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رياضة

أجرى األسطورة األرجنتيني دييغو مارادونا 
بنجاح جراحة إلزالة ورم دموي في املخ تم 

اكتشافه أثناء قيامه بفحص طبي عام، وأشارت 
مصادر طبية من داخل املستشفى لوكالة األنباء 
اإلسبانية )إفي( »العملية انتهت، التقييم األول 

إنها ناجحة، وتمت إزالة الجلطة. ُيذكر أنه تم 
احتجاز مارادونا في املستشفى من يوم االثنني 

بسبب حالته النفسية السيئة ومعانته من 
»األنيميا« بحسب املصادر الطبية.

أعلنت السلطات البرتغالية عن وقف حضور 
الجماهير في مالعب كرة القدم الذي كان تحت 

االختبار مع بداية املوسم الكروي الجديد، وذلك 
بسبب ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بفيروس 

كورونا في البالد. وبررت املديرة العامة للصحة 
في البرتغال، جراكا فريتاس اإلجراء بأنه يهدف 

للحد من موجة ارتفاع اإلصابات، وطالبت 
فريتاس الجماهير بتفهم األمر وامتدحت 

تصرفاتهم املسؤولة خالل فترة التجربة.

يغيب املدير الفني للمنتخب الويلزي ريان 
غيغز عن مباريات فريقه الثالث املقبلة بسبب 

اتهامات سوء املعاملة التي تورط فيها مؤخرًا. 
ووفقا لوسائل إعالم بريطانية، توجهت شرطة 

 بسبب 
ً
مانشستر إلى منزل املدرب األحد ليال

بالغ عن صراخ من قبل شريكته التي تعرضت 
إلصابات صغيرة، وألقي القبض على املدرب 
بسبب املسألة. وقد نفى ممثلو غيغز إساءة 

معاملة شريكته، وهو يتعاون مع الشرطة.

مارادونا يجري بنجاح 
جراحة إلزالة ورم دموي 

من المخ

البرتغال توقف حضور 
الجماهير في مالعب 

كرة القدم

غيغز يغيب عن 
مواجهات ويلز بسبب 

اتهامات سوء المعاملة

عاش النجم 
الجزائري، 
محمد سليم 
فارس، مشكلة 
ديبلوماسية 
بسبب محاولة 
منعه من دخول 
روسيا، وذلك قبل 
خوض مباراة 
فريقه التسيو 
في دوري 
أبطال أوروبا. 
ووفقًا لموقع 
»ال التسيو 
سيامو نوي«، 
فإن السلطات 
الروسية 
حاولت منع 
الظهير األيسر 
محمد فارس 
من الدخول 
بسبب جنسيته 
الجزائرية. 
وُحلت المشكلة 
بتواصل رئيس 
التسيو مع 
السفير الروسي 
إلثبات أن فارس 
مولود في 
فرنسا ويملك 
جواز سفر 
أوروبيًا.
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كوندوغبيا حصد لقب 
كأس إسبانيا مع فالنسيا 

في عام 2019

ريال مدريد يستعيد توازنه في األبطال بانتصار 
صعب على إنتر

تنفس ريال مدريد الصعداء أخيرًا في دوري األبطال بعد أن حقق فوزه األول 
مواجهات  قمة  في   )2  -  3( بنتيجة  اإليطالي  إنتر ميالن  الصعب على ضيفه 
الفرنسي  املــدرب  رجــال  يحصد  الفوز  وبهذا  الثانية.  للمجموعة  الثالثة  الجولة 
التأهل  فــي  مــن جديد  آمالهم  لينعشوا  املجموعة،  فــي  لهم  انتصار  أول  زيـــدان 

بفارق نقطة خلف  الثاني،  املركز  بها  احتلوا  نقاط  أمسى رصيدهم 4  أن  بعد 
بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني الذي اكتسح شاختار دونيتسك األوكراني في 
عقر داره بسداسية، أما إنتر فيتذيل الترتيب بنقطتني فقط من تعادلني في أول 
جولتني. ويجب التنويه إلى أن أي تعثر للنادي »امللكي« في الجولتني القادمتني 
ضد إنتر وشاختار خارج الديار، سيعني تعقيد مهمة التأهل إلى الدور الثاني.

ليفربول يقسو على أتالنتا بخماسية 
في دوري األبطال

حقق ليفربول فوزًا عريضًا بخماسية نظيفة على مضيفه أتالنتا اإليطالي في 
الجولة الثالثة من منافسات املجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وخطف مهاجم »الريدز« ديوغو يوتا األنظار في املباراة بعدما هز شباك أتالنتا 
ثالث مرات »هاتريك«، األولى في الدقيقة 16 قبل أن يعزز النتيجة لفريقه بهدف 

ثان في الدقيقة 33 ثم هدف ثالث في الدقيقة 55. 
الكاملة  بالعالمة  مجموعته  تصدر  ليفربول  واصــل  العريضة  النتيجة  وبهذه 
بتسع نقاط يليه أياكس الذي فاز )2 - 1( على مضيفه ميتييالند. ورفع أياكس 
ــع نــقــاط تــســاوى بــهــا مــع أتــالنــتــا، فــي حــني يتذيل  رصــيــده بــهــذا الــفــوز إلـــى أربـ

ميتييالند الترتيب بدون نقاط.

بايرن يواصل انتصاراته بسداسية أمام سالزبورغ
واصـــل قــطــار بــايــرن مــيــونــخ األملــانــي دهـــس منافسيه فــي دوري األبــطــال بعد 
ثالث جوالت  إطــار  في    )6-2( داره  النمساوي في عقر  اكتسح سالزبورغ  أن 
املجموعة األولى من دوري األبطال. وبهذا الفوز العريض يواصل حامل اللقب 
عزف نغمة االنتصارات في املجموعة للجولة الثالثة تواليًا. كما أن كتيبة املدرب 
الــخــســارة فــي دوري األبــطــال على مــدار 13 مباراة  لــم تــتــذوق طعم  هانز فليك 
متتالية وتحديدًا منذ شهر آذار/مارس عام 2019 عندما سقط الفريق )1-3( في 
عقر داره في إياب ثمن النهائي على يد ليفربول اإلنكليزي الذي توج بلقب تلك 
النسخة. وواصل البايرن تربعه منفردًا على صدارة املجموعة األولى بالعالمة 
الكاملة حتى اآلن ) 9 نقاط(، بفارق 5 نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد اإلسباني، 
الذي تعادل في وقت سابق أمام لوكوموتيف موسكو الروسي بهدف ملثله، بينما 

تجمد رصيد سالزبورغ عند نقطة وحيدة يقبع بها في قاع الترتيب. 

»سيتي« يؤمن صدارة مجموعته األوروبية 
بفوز مريح على أولمبياكوس

األبــطــال  دوري  فــي  الــثــالــثــة  مجموعته  بـــصـــدارة  سيتي  مانشستر  انــفــرد 
وصافة  بورتو  احتل  بينما  اليوناني،  أوملبياكوس  على  -صفر(   3( بفوزه 
املجموعة بانتصار كبير بثالثية نظيفة أيضًا على مارسيليا، في منافسات 
لـ12 دقيقة فقط كي يهز  ثالث جوالت املجموعة. احتاج مانشستر سيتي 
شباك ضيفه اليوناني بهدف أول حمل توقيع فيران توريس )د.12(، لكن 
الفوز تأخر حتى )د.81( وجــاء عبر غابرييل جيسوس، قبل  هدف تأكيد 
أن يحسم جواو كانسيلو األمور تمامًا بهدف ثالث للسيتي)د.90+1(. أما 
املــبــاراة األخــرى التي أجريت في ملعب »الــدراغــاو« معقل بورتو الــذي بادر 
وأتبعه سيرجيو  )د.4(،  ماريجا  األول عن طريق موسى  الهدف  بتسجيل 
أوليفيرا بهدف ثان ألصحاب األرض )د.28( من ركلة جزاء، قبل أن يختتم 
الفريق  يحصد  النتائج  وبــهــذه  )د.69(.  بهدفه  بــورتــو  ثالثية  ديـــاز  لــويــس 
اإلنكليزي ثالث نقاط يؤمن بها صدارة املجموعة بتسع نقاط يليه بورتو 
الذي حصل على ثالث نقاط هو اآلخر رفعت رصيده إلى ست نقاط. بينما 
ذيل  فــي  الــثــالــث، وخلفه  املــركــز  فــي  نــقــاط  ثــالث  أوليمبياكوس عند  تجمد 

الترتيب مارسيليا خالي الوفاض في املركز الرابع واألخير.

تــعــاقــد نـــادي أتلتيكو مــدريــد اإلســبــانــي مع 
ــــب خــــط الــــوســــط جـــيـــوفـــري كــونــدوغــبــيــا  العـ
مــــن جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى، قـــادمـــا 
مـــن صــفــوف فــالــنــســيــا فـــي صــفــقــة تــمــتــد ملــدة 
أربــعــة أعـــوام. وقــال نــادي العاصمة فــي بيان 
رســمــي »تــوصــل أتلتيكو مــدريــد إلـــى اتــفــاق 
كوندوغبيا«،  جيوفري  النتقال  فالنسيا  مع 

بعدما نجح في االختبارات الطبية.
ــادي املـــــدريـــــدي عــــن قــيــمــة  ــ ــنـ ــ  ولـــــم يـــكـــشـــف الـ
مختصة  إعـــامـــيـــة  تـــقـــاريـــر  أن  إال  الــصــفــقــة، 
أشارت إلى أنها بلغت قرابة 15 مليون يورو. 
ـــ27  ــ ــال كـــونـــدوغـــبـــيـــا صـــاحـــب الـ ــ مــــن جــهــتــه قـ
عــامــا، فــي تــدويــنــة لــه عــبــر حــســابــه الــرســمــي 
ــــوام رائــعــة  عــلــى )إنــســتــغــرام( »بــعــد ثــاثــة أعـ
دافعت خالها عن هذا القميص، حان الوقت 

ألخوض تحد جديدًا«.
 وتـــابـــع »اخـــتـــبـــرنـــا خــــال الـــســـنـــوات الــثــاث 
الـــعـــديـــد مــــن األمــــــــور الــجــمــيــلــة فــــي بـــلـــد مــن 
الصعب تحقيق األلقاب فيه«. ويأتي التعاقد 
ــق لــتــعــويــض  ــابـ ــسـ ــــي الـــفـــرنـــســـي الـ ــــدولـ ــع الـ مــ
املنتقل مطلع  بــارتــي  تــومــاس  الغاني  رحــيــل 

ــدوري الــســوبــر الصيني  ــ تــحــولــت مــاعــب الــ
لكرة القدم إلى ساحة معركة في ظل النظام 
االســتــثــنــائــي الـــــذي فـــرضـــه تــفــشــي فــيــروس 
أنفسهم مضطرين  الــحــكــام  كــورونــا، ووجـــد 
إلــــى تـــوزيـــع عـــشـــرات اإلنـــــــذارات و12 بــطــاقــة 
حمراء على األقل في ثماني مباريات أقيمت 
حــتــى اآلن فـــي املـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة. وكـــــان من 
املقرر أن ينطلق املوسم الجديد في شباط/
ــد-19«  ــيـ ــوفـ فـــبـــرايـــر املــــاضــــي، لــكــن تــفــشــي »كـ
الـــذي ظــهــر فــي مــديــنــة ووهــــان لــلــمــرة األولـــى 
إلى  املــاضــي، دفــع  في كانون األول/ديسمبر 
تــمــوز/يــولــيــو. وفي  املــوعــد حتى 25  تأجيل 
ظل التأخر الذي فرضه »كوفيد-19«، اضطر 
القيمون على الدوري السوبر تعديل نظامه 
وتوزيع األندية الـ16 على مجموعتني وزعت 
مــبــاريــاتــهــمــا عــلــى مــديــنــتــي ســوجــو بالقرب 
ــيـــان الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة.  مــن شــنــغــهــاي ودالـ
ــلــــول/ وانــــتــــهــــت املــــرحــــلــــة األولــــــــى أواخــــــــر أيــ
إيفرغراند  غوانغجو  تصدر  حيث  سبتمبر 
بــقــيــادة مـــدربـــه اإليـــطـــالـــي فــابــيــو كــانــافــارو 

املوسم من كتيبة املــدرب األرجنتيني دييغو 
إلـــى صــفــوف أرســـنـــال اإلنــكــلــيــزي  سيميوني 
مــقــابــل 50 مــلــيــون يـــــورو، فـــي الـــيـــوم األخــيــر 
مــن ســـوق االنــتــقــاالت فــي الــرابــع مــن تشرين 
ألتلتيكو  ذلك  وسمح  املاضي.  األول/أكتوبر 
بالحصول على شهر إضافي لضم العب إلى 
صفوفه من ناٍد ينافس في الدوري املحلي، إال 
أنه سيتعني على العب انتر اإليطالي السابق 
االنــتــظــار قليا لــخــوض أولـــى مــبــاريــاتــه مع 
بطل إسبانيا عام 2016، بعدما غاب عن آخر 
مــبــاراتــني لــفــريــقــه إضــافــة إلـــى آخـــر حصتني 

تدريبيتني بسبب آالم في كعب القدم. 
 هــجــومــا 

ّ
ــن ــان العــــب مـــونـــاكـــو الـــســـابـــق شــ ــ وكـ

الــســنــغــافــوري  ورئــيــســه  فالنسيا  إدارة  عــلــى 
أنــيــل مــورثــي عــبــر حــســابــه عــلــى )إنــســتــغــرام( 
الــفــائــت بعد فشل  فــي تشرين األول/أكــتــوبــر 
انــتــقــالــه إلــــى اتــلــتــيــكــو فـــي ســــوق االنــتــقــاالت 
الصيفية. وأشاد رئيس نادي أتلتيكو مدريد، 
ــيـــريـــزو، بــصــفــقــة انـــضـــمـــام العــب  إنـــريـــكـــي سـ
الوسط الفرنسي جيوفري كوندوغبيا، قادما 
كوندوغبيا   « ســيــريــزو:  ــال  وقـ فالنسيا.  مــن 

مجموعة داليان بعد 14 مباراة لكل فريق في 
غضون سبعة أسابيع، فيما كانت الصدارة 
مــن نصيب شنغهاي  فــي مجموعة ســوجــو 
سيبغ. وحسمت املرحلة األولى هوية الفرق 
إلى  املجموعتني  املتأهلة في كل من  األربعة 
مرحلة البطولة التي تقام بنظام اإلقصاء من 
مباراتي ذهــاب وإيــاب بني فرق املجموعتني 
ــــع ســوجــو(  )أول مــجــمــوعــة دالـــيـــان ضـــد رابـ
ــوال إلــى  ــ ــع ونـــصـــف نــهــائــي وصـ بــــدوريــــن ربــ
النهائي )يقام أيضا بمباراتي ذهاب وإياب 
ــالـــي(.  لــتــحــديــد الـــبـــطـــل فــــي 12 الـــشـــهـــر الـــحـ
 16 فــي  الثانية  باملرحلة  الـــدوري  واستؤنف 
تشرين األول/أكتوبر، ومع اقترابه من مراحل 
الــحــســم الــتــي ســتــحــدد هــويــة الــبــطــل والــفــرق 
ارتفعت  املقبلة،  العشرة  األيـــام  فــي  الهابطة 
الفنية  والــطــواقــم  الاعبني  عند  التوتر  حــدة 
على السواء. وفي املباراة املصيرية للصراع 
على تجنب الهبوط التي خسرها ووهان زال 
الترجيح،  بركات  هوانغهاي  كينغداو  ضد 
اضطر الحكم إلى رفع البطاقة الحمراء ثاث 
مرات. ولم يكن الطاقم التدريبي لووهان زال 
راضيا بتاتا عن أداء الحكم الكوري الجنوبي 
كو هيونغ-جني فدخل أرض امللعب، ما دفع 
األخير إلــى ايقاف املــبــاراة موقتا. ولــم يخف 
املدرب بانغ لي غضبه، قائا »نحن في حيرة 
مــن أمــرنــا اآلن بــشــأن مــا يــحــصــل، واألمــــر ال 
يتعلق بأدائنا السيئ، بل هو الذي تسبب في 
إلــى الحكم  الحالي«، في إشــارة منه  الوضع 
به  االستعانة  تمت  الـــذي  الجنوبي  الــكــوري 

العب رائــع، مثل أندية كبيرة، ويأتي لينضم 
إلى تشكيلة مدهشة نمتلكها ملساعدتنا فيما 

نرغب في تحقيقه، وفي موسم كبير«. 
وبــــدأ كــونــدوغــبــيــا مــســيــرتــه مـــع فــريــق لنس 
ــى إشــبــيــلــيــة  ــ ــ الــــفــــرنــــســــي قــــبــــل أن يـــنـــتـــقـــل إلـ
ومــن   )2013-2012( واحــــد  ملــوســم  اإلســبــانــي 
بعدها إلى موناكو )2013-2015( ومن ثم إلى 
الــكــالــتــشــيــو حــيــث خـــاض مــوســمــني مــع إنتر 
وأخـــيـــرا ثــاثــة مــواســم مــع فــالــنــســيــا )2017-

كـــأس إسبانيا  لــقــب  الــــذي حــقــق مــعــه   )2020
على حساب برشلونة في نهائي عام 2019. 

وبعدما لعب مع منتخب فرنسا في مختلف 
الفئات العمرية وحقق معه لقب كأس العالم 
ملا دون 20 عاما في العام 2013، خاض خمس 
مـــبـــاريـــات دولـــيـــة غــيــر رســمــيــة مـــع املــنــتــخــب 
يختار  أن  قبل   ،2015-2013 عامي  بــني  األول 
فـــي الـــعـــام 2018 تــمــثــيــل مــنــتــخــب جــمــهــوريــة 
أخــرى،  األم.  من جهة  بلده  الوسطى،  أفريقا 
أكـــد األرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، املــديــر 
الهجومي  األداء  أن  مــدريــد،  ألتلتيكو  الفني 
الذي ظهر به الفريق منذ بداية املوسم يعود 
إلـــى انــضــمــام األورغــويــانــي لــويــس ســواريــز. 
للفريق  الهجومي  األداء  أن  »أعتقد  وأضـــاف 
جاء بفضل انضمام سواريز. حضور سواريز 
يــخــلــق لــنــا حــاجــة إلمـــــداده بــالــكــرات، كــمــا أن 
لــويــس يحتاج  أخـــرى.  لــديــه مميزات  كوستا 
لــاعــبــني بــالــقــرب مــنــه، والـــفـــريـــق يــبــحــث عن 

األهم، وهو الطريق ملرمى املنافسني«.
)العربي الجديد، فرانس برس(  

قــد ينجم عــن تعيني حكام  لتجنب أي جــدل 
محليني لقيادة مباريات من هذا النوع. »هذا 
املشهد البائس لم يكن مفاجئا« وكانت هناك 
العديد من األحــداث املشابهة في آخــر جولة 
مــن املــبــاريــات، وشــمــلــت الــاعــبــني والــطــواقــم 

الفنية على السواء، مما أدى إلى تفاوت في 
لعدد  الصينية  اإلعـــام  وســائــل  إحصائيات 
على  اتفقوا  الجميع  لكن  املــوزعــة،  البطاقات 
أن عددها كان رقما قياسيا غير مرغوب به. 
إنه  الحكومية  نيوز«  »بكني  وقالت صحيفة 

تم توزيع 60 بطاقة صفراء و13 حمراء، وهو 
والصفراء  الحمراء  البطاقات  من  »أكبر عدد 
في مرحلة واحدة في تاريخ الدوري السوبر«. 
واعتبرت أن تعديل نظام البطولة لتعويض 
»كــوفــيــد-19«،  بسبب  الخمسة  التأخر  أشهر 
ووضـــع الــفــرق فــي »فــقــاعــة« صحية صــارمــة 
عــبــر إلــــزام الجميع بــالــبــقــاء فــي فــنــدق واحــد 
ــان، جــعــل الجميع  ــيـ فــي كــل مــن ســوجــو ودالـ
آمــال شنغهاي  تحت ضغط هائل. وتبخرت 
ســيــبــيــغ بـــإحـــراز الــلــقــب بــعــد خــســارتــه أمـــام 
جيانغسو سونينغ في إياب نصف النهائي 
1-1(، وذلك  )تعادال ذهابا  التمديد  بعد   2-1
رغم اضطرار األخير إلى اكمال اللقاء بعشرة 
العــبــني بــعــد طـــرد املــدافــع عــبــد الحميد عبد 
ــر الــنــجــم  ــهـ ــلـــى ظـ ــه عـ ــقـــدمـ ــنـــي لــــدوســــه بـ ــغـ الـ
الـــبـــرازيـــلـــي أوســــكــــار. ويــلــتــقــي جــيــانــنــغــســو 
سونينغ في النهائي مع غوانغجو إيفرغراند 
الذي تغلب بــدوره على بكني سينوبو غوان 
3-1 إيابا بعد تعادلهما السلبي ذهابا. ورأت 
صــحــيــفــة »بـــكـــني نـــيـــوز« أن »نـــظـــام اإلغــــاق 
)الفقاعة( ونظام خروج املغلوب القاسي في 
املرحلة الثانية من الــدوري، جعل حالة عدم 
اليقني مسيطرة على املباريات«، مضيفة »كل 
فريق في حالة من اإلجهاد البدني والعقلي. 
هذا املشهد البائس لم يكن مفاجئا«. وشهد 
الــدوري الصيني، تألق بعض املدربني، مثل 
جـــوردي كــرويــف، الـــذي قــاد فــريــق شينزين، 

لاستمرار في دوري الدرجة األولى.
)فرانس برس(  

نظام كورونا يحول بطولة الصين لساحة معركةأتلتيكو مدريد يعلن ضم كوندوغبيا من فالنسيا
ضم نادي أتلتيكو مدريد 

اإلسباني العب خط الوسط 
جيوفري كوندوغبيا من 

صفوف فالنسيا

انعكس النظام الصارم 
لكورونا على واقع 

مالعب الدوري الصيني 
التي شهدت عشرات 

البطاقات

)Getty/كوندوغبيا مثل اإلنتر في وقت سابق  )مانويل سيرانو

)Getty( يأمل مورينيو بقيادة نجوم يتجاوزون منافسيهم في اليوروباليغ

)Getty( يقدم أرسنال مستويات جيدة في المسابقة القارية

الجوالت األخيرة من الدوري الصيني شهدت بطاقات ملونة كثيرة )فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

قتيبة خطيب

ــة  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــ ــســ ــ ــافــ ــ ــنــ ــ ــد مــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ تـ
دور  من  الخميس  اليوم  الثالثة، 
املجموعات في الدوري األوروبي 
عـــددًا من  الــقــدم بموسم 2021/2020،  لــكــرة 
املـــواجـــهـــات الــقــويــة بـــني األنـــديـــة املــشــاركــة 
لقاء إي  القارية، وعلى رأسها  في املسابقة 
سي ميان اإليطالي مع ضيفه العنيد ليل 

الفرنسي.
وتــبــرز املــواجــهــة الــقــويــة بــني نــاديــي ميان 
وضيفه ليل الفرنسي في املجموعة الثامنة، 
اإليطالي،  الفريق  يتربع على عرشها  التي 
ــــدول تـــرتـــيـــب  ــجــ ــ ــدره لــ ــ ــــصــ ــن تــ ــ املـــنـــتـــشـــي مــ

منافسات 
الدوري األوروبي
ميالن يواجه ليل الفرنسي

يسعى نادي إي سي ميالن اإليطالي إلى مواصلة 
»الكالتشيو«،  تصدر  بعدما  القوية،  االنطالقة 
المهم  فوزهم  تحقيق  إلى  نجومه  ويطمع 

على ليل الفرنسي في الدوري األوروبي

تقرير

»الـــكـــالـــتـــشـــيـــو«، بــعــدمــا حــقــق الـــفـــوز فـــي 5 
مباريات وتعادل في مناسبة وحيدة حتى 

اآلن في موسم 2021/2020.
وتعود قوة نادي ميان في املوسم الحالي، 
يعيشها  التي  القوية  النفسية  الحالة  إلــى 
ــان  نــجــومــه، بــقــيــادة املــتــألــق املــخــضــرم زالتـ

إبــراهــيــمــوفــيــتــش، الـــــذي يـــقـــدم مــســتــويــات 
كــبــيــرة جــعــلــت إدارة »الـــروســـونـــيـــري« إلــى 
ــذا إجـــــــــراء حــــــول الـــعـــاقـــة  ــخــ ــاتــ الـــتـــفـــكـــيـــر بــ

املستقبلية فيما بينهما.
ويــنــتــهــي عــقــد زالتــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش مع 
مــيــان فـــي الــصــيــف املــقــبــل، ويــحــصــل على 
راتــــب ســنــوي يــقــدر بــســبــعــة مــايــني يـــورو، 
لكن املستويات القوية التي يقدمها صاحب 
والقارية،  املحلية  املواجهات  في  )39 عاما( 
اإليــطــالــي تطالب  الــفــريــق  جعلت جــمــاهــيــر 
بالحفاظ عليه في صفوف تشكيلة الفريق، 
وبــخــاصــة أنـــه حــالــيــا هــــّداف »الــكــالــتــشــيــو« 
ــداف، مــع أنـــه تغيب ملــبــاراتــني  بــرصــيــد 7 أهــ

بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وساهم زالتان إبراهيموفيتش بفوز ميان 
عــلــى ســيــلــتــك األســكــتــلــنــدي بــثــاثــة أهـــداف 
مــقــابــل ال شــــيء، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
ــه أنــهــم  ــائــ ــة، لــكــنــه يــــــدرك رفـــقـــة زمــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
سيواجهون ليل الذي ينافسهم على صدارة 
املجموعة، ألنه يحتل املركز الثاني برصيد 

4 نقاط.
للغاية  جــيــدة  ليل مستويات  نـــادي  ويــقــدم 
في الــدوري الفرنسي، الذي يحتل وصافته 
بــرصــيــد 19 نــقــطــة، خــلــف املــتــصــدر بــاريــس 
سان جيرمان، نتيجة المتاكه قوة هجومية 
ضـــاربـــة ســجــلــت 15 هـــدفـــا، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الشق الدفاعي الجيد، الذي تلقت شباكه 4 

أهداف فقط في 9 مواجهات لعبها.
»اليورباليغ« عن  ليل في  وال يختلف حــال 
الــدوري الفرنسي، ألنه استطاع الفوز على 
ســبــارتــا بــــراغ الــنــمــســاوي بــأربــعــة أهــــداف 
مقابل هــدف وحــيــد، وخــطــف تــعــاداًل مثيرًا 

بهدفني ملثلهما أمام سيلتك األسكتلندي.
ونــبــقــى فـــي نــفــس املــجــمــوعــة، الــتــي يسعى 
ــى تــحــقــيــق  ــ فــيــهــا ســيــلــتــك األســـكـــتـــلـــنـــدي إلـ
أول فــوز لــه فــي املــوســم الحالي مــن الــدوري 
األوروبــــــــــي، عـــنـــدمـــا يــــواجــــه ســـبـــارتـــا بــــراغ 

النمساوي ُمتذيل املجموعة با نقاط.
وفــــي املــجــمــوعــة األولــــــى، يــســتــضــيــف رومـــا 
ــــني الــنــاديــني  ــانـــي، وأعـ ــرومـ ضــيــفــه كـــلـــوج الـ
ــدارة املــجــمــوعــة، بعدما  ــ مــتــجــهــة صـــوب صـ
تعادال برصيد النقاط )4 نقاط لكل منهما(، 
لذلك يطمح »ذئاب روما« إلى خطف النقاط 
الثاثة، حتى يتمكن من االستمرار بنتائجة 

الجيدة في املسابقة القارية.
ــيــــة، يـــحـــل مـــولـــده  ــثــــانــ وإلـــــــى املـــجـــمـــوعـــة الــ
النرويجي ضيفا ثقيًا على منافسه أرسنال 
اإلنــكــلــيــزي، فــي مــواجــهــة عــنــوانــهــا الوحيد 

يطمح نادي توتنهام 
إلى نسيان خسارته 

بالجولة الماضية

)Getty/يعتمد ميالن بالموسم الحالي على تألق إبراهيموفيتش )جوناثان موسكروب

يتمكن أحدهما من  النقاط«، حتى  »خطف 
ــالـــصـــدارة، ألنــهــمــا يــمــتــلــكــهــا )6  ــفــــارد بـ اإلنــ
باملجموعة  تظهر  فيما  منهما(،  لكل  نقاط 
ــبـــاراة قــويــة لــلــغــايــة بـــني بنفيكا  الــرابــعــة مـ

وضيفه غاسكو رينجرز األسكتلندي.
وحـــقـــق نـــــادي بــنــفــكــيــا الــبــرتــغــالــي نــتــائــج 
متتالينت،  مواجهتني  أول  في  للغاية  قوية 
وســجــل نجومه 7 أهـــداف كاملة فــي شباك 
الــصــدارة  يخطفون  جعلهم  مــا  خصومهم، 
ــد الـــوصـــيـــف غــاســكــو  ــارق األهـــــــداف ضـ ــفـ بـ
ــذي يــعــلــم جــيــدًا  ــ ريـــنـــجـــرز األســكــتــلــنــدي، الـ
ــلــــيــــزي ســـتـــيـــفـــن جـــــيـــــرارد أن  ــه اإلنــــكــ ــ ــدربـ ــ مـ
االنـــتـــصـــار عــلــى أرض الــفــريــق الــبــرتــغــالــي 

سيجعله يكسب الصدارة.

فيما  نــقــاط(،   6( الهولندي  ألكمار  وضيفه 
منافسه  نقاط(   3( اإليطالي  نابولي  ياقي 
القائمة با  الذي يتذيل  الكرواتي،  ريجيكا 

أي نقطة.
ليستر  فياقي  السابعة،  املجموعة  في  أمــا 
سيتي املنتشي بوصافة الدوري اإلنكليزي 
ــغ بــــراغــــا  ــنــ ــيــ ــبــــورتــ ــافــــســــه ســ ــنــ املـــــمـــــتـــــاز، مــ
الــبــرتــغــالــي، وأعــــني الــنــاديــني عــلــى الــنــقــاط 
الـــثـــاثـــة، واالنـــــفـــــراد بــــصــــدارة املــجــمــوعــة، 
بــعــدمــا تـــعـــادال بــالــنــقــاط فــيــمــا بــيــنــهــمــا )6 
لوهانسك  زوريـــا  يلعب  فيما  منهما(،  لكل 

األوركاني ضيفه آيك أثينا اليوناني.
ــــي املـــجـــمـــوعـــة الــــعــــاشــــرة، يــســعــى نــــادي  وفـ
توتنهام اإلنكليزي بقيادة املدرب البرتغالي 

لـــكـــن املـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة فــــي املــســابــقــة 
بعدما  للغاية،  قــويــا  الــقــاريــة، تشهد حــدثــا 
املجموعة  اإلسباني  غرناطة  نــادي  تصدر 
ــلـــى الـــفـــريـــق  ــد 4 نــــقــــاط، وتــــفــــوق عـ ــيـ بـــرصـ
الهولندي العريق أيندهوفن، صاحب املركز 

الثاني برصيد 3 نقاط.
نــادي غرناطة اإلســبــانــي منافسه  ويــواجــه 
نيقوسيا القبرصي، الذي يتذيل املجموعة 
ــدة، فــيــمــا يـــاقـــي أيــنــدهــوفــن  ــيــ بــنــقــطــة وحــ
ُمضيفه باوك سالونيكا، الطامح إلى الفوز 
وتــحــقــيــق الــنــقــاط الـــثـــاث واملــنــافــســة على 

صدارة املجموعة.
وتـــجـــري فـــي املــجــمــوعــة الـــســـادســـة مـــبـــاراة 
قوية بني ناديي ريــال سوسيداد )3 نقاط( 

املـــخـــضـــرم جـــوزيـــه مــوريــنــيــو إلــــى نــســيــان 
أمام  الثانية  الجولة  في  املفاجئة  الخسارة 
رويال أنتويرب البلجيكي بهدف نظيف، ما 
جعله يخطف صــدارة املجموعة برصيد 6 

نقاط كاملة.
لــودوغــوريــتــس  ُمضيفه  توتنهام  ويــواجــه 
رازغـــــــراد الــبــلــغــاري مــتــذيــل املــجــمــوعــة با 
نقاط، لكن مورينيو يعتبر أن كل مباراة في 
الــدوري األوروبـــي هي بمثابة لقاء نهائي، 
وبخاصة أن نجومه في الجولة الثانية لم 
أنه  املطلوب منهم، وتمنى  املــردود  يقدموا 
الاعبني، عقب  كان بمقدوره تغيير جميع 

الخسارة املفاجئة.
ــتـــصـــل، يـــطـــمـــح الـــجـــهـــاز  ــلــــى صـــعـــيـــد مـ وعــ

البلجيكي  أنــتــويــرب  رويـــال  لــنــادي  الفني 
إلى مواصلة النتائج الجيدة في املسابقة 
الـــقـــاريـــة، وتــحــقــيــق الـــفـــوز عــلــى مــنــافــســه 
السك لينز النمساوي، حتى يعزز صدارته 
للمجموعة، وينافس على التأهل إلى دور 

)32( في الدوري األوروبي لكرة القدم.
ونــخــتــم مـــع املــجــمــوعــة الـــــــ11، الـــتـــي يــاقــي 
فيها هوفنهايم املتصدر )6 نقاط( منافسه 
يمتلك  الــذي  التشيكي،  ليبيرتش  سلوفان 
ــادي الــنــجــم  ــ ــ ثـــــاث نــــقــــاط، فـــيـــمـــا يـــســـعـــى نـ
األحــمــر الــصــربــي )3 نــقــاط( إلـــى االنــتــصــار 
عــلــى مــنــافــســه جــيــنــت الــبــلــجــيــكــي، الــــذي لم 
يحقق الفوز بأي مباراة، ويتذيل املجموعة 

با نقاط.
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واشنطن ـ العربي الجديد

انــــقــــســــمــــت الــــــــواليــــــــات املـــتـــحـــدة 
ــيـــة فــــي األيـــــــام األخـــيـــرة  ــيـــركـ األمـ
إعــادة  مــع  األول  إلــى معسكرين، 
ــد تــــرامــــب رئـــيـــســـا لــلــبــاد  ــ ــالـ ــ انـــتـــخـــاب دونـ
والـــثـــانـــي مـــع انــتــخــاب جـــو بـــايـــدن املــرشــح 
يقتصر  لــم  االنقسام  هــذا  لترامب.  املنافس 
الرياضيني  إلــى  امتد  بل  فقط  الشعب  على 
الــبــارزيــن والــذيــن كـــان لــهــم رأي فــي عملية 
الــتــصــويــت، خــصــوصــا بــعــد كـــل الــحــركــات 
الـــســـيـــاســـيـــة املـــنـــاهـــضـــة لــلــعــنــصــريــة الــتــي 

ظهرت في املاعب الرياضية األميركية.
ــــورج فــلــويــد في  ــــود جـ فــمــقــتــل الـــرجـــل األســ
وقت سابق من هذا العام دفع بالرياضيني 
األميركية وحث  االنتخابات  في  للمشاركة 

رياضيون 
بين ترامب وبايدن

لم تكن الرياضة بعيدة عن االنتخابات األميركية، إذ إن أبرز الرياضيين أعلنوا مواقفهم سابقًا وأكدوا 
الرياضيين بشكل خاص بعد سلسلة األزمات  لمن سيصوتون خالل عملية التصويت. وتأتي مشاركة 

العنصرية التي شهدتها البالد ونتجت على أثرها حركة »بالك اليف ماتيرز«

3031
رياضة

تقرير

الجماهير على املشاركة أيضا لكي ُيعبروا 
عـــن آرائــــهــــم، ويـــخـــتـــاروا رئـــيـــس الـــواليـــات 

املتحدة األميركية.

الداعمون لترامب
تــصــدر قــائــمــة الــداعــمــني لــلــرئــيــس الــحــالــي 
ــرامـــب، دانــــا وايــــت رئــيــس رابــطــة  ــالـــد تـ دونـ
أنــه  الــقــتــالــيــة »UFC«، خــصــوصــا  الـــفـــنـــون 
الرجل الــذي ظهر في حفل انتخابي ضخم 
 2020 عــام  في شهر شباط/فبراير  لترامب 
في مدينة كولورادو األميركية. كما وشارك 
ــــدة فـــعـــالـــيـــات ســيــاســيــة وتــرويــجــيــة  فــــي عـ
ــن الـــســـنـــة قــبــل  ــي وقـــــت الحـــــق مــ ــرامـــب فــ ــتـ لـ

االنتخابات.
وُيعتبر وايت من أهم الشخصيات في عالم 
الذي  الرجل  وهــو  القتالية،  الفنون  رياضة 

يقف وراء أفضل النزاالت في العالم وآخرها 
النزال الشهير بني خبيب نورماغوميدوف 
وكــونــور مــاغــريــغــور. ويملك وايـــت شعبية 
كبيرة في الرياضات القتالية، وكان لدعمه 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  عبر  لترامب 
تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى املـــواطـــنـــني فــــي اخــتــيــار 
الــقــادم، وظهر ذلــك جليا من خال  الرئيس 
تفاعل رواد اإلنــتــرنــت مــع مــا ينشره وايــت 

عبر حساباته اإللكترونية.
وبعيدًا عــن وايـــت هــنــاك فــي عــالــم الرياضة 
ــيـــار تــــرامــــب هــــو األفـــضـــل  مــــن يــعــتــبــر أن خـ
ألميركا وخصوصا في كرة القدم األميركية، 
رغــم أن هــذه الرياضة هــي األكــثــر معارضة 
لــتــرامــب واألمــــر ظــهــر واضــحــا فــي الــوقــفــات 
االحتجاجية عند عزف النشيد الوطني في 
السنوات املاضية، وهي الحركة التي أثارت 
غــضــب تـــرامـــب ووصـــلـــت إلـــى حـــد الــتــهــديــد 

بإيقاف العبني عن اللعب مدى الحياة.
األميركية  الــقــدم  كـــرة  نــجــم  فهيرشل ووكـــر 
السابق كشف في وقــت سابق عن صداقته 
مــع الرئيس دونــالــد تــرامــب وأكــد دعمه في 
االنــتــخــابــات عــبــر تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«. 
هذا وأعلن أعلن بطل الغولف الشهير جاك 
أيضا  تغريدة  في  لترامب  تأييده  نيكلوس 
أي  »أكثر تنوًعا من  قــال فيها  في »تويتر« 
رئــيــس رأيــتــه وحــــاول مــســاعــدة الــنــاس من 

جميع مناحي الحياة على قدم املساواة«.
من جهته، يعّد كوري الجوي بطل سباقات 
أظهر  وقــد  بترامب،  املعجبني  أحــد  ناسكار 
تفانيه الكبير له، لدرجة أنه دائما ما يظهر 
دعمه له بطريقة واضحة للغاية وفي أكثر 
من مناسبة. كما وأعرب كولبي كوفينغتون 
نــجــم الــفــنــون الــقــتــالــيــة عـــن دعــمــه للرئيس 
الرسمية  تــدويــنــة عبر صفحته  فــي  تــرامــب 
ــدام الـــوســـم  ــتــــخــ فــــي )إنــــســــتــــغــــرام(، مــــع اســ

الخاص  باألخير.
نجم  2019، ظهر  األول  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي 
الفنون القتالية تيتو أورتيز على قناة »فوكس 
بيزنس« لتوضيح خياراته السياسية، وقال: 
»أنــا أمشي مــع مــن جعل أميركا عظيمة مرة 
ــرى، نــعــم لـــتـــرامـــب«. وفـــي نــفــس الــريــاضــة  ــ أخـ
ــاد املــقــاتــل كـــونـــور مــاكــغــريــغــور بــتــرامــب  ــ أشـ
قـــائـــًا    2020 ــانــــي  ــثــ الــ ــون  ـــانــ ــر/كـ ــايــ ــنــ يــ فـــــي 
ــر(: »الـــرئـــيـــس االســتــثــنــائــي. من  ــتـ ــويـ عــلــى )تـ
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ ــكـــون الـ ــدًا أن تـ ــ املــحــتــمــل جـ
 الـــــعـــــصـــــور«.

ّ
ــة األعــــــظــــــم فــــــي كــــــــل ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ

كونور ماكريغور 
يدعم دونالد ترامب 

في االنتخابات

رئيس اتحاد زيمبابوي: رفضنا طلبًا غريبًا من الجزائر
أعلن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم رفضه القاطع 
املواجهة  لعب  أجــل  من  الجزائري  نظيره  لطلب 
املـــزدوجـــة بـــن املــنــتــخــبــن فـــي الـــجـــزائـــر، والــتــي 
تندرج ضمن الجولة الثالثة والرابعة لتصفيات 
الــكــامــيــرون  الــتــي ستستضيفها  أفــريــقــيــا  أمـــم 

شتاء عام 2022.
وأكد رئيس الهيئة، فيلتون كمامبو، هذه األخبار 
متمسك  زيــمــبــابــوي  بـــاده  منتخب  أن  مشيرًا 
العاصمة  لــعــب مــواجــهــة اإليــــاب فــي  بحقه فــي 
هراري يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر، رغم أن 
التكفل بمصاريف  عــرض  الــجــزائــري  االتــحــاد 
اإلقامة والسفر لبعثة منتخب زيمبابوي. وقال 
كمامبو في تصريحات نقلها موقع »ذا هيرلد« 
املحلي: »االتحاد الجزائري قدم لنا طلبًا رأيناه 
غريبًا وهو لعب مواجهتي الذهاب واإلياب بالجزائر مع دفع تكاليف السفر واإلقامة 
لكننا رفضنا هذا العرض، خاصة هذه األيام التي نعيش فيها حدثًا وطنيًا بعد فتح 
امللعب الوطني بالعاصمة هــراري«. وأضاف كمامبو »نشكر الحكومة في زيمبابوي 
على توفير  كل هذه الوسائل من أجل أن نستقبل في أحسن الظروف ونحن نرحب 
للسفر ولعب مباراة  الــازمــة  ــراءات  اإلجــ فــي  بــدأنــا فعًا  أرضــنــا، كما  بالجزائر على 
الــكــرة فــي زيمبابوي يجد  اتــحــاد  الــذهــاب«. وكــانــت تقارير إعامية محلية أكــدت أن 
للعب مواجهة  الجزائر  إلــى  السفر  أجــل  صعوبة في دفــع تكاليف طائرة خاصة من 
ــراء األزمـــة  الــذهــاب يـــوم 12 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر، بسبب شــل حــركــة الــطــيــران جـ
الصحراء« مجموعته في  املترتبة عن فيروس كورونا. ويتصدر منتخب »محاربي 
نظيف  بهدف  بوتسوانا  ثــم   )0/5( بنتيجة  زامبيا  فــوزيــن ضــد  مــن  التصفيات  هــذه 
في غابورون، ومنه يهدف رجال املدير الفني جمال بلماضي إلى الفوز في املباراتن 
القادمتن ضد زيمبابوي من أجل ضمان ورقة الترشح مبكرًا نحو رحلة الدفاع عن 

لقبهم األفريقي.

لمعسكر  موسى  يونس  يستدعي  األميركي  المنتخب 
أوروبا

استدعى املنتخب األميركي لكرة القدم العب وسط فالنسيا يونس موسى، املولود في 
نيويورك، ولكنه يحمل الجنسية البريطانية إلى معسكر األسبوع املقبل في أوروبا. 
وأعلن املنتخب األميركي على الشبكات االجتماعية، أن موسى من بن عشرة العبن 
ينضمون ألول مرة لقائمة مدرب املنتخب جريغ بيرهالتر خال املعسكر الذي سيقام 
الويلزي قبل أن يحل  اعتباًرا من األحــد 8 والــذي سيواجه خاله سوانزي  في ويلز 
ضيفًا على منتخب النمسا بعدها بأربعة أيام في فيينا. ووصل موسى، الذي تدرب 
في فئات الناشئن بنادي أرسنال اللندني إلى فالنسيا في صيف 2019 وشارك هذا 

املوسم في الفريق األول، والذي سجل معه األحد هدفه األول أمام خيتافي.

على  حتى  مسؤوًال  يصلح  ال  كومان  سانشيز:  خواكين 
المعدات

ســيــكــون يــــوم الــســبــت املــقــبــل مـــوعـــدًا لــتــجــدد 
املــواجــهــة بـــن املـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق بــرشــلــونــة، 
الهولندي رونالد كومان، والنجم املخضرم في 
وهما  خــواكــن سانشيز،  بيتيس،  ريـــال  فــريــق 
اللذان تجمعها عاقة جّد متوترة منذ أيامهما 
ليفتح  فــريــق فالنسيا. وعـــاد خــواكــن  فــي  معًا 
النار ُمجددًا على املدرب الهولندي، إذ لم يتردد 
في وصف تجربته مع هذا املدرب الذي أشرف 
عليه في فريق فالنسيا عام 2007 باألسوأ في 
حياته، مــؤكــدًا أنــه لــن يــقــوم بتعيينه حتى فــي منصب مــســؤول املــعــدات لــو كــانــت له 

اإلمكانية في ذلك.
وقال خواكن إلذاعة »كادينا سير« االسبانية: »تجربتي مع رونالد كومان في فالنسيا 
كانت األسوأ في مسيرتي الرياضية، بعيدًا عن التدريب لم يكن لطيفًا حتى كشخص، 
القادمة لن أحييه وال أريــد منه أي ترحيب«. وأضــاف خواكن »لــو كانت  املــبــاراة  في 
لدّي سلطة لن أعينه حتى مسؤواًل عن املعدات، من حسن الحظ أنه رحل سريعًا من 
فالنسيا وأنقذنا األمر من كارثة، رغم أنه كان يضم العبن رائعن مثل ديفيد سيلفا 
وديفيد فيا وخوان ماتا وفرناندو مورينتيس«. ويمر رونالد كومان بفترة متذبذبة مع 
برشلونة في الدوري اإلسباني خصوصًا بعد خسارة »الكاسيكو«، وهي األمور التي 
جعلت الشكوك تحوم حول قدرته إعادة فريق برشلونة إلى منصات التتويج باأللقاب.

بيريتيني من الدور الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة عام 
2020، ومن الدور الثالث في بطولة فرنسا املفتوحة عامي 
2018 و2020، ومن الدور الرابع في بطولة »ويمبلدون« عام 
2019، ومن الدور نصف النهائي في بطولة أميركا املفتوحة 
عام  الختامية  البطولة  فــي  وصيفًا  وحـــّل  هــذا   .2019 عــام 

.2019
فــوزًا   16 بيريتيني  حقق  »الـــزوجـــي«،  فئة  منافسات  وفــي 
وحقق   ،%55 بلغت  انتصارات  بنسبة  خسارة   13 مقابل 
لقبن فقط في مسيرتها ضمن منافسات هذه الفئة. بينما 
في منافسات »الغراند سام« فئة »الزوجي«، خرج الاعب 
املفتوحة عام  األول في بطولة أستراليا  الــدور  اإليطالي من 
عام  املفتوحة  فرنسا  بطولة  فــي  الثاني  الـــدور  ومــن   ،2019
الــدور األول في بطولة »ويمبلدون« عام 2018  2019، ومن 

ومن الدور الثاني في بطولة أميركا املفتوحة عام 2018.

يتميز الاعب اإليطالي بشراسته في اللعب وإرساالته القوية، 
وكذلك يتمتع بقوة في الضربات األمامية املباشرة. هو العب 
إلى  إرساله  بدقة كبيرة، وتصل قوة ضربة  سريع، ويلعب 
نحو 230 كلم/س. ودائمًا ما كان منافسو الاعب اإليطالي 
يعانون من ضغط كبير بسبب شراسة بيريتيني في اللعب 

وهجومه الدائم على منافسه طوال املباراة.
السلبية.  الدفاعية  طريقته  من  كثيرًا  يعاني  بيريتيني  لكن 
فبسبب طريقته الهجومية واندفاعه الشرس، يكون اإليطالي 
امللعب في  اللحاق بكرة بعيدة في  أمــام خيار صعب، وهــو 
حال نجاح املنافس في التصدي للكرة القوية امُلرسلة. كذلك 
فإنه يعاني من عدم ثبات في املستوى من مباراة إلى أخرى، 
الــذي لم  ودائمًا ما تشهد نتائجه تذبذبًا كبيرًا، وهــو األمــر 
التصنيف  في  أكثر  والتقدم  باملباريات  الفوز  في  ُيساعده 

العاملي لفئة الرجل.

رياض الترك

التنس اإليطالي ماتيو بيريتيني في 12 نيسان/  ُولد العب 
إبــريــل عــام 1996، وهــو الــاعــب الــذي يحتل املــركــز العاشر 
في التصنيف العاملي للرجال حاليًا، وسبق له أن وصل إلى 
املركز الثامن في التصنيف مرة واحدة في عام 2019، فيما 
وصل إلى املركز الـ105 في التصنيف العاملي لفئة »الزوجي«.

يبلغ طول الاعب اإليطالي مترًا و96 سنتمترًا، وأمسى العبًا 
وُيــدربــه  الُيمنى  باليد  يلعب  وهــو   ،2015 عــام  فــي  محترفًا 
أربــاحــًا قــدرهــا 4 ماين  فينشينزو ســانــتــوبــادري، وحقق 
وفي  اآلن.  حتى  مسيرته  خــال  أميركي  دوالر  ألــف  و977 
منافسات فئة »الفردي« حقق بيريتيني 71 فوزًا مقابل 50 
ألقاب في  خسارة بنسبة انتصارات بلغت 58%، وحقق 3 
مسيرته. وفي منافسات »الغراند سام« فئة الفردي، خرج 

ماتيو بيريتيني

على هامش الحدث

العب تنس إيطالي 
يحتل المركز الـ11 

في التصنيف 
العالمي للرجال

ليبرون جيمس 
من أبرز داعمي 
)Getty( بايدن

حامل لقب الدوري اإلسبان

احتجاجية  حركات  األخيرة  السنوات  في  األميركية  الرياضات  شهدت 
النشيد  الركبة عند عزف  كثيرة في المالعب، مثل لقطة االنحناء على 
مختلف  في  الرياضيين  معظم  فيها  شارك  والتي  األميركي،  الوطني 
ضد  واضحة  رسالة  في  فيها  شارك  وبعضهم  األميركية،  الرياضات 
سياسة ترامب تجاه المهاجرين. كذلك اشتهرت موجة احتجاج »حياة 
السود مهمة« بعد مقتل جورج فلويد، إذ كانت المباريات تبدأ دائمًا 

بانحناء الالعبين نحو األرض على الركبة.

حركات احتجاجية

وجه رياضي

الداعمون لبايدن
شــهــدت الــريــاضــة األمــيــركــيــة فــي الــســنــوات 
األخيرة الكثير من األزمــات خصوصا تلك 
الــتــي تتعلق بــمــســائــل الــعــنــصــريــة، ووقــف 
بعض الرياضيني في وجه ترامب إما عبر 
تــصــريــحــات مــبــاشــرًة أمـــام وســائــل اإلعــام 
عبر  وإمــا  االجتماعي،  التواصل  مواقع  أو 
حـــركـــات احــتــجــاجــيــة مــنــاهــضــة لــســيــاســة 

الرئيس األميركي في الباد.
املنتخب  العبة  الرياضية  هــؤالء  ويتصدر 
األمــيــركــي مــيــغــان رابــيــنــيــو امُلــتــوجــة بلقب 
كــأس العالم وأفــضــل العــبــة فــي عــام 2019، 
أعلنت  »تويتر«  فــي  تغريدة  نشرت  والــتــي 
نفس  وهــو  لبايدن،  العلني  تأييدها  فيها 
الــطــريــق الــــذي ســلــكــه أســـطـــورة كـــرة السلة 
األمــيــركــيــة لــيــبــرون جــيــمــس الــــذي كـــان من 
أكــثــر الــريــاضــيــني هــجــومــا عــلــى تــرامــب في 
انتقاده  األخيرة، وذلــك من خال  السنوات 

عبر حساباته االلكترونية الرسمية.
فـــي املــقــابــل شــجــع نــجــم الــســلــة األمــيــركــيــة 
ــنـــافـــس تــــرامــــب جــو  ــيـــك جـــونـــســـون مـ مـــاجـ
بــايــدن عــلــى الــتــرشــح لــلــرئــاســة، وكــتــب في 
تـــغـــريـــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«: »ســعــيــد لــلــغــايــة 
اختيار  بايدن  جو  الرئاسي  املرشح  بقرار 

السناتور كاماال هاريس نائبة له«.
هذا ولم يتأخر نجم السلة ستيفان كوري 
فـــي إعـــــان تــأيــيــده لــجــو بـــايـــدن أيـــضـــا من 
خال فيديو ترويجي نشره، حني أكد فيه 
قبل االنتخابات دعمه لبايدن مقابل رفضه 
انتخاب دونالد ترامب ألن سياسته سلبية 
تــــجــــاه الـــريـــاضـــيـــني والـــشـــعـــب األمـــيـــركـــي. 
ليبرون  إلــى جانب  كــوري يوقوفه  ويتميز 
جــيــمــس دائـــمـــا فـــي كـــل مــواقــفــه الــريــاضــيــة 
والــســيــاســيــة، خــصــوصــا أنــهــمــا لــعــبــا معا 
مــع فــريــق غــولــدن ســتــايــت ووريــــوز وحقق 
لــقــب الـــــــدوري األمـــيـــركـــي لـــكـــرة الـــســـلـــة. في 
املقابل قال املصارع السابق مايك فولي إنه 
»أعتقد  بــايــدن، وأضــاف  سيصوت لصالح 
ــواب والـــخـــطـــأ.  ــ ــــصـ أن هـــــذه مـــســـألـــة بــــني الـ
أتباع  ولــدي  للغاية  مقّسم  البلد  أن  أعــرف 
متنوعون للغاية. لكن مع تقدم األمــور في 
هذه اإلدارة، شعرت وكأننا نسير في طريق 

سيئ وخطير حقا«.
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــم كــ ــدون لــــويــــد نـــجـ ــ ــرانــ ــ ــر بــ ونــــشــ
األمــيــركــيــة الــعــديــد مــن الــتــغــريــدات املــؤيــدة 
لــبــايــدن على »تــويــتــر« فــي األشــهــر القليلة 
املــاضــيــة، ومـــن الـــواضـــح أنـــه مــؤيــد لنائب 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ويــــحــــاول الــتــأثــيــر على 
ــورادو لــصــالــح  ــولــ واليـــــات رئــيــســيــة مــثــل كــ

بايدن.

واصل سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد كتابة اسمه بأحرف من نور في تاريخ 
النادي »امللكي« بعد أن سجل هدفه الـــ100 مع النادي، وذلك خال مواجهة إنتر ميان 
الثالثة من منافسات دوري األبطال. وسجل راموس هدفه  اإليطالي الثاثاء في الجولة 
األول مع  »امليرينغي« في شهر كانون األول/ديسمبر عام 2005 في دوري األبطال أيضًا 
في شباك فريق أوملبياكوس اليوناني. وبات صاحب الـ34 سنة الاعب رقم 19 في تاريخ 
النادي »امللكي« الذي يدخل نادي املائة من حيث عدد األهــداف وذلك خال 659 مباراة 

لعبها بقميص بطل إسبانيا.
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