
اعترف املدرب األملاني يورغن كلوب أن العبي فريقه 
ليفربول اإلنكليزي يستمتعون ب��ال��ع��ودة للتدريب 
اجلماعي ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يستعدون فيه الستئناف 

منافسات الدوري املمتاز.
وحددت رابطة الدوري املمتاز تاريخ 17 يونيو موعداً 
مبدئياً الستكمال ما تبقى من موسم 2019-2020، بعد 
تعليق املنافسات منذ مارس بسبب األزمة الصحية التي 

نشأت عن تفشي وباء فيروس كورونا املستجد.
ومتكنت الفرق من استئناف التدريب اجلماعي بعدما 
أجازت احلكومة البريطانية املاضي االنتقال إلى »املرحلة 
الثانية« من خطة استئناف منافسات املسابقات الرياضية 
التي تسمح لالعبني باالحتكاك في التدريبات، مبا في ذلك 
التصديات واملواجهات، ملساعدتهم على استعادة لياقتهم 

البدنية قبل العودة للمواجهات التنافسية.
وكانت الفترة املاضية محبطة بشكل خاص بالنسبة 
لكلوب ال��ذي ك��ان فريقه على بعد فوزين من التتويج 
باللقب للمرة األولى منذ ثالثني عاماً، وقال في تصريح 
ملوقع النادي على شبكة االنترنت »لم يكن لدينا أبداً طيلة 
حياتنا تسعة أسابيع من دون اجراء تدريبات منذ بدأنا 
بلعب كرة القدم، هذا شيء كثير. كل شيء مختلف لكنه 

مثير لالهتمام أيضاً«.
وأض��اف »نحن نستمتع بالوضع، وه��ذا جيد حقاً. 
وألك��ون صادقاً ه��ذا يشكل بالنسبة لنا كل ال��ف��ارق، أن 
جنتمع هنا معاً لساعة أو ساعتني. ميكنك احلصول على 
هذا التواصل وردود الفعل على أرض امللعب مباشرة، 

وليس عن طريق جهاز الكمبيوتر أو شاشة...«.
ويبدو ليفربول أق��رب من أي وقت مضى لرفع كأس 

الدوري للمرة األولى منذ العام 1990.
ومن املقرر أن تكون املباراة األولى لل�«ريدز« في دربي 
»ميرسيسايد« ضد اجلار إيفرتون، ويسعى كلوب لتجهيز 
العبيه بدنياً قبل موعدها. وق��ال »ليس علينا أن نكون 
في قمة لياقتنا اآلن. نحن نحاول ذلك برفع قوة وكثافة 
التدريبات تدريجياً يوماً بعد يوم، ولكن علينا أن نصل 
إلى اجلاهزية البدنية في 19 أو 20 )حزيران/يونيو(، 
أيا كان اليوم الذي سيجعلون فيه املباراة ضد إيفرتون، 

على ما أعتقد«. 
وت��اب��ع »ه��ذه ه��ي اللحظة التي نريد فيها أن نكون 
جاهزين 100 باملئة. هناك حوالي ثالثة أسابيع حتى ذلك 

احلني، وهذا أمر جيد. نريد أن نستغل ذلك وسنفعل«.
واعتبر كلوب أن املباريات املتبقية من املوسم ستكون 

مبثابة املباريات التحضيرية للموسم القادم »إنه موسمنا 
التحضيري. كما قلت، ال نتوقع فترة استراحة طويلة 
بني املوسمني، لذا فهذه فترة مهمة ج��داً بالنسبة لنا«. 
وينتظر ليفربول حالياً التأكيد بشأن برنامج املباريات 
واملالعب التي سيخوض عليها لقاءاته بعد أن أثار كبار 
مسؤولي الشرطة مخاوف بشأن لعب الفريق أي مباراة 
يحتمل تتويجه فيها باللقب على ملعب »أنفيلد«. وتخشى 
ال��ش��رط��ة م��ن جتمع جماهير ليفربول خ���ارج امللعب 
لالحتفال باللقب الغائب عن خزائنهم منذ ثالثة عقود ما 
يزيد من مخاطر عدوى فيروس »كوفيد19-«. وأوضح 
امل��درب األملاني »ه��ذا ما كنا ننتظره جميعاً )استئناف 
املباريات(. كنت تنتظر ذلك، ويأتي شخص ما يخبرنا أنه 

ميكن أن نبدأ، وهذا جيد«. 
وقال »اآلن، من وجهة نظر تدريبية، نحن نعرف ما 
الذي يتعني علينا القيام به ومتى يجب أن نكون جاهزين 
بنسبة 100 باملئة، وكيف ميكننا أن نتدرب على مختلف 

املستويات. وكان ذلك مهم جداً«. 
وأشار كلوب إلى أن األمر أصبح مثيراً لالهتمام، »أين 
ومتى ميكن أن نلعب بالضبط، التوقيت مهم ج��داً ألنه 

علينا أن نرى كيف سيمكننا تنظيم أمور السفر«. 

جانب من تدريبات ليفربول
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الدوري اإلسباني يعلن جدول 
مبارياته مع اقتراب استئناف املوسم
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العبو ليفربول مستمتعون بالعودة للتدريبات

سيستأنف برشلونة سعيه للدفاع عن لقب 
دوري ال��درج��ة األول���ى اإلسباني لكرة القدم 
يوم السبت 13 يونيو خارج ملعبه أمام ريال 
مايوركا بعد توقف املسابقة لثالثة أشهر بسبب 
جائحة كوفيد19-، بينما يلعب ريال مدريد على 

أرضه ضد إيبار في 14 يونيو.
وأعلنت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم 
ي��وم األح��د أن املسابقة ستعود مب��ب��اراة قمة 
محلية بني أشبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو 
وستكون هناك م��ب��اري��ات ف��ي األي���ام السبعة 
التالية، إذ يلتقي برشلونة على أرض���ه مع 
ليجانيس في 16 يونيو ويلعب ري��ال مدريد 

مبلعبه ضد بلنسية في 18 يونيو.
ومثل ال��دوري األملاني، الذي أصبح في وقت 
سابق م��ن الشهر احل��ال��ي أول بطولة دوري 
كبرى في أوروب���ا تبدأ من جديد بعد توقفها 
بسبب اجلائحة، ستقام جميع مباريات الدوري 

اإلسباني حتى نهاية املوسم بدون جماهير.
وأكد مصدر في رابطة الدوري أن ريال مدريد 
سيخوض مبارياته الست املتبقية على أرضه 
باستاد ألفريدو دي ستيفانو الذي تبلغ سعته 
ستة آالف مشجع وي��ق��ع ف��ي م��ق��ره التدريبي 
بسبب خضوع ملعبه سانتياجو برنابيو لعملية 

حتديث في الوقت احلالي.
كما يجري ليفانتي تعديالت على ملعبه 
سيوتات دي بلنسية وأكد األسبوع املاضي أنه 
سيخوض مبارياته األخيرة على أرضه في بلدة 
النوسيا التي تبعد أكثر من 150 كيلومترا عن 

ملعبه املعتاد.

وك��ان برشلونة متقدما بنقطتني على ريال 
م��دري��د بعد 27 م��ب��اراة عندما توقف املوسم 
في م��ارس آذار بسبب تفشي فيروس كورونا 

املستجد.
وكشف املنظمون ع��ن ج��دول أول جولتني 
فقط من املباريات رغم أن خافيير تيباس رئيس 
رابطة الدوري اإلسباني أكد إقامة مباريات في 
جميع أيام األسبوع حتى ختام املوسم في 19 

يوليو.
كما كشف تيباس ع��ن خطة لتكرمي ه��ؤالء 
الذين أودى الفيروس بحياتهم، وحث املشجعني 
على تسجيل إش���ادة بالضحايا بأصواتهم، 
وستبث الحقا في االستاد وعبر التلفزيون في 

الدقيقة 20 من كل مباراة.
وأبلغ تيباس شبكة موفيستار التلفزيونية 
”اجلماهير جتعل كرة القدم استثنائية ومبا أنهم 
ال يستطيعون الوجود في االستاد فإننا أخذنا 
هذه املبادرة حتى ميكنهم لعب دور في عودة 

املسابقة وإظهار مساندتهم ألبطال كوفيد19-“.
وأضاف ”نريدهم أن يشعروا بأنهم قريبون 
م��ن أنديتهم رغ��م أنهم ل��ن يكونوا موجودين 
في االستاد إلح��داث الضجيج. بهذه الطريقة 
سيكون بوسع الالعبني أيضا سماع مساندة 
جماهيرهم“. وم��ن املنتظر أن يصبح دوري 
ال��درج��ة األول���ى اإلس��ب��ان��ي ث��ان��ي مسابقة في 
بطوالت ال���دوري اخلمس الكبرى في أوروب��ا 
تستأنف نشاطها بعد الدوري األملاني، إذ ينطلق 
الدوري اإلجنليزي املمتاز في 17 يونيو ودوري 

الدرجة األولى اإليطالي في 20 يونيو.

أكد الالعب البرازيلي رونالدو لويس نازاريو دي 
ليما امللقب ب�«الفينومينو« بأنه معجب بأداء الدولي 

املصري محمد صالح، العب ليفربول اإلنكليزي.
وأكد املهاجم الدولي البرازيلي السابق بأنه اليزال 
يعتبر األرجنتيني ليونيل ميسي، العب برشلونة 
اإلسباني، الالعب رق��م 1 في العالم لكن ما صدم 
اجلميع أن��ه جتاهل وض��ع البرتغالي كريستيانو 

رونالدو ضمن الئحة أفضل 5 العبني في العالم. 
 »TOP 5»�وحتّدث »الفينومينو« رونالدو عن ال
في العالم قائالً: »بالطبع ميسي هو الرقم واحد في 
العالم، سنحتاج إلى 20 أو 30 عاماً ملشاهدة العب 

مثله«.
وأضاف الالعب السابق لريال مدريد وبرشلونة 
وميالن وإنتر ميالن قائالً: »أحب محمد صالح وإدين 

هازارد ونيمار وبالطبع كيليان مبابي«. 
وأش��اد رونالدو بالدولي الفرنسي مبابي، العب 
باريس سان جيرمان، قائالً: »يقولون بانه يشبهني، 
إنه العب سريع وميتلك مهارات فنية رائعة، يحسن 

 محمد صالح وميسيالتصويب ويتحرك يشكل مميز«. 

الظاهرة معجب بصالح وميسي.. ويتجاهل كريستيانو

ستصوت أندية البرمييرليغ على ق��رار بنقل ديربي 
امليرسيسايد بني إيفرتون وليفربول، من ستاد جوديسون 

بارك إلى ملعب محايد.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة »ميرور«، سيتم اتخاذ القرار 
خالل اجتماع مرئي استثنائي بني األندية العشرين، يوم 
اإلث��ن��ني، في استكمال للمناقشات التي حدثت األسبوع 
املاضي. وأضافت أن القرار املبدئي سيصدر خالل االجتماع، 
بانتظار القرار الرسمي من قبل رابطة ال��دوري اإلجنليزي 

املمتاز، يوم اخلميس املقبل.
وتصر األندية على استضافة املباريات ال�92 املتبقية من 
املسابقة على أرض الفريق املضيف، وجتنب االنتقال إلى 

مالعب محايدة قدر اإلمكان.
لكن السلطات األمنية البريطانية، ترى أن هناك مجموعة 
من املباريات، من بينها ديربي امليرسيسايد، تشكل خطرا 
على قوانني التباعد االجتماعي ،نظرا حلساسيتها، مع 

إمكانية جتمهر املشجعني خارج امللعب.
وكشفت »ميرور«، أن ليفربول أكد للمسؤولني، أن أي 

تشكيك حول سلوك جمهوره، سيعد أمرا غير مالئم.
ومن املقرر إقامة مباراة إيفرتون وليفربول يوم 20 من 
الشهر املقبل، وقد تشهد تتويج ليفربول باللقب، في حال 

خسر مانشستر سيتي أمام آرسنال قبلها ب�3 أيام. لقطة سابقة من ديربي املرسيسايد

أندية البرمييرليغ تختار ملعب ديربي املرسيسايد

يرى تيرون مينجز، مدافع أستون فيال، أنَّ الالعبني 
هم آخر من مت استشارتهم بخصوص ملف عودة الدوري 

اإلجنليزي املمتاز يوم 17 يونيو املقبل.
وتوقف النشاط الكروي ببريطانيا منذ 13 مارس 
املاضي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا لكن رابطة الدوري 
اإلجنليزي تدفع نحو »مشروع االستئناف« بعد احلصول 

على الضوء األخضر من احلكومة أمس السبت.
وج��اءت جميع نتائج اجلولة الرابعة من اختبارات 

الكشف عن فيروس كورونا، سلبية.
وجرت االختبارات على مدار يومي اخلميس واجلمعة 
جلميع األندية العشرين املنافسة بالدوري املمتاز وجاءت 

كل النتائج سلبية، بعدما أظهرت اجلوالت السابقة من 
االختبارات 12 إصابة بكورونا من أصل 3882 اختبار.

وق��ال مينجز، 27 ع��اًم��ا، أنَّ الالعبني مت معاملتهم 
ك�«سلع«.

وأض��اف العب املنتخب اإلجنليزي لصحيفة »ديلي 
ميل« البريطانية اليوم األحد: »الدوافع بنسبة 100% 

يقودها الشق املالي بدالً من شق النزاهة«.
وأوضح »أؤيد متاًما اللعب مجدًدا؛ ألننا ليس لدينا 
خيار آخر، كالعبني كنا آخر من متت استشارتهم بشأن 
مشروع االستئناف، وه��ذا بسبب تراجعنا في ترتيب 

أولويات كرة القدم«.

ورفض عدد من الالعبني استئناف الدوري اإلجنليزي 
م��ن بينهم ت��روي ديني قائد وات��ف��ورد، ال��ذي اعترف 
بتعرضه ل��إه��ان��ة ع��ل��ى ش��ب��ك��ات وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
االجتماعي مع مطالبته من قبل اجلماهير ب�«العودة إلى 

العمل«.
وأشار مينجز »مت تخييرنا بالعودة للتدريبات، وهذا 

شيء جيد ألننا غير مضطرين لذلك«.
وختم »إذا أكد االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم ورابطة 
دوري الدرجة األولى وال��دوري املمتاز ضرورة العودة 
للعب ، فحًقا ال يفرق م��ا يفكر فيه ال��الع��ب��ون؛ ألنهم 

سيعودون للعب. األمر مبثابة ابق معنا أو ارحل«.

العب أستون فيال: متت معاملتنا كسلع في ملف استئناف الدوري

س��ت��ع��ود ع��ج��ل��ة دوري ال���درج���ة األول���ى 
اإلنكليزي لكرة القدم للدوران في 20 يونيو 

خلف أبواب موصدة.
دوري الدرجة االولى. يعاود دوري الدرجة 
األول��ى اإلنكليزي لكرة القدم، ثاني الدرجات 
من حيث التراتبية بعد الدوري املمتاز، نشاطه 
في 20 يونيو خلف أبواب موصدة بعد توقف 
منذ منتصف م��ارس بسبب فيروس كورونا 
املستجد، وذلك بعدما وافق مسؤولو الدوري 

األحد على التاريخ املبدئي للعودة.
وسبق لرابطة ال���دوري املمتاز أن أعلنت 
اخلميس بأن املوسم سيستأنف األربعاء في 17 
يونيو مبباراتني مؤجلتني، قبل أن تقام املرحلة 
الكاملة األول��ى بعد ال��ع��ودة في عطلة نهاية 

األسبوع ذاته.
وقالت رابطة الكرة اإلنكليزية »إي أف أل«، 
املسؤولة عن الدرجات الثالث التي تلي الدوري 
املمتاز، إن البطولة ستعود في نفس الوقت 
تقريبا، شرط أن تكون جميع متطلبات السالمة 

متوفرة ملنع انتشار »كوفيد19-«.
وتابعت ف��ي بيان »عقب إع��الن احلكومة 
يوم السبت السماح بعودة األحداث الرياضية 
للنخبة خلف أب��واب موصدة، وافقت الرابطة 

ف��ي نهاية ه��ذا األس��ب��وع على ت��اري��خ مبدئي 
لالستئناف خالل عطلة نهاية األسبوع في 20 

يونيو 2020«.
وأشارت الى أن هذا التاريخ »يخضع للشرط 
الصارم املتمثل في استيفاء جميع متطلبات 
السالمة واالرش��ادات احلكومية، وأنه يتوجب 
على األندية احلصول على تصريح من سلطاتها 
احمللية من أجل إقامة املباريات على أرضها«، 
مضيفة »بعد مناقشة مقاربات مختلفة وأهمية 
استكمال املوسم في جدول زمني مشابه جلدول 
ال����دوري امل��م��ت��از م��ن أج��ل جتنب أي مشاكل 
محتملة مع الفرق الصاعدة والهابطة، من املقرر 
أن ينتهي موسم بطولة +سكاي بيت+ باللقاء 
النهائي الفاصل )لتحديد هوية الفريق الصاعد 
مع متصدر وثاني الترتيب الى الدوري املمتاز( 

في 30 يوليو 2020 أو حوالي هذا التاريخ«.
ويتصدر ليدز يونايتد الترتيب بفارق نقطة 
عن وست بروميتش ألبيون قبل تسع مراحل 
على انتهاء املوسم، في حني حتتل فرق فولهام، 
برنتفورد، نوتنغهام ف��ورس��ت وبريستون 
امل��راك��ز التي تخول أصحابها خ��وض امللحق 
الفاصل من أجل اللحاق بثنائي الصدارة الى 

الدوري املمتاز.

دوري الدرجة األولى اإلنكليزي 
20 اجلاري يعاود نشاطه 

أجرت صحيفة »ذا صن« البريطانية استفتاء 
عبر موقعها اإللكتروني، الختيار أفضل مدافع في 

تاريخ الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وح��ص��ل قلب دف���اع مانشستر يونايتد ريو 
فرديناند على املركز األول في االستفتاء الذي 

شارك فيه 900 ألف شخص.
ونال فرديناند %30 من األصوات، متفوقا على 
قائد تشيلسي السابق جون تيري ال��ذي جاء في 

املركز الثاني بنسبة 19%.
وفي املركز الثالث، جاء مدافع ليفربول احلالي 
فيرجيل فان دايك بنسبة %16 من األصوات، يليه 

قائد آرسنال توني أدام��ز الذي حصل على 13%، 
وف��ي املقابل ن��ال قائد مانشستر سيتي السابق 

كومباني %9 من األصوات.
وذهبت %13 من األصوات خلانة )مدافع آخر( 
من خارج القائمة. وأصبح فرديناند أغلى مدافع 
في تاريخ البرمييرليج، عندما أكمل انتقاله إلى 
مانشستر يونايتد قادما من ليدز مقابل 18 مليون 

جنيه إسترليني عام 2002.
وخاض فرديناند 81 مباراة دولية مع املنتخب 
اإلجنليزي، علما بأنه فاز مع مانشستر يونايتد 

بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2008.

اختيار فرديناند أفضل مدافع 
في تاريخ البرمييرليغ


