
تلقت خطط ال���دوري اإلجن��ل��ي��زي املمتاز لكرة القدم 
الستئناف املوسم في 17 يونيو دفعة إضافية إذ لم تسفر 
أحدث مجموعة من فحوص فيروس كورونا املستجد عن أي 

حاالت إيجابية.
وأجريت هذه الفحوص يومي اخلميس واجلمعة.

وق��ال��ت راب��ط��ة ال���دوري اإلجن��ل��ي��زي املمتاز ف��ي بيان 

”الدوري املمتاز يؤكد اليوم أن في يومي اخلميس 28 مايو 
واجلمعة 29 مايو خضع 1130 العبا وعامال الختبار 

كوفيد19- ولم تكن هناك أي حالة إيجابية“.
وفي اجلوالت الثالث السابقة من الفحوص منذ استئناف 

التدريبات ظهرت 12 حالة إيجابية.
وتوقف الدوري املمتاز منذ مارس بسبب تفشي الفيروس 

لكن الرابطة أعلنت يوم اخلميس استئناف املوسم في 17 
يونيو بشرط استيفاء جميع إجراءات السالمة.

وف��ي وق��ت سابق أعطت احلكومة البريطانية الضوء 
األخضر الستئناف رياضات النخبة في إجنلترا اعتبارا من 
اليوم بشرط االلتزام بتوجيهات السالمة الصارمة احملددة 

في بروتوكول املرحلة الثالثة.
وق��ال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة 
الدوري املمتاز إنه يرحب بإعالن احلكومة لكن قال إن هناك 
عمال يجب إجنازه ”لضمان سالمة كل األف��راد املشاركني“ 

في العملية.
وأض��اف ”كل الرياضات الكبرى، مبا في ذلك ال��دوري 
اإلجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از، ك��ان��ت تتعاون م��ع وزارة الثقافة 

والرياضة لتقدمي هذا البروتوكول.
”لم نكن لنصل إل��ى ه��ذه النقطة ب��دون الدعم الكامل 
من احلكومة خاصة وزارة الثقافة والرياضة واخلدمة 

الصحية اإلجنليزية وفريق كبير املسؤولني الطبيني“.
وتابع ”إذا سار كل شيء بشكل جيد، سنستأنف موسم 

2019-2020 في أقل من أسبوعني“.
وتتبقى 92 مباراة على نهاية املوسم، وستقام جميعها 
بدون جماهير، رغم أن رابطة ال��دوري اإلجنليزي املمتاز 
قالت إن كل مباراة ستبث على الهواء مباشرة في اململكة 
املتحدة ع��ن ط��ري��ق ش��رك��اء ال��ب��ث احلاليني وه��م سكاي 
سبورتس وبي.تي سبورت وبي.بي.سي سبورت وأمازون 

برامي.
وتوصلت رابطة ال��دوري اإلجنليزي املمتاز التفاق من 
أجل اتاحة ”نسبة كبيرة“ من املباريات املتبقية للبث احلي 
على منصات مجانية مبا في ذلك بي.بي.سي سبورت ألول 

مرة.

الدوري اإلجنليزي لم يسجل إصابات جديدة بكورونا
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بايرن ميونيخ يسحق فورتونا بخماسية 
ويقترب من لقب »البوندسليغا«

روبرت ليفاندوفسكي تألق وسجل ثنائية
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اإلجنليزي بالدوري  فحوص  أحدث  في  كورونا  لفيروس  إيجابية  حاالت  ال 

كسر املهاجم روب��رت ليفاندوفسكي نحسه 
عندما هز فورتونا دوسلدورف ألول مرة على 
اإلط��الق بتسجيل هدفني ليقود بايرن ميونيخ 
للفوز -5صفر ويقترب البطل من لقبه رقم 30 
ومتديد سجله القياسي في دوري الدرجة األولى 

األملاني لكرة القدم.
ويتصدر بايرن، ال��ذي يسعى للقبه الثامن 
على التوالي، املسابقة برصيد 67 نقطة من 
29 مباراة متقدما بعشر نقاط على بروسيا 

دورمتوند أقرب مالحقيه.
وأنهى ليفاندوفسكي صيامه عن التسجيل 
ضد فورتونا صاحب املركز 16 عندما منح بايرن 
التقدم -3صفر في الشوط األول بعد ثنائية 
ماتياس يورجنسن باخلطأ في مرماه والفرنسي 

بنجامني بافارد.
ويعني ه��ذا أن املهاجم البولندي هز شباك 
جميع ف��رق ال���دوري األمل��ان��ي بعدما فشل في 
التسجيل ف��ي خمس م��واج��ه��ات سابقة ضد 

فورتونا مع بايرن أو فريقه السابق دورمتوند.
ورف��ع ليفاندوفسكي رصيده إل��ى 43 هدفا 
بجميع املسابقات ه��ذا امل��وس��م ليعادل رقمه 

الشخصي الذي حققه في موسم 2017-2016.
وأصبح هانز فليك أول م��درب لبايرن يفوز 
في 22 من أول 25 مباراة متفوقا على رقم بيب 
ج��واردي��وال القياسي باالنتصار 21 م��رة لكن 

املدرب األملاني شدد على أنه يهتم باأللقاب فقط.
وق���ال ف��ي إش���ارة إل��ى ف��وز ب��اي��رن -1صفر 
على دورمت��ون��د ي��وم ال��ث��الث��اء ”لست مهتما 

باإلحصاءات. األم��ر يتعلق بالنجاح وك��ان من 
املهم عدم التراخي بعد الفوز على دورمتوند“.

وأض���اف ألفونسو ديفيز الظهير األيسر 
الذي أحرز الهدف اخلامس ”بعد مباراتنا ضد 
دورمت��ون��د كنا نريد النزول إل��ى أرض امللعب 

وإظهار الرغبة ذاتها“.
وخطف امل��داف��ع الفرنسي ب��اف��ارد األض��واء 
عندما سدد كرة حولها يورجنسن في شباكه بعد 
15 دقيقة ثم أضاف الهدف الثاني بضربة رأس 
فشل احلارس فلوريان كاستنماير في إبعادها 

قبل مرور نصف ساعة من اللعب بقليل.
وجاء الدور على ليفاندوفسكي ليستلم شعلة 
التألق من زميله بعدما بدأ هجمة رائعة وأنهاها 

في املرمى في الدقيقة 43 من مدى قريب.
وجعل ليفاندوفسكي النتيجة -4صفر في 
بداية الشوط الثاني بلمسة بكعب القدم من 

متريرة سيرج جنابري العرضية املنخفضة.
وأكمل ديفيز اخلماسية في الدقيقة 52 بعد 
مروره من ثالثة مدافعني وسدد الكرة في شباك 
كاستنماير الذي أنقذ العديد من الفرص في آخر 

نصف ساعة ليحرم بايرن من فوز أكبر.
وأصبح بايرن أول فريق في دوري األضواء 
يحرز 86 هدفا بعد 29 م��ب��اراة ليكسر رقمه 
القياسي برصيد 84 هدفا في موسم 1973-
1974. وبقي فورتونا ف��ي امل��رك��ز 16 املؤهل 
مللحق البقاء برصيد 27 نقطة متأخرا بنقطة 
واحدة عن ماينتس ومتقدما بنقطتني على فيردر 

برمين الذي ميلك مباراة مؤجلة.

عودة اجلماهير ممكنة 
في نهائي كأس إجنلترا

أحملت تقارير صحفية، إلى احتمالية عودة 
اجلمهور إل��ى املالعب اإلجنليزية، في نهائي 
كأس إجنلترا املزمع إقامته في األول من أغسطس 

املقبل.
ووفقا لصحيفة »ميرور«، فإن خططا جتري 
دراستها للسماح ب�10 آالف مشجع من كل فريق، 
بحضور نهائي ك��أس إجنلترا على مدرجات 

ملعب »وميبلي« العريق.
وأش���ارت الصحيفة، إل��ى أن ه��ذا االق��ت��راح، 
يرتبط بنزول معدل ع��دوى فيروس كورونا 

املستجد في ذلك احلني إلى ما دون 0.5 شخص.  

وأض��اف��ت »م��ي��رور« أن��ه ف��ي ح��ال سمحت 
السلطات احلكومية الصحية بهذا األم��ر، فإن 
»وميبلي« هو امللعب األمثل لتطبيقه، خصوصا 
وأنه يتسع ل�90 ألف متفرج، ما يعني أن إمكانية 
وجود مسافات معقولة بني املشجعني، إضافة 
إلى خروج آمن من امللعب مع عدم وجود تدفق 

للجمهور.
وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أش��ارت 
إلى تفاؤل رابطة الدوري اإلجنليزي املمتاز، في 
إمكانية عودة اجلمهور إلى املباريات بالتدريج 

في املوسم املقبل.

ص��دم األي��رل��ن��دي جيسون ماكتير، جن��م ليفربول 
اإلنكليزي السابق، مشجعي ناديه عندما ص��ّرح بأّن 
النجم الفرنسي كيليان مبابي ال يناسب ليفربول في 

الوقت الراهن.
وتأتي تصريحات ماكتير، الذي تقّمص زي ليفربول 
ف��ي الفترة ب��ني 199٥ و1999، ف��ي وق��ت ت���زداد فيه 
الشائعات ح��ول رغبة ال���«ري��دز« ف��ي استقطاب جنم 
الديوك املتوج مع منتخب بالده بلقب املونديال قبل عامني 

في روسيا.
وق��ال ماكتير: »وظيفة يورغن كلوب هو وض��ع ما 

يتصوره مناسباً للفريق ف��ي امل��وس��م املقبل ووض��ع 
استراتيجيات امل��واس��م املقبلة. ال ميكن التشكيك في 
جنومية مبابي ولكن لست متأكداً من أّن هذا الوقت هو 

املناسب لقدومه إلى أنفيلد«.
وتابع: »حالياً هو ليس الالعب املناسب لليفربول، 
وهذا ليس رأيي أنا فقط. كما أنني لست متأكداً من أنه 
)مبابي( من طينة الالعبني الذين يحبذ كلوب العمل 

معهم«.
وفيما يتعلق برؤيته اخلاصة عن نوعية الالعبني 
الذين يود رؤيتهم بقميص ليفربول املوسم املقبل، ذكر 

ماكتير: »أفضل أن أرى تيمو فيرنر أو جايدون سانشو، 
فهما يناسبان أكثر طريقة لعب ليفربول. كما أنه ميكننا 
رؤية مبابي في ليفربول يوماً ولكن ليس راهناً على ما 

أعتقد«.
وبرغم إث��ارة الصحف اإلنكليزية ملسألة إمكانية 
رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان هذا الصيف في 
ظل العديد من العروض الذي يتلقاها، فإّن إدارة النادي 
الباريسي ذكرت مراراً عدم نيتها إطالقاً في التخلي عن 
جنمها اليافع، الذي يعّد أحد أبرز األوراق الرابحة في 

تشكيلة املدرب األملاني توماس توخيل.

مبابي في لقاء سان جيرمان ضد ليفربول

جنم ليفربول يصدم اجلميع: »مبابي ال يناسبنا«

طالب قائد املنتخب اإلنكليزي لكرة القدم هاري كاين 
زمالءه في نادي توتنهام بضرورة الفوز بثماني مباريات 
من التسع املتبقية في املوسم احلالي من الدوري املمتاز، 
من أجل الظفر ببطاقة املشاركة في مسابقة دوري أبطال 

أوروبا املوسم املقبل.
وقبل التوقف القسري بسبب تفشي فيورس كورونا 
املستجد، كان النادي اللندني الشمالي يحتل املركز الثامن 
بفارق سبع نقاط عن ج��اره تشيلسي صاحب املركز 
الرابع األخير املؤهل رسميا للمسابقة القارية العريقة 

املوسم املقبل.
وقتها كان يسود االعتقاد في توتنهام أن جنومه كاين 
والكوري اجلنوبي سون هيونغ-مني والهولندي ستيفن 

بيرغويني سيغيبون عن بقية املوسم بسبب اإلصابة. 
لكن ه��ذا الثالثي، إضافة إل��ى الع��ب الوسط الفرنسي 
موسى سيسوكو، باتوا جاهزين لتعزيز صفوف النادي 
عند استئناف املنافسات ف��ي 17 يونيو املقبل، فيما 
سيغيب املهاجم الشاب تروي باروت بسبب استئصاله 
الزائدة الدودية. وتنتظر توتنهام مباريات حاسمة ضد 
مانشستر يونايتد اخلامس وشيفيلد يونايتد السابع 
وأرسنال التاسع وليستر الثالث وجميعها تنافس على 

بطاقات التأهل إلى دوري األبطال.
وقد تتعزز آمال توتنهام في التأهل للمسابقة القارية 
إذا فشل مانشستر سيتي في االستئناف ضد استبعاده 
عن املشاركة في املسابقتني القاريتني )الدوري األوروبي 

أيضا( بسبب خرق قواعد اللعب املالي النظيف.
لكن كاين يرغب في أن يحجز فريقه بطاقته عن جدارة 

ودون االعتماد على استبعاد مانشستر سيتي.
وق��ال للموقع االلكتروني للنادي »يجب أن ننهي 
املوسم بني املراكز األربعة األولى .. ليس هناك شك في 

ذلك«.
وأضاف »قدمنا مباراة قوية ضد مانشستر يونايتد 
في الذهاب وواقعيا علينا الفوز بسبع أو ثماني مباريات 

حلجز بطاقة دوري األبطال«.
وتابع »يجب أن يكون هذا هو هدفنا. بالطبع نحن 
نرغب في الفوز في كل مباراة ولكن علينا التأكد من إنهاء 
املوسم بقوة إذا أردنا أن نلعب في دوري أبطال أوروبا 

املوسم املقبل«.
وغاب كاين عن »سبيرز« منذ مطلع العام احلالي بعد 
تعرضه لتمزق في أحد أوت��ار العضلة اخللفية لفخذه 
األيسر خ��الل امل��ب��اراة أم��ام ساوثمبتون، ك��ان سينهي 
موسمه، لكنه استفاد من توقف املنافسات للتعافي وبات 

قادرا على تعزيز صفوف فريقه عند االستئناف.
وعلق كاين قائال »عندما تتعرض إلصابة في أوتار 
الركبة، من الرائع أن تكون قادرا على منحها املزيد من 
الراحة«، مضيفا »لم ألعب أي مباراة منذ ستة أشهر، لقد 
مر وقت طويل«. وأردف قائال »أشعر أنني بحالة جيدة، 
أشعر باحلدة. لقد كان من اجليد القيام ببعض التدريبات 
الفردية، وقليل من السرعات النهائية، والكثير من 
التمارين الفردية لتحسني مستواي أنا في مرحلة أتطلع 

فيها إلى لعب بعض املباريات«.
وتابع »لقد تعرضت لبعض اإلصابات هنا وهناك، في 
بعض األحيان يعتقد الناس أن اإلصابات )معناها( وقت 
للراحة، ولكنك عندما تكون مصابا، فأنت تعمل بجد أكثر 

مما كنت عليه قبل إصابتك«.
وأبرز »إنها املرة األولى التي متكنت فيها من أخذ وقتي 
وإع��ادة التركيز والعمل على بعض األشياء الفردية. 
لقد استمتعت بها حقا«، آمال في ان »أع��ود إلى مستوى 
أفضل مما كنت عليه قبل اإلصابة وأتطلع إلى عام مقبل 

مزدحم«.                

هاري كاين 

كاين يكشف عن أهداف توتنهام بعد استئناف املوسم

ب��ات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، 
م��ع��رض��ان خل��ط��ر اإلره������اق، ف���ي ح���ال واص���ال 
مشواريهما على صعيد املسابقات األوروبية هذا 

املوسم.
وم��ن امل��ق��رر أن تستكمل منافسات ال���دوري 
اإلجنليزي املمتاز يوم 17 من الشهر املقبل، على أن 
تختتم أواخر يوليو، قبل استكمال منافسات كأس 
إجنلترا في أغسطس، فيما سيبدأ املوسم اجلديد 

2020-2021، في 12 سبتمبر على األرجح.
وم��وع��د ان��ط��الق امل��وس��م اجل��دي��د، ي��أت��ي بعد 
أسبوعني فقط من ختام مسابقتي دوري أبطال 
أوروب��ا وال��دوري األوروب��ي، والتي ميضي فيهما 

قطبا مانشستر قدما حتى هذه اللحظة.
ومن املقرر أن جتري املباراة النهائية ملسابقة 

دوري أب��ط��ال أوروب���ا ي��وم التاسع والعشرين 
من أغسطس املقبل، وهو األم��ر ال��ذي رك��زت عليه 

صحيفة »ذا صن« في تقرير لها.
وف��ي ح��ال وص��ل مانشستر سيتي إل��ى نهائي 
دوري األب��ط��ال، فإنه ق��د ميضي عاما كامال من 

املنافسات القوية، دون احلصول على راحة فعلية.
وأضافت الصحيفة أن هذا األم��ر قد يصب في 
صالح ليفربول الذي ودع مسابقتي دوري أبطال 
وكأس إجنلترا، ومن املتوقع أن ينهي موسمه في 
اجلولة األخيرة من الدوري واملزمع إقامتها يوم 25 

يوليو املقبل.
أما مانشستر يونايتد، فما زال ميلك طموحا في 
الفوز بلقب الدوري األوروبي، والتي من املرجح أن 

تقام مباراتها النهائية يوم 25 يوليو املقبل.

مانشستر قطبي  يهدد  اإلرهاق  شبح 

كشفت تقارير صحفية، أن ف��رق ال��دوري 
اإلجنليزي املمتاز التي قد تلعب مبارياتها 
البيتية على مالعب محايدة بعد استئناف 
املسابقة، ستتمتع بأجواء خاصة شبيهة بتلك 

املوجودة في مالعبها األصلية.
وأكدت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، أن 
هناك مطالبات أمنية، بإقامة 6 مباريات على 
األقل من املباريات ال�92 املتبقية في الدوري 
على مالعب محايدة، مثل قمة مانشستر سيتي 
وليفربول، مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد 
يونايتد، إضافة إلى اقتراح بإقامة املباراة التي 
قد يحسم فيها ليفربول اللقب، بعيدا عن ملعب 

»أنفيلد«.    
وأش���ارت الصحيفة، إل��ى أن ال��ف��رق التي 
ستحرم من ميزة األرض، ستحصل على موافقة 
املسؤولني بشأن إمكانية توفير أج��واء بيتية 
مشابهة لتلك التي كانت حتصل عليها في 
مالعبها، على الرغم من إقامة املباريات بدون 

جمهور.
وذكرت تقارير أن أندية الدوري اإلجنليزي 
املمتاز، ناقشت إمكانية فتح نافذة االنتقاالت 

الصيفية من أغسطس إلى أكتوبر املقبلني.
وأعلنت راب��ط��ة ال���دوري ف��ي وق��ت سابق، 
استئناف منافسات املسابقة اب��ت��داء من 17 
الشهر املقبل، ما يعني انتهاء املوسم أواخر 

يوليو.
ونتيجة ل��ذل��ك، سيتم تأجيل أي حديث 
عن االنتقاالت بالنسبة للفرق املشاركة في 
املسابقة، والتي ستضع كامل تركيزها على ما 
تبقى من املوسم. وقالت صحيفة »تيليجراف« 
عبر موقعها اإللكتروني، إنه في وقت يحاول 
فيه مسؤولو البرمييرليج، افتتاح املوسم 
املقبل في 12 أو 13 سبتمبر، ف��إن مطالبات 
باحلصول على فترة شهر على أقل تقدير قبل 
انطالق املسابقة من أج��ل إج��راء التعاقدات، 

باتت أمرا منطقيا.

مقترح بتغيير موعد فترة االنتقاالت 

أجواء بيتية في مالعب
 البرمييرليغ احملايدة


