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يونيون يريد حضور
 ٢٢ ألفًا من جماهيره

وفاة بطل مونديال ١٩٦٦
اإلجنليزي جاك تشارلتون

زياش تدرب في تشلسي

بولت يفكر في العودة!

كشف نادي يونيون برلني األملاني لكرة القدم عن خطة طموحة 
يستهدف بها عودة اجلماهير من جديد إلى مدرجات ستاده في 
املوسم املقبل، وذلك عبر إجراء فحوص ڤيروس كورونا، لكل 

املشجعني احلاضرين للمباريات.
وذكــر النادي في بيان: «يونيون برلــني يعمل من أجل إجراء 
فحوص كورونا للعاملني به وجلميع حاملي التذاكر البالغ عددهم 

٢٢ ألفا و١٢ مشجعا في يوم إقامة أي مباراة للفريق».
وأضاف: «سيجرى السماح بالدخول إلى الستاد من خالل إبراز 
تذكرة املباراة ونتيجة ســلبية للفحص لم مير عليها أكثر من 
٢٤ ساعة». وأضاف يونيون برلني الذي يخطط لتحمل تكاليف 
الفحوص، أنه بدأ «محادثات مبدئية» مع الشركاء احملتملني لتنفيذ 
اخلطة، لكن يجب احلصول على موافقة مسؤولي الصحة في برلني.

ولم يقترح أي ناد آخر خطة مماثلة حتى اآلن، لكن نادي اليبزيغ 
كان قد اقترح عودة اجلماهير لكن بنصف السعة االستيعابية 
لســتاد الفريق، اعتبارا من اخلريف املقبل، مع مراعاة قواعد 
التباعد اجلسدي. لكن اقتراح اليبزيغ لم يحظ بتأييد يونيون 
برلني، وقال ديرك زينغلر رئيس نادي يونيون: «جتربة الستاد 
ال تتناســب مع التباعد االجتماعي، وإذا لم يســمح لنا بالغناء 

والهتاف، فلن يكون هذا هو جمهور يونيون».

توفي الالعب السابق جاك تشارلتون املتوج مع منتخب إجنلترا 
بلقب كأس العالم لكرة القدم ١٩٦٦، عن عمر ٨٥ عاما، بحسب ما 
أعلنت عائلته وناديه السابق ليدز يونايتد. وأمضى تشارلتون، 
وهو الشقيق األكبر لـ «الســير» بوبي الذي كان أيضا ضمن 
تشــكيلة ١٩٦٦ وجنما سابقا ملان يونايتد، أكثر من عقدين من 
الزمن كالعب في صفوف ليــدز، خالل حقبة مهمة من تاريخ 
النادي، شــملت التتوج بلقب بطولة إجنلترا عام ١٩٦٩ ولقب 
مسابقة كأس االحتاد عام ١٩٧٢. وتولى تشارلتون أيضا تدريب 
املنتخب اإليرلندي، وقاده الى الدور ربع النهائي ملونديال ١٩٩٠، 
بعد عامني مــن قيادته لبلوغ نهائيات كأس أوروبا ١٩٨٨ للمرة 
األولى في تاريخه. كما شغل منصب املدير الفني لعدد من األندية 
اإلجنليزية، مثل شيفيلد ونسداي وميدلزبره ونيوكاسل يونايتد. 
ووجه ليدز في بيان حتية الى «بيغ جاك» («جاك الكبير»)، وهو 
لقب اكتسبه املدافع الســابق في صفوف النادي لطول قامته 
(١٫٨٧م). وأعرب عن «احلزن العميق لوفاة أسطورة النادي جاك 
تشارلتون  عن عمر ٨٥ عاما بعد مرض طويل». وخاض تشارلتون 
كامل مســيرته مع ليدز ودافع عن ألوانه في ٧٧٣ مباراة (رقم 
قياسي) سجل خاللها ٩٦ هدفا، بحسب بيان النادي الذي رأى 

انه كان «أحد أفضل من شغل مركز قطب الدفاع».

التحق املغربي حكيم زياش بفريقه اجلديد تشلسي اإلجنليزي، 
بحســب ما أعلن األخير، وبدأ التمارين معــه بعد انتقاله الى 

صفوف من أياكس أمستردام الهولندي.
ولن يكون في مقدور العب اجلناح الدولي البالغ من العمر ٢٧ 
عاما، أن يخوض مع فريقه اجلديد ما تبقى من موســم ٢٠١٩-
٢٠٢٠، لكون اسمه مدرجا خالله على كشوف فريقه السابق.

وامتد هذا املوسم أطول من املعتاد بعد تعليق املنافسات ألكثر 
من ثالثة أشهر بسبب ڤيروس كورونا املستجد.

وأفاد تشلســي في بيان «بعد وصوله الى لندن مساء أول من 
أمس، بدأ حكيم زياش بالتمرن في كوبهام (مقر التدريب التابع 
للنادي) للمرة األولى». ونشر الفريق صورا لزياش وهو يؤدي 
بعض التمارين الفردية، ويتحدث إلى االستشاري في النادي، 

حارس مرماه السابق التشيكي بتر تشيك.

أملح العداء األسطوري اجلامايكي أوساين بولت الى استعداده 
للتفكير بالعودة الى املضمار الذي اعتزل منافساته عام ٢٠١٧، 

في حال طلب منه مدربه املخضرم غلني ميلز ذلك.
ويحمل بولت (٣٣ عاما) الرقمني القياسيني العامليني لسباقي ١٠٠م 
و٢٠٠م، وتوج خالل مسيرته الالفتة بثماني ميداليات أوملبية 
ذهبية، قبل ان يعتزل املنافسات في أعقاب بطولة العالم أللعاب 
القوى لندن ٢٠١٧. وفي مقابلة مع مجلة «فارايتي» األميركية، 
شدد بولت على انه ال ينوي العودة عن االعتزال، لكنه سيفكر 
باألمر في حال طلبه ميلز (٧٠ عاما). وقال «اذا عاد املدرب وقال 
لي هيا، فلنقم بذلك، سأفعل (التفكير بالعودة)، ألنني أثق جدا 
مبدربي». وتابع «أدرك انه اذا قال إننا سنقوم بذلك، أعرف ان 
األمر سيكون ممكنا». ويعد ميلز من أبرز مدربي ألعاب القوى 
في جامايكا، وأشرف على الفريق األوملبي ألكثر من ٢٠ عاما.

ل أرقامه القياسية «الريدز» يتوقف بالتعادل أمام بيرنلي ويؤجِّ

مــن جهتــه، قال 
مدرب ليڤربــول يورغن 
كلوب: يبدو أننا خســرنا 
أن  ممكــن  املبــاراة..كان 
نسجل اكثر من هدف وكان 
حارسهم ممتاز ومنع أكثر من 
هدف، اجلميع يشعر في غرفة 
املالبس انهم خسروا اللقاء، 
وكل من شاهد املباراة يؤكد أن 
الفريق ظهر بشكل ممتاز وأنا 
سعيد بهذا اجلانب، ولكنني 
حزين أننا ربحنا نقطة واحدة.

رباعية أنطونيو
مــن جهــة اخــرى، منحت 
رباعيــة ميكايــل أنطونيــو 
فريقه وست هام يونايتد ثالث 

نقاط مهمة فــي معركة البقاء 
في الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة القــدم، بفوزه ٤-٠ على 
مضيفه نوريتش سيتي الذي 
بات أول الهابطني الى الدرجة 
األولى. وبنتيجة املباراة، رفع 
وســت هــام رصيــده الى ٣٤ 
نقطة في املركز السادس عشر، 
ليبقــى متقدما بفارق األهداف 
عن واتفورد السابع عشر الذي 
تغلب على ضيفه نيوكاسل (٢-
١) في مباراة أقيمت في الوقت 
نفسه. لكن نوريتش بقي في 
املركز العشرين األخير، بفارق 
١٤ نقطة عن واتفورد صاحب 
أول مراكز األمان. ويســتحيل 
على متذيل الترتيب تعويض 

هذا الفارق، إذ تتبقى له تسع 
نقاط ممكنة فقط من مبارياته 
الثالث األخيرة لهذا املوســم. 
وهي املرة اخلامسة التي يهبط 
فيها نوريتش الى الدرجة األولى 
بعد ١٩٩٥ و٢٠٠٥ و٢٠١٤ و٢٠١٦. 
وجــاءت أهــداف أنطونيو في 
الدقائق (١١ و٤٦ و٥٤ و٧٤). وفي 
املباراة الثانية، قلب واتفورد 
تأخره بهدف، الى فوز بنتيجة 
٢-١ بفضل ركلتي جزاء لقائده 
تروي ديني. وتقدم نيوكاسل 
بهدف دوايت غايل في الدقيقة 
٢٣ بتسديدة بالقدم اليسرى من 
مســافة قريبة، قبل ان يسجل 
ديني هدفي املباراة في الدقيقتني 

٥٢ و٨٢.

أهدر ليڤربول املتوج بطال 
قبل أسبوعني، نقطتني ثمينتني 
فــي ســعيه لتحطيــم الرقــم 
القياســي من النقاط املسجل 
باسم مان سيتي (١٠٠ نقطة) 
بســقوطه في فخ التعادل مع 
ضيفه بيرنلي ١-١ في املرحلة 
اخلامسة والثالثني من بطولة 

اجنلترا لكرة القدم.
ورفــع ليڤربــول رصيده 
الــى ٩٣ نقطــة وتتبقــى له ٣ 
مباريــات يتعني عليــه الفوز 
بهــا جميعهــا ضــد ارســنال 
وتشلسي ونيوكاسل. وتابع 
ليڤربول سلسلة من ٥٨ مباراة 
على ارضه في الدوري لم يذق 
فيها طعم اخلسارة حيث فاز 

في ٤٧ وتعادل في ١١.
ويدين بيرنلي بالفوز الى 
حارس مرماه نيك بوب الذي 
يســعى الى إزاحة نظيره في 
ايفرتون جوردان بيكفورد عن 
املركز االول في حراسة عرين 
منتخب اجنلترا. فقد ابدع في 
الــذود عن مرماه الســيما في 
الشــوط األول، حيــث تدخل 
اكثر مــن مرة إلنقــاذ فريقه. 
وبعد الضغط املتواصل جنح 
ليڤربول في افتتاح التسجيل 
عندما رفع البرازيلي فابينيو 
كــرة متقنة داخــل املنطقة 
سددها االســكتلندي اندي 
روبرتســون برأسه بعيدا 
عن متنــاول بــوب (٣٤). 
وجنــح بيرنلي فــي إدراك 

التعادل عندما ارتقى جيمس 
تاركوفســكي فــوق اجلميــع 
ومرر كرة برأسه باجتاه جاي 
رودريغيز الــذي اطلقها على 
الطاير فــي الزاوية الســفلى 
البرازيلي  حلارس ليڤربــول 

اليسون بيكر (٦٩).

نوريتش أول الهابطني بخسارته من وست هام.. وواتفورد يبتعد عن اخلطر بتجاوزه نيوكاسل

ســتعود اجلماهير الى املالعب الفرنســية اعتبارا من نهاية االســبوع احلالي 
للمرة االولى منذ تفشي ڤيروس كورونا املستجد في مارس الفائت.

ويســتضيف فريقان من الدرجة الثانية في شمال غربي البالد مباراتني على 
ملعبيهما، عندما يستقبل شامبلي فريق بولون سور مير من الدرجة الثالثة 
وكاين لباريس أف ســي في مواجهتني من املتوقع أن يحضرهما بضع مئات 

اجلماهير كحد أقصى.
وســيكون االختبار االكبر االحد حني يستضيف لوهافر من الدرجة الثانية 
باريس سان جرمان بطل فرنسا في مباراة ستشكل استعدادا له للمباراتني 
النهائيتني ملسابقتي كأس فرنسا وكأس الرابطة والدور ربع النهائي ملسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
ومبا أن العدد االقصى احملدد بخمسة آالف شخص يشمل الالعبني واملدربني 
واملســؤولني والصحافيــني ورجال االمن والعاملــني، مت بيع ما بني ٤ آالف 
و٤٥٠٠ بطاقة وقد بيعت في غضون دقائق معدودة، وفق ما ذكر لوهافر.
وســيقترب احلضور فــي ملعب «اوســيان» الذي يتســع لقرابة ٢٥ ألف 
مشــجع من العدد الذي تواجد في آخر مباراة خاضها لوهافر على أرضه 
في مارس عندما حضر ٥٩٤٨ مشــجعا لقاءه مع اوكسير ضمن منافسات 

الدرجة الثانية.
وقد تشــهد املباراة أعلى نســبة حضور جماهيري بني البالد االوروبية 

اخلمس الكبرى في كرة القدم منذ مارس الفائت.
ســيتحتم على اجلماهير ارتــداء الكمامات الواقية عندمــا يتنقلون في 
أرجــاء امللعب واحترام مبادئ التباعد االجتماعي اال في حال حضورهم 

مع مجموعة من االصدقاء او افراد العائلة.

ليستر للتمسك بـ «األبطال».. وقمة «شرفية» بني أرسنال وتوتنهام
ســيكون الصــراع على 
املركزيــن الثالــث والرابــع 
املؤهلــني الــى دوري أبطال 
أوروبا عنوان األمتار األخيرة 
الــدوري اإلجنليــزي  مــن 
لكرة القدم. ويسعى ليستر 
ســيتي لالحتفــاظ مبركزه 
الرابــع عندما يحــل ضيفا 
على بورمنــوث في اجلولة 
الـ ٣٥، في مباراة مهمة جدا 
للفريقــني، ألن بورمنــوث 
يريد االحتفاظ بآمال البقاء 
في الــدوري املمتاز (يحتل 
املركز الثامن عشر بفارق ٣ 
نقاط عن منطقة األمان)، فيما 
يبحث ليســتر عن التمسك 

باملركز الرابع.
وحتــى في حال أنهى مان 
يونايتد، ليستر أو تشلسي، 
املوســم في املركز اخلامس، 
فهناك فرصة للمشــاركة في 
دوري األبطال في حال فشــل 
مــان ســيتي الوصيــف فــي 
استئنافه قرار استبعاده عن 

القارية ملوســمني  املشــاركة 
بسبب مخالفته قاعدة اللعب 
املالي النظيف. وتتجه األنظار 
الى لندن حيث يتواجه اجلاران 
اجلريحان توتنهام وأرسنال 
في مباراة ستكون «شرفية» في 
ظل الترتيب املتأخر للفريقني، 
حيث يحتل األول املركز التاسع 
بفارق نقطة خلف الثاني، بعد 
اكتفــاء كل منهمــا بنقطة في 
املرحلة املاضية، ما قضى الى 
حد كبير على أي أمل لهما في 
املشاركة القارية املوسم املقبل 

عبر الدوري.

وخالفا لتوتنهام ومدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو 
املمتعض جدا من التحكيم، 
ميلك أرســنال فرصة إنقاذ 
فــي  املوســم واملشــاركة 
«يوروبــا ليــغ» مــن خالل 
مســابقة الــكأس احملليــة، 
لكن املهمة لن تكون سهلة 
بتاتــا مبا أنــه يصطدم في 
نصف النهائي املقرر في ١٨ 
اجلاري مبان سيتي. ويلتقي 
اليــوم ايضا ولڤرهامبتون 
مع إيڤرتون، وأستون ڤيال 

مع كريستال باالس.

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإلجنليزي (املرحلة الـ ٣٥)

٢:٠٠beIN SPORTS HD٢ولڤرهامبتون - إيڤرتون
٤:١٥beIN SPORTS HD٢أستون ڤيال - كريستال باالس

٦:٣٠beIN SPORTS HD٢توتنهام - أرسنال
٩:٠٠beIN SPORTS HD٢بورمنوث - ليستر سيتي

دي خيا يكسر رقم شمايكل
أعرب حارس مرمى مان يونايتد اإلســباني دافيد دي خيا عن فخره بعد كســر 
الرقم القياسي املسجل باحلارس األسطوري للفريق الدمناركي بيتر شمايكل في 
عدد املباريات التي خاضها العب أجنبي مع الفريق. ولعب الدولي اإلسباني، الذي 
انضم إلى النادي في عام ٢٠١١، مباراته رقم ٣٩٩ مع يونايتد في جميع املسابقات، 

حينما فاز فريقه بثالثية نظيفة على أستون ڤيال املهدد بالهبوط للدرجة األولى.
وقال دي خيا «عفوا شمايكل» إنه أمر رائع. وهذا يعني أنني هنا منذ فترة طويلة 
وكنت ألعب بشكل جيد جدا. أنا فخور حقا. أنا سعيد للعب لهذا النادي هذا العدد 
الكبيــر من املباريات». وأضاف: «آمل أن يكون هنــاك ٤٠٠ مباراة أخرى مقبلة. 

لذلك أنا سعيد حقا».

السيتي ينتظر مصيره األوروبي غدًا
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي أنها ستصدر غدا قرارها بشأن االستئناف الذي تقدم به نادي 
مان سيتي االجنليزي، لنقض عقوبة منعه من املشاركة في مسابقات االحتاد األوروبي لكرة القدم 
(ويفا) ملوســمني ملخالفته قواعد اللعب املالي النظيف. وعاقب «ويفا» بطل اجنلترا في املوسمني 
املاضيني مبنعه من املشاركة في مسابقاته القارية في املوسمني املقبلني، إضافة إلى تغرميه مبلغ 
٣٠ مليــون يورو (٣٤ مليون دوالر)، التهامه بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت 
بني ٢٠١٢ و٢٠١٦ لقواعد اللعب املالي التي يفرضها «ويفا» من أجل حتقيق التوازن بني اإليرادات 
واإلنفاق. دحض سيتي بشكل جازم هذه االتهامات وعقدت جلسة استماع حول القضية ملدة ثالثة 
أيام عبر تقنية الڤيديو الشهر املاضي. ويحتل سيتي املركز الثاني في ترتيب الدوري، وهو بحاجة 

لفوز واحد من مبارياته األربع األخيرة لضمان تأهله إلى املسابقة القارية األهم املوسم املقبل.

اجلماهير تعود إلى املالعب الفرنسية


