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حقق تشيلسي فوزا مهما على ضيفه 
نوريتش سيتي )1-0(، ف��ي افتتاح 
م��ن��اف��س��ات اجل��ول��ة 36 م��ن ال���دوري 

اإلجنليزي املمتاز.
فعلى ملعب “ستامفورد بريدج” 
سجل أوليفييه ج��ي��رو ه��دف امل��ب��اراة 
الوحيد بالدقيقة )45+3( من الشوط 

األول.
وع��زز تشيلسي بهذا الفوز موقعه 
في املركز الثالث بترتيب البرمييرليج، 
بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة بفارق 
4 نقاط عن ليستر سيتي ومانشستر 
ي��ون��اي��ت��د ص��اح��ب��ي امل��رك��زي��ن ال��راب��ع 

واخلامس، على الترتيب.
في املقابل جتمد رصيد نورويتش 
عند 21 نقطة، وهو الذي ضمن هبوطه 
مسبقا إل���ى دوري ال���درج���ة األول���ى 

)تشامبيونشيب(.
أول���ى ال��ف��رص اخلطيرة ف��ي اللقاء 
جاءت في الدقيقة 3، عندما قابل لوفتوس 
تشيك ب��رأس��ه عرضية أزبيليكويتا 

املنخفضة قليال، ليسددها بعيدا عن 
املرمى.   ورغ��م سيطرة تشيلسي على 
املجريات، ظلت األح���داث هادئة دون 
إث��ارة، وأطلق ألونسو تسديدة بعيدة 
امل��دى لم تشكل أي خطورة على مرمى 

نوريتش في الدقيقة 16.
والتقط جيرو كرة مرتدة في منطقة 
ج��زاء نوريتش، ليسددها ضعيفة قبل 
أن يتصدى لها احل��ارس الهولندي تيم 

كرول في الدقيقة 20.
واص���ل تشيلسي سيطرته وش��ق 
ألونسو طريقه في الناحية اليسرى، قبل 
أن يعيد الكرة إلى ال��وراء نحو املتحفز 
بوليسيتش الذي هز الشباك اخلارجية 

في الدقيقة 27.  
وفشل جيرو في التعامل مع متريرة 
أزبيليكويتا داخ��ل منطقة اجل��زاء رغم 
وقوفه في مكان مريح، ليسدد بقدمه 
اليمنى الضعيفة بعيدا عن املرمى في 

الدقيقة 29.
وأبعد دف��اع نوريتش الكرة قبل أن 

تصل إلى ويليان إثر متريرة من جيرو 
في الدقيقة 34، وبعدها بدقيقة واحدة، 
أحدثت ركلة ركنية دربكة أم��ام مرمة 
ن��وري��ت��ش، ليغمزها لوفتوس تشيك 

برأسه أمام املرمى دون أن جتد متابعا.
واقترب تشيلسي من افتتاح التسجيل 
في الدقيقة 36، عندما قابل بوليسيتش 
متريرة روديجر بلمسة قبل أن يسددها، 
ليتصدى لها احل���ارس ك��رول قبل أن 
ترتطم بالعارضة وتتحول إلى ركنية، 
ارتقى لها زوما ليسدد الكرة برأسه بيد 

أن محاولته ضلت طريق الشباك.
ومتكن تشيلسي أخيرا من تسجيل 
هدف التقدم في الوقت بدل الضائع من 
ال��ش��وط األول، عبر جيرو ال��ذي تابع 
برأسه عرضية بوليسيتش من الناحية 

اليسرى في الشباك.
وبعد مرور دقيقتني على عمر الشوط 
الثاني، ضلت رأسية رودي��ج��ر طريق 
شباك نوريتش إثر ركلة ركنية، ومرة 
أخ���رى ارت��ق��ى ج��ي��رو لركنية جديدة 

لكن محاولته ابتعدت قليال عن املرمى 
ف��ي الدقيقة 52. وم��ن ف��رص��ة ن��ادرة 
لنوريتش، جرب لويس حظه بتسديدة 
ارت���دت م��ن ال��دف��اع وع��ل��ت امل��رم��ى في 
الدقيقة 62، وم��رت عرضية ألونسو 
من اجلميع لتصل في الناحية األخرى 
إلى أزبيليكويتا الذي سدد الكرة لتهز 
الشباك العلوية من اخلارج في الدقيقة 
68. وواصل جيرو إهدار الفرصة، وهذه 
املرة علت رأسيته العارضة إثر عرضية 
من أزبيليكويتا في الدقيقة 72، وبعدها 
ب�3 دق��ائ��ق تابع بوليسيتش متريرة 
جيرو املاكرة، لكن احلارس كرول تسيد 

املوقف.
ودخل ريس جيمس وكالوم هودسون 
أودوي إلى تشكيلة تشيلسي، دون أن 

يتغير شيئا في الدقائق ال�10 األخيرة.
وأهدر جيرو فرصة أخرى في الدقيقة 
85، ليترك مكانه لتامي أبراهام، قبل أن 
ينقذ كرول ركلة حرة نفذها ويليان في 

الدقيقة 89.

كلوب: قبول طعن مانشستر سيتي 
ليس جيدًا لكرة القدم

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن جناح طعن 
مانشستر سيتي ضد عقوبة منعه من املسابقات 
األوروب��ي��ة ملدة عامني بسبب مزاعم خرق قواعد 

اللعب املالي النظيف ”ليس جيدا لكرة القدم“.
وأبلغ بطل ال��دوري االجنليزي املمتاز مؤمترا 
صحفيا ”ال اعتقد أنه كان يوما جيدا لكرة القدم 

باألمس لكي أكون صادقا“.
وأض��اف ”قواعد اللعب املالي النظيف فكرة 
جيدة وتهدف حلماية األندية واملسابقات لكي ال 
يحدث بذخ في اإلنفاق وللتأكد من أن األموال تأتي 

من مصادر صحيحة“.
وألغت محكمة التحكيم الرياضية العقوبة 
على سيتي بعد قبول الطعن يوم االثنني ما يعني 
السماح للفريق باملشاركة في دوري أبطال أوروبا 

في املوسم املقبل.
وأق���رت احملكمة ب��أن سيتي ل��م يخرق قواعد 
اللعب املالي النظيف بتضخيم أرب��اح الرعاية 
في حساباته. وتابع كلوب ”ال يعنيني أن أحكم 
على ذلك ولن أفعل لكن اعتقد أننا يجب أن نتمسك 
بالقواعد وأمتنى أن تستمر ألنها تضع ح��دودا ال 

ميكن اجتيازها وهذا جيد ملصلحة كرة القدم.
”إذا بدأت في ذلك لن يهتم أحد مجددا وأثرى 

األشخاص أو الدول سيمكنهم القيام بأي شيء“.
وواصل ”ستكون املنافسة صعبة حقا واعتقد أن 
هذا سيقود تلقائيا إلى بطولة دوري للصفوة تضم 
عشرة فرق على سبيل املثال وتعتمد على من ميلك 
األندية وليس على أسماء األندية لذا من املنطقي 

االحتفاظ بهذه القواعد“.
لكن املدرب األملاني يعتقد أن تأهل سيتي لدوري 

األبطال في املوسم املقبل سيفيد ليفربول على األقل 
عندما يسعى لالحتفاظ بلقب الدوري االجنليزي 

املمتاز.
وأوض���ح ”لن يلعبوا أق��ل منا بعشر أو 12 

مباراة“.
ويلتقي ليفربول م��ع أرس��ن��ال ي��وم األرب��ع��اء 
ويدرك أن الهزمية ستقضي على أمله في معادلة 
الرقم القياسي ملانشستر سيتي قبل عامني بجمع 

100 نقطة في الدوري.
وميلك ليفربول 93 نقطة مع تبقي ثالث مباريات 

بينما ميلك سيتي 72 نقطة.

يورجن كلوب
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أوليفييه جيرو سجل هدف املباراة الوحيد

تشيلسي يعزز املركز الثالث بقهر نوريتش سيتي

سولشار يتعهد بتصويب األمور
بعد نكسة ساوثامبتون

تعّهد النرويجي أول��ي غونار سولشار مدرب 
مانشستر يونايتد أن فريقه سيصّوب األمور بعد 
إهداره الفوز في اللحظات القاتلة ضد ساوثامبتون، 
في الدوري اإلنكليزي لكرة القدم، وفشله في تعزيز 

حظوظه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وك��ان فريق “الشياطني احلمر” ف��ي طريقه 
لتحقيق خامس انتصار توالياً واالنفراد باملركز 
الثالث، بيد أنه أصبح متساويا مع ليستر صاحب 
املركز الرابع األخير املؤهل الى ال��دوري األبطال 

ب�59 نقطة، وبفارق نقطة عن تشيلسي الثالث.
وُمنيت شباك احلارس اإلسباني دافيد دي خيا 
بهدف التعادل القاتل )2-2( في الدقيقة السادسة 
من الوقت البدل عن ضائع عبر اإليرلندي ميكايل 

أوبافيمي على ملعب “أولد ترافورد«.
وف���ي وق���ت س��اب��ق أع��ل��ن��ت محكمة التحكيم 
الرياضية قبولها استئناف جاره اللدود مانشستر 
سيتي لقرار إيقافه عن املسابقات القارية ملدة 
موسمني بسبب مخالفته ق��واع��د اللعب املالي 
النظيف. وه��ذا يعني أن سيتي الثاني قد ضمن 
ال��ع��ودة إل��ى املسابقة القارية األول���ى، ول��م يعد 

مبقدور صاحب املركز اخلامس التأهل عوضا عنه.
ويلتقي يونايتد ف��ي امل��ب��ارات��ني املقبلتني في 
الدوري كريستال باالس ووست هام، قبل مواجهة 
ضد ليستر سيتي في موقعة منتظرة قد حتدد 
هوية املتأهل أوروبيا. وقال املهاجم السابق “يجب 
أن أقول أن ذهنية الشبان كانت رائعة. لقد تعرضنا 
لبعض االنتكاسات هذا املوسم، وهذا حتد آخر لنا«.

تابع “أنا واثق للغاية من عقلية الشبان. خائب 
طبعا، لكن علينا تقبل اخليبات كما االيجابيات 

عندما نحقق الفوز«.
أردف سولشار “تعّلمنا درسا قاسيا، لذا نأمل 
في تصحيحه وسنصّححه. أثق بالشبان حيال 

هذا األمر«.
وبعد رحلته ملواجهة كريستال باالس اخلميس، 
يخوض األح��د نصف نهائي مسابقة الكأس ضد 

تشيلسي.
ويحوم الشك حول مشاركة الظهير األيسر لوك 
شو بعد خروجه إلصابة في كاحله، فيما أنهى 
يونايتد املباراة بعشرة العبني بعد إصابة بديله 

اليافع براندن وليامس أيضا.                                    

سولشار

حال الفوز بالليغا.. ريال مدريد 
يوجه نداء ملشجعيه

طلب نادي ريال مدريد من مشجعيه االبتعاد عن املواقع 
املعتادة الحتفاالت النادي امللكي في مدريد حال فوزه بلقب 

الدوري اإلسباني “الليغا«.
وجاء الطلب غداة فوز الريال على غرناطة بهدفني مقابل 
هدف واحد، لتفصله نقطتني ال أكثر عن نيل أول درع دوري 
له في 3 أع��وام. وفوز ريال مدريد على فيا ريال، اخلميس 
املقبل، سيكون كافيا لضمان نيل النادي امللكي لقبه الرابع 

والثالثني.
ويتقدم ريال مدريد على برشلونة صاحب املركز الثاني 

بأربع نقاط مع بقاء مباراتني لكل منهما.
وق��ال ال��ن��ادي في بيان الثالثاء: “ كلنا ي��درك املوقف 
العصيب الذي منر به واجلهود التي يبذلها املجتمع بأسره 
ملكافحة آث��ار جائحة كوفيد- 19.. ك��رة القدم تقوم هي 
األخ��رى ب��دوره��ا في ه��ذا، ومبساعدة اجلميع، متكنا من 

استئناف املسابقة في ظروف بالغة التعقيد«.
وأض��اف النادي “ كلنا يجب علينا املساهمة، كما كان 
احلال حتى اليوم، وإب��داء أعلى درج��ات حتمل املسؤولية 
لتجنب مخاطر اإلصابة بالعدوى«. وأوضح أن العبيه لن 
يقوموا بزيارة مواقع االحتفال والتي تشمل ساحة “بالزا 

دي سيبيليس” في العاصمة اإلسبانية.

السعودية تلغي ترخيص شبكة 
»بي.إن سبورتس« القطرية

قالت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية إنها 
ألغت بشكل نهائي ترخيص شبكة ق��ن��وات )ب��ي.إن 
سبورتس( والتي ُمنع بثها في اململكة منذ منتصف 
2017 بسبب اخلالفات مع قطر. وأوضحت الهيئة في 
بيان عبر موقعها على االنترنت أنها فرضت غرامة على 
)ب��ي.إن سبورتس( بقيمة عشرة ماليني ريال )2.67 
مليون دوالر( بسبب املمارسات ”التي تخالف نظام 

املنافسة“.
ولم يتسن بعد احلصول على تعليق من السلطات 
القطرية أو )ب���ي.إن سبورتس( صاحبة حقوق بث 

العديد من األحداث الرياضية الكبرى في املنطقة.
وقالت الهيئة العامة للمنافسة إنه تبني لها ”إساءة 
استغالل )ب��ي.إن سبورتس( لوضعها املهيمن متمثال 
ذل��ك بعدة مم��ارس��ات احتكارية بحق ال��راغ��ب��ني في 
االش��ت��راك ملشاهدة بثها احل��ص��ري ملباريات بطولة 

أوروبا لكرة القدم 2016“.
وق��ال متحدث باسم مجموعة ب��ي.إن اإلعالمية في 
بيان ”منع ب���ي.إن م��ن استغالل حقوقها بالطريقة 
العادية التي تتبعها كل الشبكات الرياضية والترفيهية 
حول العالم، وبالتأكيد مثل كل شبكات البث العاملة في 

السوق السعودية، قرار سخيف على كل األصعدة“.
وفي 2018، قدمت قطر شكوى أمام منظمة التجارة 
العاملية قائلة إن السعودية متنع بث )بي.إن سبورتس( 
في اململكة، مضيفة أنها رفضت اتخاذ إج��راءات فعالة 
ضد القرصنة املزعومة على محتواها من قبل شبكة 

)بي.أوت كيو(.
وقضت جلنة تابعة ملنظمة التجارة العاملية الشهر 
املاضي بأن السعودية انتهكت اللوائح العاملية املتعلقة 
بحقوق امللكية الفكرية بعدم اتخاذها إجراءات ضد )بي.

أوت كيو(، 

ويغان يسحق هال بثمانية نظيفة.. 
ووست بروميتش يتعادل مع فولهام

حقق ويجان أثليتيك أكبر انتصار في تاريخه 
بفوزه -8صفر على هال سيتي في دوري الدرجة 
الثانية اإلجنليزي لكرة القدم بعد أن سجل سبعة 

أهداف في شباك منافسه املتعثر في الشوط األول.
واف��ت��ت��ح وي��ج��ان التسجيل ع��ن ط��ري��ق ك��ال 
نايسميث في الدقيقة األولى، قبل أن يسجل كل من 
كيران دوي��ل وكيفر مور هدفني، كما هز جمال لو 

وجو وليامز الشباك قبل نهاية الشوط األول.
وأكمل دويل ثالثيته في الشوط الثاني مسجال 
هدف ويجان الثامن ليحتفل النادي بأكبر انتصار 
في تاريخه بالدوري، متجاوزا انتصاره بنتيجة 

-7صفر على أكسفورد يونايتد في 2017.
كما عادلت النتيجة أكبر فوز في تاريخ الدوري 
الدرجة الثانية حني انتصر بورمنوث -8صفر على 

برمنجهام سيتي في 2014.
ويتقدم ويجان، ال��ذي يواجه خصم 12 نقطة 

من رصيده بعد وضعه حتت احلراسة القضائية، 
بفارق 12 نقطة على منطقة الهبوط قبل جولتني 
على نهاية امل��وس��م. وبهذه النتيجة أصبح هال 
املهدد بالهبوط على بعد نقطة واح��دة من منطقة 

األمان بعد خسارته أربع مباريات متتالية.
وبات تأهل وست بروميتش ألبيون التلقائي إلى 
الدوري املمتاز مهددا عندما اكتفى بتعادل مخيب 

لآلمال بدون أهداف مع فولهام باستاد هوثورنز.
ويحتل وست بروميتش حاليا املركز الثاني في 
الدوري ويتقدم بأربع نقاط على برنتفورد صاحب 
املركز الثالث الذي تتبقى له مباراة ضد بريستون 

نورث إند.
وم��ا زال مصير وس��ت بروميتش ال��ذي يقوده 
املدرب سالفن بيليتش بني يديه وسيضمن العودة 
للدوري املمتاز إذا انتصر في مباراتيه املتبقيتني 

أمام هدرسفيلد تاون وكوينز بارك رينجرز.

فرحة العبي ويغان

»كورونا« ال يزال يلغي البطوالت...
بازل آخر الضحايا

ألغيت دورة ب��ازل السويسرية الدولية لكرة 
املضرب التي كانت مقررة بني 24 أكتوبر واألول 
من نوفمبر بسبب “عدم اليقني الطبي واالجتماعي 
واالقتصادي” في مواجهة وب��اء “كوفيد19-”، 

بحسب ما أعلنه املنظمون.
وأوضح املنظمون في بيان أن “رابطة الالعبني 
احملترفني صادقت رسمياً على طلب اإللغاء الذي 
تقدمت به ب��ازل، في وقت سبق إلدارة ال��دورة أن 
أعلنت في منتصف يونيو أن تنظيمها سيكون غير 
مسؤول وغير واقعي بسبب ع��دم اليقني الطبي 
واالجتماعي واالق��ت��ص��ادي املرتبط بالوضع” 
الصحي. وستقام النسخة ال�50 من ال��دورة التي 
توج السويسري روجيه فيدرر بلقبها 10 مرات، 

في الفترة بني 23 و31 أكتوبر 2021.
وتسبب وباء “كوفيد- 19” بتعليق موسم كرة 

املضرب االحترافي اعتباراً من مارس املاضي.
وح��ددت رابطة الالعبني احملترفني استئناف 
املنافسات منتصف أغسطس املقبل في الواليات 
املتحدة بإقامة دورة واشنطن، على ان حتتضن 
نيويورك بعدها منافسات دورة سينسيناتي 
للماسترز )1000 نقطة(، وتليهما بطولة فالشينغ 
م��ي��دوز، آخ��ر البطوالت األرب��ع الكبرى )م��ن 31 

أغسطس إلى 13 سبتمبر( بدون جمهور.
وعلى عكس ترتيبهما املعتاد، ستسبق بطولة 
الواليات املتحدة بطولة روالن غاروس الفرنسية 
التي مت تأجيلها سابقا من موعدها األولي، وباتت 
في الفترة بني 27 سبتمبر و11 أكتوبر أمام حضور 
جماهيري حتى 20 ألف متفرج في األدوار األولى، 
وقبلها تقام دورتا املاسترز في مدريد وروما في 13 

و20 سبتمبر توالياً.

الكولومبي مورييل يؤكد سالمتهدورة بازل السويسرية للتنس
بعد خروجه من املستشفى

أك��د امل��ه��اج��م الكولومبي ألت��االن��ت��ا اإليطالي 
لويس مورييل أن��ه بصحة جيدة، بعد خروجه 
من مستشفى في برغامو أدخل إليه الثالثاء جراء 

إصابة في رأسه إثر سقوطه في منزله.
وعولج اب��ن ال�29 عاما ال��ذي سجل 17 هدفا 
في ال��دوري هذا املوسم، بغرز في ال��رأس قبل أن 
يسمح له باخلروج من املستشفى بعد نيله الضوء 
األخضر استنادا إلى فحص األشعة املقطعية الذي 
خضع له. وكتب الالعب عبر حسابه على تطبيق 
انستاغرام “أنا بخير، أنا في املنزل حلسن احلظ، 

لم يحصل أي أم��ر خطر. ه��ذا املساء سأكون في 
امللعب لتشجيع أتاالنتا” الذي يستضيف بريشيا 
ضمن املرحلة الثالثة والثالثني من الدوري احمللي 

لكرة القدم.
وأكد الالعب أنه سيعود غدا إلى متارين الفريق، 

شاكرا كل الذين أبدوا تعاطفهم معه بعد احلادث.
وال تزال تفاصيل احلادث غير مؤكدة، لكن وكالة 
“أ جي تي” اإلخبارية أفادت بأن الالعب سقط في 
احلمام، بينما أشارت شبكة “سكاي إيطاليا” إلى 

أنه سقط في مسبح منزله.


