
سيسمح الدوري اإليطالي بإجراء خمسة تبديالت لكل 
فريق بدالً من ثالثة عند استئناف املوسم في 20 يونيو 
املقبل بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا بعد أن 

صادق احتاد اللعبة على تغيير مؤقت في اللوائح.
وقال االحتاد اإليطالي في بيان إن مجلسه التنفيذي 

واف��ق على ”السماح بخمسة تبديالت لكل فريق حتى 
نهاية موسم 2020-2019“. 

وسمح االحت��اد الدولي لكرة القدم »فيفا« في مايو 
املاضي للفرق بإجراء خمسة تبديالت في تغيير مؤقت 
للقواعد بهدف احلد من تأثير اجلدول املزدحم باملباريات 

املتوقع عقب جائحة كوفيد19-. وترك الفيفا األمر لكل 
احت��اد محلي ورابطة للدوري لتطبيق هذا التغيير من 
عدمه.  وتوقف ال��دوري اإليطالي في التاسع من مارس 
املاضي، وستخوض الفرق 12 جولة في ستة أسابيع 

مزدحمة لتنتهي البطولة في الثاني من اغسطس.

جانب من تدريبات يوفنتوس
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»يويفا« ميّدد االجتماع
 املخصص للبت في مسابقتيه

االحتاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« 
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االحتاد اإليطالي يوافق على تطبيق التبديالت اخلمسة

أعلن االحتاد األوروب��ي لكرة القدم »يويفا« 
متديد اجتماع جلنته التنفيذية الذي كان مقرراً 
في 17 يونيو، يوماً واح��داً ليصبح حتى 18 

منه، بسبب »جدول أعمال مزدحم للغاية«.
وسيكون من ضمن بنود االجتماع تقرير 
املدن املضيفة ملسابقة كأس أوروبا 2020 التي 
مت تأجيلها من صيف العام احلالي حتى عام 
2021، واملصادقة على مواعيد وشكل دوري 
أب��ط��ال أوروب���ا ال��ذي توقف ف��ي م���ارس، ومن 

املتوقع أن يستأنف في أغسطس.
وأوضح رئيس االحتاد الفرنسي لكرة القدم 
نويل لو غريت، ردا على سؤال لوكالة فرانس 
برس  اجلمعة، أن االحت��اد األوروب��ي »سيعقد 

أخيرا )االجتماع( على مدى يومني«.
وأض��اف »أعتقد أن جميع ج��داول املباريات 
الدولية ومواعيد استئناف البطوالت ودوري 
أبطال أوروب��ا وال���دوري األوروب���ي ستصبح 

رسمية بعد ظهر يوم 18 يونيو«.
وك��ان من املقرر عقد ه��ذا االجتماع في 27 
مايو، ومت تأجيله إلى 17 يونيو بسبب أسئلة 

»ال تزال مفتوحة« حول »عدد قليل« من املدن 
املضيفة لكأس أوروبا.

وأسفر فيروس »كوفيد19-« عن تأجيل 
يويفا، لبطولته االكبر للمنتخبات والتي كانت 
ستقام للمرة االولى في التاريخ في 12 مدينة، 
من الفترة بني 12 يونيو12- يوليو 2020، الى 
11 يونيو11- يوليو 2021، على ان حتتفظ 
باسمها »كأس أوروبا 2020« )يورو2020-(، 
وتنطلق من روما عاصمة إيطاليا إحدى أكثر 

دول العالم تضرراً من الفيروس.
وسيكون على يويفا أيضاً تقرير صيغة 
اختتام موسم 2019-2020 لدوري األبطال، 
املعلّق منذ الثامن من مارس في إياب الدور ثمن 
النهائي، والذي من املمكن أن يتحول إلى بطولة 

اقصائية بدءا من ربع النهائي.
وأعربت مدينة فرانكفورت األملانية واملنطقة 
احمليطة بها اخلميس ع��ن اهتمامها بتنظيم 
البطولة النهائية. كما ذكرت صحيفة »بيلد« 
أن مدناً في روسيا والبرتغال عبرت عن نفس 

النية.

أع��رب جنم توتنهام اإلنكليزي هاري 
كني عن أمله بأن يستفيد فريقه من التركيز 
فقط على منافسات ال�«برمييرليغ« عند 
استئنافه، واحلصول على مقعد يؤهله إلى 

دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وم���ن امل���ق���رر أن ي��س��ت��أن��ف ال����دوري 
اإلنكليزي املمتاز نشاطه في 17 يونيو 
اجل��اري، حيث يستضيف بعدها بيومني 
فريق املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
أحد أشرس منافسيه على بطاقات دوري 

أبطال أوروبا، مانشستر يونايتد.
ولدى توتنهام تسع مباريات حملاولة 
االنضمام إل��ى الرباعي الذهبي املؤهل 

رسمياً إلى البطولة األوروبية الكبرى.
وق��ال كني لشبكة »سكاي سبورتس« 
اإلنكليزية »من وجهة نظرنا نحن لسنا 
في أي من املسابقات األخ��رى، ل��ذا لدينا 
تسع مباريات للتركيز على حصد أكبر عدد 
من النقاط ومحاولة الدخول إلى املراكز 
املؤهلة ل��دوري أبطال أوروب��ا. على األقل 

كل تركيزنا منصب في بطولة واحدة«.
وك���ان ال��ف��ري��ق ال��ل��ن��دن��ي ع��ن��د تعليق 
البطولة في منتصف م��ارس املاضي في 
املركز الثامن برصيد 41 نقطة، بفارق 
سبع نقاط ع��ن تشلسي صاحب املركز 
ال��راب��ع، فيما يتصدر ليفربول الترتيب 

بضعف عدد النقاط )82 نقطة(.
وق��د يحصل صاحب امل��رك��ز اخلامس 
)مانشستر يونايتد حاليا( على بطاقة 
التأهل إلى دوري األبطال فيما لو مت رفض 
استئناف مانشستر سيتي ض��د حظره 
أوروبياً ملدة موسمني، وكان ضمن الفرق 

األربعة األولى.
وم��ا مييز توتنهام ع��ن بقية الفرق 
املنافسة على التأهل إلى دوري األبطال 
ف��ي امل��وس��م امل��ق��ب��ل، أن���ه وّدع جميع 
املسابقات التي ك��ان ي��ش��ارك فيها، في 
حني أن منافسيه لديهم جبهات أخرى 
يصارعون فيها، كمانشستر يونايتد الذي 
ما زال يلعب في كأس االحتاد والدوري 
األوروب���ي، وتشلسي في ك��أس االحت��اد 
أيضا ودوري األبطال، وولفرهامبتون 

في الدوري األوروب��ي وشيفيلد يونايتد 
في كأس االحت��اد. وج��اء توقف ال��دوري 
في مصلحة توتنهام وك��ني حت��دي��دا، إذ 
تعّرض مطلع العام احلالي لتمزق في 
أحد أوتار العضلة اخللفية لفخذه األيسر 
خالل املباراة أمام ساوثمبتون، وبالتالي 
الغياب طيلة الفترة املتبقية من املوسم، 
لكن تعليق املنافسات أع��ط��اه الوقت 

الكافي للشفاء، وبات قادراً على مساعدة 
فريقه مجدداً.

وقال جنم منتخب إنكلترا »يبدو األمر 
وكأنه موسم قبل املوسم لقد كانت فرصة 
بالنسبة لي الستعادة لياقتي. لقد مرت 
ستة أشهر منذ أن لعبت آخر مباراة، وهذا 
لم يحصل معي منذ أن كنت في اخلامسة 

من عمري«.

واس��ت��ع��داداً إلع���ادة احل��ي��اة للدوري 
احمللي، خ��اض سبيرز اجلمعة مباراة 

تدريبية 11 ضد 11 بني أعضاء الفريق.
وفي وقت سابق من هذا األسبوع، أعلن 
نادي شمال لندن أّن اختبار شخص واحد 
كان إيجابياً لفيروس »كوفيد19-«، لكنه 
لم يوضح ما إذا ك��ان العباً أو ف��رداً من 

اجلهاز الفني.

هاري كني

هاري كني يأمل في حتقيق مقعد مؤهل لدوري األبطال مع توتنهام

عاقبت رابطة دوري الدرجة األولى األملاني لكرة القدم 
ي��وم اجلمعة ج��ي��دون سانشو وم��ان��وي��ل أك��اجن��ي ثنائي 
بروسيا دورمت��ون��د بغرامة مالية لم تكشف عن قيمتها 
حلالقة شعرهما ب��دون وضع كمامات في وقت سابق هذا 
األسبوع. وقالت الرابطة إنهما خالفا االرش��ادات الصحية 
الصارمة املفروضة على األندية والالعبني منذ استئناف 

الدوري األملاني في 16 مايو ايار في خضم جائحة كورونا.
وق��ام ستة العبني إجماال من دورمت��ون��د بينهم النجم 
الصاعد سانشو وأكاجني بقص شعرهم بعد استدعاء حالق 

طلب بعد ذلك التقاط الصور مع بعضهم.
وقالت الرابطة في بيان ”يحتاج الالعبون احملترفون 

بالطبع لقص شعرهم لكن يتعني اتباع االجراءات الصحية.

”الغرامة التي مت توقيعها ليست موجهة للنادي الذي 
ال يتحمل املسؤولية في هذه احلالة“. ووصف سانشو )20 
عاما( على تويتر العقوبة بأنها ”مضحكة“. وتقام مباريات 
ال��دوري األملاني ب��دون جمهور مع ض��رورة التزام األندية 
بقواعد صحية صارمة تنظم التدريبات واملباريات وغيرها 
من األم��ور. وتتبقى خمس جوالت على نهاية املوسم الذي 

يسعى مسؤولو الدوري الستكماله بنهاية هذا الشهر.
وتصدر سانشو أيضا عناوين الصحف مطلع األسبوع 
احلالي بعد احتجاجه خ��الل مباراة على وف��اة األمريكي 

جورج فلويد على يد رجل شرطة.
وأوض��ح االحت��اد األملاني لكرة القدم أن جناح بروسيا 
دورمتوند لم يحصل على إنذار الحتجاجه على وفاة فلويد 

لكن بسبب خلع قميصه أثناء املباراة.
وخلع سانشو قميصه أثناء احتفاله بتسجيل هدف 
ليظهر قميصا آخ��ر كتب عليه ع��ب��ارة ”العدالة جل��ورج 
فلويد“، وهو أمريكي من أصل أفريقي توفي في منيابوليس 

بعدما جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه.
وفي حني حصل سانشو على إنذار من قبل احلكم، لم يتلق 
زميله أشرف حكيمي عقابا مماثال وقال االحتاد األملاني إن 
ذلك بسبب عدم خلع الالعب املغربي لقميصه لكنه رفعه 
فقط ليظهر رسالة مكتوبة بخط اليد. وتنص لوائح املجلس 
ال��دول��ي لكرة القدم ال��ذي يسن قوانني اللعبة أن يحصل 
الالعبون على إن��ذار إذا ”خلعوا قميص اللعب أو غطوا 

رؤوسهم بالقميص“.

تغرمي سانشو وأكاجني ثنائي دورمتوند حلالقة شعرهما بدون كمامات

تعرضت آمال بوروسيا مونشنغالدباخ 
بتثبيت مركزه الرابع املؤهل الى دوري ابطال 
اوروبا لضربة غير متوقعة بعد سقوطه على 
ارض فرايبورغ صفر1-، في افتتاح املرحلة 

الثالثني من بطولة أملانيا لكرة القدم.
وعاد مونشنغالدباخ الى نتائجه املتقلبة، 
فخسر للمرة الثانية ف��ي ارب���ع مباريات، 
وبات مركزه الرابع مهددا، بحال حتقيق باير 
ليفركوزن اخلامس اية نتيجة ايجابية السبت 

ضد بايرن ميونيخ املتصدر وحامل اللقب.
وغ���اب���ت ال��ف��اع��ل��ي��ة ع���ن ث��ن��ائ��ي ه��ج��وم 
الضيوف، الفرنسي احلسان بليا صاحب 
10 أه��داف و11 متريرة حاسمة الذي طرد 
منتصف الشوط الثاني، ومواطنه ماركوس 
ت���ورام )10 أه���داف أي��ض��ا م��ع 8 مت��ري��رات 

حاسمة(.
وك��ان مونشنغالدباخ، صاحب األمجاد 
احمللية والقارية في السبعينيات، مفاجأة 
املوسم احلالي عندما تصدر الترتيب على 
م��دى شهرين خ��الل اخلريف ويقدم افضل 
مواسمه منذ 1984، في وقت كان فيه بايرن 
ميونيخ املتصّدر احلالي يعيش أزم��ة من 
ناحية النتائج م��ا أدى إل��ى إق��ال��ة مدربه 
الكرواتي نيكو كوفاتش وتعيني هانزي فليك 

بدال منه.
وتابع فرايبورغ نتائجه اجليدة على ارضه 

امام موشنغالدباخ، اذ لم يخسر امامه في آخر 
12 مباراة فاز فيها عشر مرات.

وهذا الفوز االول لفرايبورغ بعد استئناف 
الدوري دون جماهير، اثر غياب لنحو شهرين 
بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد، فقلص 
الفارق مع هوفنهامي السابع لنقطة، في صراع 

التأهل الى الدوري االوروبي »يوروبا ليغ«.
وفي ظل عرض باهت في الشوط االول، كان 
بوروسيا مونشنغالدباخ االخطر واالق��رب 
الى هز الشباك. فمن كرة مشتركة بني يوناس 
هوفمان والرس شتيندل، وصلت الى فلوريان 
ن��وي��ه��اوس املنفرد على ب��اب امل��رم��ى، لكنه 

اطاحها عالية من زاوية ضيقة )37(.
في الشوط الثاني، أهدر ماركوس تورام 

امام املرمى فرصة ذهبية للمعادلة )53(.
ومن ضربة حرة بعيدة قابلها البديل نيلز 
بيترسن برأسه على باب املنطقة الصغرى، 
لم يترك فيها اية فرصة للحارس السويسري 
ي��ان سومر مفتتحا التسجيل )58(. وهذا 
الهدف الرابع والعشرون لبيترسن بعد نزوله 
بديال في ال��دوري، والرابع عشر لفرايبورغ 
من اصل آخر 21 هدفا يتم تسجيله من ضربة 

حرة.
وتعرض الضيوف لصفعة ثانية بعد 
ط��رد احل��س��ان بليا لنيله ان��ذاري��ن )67(، 

لتزداد معاناة الضيوف بحثا عن التعادل.

ضربة موجعة ملونشنغالدباخ في 
معركة التأهل إلى دوري األبطال

أعلن ويغان أتلتيك، املنافس في دوري الدرجة 
الثانية اإلجن��ل��ي��زي، أن حتالفا بقيادة رجل 
األعمال القادم من هوجن كوجن أيو يونغ واي 

كي، استحوذ على النادي.
وه��ذه ثاني م��رة تتغير فيها ملكية النادي 
خالل العامني املاضيني، بعد استحواذ مجموعة 
إنترناشيونال إنترتينمنت كوربوريشن، 
ومقرها ه��وجن ك��وجن على ال��ن��ادي م��ن عائلة 

ويالن في نوفمبر 2018.
وق��ال النادي: »ميكننا تأكيد اكتمال عملية 
بيع أغلبية أسهم مجموعة ويجان من مجموعة 
إنترناشيونال إنترتينمنت كوربوريشن إلى 

التحالف اجلديد«.

وأضاف: »متت املصادقة رسميا على الصفقة 
من حملة األسهم في مجموعة إنترناشيونال 
إنترتينمنت كوربوريشن وبورصة هوجن كوجن 

ورابطة الدوري اإلجنليزي«.
وك��ان وي��ج��ان يحتل امل��رك��ز 20 ف��ي ترتيب 
دوري الدرجة الثانية متقدما بفارق نقطتني عن 
منطقة الهبوط عندما توقف املوسم في مارس 

املاضي؛ بسبب جائحة كوفيد19-.
ومن املقرر استئناف املوسم في 20 يونيو 

وفقا لإلرشادات احلكومية.
وقضى الفريق 8 مواسم في الدوري املمتاز، 
قبل هبوطه عام 2013، وهو نفس العام الذي 

فاز فيه بكأس االحتاد اإلجنليزي.

انتقال ملكية ويغان ملستثمر آسيوي

لقطة من مباراة بوروسيا مونشنغالدباخ وفرايبورغ 

موسم البرمييرليغ اجلديد ينطلق منتصف سبتمر
كشف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد بشأن 

موعد انطالق املوسم اجلديد من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
ووف��ًق��ا لصحيفة »م��ي��رور«، ف��إن األن��دي��ة وافقت خالل 
اجتماع اليوم، على انطالق املوسم اجلديد من البرمييرليغ 
في عطلة نهاية األسبوع الثاني من سبتمبر املقبل )يومي 

12 و13(.
وأشارت إلى أن قرار األندية يعني أن الالعبني سيحصلون 
على عطلة صيفية ملدة 3 أسابيع فقط، بسبب عدم إقامة أي 

مباراة للبرمييرليغ خالل أغسطس املقبل.
ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب البرمييرليغ برصيد 

82 نقطة، ويحتاج فوزين فقط من أجل حسم لقب الدوري 
اإلجنليزي.

يذكر أنه من املقرر استئناف مباريات الدوري اإلجنليزي 
املمتاز يوم 17 يونيو اجلاري بدون جماهير، ألول مرة عقب 

أزمة فيروس كورونا املستجد.


