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رياضة

 حجز السويسري ستانيسالس فافرينكا 
مقعده في الدور الثالث من بطولة باريس لتنس 

 األساتذة ذات الـ1000 نقطة، وذلك إثر فوزه 
في الدور الثاني بصعوبة على األميركي تومي 

باول بمجموعتني لواحدة. واحتاج املصنف 
الـ20 عامليًا لساعتني و21 دقيقة من أجل قلب 

 تأخره في املجموعة األولى )6 - 4( إلى فوز 
في املجموعتني التاليتني بواقع )7 - 6(، )7 - 3( 

و)6 - 2( ومن ثم حسم املباراة.

أثبتت نتائج اختبار كاي هافرتس العب فريق 
تشيلسي اإلنكليزي إصابته بفيروس كورونا. 
وخرج الالعب، الذي كلف تشيلسي 70 مليون 

يورو في سوق االنتقاالت الصيفية املاضي، من 
قائمة مباراة رين في دوري أبطال أوروبا، وقال 

المبارد قبل املباراة ضد رين »استبعدناه من 
الفريق ألنه في العزل اتباعًا لتوصيات األطباء. 

نتمنى له األفضل. تم إجراء اختبارات لباقي 
أعضاء الفريق وكانت نتائجهم سالبة«.

نشر العب التنس اإليطالي فابيو فونيني 
املصنف رقم 16 عامليًا على حسابه على موقع 

)إنستغرام( أن نتيجة فحصه لفيروس كورونا 
»أخيرًا سالبة«، وذلك بعد أن أمضى 21 يومًا في 

الحجر الصحي. وكانت نتيجة فحص فونيني 
جاءت موجبة في 14 تشرين األول/أكتوبر، بينما 

كان يستعد للمشاركة في بطولة ساردينيا 
املفتوحة للتنس، مما أجبره على االنسحاب من 

البطولة قبل ساعات من ظهوره األول فيها.

ستانيسالس فافرينكا 
إلى ثالث أدوار بطولة 

باريس

إصابة العب تشيلسي 
كاي هافرتس بفيروس 

كورونا

فونيني يتعافى 
بعد 3 أسابيع من الحجر 

الصحي

تم تأجيل نهائي 
بطولة كأس 
ليفين الذي 
كانت إقامته 
مقررة السبت 
المقبل بين 
كاشيوا ريسول 
وفريق طوكيو، 
بعد رصد إصابات 
بفيروس كورونا 
بين العبي 
وموظفي 
فريق كاشيوا 
ريسول. وأعلن 
رئيس رابطة 
الدوري الياباني 
لكرة القدم، 
ميتسورو 
موراي، خالل 
مؤتمر صحافي 
نقلته وكالة 
أنباء )كيودو( 
»سيواجه 
الالعبون مخاطر 
كبيرة متعلقة 
بالصحة واألمن 
في حال إقامة 
المباراة في 
خالل 3 أيام أمام 
فريق طوكيو«.

)Getty( نهائي كأس اليابان إلى موعد آخر يُحدده االتحاد الحقًا

كورونا يؤجل النهائي
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ليونيل ميسي تمنى 
الشفاء العاجل لدييغو 

مارادونا

مونتيري يتوج بلقب كأس المكسيك
ُتــوج  الــقــدم 2020-2019،  لكرة  املكسيك  فــي ذهــاب نهائي كــأس  فــوزه  بفضل 
مونتيري بلقب البطولة بعد تعادله مع ضيفه تيخوانا )1 - 1( في لقاء اإلياب، 
الهولندي  املــبــاراة عــن طــريــق  فــي  تــقــدم مونتيري  املــوســم.  فــي  الثالثية  ليحقق 
توقيع  مــن  بــهــدف  الــتــعــادل  تيخوانا  أدرك  وســريــعــا  )د.87(  يانسن  فينسنت 
في  فــوزه  بفضل  باللقب  مونتيري  وُتــوج  )د.88(.  باربونا  ديفيد  األرجنتيني 
الذهاب بهدف نظيف أحرزه األرجنتيني نيكوالس سانشيز من ضربة جزاء. 
التي يتوج فيها مونتيري بكأس املكسيك، علما بأنه بفوزه  الثالثة  املــرة  وهــذه 
باللقب حقق الثالثية بعدما كان قد توج بالدوري ودوري أبطال »الكونكاكاف«.

تورينو يحقق االنتصار األول بثنائية في عقر دار جنوى
تذوق تورينو طعم االنتصار األول هذا املوسم في الدوري، وذلك بعد أن أسقط 
جنوى على ملعبه »لويجي فيراريس« )2 - 1( في إطار املواجهة املؤجلة بينهما 
اللذين  بالهدفني  تورينو  اكتفى  اإليطالي.  الــدوري  بطولة  في  الثالثة  الجولة  من 
الصربي ساشا  الوسط  األولــى وحمال توقيع العــب  ـــ45 دقيقة  ال سجلهما في 
لوكا  الدقيقة 26 عن طريق  في  الصديقة  النيران  ثم   ،10 الدقيقة  في  لوكيتش 
الــوقــت املحتسب بــداًل عــن ضــائــع، سجل  بيليغريني بالخطأ فــي مــرمــاه. وفــي 
الشاب جيانلوكا سكاماكا.  املهاجم  الوجه عن طريق  مــاء  هــدف حفظ  جنوى 
»تـــورو« درب االنــتــصــارات، 4 خــســارات  ـــ الـ وبــعــد خمس جـــوالت أهـــدر خاللها 
وتعادل، استعاد الفريق ذاكرة الفوز من جديد، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ولكنه 
بقي في منطقة الخطر )املركز الـ18(. بينما ال يعد جنوى أفضل حاال إذ إنه تلقى 
خسارته الثالثة خالل آخر 5 جوالت والثالثة أيضا منذ بداية املوسم، ليواصل 

الفريق مسلسل نتائجه املتواضعة. 

دوري  في  األول  االنتصار  من  زينيت  يحرم  التسيو 
األبطال بتعادل قاتل

فــَرط زينيت ســان بطرسبرغ الــروســي فــي تــذوق طعم االنــتــصــار األول لــه في 
املجموعة السادسة من منافسات دوري األبطال بعد أن اكتفى بتعادل إيجابي 
بــهــدف حتى  اإليــطــالــي التسيو، وذلـــك عندما كــان متقدما  أمـــام ضيفه  بــهــدف 
أريــنــا( ضمن  الــذي احتضنه ملعب )زينيت  اللقاء  فــي  األخــيــرة، وذلــك  الدقائق 
الجولة الثالثة في املجموعة. ظل الفريق الروسي محافظا على تقدمه منذ الدقيقة 
32 بتوقيع مهاجمه املخضرم ألكسندر إيروكني، حتى الدقيقة 82 قبل أن ينجح 
للضيوف  التعادل  إدراك  في  كايسيدو  فيليبي  املخضرم  اإلكـــوادوري  املهاجم 
العاصميني. وبهذه النتيجة وبعد نهاية الدور األول في املجموعة استمر فشل 
الفريق الروسي في تحقيق أي انتصار بعد أن تكبد خسارتني متتاليتني، فضاًل 

عن تعادل أمام التسيو ليبقى في قاع الترتيب بنقطة.

داني إينغز يغيب عن ساوثهامبتون 6 أسابيع لإلصابة
سيغيب هداف فريق ساوثهامبتون اإلنكليزي داني إينغز عن فريقه ملدة ستة 
أسابيع بعد إصابته في الركبة، وذلك وفقا ملا أكده النادي. ويجب على الالعب 
الذي سجل 22 هدفا املوسم املاضي في الدوري اإلنكليزي أن يخضع لجراحة 
صغيرة في ركبته اليسرى. وصرح مدرب الفريق رالف هازنهوتل »سيغيب بني 
أربعة وستة أسابيع. سيخضع للجراحة، كان من املمكن أن يصبح األمر أسوأ«. 

تير شتيغن: عانينا بالفعل في نهاية المباراة
اعترف األملاني مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة اإلسباني الذي عاد 
بعد غياب طويل عن املالعب لإلصابة وكان حاسما في انتصار فريقه الصعب 
ثالث جــوالت دور مجموعات دوري  في   )1-2( األوكــرانــي  دينامو كييف  على 
األبطال، بأن فريقه عانى في نهاية املباراة، السيما في آخر 15 دقيقة. وقال تير 
العودة  أرغــب بشدة في  املــبــاراة: »كنت  شتيغن في تصريحات تلفزيونية بعد 
للملعب، وممارسة أكثر شيء أحبه. عانينا في نهاية املباراة، هذه هي الحقيقة. 
منذ أن سجل املنافس هدف تقليص الفارق، واجهنا صعوبات كثيرة في آخر 

15 دقيقة، وأصبحت املباراة عصيبة«.

ــورة األرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــ ــطــ ــ أوضـــــــح طـــبـــيـــب األســ
دييغو أرماندو مارادونا، ليوبولدو لوكي، 
مــضــاعــفــات  أي  دون  تــتــحــســن  حـــالـــتـــه  أن 
أو قـــصـــور عــصــبــي، وذلـــــك بــعــد أن أجـــرى 
ــة نـــاجـــحـــة إلزالـــــــة تــــــورم دمــــــوي مــن  ــراحــ جــ
املـــخ. وقـــال لــوكــي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي من 
أمـــام مستشفى )أولــيــفــوس( »حــالــة دييغو 

تتحسن دون أي مضاعفات. 
ال يـــوجـــد قـــصـــور عــصــبــي أو مــضــاعــفــات. 
هــو يتعافى بــصــورة ممتازة. مــؤشــرات ما 
بــعــد الـــجـــراحـــة تــحــســنــت بــشــكــل مــلــحــوظ. 
لــقــد تــحــســنــت نــســبــة فــقــر الــــدم )األنــيــمــيــا(، 
إيقاف  واستطعنا  األمــور مستقرة،  وباتت 
النزيف«، وحول الحالة املعنوية ملارادونا، 
قــــال لـــوكـــي إنــــه مـــن »الـــصـــعـــب تــقــيــيــم هــذا 
الــجــانــب« ألنــه »مــا زال فــي مرحلة مــا بعد 

الجراحة«.
وكان مارادونا أجرى بنجاح جراحة إلزالة 
أثــنــاء قيامه  ورم دمـــوي بــاملــخ تــم اكتشافه 
ــام، بــعــد أن تـــم احــتــجــازه  ــ بــفــحــص طــبــي عـ
ــــد مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة  االثــــنــــن فــــي أحـ
»االكتئاب  مــن  إثــر معاناته  آيــرس  بوينس 
واألنـــيـــمـــيـــا«، وأشـــــرف الــطــبــيــب لــيــوبــولــدو 

القاهرة ـ العربي الجديد

حــســم فــريــق الــزمــالــك املـــصـــري مـــبـــاراة إيـــاب 
نــصــف الــنــهــائــي الــثــانــي ضــد الـــرجـــاء وجــدد 
فــرجــانــي  الــتــونــســي  - 1(، وســـجـــل  ــــوزه )3  فـ
و88(   85( محمد  ومصطفى  )د.61(  ســاســي 
ــداف الـــزمـــالـــك، بــيــنــمــا ســجــل الــكــونــغــولــي  ــ أهـ
الــديــمــقــراطــي بــن مــاالنــغــو )47( هـــدف فريق 
ــع الـــتـــنـــويـــه بـــــأن فــريــق  ــاء الــــوحــــيــــد، مــ ــ ــــرجـ الـ
ــالـــك فــــاز ذهـــابـــا بـــهـــدف نــظــيــف لــيــكــون  الـــزمـ

مجموع املباراتن )4 - 1(.
ــالـــك بــمــنــافــســه  ــزمـ وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة لــحــق الـ
الـــوداد البيضاوي  الــذي كــان تخطى  األهلي 
املــغــربــي بــالــفــوز عليه )2 -صــفــر( ذهــابــا في 
الـــدار الــبــيــضــاء، و)3 - 1( إيــابــا فــي الــقــاهــرة. 
املــبــاراة مقررة في 24 تشرين األول/ وكانت 
ــتــــوبــــر، إال أنــــهــــا تـــأجـــلـــت بـــســـبـــب إصـــابـــة  أكــ
عــدد كبير مــن العــبــي بطل املــغــرب بفيروس 
كورونا، وإجبارهم من قبل السلطات املحلية 
إلــزامــي مع  الــى حجر صحي  على الخضوع 
عدم منحهم إذن السفر إلى القاهرة، فما كان 

ـــل  ــيــــة داخــ لــــوكــــي عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــة الــــجــــراحــ
مستشفى )أوليفوس( في بوينس آيرس.

وبسبب املحبة الكبيرة لألسطورة مارادونا 
تجمع العشرات من املحبن أمام املستشفى، 
له.  األغاني  األعــام ورددوا بعض  وحملوا 
»األلبيسيليستي«  مــع  الــعــالــم  بــطــل  وكــــان 
في 1986 في املكسيك، تم احتجازه في أحد 
مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة »بــويــنــس آيــــرس« 
بسبب حالتة النفسية السيئة ومعاناته من 
طبية  مصادر  كشفته  ما  بحسب  األنيميا، 

لوكالة األنباء اإلسبانية.
تــواجــد  مـــبـــاشـــرًة،  للمستشفى  نــقــلــه  وقــبــل 
مــارادونــا فــي امللعب رفقة فريقه الــذي كان 
أمــام باتروناتو في بطولة  يخوض مباراة 
بعد  انسحب  ولكنه  األرجــنــتــيــنــي،  الــــدوري 
ــة الـــلـــقـــاء مـــبـــاشـــرة لـــُيـــكـــمـــل مــســاعــده  ــدايــ بــ
ســيــبــاســتــيــان مــيــنــديــز الــلــقــاء الــــذي حسمه 

الفريق بثاثية نظيفة. 
ــم تــكــن هـــذه الــوعــكــة الــصــحــيــة الــوحــيــدة  ولـ
ملــارادونــا في األشهر األخــيــرة، إذ إن أطباء 
ــهــــر األخـــيـــرة  ــــال األشــ مـــــارادونـــــا أكـــــــدوا خـ

من االتحاد األفريقي »كاف« إال أن اضطر إلى 
تأجيل اللقاء أكثر من مرة قبل أن يستقر على 

موعد جديد.
وتــــقــــام املـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة فــــي 27 تــشــريــن 
الــثــانــي/نــوفــمــبــر الــحــالــي عــلــى مــلــعــب بــرج 
العرب في مدينة اإلسكندرية، وهي املواجهة 
التاريخية بن الفريقن، إذ إنه للمرة األولى 
ســـيـــقـــام مــــن مــــبــــاراة واحـــــــدة واملـــــــرة األولـــــى 
ــد في  الــتــي يــجــمــع بـــن فــريــقــن مـــن بــلــد واحــ
لتحقيق  الزمالك  املسابقة. وسيطمح  تاريخ 
الــتــتــويــج الــســادس فــي تــاريــخــه واألول منذ 
عام 2002 عندما فاز على الرجاء بالذات، في 
التاسع  اللقب  لتحقيق  األهــلــي  يسعى  حــن 

وتعزيز رقمه القياسي.
ــذا املــــوســــم بــلــقــب  ــ ــك ُتـــــــوج هــ ــالــ ــزمــ وكـــــــان الــ
ــقـــي عــلــى حـــســـاب الــتــرجــي  ــريـ الـــســـوبـــر األفـ
التونسي، إضافة الى السوبر املصري على 
ــرز األخـــيـــر لقب  حــســاب األهـــلـــي، بــيــنــمــا أحــ
)رقم  تاريخه  للمرة 42 في  املحلي  الـــدوري 
»املــبــاراة  قــال ساسي  الفوز  قياسي(. وبعد 
لم تكن سهلة، إذ سيطر العبو الرجاء على 
الشوط األول حيث كنا متخوفن من تلقي 
هـــدف ســـريـــع، وفـــي الـــشـــوط الــثــانــي ركــزنــا 
وكـــنـــا مـــدركـــن أن لــيــاقــة الـــفـــريـــق املــغــربــي 
مــا حـــدث إذ استغلينا  ســتــنــخــفــض، وهــــذا 
هــذا األمــر وأنــجــزنــا مهمتنا بعد استغال 

املساحات«.
في املقابل، قال مدرب الرجاء جمال السامي 
»أهنئ الاعبن على مجهودهم على الرغم 

يــعــانــي مــن األرق، بــاإلضــافــة للمشاكل  أنـــه 
السنوات  مـــدار  الــتــي الزمــتــه على  الصحية 
ــيـــرة، وخــضــوعــه لعملية جــراحــيــة في  األخـ

ركبته اليمنى.
ــر مــع  ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ ــنــــت الــ ــامــ وفــــــــي وقــــــــت تــــضــ
مارادونا، أظهر الكثير من الاعبن دعمهم 
لــألســطــورة، ولــعــل أبــرزهــم الــنــجــم ليونيل 
مــيــســي قـــائـــد فـــريـــق بــرشــلــونــة واملــنــتــخــب 
ــنــــى مـــيـــســـي مـــهـــاجـــم  ــمــ ــنــــي. وتــ ــيــ ــتــ ــنــ األرجــ
برشلونة ملواطنه دييغو أرماندو مارادونا 
ــــوة الـــعـــالـــم كــــي يــتــعــافــى األخــــيــــر مــن  كــــل قـ
أجــراهــا الستئصال تجمع  الــتــي  الــجــراحــة 
دموي في املخ. وقال ميسي »دييغو، أتمنى 
لـــك قــــوة الــعــالــم كــلــه. تــنــتــظــر أســـرتـــي وأنـــا 
رؤيــتــك على مــا يــرام فــي أقــرب وقــت ممكن. 
على  عبر حسابه  وذلــك  القلب!«،  من  عناق 
شــبــكــة »إنــســتــغــرام« مــرفــقــا بــهــذه الــرســالــة 
صـــورة لهما مــعــا أثــنــاء تــدريــبــات ملنتخب 

األرجنتن.
مــع  مـــيـــســـي  درب  أن  ملــــــــارادونــــــــا  ــــق  ــبـ ــ وسـ
املــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي بـــن ســنــتــي 2008 
و2010، كما وخاض النجمان بطولة كأس 
الــعــالــم فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، إال أن منتخب 
»األلــبــيــســيــلــيــســتــي« لـــم يـــذهـــب بــعــيــدًا في 
البطولة وخرج من الدور ربع النهائي على 
يد املنتخب األملاني آنذاك بنتيجة ثقيلة )4 
مــارادونــا بعدها مباشرة  لُيغادر  - صفر(، 

تدريب األرجنتيني ويترك ميسي وحيدًا.
)إفي(

مــن الــظــروف الصعبة، إذ خــاضــوا حصتن 
ــا خــــرجــــوا مــــن الــحــجــر  ــعـــدمـ تـــدريـــبـــيـــتـــن بـ
الــاعــبــون مــن إجــهــاد بدني  الصحي. عانى 
قــــوي وهــــذا لـــم يــمــكــنــنــا مـــن االســـتـــمـــرار في 
املباراة،  بدأنا  كما  املجريات  على  السيطرة 
وبعد الدقيقة 60 تحولت األفضلية للزمالك 
أنــه استحق  الــذي يصعب مجاراته وأعتقد 

التأهل«، وأضاف املدرب »لم أكن أتصور أن 
قدموه  ما  فكل  املستوى،  بهذا  فريقي  يقوم 

في املباراة عربون محبة للجمهور«.
األول  الــشــوط  انتهى  املــبــاراة  تفاصيل  وفــي 
بالتعادل السلبي قبل أن تشتعل األجواء في 
الــنــصــف الــثــانــي، والــتــي شــهــدت هــز الشباك 
مــع إهــــدار الــفــرص بــكــثــافــة، لُيحقق الــزمــالــك 

ــره بــهــدف  ــأخــ ــــواًل تــ ــــحـ ــة ُمـ ــعــ ريـــمـــونـــتـــادا رائــ
مــاالنــغــو إلـــى فـــوز بــثــاثــة أهــــداف لفرجاني 

ساسي ومصطفى محمد.
وكان الشوط األول من نصيب الرجاء على 
حساب الزمالك، نجح خاله جمال السامي 
السيطرة  في  املغربي  للفريق  الفني  املدير 
على كل شــيء، بداية من االستحواذ مرورًا 
بــصــنــاعــة الــفــرص ونــهــايــًة بــتــهــديــد املــرمــى 
بــشــكــل صـــريـــح، والحـــــت لـــلـــرجـــاء أكـــثـــر من 
الـــشـــوط. وأثـــار  فـــي هـــذا  فــرصــة للتسجيل 
الحكم جداًل واسعا بعدما لم يحتسب ركلة 
ماالنغو  عرقلة  من  للرجاء  جــزاء صحيحة 
من جانب محمود عاء داخل منطقة جزاء 
الزمالك، وكذلك ركلة جزاء للزمالك من ملسة 

يد ملدكور.
وفــي الشوط الثاني واصــل الــرجــاء ما أنهاه 
في الشوط األول من تفوق هجومي وسيطرة 
ــــاع، ونـــجـــح فـــي الـــتـــقـــدم عبر  ــــدفـ وضـــغـــط وانـ
تسديدة قوية من ماالنغو، لتشتعل األجواء 
ويـــضـــغـــط الـــزمـــالـــك بـــكـــل خـــطـــوطـــه مــــن أجـــل 
التعديل لينجح في نيل مراده في الدقيقة 62 

عن طريق فرجاني ساسي.
بــعــد ذلــــك أهــــدر الـــزمـــالـــك والــــرجــــاء أكــثــر من 
فـــرصـــة لــلــتــســجــيــل، قــبــل أن تــشــهــد الــدقــائــق 
الـــخـــمـــس األخـــــيـــــرة قـــمـــة اإلثـــــــــارة بــتــســجــيــل 
ــالـــك لــلــهــدف  مــصــطــفــى مــحــمــد مــهــاجــم الـــزمـ
الثاني من رأسية جميلة عبر عرضية زيزو 
أسكنها الشباك، ثم سجل الاعب هدفا ثانيا 

والثالث لفريقه من انفراد تام باملرمى.

أبطال أفريقيا: الزمالك واألهلي في نهائي تاريخيحالة مارادونا تتحسن وال توجد مضاعفات للعملية
بدأ أسطورة كرة القدم 

األرجنتينية مرحلة التعافي 
بعد العملية الجراحية

لحق الزمالك بمنافسه 
األهلي إلى المباراة 

النهائية لمسابقة دوري 
أبطال أفريقيا

)Getty( مارادونا في حالة مستقرة وبدأ مرحلة الشفاء

قائمة منتخب العراق خلت من عدة نجوم )كريم جعفر/فرانس برس(

كاتانيتش لم يوجه الدعوة لالعبين المغتربين )صباح عرار/فرانس برس(

)Getty/الزمالك يفرض مواجهة نارية منتظرة في النهائي )زياد أحمد

مباريـات
      األسبـوع

بغداد ـ العربي الجديد

ــة الــــــــدوري  ــقـ ــابـ رغــــــم عــــــــودة مـــسـ
ــاز، وبـــــعـــــض الــــخــــطــــوات  ــ ــتــ ــ ــمــ ــ املــ
التطبيعية  الهيئة  عــمــدت  الــتــي 
املــشــرفــة عــلــى الـــكـــرة الــعــراقــيــة حــالــيــا إلــى 
ــــت تــاحــق  ــا زالـ ــا، لــكــن األزمــــــات مـ ــاذهـ اتـــخـ
الــســاحــرة املــســتــديــرة فــي »بـــاد الــرافــديــن«، 
خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى الــــدعــــوات الــتــي 
في  األول  املنتخب  تمثيل  أجــل  مــن  وجهت 
في  املقررتن  وأوزبكستان،  األردن  وديتي 
الـــ12 والـــ17 من الشهر الحالي، إضافة إلى 
املــطــالــبــات واالحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي قــــام بها 
أنــصــار الــفــرق الــعــراقــيــة، مــن أجــل التواجد 
ــهـــم.  وعــلــى  ــات مـــواجـــهـــات فـــرقـ ــدرجــ فــــي مــ
مــســتــوى املــنــتــخــب األول، فــقــد أعــلــن مــدرب 

الكرة العراقية
األزمات تالحق »التطبيعية«

أعدها  التي  العراقي  المنتخب  قائمة  أحدثت 
كبيرًا،  لغطًا  كاتانيتش  السلوفيني  المدرب 
الدوري،  مسابقة  تالحق  األزمات  زالت  ما  فيما 
وخصوصًا على مستوى حضور الجماهير قبل 

قرار عودتها بنسبة %50

تقرير

ستريشكو  السلوفيني  الــرافــديــن«،  »أســود 
األردن  وديتي  لخوض  قائمته  كاتانيتش، 
للتصفيات  تحضيرًا  وذلـــك  وأوزبــكــســتــان 
ــتــــي ســتــســتــأنــف  ــة والــ ــ ــزدوجـ ــ اآلســـيـــويـــة املـ
كاتانيتش  واخــتــار  املقبل.  العام  بداية  في 
24 العـــبـــا ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق لــتــجــمــع 

ــى دبـــي  ــ ــر الــ ــفـ ــل الـــسـ ــبـ ــة بــــغــــداد قـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
املــبــاراتــن.  وضمت قائمته: جال  لخوض 
حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة 
املـــرمـــى، وعــــاء مـــهـــاوي ومــصــطــفــى محمد 
إبــراهــيــم وميثم جــبــار وسعد  جبر وأحــمــد 
ناطق وعلي فائز وريبن سوالقا وضرغام 
إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع، وأمجد 
عطوان وبشار رسن ومحمد رضا وحسن 
علي ومازن فياض ومحمد مزهر وشريف 
الكاظم وهمام طــارق وإبراهيم بايش  عبد 
لــخــط الـــوســـط، وعــــاء عــبــد الـــزهـــرة وأيــمــن 
أن  قبل  الــهــجــوم،  لخط  حسن ومهند علي 
يــتــعــرض مــدافــع أردا كــارتــزالــي الــبــلــغــاري، 
ــا، إلـــى أصـــابـــة خـــال مــبــاراة  ريــبــن ســـوالقـ
املحلي، سيضطر  بــالــدوري  األخيرة  فريقه 
وبالتالي  أســابــيــع  لــــ3  للغياب  أثــرهــا  عــلــى 

بات خارج الحسابات. 
وأثــارت القائمة لغطا كبيرا، بعدما شهدت 
أن أصحابها  الكثيرون  يرى  أسماء  تواجد 
ــــداء  غــيــر مــؤهــلــن فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي الرتـ
الواضح  التراجع  في ظل  املنتخب،  قميص 
فــي مستواهم الــفــنــي، ومــع اســتــمــرار غياب 
ــــرة جــــديــــدة الــــذيــــن لــم  الــــاعــــب املـــغـــتـــربـــن ملـ
يــوجــه كــاتــانــيــتــش الـــدعـــوة إلــيــهــم، ووصــف 
هــذا الــقــرار بــأنــه جــاء ألســبــاب فنية، وسط 
مـــطـــالـــبـــات جـــمـــاهـــيـــريـــة وإعــــامــــيــــة كــبــيــرة 
نظرًا  للمنتخب  املغتربن  الاعبن  بــعــودة 

ملستوياتهم الكبيرة. 
السلوفيني  الـــعـــراق  مــنــتــخــب  مــــدرب  وقــــرر 
كــاتــنــيــتــش إبـــعـــاد الـــاعـــبـــن أحـــمـــد يــاســن 
وجــســن مـــيـــرام عـــن صــفــوف املــنــتــخــب منذ 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول مــن الــعــام املــاضــي، 
وذلـــك بــعــد تخلفهما عــن الــحــضــور ملــبــاراة 
املنتخب أمام هونغ كونغ ضمن التصفيات 
ــة لـــحـــســـاب املــجــمــوعــة  ــ ــزدوجـ ــ اآلســـيـــويـــة املـ
البصرة،  محافظة  في  أقيمت  التي  الثالثة، 
ــــود الـــرافـــديـــن« بهدفن  وانــتــهــت بــفــوز »أسـ

دون رد. 
وقـــــال نــجــم املــنــتــخــبــات الـــعـــراقـــيـــة الــســابــق 
واملدرب الحالي حيدر عبيد، في تصريحات 
صحافية: »كنا نتمنى أن يخرج املدير الفني 
بــمــؤتــمــر فــنــي لــتــوضــيــح أســـمـــاء املــدعــويــن 
وأسباب اختيارهم، ملنع اللغط املتكرر حول 
ــاف »الــتــقــيــيــم  ــ كـــل قــائــمــة لــلــمــنــتــخــب«. وأضـ
فــي اخــتــيــار العــبــي املنتخب الــوطــنــي يجب 
أن يــكــون وفـــق ســيــاقــات مــعــيــنــة.. التشكيل 
النهائي يخص املــدرب وهو املسؤول األول 
واألخير.. األمر فني بحت.. لكن هل اختياره 
األداء  أم  املـــشـــاركـــة؟  مــســتــوى  عــلــى  يـــكـــون 
فــي الــــدوري الــعــراقــي؟ كــان مــن املــفــتــرض أن 

الهيئة التطبيعية 
بالعراق منعت دخول 

الجماهير بالجوالت 
الماضية

الدوري العراقي يقام حاليًا من دون جمهور )خليل مزراوي/فرانس برس(

توضح كــل هــذه األمـــور لكي يكون الشارع 
الرياضي في وضع مطمئن«. من جهته، قال 
سعد عبد الحميد، املدافع الدولي السابق، 
فـــي تــصــريــح تــلــفــزيــونــي: »تــبــقــى خـــيـــارات 
ــــدرب، ويــجــب أن نــحــتــرمــهــا، الــعــديــد من  املــ
لكن  مميزا،  أداء  قــدمــوا  املغتربن  الاعبن 

في النهاية هذا شأن املدرب«. 
وتــابــع »الــبــعــض فــي اإلعـــام يــحــاول إثــارة 
ــفــــروض تـــواجـــد أحــمــد  الـــلـــغـــط. كــــان مـــن املــ
يـــاســـن ومــــيــــرام وســـعـــد عــبــد األمــــيــــر، فهم 
العـــبـــون أصـــحـــاب خـــبـــرة، نــحــتــاج لــهــم في 
هذه الفترة، إضافة لبعض العبي الدوري«. 
أما مدرب املنتخب العراقي  السابق حكيم 

وهـــــذا الـــشـــيء يـــرهـــق تـــفـــكـــيـــري«. وأضــــاف 
يــاســن »أدائـــي مــع فريقي هــو الـــذي يحكم 
للمنتخب  الــلــعــب  أســتــحــق  كــنــت  إذا  عــلــي، 
أو ال، وإذا كان املــدرب لم يقتنع بما أقدمه 
فــمــاذا عــلــّي أن أفــعــل بــعــد؟«. وتــابــع »لست 
بصدد الــخــروج دائــمــا والــحــديــث عــن حبي 
للعراق دائما، أنا عراقي وحبي لبلدي هو 

الذي دفعني لكي أمثل منتخب بادي«.
وعلى مستوى أزمة الدوري املحلي، فقد قاد 
الفرق الجماهيرية  رؤســاء رابطة مشجعي 
ــرة أمــــــــام مـــقـــر االتــــــحــــــاد، مــطــالــبــن  ــاهــ ــظــ تــ
بـــضـــرورة عــودتــهــم إلـــى مــبــاريــات الــــدوري 
الـــعـــراقـــي املــمــتــاز خــــال مــنــافــســات املــوســم 

ــي تـــصـــريـــح صــحــافــي:  ــر، فـــقـــد قـــــال فــ ــاكــ شــ
»املـــــــــــدرب هـــــو الــــــــذي يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة 
الــاعــبــن املغتربن كــان من  خــيــاراتــه، لكن 
املــفــتــرض وجـــود بــعــضــهــم، كــونــهــم العبن 
ــتـــرف فــــريــــق هــاكــن  مــــؤثــــريــــن«. وكـــــــان مـــحـ
ــد يــــاســــن، قــــد كـــشـــف عــن  ــمـ الــــســــويــــدي، أحـ
لتمثيل  اســتــدعــائــه  قـــرار عــدم  مــن  معاناته 
الرافدين« منذ فترة طويلة، مؤكدا  »أســود 
أن مــســتــواه رفــقــة نـــاديـــه هـــو الــفــيــصــل في 
تــحــديــد ذلـــك. وقـــال يــاســن فــي تصريحات 
تلفزيونية: »منذ أكثر من سنة وأنا خارج 
املــنــتــخــب. تعبت كــثــيــرًا مــن هـــذا املــوضــوع. 
دائما يقولون لي أخــرج ودافــع عن نفسك، 

الــحــالــي، بعد غيابهم عــن الــجــوالت األولــى 
الـــثـــاث ولـــو بــشــكــل تــدريــجــي، مـــع االلـــتـــزام 

بطرق الوقاية من فيروس كورونا. 
وتــســعــى الــجــمــاهــيــر الــعــراقــيــة لــلــعــودة إلــى 
الكرة  املدرجات وذلــك قبل موعد كاسيكو 
الذي  الجوية،  والقوة  الــزوراء  العراقية بن 
ــدوري  ــ ــ ســيــلــعــب بـــالـــجـــولـــة الــــرابــــعــــة مــــن الـ
الفيفا،  أيـــام  انتهاء  املــمــتــاز، وتــحــديــدًا بعد 
غــيــاب طويل.  أنديتهم بعد  ملــســانــدة  وذلـــك 
وكانت الهيئة التطبيعية لاتحاد العراقي 
قد شددت على عدم دخول الجماهير خال 
الجوالت املاضية، وذلك تطبيقا لتعليمات 
خلية األزمة، مع فرض عقوبات قاسية على 

األنـــديـــة املــخــالــفــة، لــكــن فـــي نــهــايــة املــطــاف، 
العليا على عودة  الرسمية  وافقت الجهات 
 الـــجـــمـــاهـــيـــر لـــلـــمـــاعـــب. وقــــــال مـــقـــرر خــلــيــة 
األزمـــــة الــحــكــومــيــة لــلــجــنــة الــعــلــيــا للصحة 
والــســامــة جـــواد املــوســوي فــي تصريحات 
ــا وعــــدنــــا ســـابـــقـــا ســيــكــون  ــمـ صـــحـــافـــيـــة: »كـ
ــفـــق عــلــيــه  ــتـ ــادم هــــو املــــوعــــد املـ الـــشـــهـــر الـــــقـــ
لــلــســمــاح لــلــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة بــالــتــمــتــع 
بــمــشــاهــدة مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم وبــنــســبــة 
50% من سعة املاعب الرياضية«. وأضاف 
»سنوصي ونعمل على ذلك بالتعاون بن 
خلية األزمة ووزارة الصحة واللجنة العليا 

للصحة والسامة املهنية«.
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لندن ـ العربي الجديد

ــبــــاريــــات  شــــهــــدت الــــعــــديــــد مـــــن مــ
دوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم 
ــا ســـقـــوط  ــهـ ــنـ أحــــــداثــــــا مــــثــــيــــرة، مـ
مانشستر يونايتد خارج الديار أمام باشاك 
شهير وخــســارة بــاريــس ســان جيرمان أمــام 
نظيره اليبزيغ بهدفني لواحد، فيما انتصر 
برشلونة  وحقق  كبيرة،  بنتيجة  يوفنتوس 
الـــفـــوز عــلــى ديــنــامــو كــيــيــف الــــذي غــــاب عنه 

العديد من الالعبني بسبب كورونا.

عودٌة وتألق
الــبــدايــة مــع عــمــالق الــحــراســة األملــانــيــة مــارك 
الفوز  الـــذي ســاهــم فــي  أنــدريــه تير شتيغن، 
ــلـــونـــة  ــه بـــرشـ ــقــ ــريــ ــعــــب الـــــــــذي حـــقـــقـــه فــ الــــصــ
ــلــــى ضـــيـــفـــه ديــــنــــامــــو كــيــيــف  اإلســـــبـــــانـــــي عــ
األوكراني 2-1، على ملعب »كامب نو«، ضمن 
بــدوري  املجموعات  دور  مــن  الثالثة  الجولة 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، فـــي أول لـــقـــاء بــعــد شــفــائــه 
مــن عملية جــراحــيــة خــضــع لــهــا بــركــبــتــه في 

أحداث مثيرة 
بأبطال أوروبا

عاشت جماهير كرة القدم األوروبية ليلة استثنائية في دوري األبطال، بعد 
برشلونة  وفوز  دورتموند،  وبروسيا  يوفنتوس  مثل  ألندية  مميزة  نتائج 
تألق  بفضل  كورونا  بسبب  بالغيابات  المثقل  كييف  دينامو  على  الصعب 

الحارس تير شتيغن، فيما شهدت الجولة تألق المغربي يوسف النصيري
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ــّدم الــحــارس  ــ 18 أغــســطــس/ آب املـــاضـــي. وقـ
األملــانــي مستوًى مميزًا من خــالل تصدياته 
املــعــهــودة، ليكون صــاحــب الــيــد الــطــولــى في 
انتصار فريقه، الذي واصل من خالله النادي 
أن  بعد  قاريا،  املميزة  الكتالوني مستوياته 
حقق االنتصار الثالث تواليا. ولفت شتيغن 
ــاء تـــحـــديـــدًا عــنــد  ــ ــاملـــي جـ األنــــظــــار بـــتـــصـــٍد عـ
أن حمى  الــلــقــاء، بعد  مــن عمر  الــــ67  الدقيقة 
شــبــاكــه مـــن هـــدف مــحــقــق مـــن خـــالل إبــعــاده 
النتيجة  كانت  حــني  انــفــراد صريحة،  لحالة 
ينجح  أن  قــبــل   ،0-2 بــرشــلــونــة  لــتــقــدم  تشير 
الــدولــي  وكـــان  النتيجة.  تقليص  فــي  ــزوار  الــ
ــرة فــي  ــطـ ــيــــة خـ ــرة رأســ ــ ــد كـ ــعـ ــي، قــــد أبـ ــ ــانـ ــ األملـ

الحصة األولى، جاءت بعد كرة عرضية، لكنه 
ردهــا بامتياز بيد واحــدة، ليثبت الجاهزية 
الــتــامــة، رغــم غيابه الــطــويــل عــن املــالعــب. في 
ــعـــّرض الـــالعـــب الــفــرنــســي أنـــطـــوان  املـــقـــابـــل تـ
غـــريـــزمـــان النـــتـــقـــادات كــبــيــرة بــعــد املــســتــوى 
الــبــاهــت الـــذي قــّدمــه، إضــافــة إلهــــداره فرصة 

غريبة في الشوط األول أمام املرمى الخالي.

ريمونتادا بقيادة النصيري
ــادي إشــبــيــلــيــة اإلســـبـــانـــي  ــ شـــهـــدت مــــبــــاراة نــ
وضــيــفــه كـــراســـنـــودار الـــروســـي، إثــــارة كبيرة 
قادها النجم املغربي، يوسف النصيري، الذي 
أعاد ناديه من بعيد، وحّقق معه »ريمونتادا« 
اثنني. وعانى  أهــداف مقابل  تاريخية بثالثة 
ــره فــــي الــنــتــيــجــة  ــأّخــ ــتــ ــدلــــســــي بــ ـــادي األنــ ــنــ ـــ ال
بهدفني، بعد أن تقّدم ماغوميد سوليمانوف 
وماركوس بيرغ، في الدقيقتني 17 و21 تواليا، 
وجــاء طرد الظهير األيمن، خيسوس نافاس 
قــبــل نــهــايــة الـــشـــوط األول بـــثـــوان، لــيــزيــد من 
متاعب إشبيلية الذي فقد معامله على أرضية 
املـــلـــعـــب. وانـــتـــظـــر املـــهـــاجـــم املـــغـــربـــي، يــوســف 
بعدما رصدته  كبير  دوره بصبر  النصيري، 
ــو ينتظر  ــدة مــنــاســبــات، وهــ الــكــامــيــرا فـــي عــ
دخل  عندما   60 الدقيقة  لغاية  بقلق  فرصته 
بدياًل لزميله خــوان جــوردان، ليبدأ مهرجان 
األهـــــــــداف دقــــائــــق قــلــيــلــة بـــعـــدهـــا. واســـتـــغـــل 
النصيري خطًأ فادحا من مدافع كراسنودار، 
لناديه  التعديل  وهـــدف  األول  هــدفــه  ليسّجل 
)2-2(، عند الدقيقة 69 بطريقة رائعة، ليضيف 
رائــعــة، قلب  أربــع دقائق بطريقة  الثالث بعد 

فيه تأّخر ناديه لتفّوق مستحق.

هاالند العمالق محّطم األرقام
ــل الـــنـــجـــم الــنــرويــجــي  ــ ــــر واصــ مــــن جــــانــــٍب آخـ
الــــشــــاب إيـــرلـــيـــنـــغ هــــاالنــــد، خـــطـــف األضــــــواء 
ــرة عــنــدمــا رحــل  ــذه املــ بــأهــدافــه الـــغـــزيـــرة، وهــ
ــانــــي إلــى  ــيـــا دورتـــمـــونـــد األملــ فــريــقــه بـــوروسـ

بلجيكا ملواجهة نادي كلوب بروج.
ــبـــاراة،  وبــعــد تــســجــيــلــه لــهــدفــني فـــي هـــذه املـ
ــد أول العــــــب فــي  ــ ــاالنـ ــ إيـــرلـــيـــنـــغ هـ أصــــبــــح 
التاريخ يسجل 14 هدفا في أول 11 مباراة 
لــه فــي مسابقة دوري أبــطــال أوروبــــا، وفقا 
ملوقع »ســات فــوت« املتخصص فــي األرقــام 
واإلحـــــصـــــائـــــيـــــات. وكــــــــان هـــــاالنـــــد قـــــد بــــدأ 
ــرق املــســابــقــات األوروبــــيــــة  ــ مــــشــــواره فـــي أعـ
املـــوســـم املـــاضـــي بــقــمــيــص فــريــقــه الــســابــق 
ريــــد بــــول ســـالـــزبـــورغ الـــنـــمـــســـاوي، قــبــل أن 
يــنــتــقــل بــعــد نــصــف مـــوســـم إلــــى بــوروســيــا 
 )16( دورتــمــونــد، الـــذي أقــصــي مــن الـــدور الــــ
الفرنسي، رغم  بــاريــس ســان جيرمان  أمـــام 
تــألــق هــاالنــد خــاصــة فــي مــواجــهــة الــذهــاب 
وتــجــاوز  ــارك«.  بــ إيــدونــا  »سينغال  بملعب 
ــد رغــــــم صـــغـــر ســــّنــــه العــــبــــني كـــبـــارا  ــ ــاالنـ ــ هـ
البرازيليني  غــرار  على  األبطال  في  سابقني 
رونــالــدو وأدريــانــو من حيث عــدد األهــداف.

ميندي حارس تشلسي 
حافظ على نظافة 

شباكه للمرة السادسة

االتحاد اإلسباني يُحيل كومان للتحقيق بسبب تصريحاته 
»VAR«ضد تقنية الـ

اإلسباني  االتــحــاد  في  املسابقات  لجنة  فتحت 
لكرة القدم تحقيقًا مع الهولندي رونالد كومان، 
ــــدرب فـــريـــق بــرشــلــونــة، بــســبــب تــصــريــحــاتــه  مـ
املساعد  الفيديو  حكم  تقنية  فيها  هاجم  التي 
»VAR« بعد مواجهة »كالسيكو األرض« أمام 
الكتالوني  الفريق  خسرها  والتي  مدريد  ريــال 
على ملعبه »كامب نو« )3 - 1( في الجولة قبل 
املاضية. وكان كومان قد تساءل خالل املؤتمر 
الفيديو ضد  تقنية  تستخدم  »ملــاذا  الصحافي 
برشلونة فقط؟«، وذلك بعدما تدخلت الحتساب 
ركلة جزاء لصالح الفريق امللكي بداعي وجود 
خطأ من املدافع الفرنسي كليمون لونجليه ضد 
قائد امليرينجي سرخيو راموس، والتي أسفرت 
عن الهدف الثاني للريال. وأشار كومان حينها 
املــبــاراة ربما يوضحون  بعد  للحكم  ليست ركلة جـــزاء، وقلت  لــي  »بالنسبة  أنــه  إلــى 
)VAR( في إسبانيا. مرت خمس جوالت، والتقنية تتدخل  لي ماذا يحدث هنا مع الـــ
)VAR( موجود فقط ضدنا؟ لونغليه جذب راموس من  فقط ضد برشلونة. ملاذا الـــ
القميص، ولكن األمر ال يستدعي احتساب ركلة جزاء. ركلة الجزاء هذه كانت حاسمة 
في نتيجة املباراة«. وأكد االتحاد اإلسباني فتح التحقيق مع كومان، ومع أحد إداريي 
»البالوغرانا« الذي تساءل أيضًا عبر وسائل التواصل االجتماعي حول أداء الحكم في 

مواجهة »الكالسيكو«.

شوارتزمان: ال أريد خلق تطلعات وهمية حول المشاركة 
في لندن

رغم اقتراب بطاقة املشاركة في بطولة األساتذة الختامية في لندن منه، إال أن العب 
التنس األرجنتيني دييغو شوارتزمان أكد أنه ال يريد خلق تطلعات وهمية قبل حسم 
هذا األمر حسابيًا. وقال شوارتزمان في تصريحات بعد فوزه على الفرنسي ريشار 
جاسكيه بمجموعتني دون رد بواقع )7-5 و6-3( في الدور الثاني من بطولة باريس 
لألساتذة: »أتمنى تحقيق هذا الحلم. أفعل ما بوسعي، وأتابع أيضًا ما يقدمه من هم 
بعدي في التصنيف. عليهم الفوز ببطولة أو بطولتني، ولكنهم استطاعوا تحقيق هذا 
التاسع عامليا »ال أريــد خلق تطلعات  تــكــراره«. وتابع املصنف  األمــر، وقـــادرون على 
وهمية. ولكن ما بيدي هو مواصلة الفوز باملباريات، والتأهل للبطولة الختامية دون 

انتظار نتائج أحد«.

فونيسكا: لست مندهشًا من مستوى بيدرو
أكد مدرب فريق روما اإليطالي، البرتغالي باولو 
الذي  أنه غير مندهش من املستوى  فونيسكا، 
أنه  يقدمه بيدرو ردوريغيز في فريقه، معتبرًا 
نــوعــه. وقـــال فونيسكا في  محترف فــريــد مــن 
التأثير من  هذا  أنتظر  »كنت  مؤتمر صحافي: 
بيدرو. حينما اخترته، كنت أعرف أنه سيصبح 
لــســت مندهشًا من  الــفــريــق.  لــهــذا  العــبــًا مهمًا 
وانتقل  فريد«.  محترف  إنــه  ومهنيته.  مستواه 
اإلســبــانــي بــيــدرو )33 ســنــة(، إلــى فــريــق رومــا 
في صفقة حرة بعد انتهاء عقده مع تشيلسي 
ــــدوري  اإلنــكــلــيــزي وســجــل ثــالثــة أهــــداف فــي ال
وأدى بـــصـــورة طــيــبــة جـــدًا فـــي املـــبـــاريـــات الــتــي 
شــارك فيها. وأضــاف فونيسكا »لقد لعب كل 
املباريات«.  ُيذكر أن روما يحتل املركز الثامن 

في الدوري اإليطالي وُيقدم عروضا طيبة حتى اآلن.

عزل فريق موريرينسي البرتغالي بأكمله بسبب كورونا
تم عزل 28 العبًا من فريق موريرينسي الذي ُينافس في الدوري البرتغالي وخمسة 
مدربني وبقية مسؤولي الفريق األول، وذلك بعدما تبني أن اختبارات معظم الالعبني 

للكشف عن فيروس كورونا التي أجريت لهم في الساعات املاضية موجبة.
وأوضح رئيس الفريق فيتور ميغيالش، للوكالة اإلسبانية، أن 24 من أصل 28 العبًا 
جاءت نتيجتهم موجبة بينما بقية االختبارات لم تكن حاسمة. وقال ميغيالش »لقد 
أصبحنا بال حارس مرمى، ألن نتيجة فحص جميع الحراس جاءت موجبة، ومن بني 
املــدرب ريــكــاردو سواريس  األقــل جــاءت نتيجة  الخمسة، على  الفني  الجهاز  أعضاء 
واثنني من مساعديه موجبة«. وأشار ميغيالش إلى أن أعضاء الفريق بأكمله - الذي 
في  للعزل  يخضعون   - ومساعدين  وفنيني  العــبــني  مــن  40 شخصًا  حــوالــي  يضم 

منازلهم، بناًء على تعليمات من املديرية العامة للصحة في البرتغال.

الـ17 سنة فقط. وساعدها هذا اللقب في دخول قائمة أول 100 
العبة في التصنيف العاملي للسيدات قبل أن تصل حتى إلى 
عامها الـ18، لكن الالعبة الروسية عانت خالل مسيرتها من 
كثرة اإلصابات وغابت عن كثير من البطوالت، خصصوصًا 
غيابها عن النصف الثاني من منافسات موسم عام 2019. 
وُتعتبر من أكثر الالعبات تحقيقا للنقاط في عام 2019 رغم 
غيابها عن معظم البطوالت، إذ خاضت عشر مباريات أقل 
من جميع املنافسات الصغار. ويبلغ طول الالعبة الروسية 
وُيــدربــهــا  الــُيــســرى  بــالــيــد  تلعب  مــتــرا و73 سنتمترًا وهـــي 
3 ماليني  قــدرهــا  مالية  أربــاحــًا  هريبيتش، وحققت  جيري 
و407 آالف دوالر أميركي خالل مسيرتها الرياضية. وفي 
فــوزًا   165 فوندروسوفا  حققت  »الــفــردي«،  فئة  منافسات 
وهــي  بلغت %71،  انــتــصــارات  بنسبة  مــقــابــل 66 خــســارة 
حاليًا.  للسيدات  العاملي  التصنيف  فــي  الــــ20  املــركــز  تحتل 

ــفــــردي«، خرجت  ــ وفـــي مــنــافــســات »الــغــرانــد ســــالم« فــئــة »ال
فوندروسوفا من الدور الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة 
عامي 2018 و2019، ووصلت إلى املباراة النهائية في بطولة 
األول في  الــدور  عــام 2019، وخرجت من  املفتوحة  فرنسا 
بطولة »ويمبلدون« أعوام 2017، 2018 و2019، كما وودعت 
الــرابــع. وفي  الـــدور  مــن  عــام 2019  املفتوحة  أميركا  بطولة 
فــوزًا   34 فــونــدروســوفــا  »الـــزوجـــي«، حققت  فئة  منافسات 
مقابل 16 خسارة بنسبة انتصارات بلغت 68% وهي تحتل 
اليوم املركز الـ590 في التصنيف لهذه الفئة. وفي منافسات 
»الغراند ســالم« لفئة »الــزوجــي«، خرجت فوندروسوفا من 
الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا املفتوحة عام 2019، 
عــام 2019،  املفتوحة  فــي بطولة فرنسا  الثاني  الـــدور  ومــن 
النهائي في بطولة »ويمبلدون« عام 2017،  الــدور ربع  ومن 

ومن الدور األول في بطولة أميركا املفتوحة عام 2017.

رياض الترك

في 28  فوندروسوفا  ماركيتا  الروسية  التنس  ولــدت العبة 
حــزيــران/يــونــيــو عــام 1999، وهــي الــالعــبــة الــتــي وصــلــت إلى 
الـــ14 في التصنيف العاملي كأفضل مركز لها خالل  املركز 
مسيرتها الرياضية. ومن أفضل اإلنجازات حلولها وصيفة 
في بطولة فرنسا املفتوحة عام 2019، عندما أمست أصغر 
العــبــة شــابــة ُتـــشـــارك فــي مــنــافــســات »الــغــرانــد ســــالم« منذ 
البولندية كارولني ووزنياكي، ونجحت في التتويج بلقب في 
احتلت  أن  لفوندروسوفا  وسبق  »الــفــردي«.  فئة  منافسات 
صدارة التصنيف العاملي للصغار، بعد تتويجها بلقبني في 
منافسات »الغراند سالم« فئة »الزوجي«. ونجحت في فرض 
شخصيتها سريعًا في منافسات »التنس«، خصوصًا بعد 
تتويجها بلقب بطولة »بييل بيني« املفتوحة للسيدات بعمر 

ماركيتا فونـدروسوفا

على هامش الحدث

العبة تنس روسية 
تبلغ من العمر 21 

سنة وتحتل المركز 
الـ20 في تصنيف 

السيدات

هاالند حقق 
رقمًا قياسيًا 
وتجاوز رقم 
الظاهرة 
وأدريانو 
)ألبرتو بيزولي/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري اإلسبان

الثامنة بدوري األبطال بعد  قلب اليبزغ موازين األمور في المجموعة 
 .)1-2( بنتيجة  النتصار  بهدف،  جيرمان  سان  باريس  أمام  تأخره  قلب  أن 
وتقّدم الفريق الباريسي أوًال في النتيجة بقدم النجم األرجنتيني أنخيل 
دي ماريا، الذي أهدر ركلة جزاء الحقًا. ثم جاء العقاب عن طريق العب 
الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو ثم السويدي إيميل فورسبيرغ من 
الـ»بي إس جي« في العودة للمباراة  عالمة الجزاء، وتعقدت مهمة 

بعد طرد السنغالي إدريسا جي وبعده بريسنيل كيمبيمبي.

سقوط الباريسي

وجه رياضي

انتقاٌد الذع
وفــــي تــركــيــا تـــعـــّرض مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بــاشــاك شهير  أمـــام   1-2 بنتيجة  لــخــســارة 
فـــي إســطــنــبــول، لــيــخــرج أســـطـــورة الــنــادي 
بـــــول ســـكـــولـــز لـــتـــوجـــيـــه انــــتــــقــــادات الذعــــة 
ــــال ســكــولــز في  لــلــفــريــق وخــــط الــــدفــــاع. وقـ
نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة )ذا صـــن(  تـــصـــريـــحـــات 
الــبــريــطــانــيــة: »هــــذا الـــهـــدف )الـــــذي سجله 
سوء  إلــى  بالكامل  سببه  يعود  بــا(  ديبما 
الــتــنــظــيــم. إنــهــم مــثــل فــريــق كـــرة قـــدم تحت 

ملــصــلــحــة يـــونـــايـــتـــد. وبـــعـــد تـــلـــك الــنــتــيــجــة 
تــجــمــد رصـــيـــد مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عــنــد 
6 نـــقـــاط فـــي صـــــدارة الــتــرتــيــب، فــيــمــا رفــع 
3 نقاط متذياًل  إلى  باشاك شهير رصيده 

ترتيب املجموعة الثامنة.

ميندي و»كلين شيت« جديد
وحقق تشلسي اإلنكليزي فوزًا عريضا 0-3 
عــلــى ضيفه ريـــن الــفــرنــســي، وافــتــتــح تيمو 
الدقيقة 10 من  فيرنر التسجيل للبلوز في 

10 سنوات«. وأضاف »ما الذي كان يفعله 
إنه  فكرة،  أي  لــدي  ليس  األربعة  املدافعون 
أمر محرج«، في الوقت الذي قال روبن فان 
السابق  الحمر(  )الشياطني  نجم  بيرسي، 
أبــدا  »لــم أشــاهــد  فــي تصريحات صحافية 
عـــادة  )األول(،  الـــهـــدف  ــذا  مــثــل هـ أي هـــدف 
مــا ُيــتــرك اثــنــان مــن املــدافــعــني فــي الخلف«. 
وســجــل ثــنــائــيــة الــفــريــق الــتــركــي ديــمــبــا با 
الــذي قّلص فيه  الــوقــت  وإديـــن فيسكا، فــي 
ــونـــي مــــارســــيــــال الــنــتــيــجــة  ــطـ الـــفـــرنـــســـي أنـ

ركلة جزاء ثم أضاف نفس الالعب هدفا آخر 
من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 41 بعد طرد 
العـــب الــفــريــق الــضــيــف دالــبــيــرت لحصوله 
على إنذارين. وسجل تامي ابراهام الهدف 
الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة 50. لــكــن الـــرقـــم األبـــرز 
كان للحارس إدواردو ميندي، الذي حافظ 
عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه لـــلـــمـــبـــاراة الـــســـادســـة 
بـــاالس وضد  أمـــام كريستال  الــتــوالــي  على 
وبعدها  يــونــايــتــد  مانشستر  ثــم  إشبيلية 

كراسنودار ومن ثم بيرنلي وبعدها رين.

أعلن فريق بورتو تجديد عقد املدافع بيبي حتى عام 2023 ليتمكن من ارتــداء قميص 
»التنانني« حتى يبلغ من العمر 40 سنة. وقال بيبي بعد تجديد العقد: »أتمنى أن أستمر 
في الفوز باأللقاب، هذا هو الهدف الذي أستيقظ به كل يــوم«، مشيرًا إلى أن الثقة التي 
أظهرها املدرب وإدارة بورتو تجاهه ستسمح له بـالتنافس بأعلى مستوى وهو في الـ37 
من العمر. ومنذ عودته إلى فريق بورتو أصبح بيبي العبًا أساسيًا في خط دفاع الفريق، 
الذي لعب معه 37 مباراة خالل املوسم املاضي وسجل هدفًا. وال يزال بيبي أحد أعمدة 

املنتخب البرتغالي بعدما مثله في 113 مباراة.

صورة في خبر

بورتو يجدد عقد بيبي
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