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بوغبا مشروع أزمة 
بني زيدان و«امللكي»

باخ يدعو إلى احلذر 
قبل أوملبياد طوكيو ٢٠٢١

فارفان أول املصابني 
بـ «كورونا» في الدوري الروسي

فيالش بواش 
في طريقه خارج مرسيليا

ذكــرت تقاريــر صحيفة 
إسبانية، أن زندين زيدان، 
املدير الفني لريال مدريد، 
النفــس بالتعاقد  مينــي 
مع جنم منتخب فرنســا 
ومان يونايتد بول بوغبا، 
وذلك في سوق االنتقاالت 

الصيفية املقبل.
وســعى ريال مدريد إلى 
ضم الفرنسي بول بوغبا، 
جنم مان يونايتد، الصيف 
املاضي، بنــاء على طلب 
زيدان، لكنهم لم يتوصلوا التفاق مع النادي اإلجنليزي.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية، فإن 
زيدان جدد طلبه إلدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو 
بيريز، بالتعاقد مع بوغبا، وفي الوقت ذاته، أوضحت 
الصحيفة أن طلب زيدان لم يلق قبوال من إدارة النادي 
امللكي، بسبب السعر املرتفع لبوغبا، حيث لم يوافق 
النــادي على دفع ما يفــوق ١٠٠ مليون يورو الصيف 
املاضي، وحتى بعدما خفض مان يونايتد من قيمته بعد 
تفشي ڤيروس كورونا، فضال عن راتب الالعب، حيث 
يتقاضى بوغبا ١٧ مليون يورو في املوســم، والريال 
ليس على استعداد لدفع هذه القيمة، كما أنه ال يحبذ 

طريقة بوغبا في بعض جوانب حياته اخلاصة.
ويبــدو أن هناك أزمة ستنشــأ بــني إدارة ريال مدريد 
واملدرب الفرنســي، حيــث ان األولى ال تفكر جديا في 
ضــم بوغبا، وحتتفظ بعالمات اســتفهام كثيرة على 
طريقــة حياته، فيما يصر زيدان على إحضار الالعب 

إلى سانتياغو بيرنابيو.

دعا رئيس اللجنة األوملبية 
الدوليــة األملانــي تومــاس 
باخ إلى احلذر والصبر، في 
التحضير ألوملبياد طوكيو 
الذي تأجل إلى صيف ٢٠٢١ 
بسبب تفشي ڤيروس كورونا 

املستجد.
وحتــدث بــاخ بعــد توقيع 
اتفاقية تعــاون مع منظمة 
الصحة العاملية لتعزيز صحة 
الرياضة  املجتمع من خالل 
واملســاهمة في الوقاية من 

األمراض غير املعدية. وعن كيفية تعاطي جلنته إذا لم يتم 
اكتشــاف لقاح في موعد االلعاب، قال باخ «نحن على بعد 
سنة وشــهرين من تلك االلعاب، وعندها سنتخذ القرارات 
الضرورية في الوقت املناسب معولني على نصيحة منظمة 

الصحة العاملية ومناقشتها في فريق عملنا املشترك».
تابع «لكن ال اعتقد أن أحدا مبقدوره اآلن تقدمي إجابة يعول 
عليها حول شكل العالم في ٢٠٢١، لذا يجب ان نكون حذرين 
وصبورين في الوقت عينه التخاذ التدابير املناسبة لضمان 

مشاركة آمنة للجميع في األلعاب».

البيروڤي  املهاجم  أصيب 
جيفرســون  املخضــرم 
فارفان بڤيروس كورونا 
املســتجد، بحســب مــا 
أعلن ناديه لوكوموتيف 
موسكو، ليصبح أول حالة 
في الدوري الروسي لكرة 
املتوقع اســتئنافه  القدم 
في ٢١ يونيو، وكتب نادي 
العاصمة في حسابه على 
«تويتر»: «مت تشــخيص 
ڤيروس كورونا لدى العبنا 
جيفرســون فارفان، نتمنى له الصحة اجليدة، جيف 

تعافى بسرعة».
وأوضح رئيس النــادي أناتولي ميشتتشــيرياكوف 
لوكالة ريا نوفوســتي «هو في موسكو ولم ينقل الى 
املستشفى، هذا القرار سيتخذ بحسب تعليمات السلطات 
واألطباء». ويلعب فارفان (٣٥ عاما) مع لوكوموتيف 
منذ ٢٠١٧، لكنه لم يخض أي مباراة هذا املوسم بسبب 
إصابة في ركبته تعرض لها الصيف املاضي في كوبا 
أميركا مع منتخب بالده. وكان االحتاد الروسي للعبة 
اعلن اجلمعة استئناف مســابقاته في ٢١ يونيو دون 
جماهير، برغم اإلصابات املتزايدة في االيام االخيرة.

اجتهت األنظار إلى البرتغالي 
أندريه فيالش بواش مدرب 
الفرنســي  فريق مرســيليا 
لكرة القــدم، املرجح رحيله 
عن النادي املتوســطي بعد 
إعــالن األخير ابتعاد مديره 
أندوني  الرياضي اإلسباني 
زوبيزاريتا، نظرا لالرتباط 

الوثيق بني الرجلني.
النــادي اجلنوبــي  وأعلــن 
رحيل اإلســباني الذي كان 
عامال أساسيا في التعاقد مع 

فيــالش بواش في العام ٢٠١٦، علمــا بأن املدرب البرتغالي 
يرتبط بعقد مع النادي حتى ٢٠٢١، وقاده الى املركز الثاني 
في ترتيب «ليغ ١»، قبل قرار رابطة الدوري الفرنسي إنهاء 
املوسم بشكل مبكر بسبب تبعات ڤيروس كورونا املستجد، 

ومنح اللقب لباريس سان جرمان.
وفي حني أكد مرســيليا أن رحيــل زوبيزاريتا قبل عام من 
نهايــة عقده أتــى باتفاق متبادل، يبــدو أن اخلطوة تخفي 
تباينات واســعة يتوقع ان تنعكس على مســتقبل فيالش 
بواش على رأس اإلدارة الفنية ألحد أعرق األندية الفرنسية، 

واملتوج بطال للدوري احمللي عشر مرات.
واختصرت صحيفة «ليكيب» أزمة مرسيليا على الصفحة 
األولــى لعدد الســبت، مع صورة لفيــالش بواش ورئيس 
النــادي جاك هنري إيرود، يفضــل بينهما عنوان «الطالق 

املنجز» باخلط العريض.
وهناك سبب آخر قد يدفع فيالش واش الى الرحيل هو ان 
النادي لن يتمكن من اإلنفاق بشــكل كبير لتعزيز صفوفه 
في ظل قواعد االحتاد األوروبي «ويفا» للعب املالي النظيف. 
وأعلن األخير في مارس إحالة مرسيليا الى غرفة التحكيم 

التابعة لهيئة الرقابة املالية على األندية.

كلوب: ال تقلقوا على ليڤربول.. و«الدوري في اجليب»
أكد األملاني يورغن كلوب 
مدرب نــادي ليڤربــول ان 
فريقــه ال يحتــاج أن يكون 
«فــي أفضــل أحوالــه» كي 
يحرز لقبه االول في الدوري 
االجنليزي لكرة القدم، عند 
استئناف املســابقة املعلقة 
راهنا بسبب تفشي ڤيروس 

كورونا املستجد.
ويطمح مسؤولو رابطة 
الــدوري الى إعــادة إطالق 
املوســم منتصــف يونيــو 
املقبــل، فيما يقف ليڤربول 
علــى بعد فوزيــن من لقب 
يبحث عنه منذ ثالثة عقود.

وفي ظل ابتعاد ليڤربول 
بفارق ٢٥ نقطــة عن أقرب 
منافسيه مانشستر سيتي 
حامل اللقب في آخر موسمني، 
حاول كلــوب التخفيف من 
الضغوط على فريقه، وقال 
لبرنامج «فوتبول فوكوس» 
على شــبكة «بي بي سي»: 
«ال يجب ان نكون في افضل 
أحوالنا، بل في افضل حال 
ممكنة، وهــذا األمر ينطبق 
على باقي الفرق، وسنحصل 
على الوقت نفسه للتحضر، 
ومهمتنا ستكون كما العادة 
ان نســتفيد مــن وضعنــا 
احلالــي، ســنكون في حال 
جيدة في اسرع وقت ممكن».

وعبــر كلوب عــن توقه 

ارغــب بالقيام فيــه، لكننا 
يجب ان نقوم بذلك جميعنا 

لنستفيد منه».
وتابع «بدأنا قبل ثمانية 
أســابيع ونشــعر اآلن أن 
اجلميع تواقون الســتعادة 
حياة طبيعية، وقد اشتقت 
للشــبان ألننــا صنعنا هنا 
مجموعــة مرتبطــة بعالقة 
جيدة، وأصبحنا أصدقاء في 

آخر اربع ســنوات ونصف 
السنة».

وعن اللقــاءات في فترة 
كورونا، قال مدرب بوروسيا 
دورمتونــد الســابق «نرى 
بعضنا بعضا عبر تطبيق 
«زوم» وتلــك االمــور، لكن 
األمــر ليس مماثــال وافتقد 
العودة الى ميلوود والقيام 

باألمور االعتيادية».

«احليــاة  الــى  للعــودة 
الطبيعية» في أسرع وقت، 
بعــد توقــف غيــر متوقــع 
لشــهرين بســبب تفشــي 
الڤيروس في اجنلترا وعامليا.
قال كلوب الذي ســيبدأ 
فريقــه بالتــدرب فــي مقر 
مبجموعــات  «ميلــوود» 
صغيرة «االغالق كان جيدا 
قدر اإلمكان، ليس متاما ما 

«السيتي» يرغب 
في احملافظة على سيلڤا

ذكر تقرير إخباري أن ديڤيد سيلڤا بصدد متديد 
عقده مع مان ســيتي اإلجنليزي لكــرة القدم لفترة 
قصيرة من أجل استكمال املوسم احلالي مع الفريق، 
وذلك بعدما بات متوقعا أن يستكمل املوسم في وقت 
متأخــر بعد فتــرة توقف طويلة بســبب أزمة وباء 

ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩).
وأشــارت صحيفة «ميــرور» البريطانية إلى أنه 
كان مــن املفترض أن ينهي ســيلڤا مســيرة ناجحة 
دامت ملدة عشرة أعوام مع «السيتي»، مع نهاية عقده
فــي ٣٠ يونيــو املقبــل، وذلك في ظــل رغبة من 
قبل ناديه الســابق ڤالنســيا اإلســباني وكذلك إنتر 
ميامي األميركي اململوك لديڤيد بيكام، في احلصول 
على خدماته. ورغم أن مان سيتي لم يجر محادثات 
رسمية بشأن التمديد حتى اآلن، ذكرت «ميرور» أن 
الالعب اإلسباني قد يؤجل موعد رحيله عن الفريق 
من أجل استكمال املوسم معه، حيث يتنافس الفريق 
في دوري أبطال أوروبا وكأس االحتاد اإلجنليزي إلى 

جانب الدوري اإلجنليزي املمتاز.

ڤولفســبورج االســبوع املقبل قبل أن يستضيف 
بايرن في مباراة حاســمة علــى القمة في ٢٦ مايو 
اجلاري، يستهدف من خاللها تعطيل مسيرة النادي 
الباڤاري نحو التتويج باللقب الثامن على التوالي 
في «البوندسليغا». من جهته، قال مايكل زورك مدير 
الكــرة في دورمتوند «قدمنــا مباراة طيبة حقا، لم 
نكن نعرف كيف سيكون مستوانا بعد هذا التوقف 
الطويل». فيما، ذكر جوناس هوفمان جناح جالدباخ 
«قلت االسبوع املاضي انه سيكون من اجليد أن نبدأ 
مبارياتنا التسع األخيرة بانتصار»، مشيرا إلى أن 
تقدم فريقه للمركز الثالث بجدول الترتيب «يرفع 

من الروح املعنوية بكل تأكيد».
ليڤركوزن يسعى ملقعد في «األبطال»

إلى ذلك، يستضيف اليوم ڤيردر برمين نظيره 
باير ليڤركوزن في ختام األسبوع 

الـ ٢٦ للدوري األملاني وذلك في متام التاســعة 
والنصف مســاء، حيث يســعى ليڤركوزن صاحب 
املركز اخلامس والســاعي لضمان مكان في دوري 
أبطال أوروبا في املوســم املقبل، إلكمال مســيرته 
اجليدة في املوسم احمللي. وأكد بيتر بوس مدرب باير 
ليڤركوزن، انه لم يكن سعيدا باالستعداد الستئناف 
«البوندسليغا»، لكنه على ثقة بأن اإلجراءات الوقائية 
التــي اتخذت لتجنــب العدوى بڤيــروس كورونا، 

ستكون ناجحة.

وبهــذا الفوز، رفع بوروســيا مونشــنجالدباخ 
رصيده إلــى ٥٢ نقطة ليقفز للمركز الثالث، بينما 
جتمد رصيد فرانكفورت عند ٢٨ نقطة باملركز الـ١٣.
وجاءت عودة «البوندســليغا» مدرجات خالية 
من اجلماهير ولوائح ال نهاية لها الستئناف دوري 
الدرجة األولى األملاني لكرة القدم فعالياته بعد فترة 
من التوقف بسبب أزمة ڤيروس كورونا املستجد.

وشــهد «السبت الســعيد» للكرة األملانية تألقا 
الفتا من جانب بوروســيا دورمتوند املنافس على 
اللقب، بعدما اكتسح ضيفه شالكه برباعية بيضاء 
في «ديربي الرور»، ليعزز موقعه في وصافة جدول 
الترتيب عن املتصدر بايرن ميونيخ، ورغم الغيابات 
العديدة بسبب اإلصابات، ظهر دورمتوند مبستوى 
فني رائع في مواجهة «ديربي الرور»، وشهدت عودة 

الدوري األملاني تسجيل ٢٢ هدفا.
إلــى ذلك، قال جوليان براندت العب دورمتوند 
الذي صنع الهدف الثاني لرافاييل جيريرو والهدف 
الثالــث لثورجان هــازارد «ليس هنــاك أفضل من 

استئناف املوسم مجددا مبثل هذا االنتصار».
ويلتقي دورمتوند في اجلولة التالية مع مضيفه 

عزز بايرن ميونيخ موقعه من جديد في صدارة 
الدوري األملانــي لكرة القدم (بوندســليغا) بعدما 
تغلب على مضيفه يونيون برلني ٢ -٠ مساء أمس 
األحد ضمن منافسات املرحلة السادسة والعشرين 
من املســابقة، التي شهدت أيضا تعادل كولون مع 
ماينز ٢-٢. وسجل الپولندي روبرت ليڤاندوڤسكي 
هدف التقدم لبايرن ميونيخ (٤٠ من ضربة جزاء) 
ثم أضــاف بنيامني بافــارد الهدف الثانــي للفريق 
(٨٠)، ليرفــع بايرن ميونيخ رصيده إلى ٥٨ نقطة 
في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافســيه 
بوروســيا دورمتوند صاحب املركز الثاني، والذي 
تغلب على شالكه ٤-٠ السبت املاضي في «ديربي 
الــرور»، بينما جتمد رصيد يونيون برلني عند ٣٠ 

نقطة في املركز الثاني عشر.
وكان بوروسيا مونشنغالدباخ قد اكمل االنطالقة 
الناجحة لـ «البوندسليغا» بعدما حقق الفوز على 
مســتضيفه آينتراخت فرانكفورت، بثالثة أهداف 
مقابل هدف في املباراة التي جمعتهما مســاء أمس 
األول مبلعــب كومرز بنك آرينا في إطار اجلولة الـ 
٢٦، وفي أول أيام عودة الدوري األملاني بعد توقف 
ألكثر من شهرين بسبب جائحة ڤيروس كوفيد-١٩.
وأحرز أهداف مونشــنغالدباخ كل من احلســن 
بليا بالدقيقة األولى، وماركوس تورام (٧) ورامي 
بن سبعيني (٧٣) من ركلة جزاء بينما سجل أندريا 

سيلفا هدف فرانكفورت الوحيد (٨١).

ڤيردر برمين يستقبل باير ليڤركوزن في ختام اجلولة الـ ٢٦

بايرن تغلب على «يونيون» بهدفني وابتعد بالقمة

مباراة اليوم بتوقيت الكويت

أملانيا (املرحلة الـ ٢٦)
٩:٣٠beIN sports HD١ڤيردر برمين - باير ليڤركوزن

هادي العنزي

لم يتركوا شيئا للصدفة، هكذا هم األملان 
دائما، كسروا حاجز الرعب الرهيب الذي فرضه 
ڤيروس كورنا املســتجد، مببادرة مدروسة 
بعناية تامة، وال تغفل معها االحترازات الصحية 
الصارمــة التي طبقت حتــى على كرة القدم 
كعنصر مشارك في االنطالقة الكروية، حيث 
طهرت مبعقمات صحية غير مرة وفي كل مباراة 
على حدة، ضمن املواجهات الست التي شهدها 
الدوري األملاني لكرة القدم في انطالقته السبت.
اجلميــع التزم بالتباعد قدر املســتطاع، 
أوال، والالعبون  اإلدارية  املدربون واألجهزة 
احملترفون كانوا على قدر عال من املسؤولية 
حتى أثناء احتفالهم بالتسجيل، األجهزة الطبية 
بدورها تراعي التباعــد أثناء تدخلها ملعاجلة 
الالعب املصاب، بالكمامات الصحية والقفازات 
الواقيــة تدخل امللعب، وجتتهد لعدم التباعد، 
«ترش» العضلة املصابة عن بعد، وإن استلزم 
األمر لتدخل مباشر فإن التغييرات اخلمسة 
متاحة للمدرب، لكي يتعامل اجلهاز الطبي مع 
اإلصابة بأفضل طريقة ممكنة، ومبا يتطابق مع 
التوصيات الطبية الصارمة للسلطات األملانية، 
التصريحات الصحافية لألجهزة الفنية، سواء 
قبل أو بعد املباراة، أجريت بسالسة تامة، وكل 

أدلى بدلوه، لكن هــذه املرة بتباعد أكبر عن 
الصحافيني، وذلك ملصلحة اجلميع، ولم يفسد 
صفو النجاح الكبير الــذي حتقق في عودة 
الدوري األملاني لالنطالق مجددا سوى احتفالية 
العب هرتا برلني ديدريك بوياتا الذي قبل على 
غير املتوقع زميله في الفريق خالل املواجهة التي 
تفوق فيها فريقه بثالثية نظيفة على هوفنهامي 
ضمن اجلولة الـ ٢٦ لـ «البوندسليغا»، ولعله 

االستثناء الوحيد الذي يؤكد النجاح. 
كثيرة تلك املشــاهد التي جلبها «السبت 
السعيد» من املدرسة األملانية العريقة، لتكون 
درســا مجانيا جلميع احتادات كــرة القدم 
العالم ليقتبسوا  واملؤسسات الرياضية حول 
منه ما يريدون، لتحقيق املعادلة الصعبة التي 
جتمع بني استمرار النشاط الرياضي وجتنب 
اإلصابة بوباء األلفية الثالثة كوفيد-١٩، وذلك 
ليس بالعمل الهني لكنه  في الوقت نفسه ليس 

باملستحيل. 
وتبقى.. غصة خلو املدرجات من اجلماهير 
الهادرة تثير الشجن في قلوب اجلميع، وتبعث 
على احلزن في نفوس عشاق املستديرة، فبهم 
فقط يكتمل املشــهد اجلميل، وتكتمل املتعة 
الكروية، وبأهازيجهم الصاخبة تصل املنافسة 
إلى ذروة اإلثارة، وبهم فقط يكون للمستديرة 

مشهد كلي آخر.

درس أملاني مجاني في كيفية استعادة الرياضة من قبضة «كورونا»

«البوندسليغا»
.. أجواء صافية وكمامات واقية


