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رياضة

أعلن ليوبولدو 
لوكي، طبيب 
األسطورة 
األرجنتيني 
دييغو أرماندو 
مارادونا، أن 
األخير سيبقى 
في المستشفى 
أليام عديدة 
بعد العملية 
الجراحية التي 
خضع لها في 
الدماغ بسبب 
ورم دموي. 
وقال لوكي، 
أحد الجراحين 
الذين شاركوا 
في العملية 
الجراحية، أن 
مارادونا شهد 
»نوبات من 
االرتباك تتطلب 
العالج لعدة 
أيام«.

)Getty/مارادونا خضع لعملية جراحية طارئة )ماركو أنديلي

مارادونا تحت المراقبة

Saturday 7 November 2020
السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  21  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2259  السنة السابعة

كشف يوفنتوس إصابة العبه الويلزي آرون رامزي 
خالل مباراة فيرينسفاروش املجري بدوري أبطال 

أوروبا. وخضع رامزي الذي غادر املباراة في 
الدقيقة 53، لفحص طبي خالل الساعات املاضية 
باملركز الطبي ليوفنتوس، قبل أن يصدر النادي 
ا يوضح حالته. وقال يوفنتوس في بيانه: 

ً
بيان

»أثبتت الفحوصات وجود إصابة منخفضة 
الدرجة في العضلة املستقيمة للفخذ اليمنى. 

سيعاد تقييمها في غضون 10 أيام«.

يفكر فريق مانشستر يونايتد في إيجاد خليفة 
ملدربه النرويجي أولي غونار سولسكاير، بعد 

الخسارة بنتيجة 1-2 أمام إسطنبول باشاك شهير 
في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي تراجع فيه 

ترتيب »الشياطني الحمر« في البريمييرليغ إلى 
املركز الـ15 بـ7 نقاط. ووفقا لصحيفة »ديلي ميل« 

البريطانية، فإن مسؤولي النادي تواصلوا مؤخرا 
مع ممثلي األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 

لقيادة الفريق خلفا لسولسكاير.

تواجد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى 
ريال مدريد، في قائمة ضمت 4 العبني من الفريق 

امللكي، للمنافسة على جائزة أفضل العب بالنادي 
امللكي خالل أكتوبر/تشرين األول املاضي. 

وينافس كورتوا على الجائزة، كريم بنزيمة، 
وسيرجيو راموس، ولوكا مودريتش، وفيدي 

فالفيردي. وتألق الحارس البلجيكي بشكل الفت 
هذا املوسم برفقة امليرنغي وكان سببا في العديد 

من نتائج الفريق اإليجابية.

يوفنتوس 
يعلن إصابة 
آرون رامزي

»يونايتد« يتواصل 
مع بوكيتينو لخالفة 

سولسكاير

كورتوا ينافس 
على جائزة األفضل 

في أكتوبر
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رياضة

عبّر رئيس رين 
الفرنسي عن استغرابه 

من حكم المباراة

فوز مهم للجزيرة في الدوري األردني
ب الجزيرة على ضيفه الحسني إربد بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة 

ّ
تغل

الـــ12 من بطولة دوري املحترفني األردنــي. وأحــرز هدفي الجزيرة علي علوان 
الجزاء، وسجل للحسني إربد عصام مبيضني.  ومحمود مرضي من عالمة 
إلــى 3 نقاط  الــوحــدات املتصدر  النقاط مع  الــفــوز، قلص الجزيرة فــارق  وبهذا 
وبقي ثانًيا حيث رفع رصيده إلى 24 نقطة، بينما تراجع الحسني إربــد إلى 

املركز السادس برصيد 16 نقطة.

التعادل السلبي ينهي مواجهة معان والسلط
تعادل معان مع السلط سلبا في املواجهة التي جمعتهما، في افتتاح الجولة الـ12 
للدوري األردني. ورفع السلط رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى املركز الخامس، 

متقدما بفارق األهداف عن الحسني إربد، فيما ظل معان ثامنا بـ15 نقطة.

الجوية يواصل نتائجه المميزة في الدوري العراقي
واصل فريق القوة الجوية سلسلة نتائجه املميزة في مسابقة الدوري العراقي 
املمتاز، بفوزه على الصناعات الكهربائية بهدفني من دون رد. وسجل هدفي 
»الصقور« أيمن حسني، ليرفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة التاسعة، فيما 

ظل الصناعات الكهربائية بدون نقاط.

الشرطة يسقط في فخ التعادل أمام زاخو
سقط الشرطة في فخ التعادل السلبي أمام زاخو والشرطة، في الجولة الثالثة 
من الدوري املمتاز العراقي. وغابت اللمحات الفنية عن املواجهة، في الوقت الذي 
لم يقدم فيه الشرطة، الذي شارك مؤخرا في دوري أبطال آسيا، ما هو منتظر 
منه في املباراة التي أقيمت على ملعب املنافس الذي رفع رصيده إلى النقطة 

الثالثة بعد هذا التعادل، فيما أصبح رصيد »القيثارة« خمس نقاط.

الزوراء يحسم »ديربي بغداد« على حساب الطلبة
رد، في  مــن دون  بهدفني  الطلبة  بالفوز على  بــغــداد«  »ديــربــي  ــــزوراء  ال حسم 

املواجهة التي أقيمت لحساب الجولة الثالثة من الدوري العراقي املمتاز. وسجل 
ــنـــوارس« أول  أهــــداف الـــــزوراء، مهند عــبــد الــرحــيــم، ومــهــدي كــامــل، ليحقق »الـ
انتصاراته في الدوري بعد تعادلني، ليرفع رصيده إلى النقطة الخامسة، فيما 

تجمد رصيد الطلبة عند النقطة الرابعة.

نادال يهزم طومسون ويواصل 
التقدم في بطولة باريس للتنس

النهائي من  الــدور ربع  البطولة،  نــادال، املصنف أول في  بلغ اإلسباني رافايل 
لــألــف نقطة، بفوزه  املــاســتــرز  دورة بــاريــس فــي كــرة املــضــرب، آخــر دورات 
نــادال املصنف  على األسترالي جــوردان طومسون 6-1 و7-6 )7-3(. وحقق 
ثانيًا عامليًا فوزه األول بعد األلف في مسيرته االحترافية، حيث سيلتقي في 
على  تفوق  الــذي  عاملًيا(   15( بوستا  كارينيو  بابلو  مواطنه  مع  النهائي  ربــع 
النحس  فك  إلى  املاتادور  و6-2. ويسعى   5-7 نوربرت غومبوس  السلوفاكي 
الذي يالزمه في دورة باريس، إحدى ثالث دورات للماستر لم يسبق له الفوز 

بلقبها بعد شنغهاي وميامي األميركية.

العربي يضرب موعدًا مع الوكرة 
في نهائي دوري اليد القطري

تأهل فريق العربي إلى املباراة النهائية لدوري كرة اليد القطري ملوسم 2019-
2020، بعد فوزه على األهلي بنتيجة 22/26 في املباراة األولــى للدور نصف 
النهائية بعد فوزه  املباراة  إلى  بالعربي  اللقب(  الوكرة )حامل  النهائي. ولحق 
على الدحيل بنتيجة 20/21 في املباراة الثانية للدور نصف النهائي. يذكر أن 
القطري  العام  الــدوري  الفوز في  القياسي في عــدد مــرات  الرقم  الريان يمتلك 
للرجال لكرة اليد، حيث أحرز اللقب 14 مرة، ويليه السد الذي حصل عليه 9 

مرات، في حني فاز به األهلي والجيش 4 مرات، والدحيل وقطر مرتني.

أكــد االتــحــاد االوروبــــي لكرة الــقــدم »يويفا«، 
تشيفرين  ألــكــســنــدر  السلوفيني  رئــيــســه  أن 
بعث برسالة إلى نظيره السويسري جياني 
ــيـــس االتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــعــبــة  إنــفــانــتــيــو رئـ
اليد،  ملسة  قــاعــدة  تغيير  منه  طالبًا  »فيفا«، 
التي باتت »تتسبب باملزيد من اإلحباط« في 

عالم كرة القدم.
وطالب تشيفيرين في الرسالة التي أرسلها، 
مــن املسؤولني عــن ســن قــوانــني كــرة الــقــدم أن 
يقوموا بتعديالت على قاعدة ملسة اليد، التي 
أقرت في شهر مارس/آذار من العام املاضي، 
ما سيسمح للحكام مجددًا في الحكم ما إذا 
كان هناك تعّمد من الالعب للمس الكرة بيده.
وقال تشيفيرين في الرسالة التي بعثها في 
أكتوبر/تشرين  السابع والعشرين من شهر 
وكالة  عليها  واطلعت  املــاضــي،  األول/األول 
لوكالة  التابعة  األملــانــيــة  الــريــاضــيــة  »ســيــد« 
فــرانــس بــرس، إن »الحكم بشكل صــارم على 
الــكــرة باليد على أنها متعّمدة،  حــاالت ملــس 
ــرارات الــظــاملــة التي  ــقـ أدى إلـــى الــعــديــد مــن الـ
ــبــــاط والـــقـــلـــق في  تــســبــبــت بـــاملـــزيـــد مـــن اإلحــ

لندن ـ العربي الجديد

عــاد مهاجم مانشستر سيتي فيل فــودن إلى 
تشكيلة منتخب انكلترا التي تستعد لخوض 
املــجــمــوعــات ملنافسات  مــن دور  آخــر جولتني 
دوري األمــم األوروبــيــة لكرة الــقــدم، فيما بقي 
مانشستر  العــب  غرينوود  مايسون  مواطنه 
يونايتد خارجها بعدما استبعد الثنائي عن 

الفريق لخرقه قوانني البروتوكول الصحي.
ــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت اســتــبــعــد  وكــــــان املـــــــدرب غــ
الالعبني من معسكر املنتخب في السابع من 
ـمام  املـــبـــاراة  املــنــصــرم بــعــد  أيـــلـــول/ سبتمبر 
أيــســلــنــدا فـــي الــجــولــة االفــتــتــاحــيــة مـــن دوري 
األمــــم بــســبــب خــرقــهــمــا قـــوانـــني الــبــروتــوكــول 

الصحي الخاص بفيروس كورونا.
ولم يسافر الالعبان ملواجهة الدنمارك ملباراة 
الجولة الثانية، بعدما ذكرت تقارير صحافية 
أيــســلــنــديــة أنــهــمــا الــتــقــيــا بــفــتــاتــني محليتني 
خــــالل فـــتـــرة وجـــودهـــمـــا فـــي أيـــســـلـــنـــدا، حيث 

خاضا مباراتهما الدولية األولى.
ــقـــى ســاوثــغــيــت الــثــنــائــي خـــــارج الــنــافــذة  وأبـ

عــائــلــة كـــرة الـــقـــدم«. وتــأتــي هـــذه األنــبــاء بعد 
ــق بــالــقــاعــدة، وذلــك 

ّ
قـــرار مثير لــلــجــدل مــتــعــل

في الهدف الثاني لنادي تشلسي اإلنكليزي 
أمام منافسه رين الفرنسي، ضمن منافسات 
الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، والتي فاز فيها الفريق اللندني بثالثة 

أهداف مقابل ال شيء.
وتــعــرض الــنــجــم الــبــرازيــلــي دالــبــيــرت مــدافــع 
نادي رين فرنسي للطرد من املباراة، بعدما 
تــســبــب بــركــلــة الـــجـــزاء األولــــى لــصــالــح نــادي 
الكرت  بتوجيه  املــبــاراة  وقــام حكم  تشلسي، 
األصــفــر لــه، لينبري بعد ذلــك األملــانــي تيمو 
فــيــرنــر عــلــى تــنــفــيــذهــا بــنــجــاح فـــي الــدقــيــقــة 

العاشرة من عمر الشوط األول.
لكن  البرازيلي دالبيرت عاد مرة أخــرى إلى 
ارتكاب الخطأ في منطقة الجزاء، بعدما قام 
القوية  التسديدة  نتيجة  بيده،  الكرة  بلمس 
تشلسي،  مهاجم  أبــراهــم  تامي  أطلقها  التي 
تقنية  حكم  بمراجعة  يــقــوم  الحكم  جعل  مــا 
الـــفـــيـــديـــو املـــســـاعـــد »فـــــــــار«، ويــــقــــرر تــوجــيــه 

ـــا فـــي فــتــرة املـــبـــاريـــات الــدولــيــة 
ً

الــثــانــيــة أيـــض
فــي تشرين األول/ أكــتــوبــر املــاضــي، ووصــف 
ــكــــن مــنــذ  ــر املـــــقـــــبـــــول«. لــ ــ ــيـ ــ ــا بــــــ »غـ ــمـ ــهـ تـــصـــرفـ
أهـــداف في  ثــالثــة  فـــودن  استبعادهما، سجل 
ست مباريات مع فريقه في الدوري املمتاز ما 
لفت أنظار ساوثغيت الذي أعاده إلى املنتخب، 
إال أن الحظ عاند غرينوود رغم غياب املهاجم 
دانـــــي ايــنــغــز املـــتـــألـــق مـــع ســاوثــمــبــتــون هــذا 

املوسم بسبب اإلصابة.
ق ساوثغيت على استدعاء فودن وإبقاء 

ّ
وعل

غــريــنــوود خــــارج التشكيلة بــالــقــول »هــمــا ال 
يملك  فرديان،  إنهما العبان  ثنائًيا،  ُيعتبران 

 منهما مهاراته وموهبته الخاصة«.
ّ

كل
وتـــابـــع »لــعــب فــيــل الــعــديــد مـــن املـــبـــاريـــات مع 
فريقه مؤخًرا فيما لعب غرينوود دقائق أقل 
مع يونايتد«، مشيًرا إلى أنه تحدث مع مدرب 
األخـــيـــر الـــنـــروجـــي أولــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر 
بشأن »تطّوره وأشعر أنه من األفضل بالنسبة 
ا للتطور في األشهر 

ً
له البقاء في النادي راهن

القليلة املقبلة«.
ويــلــتــقــي مــنــتــخــب األســـــود الــثــالثــة ودًيـــــا مع 
قبل  الحالي  الشهر   12 في  أيرلندا  جمهورية 
فــي 15 منه  بــروكــســل  فــي  يــواجــه بلجيكا  أن 
األمـــم، حيث سيأمل  مــبــاراة مهمة دوري  فــي 
)2-1( ذهــاًبــا، على  الفوز بعد تفوقه  أن يكرر 
ويمبلي  ملعب  عــلــى  ايــســلــنــدا  يستضيف  أن 
السادسة واألخيرة من املجموعة  الجولة  في 
 إنكلترا املركز 

ّ
الثانية للمستوى األول. وتحتل

الـــثـــالـــث بــرصــيــد 7 نـــقـــاط إســـــوة بــالــدنــمــارك 

البطاقة الصفراء الثانية ويطرد مدافع رين، 
ويــعــود مــرة أخــرى األملــانــي تيمو فيرنر إلى 
تسجل الهدف الثاني لصالح الفريق اللندني 
في الدقيقة )43(، ما منح كتيبة املدرب فرانك 
ــقـــاط ثــمــيــنــة، جــعــلــتــه يــتــصــدر  المــــبــــارد 3 نـ
ـــ7 نـــقـــاط، فــيــمــا واصـــل  املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة بــ
بنقطة  للمجموعة  تذيله  الفرنسي  الــفــريــق 

واحدة فقط.
وأعــــــرب نــيــكــوال أولـــفـــيـــك رئـــيـــس نـــــادي ريــن 
فــي تاريخه  املــشــارك للمرة األولـــى  الفرنسي 
في املسابقة القارية العريقة عن غضبه بعد 
الخسارة في العاصمة البريطانية لندن على 
يد تشلسي اإلنكليزي بثالثة أهداف مقابل ال 
شيء، واصفًا الحكم األملاني فيليكس زفاير 

»رجل اللقاء«. بـ
وقـــال نــيــكــوال لــوســائــل اإلعــــالم عــقــب انتهاء 
الــلــقــاء فـــي دور املــجــمــوعــات بـــــدوري أبــطــال 
ــقــــدم: »أرغــــــب فـــي أن يــشــرح  أوروبـــــــا لـــكـــرة الــ
ــٌد بـــوضـــوح قـــواعـــد ملــســة الـــيـــد داخـــل  ــ لـــي أحـ
املنطقة«. وكانت هذه واحدة من ركالت جزاء 
عــدة أثـــارت غضب الالعبني واملــدربــني، التي 
وصفها تشيفرين في رسالته على أنها ضد 

»روح اللعبة«.
ــــي لــلــعــبــة  ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ ويـــعـــتـــبـــر مـــجـــلـــس االتـ
القدم،  املسؤول عن سن قوانني كرة  )إيفاب( 
ويملك »فيفا نصف أصوات )إيفاب( الثمانية، 
فيما تملك األربــعــة االخــرى اتــحــادات كل من 
إنكلترا، واسكتلندا، ويلز وأيرلندا الشمالية.
)فرانس برس(

ــه الــتــي تــتــفــوق عليها  الــثــانــيــة بــالــرصــيــد ذاتــ
تتصدر  فيما  املباشرتني،  املواجهتني  بفارق 
بــلــيــجــكــا املـــجـــمـــوعـــة مــــع 9 نــــقــــاط، وتـــتـــذيـــل 

أيسلندا الترتيب من دون رصيد.
وكما كان متوقًعا، عاد رحيم ستيرلينغ نجم 

النافذة  عن  غيابه  بعد  التشكيلة  إلــى  سيتي 
الــثــانــيــة بـــداعـــي اإلصــــابــــة. وهـــنـــا الــتــشــكــيــلــة 
املـــؤلـــفـــة مــــن 29 العــــًبــــا ســـيـــخـــوضـــون غــمــار 
املرمى:  حراسة  املقبلة،  الفترة  في  املنافسات 
الذي  يونايتد  ديــن هندرسون من مانشستر 

األبــطــال مؤخرًا على  لعب أساسيًا في دوري 
وجـــوردان  خيا،  دي  ديفيد  اإلسباني  حساب 
بيكفورد املتألق مع نادي إيفرتون إضافة إلى 

نيك بوب من بيرنلي.
فالتشكيلة تضّم  الـــدفـــاع  يــخــّص  مــا  فــي  ــا  أمـ
 مــــن ظـــهـــيـــر لـــيـــفـــربـــول تــــرنــــت ألـــكـــســـنـــدر-

ّ
كـــــل

ــادي تشلسي  ــ ــد، وبــــن تــشــيــلــويــل مـــن نـ ــولــ أرنــ
كــودي )ولفرهامبتون(، وإريــك داير  وكــونــور 
ميكايل  )ليفربول(،  غوميز  وجــو  )توتنهام(، 
)مانشستر  )ايــفــرتــون(، وهــاري ماغواير  كني 
يــونــايــتــد( الـــذي يــقــّدم مــؤخــرًا مــســتــوى ســيء 
ــفــــة أليـــنـــســـلـــي مـــايـــتـــالنـــد-نـــيـــلـــز  ــة، إضــ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
)أرســـنـــال(، وتـــايـــرون مينغز )أســـتـــون فــيــال(، 
االسباني(،  مــدريــد  )اتلتيكو  تريبيه  وكــيــران 
ــر )مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي(، وريــــس  ــ وكــــايــــل ووكــ

جيمس )تشلسي(.
ونــنــتــقــل بــعــدهــا لــلــحــديــث عـــن خـــط الــوســط 
ــون مــن  ــدرســ ــنــ ــدره، جــــــــــوردان هــ ــتــــصــ الـــــــذي يــ
ــلـــوز  لـــيـــفـــربـــول ومــــايــــســــون مـــــاونـــــت مـــــن الـــبـ
تشلسي، وديكالن رايس )وست هام(، جيمس 
وارد-بــــــــراوز )ســاوثــمــبــتــون(، هــــاري وينكس 

)توتنهام(، بوكايو ساكا )ارينال(.
ــهــــجــــوم: تــــامــــي أبــــراهــــام  ــتـــم مــــع خــــط الــ ونـــخـ
)تشلسي(، دومينيك كالفرت-لوين )ايفرتون(، 
فيل فودن )مانشستر سيتي(، جاك غريليش 
)استون فيال(، هاري كني )توتنهام(، ماركوس 
ــورد )مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد(، جـــايـــدون  ــفــ راشــ
سانشو )بوروسيا دورتموند االملاني(، رحيم 

ستيرلينغ )مانشستر سيتي(.

عودة فودن إلى تشكيلة إنكلترا وبقاء غرينوود خارجهارئيس »يويفا« يطالب »فيفا« بتغيير قاعدة لمسة اليد
باتت إدارات األندية 

والجهزة الفنية تشعر 
بخيبة أمل كبيرة بسبب 

قانون لمسة اليد

اتخذ مدرب منتخب 
إنكلترا غاريث ساوثغيت 

العديد من القرارات في 
ما يخّص تشكيلة بالده

)Getty( وجه تشيفرين رسالته لرئيس الفيفا بسبب احتجاجات األندية

)Getty/يحلم هاالند بقيادة دورتموند للفوز على بايرن ميونخ )ألسكندري سيموز

)Getty/لم يخسر المدرب فليك أمام دورتموند حتى اآلن )بوريس ستروبل

)Getty/ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا )روبن جونز

مباريـات
      األسبـوع

قتيبة خطيب

تــتــابــع الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة في 
العالم باهتمام بالغ، مساء اليوم 
األملانية،  الكرة  كالسيكو  السبت، 
 
ً
عندما يحل نادي بايرن ميونخ ضيفًا ثقيال
ملعب  في  دورتموند  بروسيا  منافسه  على 
»ســيــغــنــال إيـــدونـــا بـــــارك«، ضــمــن منافسات 
ــبـــوع الــســابــع مـــن »الــبــونــدســلــيــغــا« في  األسـ

املوسم الحالي 2021/2020.
ويـــــضـــــع نــــــاديــــــا بـــــريـــــن مــــيــــونــــخ وخـــصـــمـــه 
التاريخي بروسيا دورتموند أعينهما على 
صـــدارة جــدول ترتيب الـــدوري األملــانــي لكرة 
الـــقـــدم، الـــتـــي يــتــربــع عــلــى عــرشــهــا الــعــمــالق 

كالسيكو 
الكرة األلمانية
بايرن ميونخ يواجه دورتموند

يسعى نادي بايرن ميونخ إلى تحقيق الفوز على 
منافسه العنيد بروسيا دورتموند في كالسيكو 
المسير صوب  أجل مواصلة  األلمانية، من  الكرة 
تحقيق لقب »البوندسليغا« للمرة التاسعة على 

التوالي

تقرير

»البافاري« برصيد 15 نقطة، بفارق األهداف 
بعد  فيستفاليا«،  »أســـود  منافسه  عــن  فقط 
فيما  »البوندسليغا«،  في  أسابيع   6 انتهاء 
يأتي اليبزغ في املركز الثالث بفارق نقطتني 

خلف الكبيرين.
ويطمح نادي بايرن ميونخ إلى تعزيز رقمه 

األملاني  الـــدوري  بلقب  الــفــوز  عبر  القياسي، 
للمرة التاسعة على التوالي، لذلك سيخوض 
املــواجــهــة ضــد أصــحــاب األرض دورتــمــونــد، 
سالسبورغ  منافسه  على  الكبير  فــوزه  بعد 
الــنــمــســاوي بستة أهــــداف مــقــابــل هــدفــني في 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــــا، فــيــمــا حــقــق »أســــود 
فــيــســتــفــالــيــا« االنـــتـــصـــار عــلــى كـــلـــوب بـــروغ 

البلجيكي بثالثة أهداف نظيفة.
الــدوري األملاني بني ناديي  لكن »كالسيكو« 
بــايــرن ميونخ  بــروســيــا دورتــمــونــد وضيفه 
مـــن دون الــجــمــاهــيــر، بــســبــب اســتــمــرار أزمـــة 
السيناريو  ليتكرر  كــورونــا،  فــيــروس  تفشي 
الـــذي حـــدث فــي آخـــر لــقــاء جـــرى بينهما في 
شـــهـــر مــــايــــو/أيــــار املــــاضــــي، والـــــــذي انــتــهــى 
وحيد  بهدفه  »البافاري«  العمالق  بانتصار 

سجله نجمه جوشوا كيميتش.
وتعتبر املواجهة مهمة جديدة للمدرب هانز 
فليك، املدير الفني لنادي بايرن ميونخ، الذي 
الــفــريــق، بعدما  ألــقــاب مــع  استطاع حصد 5 
تــمــكــن مــن تحقيق الــفــوز فــي 44 مـــبـــاراة من 
أصل 48 لقاء، فيما سجل نجومه 160 هدفًا، 

وتلقت شباكه 41 هدفًا فقط.
وحقق نادي بايرن ميونخ 3 انتصارات ضد 
بروسيا دورتموند تحت قيادة املدرب هانز 
فليك في جميع املسابقات املحلية، بعدما فاز 
الــدوري  فــي مواجهتي  »الــبــافــاري«  العمالق 
األملـــانـــي بــمــجــمــوع خــمــســة أهــــداف مــقــابــل ال 
شــيء. وخطف رفــاق املخضرم توماس مولر 
فيستفاليا«  »أســـــود  عــلــى  انــتــصــارًا صــعــبــًا 
بثالثة أهداف مقابل هدفني في كأس السوبر 

األملاني.
ونــقــلــت وســـائـــل اإلعــــــالم املــحــلــيــة األملـــانـــيـــة، 
ــنــــد ســـــؤالـــــه عــن  ــه عــ ــ ــــولـ ــيــــك، قـ ــلــ ــز فــ ــ ــانـ ــ عـــــن هـ
ومن  لدينا،  موجود  »الترقب  »الكالسيكو«: 
السالم  لدينا حالة من  أن  لي  بالنسبة  املهم 
دورتموند  ومواجهة  وحــولــه،  الفريق  داخــل 

في الدوري صعبة«.
بدوره، قال املدافع املخضرم جيروم بواتينغ، 
الـــذي سجل أحــد أهـــداف فــوز بــايــرن ميونخ 
ــبـــورغ  ــالـــسـ ــافـــســـه سـ ــنـ الـــســـتـــة فـــــي شــــبــــاك مـ
»لدينا  أوروبـــا  أبــطــال  فــي دوري  النمساوي 
الـــثـــقـــة بــأنــفــســنــا خـــــالل مـــواجـــهـــة بـــروســـيـــا 

دورتموند في الدوري«.
ومنذ تأسيس الدوري األملاني لكرة القدم في 
عام 1963، انتصر نادي بايرن ميونخ في 60 
مواجهة من أصل 126 رسمية ضد بروسيا 
دورتــمــونــد، وتــعــادل فــي 34 مــنــاســبــة، وذاق 
ميونخ  بــايــرن  وتمكن  مـــرة.   32 فــي  الهزيمة 

يواجه دفاع دورتموند 
اختبارًا حقيقيًا أمام نجوم 

بايرن ميونخ

)Getty/يتربع ليفاندوفسكي على عرش هّداف »البوندسليغا« )ألكسندر هساستين

مــن الــفــوز فــي ســت مــن آخــر سبع مواجهات 
القدم جمعته ضد  الــدوري األملاني لكرة  في 
ــا دورتــــمــــونــــد،  ــيـ ــاريـــخـــي بـــروسـ ــتـ خــصــمــه الـ
الــــذي حــقــق آخــــر انــتــصــار لـــه عــلــى الــعــمــالق 
اثــنــني في  »الــبــافــاري« بثالثة أهـــداف مقابل 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.
ويــمــتــلــك بـــايـــرن مــيــونــخ رقـــمـــًا قــيــاســيــًا في 
املوسم الحالي من الدوري األملاني حتى اآلن، 
بعدما استطاع نجومه تسجيل 24 هدفا في 
شباك منافسيهم في املواجهات التي لعبوها 
فـــي األســابــيــع الــســتــة، فــيــمــا يــتــربــع املــهــاجــم 
ليفاندوفسكي  روبـــرت  املــخــضــرم  الــبــولــنــدي 
»البوندسليغا«،  هــّدافــي  ترتيب  عــرش  على 
برصيد 10 أهداف. ولم يخسر بايرن ميونخ 

بروسيا دورتموند، بأن يقوم نجمه الشاب 
فــوزه  بتحقيق  هــاالنــد  إيرلينغ  الــنــرويــجــي 
األول على بايرن ميونخ، منذ أن انضم إلى 
صــفــوف »أســـــود فــيــســتــفــالــيــا«، خــاصــة أنــه 
قام بتسجيل هدفني في شباك كلوب بروغ 

البلجيكي في دوري أبطال أوروبا. 
ويـــتـــمـــتـــع نــــــادي بـــروســـيـــا دورتــــمــــونــــد فــي 
املـــوســـم الــحــالــي مـــن الـــــدوري األملـــانـــي لــكــرة 
القدم بأفضل دفاع، بعدما استقبلت شباكه 
هدفني فقط، ويمكنه معادلة الرقم القياسي 
لخمس شباك نظيفة متتالية ضد خصمه 

بايرن ميونخ.
ولــــــم يــســتــقــبــل »أســـــــــود الـــفـــيـــســـتـــيـــفـــال« أي 
ــــدار 396  هــــدف فـــي الــــــدوري األملـــانـــي عــلــى مـ

ــد أقــــــرب مــنــافــســيــه فــــي تـــرتـــيـــب الــــــدوري  ضــ
األملــانــي لــكــرة الــقــدم، بعدما حقق أمــامــهــم 6 
انــتــصــارات وتــعــادال فــي مواجهتني، منذ أن 
تـــعـــّرض لــهــا ضـــد خــصــمــه فــولــفــســبــورغ في 
شهر يناير/كانون الثاني عام 2015 بأربعة 

أهداف مقابل هدف وحيد.
ــد، فــيــعــيــش  ــونــ ــمــ ــادي بـــروســـيـــا دورتــ ــ ــا نــ ــ أمـ
ــايـــرن مــيــونــخ في  نــفــس ظـــــروف مــنــافــســه بـ
ــي، بــــعــــدمــــا خــســر  ــ ــ ــانـ ــ ــ صــــــــراع الـــــــــــدوري األملـ
ــانــــي مــن  ــثــ ــوع الــ ــ ــبــ ــ ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات األســ
»الــبــونــدســلــيــغــا«، لــكــنــه اســتــطــاع اســتــعــادة 
ــة مـــن  ــلــ ــســ ــلــ ــقــــق ســ ــحــ ــيــ نــــفــــســــه ســــــريــــــعــــــًا، لــ
الــبــطــوالت املحلية. ويأمل  االنــتــصــارات فــي 
املــــدرب لــوســيــان فــافــر، املــديــر الــفــنــي لــنــادي 

ــدف اســتــقــبــلــه  ــر هــ دقــيــقــة مــتــتــالــيــة، مــنــذ آخــ
ــام أوغـــســـبـــورغ فـــي األســـبـــوع الــثــانــي من  ــ أمـ
»الــبــونــدســلــيــغــا«، كــمــا خـــرج الــفــريــق بشباك 
نظيفة فــي 5 مــن أصـــل 6 مــبــاريــات خاضها 
فـــي املــســابــقــة املــحــلــيــة فـــي املـــوســـم الــحــالــي 
2020/2020، لتهتز شباكه في مباراة واحدة، 
ــام أوغــــســــبــــورغ بــهــدفــني  ــ خـــــالل خـــســـارتـــه أمــ

مقابل ال شيء.
من جهة أخرى، كشف هانز يواكيم فاتسكه، 
ــا  ــيــ الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــنـــــادي بــــوروســ
ــه فــي  ــبـ ــد، عـــــن أكــــثــــر العـــــــب يـــحـ ــ ــونــ ــ ــمــ ــ دورتــ
بــايــرن ميونخ،  الــتــاريــخــي  صــفــوف خصمه 
ــــي كــالســيــكــو  قـــبـــل مــــواجــــهــــة الـــعـــمـــالقـــني فـ
الــكــرة األملــانــيــة مــســاء الــيــوم الــســبــت. وقــال 

فاتسكه: »هذا خيال محض، من وجهة نظر 
في  أحبه  العــب  أكثر  لكن  بحتة،  اقتصادية 
بــايــرن فــي السنوات األخــيــرة هــو كيميتش. 
دائمًا ما يزعجني، ألنــه جيد جــدًا ويسجل 
ــًا أمـــامـــنـــا، لـــكـــن طـــريـــقـــة لــعــبــه مــذهــلــة  أيـــضـ
ومثيرة إلعجابي، كما أنه يتطور بجنون«.

ــرى تـــقـــام مـــســـاء الــيــوم  ــ وفــــي مـــواجـــهـــات أخـ
الــــســــبــــت فــــــي الــــــــــــــدوري األملــــــــانــــــــي، يـــالقـــي 
شــتــوتــغــارت ضــيــفــه آيــنــخــرت فــرانــكــفــورت، 
فيما سيلعب ماينز ضد شالكه، وأغسبورغ 
ــيــــد هــــيــــرتــــا بــــــرلــــــني، فــــــي حــني  ــنــ ــعــ أمــــــــــام الــ
يــســتــضــيــف اليـــبـــزيـــغ عــلــى مــلــعــبــه خصمه 
ضيفًا  بيليفيلد  أرمينيا  ويحل  فــرايــبــورغ، 

على يونيون برلني.
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مــــيــــالن  ســــــــي  أي  ــق  ــ ــ ــريـ ــ ــ فـ ــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ُمـ
اإليطالي بأثقل هزيمة قارية على 
أرضــه، عندما سقط 3-0 أمــام ليل 
الفرنسي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات 
الدوري األوروبي »يوروبا ليغ«، التي شهدت 
أيــضــًا انــتــصــارات عريضة لــرومــا اإليــطــالــي، 
وليستر  وتوتنهام  أرسنال  إنكلترا؛  وثالثي 
بميالن  األقسى  الهزيمة  ليل  وألحق  سيتي. 
ــه فـــي املــســابــقــات الـــقـــاريـــة، عندما  عــلــى أرضــ
»هـــاتـــريـــك«  ــفـــوق عــلــيــه بــثــالثــيــة نــظــيــفــة بــــ تـ
 
ً
ــــي، مـــنـــهـــيـــًا ســـجـــال ــازجــ ــ ــتـــركـــي يــــوســــف يــ ــلـ لـ
خاليًا من الهزائم في 24 مباراة متتالية في 
الفرنسي  النادي  وتصّدر  املسابقات.  جميع 
املجموعة رافعًا رصيده إلى سبع نقاط، فيما 
الثاني بست نقاط،  املركز  إلى  تراجع ميالن 
ــــذي فــاز  ــــراغ بـــثـــالث نـــقـــاط الـ ــام ســبــارتــا بـ ــ أمـ
املتذيل. وكان  االسكتلندي  4-1 على سلتيك 
اإليطالي،  الــدوري  متصدر  »روسونيري«،  الـ
يــأمــل فـــي الــحــفــاظ عــلــى ســجــلــه الــخــالــي من 
فــي جميع املسابقات  مــبــاراة  فــي 24  الهزائم 
 تألق نجمه 

ً
منذ آذار/مارس املاضي، مستغال

متصدر  إبراهيموفيتش،  زالتـــان  الــســويــدي 
تــرتــيــب هـــدافـــي الـــــــدوري اإليـــطـــالـــي بسبعة 
أهـــــداف. وفــشــل »إيـــبـــرا« فـــي مــســعــاه لــوضــع 
بصمته في التاريخ بتسجيله هدفًا، ليصبح 

نتائج الدوري 
األوروبي

شهدت مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري األوروبي لكرة القدم 
نتائج متباينة للفرق الكبيرة، بعد هزيمة ميالن اإليطالي بأثقل نتيجة قارية 
فرق  ثالثي  نجح  فيما  الفرنسي،  ليل  أمام   0-3 سقط  عندما  أرضه،  على 

إنكلترا، أرسنال وتوتنهام وليستر، في تحقيق انتصارات مهمة

3031
رياضة

تقرير

أكبر العب في تاريخ النادي اإليطالي يسجل 
في بطولة أوروبية، بعد خروجه من املباراة 
التي لم يظهر فيها كما يجب، في الدقيقة 62. 
وقال البرتغالي دييغو دالوت، ظهير ميالن، 
ارتــكــبــنــا أخـــطـــاء ال نرتكبها  ــًدا،  ــيـ ــا جـ ــدأنـ »بـ
أن  علينا  اآلن  ربــمــا،  قــاســيــة  النتيجة  عــــادة. 
نــقــوم بـــردة فــعــل«. وتــابــع الــالعــب، املــعــار من 
ــرنــا 

ّ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي »تــحــض

جيًدا للمباراة، ولكن أي شيء قد يحصل في 
كرة القدم«.

وواصـــــــل كــــل مــــن أرســــنــــال ولــيــســتــر ســيــتــي 
العالمة  على  بــاإلبــقــاء  الــقــويــة  انطالقتيهما 
مولده  ضيفه  على   1-4 األول  بفوز  الكاملة، 
النرويجي بينهما هدفان عكسيان، والثاني 
البرتغالي.  بــراغــا  دي  على  نظيفة  برباعية 
ورفــــع أرســـنـــال رصـــيـــده إلـــى تــســع نــقــاط في 
املــجــمــوعــة الــثــانــيــة أمــــام مـــولـــده الــثــانــي مع 

6 نــقــاط الـــذي مــنــي بــخــســارتــه األولــــى، فيما 
الثالث  املركز  النمساوي  فيينا  رابيد  يحتل 
بــعــدمــا حــصــد نــقــاطــه الـــثـــالث األولـــــى بــفــوز 
اإليــرلــنــدي. وسجل  مثير 4-3 على دونــدالــك 
الــنــرويــجــي كــرســتــوفــر هــاوغــن )45+1 هــدف 
عـــكـــســـي(، الـــغـــامـــبـــي شــــريــــف ســـيـــنـــيـــان )62 
هـــدف عــكــســي(، الــعــاجــي نــيــكــوال بيبي )70( 
وجوزيف ويلوك )88( أهــداف أرسنال. فيما 
أحرز مارتن إيلينغسن هدف أصحاب األرض 
)22(. وفي املجموعة السابعة، قاد النيجيري 
إلى  سيتي  ليستر  إيهياناتشو،  كيليتشي 
 20( ثنائية  بتسجيله  تــوالــيــًا  الــثــالــث  الــفــوز 
عــلــى ضيفه  4-صـــفـــر  ــتـــصـــار  االنـ فـــي  و47(، 
البلجيكي  البديل  وسجل  البرتغالي.  براغا 
أن  قبل   ،)67( الثالث  الــهــدف  بارييه  دينيس 
األهداف  يختتم جيمس ماديسون مهرجان 
بتسديدة من أمام املرمى )78(. ورفع ليستر 
رصــيــده إلـــى تــســع نــقــاط مــن ثـــالث مــبــاريــات 
ــت نـــقـــاط  ــ ــانــــي بـــرصـــيـــد سـ ــثــ ــا الــ ــ ــراغـ ــ أمــــــــام بـ
ــى، وأيــــك أثينا  ــ الــــذي ُمــنــي بــالــخــســارة األولــ
الثالث  نقاطه  حصد  الــذي  الثالث  اليوناني 
األولــى بفوزه 3-صفر على زوريــا لوهانسك 

األوكراني. 
ــدوره، عـــاد تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي إلـــى سكة  ــ بــ
مــضــيــفــه  ــلــــى  عــ  1-3 ــوزه  ــ ــفــ ــ بــ االنــــــتــــــصــــــارات 
أمــام  سقط  بعدما  البلغاري،  لــودوغــوريــتــس 
انـــتـــويـــرب الــبــلــجــيــكــي فـــي الــجــولــة املــاضــيــة. 
وســـجـــل لــتــوتــنــهــام هـــــاري كـــني والـــبـــرازيـــلـــي 
ــــورا واألرجــنــتــيــنــي جــيــوفــانــي لو  لـــوكـــاس مـ
ســيــلــســو، فــيــمــا ســجــل الـــرومـــانـــي كـــالوديـــو 
الوحيد. ورفــع  لــودوغــوريــس  كيشيرو هــدف 
ــدارة  ــيـــده إلــــى 6 نـــقـــاط فـــي صــ تــوتــنــهــام رصـ
ــرة بــــفــــارق األهـــــــــداف عــن  ــاشــ ــعــ املـــجـــمـــوعـــة الــ
أنتويرب الثاني الذي سقط بهدف نظيف أمام 
ضيفه السك النمساوي الذي بات في رصيده 
ــقــــاط. وقــــــال مــــــدرب تــوتــنــهــام،  أيـــضـــا ســــت نــ
البرتغالي جوزيه مورينيو »كنا جيدين بما 
فيه الكفاية للفوز بهذه املباراة. سيطرنا على 
غالبية الفترات وأظهرنا طموًحا كبيًرا«. وفي 
اإليطالي  رومــا  استعرض  األولـــى،  املجموعة 
أمام نادي كلوج الروماني بخماسية نظيفة. 
وافتتح روما التسجيل في الدقيقة األولى من 
املباراة برأسية األرميني هنريك مخيتاريان، 
فــيــمــا ســجــل الــبــرازيــلــي روجــــر إيــبــانــيــس من 
ركــنــيــة، وأضــــاف اإلســبــانــي بــورخــا مــايــورال 
الـــهـــدفـــني الـــثـــالـــث والـــــرابـــــع، قـــبـــل أن يــخــتــتــم 
اإلســبــانــي بــيــدرو سانشيز كــرنــفــال األهـــداف 
لروما، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة. 
ورفـــــــع رومـــــــا رصــــيــــده إلـــــى ســـبـــع نــــقــــاط فــي 
الصدارة أمام كلوج الثاني بأربع نقاط، أسوة 
ا 

ً
الحق يلعب  الـــذي  السويسري  بــويــز  بيونغ 

نابولي  وقلب  البلغاري.  صوفيا  سسكا  مــع 
اإليــطــالــي تــأخــره فــي كــرواتــيــا وفــاز 2-1 على 
سوسييداد  ريـــال  عـــاد  فيما  ريــيــكــا،  مضيفه 
اإلسباني إلى االنتصارات بفوز صعب على 

ريال سوسييداد اإلسباني 
واصل تألقه في الموسم 

الحالي بكل البطوالت

ميسي على رأس قائمة األرجنتين لوّديتي باراغواي وبيرو
ملنتخب  الفني  املــديــر  سكالوني،  ليونيل  كشف 
األرجــنــتــني، قائمة »الــتــانــغــو« ملــبــاراتــي بــاراغــواي 
وبيرو، املقرر إقامتهما يومي 13 و18 نوفمبر/
ميسي،  ليونيل  وتواجد  الجاري.  الثاني  تشرين 
قــائــد بــرشــلــونــة، عــلــى رأس الــقــائــمــة، بــاإلضــافــة 
إلى أنخيل دي ماريا والوتــارو مارتينيز نجمي 
ــيــــالن، فــيــمــا  ــر مــ ــتــ ــان وإنــ ــرمـ ــيـ ــاريــــس ســـــان جـ بــ
مانشستر  مهاجم  أغــويــرو،  سيرجيو  سيغيب 

سيتي، بداعي اإلصابة.

أالبا ضمن أولويات ريال مدريد في الصيف القادم
ريال  فريق  أولــويــات  ميونخ، ضمن  بايرن  مدافع  أالبــا،  ديفيد  النمساوي  النجم  يدخل 
الــجــاري، ولــم يتوصل  املــوســم  الــالعــب بنهاية  مــدريــد فــي الصيف املقبل، وينتهي عقد 
أالبا  أن  اآلن. وكشفت صحيفة »ســبــورت«  التجديد حتى  أجــل  اتفاق من  إلــى  الطرفان 
يحظى باهتمام برشلونة وريال مدريد، في ظل سعي الفريقني لتدعيم دفاعهما. وأكدت 
الصحيفة أن أالبا اشترط على ريال، الحصول على 25 مليون يورو في املوسم الواحد، 

وهو رقم لن يستطيع برشلونة دفعه.

محمد قاسم يعزز صفوف منتخب العراق 
وّجه مدرب منتخب العراق، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة ملحمد قاسم العب 
الشرطة، النضمام إلى قائمة املنتخب األول في وديتي األردن وأوزبكستان خالل الشهر 
الجاري. وتأتي دعوة قاسم كبديل لشريف عبد الكاظم الذي تعّرض إلصابة خالل مباراة 
فريقه القوة الجوية أمام الصناعات الكهربائية في الدوري املحلي. وبدأ منتخب العراق 
تدريباته، أمس الجمعة، على ملعب الشعب الدولي، في التجمع األول من نوعه بعد جائحة 

كورونا، قبل السفر إلى اإلمارات، اإلثنني املقبل، لخوض اللقاءين الوديني.

دياز مدربًا جديدًا لبوتافوغو البرازيلي
أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي، تعاقده مع املدرب األرجنتيني رامون دياز، الذي ينتظر أن 
يصل إلى ريو دي جانيرو، للتوقيع على العقد وتولي املهمة. ونشر النادي البرازيلي، عبر 
حسابه على تويتر »مرحبا، سيد رامون« مع صورة للمدرب وشعار بوتافوغو. وأشار 
النادي إلى أنه بعد نجاح املفاوضات مع املدرب صاحب الـ61 عاما، قام رامون بالتوقيع 
على عقد مبدئي لحني وصوله إلى ريو لبدء العمل مع الفريق. وقبل دياز، كان بوتافوغو 
قريبا من إعالن الفنزويلي سيزار فارياس مدربا جديدا له، لكن املدرب قرر قبول عرض 
البقاء على رأس منتخب بوليفيا. وبعد توديعه بطولة كأس البرازيل هذا األسبوع أمام 

كويبا القادم من الدرجة الثانية، قامت إدارة بوتافوغو بإقالة املدرب برونو الزاروني.

»فيفا« يمارس ضغطه على وكالء الالعبين
سيضغط االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( من أجل وضع سقف للعموالت التي يحصل 
عليها وكالء الالعبني في صفقات االنتقال وتطبيق خطة الترخيص، حتى لو اعترض 
بعض الوكالء على اللوائح الجديدة. وأعلن فيفا، في سبتمبر/أيلول، عن سقف يقضي 
بحصول الوكالء على نسبة 10% من النادي البائع و3% من النادي املشتري. وستجبر 
على  الوكالء   ،2022 الثاني  يناير/كانون  في  التنفيذ  حيز  تدخل  التي  الجديدة،  اللوائح 
الحصول على رخص والخضوع الختبارات يجريها الفيفا، باإلضافة إلى اإلعالن عن 
العموالت، مما سيسمح للجماهير بمعرفة نسب الوكالء في الصفقات. وقال فيفا إنه بدأ 
تطبيق »عملية املشاورات« الثالثة واألخيرة على اللوائح الجديدة قبل تقديمها للتصويت 

عليها في الجمعية العمومية للفيفا بهدف تفعيلها في املوسم املقبل.

رابطة الالعبين توافق على بدء دوري السلة األميركي
األميركي  السلة  كــرة  دوري  العبي  رابــطــة  قالت 
على  مبدئيا  وافــقــت  إنــهــا  بــيــان  فــي  للمحترفني 
انــطــالق املــوســم الجديد املخفض املــكــون مــن 72 
وأضــاف  األول.  ديسمبر/كانون   22 فــي  مــبــاراة 
بــيــان رابــطــة الــالعــبــني »مـــا زلــنــا نــتــفــاوض حــول 
تفاصيل إضافية، والرابطة واثقة من توصل كل 
األطراف إلى اتفاق بشأن األمور املتعلقة باملوسم 
املقبل«. وتوقف املوسم املاضي في مــارس/آذار، 
ــا، وتــم  بــســبــب تــفــشــي جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــ
بــمــشــاركــة 22 مــن أصـــل 30 فريقا،  اســتــكــمــالــه 
في منتجع ديزني وورلــد في أورالنــدو. وفي 12 
أكتوبر/تشرين األول املاضي، توج لوس أنجليس 
القياسي  الرقم  معادال   ،17 للمرة  باللقب  ليكرز 
بعد تغلبه 4-2 على ميامي هيت في سلسلة النهائي التي تحسم على أساس األفضل 

في سبع مباريات.

ما لم يمر على كشافي املواهب بنادي ليل الفرنسي، الذي 
قـــّدم لــه عــرضــًا بقيمة 17.5 مليون يـــورو، كــان األغــلــى في 
يازجي  التركي يوسف  النجم  وبــات  التركي.  النادي  تاريخ 
صاحب )23 عامًا( أول العب يسجل ثالثة أهداف »هاتريك« 
في شباك إي سي ميالن اإليطالي على ملعبه باملسابقات 
البرازيلية ريفالدو  الكرة  األوروبية، منذ أن فعلها أسطورة 
مـــع بــرشــلــونــة فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا بــشــهــر أكــتــوبــر/

تشرين األول عام 2000، بحسب ما ذكرته شبكة »أوبتا« 
لإلحصائيات الرياضية. ونجح النجم التركي الجديد بنادي 
ليل الفرنسي، يوسف يازجي، في تفجير موهبته التهديفية 
عبر تسجيله ثالثة أهداف كاملة »هاتريك«، قاد فيها فريقه 
اإليطالي،  ــدوري  الـ أمــام متصدر  فــوز مفاجئ  إلــى تحقيق 
ناديه  قيادة  يازجي مسؤولية  األوروبــي. وتحّمل  بالدوري 
بثالثية  مضيفه،  على  مثير  فــوز  تحقيق  نحو  الفرنسي 

افتتحها بركلة جزاء، ثم أضاف هدفني آخرين، ضمن بهما 
نقاط املباراة لفريق ليل، التي رفعت رصيدهم إلى 7 نقاط. 
الـــدوري  أولـــى فــي بطولة  املميز ثالثية  الــيــســراوي  وســّجــل 
األوروبــي لكرة القدم أمــام نــادي سبارتا بــراغ، ليساهم في 
فــوز فــريــق ليل بــأربــعــة أهـــداف مقابل واحـــد، لكنه أضــاف 
»هــاتــريــك« فــي مواجهته األوروبـــيـــة الــثــالــثــة، فــي حــني يأتي 
قه بموازاة الوجه املميز الذي يظهره بالدوري الفرنسي. 

ّ
تأل

دوليا، ظهر يازجي ألول مرة مع منتخب تركيا لكرة القدم 
تحت 19 عاما في 25 فبراير/ شباط 2016 وسجل الهدف 
االفتتاحي في الخسارة 3-2 أمام جمهورية التشيك، وفي 
وقـــت الحـــق مــثــل منتخبا عــلــى مــســتــوى تــحــت 21 ســنــة. 
القدم في  لكرة  األول  تركيا  مــرة مع منتخب  وتواجد ألول 
11 يونيو/ حزيران 2017 في الفوز 4-1 على كوسوفو في 

تصفيات كأس العالم 2018، وسجل هدف تركيا الرابع.

إسطنبول ـ العربي الجديد

ولد نجم الكرة التركية يوسف يازجي في 29 يناير/ كانون 
املـــدرســـة، حيث  أيـــام  مــنــذ  الــثــانــي 1997، وظــهــرت موهبته 
نجح في قيادة فريقه لتحقيق لقب بطولة الدوري للمدارس 
الــثــانــويــة، فــكــانــت نقطة تــحــول فــي مـــشـــواره، عــنــدمــا تلقى 
تشجيع والده الذي سّجله بأكاديمية نادي طرابزون سبور. 
وتدّرج يازجي بجميع الفئات السنية لفريق طرابزون سبور 
على  بالتوقيع  مــشــواره،  فــي  كبيرة  طفرة  التركي، وسجل 
عقد احترافي ألول مرة في سنة 2015، ما زاد من إرادتــه 
في بلوغ املستوى العالي، وهو ما كان له بعد املشاركة في 
مباريات »سوبرليغ«. وقّدم قائد خط الوسط الشاب موسمًا 
ق 

ّ
التأل تاريخيًا فــي مــشــواره االحــتــرافــي، وقــاد نــاديــه نحو 

وهو  تــمــريــرات حاسمة،   5 وتقديمه  أهـــداف،   10 بتسجيل 

يوسف يازجي

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
تركي تألق في 
مسابقة دوري 

بالده قبل أن ينتقل 
لصفوف فريق 

ليل الفرنسي الذي 
يقدم معه حاليا 
مستويات مميزة

ليل تصّدر ترتيب 
المجموعة بـ7 
نقاط )إيميليو 
)Getty/أندريولي

قال ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، إنه يجب على االتحاد األوروبي مراجعة 
أدوار خروج  المساعد سوى في  الفيديو  تقنية حكم  استخدام  عدم 
المغلوب في الدوري األوروبي، بعد إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل. 
كان  أرتيتا  لكن  الثانية.  المجموعة  في   1-4 يفوز  أن  قبل  أرسنال  وتأخر 
غاضبا من إلغاء هدف إيدي نكتياه، وأظهرت اإلعادة التلفزيونية أنه لم 
يكن متسلال. وأبلغ أرتيتا الصحافيين »ال أعتقد أن هذا منطقي، عندما 

نملك التكنولوجيا ونؤمن أنه القرار المناسب للجميع باستخدامها«.

أرتيتا غاضب من الـ»فار«

وجه رياضي

ضيفه الكمار الهولندي، لتشتعل املنافسة في 
املجموعة السادسة. وبات في رصيد كل من 
نابولي وسوسييداد والكمار ست نقاط من 
بفارق  األخير  يتصدر  حيث  مباريات،  ثــالث 
األهداف، فيما يتذيل رييكا الترتيب من دون 
ــى، افــتــتــح رييكا  ــ رصـــيـــد. وفـــي املـــبـــاراة األولــ
فيما  روبــرت موريتش،  التسجيل عن طريق 

الــفــرنــســي. وبــــات فــي رصــيــد كــل مــن سالفيا 
وبــايــر 6 نــقــاط، فــي حــني يملك نيس 3 نقاط. 
في املجموعة الرابعة، انتهت مواجهة مثيرة 
اإلسكتلندي  ريــنــجــرز  غــالســكــو  بــني  جمعت 
ومــضــيــفــه بــنــفــيــكــا بــالــتــعــادل اإليــجــابــي 3-3 
بــهــدف قــاتــل لــلــفــريــق الــبــرتــغــالــي فـــي الــوقــت 
ــان  ــوزنــ ــوق لـــيـــخ بــ ــفــ بــــــدل الــــضــــائــــع، فـــيـــمـــا تــ

سجل كل من األملاني دييغو ديمي والكرواتي 
فريقه هدفي  مــرمــى  فــي  بـــراوت خطأ  فيليب 
الــضــيــوف. وفـــي املـــبـــاراة الــثــانــيــة، حــقــق ريــال 
سوسييداد متصدر ترتيب الدوري اإلسباني 
نظيف حمل  بهدف  الكمار  على  فــوزًا صعبًا 
تغلب  الثالثة،  املجموعة  فــي  بــورتــو.  توقيع 
سالفيا براغ التشيكي 3-2 على ضيفه نيس 

البولندي على ستاندار لياج البلجيكي 1-3. 
نيكوالس  األرجنتيني  املباراة طرد  وشهدت 
أوتـــامـــيـــنـــدي مـــن جـــانـــب بــنــفــيــكــا. وبـــــات في 
رصيد رينجرز 7 نقاط أســوة ببنفيكا، فيما 
تجمد رصيد بوزنان عند 3 نقاط وبقي لياج 

خالي الوفاض.
)فرانس برس(

أصدرت محكمة األمن العام األردنية، حكمًا بالسجن ستة أشهر بحق نجم التايكواندو 
األردنــي أحمد أبو غوش بتهمة تزوير وثائق رسمية وحيازة جــواز سفر بطريق غير 
شرعية، بحسب ما أكد محاميه لوكالة »فرانس برس«. وقال املحامي زياد النجداوي إن 
املحكمة حكمت على أبو غوش »بجرم تقديم بيانات كاذبة بقصد الحصول على بطاقة 
بالحبس شهرين، وحيازة جــواز سفر بطريقة غير مشروعة  والحكم عليه  شخصية 
والحكم عليه بالحبس ستة أشهر، ومخالفة األوامر والتعليمات املتعلقة بواجبه وصفته 

العسكرية والحكم عليه بالحبس مدة شهرين من قانون العقوبات العسكري«.

صورة في خبر

السجن يطاول أبو غوش
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