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سقوط «الثعالب» أمام بورمنوث يخلط أوراق التأهل لـ «األبطال»
قلب بورمنــوث تخلفه 
٠-١ إلــى فــوز كبيــر على 
ضيفه ليســتر سيتي ٤-١ 
ليخلــط أوراق املركزيــن 
الثالث والرابع املؤهلني الى 
دوري األبطال ضمن املرحلة 
اخلامســة والثالثــني مــن 
الدوري االجنليزي املمتاز.

وسقط «الثعالب» بعدما 
كان متقدمــا بهــدف حتــى 
الدقيقــة ٦٦، قبــل أن تهتز 

شباكه بأربعة أهداف.
وسجـــــل جونيــــــــور 
ستانيسالس (٦٦ من ركلة 
جزاء) ودومينيك سوالنكي 
واإليرلنــدي  و٨٧)   ٦٧)
الشــمالي جوني ايفانز (٨٣ 
خطــأ فــي مرمــاه) أهــداف 
بورمنــوث، وجاميي فاردي 

هدف ليستر سيتي (٢٣).
وأهدر ليســتر ســيتي 
فرصــة التقدم إلــى املركز 
الثالث وتخطي تشلسي الذي 
خسر السبت أمام شيفيلد 

يونايتد ٠-٣. 
وجتمد رصيد ليســتر 
عند ٥٩ نقطة في حني أصبح 
بورمنوث في املركز الثامن 

عشر برصيد ٣١ نقطة.
أمــر  حســم  وبعدمــا 
املركزيــن األولــني لصالح 
ليڤربــول املتــوج باللقب، 
ومان سيتي وصيفه، اشتد 
البطاقتني  الصــراع علــى 
األخيرتــني املؤهلتــني الى 
دوري األبطــال بني الفرق 
املوجودة حاليا بني املركزين 

الثالث والسابع. 
وعــزز ڤــاردي رصيده 
في صــدارة ترتيب هدافي 
البرميييرليــغ برصيد ٢٣ 

املباريات الست التي خاضها 
منذ اســتئناف الدوري إثر 
توقــف قرابة ثالثة أشــهر 
بســبب ڤيــروس كورونا 
املستجد. ومنذ االستئناف، 
فاز النــادي اللندني بأربع 
مباريات وتلقى هزميتني، 
ما مكنه من جتاوز ليستر 

سيتي.

تشلسي يأمل في احلفاظ على حظوظه عندما يالقي نوريتش في افتتاح املرحلة  الـ ٣٦ اليوم

تشلسي اختبارا سهال على 
ملعبه «ستامفورد بريدج» 
أمام نوريتش الذي ســقط 
رسميا الى الدرجة األولى، 
وذلك بعد سقوطه املدوي 
واملخيــب بثالثيــة نظيفة 
السبت أمام مضيفه شيفيلد 
يونايتد. وخسر نوريتش 
متذيــل ترتيب الدوري كل 

هدفا، بفــارق ثالثة أهداف 
عن الغابوني بيار إمييريك 
أوباميانغ (أرسنال) الثاني.

تشلسي يالقي نوريتش
تنطلــق مســاء اليــوم 
منافســات املرحلــة الـ ٣٦ 
من املسابقة بإقامة مباراة 
وحيــدة، حيــث يخــوض 

العنصرية تتواصل في إجنلترا
انتقد نادي شيفيلد يونايتد اإلجنليزي لكرة القدم 
اإلســاءات العنصرية التي وجهــت ملهاجمه ديڤيد 
ماكغولدريك امس عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
ونشر شيفيلد رسالة موجهة من حساب مجهول، كانت 
حتمل الكثير من اإلســاءات العنصرية. وذكر نادي 
شيفيلد عبر حسابه الرسمي مبوقع شبكة التواصل 
االجتماعي «تويتر»: «نحن سندعم ماكغولدريك وسنقدم 
كل ما بوسعنا من أجل التوصل إلى صاحب هذه الرسالة 
املثيرة لالشمئزاز». وجتدر اإلشارة إلى أن هذا يأتي 
بعد يوم واحد من القبض على صبي عمره ١٢ عاما 
من بلدة سوليهال، بسبب توجيه رسائل عنصرية إلى 

العب فريق كريستال باالس ويلفريد زاها.

 مباراة اليوم بتوقيت الكويت 
إجنلترا (املرحلة الـ ٣٦)

١٠:١٥beIN sports HD١تشلسي - نوريتش

كسب نادي مان سيتي اإلجنليزي رهان االستئناف الذي تقدم به 
ضد االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)، بإعالن محكمة التحكيم 
الرياضي (كاس) أمس إلغاء عقوبة حرمانه من املشاركة باملسابقات 
القارية، والتي فرضت بحقه ملخالفته قواعد اللعب املالي النظيف.
وقررت احملكمة إلغاء العقوبة التــي اتخذها يويفا بحق النادي 
اإلجنليزي الشــمالي ملالكه الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان، 
وخفض الغرامــة املالية املرافقة لها، من ٣٠ مليون يورو الى ١٠ 
ماليني فقط. وضمن «السيتي»، املتوج بطال للدوري املمتاز عامي 
٢٠١٨ و٢٠١٩، خوض املوسم املقبل من مسابقة دوري األبطال، إذ 
سينهي هذا املوسم في املركز الثاني في ترتيب الدوري اإلجنليزي 

املمتاز خلف ليڤربول الذي حسم اللقب احمللي لصاحله.
ورحب مان سيتي بقرار احملكمة، بينما أكد يويفا انه أخذ علما به.

وأوردت احملكمة في خالصة احلكم «يرفع االستبعاد من املشاركة 
في مسابقات يويفا لألندية، وتبقى العقوبة املالية مع تخفيضها 
الى ١٠ ماليني يورو». واتهم االحتاد سيتي بتضخيم القيمة الفعلية 
لعائداتــه الرعائية بني ٢٠١٢ و٢٠١٦، لتفادي مخالفة قواعد اللعب 
املالي النظيف التي حتدد ســقف اخلسائر املالية لألندية، بـ ٣٠ 

مليون يورو على فترة ٣ أعوام. 
واعتبرت احملكمة أن سيتي «لم ميوه التمويل على انه مساهمات 
رعائية، لكنه فشــل في التعاون مع هيئــات االحتاد األوروبي 
لكرة القدم». وحرم االحتاد االوروبي «السيتي» في فبراير، من 

خوض مســابقتي دوري األبطال أو الدوري األوروبي «يوروبا 
ليغ» ملوسمني بذريعة مخالفته القواعد املالية، وفرض عليه غرامة 
قدرهــا ٣٠ مليون يورو، لكن النادي رفــض االتهامات وتقدم 

باستئناف أمام «كاس».
ورأت احملكمة في حيثيات احلكم أن «القرار الصادر في ١٤ فبراير 
٢٠٢٠ عن الغرفة القضائية في هيئة اإلشراف املالي (التابعة ليويفا) 

يجب ان يتم وضعه جانبا». 
وفي بيان نشــر على موقعه اإللكتروني، أكد االحتاد األوروبي 
أنــه أخذ علما بالقرار، مكتفيــا بالتذكير انه «على مدى األعوام 
القليلــة املاضية، أدت قواعد اللعب املالي النظيف دورا مهما في 
حماية األندية ومساعدتها لتصبح مستدامة على الصعيد املالي». 
وأكد يويفا التزامه مببادئه، آخذا علما أيضا بأن بعض االتهامات 
بحق «الســيتي» حصلت بعد انقضاء املهلة الزمنية املعمول بها 
مبوجب قواعده، واحملددة بـ ٥ أعوام. من جهته، أشار النادي الى 
انه «ومستشاريه القانونيني لم يبحثوا بعد القرار الكلي حملكمة 
التحكيم الرياضي (كاس)، إال أن النادي يرحب بنتائج القرار كونه 

يؤيد موقف مان سيتي واألدلة التي متكن من تقدميها». 
ويشكل احلكم لصالح «السيتي» مفتاحا ماليا أيضا، إذ ان الفريق 
حصــل على ٩٣ مليون يورو من اجلوائز املالية ليويفا وعائدات 
البث التلفزيوني لدوري األبطال في املوسم املاضي، تضاف إليها 

إيرادات املباريات والعقود الرعائية اإلضافية.

«السيتي» يكسب صراعه مع «يويفا» ويبقى في «األبطال»
«كاس» ألغت قرار إبعاده عن البطوالت األوروبية ملوسمني واكتفت بتغرميه ١٠ ماليني يورو

كلوب: لقاء أرسنال حتدٍّ مختلف
أكــد املدير الفني لفريق ليڤربول، األملاني يورغن كلوب، 
أن مباراة فريقه أمام أرسنال غدا ضمن املرحلة الـ ٣٦ من 
الدوري االجنليزي املمتاز، ستكون مبنزلة حتد مختلف 
ومثير لالهتمام. وقال كلوب خالل تصريحاته ملوقع ليڤربول 
الرسمي: «ستكون أمامنا مساحة (وقت لالستعداد) أكبر 
قليال وهذا أمر جيد، سيكون لدينا يوم واحد إضافي، األيام 
الســبعة املاضية كانت ال تصدق، خضنا ثالث مباريات 
خالل أسبوع واحد وهو أمر ال يصدق في الوقت احلالي، 
هــذا هو الوضع واآلن لدينا يوم إضافي ونحن نأمل في 
أن نتمكن من التحسن بشــكل كامل». وأضاف كلوب: 
«سنتحســن ونذهب مرة أخرى ملواجهة أرسنال، وهي 
مباراة ستكون مثيرة لالهتمام». ويتصدر «الريدز» ترتيب 
الدوري اإلجنليزي برصيد ٩٣ نقطة، فيما يحتل أرسنال 

املركز التاسع برصيد ٥٠ نقطة.

مقتل شقيق أورييه

املانيا تلتقي تركيا والتشيك

ساني يدخل تدريبات البايرن

قال مصدر في الشرطة الفرنسية إن كريستوفر أورييه، 
شــقيق العاجي ســيرج العب نادي توتنهام اإلجنليزي 
لكــرة القدم، قضى قتال بالرصاص فجر امس في مدينة 

تولوز الفرنسية.
وتابع املصدر أن املسعفني وصلوا الى مكان إطالق النار 
في منطقة صناعية على أطراف املدينة الواقعة في جنوب 
البالد، قرابة الســاعة اخلامسة فجر امس (٠٣٠٠ ت غ)، 

ليعثروا على أورييه مصابا بطلق ناري في بطنه.
وأضاف مصدر مقرب مــن التحقيق، ان مطلق النار فر 

من املكان.

أعلن االحتاد األملاني لكرة القدم أن «املانشافت» سيخوض 
مباراتني وديتني خالل اخلريف أمام منتخبي تركيا والتشيك، 

إلى جانب مبارياته الست املقررة في دوري أمم أوروبا.
وأوضح االحتــاد أن املنتخب األملاني، الذي يدربه املدير 
الفني يواكيم لوف، ســيلتقي نظيره التركي في السابع 
من أكتوبر في كولونيا، ثم يواجه املنتخب التشيكي في 

١١ نوفمبر في اليبزيغ.
وتأتي املباراتان الوديتان إلى جانب املباريات الست للمنتخب 
األملاني أمام إسبانيا وسويسرا وأوكرانيا في دوري األمم 

خالل سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
ولم تتضح حتى اآلن الصورة بشــأن إمكانية احلضور 
اجلماهيري. وقال لوف: «نرغب في اســتغالل املباريات 
الدولية في اخلريف في حتقيق التناغم بني العناصر الشابة 
في املنتخب. فنحن نتطلع إلى تطور عناصر الفريق مع 
بعضها البعض، استعدادا لكأس األمم األوروبية (التي تأجلت 
إلى العام املقبل بســبب جائحة ڤيروس كورونا املستجد 
كوفيد-١٩)». وأضاف لوف: «باإلضافة إلى املباريات املقررة 
في دوري األمم، ســتعمل املباراتان الوديتان على منحنا 

املزيد من الرؤية املهمة ملدى تطور الفريق». 

خاض الالعب ليروي ســاني املنضم حديثا إلى صفوف 
بايرن ميونخ األملاني لكرة القدم، أول تدريب له في النادي 
البافاري، امس، في الوقت الذي يقضي جميع العبي الفريق 

تقريبا إجازة في الوقت احلالي.
وتدرب ساني، الذي انضم إلى الفريق قادما من مان سيتي 
اإلجنليزي منذ ١٠ أيام، مع زميله نيكالس ســولي الذي 
ميضي في طريقه للعودة مجددا للمنافسات بعدما عانى 
من إصابة خطيرة في الركبة. ويقضي باقي العبي بايرن 
ميونخ فترة إجازة لألســبوع الثاني بعد أن توج الفريق 
بالثنائية احمللية (الدوري والكأس)، قبل بدء االستعدادات 
ملواجهة تشلسي اإلجنليزي في إياب دور الـ ١٦ من دوري 
أبطال أوروبا يوم الثامن من أغسطس املقبل. وكان بايرن 
فاز ذهابا ٣-٠ في لندن، وفي حال تأهله سيشارك في بطولة 
مصغرة تقام في الفترة من ١٢ إلى ٢٣ أغســطس املقبل، 
في سعيه لتحقيق الثالثية. وال يحق لساني املشاركة مع 
بايرن ميونخ في املباريات املتبقية للفريق في منافسات 

دوري أبطال أوروبا للموسم اجلاري.
الشيخ منصور بن زايد في مناسبة سابقة


