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ولڤرهامبتون يسقط ليدز.. وأول تعادل سلبي 
في «البرميييرليغ» بني بروميتش وبيرنلي

ارتقى ولڤرهامبتون الى 
املركز الســادس في الدوري 
املمتــاز لكــرة  االجنليــزي 
القــدم بفوزه علــى مضيفه 
ليــدز يونايتد بهدف نظيف 
حمل توقيع املكسيكي راوول 
خيمينيــز في ختام املرحلة 

اخلامسة.
ولڤرهامبتــون  ورفــع 
رصيده إلى تســع نقاط في 
املركز السادس بفارق األهداف 
عــن ليســتر ســيتي الرابع 
وأرسنال اخلامس، فيما جتمد 
رصيد ليدز عند ٧ نقاط في 
املركز العاشــر. وكان فريق 
املدرب األرجنتيني مارسيلو 
بييلسا العائد هذا املوسم إلى 
دوري األضواء ميني النفس 
بتحقيق فوز كان سيرتقي به 
الى املركز الثالث على حساب 
ليڤربول حامل اللقب بفارق 
األهــداف، إال أنــه فشــل في 
االســتفادة من أفضليته في 

الشوط األول.
وهــي اخلســارة الثانية 
لليــدز هــذا املوســم مقابل 
فوزيــن وتعادل، فيما حقق 
فريق املدرب البرتغالي نونو 
إسبيريتو سانتو فوزه الثالث 

مقابل هزميتني.
وبدا فريق «الذئاب» بحلة 
أفضل فــي الشــوط الثاني 
وجنــح في تســجيل الهدف 
الوحيد في اللقاء عندما سدد 

خيمينيز الكــرة بيمناه من 
خارج منطقة اجلزاء ارتدت 
من كالفن فيليبس الذي حاول 
إبعادها برأســه لتستقر في 
شباك احلارس الفرنسي إيالن 

ميسلييه (٧٠).

وهو الهدف الثالث للدولي 
املكســيكي هذا املوســم في 
الدوري. وفي مباراة سابقة 
تعادل وست بروميتش مع 
ضيفه بيرنلي سلبا في أول 
لقاء ينتهي من دون أهداف هذا 

املوسم في «البرميييرليغ».
إيطاليا

خيم التعادل السلبي على 
مباراة فيرونا مع ضيفه جنوى 
في ختام املرحلة الرابعة من 

الدوري اإليطالي.
وحصــد كل فريــق نقطة 
واحدة ليرفع فيرونا رصيده 
إلى سبع نقاط في املركز السابع 
مقابل أربع نقاط جلنوى في 

املركز الثاني عشر.

غريزمان يرفض التمرد على اإلدارة البرشلونية
حسم الفرنســي أنطوان غريزمان، جنم برشلونة، 
موقفه من االنضمام لالعبــني الثائرين على إدارة 

النادي الكاتالوني.
وكانت تقارير إســبانية زعمت أن العبي برشلونة 
(باستثناء كليمنت لينغليه وفرينكي دي يونغ وأندريه 
تير شتيغن) وقعوا على فاكس رسمي برفض إجراء 

أي خفض جديد لرواتبهم هذا املوسم.
ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية، فإن 

غريزمان وافق على عرض إدارة برشــلونة بتأجيل 
جزء من راتبه هذا املوســم، واحلصول عليه خالل 

املوسم املقبل.
وأوضحت أن الالعبني املنضمني حديثا لبرشلونة مثل 
سيرجينو دست وميراليم بيانيتش مت االتفاق معهما 

أيضا على هذا األمر أثناء توقيع العقود.
ويعاني برشلونة من خسائر بقيمة ٩٧ مليون يورو 

بسبب أزمة ڤيروس كورونا املستجد.

بيليتش ينتقد نظام الدفع مقابل املشاهدة
انتقد مدرب وست بروميتش ألبيون، الكرواتي 
سالفن بيليتنش، قرار رابطة الدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم باالستعانة بنظام الدفع مقابل 
املشاهدة لبعض مباريات املسابقة. وتبث احملطات 
احمللية مباريات الدوري املمتاز منذ اســتئناف 
املوسم املاضي في يونيو كإجراء مؤقت في ظل 
استمرار غياب املشجعني عن املالعب بسبب جائحة 
«كوفيد-١٩». ورغم ذلك فإن املباريات غير املختارة 

للبث التلفزيوني في أكتوبر، ومنها مباراة انتهت 
بالتعادل دون أهداف بــني بروميتش وبيرنلي 
االثنــني، تنقل على بعض املنصات مقابل ١٤٫٩٥ 
جنيه إسترليني (١٩٫٣٥ دوالر) للمباراة الواحدة. 
وقال بيليتش للصحافيني « يجب أال تكون كرة 
القدم مجانية لكن مبقابل في املتناول. كرة القدم 
هي رياضة الشعب وهي رياضة الطبقة العاملة، 

ويجب أن يكون سعرها في متناول اجلميع».

.. وجماهير نيوكاسل تختار التبرع

وزيرة برازيلية تطالب بسجن روبينيو

جمع مشــجعو فريق نيوكاســل يونايتد 
اإلجنليــزي لكرة القدم، مبلــغ ٢٠ ألف جنيه 
إســترليني (٢٣٦٠٠ دوالر) لألعمال اخليرية 
بعد التبرع باألموال بدال من الدفع ملشــاهدة 
مباريات فريقه بخدمة الدفع مقابل املشاهدة. 
وكانت املباراة التي خســرها نيوكاسل أمام 
مان يونايتد ١-٤، يوم الســبت املاضي واحدة 
من خمس مباريات مــن املرحلة األخيرة من 
الــدوري اإلجنليزي والتي لــم يتم بثها عبر 
القنوات العادية. وبدال مــن دفع مبلغ ١٤٫٩٩ 
جنيه إسترليني ملشاهدة املباراة، اتبع العديد من 
املشجعني نصيحة حملة «التبرع وليس الدفع 

مقابل املشاهدة»، والتبرع باألموال لبنك الطعام 
باملدينة عوضا عن ذلك. وذكرت هيئة اإلذاعة 
البريطانية (بي بي ســي)، أن مشجعني ألندية 
أخرى تبرعوا باألموال لبنوك الطعام احمللية. 
وقال الرئيس التنفيذي لبنك ويست إند للطعام 
في نيوكاسل، جون ماكوري، في تصريحات 
لبي بي سي، إن التبرعات ستحدث فرقا كبيرا، 
كما عبر عن تقديره لكرم جماهير نيوكاسل. 
وأضاف: «نحن نطعم ١٠٠٠ شخص في األسبوع 
ونســتخدم أكثر من عشرة أطنان من الطعام 
كل شــهر، والتي تكلف ١٧٠٠ جنيه إسترليني 
للطن، لذا فإن هذه التبرعات ضرورية حقا». 

طالبت وزيرة املرأة واألسرة وحقوق اإلنسان 
في البرازيل داماريس ألفيس، بدخول املهاجم 
البرازيلي املخضرم روبينيو، املدان في إيطاليا 
بتهمة االعتداء اجلنسي، إلى السجن «فورا».

وقالت ألفيس في تصريحات للصحافيني في 
برازيليا: «السجن فورا، ليس لدي كلمات أخرى. 
مازال هناك اســتئناف، لكن هناك تسريبات 
صوتية.. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ السجن. 
ال ميكــن التصفيق أبدا ملغتصب». وشــهد 
األسبوع املاضي فشل انتقال الالعب السابق 
لريال مدريد ومان ســيتي وميالن اإليطالي، 

باإلضافة إلــى أندية أخرى عديدة، لصفوف 
سانتوس البرازيلي بعد ضغط من الرعاة بسبب 
عقوبة السجن الصادرة ضده ملدة ٩ سنوات. 
وكانت إحدى محاكم مدينة ميالنو اإليطالية 
قد أصــدرت حكمها ضد صاحب الـ ٣٦ عاما 
في ٢٠١٧ بالسجن ٩ سنوات، بسبب مشاركته 
املفترضة في اعتداء جماعي على شــابة من 
أصول ألبانيــة (٢٣ عاما). ووقع احلادث في 
٢٠١٣ داخل إحدى صاالت الديســكو باملدينة 
اإليطالية، بينما يؤكد روبينيو أنه بريء، وأن 

الواقعة متت بالتراضي.

٨ إصابات جديدة بـ «كورونا» 
بني العبي األندية اإلجنليزية

أظهرت اجلولة األحدث من اختبارات الكشف 
عن ڤيروس كورونا املستجد بني أندية الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم ٨ حاالت إصابة 
جديدة بالعدوى. وظهرت احلاالت الثمانية خالل 
االختبارات التي جرت على ١٥٧٥ العبا ومنتسبا 

لألندية منذ ١٢ اجلاري حتى يوم اإلثنني.
ولم تكشف رابطة الدوري اإلجنليزي عن 
هوية املصابني أواألنديــة التي تضمهم، لكن 
جميع املصابــني يخضعون اآلن للعزل الطبي 

لعشرة أيام.

البايرن يبدأ رحلة الدفاع 
عن اللقب من محطة «األتلتي»

لقاء العراقة بني أياكس وليڤربول.. وريال مدريد يستضيف شاختار في اجلولة األولى من دوري األبطال

املتوج اربع مــرات، في املجموعة الرابعة 
التــي تضم أيضا مفاجأة املوســم املاضي 
أتاالنتــا اإليطالي الذي بلــغ ربع النهائي 
وكان على وشــك التأهل الى دور االربعة 
لــوال معجزة ســان جرمان الفرنســي في 

اللحظات االخيرة.
وبرغم التاريخ الزاخر لهما في البطولة 
القارية، إال انها املباراة الثالثة فقط بينهما.

ويعول ليڤربــول الذي يفتقد لصخرة 
دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك الصابة 
قوية في ركبته، على صالح الذي ســجل 
اربع مرات في آخر سبع مباريات أوروبية.

ويلتقي في املجموعة ذاتها أتاالنتا مع 
ميدتيالند الدمناركي.

ويصطدم الفرنســي املخضــرم ماتيو 
فالبوينا مع فريقه السابق مرسيليا، عندما 
يحــاول قيادة أوملبياكــوس اليوناني الى 

حتقيق الفوز في املجموعة الثالثة.
وفــي املجموعــة عينها، يســتقبل مان 
سيتي االجنليزي خصما عنيدا هو بورتو 
البرتغالي املتوج مرتني في ١٩٨٧ و٢٠٠٤، 
فيمــا ينتظر الفريق اململوك اماراتيا لقبه 
االول مــع مدربه الفذ االســباني جوزيب 

غوارديوال.

يستهل بايرن ميونيخ األملاني حملة الدفاع 
عن لقبه في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم 
اليوم أمام ضيفه العنيد أتلتيكو مدريد اإلسباني، 
في خريف مزدحم باملباريات بســبب الرزنامة 
املضغوطة جراء تفشي ڤيروس كورونا املستجد.

وحقق بايرن املوسم املاضي ثالثية تاريخية 
جديدة، برغم إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش 
مطلع املوســم، فتألق هدافه الپولندي روبرت 
ليفاندوفســكي ليختم موســمه بجائزة أفضل 

العب في أوروبا.
في املقابــل، يأمل أتلتيكــو مدريد مواصلة 
احــراج االقوياء فــي دوري االبطال، على غرار 
اقصائه ليڤربول االجنليزي حامل اللقب املوسم 
املاضي من ثمن النهائي، بيد أن مشــوار فريق 

 جدول مباريات اليوم بتوقيت الكويت

دوري أبطال أوروبا
٧:٥٥beIN sports HD١ريال مدريد - شاختار

٧:٥٥beIN sports HD٢سالزبورغ - لوكوموتيف موسكو
١٠:٠٠beIN sports HD٣بايرن ميونيخ - أتلتيكو مدريد

١٠:٠٠beIN sports HD٦أوليمبياكوس - مرسيليا
١٠:٠٠beIN sports HD٤إنتر ميالن - مونشنغالدباخ

١٠:٠٠beIN sports HD٢مان سيتي - بورتو
١٠:٠٠beIN sports HD١أياكس - ليڤربول
١٠:٠٠beIN sports HD٥ميتيالند - أتاالنتا

موراتا يقود «اليوڤي» للفوز على دينامو كييڤ
بدأ أندريا بيرلو مشــواره كمدرب في دوري 
أبطال أوروبا بفوز ثمني لليوڤنتوس على مضيفه 
دينامو كييڤ األوكراني ٢-٠ مساء امس في اجلولة 

األولى من منافسات املجموعة السابعة.
ويدين بيرلو ويوڤنتوس بالفوز الثالث من أصل 
٥ مواجهات لـ «السيدة العجوز» ضد دينامو كييڤ 
الى الالعب اجلديد القدمي اإلسباني ألڤارو موراتا 
الذي سجل الهدفني (٤٦ و٨٤) ليحقق ذلك للمرة 
االولى له في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.
وكانــت مباراة كييڤ، التــي تابعها قرابة ١٥ 
ألف مشــجع من املدرجات، الرابعة فعليا لبيرلو 
كمدرب (مع عدم احتســاب لقاء نابولي بســبب 
عدم حضور األخير واحتسابه خاسرا ٠-٣)، وقد 
حقق انتصاره الثاني وجاء على حساب «معلمه» 
الروماني ميرتشيا لوتشيسكو الذي كان أول من 
منح «املايســترو» بدايته االحترافية كالعب قبل 
٢٥ عاما في بريشــيا حني كان صانع األلعاب في 

السادسة عشرة من عمره.
كما كان الروماني خلف قدوم بيرلو الى إنتر 
ميالن بالعام ١٩٩٨ حني كان مدربا لألخير (موسم 
١٩٩٩/١٩٩٨)، ما جعل لقاء امس في كييڤ مبنزلة 

مواجهة بني التلميذ واملعلم.

املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني توقف عند 
الدور التالي بسقوطه في الدقائق األخيرة أمام 
اليبزيغ األملاني. ويغيب عن «األتلتي» مهاجمه 
الدولي دييغو كوستا املصاب في عضلة فخذه 

األيسر دون أن يحدد النادي فترة غيابه.
وفــي املجموعة ذاتهــا، يلتقي ســالزبورغ 

النمساوي مع لوكوموتيف موسكو الروسي.
ريال مرشح اعتيادي 

وفي املجموعة الثالثة، يستهل ريال مدريد 
اإلسباني مشــواره، عندما يستضيف شاختار 
دانيتســك االوكراني.  وكالعادة يبدو «امللكي» 
مرشحا فوق العادة للتأهل الى الدور الثاني في 
مسابقة يحمل رقمها القياسي بتتويجه ١٣ مرة.
وفــي املجموعة عينها، يخــوض إنترميالن 
اإليطالي مواجهة مع بوروسيا مونشنغالدباخ 
االملاني باحثا عن تخطي دور املجموعات للمرة 

االولى في ثالث سنوات.
صراع العراقة 

وفــي صراع بــني فريقــني عريقني في 
املسابقة، يحل ليڤربول اإلجنليزي حامل 
اللقــب ٦ مرات مع جنمــه املصري محمد 
صــالح على أياكس امســتردام الهولندي 


