
قاد املدافع الدولي يوشوا كيميش فريقه بايرن ميونيخ 
املتصدر إلى حسم »الكالسيكر« أمام مضيفه ومطارده 
امل��ب��اش��ر ب��وروس��ي��ا دورمت��ون��د ف��ي ص��احل��ه -1صفر 
على ملعب »سيغنال إيدونا ب��ارك« في املرحلة الثامنة 
والعشرين من الدوري األملاني لكرة القدم واالقترب من 

اللقب الثامن تواليا.
وسجل كيميش الهدف الوحيد في هذا ال�«الكالسيكر« 
الذي أقيم للمرة األولى في تاريخه بدون جمهور بسبب 
فيروس كورونا املستجد، في الدقيقة 43 معززا موقع 
فريقه في الصدارة برصيد 64 نقطة، بفارق سبع نقاط 
أمام دورمتوند قبل ست مراحل من نهاية املوسم، وبات 

قريبا جدا من اللقب الثالثني في تاريخه.
وه��و ال��ف��وز الثالث على ال��ت��وال��ي لبايرن ميونيخ 
منذ االستئناف والسابع تواليا منذ سقوطه في فخ 
التعادل السلبي امام ضيفه اليبزيغ في املرحلة احلادية 
والعشرين في التاسع من فبراير املاضي، وال�20 هذا 

املوسم.
وجدد بايرن فوزه على دورمتوند بعدما كان سحقه 
برباعية نظيفة ذهابا في ميونيخ، ليحقق فوزه ال�48 
في 102 مواجهة في تاريخ مبارياتهما مقابل 25 خسارة 

و29 تعادال.
في املقابل، فشل دورمتوند في الثأر خلسارته املذلة 
ذهابا وتلقى ضربة موجعة في سعيه الى اللقب التاسع 
في تاريخه واالول منذ 2012، كونه كان ميني النفس 
بالفوز لتقليص الفارق الى نقطة واحدة وإشعال املنافسة 
على اللقب، بيد أنه بات اآلن مهددا بلحاق اليبزيغ به 
الى الوصافة في حال فوز االخير على ضيفه هرتا برلني 

األربعاء في ختام املرحلة.
وهي اخلسارة االولى لدورمتوند في مبارياته السبع 

األخيرة واألولى بعد فوزين عقب استئناف املنافسات.
وعلق كيميش قائال »الكل كان يعلم أهمية هذه النقاط 
الثالث، واآلن نحن في وضعية مريحة. سيكون األمر 
صعبا على دورمتوند ذهنيا، على الرغم من أنه يتعني 

علينا التأكيد في املباريات املقبلة«.
وعن الهدف، قال »كنا نعرف أن )احلارس السويسري 
رومان( بوركي يخرج دائما عن عرينه. إنه أجمل هدف 

في مسيرتي االحترافية وهو هدف مهم جدا«.
من جهته، قال مدرب بايرن هانزي فليك »هل سأفوز 
بأول لقب في مسيرتي التدريبية؟ لست رجال يقرأ في 
املستقبل، ولكنه فوز مهم، وخطونا خطوة كبيرة نحو 
األمام. أنا سعيد جدا بأداء الفريق، بقوا مركزين، حذرين 

وجريئني«.
ويخوض بايرن اختبارا سهال في املرحلة املقبلة عندما 
يستضيف فورتونا دوسلدورف السادس عشر والذي 
يعاني من أجل البقاء في الدرجة األول��ى، قبل أن يلعب 
مباراتني قويتني ضد مضيفه باير ليفركوزن اخلامس 
وضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ الرابع وهما أحد أربعة 
فرق هزمته هذا املوسم حيث تغلب عليه ليفركوزن 1-2 

في ميونيخ، ومونشنغالدباخ 2-1 على أرض األخير.
ويلعب بايرن مباريات الثالث االخيرة ام��ام برمين 

وفرايبورغ وفولفسبورغ.
وخ��اض بايرن امل��ب��اراة في غياب الرباعي نيكالس 
زوله واإلسباني ثياغو الكانتارا والبرازيلي كوتينيو 

والفرنسي كورونتان توليسو بسبب اإلصابة.
في املقابل، جلس البلجيكي أكسل فيتسل واالنكليزي 
ج��اي��دون س��ان��ش��و وإمي����ري ج���ان ع��ل��ى م��ق��اع��د ب��دالء 

دورمتوند، وغاب القائد ماركو رويس بسبب االصابة.
وكان دورمتوند صاحب االفضلية في بداية املباراة 
وكاد يفتتح التسجيل في مناسبتني قبل ان يفرض بايرن 
ميونيخ ضغطا قويا عاليا على العبي أصحاب األرض 
الذين تراجعوا إلى الدفاع وكاد النادي البافاري بدوره 
يفتتح التسجيل في مناستني قبل أن يفعلها كيميش في 

نهاية الشوط االول بتسديدة خادعة.
ودف��ع م��درب دورمت��ون��د السويسري لوسيان فافر 
بسانشو وجان مطلع الشوط الثاني مكان يوليان براندت 
والدمناركي توماس ديالني لتنشيط تشكيلته لكن دون 
جدوى قبل ان يدفع باالميركي جيوفاني رينا مكان هاالند 
الذي تعرض لالصابة )72( ومن بعده ماريو غوتسه 

)80( وفيتسل )85( دون أن تتغير النتيجة.
وق��ال املدافع ماتس هوملز »نحن، يتعني علينا اآلن 
الفوز في املباريات الست املتبقية، ولكن من اآلن، بايرن 
ميلك مصيره ب��ني يديه ليكون بطال م��ن ع��دم��ه. )عن 

هدف كيميش( أحيانا املباريات حتسم بهذه الضربات 
العبقرية. كانت احلال كذلك اليوم«.

ام��ا م��درب فافر فقال »لعبنا جيدا طيلة 90 دقيقة، 
كان يتعني علينا أن نكون أسرع في الهجوم. افتقدنا الى 
القليل من الدقة واحلركة. لم نسدد كثيرا على املرمى. 
بالتأكيد اجلميع يعلمون أننا نفتقد املشجعني. التتويج 
باللقب سيكون األمر صعبا، هناك فارق سبع نقاط وست 

مباريات متبقية«.
وكاد النروجي إرلينغ هاالند يفعلها مبكرا بتسديدة 
زاحفة من خارج املنطقة مرت بني قدمي حارس املرمى 
العمالق مانويل نوير وابعدها املدافع جيروم بواتنغ من 

باب املرمى اخلالي )1(.
وت��دخ��ل ن��وي��ر ال���ذي خ���اض م��ب��ارات��ه ال�400 في 
البوندسليغا منذ بداية مسيرته موسم 2007-2006، 
في توقيت مناسب للتصدي لتسديدة قوية لبراندت 
على دفعتني )4(. وكانت أول فرصة لبايرن من تسديدة 
عكسية لهدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

تصدى لها حارس دورمتوند)10(.

خسارة مذلة لليفركوزن
وأنقذ مواطنه قائد دورمت��ون��د لوكاس بيسيتشيك 
مرماه من ه��دف السبق للضيوف عندما ابعد من باب 
املرمى تسديدة لسيرج غنابري من مسافة قريبة )20(، 
قبل أن يتدخل بوركي ببراعة للتصدي لتسديدة قوية 

للجناح الفرنسي كينغسلي كومان )24(.
وأنقذ بوركي مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة 

قوية لغوريتسكا من خارج املنطقة )40(.
وجنح كيميش بذكاء في منح التقدم لبايرن ميونيخ 
بتسديدة ساقطة رائعة من خارج املنطقة مستغال خروج 
بوركي من عرينه )43( مسجال هدفه الثالث هذا املوسم، 

جميعها من خارج املنطقة.
وك���اد ه��االن��د ي���درك ال��ت��ع��ادل عندما تلقى ك��رة من 
البلجيكي ثورغان ه��ازار داخ��ل املنطقة فهيأها لنفسه 
وسددها قوية بيسراه ارتطمت بيد بواتنغ ال��ذي فقد 
توازنه فاحتسب احلكم ركلة ركنية بعدما جلأ لتقينة 
املساعدة بالفيديو »في إيه آر« للتأكد من تعمد املدافع 

البافاري ملس الكرة باليد )58(.
وجرب البرتغالي رافايل غيريرو حظه من ركلة حرة 
مباشرة بني يدي نوير )75(، وتابع نوير تألقه بتصديه 

ببراعة لتسديدة محمود داهود من خارج املنطقة )80(.
وحرم القائم األمين ليفاندوفسكي من التعزيز عندما 

رد تسديدته القوية بيسراه من خارج املنطقة )83(.
وفشل بوروسيا مونشنغالدباخ وباير ليفركوزن 
في استغالل خسارة بوروسيا دورمتوند، حيث سقط 
األول في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيردر برمين، 
ومني الثاني بخسارة مذلة أم��ام مضيفه فولفسبورغ 
بهدف للنمسوي يوليان باومغارتلينغر )85( مقابل 
أربعة أه��داف للكرواتي مارين بونغراتشيتش )43 
و75( وماكسيميليان أرنولد )64( والسويسري ريناتو 

سشتيفن )67(.
وانتزع مونشنغالدباخ املركز الرابع بفارق االهداف 

من ليفركوزن برصيد 53 نقطة لكل منهما.
وتعادل اينتراخت فرانكفورت مع ضيفه فرايبورغ 
بثالثة أهداف للبرتغالي أندريه سيلفا )35( والياباني 
دايتشي كامادا )79( واألميركي تيموثي تشاندلر )82( 
مقابل ثالثة أه��داف لإليطالي فينتشنزو غريفو )28( 

ونيلز بيترسن )67( ولوكاس هولير )69(.

فرحة العبي بايرن ميونيخ 
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ليفربول يعيد ثمن التذاكر جلماهيره

جماهير ليفربول
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دورمتوند على  بفوزه  »البوندسليغا«  لقب  يالمس  ميونيخ  بايرن 

انضم ليفربول متصدر ال��دوري اإلجنليزي، 
إل��ى أن��دي��ة املسابقة التي أعلنت أنها ستعيد 
حلاملي التذاكر من مشجعيها كامل أموال تذاكر 
املباريات، التي لم يخضها الفريق على ملعبه 

بعد هذا املوسم.
وتوقفت منافسات كرة القدم في بريطانيا 
منذ 13 مارس املاضي بسبب أزمة وباء فيروس 

كورونا املستجد.
وأك��دت احلكومة أن املباريات ستقام بدون 

حضور اجلماهير عند استئناف املنافسات.
ويقف ليفربول على بعد انتصارين فقط من 
حسم التتويج بلقب الدوري للمرة األولى خالل 
30 عاما، حيث يحتل الصدارة بفارق 25 نقطة 
أم��ام أق��رب منافسيه مانشستر سيتي صاحب 
املركز الثاني، وذلك قبل تسع مراحل من نهاية 

املسابقة.
وذكر ليفربول في بيان له اليوم الثالثاء:«كل 

املشجعني الذين قاموا بشراء تذاكر من النادي، 
ألي من املباريات األربعة املتبقية للفريق على 
ملعبه ف��ي ال����دوري، س��ي��س��ت��ردون قيمة تلك 

التذاكر«.
وتابع البيان: »نطلب من جميع املشجعني 
ان��ت��ظ��ار وص���ول رس��ائ��ل أخ���رى م��ن ال��ن��ادي، 
واالمتناع عن التواصل معنا بخصوص استرداد 

املبالغ في الوقت احلالي«.
وأع��ل��ن��ت 12 م��ن األن��دي��ة ال��20 ب��ال��دوري 
اإلجنليزي املمتاز، رسميا، إعادة أموال التذاكر 
للمشجعني، وقد ضمت القائمة أيضا إيفرتون 
جار ليفربول، ومنافسه على اللقب مانشستر 
سيتي. بينما تضم قائمة األندية التي لم تعلن 
موقفها رسميا ب��ش��أن ال��ت��ذاك��ر، أس��ت��ون فيال 
وب��ورمن��وث وك��ري��س��ت��ال ب���االس ونيوكاسل 
يونايتد وشيفيلد يونايتد وساوثهامبتون 

وواتفورد و وولفرهامبتون.

دايك فان  رفضوا  هولندا  كبار  ستام: 

فان دايك

أش��اد امل��داف��ع الهولندي السابق ملانشستر 
يونايتد، ياب ستام، مبواطنه فيرجيل فان دايك، 

جنم ليفربول.
وق��ال ستام لشبكة »ESPN«: »م��ن اجليد 
رؤية مدافع هولندي آخر يصل إلى تلك املكانة، 
وي��واص��ل ت��ط��وي��ر ن��ف��س��ه، خ��اص��ة ف��ي حالة 

فيرجيل«.
وتابع: »ففي بداية مسيرته، عندما كان يلعب 
في صفوف جرونينجن، لم يؤمن أحد بقدراته، 

أو ينظر إليه باعتباره أحد أبرز املدافعني«.
وأضاف: »أندية النخبة في هولندا لم ترغب 
في شرائه، وبالتالي أصبح أمامه خيار االنتقال 
السكتلندا واللعب لسيلتيك.. ت��ط��وره هناك 
ك��ان رائ��ًع��ا، باللعب في دوري صعب للغاية 

ومختلف، ويضم العبني جيدين، األم��ر الذي 
ساعده ألن يصبح العبا أفضل«.

وواص��ل: »بعدها اتخذ خطوة البرمييرليج 
جت��اه ساوثهامبتون، وم��رة أخ��رى اللعب في 
دوري صعب، وأفضل من الدوري االسكتلندي.. 
كان ذلك تطورا عظيما، ويخبرك شيئا ما عنه 

كشخص وكالعب«.
واستكمل س��ت��ام: »يجب أن يكون بداخلك 
الرغبة في التطور، والتعلم من املواقف، وهو 

جنح في ذلك، واآلن يتواجد في ليفربول«.
وختم: »إنها خطوة كبيرة رفقة ناٍد كبير، إلى 
جانب العديد من الالعبني أصحاب اجلودة، وهو 
قائد في هذا الفريق.. من الرائع أيًضا مشاهدته 

يبلي البالء احلسن مع املنتخب الوطني«.

غير زي��ن الدين زي���دان، املدير الفني لريال مدريد، 
موقفه من مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش، بحسب تقرير 

صحفي إسباني.
وارتبط اسم يوفيتش )22 عاًما( بالرحيل عن الفريق 
امللكي، خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة، بعدما 
فشل في تقدمي نفس املستوى، الذي ظهر به مع آينتراخت 

فرانكفورت في املوسم املاضي.
لكن صحيفة »ماركا« املدريدية، قالت إن زيدان سيبقي 
على يوفيتش، املوسم املقبل، على أمل استعادة مستواه 

السابق.
وأوضحت الصحيفة أن ري��ال مدريد يثق في النجم 
الصربي، وليست لديه نية لبيعه، وه��و نفس موقف 
الالعب، الذي يرغب في إكمال مغامرته في سانتياجو 

بيرنابيو.
وأشارت إلى أن موقف امليرينجي، يعود أيًضا لصعوبة 
حتقيق ربح مادي من وراء يوفيتش، أو حتى بيعه بنفس 

القيمة التي انضم بها من فرانكفورت )60 مليون يورو(.
ويتعافى صاحب ال�22 عاًما حالًيا من إصابة، في 
املفصل اخلارجي للقدم اليمنى، تعرض لها خالل فترة 

احلجر املنزلي. يوفيتش

زيدان سيبقي على يوفيتش في ريال مدريد

أع������رب اإلس���ب���ان���ي ب��ي��ب 
غ��واردي��وال، م��درب مانشستر 
سيتي، عن سعادته مبستوى 
اللياقة البدنية لالعبيه، مع 
اقتراب استئناف البرمييرليج 
من جديد بعد توقف دام ألكثر 
م���ن ش��ه��ري��ن؛ ب��س��ب��ب تفشي 
ف���ي���روس ك����ورون����ا. وب����دأت 
األن���دي���ة امل��رح��ل��ة األول����ى من 
التدريبات، والتي تعتمد على 
التباعد االجتماعي والتدرب في 
مجموعات من 5 العبني، ومن 
املنتظر أن تتفق األن��دي��ة على 
ب��دء املرحلة الثانية على أمل 
التواصل التفاق بشأن موعد 
استئناف النشاط م��ن جديد. 
وقال غوارديوال، في تصريحات 
للموقع ال��رس��م��ي ملانشستر 
س��ي��ت��ي: »ال���الع���ب���ون ع���ادوا 
بصورة مثالية، كانوا يتطلعون 
للعودة وال��ت��درب م��رة أخ��رى 
والقيام باألمر ال��ذي يحبونه، 
ع��ادوا بشكل مثالي، نتبع اآلن 
القوانني وال��ب��روت��وك��ول، هذا 
هو األم��ر األه��م، وال نقوم بأي 
ش��يء خ��اص«. وأض��اف: »عند 
التحدث عن أشخاص خاصة، 
بالطبع هم األطباء واملمرضني 
والعلماء واملنظفني، فجميعهم 

خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ 
حياتنا، وعندما مت��ر مبوقف 
خ��اص ح��ول العالم، عليك أن 
تتأقلم، وأعتقد أن اجلماهير في 
جميع أنحاء العالم ينتظرون 
مشاهدة كرة القدم، نرغب في 
ال��ع��ودة، ولكن األول��وي��ة اآلن 
ألمور أخرى«. وتابع: »الرسالة 
هي ابقى آمًنا وح��ذًرا، وعندما 
يكون كل شيء ممكن، سنعود، 
وستكون العودة أواًل بدونهم 

)اجل��م��اه��ي��ر(، ولكن نأمل في 
ال��ع��ودة إل��ى النظام املعتاد«. 
وواص��ل: »األم��ر األه��م اآلن هو 
اتباع التعليمات، إذا أخبرونا 
بضرورة ارتداء كمامة والبقاء 
في املنزل واحلفاظ على التباعد 
االج��ت��م��اع��ي، ع��ل��ي��ن��ا حينها 
ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك، ف��ه��ن��اك الكثير 
م��ن األش��خ��اص ف��ي املنظومة 
الصحية ي��ع��رض��ون حياتهم 

للخطر من أجلنا«.

غوارديوال  سعيد مبستوى اللياقة 
البدنية لالعبي مانشستر سيتي

طالبت أندية دوري الدرجة األول��ى اإليطالي 
لكرة القدم الشركات مالكة حقوق البث التلفزيوني 
بالدفعة األخيرة من مستحقات املوسم احلالي 

املتوقف بسبب جائحة كورونا.
وتوقفت منافسات الدوري اإليطالي في التاسع 
م��ن م���ارس وت��رغ��ب راب��ط��ة ال����دوري واالحت���اد 
اإليطالي لكرة القدم في استئناف املوسم واللعب 

بدون جماهير.

وستقرر احلكومة اإليطالية مصير البطولة يوم 
اخلميس. وقالت رابطة ال��دوري في بيان »تؤكد 
اللجنة التنفيذية    لرابطة دوري الدرجة األولى 

على ضرورة احترام بنود التعاقد«.
والقسط األخ��ي��ر ج��زء م��ن ال��رس��وم السنوية 
البالغة 1.3 مليار يورو التي يدفعها مالكو احلقوق 
إلى أندية الدوري اإليطالي من أجل بث املباريات 

وفقا التفاق مدته 3 سنوات وينتهي املوسم املقبل.

أندية »الكالتشيو« تطالب بالدفعة 
األخيرة من حقوق البث التلفزيوني

هل تشكل حقوق البث التلفزيوني أزمة للدوري اإليطالي
غوارديوال يقود تدريبات مانشستر سيتي

رئيس اللجنة اإلسبانية ال ميانع 
2022 تأجيل األوملبياد إلى 

أكد أليخاندرو بالنكو رئيس اللجنة األوملبية اإلسبانية، أنه 
يتعني رف��ض إق��ام��ة دورة األل��ع��اب األوملبية القادمة ف��ي 2021 
بالعاصمة اليابانية طوكيو، حال وج��ود أدن��ى خطر على صحة 
الرياضيني. وأوضح بالنكو في تصريحات على قناة تيليديبورتي، 

ونشرتها وكالة أنباء أوروبا برس »يجب السيطرة على كل شيء«.
وتابع »اجلميع يتحدثون عن أن التوصل للقاح هو احلل. لكن 
يتعني ع��دم إقامة األوملبياد في طوكيو ح��ال وج��د أي خطر على 
الرياضيني. األول��وي��ة للصحة، يجب أن تكون كل األم��ور حتت 

السيطرة«.
وإضافة لهذا، أب��دى بالنكو إعجابه باملعلومات اجلديدة التي 
أشارت إلى أن األوملبياد قد تتأجل إلى 2022 حال وجدت أي مخاطر 

حتيط بإقامة هذه الدورة في 2021.
وعن إمكانية إقامة أوملبياد طوكيو 2021 بدون حضور اجلماهير 
في املنافسات املختلفة لهذه النسخة من ال��دورات األوملبية، قال 

بالنكو إن اللجنة األوملبية الدولية تدرس كل اخليارات.

سولسكاير منبهر بالعبي 
مانشستر بعد عودة التدريبات

أبدى النرويجي أولي جونار سولسكاير، املدير الفني ملانشستر 
يونايتد، سعادته بعودة فريقه للتدريبات بعد فترة من الغياب؛ 

بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا املستجد.
وحتدث سولسكاير في تصريحات للموقع الرسمي النادي، للمرة 

األولى منذ عودة الالعبني ملركز تدريبات الفريق األسبوع املاضي.
وقال سولسكاير: »كان من الرائع العودة للتدريبات، الالعبون 

كانوا مذهلني، األجواء كانت جيدة واستمتعوا بها«.


