال��درج��ة األول��ى 
األملاني لكرة القدم بفوز رائع برباعية دون رد 

على ضيفه أونيون برلني في مباراة قمة.
وتفوق هيرتا على غرميه في املدينة بفضل 
أربعة أه��داف في الشوط الثاني سجلها فيداد 
ايبيسفيتش ودودي لوكيباكيو وماتيوس كونيا 

وديدريك بوياتا.
وي��أت��ي ه��ذا االنتصار بعد ف��وز هيرتا يوم 

السبت املاضي على مستضيفه هوفنهامي
 3 -صفر عقب استئناف ال��دوري بعد توقف 

ملدة شهرين بسبب جائحة كورونا.
وأقيمت املباراة بدون جماهير وتقدم هيرتا 
مركزا واح��دا إلى العاشر برصيد 34 نقطة من 
27 مباراة بينما استمر أونيون الوافد اجلديد 
هذا املوسم، والذي فاز في مباراة الدور األول في 
نوفمبر تشرين الثاني بهدف دون رد من ركلة 

جزاء متأخرة، في املركز 12 برصيد 30 نقطة.

مانشستر يونايتد يتحرك قضائيًا 
للدفاع عن شعاره

قاضى ن��ادي مانشستر يونايتد اإلجنليزي 
شركتي )سيجا( و)س��ب��ورت��س إنترأكتيف(، 
مطورا لعبة ألعاب الفيديو »فوتبول مانيجر«، 
النتهاكهما عالمته التجارية واستخدام اسم 

الفريق بشكل غير قانوني.
وأض��اف النادي، أن الشركة قامت بهذا األمر 
»بشكل ظاهر ط��وال اللعبة«، كما مت استخدام 
شعار آخ��ر للفريق مكون م��ن خطوط بيضاء 

وحمراء. وردا على هذه الدعوى، أوضحت الشركة 
أن هذا يعد مرجعا شرعيا للفريق في سياق كرة 
القدم وأن��ه مت استخدامه منذ ع��ام 1992 دون 
أية شكاوى من الفريق اإلجنليزي مطلقا. وأكد 
»الشياطني احلمر« أن شعار النادي »قّيم للغاية« 
وعندما يرى املستخدم اسم مانشستر يونايتد، 
يجب أن يكون بجانب الشعار الرسمي للفريق، 

وليس كما فعلت الشركة.

حت��دث اإلي��ط��ال��ي ك��ارل��و أنشيلوتي، 
مدرب إيفرتون، عن مسيرته التدريبية 
املميزة، وكيف ساهم الفرنسي زين الدين 
زي��دان في تغيير فلسفته اخلاصة بكرة 

القدم.
وق��ال اإليطالي، في ح��وار مع شبكة 
»سكاي سبورتس«، إن بارما ك��ان أول 
ف��ري��ق م��ن القمة ي��ش��رف على تدريبه، 
مشيرا إل��ى أن��ه اعتمد ف��ي البداية على 
طريقة 4-4-2، ولم يعتمد على العب في 

املركز رقم 10.
وأض��اف: »في أول مباراة في املوسم، 
حاولت وضع )جيانفرانكو( زوال كجناح 
أمي��ن، وأب��ل��ى ال��ب��الء احل��س��ن، لكنه كان 
يفضل اللعب ف��ي ال��وس��ط ول��م يعجبه 
األمر، ولكن مع تواجد )هيرنان( كريسبو 
و)إينريكو( كيزا في األم��ام، وج��دت له 

مساحة على اجلانب األمين«.
وزاد: »في الوقت نفسه، أتت له فرصة 
االنتقال إلى تشيلسي، وفي شهر يناير 

اختار الرحيل وسمحت له بذلك«.
وت��اب��ع: »م��ع زي���دان، ح��اول��ت تغيير 
فكرتي عن املنظومة، زيدان هو أول العب 
منحني إمكانية التغيير واللعب بصورة 
مختلفة، في عامي األول مع يوفنتوس، 
لعبت بطريقة 3-4-1-2، بتواجد 
)أليساندرو( ديل بيرو و)فيليبو( إنزاجي 
في األمام، زيدان خلفهم بقليل، وفي العام 
الثاني لعبت بأربعة العبني في ال��وراء، 
ولكنني حافظت على تواجد اثنني من 

املهاجمني وزيدان في املركز رقم 10«.
وواص��ل: »زي��دان غير فكرتي عن كرة 
ال��ق��دم، كنت أرك��ز قبل يوفنتوس على 
4-4-2، ومع زيدان أردت في وضعه في 

أفضل مركز يشعره بالراحة في امللعب«.
 ، وع��ن فترته م��ع م��ي��الن، علق: »أوالاً
التواجد في ميالن كمدرب بعد أن لعبت 
هناك، كنت أعرف هيكل النادي وبعض 
ال��الع��ب��ني، فبعض م��ن درب��ت��ه��م ك��ان��وا 
زمالئي بالفعل مثل مالديني وألبرتيني 
وكوستاكورتا، وبالتالي هذا ساعدني 
في البداية لبناء فترة جيدة في ميالن، 
شعرت بالراحة للدعم القوي الذي حظيت 

به، شعرت أنني في املنزل ومع أسرتي«.

واستكمل: »امل��ب��اراة النهائية أم��ام 
يوفنتوس )دوري األبطال(، كانت جيدة 
بالنسبة لي ول��م تكن انتقامية، حققنا 
ان��ت��ص��ارا مهما وأول ل��ق��ب، وال��رح��ي��ل 
لتشيلسي كان ذلك القرار الصائب، فبعد 
8 سنوات كنت بحاجة للتغيير وخوض 

جتربة جديدة خارج إيطاليا«.
 وحت���دث أنشيلوتي ع��ن تشيلسي: 
»العام الثاني كان أكثر صعوبة من العام 
األول املذهل، وك��ان هدف النادي دوري 
أب��ط��ال أوروب���ا، ولكننا فزنا ب��ال��دوري 
وكأس االحتاد اإلجنليزي، العام الثاني 
واج��ه��ن��ا ص��ع��وب��ة، وعانينا م��ن بعض 
املشاكل م��ن إص��اب��ة دروج��ب��ا باملالريا، 
بدأنا بقوة وأنهينا بقوة، ولكن عانيا في 

املنتصف«.
���ا،  وأض�����اف: »دروج���ب���ا ك���ان رائ���عاً
ا، ولكن ال  سجل في العام األول 36 هدفاً
يجب نسيان أنيلكا وم��ال��ودا وج��و كول 
وكالو وب��االك وإيسيان وديكو وأليكس 
وإيفانوفيتش وأشلي ك��ول، وبالتالي 

ا«. الفريق كان رائعاً
وتابع: »عندما وصلت، كان هناك فريق 
بالفعل، لم أكن بحاجة للبناء، وبالتالي 
شعرت باإلثارة لتدريب هؤالء الالعبني، 
ال مفاجأة في عمل المبارد كمدرب اآلن، 
كان كالعب ميلك جودة تكتيكية عالية، 
وأنتظر اآلن تيري كمدرب، أما المبارد فهو 

يبلي البالء احلسن مع تشيلسي حاليا«.
وعن جتربة ريال مدريد: »عندما تكون 
ا، عليك محاولة تدريب ريال مدريد  مدرباً
ليوم واحد في حياتك، قضيت هناك عامني 
ال ميكن نسيانهم، فريال مدريد هو النادي 
األفضل في العالم للصورة التي ميلكها 
في اخلارج، في أي مكان تذهب إليه وفي 
أي دول���ة، هناك أش��خ��اص يرغبون في 
رؤيتك ودعمك، وبالتالي هي جتربة ال 
تنسى، منظومة رائ��دة ومقرات تدريب 

رائعة، وفريق مذهل«.
واستكمل: »عانى الفريق من بعض 
املشاكل في السنوات التي سبقت وصولي، 
ولم يتوجوا بدوري أبطال أوروبا منذ 12 

��ا، وه��ي أزم��ة العتياد الفريق على  ع��اماً
الفوز بتلك البطولة، ومتتعت باحلظ 

للفوز باللقب في العام األول«.
وواص���ل: »ال حتتاج لبناء فريق من 
حول كريستيانو رونالدو، عليك وضع 
الالعبني في أكثر األماكن التي يرتاحون 
بها في امللعب، وال يجب بناء خطة دفاعية 
محكمة مع هؤالء الالعبني، فهم يفضلون 
النزعة الهجومية، فهناك من سيهاجم 

وهناك من سيدافع«.
وأردف: »بالطبع يجب أن يعملوا 
ا كفريق، ولكن مهاجم مثل رونالدو  معاً
ق��ادر على التسجيل في كل م��ب��اراة، وال 
يجب عليك منحه الكثير من املعلومات 

الدفاعية«.
وختم: »أسهل مهمة للمدرب أن أدرب 
العبني مذهلني، فهم يتعاملون بجدية 
وميلكون الشخصية واحلافز، راموس 
العب رائع بجودة عالية، وأفضل جودة 
لديه ليست تكتيكية، بل في الشخصية 

وقدرته على حتفيز اآلخرين من حوله«.

أنشيلوتي وزيدان 

أنشيلوتي: زيدان غير فكرتي عن كرة القدم

كشف تقرير صحفي عن استعداد توتنهام 
ملواجهة مشاكل مالية في الفترة املقبلة.

ووفقا لصحيفة »ذا صن«، فإن توتنهام 
مطالب بدفع 852 مليون جنيه إسترليني، 
كأقساط ل��ق��روض حصل عليها م��ن أجل 

متويل بناء ملعبه اجلديد.
وبحسب ال��س��ج��الت امل��ال��ي��ة األخ��ي��رة، 
فإن قيمة الفائدة الذي ترتب على قروض 
توتنهام من أجل تشييد امللعب، بلغ 215 
مليون جنيه إسترليني، علما بأنه اقترض 
ما مجموعه 637 مليون جنيه إسترليني من 

ثالثة بنوك.
وج��دول رئيس مجلس اإلدارة دانيال 
ليفي دفع 525 مليون جنيه إسترليني من 
هذا الدين، على أساس خطة سندات طويلة 

األجل وضعها في سبتمبر املاضي.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن متوسط 
ط��ول جميع ال��ق��روض املتبقية املتعلقة 
بامللعب - وبعضها يستمر حتى العام 
ا مع معدل فائدة  2050 - يبلغ 23 عاماً

2.66 في املائة. وتظهر األرق��ام في أحدث 
احلسابات، أن على توتنهام أن يسدد ما 
متوسطه 37 مليون جنيه إسترليني في 
السنة حتى العام 2042 لتسديد املبلغ 
بالكامل. وم��ع ذل��ك ف��إن املسؤولني لديهم 
خيار دف��ع الفوائد فقط للسنوات العشر 
األولى، ولكن على الرغم من أن املبالغ تبدو 
ضخمة، إال أن التسديد سيكون أكثر قابلية 
للتحكم بفضل الزيادة الهائلة في إيرادات 
املباريات، مقارنة مع ملعب »واي��ت هارت 
لني« القدمي. ويبلغ متوسط دخل توتنهام 
من املباراة الواحدة على أرض��ه حوالي 5 
ماليني جنيه إسترليني في امللعب اجلديد، 
ما يعني أنه من املتوقع أن تتجاوز األرباح 
ا يهذا  100 مليون جنيه إسترليني سنوياً

اجلانب في املستقبل املنظور.
وه��ذه األرق���ام هي أكثر ضعف عائدات 
يوم املباراة التي بلغت 45.3 مليون جنيه 
استرليني وذلك في املوسم األخير للنادي 

على ملعبه القدمي.

املشاكل املالية تثقل كاهل توتنهام 

أش��اد فينسينت كومباني، 
العب مانشستر سيتي السابق، 
بالهولندي فيرجيل ف��ان دايك 
جنم ليفربول احلالي، واصفاًا 
إياه باملدافع األفضل في تاريخ 

البرمييرليج.
وقال كومباني في تصريحات 
لهيئة اإلذاع��ة البريطانية »بي 
بي س��ي«: »السبب وراء قولي 
ذل���ك، إن ليفربول ك��ان فريقاًا 
ا قبل وصول فيرجيل فان  عظيماً
ا معرض  دايك، ولكنه كان دائماً
للخطر، ول��م أش��ع��ر أب���داًا بهذا 

التفوق الذي أظهره هذا العام«.
وأضاف: »من الصعب للغاية 
أن حتظى بالعب يترك كل هذا 
التأثير الهائل في ناد كبير، فقد 
جنح في إعادة املدرسة القدمية 
في الدفاع بلمحة عصرية، وأنا 
أح��ت��رم ذل��ك، م��ا ق��ام ب��ه بسيط 
ولكنه م��ؤث��ر للغاية، ه��ذا فن 

أحترمه«.
يذكر أن فان داي��ك انتقل من 
ساوثهامبتون إل��ى ليفربول 
في عام 2018، وساعد الريدز 
في املوسم األول على الوصول 
لنهائي دوري أبطال أوروب��ا، 
ق��ب��ل أن ي��ت��وج باللقب ال��ع��ام 
املاضي، واآلن يبتعد ليفربول 
بانتصارين عن التتويج بلقب 
الدوري اإلجنليزي للمرة األولى 

ا. منذ 30 عاماً

كومباني: فان دايك أعاد املدرسة القدمية بلمحة عصرية

ق��ال أجن���وس كينير ال��رئ��ي��س التنفيذي 
لنادي ليدز يونايتد املنافس في دوري الدرجة 
الثانية اإلجنليزي لكرة القدم  إن االخفاق في 
إكمال موسم الدوري املمتاز والدرجة الثانية 
بسبب جائحة ف��ي��روس ك��ورون��ا ق��د يكون 

»محرجا للوطن«.
وتوقفت منافسات كرة القدم االحترافية في 
إجنلترا منذ منتصف مارس بسبب اجلائحة 
لكن الدوري املمتاز يأمل في استئناف املوسم 
الشهر املقبل بينما ستصوت أندية الدرجة 
الثانية األسبوع املقبل على قرار بشأن كيفية 

االنتهاء من املوسم.
وعاد ال��دوري األملاني يوم السبت املاضي 
ليصبح أول بطولة كبيرة في أوروبا تستأنف 
نشاطها لكن ب��دون جماهير بينما تسعى 
ب��ط��والت محلية ك��ب��رى اخ���رى ف��ي أوروب���ا 

الستئناف املوسم.
وق���ال كينير إن��ه ح��ان ال��وق��ت لبطوالت 
ال���دوري ف��ي إجنلترا إلي��ج��اد حلول ف��ي هذا 

الشأن.
وك��ت��ب كينير ف��ي صحيفة يوركشاير 
إيفنينج بوست »إجنلترا متلك بعض من 
أفضل علماء الرياضة ومديري كرة القدم في 
اللعبة والوقت قد حان لنا كرياضة للتوقف 

عن النظر للتحديات ويجب البدء في تقدمي 
احلل.

»سيكون محرجا للوطن في حال استئناف 
ال���دوري اإلسباني واإليطالي بعد األملاني 
واستكمال امل��وس��م هناك ب��أم��ان بينما أول 
وخامس أكبر بطوالت ال��دوري في العالم ال 
يستطيعان السير على خطى هذه البطوالت 

إذا جازت هذه املقارنة«.
وب��دأت أندية ال��دوري املمتاز التدريب في 
مجموعات صغيرة هذا األسبوع مع إمكانية 
العودة الستئناف التدريبات بصورة طبيعية 
والسماح للتواصل بني األفراد األسبوع املقبل.

وي��ت��ص��در ل��ي��دز يونايتد ترتيب دوري 
الدرجة الثانية برصيد 71 نقطة من 37 مباراة 
وميكنه الصعود للدوري املمتاز إلى مت حتديد 
ترتيب اجل��دول النهائي من خ��الل نقاط كل 
مباراة بدون استكمال مباريات املوسم ومع 

ذلك أصر كينير على ضرورة إنهاء املوسم.
وأض��اف كينير »لو أراد ليدز يونايتد أن 
يكون انتهازيا لكان من املمكن أن يتمسك 
بضرورة حساب نقاط كل مباراة للصعود 
مبكرا. مع ذلك كانت نيتنا دائما بذل كل ما في 
وسعنا إلكمال هذا املوسم من حيث بدأنا. من 

أرض امللعب«.

رئيس ليدز: عدم استكمال 
املوسم سيحرج الوطن

فان دايك

توتنهام


