
خطا الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم 
خطوة إضافية نحو استئناف املوسم الذي 
توقف منذ م��ارس بسبب تفشي فيروس 
كورونا املستجد، وذل��ك من خ��ال السماح 

باالحتكاكات في التمارين.
ويأتي ه��ذا ال��ق��رار ال��ذي اتخذته رابطة 
الدوري، بعدما أجازت احلكومة البريطانية 
األحد االنتقال إلى »املرحلة الثانية« من خطة 
استئناف منافسات املسابقات الرياضية التي 
تسمح لاعبني باالحتكاك في التدريبات، مبا 
في ذلك التصديات واملواجهات، ملساعدتهم 
على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة 
للمواجهات التنافسية. وقالت الرابطة في 
بيان »صوتت األط��راف املعنية في الدوري 
املمتاز باإلجماع الستئناف التدريب مع 
االحتكاك، في خطوة أخرى نحو استئناف 

موسم الدوري املمتاز عندما يكون ذلك آمنا«.

املناقشات مستمرة 
وأوضحت »أصبحت الفرق اآلن ق��ادرة 
على التدريب كمجموعة والقيام بتدخات، 
م��ع تقليل أي احتكاك غير ض���روري قدر 
اإلمكان. إن صحة وسامة جميع املشاركني 

تشكان األولوية بالنسبة للدوري املمتاز«.
وشددت الرابطة على ضرورة االلتزام ب� 
»البروتوكوالت الصحية الصارمة للحرص 
على أن يكون ملعب التمارين بيئة آمنة 
بقدر اإلمكان، وسيستمر إخضاع الاعبني 
والعاملني الختبار )كوفيد19-( مرتني في 
األسبوع«، مشيرة إلى أنه »مت االتفاق على 
املرحلة الثانية من بروتوكول العودة إلى 

التمارين بعد التشاور مع األندية، الاعبني، 
املدربني، رابطة الاعبني احملترفني، رابطة 

املدربني احملترفني واحلكومة«.
وخ��ت��م��ت »امل��ن��اق��ش��ات م��ت��واص��ل��ة، مع 
استمرار العمل نحو استئناف املوسم، عندما 
تسمح الظروف بذلك«. وبحسب التوجهيات 
احلكومية، فهذا النوع من التدريبات سيبدأ ب� 

»مجموعات مكونة من رياضَيني أو ثاثة على 
أكثر تقدير، على أن يرتفع العدد تدريجياً إلى 
مجموعات أكبر تضم بني 4 و12 رياضياً، 

وفي نهاية املطاف تدريب الفريق كاماً«.
وق��ال امل��درب البرتغالي لنادي توتنهام 
جوزيه مورينيو »بصراحة، منذ استئناف 
البوندسليغا للمنافسات وإع��ان بطولتي 

البرتغال وإسبانيا عن مواعيد عودتهما 
إلى املنافسة، أعتقد أن هذا هو أصعب وقت 
بالنسبة لنا ألننا نريد اللعب. من الصعب 
رؤي��ة اآلخ��ري��ن يلعبون، ف��ي ح��ني نحن ال 
نستطيع ذل��ك«. وستدخل رابطة ال��دوري 
املمتاز اآلن املرحلة احلاسمة من التخطيط 

خلوض املباريات ال�92 املتبقية.

وت��ب��دأ امل��ف��اوض��ات ال��ي��وم اخلميس مع 
القنوات التي تبث مباريات ال��دوري والتي 
تسعى الرابطة إلى إرضائها. حتى في حالة 
اكتمال املوسم، فإن املنتج املقدم إلى الشبكات 
الناقلة )اجل���داول املعدلة، مباريات خلف 
األب���واب امل��وص��دة ...( لن يكون هو الوعد 
الذي مت قطعه في بداية املوسم وقد تضطر 
األندية إلى دفع 340 مليون جنيه استرليني 
)380 مليون ي��ورو( إل��ى القنوات املالكة 

حلقوق البث. 

خمس مباريات يوميًا
وم��ن ب��ني إح���دى اخل��ط��وط التوجيهية 
املقترحة ال��س��م��اح ببث جميع امل��ب��اري��ات 
لزيادة مداخيل القنوات الناقلة التي تأمل في 

االحتفاظ أو استعادة مشتركيها.
وبحسب صحيفة »ذا ميرور« اليومية، 
ف��إن رابطة ال���دوري اإلنكليزي تعتزم بث 
مباريات كثيرة في فترة ما بعد الظهر مع 5 
مباريات يوم السبت ومثلها يوم األحد والتي 
سيكون الفرق بني موعد انطاق كل منها 
ساعتني من الساعة 12 ظهًرا حتى الساعة 

الثامنة مساء بالتوقيت احمللي.
كما سيكون من الضروري أيضاً مناقشة 
ت��وزي��ع امل��ب��اري��ات ب��ني ال��ق��ن��وات الناقلة، 
خصوصاً املباريات ال�45 التي لم تكن تبث 
في الوقت العادي بسبب احلظر املفروض 
على املباريات التي تقام السبت في متام 
الساعة الثالثة بعد الظهر والتي يتم بثها 
مباشرة عبر القنوات التلفزيونية األجنبية 
فقط. وحثت احلكومة البريطانية بشدة 

السلطات اإلنكليزية على ت��رك بعض هذه 
املباريات ال�45 لقناة بي بي سي حتى يتمكن 
اجلميع من مشاهدتها، ولكن ال يبدو أن هذا 

يرضي قناتي سكاي وبي تي.
النقطة احلاسمة األخرى والتي تنتظرها 
اجلماهير االنكليزية العريضة ف��ي كل 
األحوال بفارغ الصبر، تتعلق بتاريخ العودة 

الفعلية إلى املنافسة.
وعادت األندية الى التدريبات هذا األسبوع 
مبجموعات صغيرة ولكن مع احملافظة على 
التباعد االجتماعي واملسافة اآلمنة، فيما تأمل 
الرابطة استكمال املباريات ال�92 املتبقية من 

املوسم في 12 أو 19 حزيران/يونيو.
ووصف رئيس رابطة ال��دوري ريتشارد 
ماسترز األس��ب��وع املاضي تاريخ العودة 
املستهدف ف��ي 12 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و بأنه 

»نقطة انطاق«.
وكان العبون ومدربون قد حملوا إلى أنهم 
سيحتاجون حتى نهاية يونيو على األقل 
للتخفيف من مخاطر اإلصابة البدنية بعد 

فترة طويلة من عدم خوض املباريات.
ومع ذلك، فإن العقبة األكبر أمام استئناف 
املنافسات ال ت��زال م��خ��اوف الاعبني على 

سامتهم وسامة أسرهم بسبب الفيروس.
ورف����ض ق��ائ��د وات���ف���ورد ت����روي ديني 
ال��ع��ودة ال��ى ال��ت��م��اري��ن، بعد ظ��ه��ور ثاث 
حاالت إيجابية في صفوف الفريق، خشية 
نقل ع��دوى فيروس ك��ورون��ا املستجد الى 
اب��ن��ه البالغ م��ن العمر خمسة أشهر.كما 
حصل الفرنسي نغولو كانتي على اذن من 
ناديه تشيلسي لعدم االلتحاق بالتمارين 

اجلماعية.

فشل اليبزيغ في اللحاق ببوروسيا دورمتوند إلى 
املركز الثاني بسقوطه بعشرة العبني في فخ التعادل 
أم��ام ضيفه هرتا برلني 2-2 في ختام املرحلة الثامنة 
والعشرين من ال��دوري األملاني لكرة القدم، فيما واضل 

شالكه هزائمه بسقوطه امام فورتونا دوسلدورف 2-1.
في املباراة األول��ى، سجل لوكاس كلوسترمان )24( 
والتشيكي باتريك شيك )68( هدفي اليبزيغ الذي لعب 
بعشرة العبني منذ الدقيقة 63 لطرد مدافعه مارسيل 
هالستنبرغ، والصربي ماركو غروييتش )9( والبولندي 
كريستوف بيونتيك )82 من ركلة ج��زاء( هدفي هرتا 

برلني.
وكانت الفرصة متاحة أم��ام اليبزيغ ملعادلة رصيد 
دورمت��ون��د )57 نقطة( ووخطف املركز الثاني بفارق 
االه��داف بعد سقوط االخير أم��س الثاثاء أم��ام ضيفه 

بايرن ميونيخ املتصدر بهدف نظيف في ال�«كاسيكر«.
اال ان التعادل الثالث على التوالي لايبزيغ على أرضه 
والرابع في مبارياته اخلمس األخيرة أبقاه ثالثا برصيد 
55 نقطة بفارق نقطتني خلفق دورمت��ون��د وبالفارق 
ذاته أمام كل من بوروسيا مونشنغادباخ الذي تعادل 
سلبا مع فيردر برمين، وباير ليفركوزن الذي خسر أمام 

فولفسبورغ 4-1.
وق���ال بيونتيك املنتقل م��ن م��ي��ان االي��ط��ال��ي في 
يناير وال��ذي سجل هدفه الثاني في تسع مباريات في 
البوندسليغا »كنت أشعر بحال جيدة، كان هدفا مهما جدا 

لي وللفريق«.
وتابع الدولي البولندي عند سؤاله عن زميله البوسني 
وداد ايبيسيفيتش ال��ذي دخل بديا له في الدقيقة 71 
»لست سعيدا، أريد أن ألعب. إنه في حال جيدة ولكن آمل 

أن ألعب دقائق أكثر«.

لم نشكل اخلطورة

ودخل الفريقان الى اللقاء على ملعب »ريد بول أرينا« 
بعد انتصار عريض لكل منهما في املرحلة السابقة، 
إذ اكتسح اليبزيغ مضيفه ماينتس بخماسية نظيفة 
فيما حسم هرتا دربي برلني على حساب ضيفه أونيون 

برباعية نظيفة.
وافتقد اليبزيغ جلهود مهاجمه ال��دول��ي النماركي 
يوسف بولسن ال��ذي تعرض إلصابة بتمدد في أربطة 
كاحله االمين خال الفوز على ماينتس عندما أصبح أول 
الع��ب يخوض 250 مباراة في تاريخ النادي احلديث 

ستبعده لفترة عن املاعب.
وكان بولسن عنصرا رئيسا في تشكيلة املدرب يوليان 
ناغلسمان بعد استئناف الدوري في 16 مايو، إذ سجل 

مرتني ولعب متريرتني حاسمتني في مباراتني.
وق��ال املجري بيتر غوالسكي ح��ارس مرمى اليبزيغ 
بعد اللقاء »لم نقدم مباراة جيدة. لم نشكل اخلطورة 
كعادتنا ولعبنا بعشرة العبني في الدقائق ال�25 االخيرة. 
قد نكون سعداء بخروجنا بنقطة ولكن هدفنا التأهل الى 

دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل«.
وافتتح ه��رت��ا التسجيل ب��اك��را بعدما رف��ع مارفن 
باتنهاردت الكرة من ركنية وصلت الى الصربي ماركو 
غروييتش تابعها بيمناه »على الطائر« في الشباك 

مسجا هدفه الرابع في الدوري هذا املوسم )9(.
عادل أصحاب االرض النتيجة بالساح ذاته بعدما 
وصلت الكرة الى لوكاس كلوسترمان من ركنية نفذها 
الفرنسي كريستوفر نكونو، تابعها املدافع رأسية نحو 

القائم الثاني )24(.
وأه���در ايبيسيفيتش ف��رص��ة محققة ملنح التقدم 
للضيوف قبل االستراحة عندما وصلته عرضية من 
البلجيكي دودي لوكيباكيو، اال ان قائد برلني تابعها فوق 

العارضة )41(.
وت��ل��ق��ى الي��ب��زي��غ ض��رب��ة م��وج��ع��ة ب��ط��رد مدافعه 
هالستنبرغ حلصوله على االنذار الثاني في الدقيقة 63، 

لكن ذلك لم مينعه من التقدم للمرة األول��ى في املباراة 
وحتديدا بعد خمس دقائق عبر شيك بتسديدة زاحفة 
بيسراه من خ��ارج املنطقة تصدى لها احل��ارس روني 
يارشتاين قبل أن تفلت منه وتتابع طريقها نحو الشباك 

.)68(
اال ان فرحة أصحاب االرض لم تدم طويا، بعد أن 
حصل البرازيلي ماثيوس كونشا على ركلة ج��زاء إثر 
عرقلة من البديل االنكليزي أدميوال لقمان، ترجمها البديل 

اآلخر بيونتيك بنجاح )82(.
وارتقى هرتا برلني ال��ى املركز العاشر برصيد 35 

نقطة.
ويلعب الحقا أونيون برلني مع ماينتس، اوغسبورغ 
م��ع ب���ادرب���ورن، ف��ورت��ون��ا دوس���ل���دورف م��ع شالكه 

وهوفنهامي مع كولن.

شالكه يتقدم ويخسر
في دوس��ل��دورف، قلب فورتونا الطاولة على ضيفه 

شالكه وعاد من تأخر بهدف الى فوز 1-2.
وواصل شالكه عروضه السيئة بعد استئناف الدوري 
وسقط للمرة الثالثة تواليا بعد هزمية ف��ي املرحلة 
السابقة امام ضيفه اوغسبورغ بثاثية نظيفة وقبلها 

امام دورمتوند برباعية نظيفة.
وافتتح شالكه التسجيل من رأسية قوية لاميركي 
وستون ماكيني إثر ضربة حرة من باستيان اوسيبكا الى 

داخل املنطقة )53(.
اال ان أصحاب االرض عادلوا النتيجة بعدما سدد 
النمسوي كيفن ستوغر كرة قوية من ضربة حرة بعيدة 
تصدى لها احل��ارس ماركوس شوبرت، اال انها تهيأت 
أمام روين هينينغز الذي تابعها برأسه في الشباك رغم 
اع��ت��راض العبي شالكه لوجود دفعة من االخير على 

الصربي نيمانيا تاستاسيتش )63(.
وبعد خمس دقائق منح التركي كينان كارامان هدف 

الفوز لفورتونا برأسية من داخل املنطقة )68(.
وتراجع شالكه الى املركز التاسع برصيد 37 نقطة، 
فيما بقي فورتونا في املركز السادس عشر برصيد 27 

نقطة.
في العاصمة برلني، تعادل أونيون مع ضيفه مايتنس 

.1-1
وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق بوتي باكو )13( 
قبل أن يعادل الدمناركي ماركوس اينغفارسنت ألصحاب 

االرض )33(.
وأكمل أونيون املباراة بعشرة العبني بعد طرد روبرت 

أندريخ في الدقيقة 41 لتحصله على بطاقتني صفراوين.
في مباراة أخرى، تفوق هوفنهامي على كولن 3-1 في 

مباراة شهدت حالة طرد لكل فريق.
وسجل النمسوي كريستوف باومغارتنر )11 و46( 
والسويسري ستفن زوب��ر )48( أه���داف هوفنهامي، 
والنمسوي فلوريان كاينتس )60( هدف كولن الذي أهدر 

له مارك ألكسندر أوث ركلة جزاء في الدقيقة 77.
وطرد البلجيكي سيباستيان بورنوف ببطاقة حمراء 
مباشرة م��ن جانب كولن )26( قبل أن يحذو ح��ذوه 
بنيامني هوبنر من جانب اصحاب االرض في الدقيقة 50 

اثر تلقيه بطاقة صفراء ثانية.
وتعادل اوغسبورغ سلبا مع مضيفه بادربورن متذيل 

الترتيب.

لقطة من مباراة اليبزيغ وهرتا برلني 
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»البوندسليغا« في  مجددًا  يسقط  وشالكة  بدورمتوند  اللحاق  فرصة  يهدر  البرمييرليغاليبزيغ  داخل  متردًا  يقود  ليفربول 

اإلجنليزي الدوري  في  بكورونا  إيجابية  حاالت   4

يتولى ليفربول، قيادة مجموعة من األندية 
ال��راف��ض��ة لقبول اقتطاعات م��ن ح��ق��وق البث 
التلفزيوني، خال اجتماع يعقد في ظل توقف 
النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا 

املستجد.
 وتسعى شبكات التلفزة املالكة حلقوق 
بث ال���دوري اإلجنليزي املمتاز، وعلى رأسها 
»سكاي«، لفرض اقتطاعات على األندية، بسبب 
عدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية نتيجة لتفشي 

الوباء.
 وأكدت »جارديان« أن مجموع املبالغ املقتطعة 
من األندية العشرين املشاركة في البطولة، تبلغ 
340 مليون جنيه إسترليني، وأضافت أن هذا 
املبلغ لن يخصم بني األندية بالتساوي، األمر 

الذي أثار حفيظة ليفربول وأندية أخرى.
 ومن املقرر اقتطاع %50 من املبلغ بالتساوي 
ب��ني ال��ف��رق العشرين، و%25 وف��ق��ا للظهور 
املباشر على الشبكات، فيما سيتم خصم 25% 
من املبلغ على األندية وفقا لترتيبها في املسابقة، 
ما يعني أن الفرق الستة األولى قد تتخلى عن 3 

أضعاف ما تتخلى عنه فرق أخرى.
 ويقود مدير عمليات البث في البرمييرليج، 

بول مولنار، املفاوضات بني الطرفني، وهو نصح 
الفرق بقبول التسوية احلالية.

أرب��ع ح��االت إيجابية ف��ي أح��دث دفعة من 
اختبارات كورونا بالدوري اإلجنليزي

أعلنت رابطة الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة 
القدم أن أربعة العبني جاءت نتيجة فحوصهم 
إيجابية لفيروس كورونا في أح��دث دفعة من 

االختبارات.
وقالت رابطة ال���دوري في بيان ”يستطيع 
ال��دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم تأكيد أن 
في 25 و26 مايو خضع 1008 العبني وعاملني 
في األندية لفحص كوفيد19-. من بني هؤالء 

جاءت أربع عينات إيجابية من ثاثة أندية.
”الاعبون أو ال��ع��ام��ل��ون ال��ذي��ن ج��اءت 
فحوصهم إيجابية سيعزلون أنفسهم ملدة سبعة 
أيام“. ومنذ عودة الاعبني إلى تدريبات محدودة 
األسبوع املاضي، مت اكتشاف 12 حالة إيجابية 

للفيروس في أندية الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وتوقفت مباريات الدوري اإلجنليزي املمتاز 
منذ م��ارس آذار لكن احلكومة أعطت الضوء 
األخضر الستئناف املسابقة اعتبارا من أول 

يونيو املقبل.

سجل فريق فيسيل كوبي، 
ال���ذي يلعب ف��ي��ه أن��دري��س 
إنييستا، رق��ًم��ا قياسًيا في 
ع��ائ��دات ال���دوري الياباني، 
بفضل زيادة عائدات الرعاية 
وم��ب��ي��ع��ات ت��ذاك��ر ال��دخ��ول 

نتيجة تأثير الرسام..
وح��ق��ق ال���ن���ادي أرب��اح��ا 
بقيمة 96 مليون ي��ورو في 
ال���دورة املالية 2019 التي 
اخ��ت��ت��م��ت ف���ي 31 م���ارس 
امل��اض��ي، وه��ي امل��رة األول��ى 
ال��ت��ي ي��ت��ج��اوز فيها فريق 
ي��اب��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم عشرة 
م��ل��ي��ارات ي��ن، وف��ق��ا لتقرير 
ح��ول إدارة ال��ف��رق نشرته 

رابطة الدوري الياباني.
وجت������������اوزت أرب�������اح 

الفريق في ع��ام 2019، في 
رق��م قياسي ج��دي��د للنادي 
في البطولة احمللية، الرقم 
املسجل بقيمة 81 مليون 
ي����ورو، امل��س��ج��ل م��ن نفس 

الفريق في دورة 2018.
وارتفعت عائدات رعاية 
فيسيل بقيمة عشرة مايني 
ي���ورو، وع��ائ��دات مبيعات 
تذاكر الدخول بشكل ملموس، 
وفقا لبيانات وكالة جيجي 

اليابانية لألنباء.
وت���ن���س���ب ال��ص��ح��اف��ة 
ال��ري��اض��ي��ة ف��ي ال��ب��اد هذه 
ال��زي��ادة ف��ي ال��ع��ائ��دات إلى 
»تأثير إنييستا« ال��ذي أثار 
تعاقد الفريق معه اهتمام 

اجلمهور والرعاة. إنييستا

إنييستا ينعش خزينة فيسيل كوبي

كشف تقرير صحفي بريطاني، خطة بث 
م��ب��اري��ات ال����دوري اإلجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از، عقب 

االستئناف في شهر يونيو املقبل.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، فإنه 
سيتم ب��ث 5 مباريات متتالية يومي السبت 

واألحد في الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وأشارت إلى أن املباريات ستقام في املواقيت 
التالية: )12 ظهًرا، و2 مساًء، و4 مساًء، و6 
مساًء، و8 مساًء( بالتوقيت احمللي، مؤكدة أن 
رؤساء الرابطة يرغبون في بث غالبية املباريات 
ال��� 92 املتبقية خ��ال عطلة نهاية األس��ب��وع 

)السبت واألحد(.

وأوض��ح��ت أن امل��ب��اري��ات ال��ت��ي ستقام في 
منتصف األسبوع ستقام في موعدين متتاليني 

هما الساعة 6 مساًء و8 مساًء بالتوقيت احمللي.
وق��ال��ت الصحيفة إن امل��ب��اراة األول���ى عقب 
العودة ستقام ليلة اجلمعة، لكن اللقاءات عقب 

ذلك ستكون في نهاية أو منتصف األسبوع.
 وأضافت أن رغم دع��وات احلكومة لرابطة 
البرمييرليج ب��ض��رورة ب��ث بعض املباريات 
مجاًنا، إال أن فكرة حصول ب��ي ب��ي س��ي على 
 )BTو Sky( اللقاءات احلية ال حتظى مبوافقة
ال��ذي��ن لديهم حقوق البث احل��ي ل�47 مباراة 

متبقية.

الكشف عن خطة بث مباريات 
الدوري اإلجنليزي

اإلنكليزية األندية  تدريبات  في  »باالحتكاكات«  السماح 

ف��ص��ل��ت ش��رك��ة أودي األمل��ان��ي��ة لصناعة 
السيارات، السائق دانييل أبت، من فريقها في 
سباقات فورموال ئي للسيارات الكهربائية، ألنه 
اتخذ ق��راًرا متعمًدا مبخالفة القواعد في بطولة 

إلكترونية.
وعوقب أب��ت، ال��ذي أعلن أن��ه فقد مكانه في 
الفريق، بسبب استخدام أحد محترفي األلعاب 
اإللكترونية لينافس بدال منه في سلسلة »تسابق 
من منزلك«، وهي سباقات افتراضية يشارك فيها 

سائقون حقيقيون من فورموال ئي.
وق��ال��ت أودي ف��ي ب��ي��ان إن��ه��ا تساند ثقافة 

التسامح ع��ن األخ��ط��اء، لكن م��ا ح��دث السبت 
املاضي كان متعمدا.

وأضافت الشركة األملانية في البيان »كان هذا 
هو الفارق بالنسبة لنا«.

وقال أبت في فيديو عبر يوتيوب إنه وقع في 
اخلطأ، لكنه نفى تعمد الغش.

وأضاف أنه كان مهتما بالتفاعل عبر مواقع 
التواصل االجتماعي أكثر من اهتمامه بالنتائج، 
وك��ان ينوي »ابتكار قصة لطيفة للجماهير« 
الذين لم يكونوا مهتمني بالضرورة بالسباق 

الذي ال يرتبط كثيًرا بالواقع.

أودي تبرر فصل السائق دانييل أبت


