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ارتقى ليفربول حامل اللقب إلى 
املركز الثاني في الترتيب بعد فوزه 
على ضيفه ليستر سيتي بثالثية 
نظيفة األحد في اجلولة التاسعة من 

الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وبات فريق املدرب األملاني يورغن 
كلوب ال��ذي خاض املباراة منقوصاً 
م��ن ع��دة العبني أساسيني، يتخّلف 
ب��ف��ارق األه���داف فقط ع��ن توتنهام 
املتصدر برصيد 20 نقطة، في حني 
جتّمد رصيد ليستر عند 18 نقطة في 
املركز الرابع، وأضاع فرصة اعتالء 

الصدارة بهذه اخلسارة.
اف��ت��ت��ح ل��ي��ف��رب��ول التسجيل في 
الدقيقة 21 عبر مدافع ليستر جوني 
إيفانز باخلطأ ف��ي م��رم��ى حارسه 
الدمناركي كاسبر شمايكل، وأضاف 
البرتغالي ديوغو جوتا الهدف الثاني 
من رأسية جميلة في الدقيقة 41 إثر 
متريرة متقنة من اندرو روبيرتسون، 
قبل أن يختتم البرازيلي روبيرتو 
فيرمينيو النتيجة بالهدف الثالث في 

الدقيقة 86 من عمر املباراة.
وبات جوتا أول العب في تاريخ 
ل��ي��ف��رب��ول ي��س��ج��ل ف��ي أول أرب��ع 
م��ب��اري��ات بيتية ل��ه على التوالي 
في صفوف الفريق األحمر بحسب 

إحصائية »أوبتا«.
وح��اف��ظ ل��ي��ف��رب��ول ع��ل��ى سجله 
اخلالي من الهزائم في أرض��ه على 
مدى 64 مباراة وحتديدا منذ سقوطه 
أم��ام كريستال ب��االس 1-2 في 23 
أبريل عام 2017، أي أكثر من ثالث 
سنوات ونصف، بفوزه على ليستر 
سيتي ب��ط��ل ال�����دوري ع���ام 2016 
بثالثية نظيفة، محققا رقما قياسيا 

جديدا.
وكان ليفربول تعادل في اجلولة 
السابقة خارج أرضه مع مانشستر 
سيتي )1-1( في حني فاز ليستر على 

ولفرهامبتون بهدف دون مقابل.
آرسنال يتعادل مع ليدز

وصمد آرسنال الذي لعب بعشرة 
العبني معظم فترات الشوط الثاني 
أمام الهجمات املتكررة ملضيفه ليدز 

يونايتد، ليخرج بالتعادل السلبي.
ورفع احلكم البطاقة احلمراء في 
وجه مهاجم آرسنال اإليفوراي نيكوال 
بيبي ال��ذي نطح منافسه املقدوني 

ايجان اليوسكي في الدقيقة 52.
والتعادل هوة األول آلرسنال هذا 
املوسم، مقابل 4 انتصارات ومثلها 
ه��زائ��م، ليقبع ف��ي امل��رك��ز احل��ادي 

عشر مع 13 نقطة.
وفشل آرسنال في التسجيل للمرة 
الثانية تواليا بعد سقوطه املريع على 
أرضه أمام استون فيال صفر3- في 

اجلولة املاضية.
ووس��ط ع��دم جناعة خ��ط هجوم 
املدفعجية في اآلون��ة األخ��ي��رة، بدأ 
ال��غ��اب��ون��ي ال��ه��داف ب��ي��ار امييريك 
اوب��ام��ي��ان��غ ال��ل��ق��اء ك���رأس ح��رب��ة، 
وذلك للمرة االول��ى بإشراف املدرب 
االسباني ميكل ارتيتا الذي كان يوكل 
اليه مهمة اجلناح االيسر. لكن األمور 
ل��م تتغير وم��ا زاد األم���ور صعوبة 

حادثة الطرد مطلع الشوط الثاني.
وف���رض ل��ي��دز يونايتد سيطرة 
شبه مطلقة على مجريات الشوط 
األول بفضل الضغط املتواصل على 
خ��ط دف���اع آرس��ن��ال وح��س��ن حترك 
العبيه على املستطيل األخضر، علما 
بانه سدد 13 مرة باجتاه املرمى في 
الشوط االول وحده وهو أكبر عدد من 
التسديدات من قبل أحد فرق الدرجة 
املمتازة حتى االن هذا املوسم، لكن 

العبيه لم يحسنوا زيارة الشباك.
ثم جاءت حادثة الطرد في مطلع 
الشوط الثاني بعد التأكد من احلادثة 
مع حكم الفيديو املساعد. وهي املرة 

األول���ى ال��ت��ي ي��ط��رد فيها بيبي في 
مسيرته.

وأبقى احلارس االملاني برند لينو 
فريقه في امل��ب��اراة عندما ط��ار لكرة 

سددها لوك ايلينغ )60(.

وتدخلت العارضة النقاذ مرمى 
آرس��ن��ال من ه��دف اكيد من تسديدة 
لالسباني رودريغو )63(، ثم انفرد 
بديل آرسنال بوكايو ساكا بحارس 
ليدز لكنه تباطأ في التسديد لينقذ 

االخير محاولته )81(.
ثم وقفت العارضة مجددا حائال 
دون تسجيل ليدز عندما نابت عن 
احلارس في إبعاد الكرة الرأسية التي 

سددها هدافه باتريك بامفورد )87(.

ول��م يفز ل��ي��دز على آرس��ن��ال في 
ملعب »إيالند رود« منذ عام 2000 
بنتيجة -1صفر، علما بانه غاب عن 
الدرجة املمتازة ملدة 16 عاما قبل ان 
يعود مطلع املوسم احلالي.                  

فرحة العبي ليفربول

»كورونا« يكبد توتنهام خسائر مالية ضخمة كلوب يعلن شفاء صالح 
من فيروس »كورونا«

أك���د ي��ورغ��ن ك��ل��وب م��درب 
ليفربول شفاء النجم املصري 
م��ح��م��د ص����الح م���ن ف��ي��روس 
كورونا، حيث سيكون حاضراً 
ف��ي م��ران الفريق أم��س اإلثنني 
اس��ت��ع��داداً مل��ب��اراة أت��االن��ت��ا في 

دوري أبطال أوروبا.
وق���ال ل��ي��ف��رب��ول ف��ي تقرير 
نشر على موقعه الرسمي عن 
حالة ص��الح إن��ه م��ن امل��ق��رر أن 
يستقبل ليفربول محمد صالح 
في التدريبات يوم اإلثنني، بعد 
أن غ��اب ع��ن ل��ق��اء م��س��اء األح��د 

م��ع ليستر. م��ن جانبه أض��اف 
ك��ل��وب: »ه��ذا م��ا سمعته، نعم، 
ج���اءت نتيجة فحصه سلبية 
ال���ي���وم. أع��ت��ق��د أن����ه م���ن اآلن 
ف��ص��اع��ًدا ف��ي حالة ج��ي��دة. غ��ًدا 
لدينا فحص لفيروس كورونا 
من اإلحت��اد األوروب��ي قبل لقاء 
دوري أبطال أوروبا وأنا متأكد 
من أن��ه سيكون ج��اه��ًزا. ميكنه 
اآلن أن ي��ت��درب معنا غ���ًدا، هذا 
كل شيء. سيخضع الختبارين 
في اليومني املقبلني، لذلك، نعم، 

 صالح يتخطى أزمة كوروناسيتم اختباره مثلنا جميًعا«.

ليفربول يضرب ليستر بثالثية ويزاحم 
توتنهام في صدارة البرمييرليغ

جوارديوال: حذر بشأن أجويرو
أك���د ب��ي��ب ج���واردي���وال م��درب 
مانشستر سيتي، أهمية املهاجم 
سيرجيو أج��وي��رو للفريق، لكنه 
قال إنه لن يتعجل إش��راك الالعب 

األرجنتيني.
وأص��ي��ب أج��وي��رو ف��ي عضالت 
الفخذ اخللفية خالل تعادل سيتي 
1-1 مع وست هام يونايتد الشهر 
املاضي، وبعد أسبوع واح��د فقط 
من خوض أول مباراة في التشكيلة 
األساسية هذا املوسم بعد اخلضوع 

جلراحة في الركبة.
واكتفى أجويرو باجللوس على 
مقاعد البدالء خالل خسارة سيتي 

2 -صفر أمام توتنهام يوم السبت 
ليقبع الفريق في املركز 13.

وسجل سيتي عشرة أهداف فقط 
في ثماني مباريات بالدوري، وهو 
ما يقل بفارق 17 هدفا عما سجله 
في نفس املرحلة من املوسم املاضي. 
وأخفق الفريق أيضا في تسجيل 
أكثر من هدف واح��د في مبارياته 
الست األخيرة في الدوري املمتاز. 
وق��ال جوارديوال »لن أق��ول إننا ال 
نحتاج أجويرو، فنحن نحتاجه، 
لكن سيرجيو عمره 32 عاما وغاب 
خمسة أشهر بسبب إصابة صعبة 
وخطيرة. لقد عاد وشارك في 50 أو 

55 دقيقة وأصيب مجددا«.
وأض��اف »أري��ده أن يكون الئقا 
ألن���ي أع���رف م��ا فعله س��اب��ق��ا في 
ال��دوري املمتاز وهو مهم بالنسبة 
لنا، لكن يجب علينا التحلي باحلذر 
والتأكد أنه لن يتعرض لإلصابة 

عندما يعود إلى اللعب«.
وتابع »يجب أن ننتظر الوقت 
امل��ن��اس��ب إلش���راك���ه. أمت��ن��ى أن 
يستطيع ال��ع��ودة ويحافظ على 
االستمرارية في خوض املباريات«.

ويلعب سيتي مع أوملبياكوس 
ف��ي دوري أب��ط��ال أوروب�����ا ي��وم 

جوارديوال وأجويرواألربعاء.
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أعلن توتنهام هوتسبير، أمس اإلثنني، 
أنه مني بخسائر مالية صافية بلغت 63.9 
مليون جنيه إسترليني )85.45 مليون 
دوالر( خ��الل السنة املالية األخ��ي��رة بعد 
توقف منافسات اللعبة، وإقامة املباريات 
بدون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا 

سريع االنتشار.
وق���ال توتنهام إن إجمالي اإلي���رادات 
خالل السنة املالية املنتهية في 30 يونيو 
املاضي بلغ 402.4 مليون جنيه إسترليني 
انخفاضا من 460.7 مليون جنيه إسترليني 

في العام السابق.
كما تراجعت اإلي����رادات التلفزيونية 
واإلعالمية في هذه السنة إلى 95.2 مليون 
جنيه إسترليني بعد أن كانت 149.9 مليون 

جنيه إسترليني في العام السابق.

وزادت القيمة الصافية لديون توتنهام 
إل��ى 604.6 مليون جنيه إسترليني من 

534.3 مليون جنيه إسترليني.
وق��ال دانييل ليفي رئيس مجلس إدارة 
النادي اللندني »نحن اآلن في خضم واحد 
م��ن أكبر التحديات التي عرفناها ط��وال 

مسيرتنا«.
وأضاف »تأثير اجلائحة على إيراداتنا 
كبير وقد جاء في أسوأ توقيت بعد االنتهاء 
مباشرة من بناء استاد النادي الذي تكلف 
1.2 مليار جنيه إسترليني من خالل موارد 

النادي وديون طويلة األمد«.
وت��وق��ع ليفي أن يتكبد ن��ادي��ه متصدر 
الدوري املمتاز حاليا خسائر مالية تزيد عن 
150 مليون جنيه إسترليني في العام املقبل 

إن لم يسمح بعودة اجلمهور إلى املالعب.

فيفا يوقف رئيس االحتاد اإلفريقي 
أحمد أحمد خمس سنوات

أوق��ف االحت���اد ال��دول��ي لكرة القدم 
)فيفا( االثنني رئيس االحت��اد اإلفريقي 
امللغاشي أحمد أحمد خمس سنوات عن 
أي نشاط ك��روي بسبب قضايا فساد 

مالي.
وينص اإليقاف على منع أحمد أحمد 
من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم 

محليا ودولياً.
وأدان��ت الغرفة القضائية في جلنة 
االخ��الق��ي��ات أحمد )60 ع��ام��اً( رئيس 
االحت���اد ال��ق��اري منذ 2017 وترشح 
مجدداً لوالية جديدة، بخرق عدة مواد 
متعلقة ب�«واجب الوالء.. عرض وقبول 
هدايا أو مزايا أخرى.. إساءة استخدام 
امل��ن��ص��ب« ب��اإلض��اف��ة إل���ى »اخ��ت��الس 

األمول«.
كما غ��ّرم��ت��ه مبلغ 200 أل��ف فرنك 
س��وي��س��ري )ن��ح��و 220 أل��ف دوالر(، 
وأخطرته االثنني بشروط القرار الذي 
دخ��ل حيز التنفيذ »وسيتم إخ��ط��اره 
بالقرار كامالً مع دوافعه في خالل 60 
ي��وم��اً وبعدها يتم ن��ش��ره على موقع 

فيفا«.
وك��ان أحمد قد خضع للتحقيق في 
ب��اري��س ف��ي يونيو 2019 لالشتباه 

بقضايا فساد.
ورأى القضاء الداخلي في فيفا، أن 
أح��م��د، نائب رئيس االحت���اد ال��دول��ي، 
ارتكب عدة مخالفات في إدارة االحتاد 

اإلفريقي.
وكان أحمد تخلى مؤقتاً عن أنشطته 
في 13 اجل��اري بعد إصابته بفيروس 
كورونا املستجد ودخوله مستشفى في 
القاهرة، مقر االحتاد القاري، للخضوع 

لعالج.
وأعلن املدرب السابق ووزير الرياضة 
والصيد األسبق في ب��الده، في أكتوبر 
املاضي نيته الترشح لوالية ثانية في 
انتخابات مارس املقبل في الرباط، علماً 
بأنه طلب ف��ي صيف 2019 مساعدة 
االحتاد الدولي لإلشراف على تنظيمه، 
وذلك بعد اتهامات فساد تعرض لها من 
داخل أروقة االحتاد القاري، خصوصاً 
من األم��ني العام الراحل املصري عمرو 
فهمي املقال من منصبه في أبريل 2019.

ونفذت األمينة العامة في االحت��اد 
ال��دول��ي السنغالية فاطمة س��ام��ورا 
مهمة لستة أشهر، بيد أّن هذا التفويض 
الهادف لإلصالح داخل املنظمة القارية 

لم يتم جتديده في فبراير 2020.

هل يستحق لويس هاميلتون
احلصول على لقب فارس؟

قال دميون هيل بطل العالم األسبق 
إن مواطنه البريطاني لويس هاميلتون 
الفائز ببطولة العالم لسباقات فورموال 
1 سبع م��رات يستحق أن مينح لقب 
فارس )سير( تكرمياً له على إجنازاته 

في السباقات وخارجها.
ويعد هاميلتون البالغ من العمر 35 
عاما من أجنح سائقي فورموال 1 على 
مدار تاريخها وفاز بلقب البطولة للمرة 
السابعة في تركيا في وقت سابق من 
الشهر اجل��اري ما ع��زز تكهنات بقرب 

حصوله على لقب فارس.
واستغل هاميلتون موقعه ومكانته 
للمطالبة ب��امل��س��اواة ب��ني األج��ن��اس 

والتصدي للظلم العرقي.
ونقلت صحيفة الغارديان عن هيل 

قوله »ظل لويس دائما يكسر احلواجز.. 
ويتحدى األم��ر ال��واق��ع، حصوله على 
لقب ف���ارس سيكون مبثابة اع��ت��راف 
ليس فقط مب��ه��ارات��ه ف��ي ال��ق��ي��ادة لكن 
أيضا بدوره كسائق )أسود( فتح الباب 
على مصراعيه أم��ام أي شخص )غير 

أبيض(«.
وأض�����اف ه��ي��ل ق��ول��ه »ل��ق��د حطم 
)هاميلتون( املواقف واملفاهيم املسبقة 
التي كانت تضع ح��دوداً أم��ام البعض 
بسبب ل��ون ال��ب��ش��رة. لقد حطم هذه 

املفاهيم متاما«.
وحصل سائقو فورموال 1 السابقون 
ستيرلنغ موس وجاك برابهام وجاكي 
ستيوارت على لقب ف��ارس بينما منح 
هاميلتون وساماً رفيعاً في 2008.            

إبراهيموفيتش يقود ميالن لعبور نابولي 
واحلفاظ على صدارة »الكالتشيو«

تألق زالت��ان إبراهيموفيتش م��رة جديدة 
وق���اد فريقه م��ي��الن للفوز على مستضيفه 
نابولي 3-1 في املرحلة الثامنة من الدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
وسجل إبرا ثنائية مليالن من رأسية محكمة 
في الدقيقة 20، ومتابعة داخل منطقة اجلزاء 

.54
ورغ��م تقليص البلجيكي دراي��س ميرتينز 
الفارق ملصلحة نابولي، إال أن أماني الفريق 
اجلنوبي بالعودة تلقت ضربة قوية بطرد 

تيموي باكايوكو 65.
وق��ب��ل ال��ن��ه��اي��ة ب���ث���واٍن م���ع���دودات وق��ع 
النرويجي البديل ينس بيتر ه��اوغ��ي على 

الثالث مليالن بعد مهارة مميزة وإنهاء رائع.
وص��ار رصيد ميالن 20 نقطة في صدارة 
الترتيب، بينما جتمد رص��ي��د نابولي عند 

النقطة 14في املركز السادس.
على ملعب »س��ان ب��اول��و« وبعد هزمية 
قاسية على أرض��ه أم��ام ليل الفرنسي 3-0 
في »يوروبا ليغ« ثم التعادل في ال��دوري في 
»سان سيرو« أيضا أمام هيالس فيرونا 2-2، 
ج��دد ميالن امل��وع��د م��ع االن��ت��ص��ارات بفضل 
إبراهيموفيتش الذي سجل الهدفني، األول بكرة 
رأسية إثر متريرة عرضية من الفرنسي تيو 
هرنانديز )20(، والثاني بركبته بعد عرضية 

من الكرواتي أنتي ريبيتش )54(.

وانفرد إبراهيموفيتش مجدداً في الصدارة 
بفارق هدفني عن جنم يوفنتوس البرتغالي 
كريستيانو رونالدو بتسجيله هدفه العاشر 
ف��ي ثماني م��ب��اري��ات، ووح��ده��م��ا الهولندي 
ماركو فان باسنت )12 موسم 1993-1992( 
والسويدي غونار نوردال )10 موسم 1950-
1951( سجال أكثر منه في 8 مراحل بحسب 

»أوبتا« لالحصاءات.

واأله��م من ذل��ك، أن ميالن ال��ذي غ��اب عنه 
مدربه ستيفانو بيولي ومساعده جاكومو 
موريلي الصابتهما بفيروس كورونا، حقق 
ف��وزه األول على أرض نابولي منذ تشرين 
األول/أك��ت��وب��ر 2010 حني ف��از 2-1 بهدفي 
البرازيلي روبينيو وإبراهيموفيتش بالذات، 
وب��ق��ي م��ت��ص��دراً برصيد 20 نقطة وب��ف��ارق 

نقطتني أمام مفاجأة املوسم ساسوولو

إبراهيموفيتش يواصل التألق مع ميالن

األهلي يفتتح 
الدوري أمام 

املقاصة.. وصدام بني 
الزمالك واملقاولون

أج��ري��ت أم��س اإلث��ن��ني، مراسم 
قرعة الدوري املصري املمتاز ملوسم 
2020-2021، ب��أح��د ال��ف��ن��ادق 

الكبرى بالقاهرة.
وش����ارك ف��ي م��راس��م ال��ق��رع��ة، 
الثنائي ح��ازم إم��ام جنم الزمالك 
السابق، وعماد متعب مهاجم األهلي 
السابق، بيما تولى تقدمي القرعة، 
أحمد حسام ميدو م��درب الزمالك 

السابق.
وينطلق الدوري املصري املمتاز 
ي��وم 11 ديسمبر املقبل، وضمن 
مباريات األس��ب��وع األول، يلتقي 
األه���ل���ي ح��ام��ل ال��ل��ق��ب م���ع مصر 
امل��ق��اص��ة، فيما ي��واج��ه ال��زم��ال��ك، 

نظيره املقاولون العرب.
وفي األسبوع الثاني، يستضيف 
الزمالك، نظيره بيراميدز في مباراة 
نارية، فيما يخرج األهلي ملواجهة 

غزل احمللة.
ويلتقي الزمالك، غرميه األهلي 
في األسبوع الرابع من املسابقة، 
فيما تقام مباراة األهلي وبيراميدز 

في األسبوع العاشر.


