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األمناء / متابعات :

 أكد تقرير صحفي بريطاين، أمس االثنني، 

أن رشطة املريسيســايد قبضــت عىل مثريي 

الشغب بني جمهور ليفربول.

بنتيجة  الريدز مع مانشسرت سيتي  وتعادل 

)2-2(، أمــس األحد، ضمن منافســات الجولة 

السابعة من الدوري اإلنجليزي املمتاز.

لشــبكة »ســكاي ســبورتس«  ووفًقــا 

الربيطانية، فإن رشطة املريسيسايد قبضت عىل 

ألعاب  ثالثة من مشجعي ليفربول يف حيازتهم 

نارية يف أنفيلد قبل مباراة الريدز ومانشســرت 

سيتي.

وقالت رشطة املريسيسايد يف بيان رسمي: 

»يف حوايل الســاعة 3.05 مساًء األحد، قبض 

الضباط عىل ثالثة رجال بحوزتهم قنابل مضيئة 

ألقيــت إحداها، ومل  أنفيلــد، حيث  يف طريق 

تتسبب يف حدوث أرضار أو إصابات«.

ويحقق ليفربــول يف واقعــة أخرى، بعد 

أحد مشــجعي الريدز بالبصق عىل أعضــاء الطاقم التدريبي أن تقدم مانشســرت سيتي بشــكوى بشأن قيام 

للسيتيزينز.

األمناء / متابعات :

  أعلــن كيليان مبايب، مهاجم باريس ســان 

جريمان، ألول مرة عن رغبتــه يف مغادرة النادي 

الفرنيس، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية األخرية.

ورصح مبايب عرب شبكة RMC »طلبت املغادرة 

، ألنه منــذ اللحظة التي مل أرغب يف التمديد فيها، 

أردت أن يستفيد النادي ماديا من بيعي، ليتمكن من 

إحضار بديل جيد«.

وأضــاف »لقد منحني باريــس الكثري، وكنت 

دامئًا سعيًدا عىل مدار 4 سنوات قضيتها هنا، وما 

زلت بني صفوفه«.

وأوضح املهاجم الفرنيس الشاب »لقد حسمت 

موقفــي يف وقت مبكر مبا يكفــي، حتى يتمكن 

النادي من الترصف«.

وتابع: »أردت أن يخرج الجميع من هذا املوقف 

أقــوى، وأن نتجاوز األمر يًدا بيــد، وإبرام صفقة 

جيدة، وقد احرتمت ذلك، وقلــت أيضا إذا رفضت 

اإلدارة رحييل، سأبقى«.

وأردف مبايب: »قال النــاس إنني رفضت 6 أو 

7 عروض لتمديد عقــدي، وأنني مل أعد أرغب يف 

التحــدث إىل ليوناردو، وهذا ليــس صحيًحا عىل 

اإلطالق«.

وأتم »عىل املســتوى الشــخيص، مل يعجبني 

قول )إنه يطلب الرحيل يف األســبوع األخري من 

يوليو/متوز  نهاية  قلت يف  أغسطس/آب(، ألنني 

إنني أريد املغادرة«.

وينتهــي تعاقــد الالعب مع باريــس بنهاية 

املوسم الجاري، وتفاوض ريال مدريد لضمه حتى 

الساعات األخرية من ســوق االنتقاالت الصيفية، 

لكن الصفقة تعرثت بسبب تعنت مسؤويل النادي 

البارييس.

األمناء / متابعات :

 تقدم مانشســرت ســيتي بشــكوى إىل نادي 

ليفربول زاعام أن أحد مشــجعي النادي األحمر قام 

بالبصق عىل طاقم الفريق الســاموي خالل تعادل 

الفريقــني 2 / 2 األحد يف قمــة مباريات املرحلة 

الســابعة لبطولة الدوري اإلنجليــزي املمتاز لكرة 

القدم.

األنباء  وكالة  ونقلت 

الربيطانية عن اإلسباين 

بيــب جوارديوال، مدرب 

سيتي، قوله إنه مل يكن 

عىل علــم بالحادث يف 

ذلــك الوقــت ولكن تم 

إخطــاره الحقا، معربا 

عن  نفســه  الوقت  يف 

ليفربول  أن  يف  ثقتــه 

املضيــف(  )النــادي 

سيتخذ اإلجراء الالزم.

جوارديوال  وقــال 

التي  املبــاراة،  عقــب 

ملعــب  عــىل  جــرت 

)آنفيلد(، معقل ليفربول 

»أخربوين )املسؤولون( باألمر، ولكنني مل أر ذلك«.

وشدد جوارديوال »أنا متأكد من أن نادي ليفربول 

ســيتخذ إجراءات ضد هذا الشخص. أعلم أنهم أكرب 

من هذا السلوك«.

وبنتيجة التعادل، بقي ليفربول يف املركز الثاين 

برتتيب املســابقة برصيد 15 نقطــة، بفارق نقطة 

خلف تشــيليس )املتصدر(، فيام احتل مانشســرت 

سيتي املركز الثالث برصيد 14 نقطة.

رياضة

فيدرر على و�شك توديع القب�ض على مثريي ال�شغب من جمهور ليفربول
قائمة اأف�شل 10 العبني

مبابي يفجرها: نعم طلبت الرحيل عن باري�ض

مان�ش�شرت �شيتي يقدم �شكوى لليفربول بعد القمة املثرية

األمناء/  متابعات :

انســحب املايســرتو الســويرسي، روجر فيدرر، من بطولة إنديان ويلز 

للامسرتز 2021 بسبب اإلصابة، وبالتايل سيفقد نقاط التصنيف، التي حصل 

عليها يف هذه البطولة عام 2019.

باإلضافة إىل ذلك، ســيخرس فيدرر أيًضا نقاط بطولة شنغهاي، حيث تم 

إلغاء بطولة هذا العام بسبب جائحة فريوس كورونا، وسيؤدي هذا إىل خروج 

أسطورة التنس من قامئة أفضل 10 العبني يف العامل.

ويف الوقت الحــايل، يحتل فيدرر التصنيف التاســع عامليا برصيد 3765 

نقطة، ويأيت خلفه الدمناريك كاســرب رود برصيد 3615 نقطة، بينام يحتل 

فليكس ألياسيم املركز الحادي عرش برصيد 3368 نقطة. 

وســيفقد فيدرر 300 نقطة مــن بطولة إنديان ويلــز، و180 نقطة من 

شــنغهاي، وسينهي املوسم الحايل وهو خارج قامئة أفضل 10، ألول مرة منذ 

يناير/كانون ثان 2017.


