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اجتاه إلعادة اجلماهير في إجنلترا مطلع أكتوبر أرتور قد يواجه العقوبة في برشلونة

أرتور ميلو

احلكومة البريطانية تعمل على برنامج إلعادة اجلماهير

أعلنت احلكومة البريطانية ،أنها تعمل على برنامج
إلعادة اجلماهير بأعداد محدودة إلى الفعاليات الرياضية،
اعتبارا من مطلع أكتوبر املقبل.
جاء ذلك وفقا ملا أعلنه نيجل هادلستون ،الوزير املختص

بالشؤون الرياضية حملطة (سكاي سبورتس).
وأضاف الوزير «أنه تقرر القيام مبشاريع رائدة مختلفة،
حتى ميكن ضمان التنفيذ الحقا» ،وأوضح هادلستون أنه
متفائل على الرغم من أن املسألة عبارة عن القيام بـ»خطوات

طفل رضيع» .وصرح هادلستون بأن اخلطط الرامية إلى
تنفيذ البرنامج بحلول مطلع أكتوبر املقبل ،تعني أن الدوري
اإلجنليزي سيبدأ ب��دون جمهور ،ألن من املزمع انطالق
البرمييرليج ،يوم  12من سبتمبر املقبل.

فيرنر يكشف أن «المبارد» أقنعه باالنضمام إلى تشيلسي

تيمو فيرنر
كشف املهاجم األملاني الدولي تيمو فيرنر املنتقل
حديثاً الى تشيلسي االنكليزي أن وجود مدرب األخير
فرانك المبارد على رأس اجلهاز الفني كان سببا ً أساسيا ً
في انضمامه إلى الفريق اللندني .وسجل فيرنر 34
هدفاً في مختلف املسابقات في صفوف اليبزيغ موسم
 2020-2019قبل أن ينتقل الى البلوز الشهر املاضي.
وأكد فيرنر أن رؤية المبارد حول مركزه في خط الهجوم
اجلديد في الفريق ال��ى جانب املغربي حكيم زياش
املنتقل إليه من أياكس امستردام الهولندي ،جعلته
يقتنع بالقدوم إلى تشيلسي وقال في هذا الصدد ملوقع

البلوز الرسمي «كان (المبارد) املفتاح ،تكملنا كثيرا ً عن
أشياء مثل أسلوب اللعب ،الطريقة التي يريد أن يلعب
فيها وكيف يراني في خط املقدمة وكيفية تأقلمي مع هذا
األمر».
وأضاف «عندما تسنح لك الفرصة لترحل عن ناديك
القدمي واالنتقال إلى ناد كبير مثل هذا ،كان ذلك بالنسبة
إلي حلماً حتول الى حقيقة ألن تشيلسي هو بالفعل ناد
كبير».
وتابع «أعرف بعض الالعبني عندما توجوا بدوري
أبطال أوروب��ا أمثال ديدييه دروغبا وفرانك المبارد

وبتر تشيك ،وأريد أن أكون جزءا ً من حقبة جديدة هنا
وبالتالي سأبذل قصارى جهدي».
وختم «سأحاول تسجيل أكبر عدد من األه��داف في
صفوف تشيلسي ألن ذلك هو السبب األساسي للتعاقد
معي .أري��د نقل ع��دوى تسجيلي األه��داف في صفوف
اليبزيغ إلى هنا ورمبا أسجل عددا ً أكبر من األهداف».
وجنح تشيلسي في حجز مقعده في دوري أبطال
أوروبا املوسم املقبل بفوزه على ولفهرمابتون 2-صفر
في املرحلة االخيرة ليحتل املركز الرابع.
ويبدو أن الفريق اللندني في طريقه لتعزيز صفوفه
باملزيد من الالعبني حيث أش��ارت تقارير إلى اقتراب
صانع ألعاب باير ليفركوزن كاي هافرتس من االنتقال
إليه في األيام املقبلة.
وكشف تقرير صحفي أن تشيلسي مستعد خلسارة
نحو  20مليون جنيه إسترليني ،للتخلي عن حارسه
اإلسباني كيبا أريزاباالجا ،هذا الصيف.
وج��اء ق��رار تشيلسي ،بسبب املستويات الضعيفة
للغاية التي قدمها كيبا مع البلوز خالل املوسم احلالي
وارتكاب الكثير من األخطاء.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،فمن
املستبعد أن ينجح تشيلسي في احلصول على مقابل
م��ادي مشابه للسعر ال��ذي اشترى به كيبا من أتلتيك
بلباو قبل عامني.
واآلن تبدو إدارة الفريق اللندني عازمة على السماع
لعروض مببلغ أقل من  50مليون جنيه إسترليني.
وكان تشيلسي قد تعاقد مع كيبا مقابل  71مليون
جنيه إسترليني ،في صيف  ،2018قادمًا من صفوف
أتلتيك بلباو ،من أجل تعويض رحيل البلجيكي تيبو
كورتوا إلى ريال مدريد في نفس العام.
أيضا
وأوضحت الصحيفة ،أن تشيلسي سيسمح ً
برحيل كيبا على سبيل اإلعارة ملدة موسم أو أكثر ،في
حالة عدم وصول أي عرض للشراء.

«بورمنوث» يدرس االستعانة بالقضاء إلسقاط «أستون فيال»

غاب العب الوسط البرازيلي أرتور ميلو عن
استئناف تدريبات فريقه برشلونة اإلسباني
وأش��ار مصدر في ال��ن��ادي الكاتالوني إل��ى أن
االخير يدرس اتخاذ إجراءات بحقه.
وق��ال املصدر من دون أن يدلي مبعلومات
إضافية «ل��م ينضم الالعب إل��ى التشكيلة كما
كان متوقعاً ونحن ندرس اإلجراءات التي ميكن
أن نتخذها» .وبحسب الصحف اإلسبانية ،فإن
ارتور ال يزال في البرازيل ويرفض العودة إلى
صفوف فريقه حيث لم يلعب اي دقيقة منذ إعالن
انتقاله رسميا ً إلى يوفنتوس اإليطالي في صفقة
ستشهد انتقال صانع األلعاب البوسني ميراليم
بيانيتش من يوفنتوس اإليطالي في االجت��اه
املعاكس في  30يونيو املاضي.
وك��ان الناديان اتفقا على بقاء الالعبني في
صفوف فريقيهما حتى نهاية املسابقات الرسمية

ملوسم  2020-2019الذي تأذى بسبب فيروس
كورونا املستجد.
وكشفت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو»
ال��ص��ادرة في برشلونة أن «ارت���ور ق��ال إن��ه ال
نية لديه للعودة وطالب بفسخ عقده مع نادي
بالوغرانا».
بيد أن برشلونة ليس في وارد قبول طلب
الالعب وقد فتح إجراء تأديبيا ً بحقه.
وعاود العبو برشلونة تدريباتهم بعد فترة
توقف قصيرة على إثر انتهاء الدوري احمللي في
 19متوز/يوليو الذي شهد تتويج ريال مدريد
بطالً.
ويستعد برشلونة خلوض مباراة اإلياب من
ال��دور ثمن النهائي ضد نابولي االيطالي على
ملعب كامب نو علما أن مباراة الذهاب انتهت
بتعادل الفريقني .1-1

بشكتاش يقدم عرضا هزيال
لإلبقاء على النني

محمد النني

قدم ن��ادي بشكتاش التركي عرضاً هزي ً
ال
لإلبقاء على الالعب املصري محمد النني جنم
خط وس��ط آرس��ن��ال اإلجنليزي ملوسم آخر.
ولعب النني معارا ً إلى بشكتاش في املوسم
املنقضي وانتهت إعارته وتقرر عودته إلى
آرسنال حلني حسم مصيره باملوسم اجلديد.
وك��ش��ف تقرير ن��ش��ره م��وق��ع ()milliyet
ال��ت��رك��ي ع��ن رغ��ب��ة بشكتاش ف��ي تخفيض

الراتب السنوي للنني من  2.5مليون يورو إلى
النصف على أن يتحمل آرسنال دفع باقي قيمة
عقده .وكانت تقارير تركية قد كشفت عن تلقي
النني اتصاالت من نادي ترابزون سبور للفوز
بخدماته في املوسم املقبل .وأعلن عالء نظمي،
مدير أعمال الالعب املصري في تصريحات
إعالمية سابقة أن النني لديه عروض فرنسية
وأملانية.

رابطة «البوندسليغا» جتتمع حلسم
عودة اجلماهير للمالعب

هل تعود اجلماهير إلى املالعب األملانية

لقطة مباراة أستون فيال وشيفيلد يونايتد التي أثارت اجلدل

يتوقع أن يبحث مجلس إدارة ن��ادي
ب��ورمن��وث ،ما إذا ك��ان سيتخذ أي إج��راء
قانوني بشأن خطأ تقنية خط املرمى الذي
حدث في لقاء أستون فيال وشيفيلد يونايتد
في يونيواملاضي ،وترتب عليه هبوطه من
الدوري املمتاز.
وذك��رت هيئة اإلذاع��ة البريطانية (بي.
بي.سي) ،أن مسؤولي تقنية «عني الصقر»
اعتذروا لفريق شيفيلد لعدم احتساب هدف
في املباراة بعدما عبرت الكرة خط املرمى.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي ،وأنهى
أستون فيال املوسم بفارق نقطة واح��دة
عن فريق بورمنوث الذي هبط من الدوري
املمتاز.
ويعقد ب��ورمن��وث اجتماعا خ�لال هذا
األس��ب��وع للتباحث ب��ش��أن ه��ذه املسألة.
وحتى اآلن لم تصدر أي تعليمات للمحامني.
وعقب اخلطأ ال��ذي وق��ع في  17يونيو
املاضي ،ذك��ر مسؤولو «ع�ين الصقر» في
ب��ي��ان« :إن الكاميرات السبع امل��وج��ودة

ف��ي امل��درج��ات ح��ول منطقة امل��رم��ى كانت
محجوبة بواسطة احلارس واملدافع وقائم
املرمى .ولم يحدث مثل هذا احلجب من قبل
خالل  9آالف مباراة كانت فيها تقنية خط
املرمى (عني الصقر) متواجدة».
وأض���اف ال��ب��ي��ان« :تقنية ع�ين الصقر
ت��ع��ت��ذر ب���دون حت��ف��ظ ل��راب��ط��ة ال����دوري،
وشيفيلد يونايتد وكل الذين تأثروا بهذا
احلادث».
ف���ي ه����ذا ال��ت��وق��ي��ت ،ذك�����رت اجل��ه��ة

املسؤولة عن حكام املباريات في كرة القدم
اإلجنليزية ،إن تقنية حكم الفيديو املساعد
لم تتدخل بسبب الظرف الفريد من نوعه
وذك��رت إنها ستراجع في املستقبل كيفية
التعامل مع أحداث مشابهة.
وتنص قواعد مجلس االحت��اد الدولي
لكرة القدم (إيفاب)« :من حيث املبدأ ،فإنه
ال ميكن إبطال نتيجة مباراة بسبب خلل في
تقنية حكم الفيديو املساعد (مثل تقنية خط
املرمى)».

تستعد األن��دي��ة األملانية األس��ب��وع املقبل،
لتقدمي بعض اإلج����راءات الرئيسية املؤقتة،
منها عدم وجود مناطق للوقوف ومنع حضور
جماهير الفريق الزائر وحظر الكحوليات ،من
أجل عودة املشجعني ملالعب كرة القدم.
ودع����ت راب��ط��ة ال�����دوري األمل���ان���ي ،ال��ي��وم
الثالثاء ،لعقد اجتماع آخر للجمعية العمومية
لألندية الـ 36التي تشكل دوري الدرجة األولى
(بوندسليجا) ودوري ال��درج��ة الثانية ،في
الرابع من أغسطس املقبل ،حيث سيتم االتفاق
على هذه اإلجراءات.
وبينما يتوقع أن توافق األندية ،يرجح أن
تعترض منظمات اجلماهير.
وأك���دت راب��ط��ة ال����دوري األمل��ان��ي ،أن هذه
اإلج��راءات مبثابة «تعديالت مؤقتة» ،من أجل
«تسهيل االمتثال واالل��ت��زام بقواعد التباعد
االجتماعي ،وإجراءات النظافة في املالعب وسط

حالة الوباء املستمرة».
وش���ددت ال��راب��ط��ة ،أيضا على أن جماهير
الفريق الزائر ،ومناطق الوقوف عناصر أساسية
في ثقافة املشجع األملاني.
وسيتم منع دخ��ول جماهير الفريق الزائر
حتى نهاية ال��ع��ام ،بينما سيتم إع���ادة تقييم
مناطق الوقوف ومبيعات الكحوليات ،مبجرد
انتهاء العمل بالقيود الوطنية احلالية ،ملواجهة
فيروس كورونا يوم  31أكتوبر.
وأرس��ل��ت راب��ط��ة ال���دوري األمل��ان��ي ،الشهر
املاضي لكل األندية املبادئ األساسية لعودة
اجلماهير.
بينما يجب على كل نادي أن يتفق مع السلطات
الصحية احمللية ،على كيفية حضور اجلماهير
املباريات في املالعب وأعدادها ،تريد الرابطة أن
تقرر جميع األندية بعض اجلوانب قبل انطالق
املوسم في سبتمبر.

