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موافقة حكومية على جتربة حضور ألف مشجع للمباريات بإجنلترا وكيل بيل يعترف بالتفاوض مع توتنهام

غاريث بيل
جماهير الدوري اإلجنليزي

قالت رابطة ال��دوري اإلجنليزي لكرة
ال��ق��دم ،ال��ث�لاث��اء ،إنها تلقت موافقة من
احلكومة لتنظيم مباريات جتريبية تسمح
بحضور جماهير يصل عددها إل��ى ألف
مشجع في املالعب هذا الشهر.
وتقام مباريات كرة القدم خلف أبواب
مغلقة بسبب جائحة كوفيد ،-19لكن
بعض األن��دي��ة أج���رت بعض املباريات
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ب��ح��ض��ور ع����دد م��ح��دود
م��ن اجلماهير م��ع ات��ب��اع ق��واع��د التباعد

االج��ت��م��اع��ي للحد م��ن ان��ت��ش��ار فيروس
كورونا .وكانت عودة اجلماهير للمدرجات
على رأس جدول أعمال األندية في جميع
أن��ح��اء ال��ب�لاد ،بسبب الضغوط املالية
الناجمة ع��ن ع��دم وج���ود دخ��ل م��ن بيع
ال��ت��ذاك��ر .وق��ال املتحدث باسم الرابطة
«رابطة ال��دوري اإلجنليزي ،ال ت��زال في
مناقشات م��ع احلكومة ب��ش��أن برنامج
جت��ري��ب��ي ،رمب��ا يتضمن ع���ددا م��ح��دودا
من املباريات التجريبية األخ��رى خالل

سبتمبراحلالي بسعة محدودة تبلغ ألف
مشجع» .وأض��اف «الرابطة واضحة في
رأيها ب��أن إج���راءات التباعد االجتماعي
ميكن تطبيقها بأمان في املالعب وأن وجود
جماهير في املباريات جزء أساسي لصون
الشؤون املالية لألندية التي ال تزال تعاني
من ضغط شديد».
وت���اب���ع «ل���ذل���ك ،جن����اح امل��ب��اري��ات
التجريبية سيكون خ��ط��وة مهمة نحو
حضور عدد أكبر من اجلماهير للمالعب

ب��أم��ان» .وق��ال��ت راب��ط��ة ال���دوري املمتاز
األسبوع املاضي ،إنها ستؤجل املباريات
التجريبية بحضور جماهير ،ألن قرار
احلكومة بتحديد ألف مشجع غير مالئم
وسيمثل «خسارة كبيرة» لألندية.
وتوقع ريتشارد ماسترز رئيس رابطة
الدوري املمتاز ،أن يخسر  20ناديا مشاركا
في البطولة  700مليون جنيه استرليني
( 899.29مليون دوالر) في حال استمر
غياب اجلماهير عن املالعب هذا املوسم.

اع��ت��رف ج��ون��اث��ان ب��ارن��ي��ت ،وك��ي��ل أعمال
ال��وي��ل��زي غ��اري��ث ب��ي��ل ،جن��م ري���ال م��دري��د،
بالتفاوض مع توتنهام هوتسبير.
وان���ض���م ب��ي��ل إل���ى ري����ال م���دري���د ،ق��ادمً��ا
م��ن توتنهام ،ع��ام  2013مقابل  85مليون
إسترليني ،وس��اه��م ف��ي حتقيق ال��ع��دي��د من
البطوالت للملكي.
لكن زي��ن الدين زي��دان ،املدير الفني لريال
مدريد ،أخرج بيل من حساباته ،وأخبر إدارة
امليرجني بعدم احلاجة إليه.

ليفاندوفسكي :أمل الكرة
الذهبية ما زال قائم ًا

أرتيتا :بقاء أوبامياجن مهم ملشروع أرسنال

أوبامياجن يوقع على عقده اجلديد مع أرسنال

أعلن نادي أرسنال ،جتديد عقد قائده
وجنمه اجلابوني بيير إميريك أوبامياجن،
بعد فترة طويلة من املفاوضات.
وأعلن أرسنال ،عبر حساباته الرسمية
على مواقع التواصل االجتماعي ،أن عقد

أوبامياجن اجلديد يستمر حتى صيف
.2023
وك���ان م��ن امل��ف��ت��رض أن ينتهي عقد
أوبامياجن بنهاية املوسم احلالي ،كما
ارتبط اسمه باالنتقال إلى أكثر من فريق

أبرزهم برشلونة وإنتر ميالن.
وفضل أوبامياجن في النهاية االستمرار
ّ
في أرسنال ،خاصة بعد حتقيق بطولتي
ك��أس االحت���اد اإلجن��ل��ي��زي على حساب
تشيلسي ،وال��درع اخليرية على حساب

ليفربول.
وج��اء إع�لان جتديد عقد أوبامياجن
م��ن خ�لال فيديو عبر حسابات النادي
املختلفة ،يقف فيه النجم اجلابوني في
ملعب اإلم��ارات ويتحدث إلى اجلماهير،
وي��ؤك��د رغبته ف��ي أن يصبح أسطورة
ل��ل��ن��ادي م��ث��ل ت��ي��ري ه��ن��ري ودي��ن��ي��س
بيركامب وتوني أدامز.
وأع���رب ميكيل أرتيتا ،امل��دي��ر الفني
ألرسنال ،عن سعادته الكبيرة بتجديد
عقد جنم فريقه اجلابوني بيير إميريك
أوبامياجن ،مؤكدًا أنه ميتلك عقلية رائعة.
وق���ال أرت��ي��ت��ا ف��ي تصريحات ملوقع
أرسنال الرسمي« :كان من املهم أن يبقى
أوبامياجن معنا ،إنه العب رائ��ع يتمتع
بعقلية ال ت��ص��دق ،كونه ال�لاع��ب ال��ذي
استغرق أقل وقت للوصول إلى  50هدفًا
مع هذا النادي».
وأضاف أرتيتا« :أوبامياجن قائد مهم
للفريق وجزء كبير من مشروعنا ،يريد أن
يكون هناك مع أفضل الالعبني في العالم
ويترك بصمته ،ميكنه حتقيق ذلك هنا».
أم��ا إي��دو ،املدير الرياضي ألرسنال،
فعلق قائلاً « :من الواضح أن أوب��ا يحب
النادي وكل شيء ندافع عنه داخل وخارج
امللعب».
أيضا أن��ه جزء
وختم« :م��ن الواضح ً
مهم ج�دًا من الفريق ،لذلك نحن سعداء
جميعً ا ألن��ه خصص مستقبله لنا ،إنها
دفعة كبيرة للجميع ،املشجعني والزمالء
واملوظفني».

بيانيتش :سأقاتل لتحقيق األلقاب مع برشلونة ..وأتوق للعب مع ميسي

بيانيتش

أع���رب البوسني م��ي��رال��م بيانيتش
العب خط وسط برشلونة ،عن سعادته
باالنضمام لصفوف البلوجرانا هذا
الصيف ،مُشيرًا إل��ى رغبته في حتقيق
املزيد من اإلجنازات واأللقاب.
وق�����ال ب��ي��ان��ي��ت��ش ،خ��ل�ال امل��ؤمت��ر
الصحفي ،ال��ث�لاث��اء« :ش��ك �رًا للنادي،
وللرئيس ،وإنه لفخر كبير أن أكون هنا
سعداء ج �دًا ،وسأقاتل
وعائلتي ونحن ُ
ليُحقق النادي األلقاب ويصل للمكانة
التي يجب أن يكون فيها».
وأض���اف« :اللعب هنا كمنافس كان
بالفعل فخرًا كبيرًا ،وحني كنت طفال كنت
أحلم باللعب لبرشلونة ،وأن أكون جزءًا
من هذا الفريق هو أمر استثنائي .أنا ممنت
جدًا ،ملا قدمته في مسيرتي ،ألنني اليوم
في أكبر ناد في العالم».

وتابع« :أعيش مرحلة مهمة للغاية في
مسيرتي ،وأطمح للفوز بجميع األلقاب،
وهي فرصة عظيمة بالنسبة لي ،وآمل
أن أساهم بخبرتي مع الفريق ،وأن أمنح
اجلماهير املتعة والسعادة».
وع��ن رحيله عن يوفنتوس ،أج��اب:
«الرحيل كان أمرًا مُعقدًا ،لقد تركت فريقا
رائعً ا ،لكن العب كرة القدم يكون لديه
احلافز للتطور وخوض حتديات جديدة،
وبعد  9سنوات في إيطاليا كنت بحاجة
إل��ى أه���داف ج��دي��دة ،وك���ان برشلونة
حلمي».
وبسؤاله عن خسارة برشلونة ضد
ب��اي��رن م��ي��ون��خ ،ع��ل��ق« :بالطبع رأي��ت
املباراة ،هناك هزائم مؤملة للغاية ،وليال
يسير فيها كل شيء في االجتاه املعاكس،
والوضع بسبب فيروس كورونا ليس

ع�����ذرًا ،ك��ان��ت ض��رب��ة ك��ب��ي��رة يصعب
قبولها» .وأردف« :لكن املجموعة كلها
تريد قلب الصفحة ،وعلينا التفكير في
أنفسنا ونتحد لنكون أقوياء ،وبذلك فقط
ميكننا تكرار جناحات املاضي».
وح��ول هدفه في شباك ري��ال مدريد
حني كان العبًا لليون ،كشف« :بالطبع
أتذكر ،لقد كان هدفًا مهمًا ضد ناد كبير،
وك���ان م��ن دواع���ي س���روري حيث كنت
صغيرًا جدًا».
وتابع« :الريال خصم قوي للغاية،
وس��ن��خ��وض م��ع��رك��ة مهمة ض���ده ه��ذا
املوسم ،لكن املهم أن نركز على أنفسنا».
واستكمل« :كنت أمتنى أن أصل إلى
برشلونة مبكرًا ،لكنني وصلت الحقًا،
ولعبت لفرق رائعة وأن��ا دائمًا أحترم
األن��دي��ة التي مثلتها ،وكانت مسيرتي

مهمة ،اليوم وصلت للحد األقصى».
وبسؤاله عن مدربه كومان ،أج��اب:
«لقد حتدثت معه مرتني أو ثالث ألعرف
كيف تسير األمور ،علينا أن ننتظر لنرى
كيف يريد أن نلعب وأين سيعتمد علي،
فاملوسم طويل وسيكون لدينا جميعً ا
الفرص».
وأوض��ح« :ميكنني اللعب في جميع
مراكز الوسط ،وسأبذل قصارى جهدي».
وب�ّي�نّ « :اإلص��اب��ة بفيروس كورونا
كانت شيئا غير متوقع ،وت��درب��ت في
املنزل وكنت على تواصل مع املدربني،
وكنت أفضل أن أكون هنا ،لكن كان علي
احترام القواعد وعملت بجد وآمل أن أكون
جاهزًا لبدء املوسم».
وأردف« :يوم السبت سألعب بالتأكيد
جزءا من املباراة .أحاول تعلم اللغة حتى
أمتكن من التواصل بسهولة مع زمالئي».
وعن املقارنة بني ميسي وتوتي ،أجاب:
«ميسي عرفته منذ يومني فقط ،وكان من
حسن حظي اللعب مع توتي وبوفون
وكريستيانو رون��ال��دو ،وسيكون من
دواعي سروري اللعب في نفس الفريق
مع ميسي الفضائي».
واس��ت��درك« :لكن يجب أن نتذكر أن
الفريق بأكمله سيكون مهما».
وواص���ل« :ال أستطيع تخيل ميسي
بقميص آخ���ر ،اع��ت��ق��دت أن ك��ل ش��يء
سينتهي بشكل جيد ،وكنت أريد اللعب
معه».
واستطرد« :ال أع��رف س��واري��ز لكنه
ه��داف رائ��ع ،وال أدري ما سيقرره حول
مستقبله وإذا بقي سيكون جيدًا ،وإذا
ذه��ب إل��ى يوفنتوس سيتم استقباله
بشكل جيد ،وأمتنى اللعب بجانبه».
وأمت جن��م برشلونة اجل��دي��د« :أري��د
أن أق��اب��ل زم�لائ��ي ليعرفونني .وج��ود
خ��ط وس��ط يضم بوسكيتس وتشافي
وإنييستا كان ال يُصدق .املوجودون اآلن
�ض��ا ،وس��أح��اول التكيف في
رائ��ع��ون أي� ً
أسرع وقت ممكن».

وقال وكيل بيل في تصريحات لهيئة اإلذاعة
البريطانية «ال�لاع��ب الويلزي ال ي��زال يحب
السبيرز ،نحن في محادثات ،إنه املكان الذي
يريد أن يكون فيه».
وأوضحت هيئة اإلذاعة البريطانية ،أن أقرب
خيار هو إعارة بيل للسبيرز ،مع عدم استبعاد
شرط الشراء النهائي.
ورمب���ا ي��ك��ون رات���ب ب��ي��ل ،أك��ب��ر عقبة أم��ام
توتنهام حاليًا ،حيث يتقاضى نحو  600ألف
جنيه إسترليني في األسبوع.

ليفاندوفسكي

علق البولندي روب��رت ليفاندوفسكي ،جنم
بايرن ميونخ ،على ق��رار إلغاء جائزة الكرة
الذهبية ،ألفضل الع��ب في العالم ه��ذا العام؛
بسبب جائحة كورونا.
وق��ال ليفاندوفسكي ،ف��ي تصريح لشبكة
«« :»ESPNبالنسبة للموسم املقبل ،لكل نا ٍد
وكل العب كرة ق��دم ،رمبا يكون أصعب موسم
في حياتنا ،لدينا مباراة كل  3أيام تقريبًا ،بدون
راحة ،سيكون األمر صعبًا».
وأض���اف« :يجب أن نكون مستعدين ليس
أيضا
فقط لكرة القدم واملهارات واجلودة ،ولكن ً
للياقتنا وجسدنا».
وزاد« :بالنسبة للجميع ف��ي ك��رة ال��ق��دم،
سيكون هذا شيئًا لم نحققه أبدًا ،يجب أن نكون
مستعدين ،ال أعرف ما هي أهدافي لهذا املوسم».

وتابع« :أري��د أن أب��ذل قصارى جهدي ،وأن
أسجل أكبر عدد ممكن من األهداف ،ولكن بالطبع
املركز األول دائمًا هو هدف الفريق».
وبسؤاله ع��ن إل��غ��اء ال��ك��رة الذهبية ،علق:
«العام لم ينته بعد ،آمل أن يتغير شيء ما في
األشهر القليلة املقبلة ،لقد كان موسمًا رائعً ا
بالنسبة لنا ،ولكن من ي��دري ما سيحدث في
الشهرين أو الثالثة أشهر املقبلة ،أظل مركزًا على
وظيفتي وسوف نرى ما سيحدث».
وعن احتمالية انتقاله للدوري األمريكي في
املستقبل ،أمت« :عمري  32عامًا ،لذلك ال أفكر فيما
سيحدث في السنوات القليلة املقبلة ،ألنني أريد
أن ألعب رمبا ملدة  5أو  6سنوات على مستوى
عالٍ  ،بالتأكيد هذا خيار رمبا في املستقبل ،لكن
اآلن ال أفكر مطلقًا في هذا».

كورونا يحطم مبيعات أندية
البرمييرليغ
أث��ر حرمان اجلماهير من حضور مباريات
كرة القدم اإلجنليزية ،على مبيعات القمصان
الرياضية ،كما أوضحت بيانات موقع للتسوق
عبر اإلنترنت.
وأصبح من مظاهر عصر الدوري اإلجنليزي
املمتاز ،ارت���داء اجلماهير لقمصان الفرق في
املدرجات واحلانات وعند قضاء العطالت.
لكن مع اضطرار املشجعني ملشاهدة املباريات
عبر التلفزيون بسبب وب��اء «كوفيد،»-19
أوضح موقع (الف ذا سيلز) على اإلنترنت أن
مبيعات القمصان الرياضية سجلت انخفاضا
بنسبة  63%مقارنة بعام .2019
وأض��اف املوقع أن اجلماهير في بريطانيا
أنفقت  23.9مليون جنيه استرليني (30.85
مليون دوالر) ،ل��ش��راء قمصان ف��رق ال��دوري
املمتاز في املوسم املاضي ،لكن األندية قد تواجه

انخفاضا في اإلي���رادات من مبيعات القمصان
يصل إلى  15مليون جنيه إسترليني.
وق���ال ستيف م��اك��ل��ور ال��ش��ري��ك امل��ؤس��س
للموقع« :ل��ي��س س��را أن الصفقات الضخمة
لالعبني وجوالت اإلعداد للموسم واجلماهير في
املدرجات لها تأثير هائل على مبيعات القمصان
لألندية اإلجنليزية في شهر آب/أغسطس».
وأض��اف« :ب��دون آخ��ر عاملني أساسيني في
 2020تراجعت الطلبات على الشراء بنسبة
 ،63%ويجب أن تتأقلم األن��دي��ة مع الوضع
اجلديد وأن تتواصل مع اجلماهير عبر اإلنترنت
للحفاظ على االستثمارات».
ويشير املوقع إلى أن قميص آرسنال اجلديد
ه��و األك��ث��ر جاذبية للجماهير حتى اآلن هذا
املوسم ،ويليه تشيلسي وليفربول ومانشستر
يونايتد ومانشستر سيتي.

بارتوميو لرئيس ليون :ليس لدينا أموال لضم ديباي
كشف جان ميشيل أوالس ،رئيس أوملبيك ليون،
عن مفاجأة بشأن انتقال جنم فريقه الهولندي
ممفيس ديباي إلى برشلونة ،في امليركاتو الصيفي
اجلاري.
وارتبط اسم ديباي باالنتقال إلى برشلونة ،بناء
على طلب من مواطنه رونالد كومان ،املدير الفني
اجلديد لبرشلونة ،والذي أشرف على تدريبه في
منتخب هولندا.
ووفقًا للتقارير ،فإن ليون حدد قيمة بيع ديباي

إلى برشلونة ،وبلغت  30مليون يورو ،باعتبار أن
عقد الالعب مع ناديه ينتهي في الصيف املقبل.
وكتب جان ميشيل أوالس تغريدة عبر حسابه
على «تويتر» ،تعليقًا على أنباء انتقال ديباي إلى
برشلونة ،قال فيها« :أخبرني رئيس برشلونة
جوسيب ماريا بارتوميو األحد املاضي أن البارسا
يعاني اقتصاديًا بشكل كبير بسبب أزمة فيروس
كورونا ،وأنهم ال ميلكون ما يكفي لتقدمي عرض
لديباي».

