
يسعى كل من تشيلسي وضيفه 
ل��ي��ف��رب��ول إل����ى ت��ض��م��ي��د ج��رح��ه 
األوروب����ي عندما يلتقيان اليوم 
األحد في قمة املرحلة السادسة من 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
واستهل ليفربول حملة الدفاع عن 
لقبه بطالً للقارة العجوز بخسارة 
أم��ام مضيفه نابولي اإليطالي في 
اجلولة األولى من دور املجموعات 
في مسابقة دوري أبطال أوروب��ا 
الثالثاء، فيما سقط تشيلسي على 
أرضه أمام ضيفه فالنسيا اإلسباني 

صفر1- في اليوم ذاته.
ويحول ليفربول تركيزه على 
املسابقة احمللية التي يضعها هدفاً 
أس��م��ى ل��ه ه��ذا امل��وس��م الستعادة 
اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 

.1990
وض���رب الع��ب��و امل���درب األمل��ان��ي 
يورغن كلوب بقوة محلياً من خالل 
العالمة الكاملة في خمس مراحل 
حتى اآلن ويبتعدون بفارق خمس 
ن��ق��اط ع��ن مانشستر سيتي بطل 
املوسم األخيرين، وسيكونون أمام 
اختبار صعب أم��ام تشيلسي في 
إع��ادة للقاء الفريقني قبل  شهر في 
الكأس السوبر األوروب��ي��ة عندما 
ف��از ليفربول بصعوبة وبركالت 

الترجيح.
وحسم ليفربول االختبار األول 
ف��ي ص��احل��ه أم���ام اجل���ار اللندني 
الثاني أرسنال عندما تغلب عليه 

3-1 في أنفيلد رود.
ول��ن تكون رحلة ليفربول إلى 
العاصمة لندن سهلة كون تشيلسي 
ال��س��ادس برصيد ثماني نقاط ال 
ي��زال يلهث وراء ف��وزه األول على 
أرض��ه هذا املوسم بعدما سقط في 
فخ التعادل مرتني أمام ليستر سيتي 

)1-1( وشيفيلد يونايتد )2-2(.
وي���ع���ول تشيلسي ع��ل��ى ق��وت��ه 
الهجومية الثالثة في البرميير ليغ 
حتى اآلن )11 هدفاً( خلف مانشستر 
سيتي )16( وليفربول )15(، علماً 
بأن جميع أهدافه سجلها العبو مركز 
تكوينه وتقل أعمارهم عن سن 21 
عاماً وه��م فيكايو ت��وم��وري وتامي 

أبراهام وجايسون ماونت.
لكن يتعنينّ مدربه فرانك المبارد 
احلذر من القوة الضاربة لليفربول 
ب��ق��ي��ادة ال��ث��الث��ي امل��ص��ري محمد 
صالح والبرازيلي روبرتو فيرمينو 

والسنغالي ساديو مانيه، وهو يعلم 
حيداً أن خط دفاعه هو ثاني أسوأ 
خط دف��اع في ال���دوري )استقبلت 
شباكه 11 هدفاً بفارق هدف واحد 

خلف نوريتش سيتي(.
ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً 
على وست هام يونايتد الثامن )8 

نقاط أيضاً( اليوم أيضا.
وي��خ��وض أرس��ن��ال السابع )8 
نقاط( اختباراً سهالً على أرضه أمام 

أستون فيال السابع عشر اليوم.

بورمنوث يتخطى ساوثامبتون
واف���ت���ت���ح ب����ورمن����وث اجل��ول��ة 
بانتصار خ��ارج أرض��ه أم��ام غرميه 
ساوثامبتون بنتيجة 3-1 في قمة 

الساحل اجلنوبي أول من أمس.
واستفاد بورمنوث من هدفني في 
الشوط األول قبل أن يحبط انتفاضة 
أصحاب الضيافة عقب االستراحة 
لينهي سلسلة من 15 مباراة لم يذق 
فيها طعم االنتصار ف��ي 15 زي��ارة 

سابقة إلى ساوثامبتون.
وق��ال إي��دي هاو م��درب بورمنوث 
”في الشوط األول لعبنا جيدا لكننا لم 
نستغل كامل قدراتنا. ومع ذلك لعبنا 
بروح عالية وتصميم على الفوز وهي 
أفضل توليفة للنجاح“. وضع ناثان 
أكي بورمنوث في املقدمة من ضربة 
رأس في الدقيقة 10 من أول ركلة 
ركنية في املباراة على ملعب سانت 

ماري.
وب���دا أن امل��ب��اراة تتجه لنتيجة 

كبيرة لكن ه��دف ج��وش كينج في 
الدقيقة 25 ألغاه حكم الفيديو املساعد 

بداعي التسلل.
لكن بعد عشر دقائق أخ��رى ومن 
هجمة مرتدة سريعة صنع الثنائي 
االسكندنافي املؤلف من كينج وفيليب 
بيلينج ه��دف��ا ل��ه��اري ويلسون هو 

الثالث له هذا املوسم.
وحتسن أداء ساوثامبتون عقب 
االستراحة ليحرز جيمس وارد-
ب��راوس هدفا من ركلة ج��زاء في 

الدقيقة 53.
واق��ت��رب ن��اث��ان ري��دم��ون��د ووارد 
ب��راوس من التسجيل من محاولتني 
من عند حافة منطقة اجل��زاء بعدها 
مباشرة وك��ذل��ك قبل 15 دقيقة من 
النهاية. وح��رم جاك ستاسي مدافع 
بورمنوث ريدموند من ادراك التعادل. 
وحسم كالوم ويلسون االنتصار بعد 
ارتباك في دفاع أصحاب الضيافة في 

الوقت احملتسب بدل الضائع.
وق���ال رال���ف ه��ازن��ه��وت��ل م��درب 

ساوثامبتون ”خسرنا امل��ب��اراة في 
ال��ش��وط األول لكن بعد أن حتسن 
األداء في الشوط الثاني الحت لنا 25 

تسديدة على املرمى.
”لكن ف��ي النهاية األه���داف هي 
التي حتسم األم��ور وخسرنا بفارق 

هدفني“.
ورفع بورمنوث رصيده إلى عشر 
نقاط من أول ست مباريات بينما 
جتمد رصيد ساوثامبتون صاحب 

املركز 11 عند سبع نقاط.
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لقطة من مواجهة سابقة بني ليفربول وتشيلسي

اجتماع بني ممثلي 
»البرمييير ليغ« وتويتر 

لبحث اإلهانات العنصرية
اجتمع مسؤولون من مسابقة »البرمييير ليغ« واالحتاد 
اإلجنليزي لكرة القدم، مع ممثلني عن تويتر، لبحث اإلهانات 

التي يتعرض لها العبو كرة قدم عبر هذه الشبكة.
وي��أت��ي ه��ذا االج��ت��م��اع عقب ل��ق��اء آخ��ر عقدته األن��دي��ة 
مع املسؤولني بشبكة التواصل االجتماعي، على خلفية 
اإلهانات التي وجهت لالعبني مثل تامي أبراهام )تشيلسي( 
والفرنسي بول بوغبا )مانشستر يونايتد( خالل األسابيع 

األخيرة.
وواجه بوغبا وابل من اإلهانات العنصرية على تويتر، 
بعدما أهدر ركلة جزاء أمام وولفرهامبتون واندررز ضمن 
منافسات »البرمييير ليغ«، ما حرم فريقه من حتقيق الفوز 

في مباراة انتهت بالتعادل.
ونفس األمر حدث مع إبراهام بعدما أهدر ركلة في مباراة 
نهائي كأس السوبر األوروبي بني فريقه تشليسي وليفربول 

الذي توج باللقب على حساب »البلوز«.
وإلى جانب واقعتي بوجبا وإبراهام، يتكرر هذا األمر في 

عطلة نهاية كل أسبوع في بريطانيا.
وأوضحت »البرمييير ليغ« في بيان أن »االجتماع كان 
مثمراً وإيجابياً ومنحنا الفرصة حتليل بعض املشكالت 

احملددة فيما يتعلق بهذه السلوكيات غير املقبولة«.
وأضاف البيان أن كل األطراف املعنية اتفقت على مواصلة 

املباحثات في املستقبل من أجل القضاء على هذه اآلفة.

يوفنتوس يهدف جلمع
300 مليون يورو  

   قال يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة األولى اإليطالي 
لكرة القدم، أول من أمس إنه »يسعى جلمع ما يصل إلى 
300 مليون يورو من خالل زيادة رأس مال النادي، بعد أن 
أعلن عن خسارة بقيمة 39.9 مليون يورو في السنة املالية 

املنتهية في يونيو املاضي«.
وفي العام املاضي دفع يوفنتوس، ال��ذي أح��رز بطولة 
ال���دوري احمللية ف��ي آخ��ر ثمانية م��واس��م، 100 مليون 
ي��ورو إلى ري��ال مدريد االسباني لضم املهاجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
وسيصوت حملة األسهم على هذا األمر في 24 أكتوبر.

ويتوقع يوفنتوس تسجيل خسائر في السنة املالية 
.2020-2019

»يويفا« يدشن تطبيقًا لتقدمي 
نصائح عملية إلى الالعبني

   دش��ن االحت��اد األوروب���ي لكرة القدم »يويفا« تطبيقا 
باسم »يويفا لالعبني« لكل البارزين في أوروبا، حيث يقوم 

العبون دوليون سابقون بتوجيه نصائح إلى احلاليني.
وتتضمن النصائح توعية الالعبني بكيفية التعامل مع 
قضايا مهمة وجوهرية في مسيرتهم الرياضية وذلك مع 
االستعانة ببعض املقاطع املصورة كنوع من احملاكاة وكذلك 

ببعض الدراسات الواقعية.
ويستطيع نحو 2500 العب االستفادة من هذا »التطبيق 
املبتكر« ال��ذي يحاول ت��دارك بعض املشاكل قبل حدوثها 

مستقبالً.

720 مليون يورو توتنهام يعيد متويل ملعبه اجلديد بتكلفة 
  انتهى ن��ادي توتنهام هوتسبر 
اإلجنليزي من عملية إع��ادة متويل 
ملعبه اجل��دي��د بقيمة 637 مليون 
ج��ن��ي��ه إس��ت��رل��ي��ن��ي )720 مليون 
يورو(، ولن يؤثر هذا على سياسته 

في احلصول على صفقات جديدة.
وس��ي��س��دد ال��ن��ادي أغلبية ه��ذه 
القيمة على م��دار ال�23 عاما املقبلة 
بفائدة قيمتها %2.66، وبهذا سيقوم 
النادي بالسداد على أطول مدة ممكنة 

وبأقل نسبة للفائدة.
وانتقل السبيرز مللعبه اجلديد في 
أبريل املاضي عقب تأخير افتتاحه 
لعدة م��رات. ول��م يضم فريق الكرة 
أي العب جديد لصفوفه خالل فترتني 
بسوق االنتقاالت بسبب التكاليف 

الباهظة التي احتاجها امللعب.
وهذا الصيف، استثمر النادي في 
ش��راء العبني ج��دد أم��ث��ال الفرنسي 
تاجني ندومبيلي واإلجنليزي ريان 
سيسيجنون واألرجنتيني جيوفاني 
ل��و سيلسو بتكلفة ق��ارب��ت ال�120 

مليون يورو.
وأعلن دانييل ليفي، مالك نادي 
توتنهام، ع��ن خبر مت��وي��ل امللعب 
اجلديد من خالل صحيفة فاينانشال 
تاميز اليومية وأكد أن هذا األمر لن 
يؤثر سواء في طريقة إدارة النادي 
أو االنتقاالت على املدى القريب مثل 

ملعب توتنهام اجلديدالتوقيع مع صفقات جديدة.
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بيليغريني: هزمنا مانشستر يونايتد بثالثية من قبل
ق��ال مانويل بيليغريني م��درب وس��ت هام 
يونايتد، أول من أمس إن الفوز على مانشستر 
يونايتد اليوم األح��د، سيساعد فريقه على 
دخ���ول ق��ائ��م��ة أول س��ت��ة ف���رق ف��ي ال���دوري 

اإلجنليزي املمتاز.
وف��از وست هام على ضيفه يونايتد 1-3 

املوسم املاضي.
وي��أم��ل بيليغريني أن يكرر الهامرز هذا 
االن��ت��ص��ار، حيث يتساوى الفريقان حاليا 

بثماني نقاط بعد خمس مباريات.
واس��ت��ه��ل يونايتد م��ش��واره ف��ي ال���دوري 
األوروب���ي أم��س اخلميس، بالفوز 1-0 على 
أستانة الكازاخي، لكن بيليغريني ال يعتقد أن 
الفريق الزائر سيكون مجهدا، ويتوقع تغييرات 

كبيرة في تشكيلة يونايتد األساسية.
وأب��ل��غ بيليغريني ال��ص��ح��ف��ي��ني »لعب 
مانشستر يونايتد الليلة املاضية لكنه أجرى 
تسعة تغييرات، ولذلك أتوقع أن يلعب بفريق 
مختلف يوم األحد.. نحن في حالة جيدة حاليا، 
ويجب أن نظهر قدرتنا على مقارعة الكبار، 
هزمنا يونايتد 3-1 هنا، وأمتنى أن نكرر ذلك«.

وواصل »ال أحدد هدفا للفريق قبل انطالق 

امل��وس��م، منلك فريقا قويا سيواجه اختبارا 
صعبا أمام يونايتد، الطريقة الوحيدة لدخول 
قائمة الستة األوائ��ل في الترتيب، أن تظهر 

معدنك وقدراتك«.
وسيغيب ونستون ري��د مدافع وس��ت هام 
عن املباراة، حيث ال يزال يتعافى من إصابة في 
الركبة، بينما قال بيليغريني إنه سيتخذ قرارا 
أخيرا بشأن مشاركة صانع اللعب، مانويل 

النزيني.
وبعد ب��داي��ة ف��ات��رة ملسيرته ف��ي ال��دوري 
املمتاز، سجل املهاجم الفرنسي سيباستيان 
ه��ال��ي��ر ث��الث��ة أه����داف ف��ي ث���الث م��ب��اري��ات 

باملسابقة.
وأش��اد بيليغريني بالكرة الشاملة التي 
ي��ق��دم��ه��ا ال���الع���ب، ال���ذي ان��ض��م م��ؤخ��را من 

آينتراخت فرانكفورت في صفقة قياسية.
وق��ال امل��درب »إن��ه العب شامل، الن معظم 
املهاجمني ال يبذلون املجهود الكافي الستعادة 
الكرة واملساعدة دفاعيا.. إنه العب ممتاز ليس 
فقط في منطقة اجل���زاء، لكنه يرجع للوراء 
ملساعدة زمالئه.. سيواصل التطور وسيحقق 

مانويل بيليغريني مدرب وست هام يونايتدجناحا مع الفريق«.

ليفربول يواجه تشيلسي في قمة تضميد اجلراح األوروبية


