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رياضة

أعلن فريق برشلونة اإلسباني إصابة النجم 
الشاب أنسو فاتي بقطع في الغضروف الداخلي 

للركبة اليسرى، وذلك بعدما اضطر الالعب 
ملغادرة مباراة فريقه أمام ريال بيتيس بني 

الشوطني. وأوضح املدرب الهولندي رونالد كومان 
في تصريحات بعد املباراة أنه استبدل الالعب 
»كإجراء وقائي« للحفاظ عليه، قبل أن تكشف 

األشعة التي أجراها في وقت الحق إصابته في 
غضروف الركبة وقد يجري عملية جراحية.

أكد فريق غرناطة إصابة مدربه دييغو مارتينيز 
وكذلك مهاجمه أنطونيو بويرتاس بفيروس 

كورونا. وأفاد النادي »األندلسي« في بيان له بأن 
أنطونيو بويرتاس ومانويل لوسينا موجودان 
في غرناطة، وبعد التأكد من إصابة الالعب عن 

طريق اختبار PCR وعزل لوسينا كونه مخالطًا 
له، عاد االثنان على منت رحلة خاصة مع اتخاذ 

كافة اإلجراءات الصحية الالزمة واآلن يخضعان 
للعزل الصحي«.

أعلن فريق جنوى اإليطالي في بيان رسمي 
إصابة مدافعه الكولومبي كريستيان زاباتا 

بفيروس كورونا. وجاء في البيان الصادر عن 
النادي: »ُيعلن فريق جنوى أنه بعدما تم إجراء 

الفحوصات في السادس من شهر تشرين الثاني/
نوفمبر 2020، تبينت إصابة املدافع كريستيان 

زاباتا بفيروس كورونا. وعليه، اتخذ النادي 
اإلجراءات الالزمة وأبلغ السلطات املختصة بهذ 

األمر فورًا وفقًا للبروتوكول الصحي«.

برشلونة: أنسو فاتي 
أصيب بقطع 

في غضروف الركبة

غرناطة يؤكد
إصابة مدربه وأحد 

العبيه بكورونا

جنوى: المدافع 
كريستيان زاباتا التقط 

الفيروس

كشفت تقارير 
إعالمية فرنسية 
عن إصابة النجم 
الجزائري، يوسف 
عطال، بفيروس 
كورونا ليغيب 
عن مباراة نيس 
األخيرة قبل 
فترة التوقف 
الدولي وكذلك 
مباريات منتخب 
الجزائر القادمة. 
وأكد موقع 
»نيس ماتان« 
المقرب من 
الفريق »األحمر 
واألسود«، أن 
يوسف عطال 
خضع الختبارات 
الكشف عن 
الفيروس إلى 
جانب العبين 
آخرين، وبعد 
التأكد من 
إصابته تم 
وضعه في 
الحجر الصحي 
ألسبوعين.

)Getty( يوسف عّطال نجم المنتخب الجزائري

إصابة عّطال بكورونا
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تعقيدات كثيرة 
تمنع وصول بعض 

األسماء الليبية البارزة

سبورتينغ يتصّدر باكتساح غيمارايش برباعية
واصل فريق سبورتينغ لشبونة تشبثه بصدارة الــدوري البرتغالي لكرة القدم 
إثر فوزه الكبير برباعية دون رد في عقر دار فيتوريا غيمارايش ضمن الجولة 
القوي  »األســــود« عــرضــه  فــريــق  النتيجة واصـــل  وبــهــذه  املسابقة.  مــن  السابعة 
رفع  أن  بعد  بالصدارة  الفريق في تمسكه  ليستمر  التوالي،  الرابع على  بالفوز 
الثالثة هذا  املقابل، تلقى فريق غيمارايش خسارته  إلى 19 نقطة. في  رصيده 
استعاد  كما  الخامس مؤقتًا.  املركز  في  نقاط  ليبقى رصيده عند 10  املوسم 
فاماليكاو ذاكرة االنتصارات على حساب ماريتيمو )2 - 1(، وُيعد هذا هو الفوز 
املركز  إلى 9 نقاط في  الفريق رصيده  ليرفع  لفاماليكاو منذ 4 جــوالت،  األول 
الثامن مؤقتًا. في املقابل تجمد رصيد ماريتيمو عند 7 نقاط في املركز الـ14 

بشكل مؤقت.

في  قاتل  بهدف  الفوز  طعم  يستعيد  هام  ويست 
شباك فولهام

استعاد فريق ويست هام يونايتد ذاكرة االنتصارات في »البريمييرليغ« بعد أن 
حقق فوزًا قاتاًل على حساب ضيفه فولهام بهدف نظيف على امللعب )األوملبي( 
وُيعد هذا  اإلنكليزي.  الــدوري  الثامنة من منافسات  الجولة  إطــار  لندن في  في 
ليرفع  تعادال وخسارتني،  بعد 3 جــوالت شهدت  هــام  لويست  األول  االنتصار 
الفريق رصيده إلى 11 نقطة في املركز الـ11، بينما عاد فولهام لتلقي خسارة 
ألبيون،  بروميتش  ويست  على  بهدفني  املاضية  الجولة  في  الفوز  بعد  جديدة 

ليتجمد رصيد الفريق عند 4 نقاط في املركز 17 مؤقتًا.

»الباريسي« يُعزز صدارته للدوري الفرنسي
لكرة  الفرنسي  الــدوري  لبطولة  باريس ســان جيرمان صدارته  عــزز فريق 
أهــداف  افتتح  الــعــاشــرة.  الجولة  فــي  ريــن  بثالثية نظيفة على  بالفوز  الــقــدم 
بينما سجل  )د.11(،  كني  مويس  اإليطالي  املهاجم  جيرمان  ســان  باريس 
األرجنتيني أنخل دي ماريا الهدفني الثاني والثالث )د.21( و)د.73(. وبهذا 
الفوز عزز باريس سان جيرمان صدارته لبطولة الدوري الفرنسي برصيد 
الثاني، بينما  املــركــز  الــذي يحل فــي  24 نقطة بــفــارق خمس نقاط عــن ليل 

تجمد رصيد رين عند 18 نقطة في املركز الثالث.

أتلتيكو يتخطى قادش برباعية نظيفة
واصـــل فــريــق أتلتيكو مــدريــد عـــزف نغمة االنــتــصــارات فــي »الــلــيــغــا«، بــعــد أن 
)وانــدا  ملعب  على  أقيم  الــذي  اللقاء  فــي  نظيفة  برباعية  قــادش  اكتسح ضيفه 
الــدوري اإلسباني. وبعد  التاسعة في منافسات  الجولة  ميتروبوليتانو( ضمن 
الــرابــع تواليًا فــي املسابقة، والــخــامــس هــذا املــوســم، تــقــدم فريق  أن حقق فـــوزه 
 .17 إلــى  النقاط  من  ورفــع رصيده  الترتيب  في  دييغو سيميوني  األرجنتيني 
أما قادش، فتعرض لخسارته الثالثة هذا املوسم، والتي أوقفت مسلسل نتائجه 
انــتــصــارات  الــتــي حقق خاللها 3  املــاضــيــة  الخمس  الــجــوالت  مـــدار  الطيبة على 
وتعادلني، إذ إن آخر خسارة تلقاها كانت بنتيجة )1-3( على يد إشبيلية في 
شهر أيلول/سبتمبر املاضي، وتجمد رصيد الفريق الصاعد حديثًا إلى »الليغا« 

هذا املوسم عند 14 نقطة في املركز السادس مؤقتًا.

تشلسي يقتحم المربع الذهبي باكتساح شيفيلد 
واصل تشلسي انتصاراته في »البريمييرليغ« بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه 
شيفيلد يونايتد بهدف لفوز عريض )4 - 1( ضمن الجولة الثامنة من منافسات 
الدوري اإلنكليزي. وواصل فريق »البلوز« بهذه النتيجة انتصاراته للجولة الثانية 
ورفع  املوسم.  هــذا  الرابع  انتصاره  الفريق  ليحصد  بيرنلي،  ثالثية  بعد  تواليًا 
تشيلسي رصيده إلى 15 نقطة اقتحم بها املربع الذهبي مؤقتًا إلى املركز الثالث، 
بينما استمر فشل شيفيلد في الخروج من دوامة الخسائر منذ بداية املوسم، 
ليتجرع الفريق خسارته الثالثة على التوالي والسابعة هذا املوسم علمًا بأنه لم 
يحقق أي انتصار حتى اآلن، ليتجمد رصيده عند نقطة وحيدة احتل بها قاع 

الترتيب وُيسجل انطالقة سيئة ملوسمه في »البريميرليغ«.

طرابلس ـ مؤيد اسكندر

لــصــحــيــفــة  الــلــيــبــي  املــنــتــخــب  إدارة  كــشــفــت 
ــيــــاب 3 العـــبـــن  ــــن غــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« عـ
الليبي أمام  محترفن عن مواجهة املنتخب 
مــنــتــخــب غــيــنــيــا االســتــوائــيــة يــــوم األربـــعـــاء 
القادم في العاصمة املصرية القاهرة، وذلك 
ضــمــن تــصــفــيــات بــطــولــة كـــأس أمـــم أفريقيا 

التي تستضيفها الكاميرون.
املالعب  فــي  املحترفن  غياب  رسميًا  وتــأكــد 
األمــيــركــيــة مــحــمــد املــنــيــر العـــب فــريــق لــوس 
أنــجــلــيــس إف ســـي وإســـمـــاعـــيـــل الـــتـــاغـــوري 
ــتــــي بــســبــب  ــيــ ــورك ســ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ العــــــــب فـــــريـــــق نــ
سيغيب  كما  كــورونــا،  بفيروس  إصابتهما 
ــب فـــريـــق الــبــكــيــريــة بــســبــب  ــ ــدر حـــســـن العـ ــ بـ
اإلصابة التي تعرض لها في دوري الدرجة 
األولى السعودي، ليتم تعويضهم بالالعبن 

أحمد التربي وعبد الله بلعم.
وكـــان املنتخب الليبي لــكــرة الــقــدم دخــل في 
املصرية  الــعــاصــمــة  فــي  تــحــضــيــري  معسكر 
االستوائية  ملباراة غينيا  استعداًدا  القاهرة 

املــواســم األملانية  واصــل بايرن ميونخ بطل 
الـــثـــمـــانـــيـــة األخـــــيـــــرة، تـــفـــوقـــه عـــلـــى وصــيــفــه 
 3( عليه  تغلب  عندما  دورتموند  بوروسيا 
بــارك«  إيــدونــا  داره »سيغنال  فــي عقر   )2  -
فــــي دورتــــمــــونــــد فــــي »كـــالســـيـــكـــر« املـــرحـــلـــة 
لكنه  القدم،  لكرة  أملانيا  السابعة من بطولة 
خسر جهود العبه يوشوا كيميتش بسبب 
اإلصابة في ركبته. وكان دورتموند البادئ 
بالتسجيل عبر قائده ماركو رويس )د.45(، 
تــنــاوب على  رد بثالثية  بــايــرن ميونخ  لكن 
أالبــا  الــنــمــســاوي دافــيــد  تسجيلها مــدافــعــه 
)د.45+4( واملهاجم السابق ألصحاب األرض 
ليفاندوفيكسي  روبــــرت  الــبــولــنــدي  الــدولــي 
أن  قبل   ،)80( سانيه  لـــوروا  والبديل  )د.48( 
يقلص املــهــاجــم الــدولــي الــنــرويــجــي الــواعــد 

إرلينغ هاالند الفارق )د.83(.
ــفـــوز الـــثـــانـــي عــلــى الــتــوالــي  ــذا الـ وُيــعــتــبــر هــ
إيدونا  لبايرن على دورتموند في سيغنال 
املرحلة  فــي  بــهــدف نظيف  األول  بــعــد  بـــارك 
ــن الــــــــدوري املـــوســـم  الـــثـــامـــنـــة والـــعـــشـــريـــن مــ
ميونخ  بايرن  تتويج  أمنت  والتي  املــاضــي، 

الــتــي ســتــقــام األربــــعــــاء املــقــبــل عــلــى أرضــيــة 
ملعب السالم بالقاهرة.

كــــمــــا الــــتــــحــــق بــــصــــفــــوف مـــنـــتـــخـــب فــــرســــان 
املـــتـــوســـط املـــحـــتـــرفـــون الـــســـنـــوســـي الـــهـــادي 
وحــمــدو الــهــونــي ومحمد صــولــة وعــبــد الله 
داقــــو واملــعــتــصــم صــبــو ومــحــمــد الــتــرهــونــي 
وسند الورفلي ومفتاح طقق، ومن املقرر أن 
وأحــمــد  بالتمر  محمد  االثــنــن  يـــوم  يلتحق 
وســط شكوك  املــصــراتــي،  واملعتصم  التربي 
عـــن إمــكــانــيــة الــتــحــاق أحـــمـــد بـــن عــلــي نجم 

فريق كروتوني اإليطالي.
وفي قضية لحاق النجم أحمد بن علي نجم 
فــريــق كــروتــونــي اإليــطــالــي، كــشــفــت وســائــل 
إعالم محلية عن احتمالية عدم التحاق قائد 
املوجودة  الوطني  املنتخب  ببعثة  املنتخب 
فــي الــقــاهــرة، والــتــي تتأهب لــخــوض مــبــاراة 
ــام مــنــتــخــب غــيــنــيــا االســتــوائــيــة  ــ الـــذهـــاب أمـ

ضمن تصفيات »الكان«.
وأشـــــارت تــقــاريــر صــحــافــيــة إلـــى أن أســبــاب 
عـــدم الــتــحــاق بــن عــلــي يــعــود ملــشــاكــل إداريـــة 
مــن فــريــق كــروتــونــي، نــظــرًا لــحــاجــة الــالعــب 

بلقبه الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي. كــمــا ُيــعــد هــذا 
الفوز الرابع تواليًا لبايرن على غريمه، آخره 
الــســوبــر املحلية فــي 30  الــكــأس  )3 - 2( فــي 

أيلول/سبتمبر املاضي.
وبعد هذا الفوز يكون بايرن قد حقق فوزه 
الخامس تواليًا منذ الخسارة املفاجئة أمام 
املــوســم  هـــذا  والـــســـادس   ،)1  -  4( هوفنهايم 
فرفع رصيده إلى 18 نقطة منفردًا  بالصدارة 
الــذي  ــان يتقاسمها مــع دورتــمــونــد  الــتــي كـ
الثانية هذا املوسم واألولــى  مني بخسارته 
بعد 4 انتصارات متتالية فتراجع إلى املركز 
الثالث، تاركًا الوصافة لفريق اليبزيغ الذي 
ــفـــوز كــبــيــر عـــلـــى ضــيــفــه  اســـتـــعـــاد تــــوازنــــه بـ

فرايبورغ )3 -صفر(.
وتلقى بايرن ضربة موجعة بإصابة نجمه 
للفرنسي  مكانه  فترك  الركبة  فــي  كيميتش 
على  فليك  وعلق  )د.36(،  توليسو  كورنتان 
إصابة كيميتش التي قد تحرمه من التواجد 
مــع منتخب بـــالده فــي مــبــاراتــه الــوديــة ضد 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك األربـــــعـــــاء، ومــبــاراتــيــه 
ــة  ــ ــيـ ــ األوروبـ األمــــــم  ــي دوري  فــ املـــصـــيـــريـــتـــن 
ضــد إســبــانــيــا وأوكـــرانـــيـــا فــي األيــــام الستة 
لفحوصات  »سيخضع  إنــه  بــالــقــول  التالية 
في ميونخ، من السابق ألوانــه تحديد مدى 

اإلصابة«.
استعاد فريق اليبزيغ توازنه بفوزه الصعب 
على ضيفه فرايبورغ بثالثية نظيفة تناوب 
كوناتيه  إبراهيما  الفرنسي  على تسجيلها 
ســابــيــتــســر  مـــارســـيـــل  والـــنـــمـــســـاوي  )د.26( 

لــلــخــضــوع للحجر الــصــحــي ملـــدة أســبــوعــن 
املــبــاريــات سيؤثر  الــعــودة، وغيابه عــن  بعد 
ــــدوري  عــلــى الــفــريــق املــنــافــس فـــي بــطــولــة الـ

اإليطالي.
كمال  الليبي  املنتخب  مدير  أكــد  املقابل  فــي 
الجديد«  »العربي  لـ  تصريح  في  الترهوني 
النادي االيطالي من  الكرة خاطب  أن اتحاد 
أجل تسريح الالعب، ليتم الرد باملوافقة من 
إدارة كــروتــونــي، نــافــيــًا كــل الــشــائــعــات التي 
تتحدث عن إلزام الالعب بالبقاء في إيطاليا. 
وأوضــح الترهوني أن قــرار التحاق بن علي 
يــعــود لــالعــب نــفــســه مــنــتــظــرًا رده الــنــهــائــي، 
رحلته  أمــنــت  املنتخب  إدارة  أن  إلــى  مشيرًا 
للسفر من إيطاليا وصواًل إلى مطار القاهرة 

الدولي يوم االثنن.
ُيذكر أن املنتخب الليبي يحتل املركز الثالث 
في املجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط خلف 
املنتخب التونسي صاحب الصدارة برصيد 
الثاني  املركز  التي تحتل  6 نقاط و تنزانيا 
بــنــفــس الـــرصـــيـــد، فـــي وقــــت يــحــتــل منتخب 

غينيا االستوائية املركز الرابع واألخير.
بطولة  إلــى  للتأهل  ليبيا  منتخب  ويسعى 
كأس أمم أفريقيا التي سُتقام في الكاميرون، 
خــصــوصــًا أنـــه يملك عــنــاصــر ُمــمــيــزة قـــادرة 
»فرسان  منتخب  ومنح  تغييرالواقع،  على 
املــتــوســط« املــشــاركــة املــنــتــظــرة فــي البطولة 
تــخــطــي  أواًل  ــه  ــيـ ــلـ وعـ الــــقــــاريــــة.  األفـــريـــقـــيـــة 
املباريات الصعبة القادمة وحصد أكبر عدد 

من النقاط في املجموعة.

املعار من  ركلة جــزاء( واإلسباني  )د.70 من 
أنخيلينيو  اإلنــكــلــيــزي  ســيــتــي  مــانــشــســتــر 
)89(. واســـتـــفـــاد اليــبــزيــغ مـــن فــــوزه الــثــمــن 
الفرنسي  بــاريــس ســان جــرمــان  على ضيفه 
الــثــالــثــة من  الـــجـــولـــة  فـــي  - 1( االربــــعــــاء   2(

ــاد إلــى  ــ مــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، وعـ
نغمة االنتصارات املحلية بعد خسارته امام 
بوروسيا مونشنغالدباخ بهدف نظيف في 

املرحلة املاضية.
وأكـــرم أونــيــون برلن وفـــادة ضيفه أرمينيا 

الى دوري األضــواء  العائد حديثا  بيليفيلد 
تـــنـــاوب عــلــى تسجيلها  بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة 
الياباني كايتا إيندو )د.3( وروبرت أندريخ 
)د.2+45(  بيكر  والهولندي شيرالدو  )د.13( 
وماكس كروزه )52 من ركلة جزاء( وسيدريك 
بــرلــن  ــون  ــيــ أونــ وصـــعـــد  )د.89(.  تـــوخـــيـــرت 
إلـــى املــركــز الــرابــع مــؤقــتــًا بــرصــيــد 12 نقطة 
ــداف أمــــام بــايــر لــيــفــركــوزن. هــذا  ــ بــفــارق األهـ
بأونيون  اللحاق  فرصة  وأهــدر شتوتغارت 
أمــام ضيفه  التعادل  برلن بسقوطه في فخ 

آينتراخت فرانكفورت )2 - 2(.
ــان شــتــوتــغــارت فـــي طــريــقــه إلـــى تحقيق  وكــ
فــــــوزه الـــثـــالـــث هـــــذا املــــوســــم بـــعـــد تــعــادلــن 
لألرجنتيني  بهدفن  تقدم  عندما  متتالين 
وغونسالو  )د.17(  غــونــســالــيــس  نــيــكــوالس 
رد  فــــرانــــكــــفــــورت  ــكــــن  لــ )د.33(،  كــــاســــتــــرو 
بــهــدفــن لــلــبــرتــغــالــي أنـــدريـــه ســيــلــفــا )د.61( 
واألرجــنــتــيــنــي دافــيــد إبــراهــام )د.75(. وهــذا 
هو الفوز الثالث تواليًا لشتوتغارت ورفع به 
رصيده إلى 10 نقاط في املركز السابع مقابل 
الرصيد ذاته آلينتراخت فرانكفورت العاشر. 
وأوقــف هرتا برلن سلسلة 6 مباريات دون 
عندما  متتالية  خــســارات   5 بينها  انــتــصــار 
تــغــلــب عــلــى مــضــيــفــه أوغـــســـبـــورغ بــثــالثــيــة 
كونيا  مــاتــيــوس  الــبــرازيــلــي  سجلها  نظيفة 
والــبــلــجــيــكــي دودي  ركــلــة جـــــزاء(  مـــن  )د.44 
كريستوف  والــبــولــنــدي  )د.51(  لوكيباكيو 

بيونتيك )85(.
)فرانس برس(

بايرن يحسم »الكالسيكر« وينفرد بصدارة »البوندسليغا«غيابات مؤثرة في صفوف منتخب ليبيا قبل استئناف التصفيات
تعرضت تحضيرات 

منتخب ليبيا لعدة ضربات 
بسبب غياب أسماء 

مهمة

تابع بايرن ميونخ تجاوز 
منافسيه وأطاح 

دورتموند في كالسيكو 
الكرة األلمانية

)Getty( منتخب ليبيا يسعى للتأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا

محمد الشوربجي أكثر المتوجين ببطولة قطر في 3 مناسبات )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/فرج قدم مواجهات مميزة في البطولة )توم دوالت

)Getty( البافاري« سجل 27 هدفًا في 7 مباريات«

مباريـات
      األسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــرج،  ــ ــ ــــي فـ ــلـ ــ ــري عـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــظ املـ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
متصدر التصنيف العاملي، بلقب 
بطولة قطر كالسيك لالسكواش 
الخامس  املــصــنــف  عــلــى  تغلبه  بــعــد   ،2020
في العالم النيوزيلندي بول كول، في الدور 
على مالعب  أقيم  الــذي  للمسابقة،  النهائي 
للتنس واالســكــواش.  الدولي  مجمع خليفة 
وحسم فرج املشهد الختامي بثالثة أشواط 
لواحد، جاءت تفاصيلها 11-8 و6-11 و9-11 
و11-9، في لقاء استغرق 61 دقيقة، ليحصد 
لقب البطولة التي تقدر قيمة جوائزها بـ175 
ألـــف دوالر، واملــصــنــفــة بــفــئــة الــبــالتــيــنــيــوم، 

بطولة قطر 
لالسكواش
علي فرج يحتفظ باللقب

بلقبه  االحتفاظ  في  فرج  علي  المصري  نجح 
بعد  لالسكواش،  كالسيك  قطر  لبطولة  بطال 
بول  النيوزيلندي  الخامس  المصنف  على  تغلبه 
النهائي  اللقاء  في  لواحد،  أشواط  بثالثة  كول 

لنسخة عام 2020

تقرير

وهي أعلى فئة ببطوالت االسكواش، وليعزز 
ــه لــلــتــصــنــيــف الـــعـــاملـــي بــالــتــتــويــج  ــ ــدارتـ ــ صـ
فــي ثــانــي ألــقــابــه بــعــد الــتــوقــف بسبب أزمــة 
واملباراة  التتويج  كورونا. وحضر  فيروس 
ثاني  آل  بــن حمد  جــوعــان  الشيخ  النهائية 
رئــيــس اللجنة األوملــبــيــة الــقــطــريــة، ونــاصــر 

ــاد الــتــنــس  ــن غـــانـــم الــخــلــيــفــي رئـــيـــس اتـــحـ بـ
ــــارق  ــة الــــطــــائــــرة، وطـ ــريـــشـ واالســـــكـــــواش والـ
العام لالتحاد، واليكس جوف  األمــن  زينل 
املحترفن.  االســكــواش  رابطة العبي  رئيس 
ــاراة الــنــهــائــيــة، بعد  ــبـ ــان فـــرج قـــد بــلــغ املـ وكــ
تغلبه على مواطنه بطل العالم طارق مؤمن 
بثالثة أشواط وبواقع )11-9 و11-2 و4-11( 
فــي املــبــاراة الــتــي جمعتهما بــالــدور نصف 
الـــ12  كــول على املصنف  فــاز  النهائي، فيما 
فــي الــعــالــم، املــصــري فـــارس دســوقــي بثالثة 
11-9 و11-0 و0-11  وبــواقــع  نظيفة  أشـــواط 

في لقاء استغرق 37 دقيقة فقط.
ويــعــد هـــذا الــلــقــب هـــو الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
لـــالعـــب املــــصــــري فــــي بـــطـــولـــة قـــطـــر كــالســيــك 
فاز  عندما   2018 عــام  األول  بعد  لالسكواش 
ــر  فـــي الــنــهــائــي عــلــى األملـــانـــي ســيــمــون روزنــ
بــواقــع 11- 9 و 11- 7 و 11- 5. وانــضــم فرج 
إلــى مواطنه كريم درويــش واإلنكليزي بيتر 
نــيــكــول الــلــذيــن حــقــقــا الــلــقــب مــرتــن مـــن قبل 
ــر محمد  فــي قــطــر، ولــكــن يبقى املــصــري اآلخـ
الشوربجي املصنف الثاني عامليا حاليا هو 
األكــثــر تــتــويــجــا بــلــقــب بــطــولــة قــطــر كالسيك 

لالسكواش بـ3 مناسبات. 
الــفــوز والتتويج، عبر  لــه عقب  وفــي تصريح 
علي فرج عن سعادته الغامرة بتحقيق لقب 
بطولة قطر كالسيك للمرة الثانية، وقال في 
الــقــطــريــة  تــصــريــحــات نقلتها وكـــالـــة األنـــبـــاء 
)قنا(: »إنني سعيد للغاية بالفوز والتتويج 
هنا في قطر للمرة الثانية حيث إن بطولة قطر 
من املحببة إلى قلبي وأشعر بأنني ألعب على 
أرضـــي وأمـــام جــمــهــوري«. وأضـــاف فــرج »أنــا 
وللجنة  للعبة  القطري  لالتحاد  كثيرا  ممنت 
املنظمة على هذا التنظيم الرائع واملجهودات 
ــبــــارة الـــتـــي قـــدمـــوهـــا خـــــالل اســتــضــافــة  الــــجــ
الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي نــعــتــبــرهــا مــــن أهـــــم وأقـــــوى 
املحترفن«.  الالعبن  أجــنــدة  على  البطوالت 
وأكد املصنف األول على العالم أن »مسؤولي 
الفنادق  فــي  التسهيالت  كــل  وفـــروا  البطولة 
واملــالعــب وكانت اإلجـــراءات االحترازية على 
أعلى مستوى األمر الذي جعلنا نلعب ونحن 
فــي غاية األمـــان واالطــمــئــنــان، وقدمنا كــل ما 
لدينا لكي نسعد الجميع ويبقى لقب بطولة 
قطر كالسيك عربيا مصريا«. وحول املباراة 
ــــرج »كــــانــــت صــعــبــة لــلــغــايــة  ــــال فـ الــنــهــائــيــة قـ
النيوزيلندي من  الــالعــب  بــه  ملــا يتمتع  نظرا 
كــول العــب مميز وقد  بــول  كبيرة.  إمكانيات 
الثالث  الشوطن  في  وخاصة  كثيرا  أتعبني 
والرابع ولكني تمكنت في النهاية من اللعب 

علي فرج عزز صدارته 
للتصنيف العالمي بعد 

الفوز ببطولة قطر

)Getty/علي فرج حصد لقبه الثاني ببطولة قطر )أليكس ليفزي

عــلــى نـــقـــاط ضــعــفــه وحــقــقــت الـــفـــوز والــلــقــب 
األغــلــى فــي قــطــر«. مــن جانبه، خــاض الالعب 
النيوزيلندي بول كول، النهائي الثاني له في 
كــان خسر نهائي  الــتــوالــي، بعدما  قطر على 
استضافتها  التي  لالسكواش  العالم  بطولة 
الدوحة عام 2019 أمام الالعب املصري اآلخر 

طارق مؤمن.
وقــال بول كول في تصريحات نقلتها )قنا(: 
ندا  وكــان  عامليا  األول  باملصنف  »اصطدمت 
قويا لــه خــالل أشـــواط املــبــاراة ولــم يحالفني 
الـــفـــوز«. وأبــــدى ناصر  الــتــوفــيــق فــي تحقيق 
بـــن غـــانـــم الــخــلــيــفــي، رئـــيـــس اتـــحـــاد الــتــنــس 

الــتــنــس واالســـكـــواش والــريــشــة الــطــائــرة لكي 
نواصل النجاح الذي تحققه قطر في أصعب 
الظروف، وقدمنا بطولة قطر كالسيك 2020 
فــي أبــهــى صــــورة وأفــضــل تنظيم ومــســتــوى 
وبشهادة  املحترفن  املصنفن  الالعبن  مــن 
الــجــمــيــع، العــبــن ومــتــابــعــن وفـــي مقدمتهم 
رئــيــس اتــحــاد العــبــي االســـكـــواش املحترفن 
اليكس جوف«. وقّدم رئيس االتحاد القطري 
الـــشـــكـــر لــلــشــيــخ جــــوعــــان بــــن حـــمـــد آل ثــانــي 
رئيس اللجنة األوملبية، على حضوره املباراة 
النهائية وتتويجه البطل الفائز، وعلى الدعم 
الــكــبــيــر مـــن جــانــب الــلــجــنــة األوملــبــيــة ولجنة 

ــة الــــطــــائــــرة، ســـــروره  ــريــــشــ واالســــــكــــــواش والــ
الــبــالــغ بــالــنــجــاح الــــذي حــقــقــتــه بــطــولــة قطر 
املستويات  كافة  الدولية 2020 على  كالسيك 
الرغم  على  واإلعــالمــيــة،  والفنية  التنظيمية 
ــظـــروف الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم حــالــيــا  مـــن الـ
في  الخليفي  وقـــال  كـــورونـــا.  جــائــحــة  بسبب 
عقب  )قــنــا(  القطرية  األنــبــاء  لوكالة  تصريح 
حضوره نهائي البطولة: »ليس بغريب على 
قــطــر تــحــقــيــق الــنــجــاح فـــي أصـــعـــب الـــظـــروف 
ــــوالت عــاملــيــة  ــطـ ــ ــة تـــنـــظـــيـــم بـ ــلــــدوحــ ــق لــ ــبــ وســ
ومــنــافــســات قــاريــة خـــالل الــشــهــور املــاضــيــة«. 
ــدور علينا فــي اتــحــاد  ــــاف: »لــقــد جـــاء الــ وأضـ

إدارة األزمــــات واإلجـــــراءات االحــتــرازيــة التي 
تــم اتباعها وكـــان لها أكــبــر األثـــر فــي اكتمال 
البطل  الخليفي  هنأ  كما  الــنــجــاح.  منظومة 
املــصــري عــلــي فـــرج بــالــتــتــويــج الــثــانــي لــه في 
بطولة قطر كالسيك، وقال إن فرج يسير على 
نهج األبطال الذين سبقوه مثل عمرو شبانة 
ورامــــي عــاشــور وكــريــم عــبــدالــجــواد ومحمد 
الشوربجي. وهنأ أيضا الالعب النيوزيلندي 
بـــول كـــول عــلــى املــســتــوى الــرائــع الـــذي قــدمــه، 
مؤكدا أنه العب كبير أيضا وقّدم مباراة قوية 

وكان ندا قويا للمصنف األول عامليا. 
ــــرج قــــد اســـتـــهـــل مــــشــــواره فــي  ــان عـــلـــي فـ ــ وكــ

الــبــطــولــة الــحــالــيــة بــدايــة مــن الــــدور الــثــانــي 
بعدما جنبته القرعة خوض مباريات الدور 
الثمانية  املصنفن  بجانب  الرئيسي  األول 
ــلـــى اإلنـــكـــلـــيـــزي ريــتــشــي  األوائـــــــــــل، وفـــــــاز عـ
فــالوس 3- صفر ليتأهل إلــى ثمن النهائي. 
وفــي هــذا الـــدور، فــاز على املاليزي أيــان يو 
ــع الــنــهــائــي،  يـــانـــغ 3 -صـــفـــر وتـــأهـــل إلــــى ربــ
ثــم تغلب فــي ربـــع الــنــهــائــي بــصــعــوبــة على 
الخامس  املصنف  الياس  دييغو  البيروفي 
3- 2، أمــا فــي نصف النهائي، فقد فــاز على 
مواطنه طارق مؤمن بطل العالم واملصنف 

الثالث على مستوى العالم.
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لندن ـ العربي الجديد

شهدت املالعب األوروبية العديد 
من األحداث إن كان على مستوى 
النجم األرجنتيني ليونيل  تألق 
ميسي، إضافة النتصار مانشستر يونايتد 
عــلــى إيــفــرتــون وفــــوز تــشــلــســي، لــكــن األبـــرز 
بقي تألق العديد من الالعبني العرب، فيما 
أمـــل مــع فريقه  عـــاش عيسى مــانــدي خيبة 

ريال بيتيس.

ديلور يعود للتسجيل
لزيارة  ديلور،  أنــدي  الجزائري،  النجم  عــاد 

تألق عربي وخيبة
تألق الالعب أندي ديلور مع فريقه مونبلييه حين قاده لتحقيق الفوز على بوردو بهدفين دون 
مقابل، فيما ظهر النجم المغربي حكيم زياش بمستوى مميز مع فريقه تشلسي، وهذا األمر حدث 

أيضًا مع الالعب الجزائري سعيد بن رحمة، فيما تعّرض عيسى ماندي لطرد أمام برشلونة

3031
رياضة

تقرير

الــشــبــاك مـــن جــديــد بــعــد غــيــابــه فـــي الــفــتــرة 
األخيرة، وذلك عندما تنقل فريقه مونبلييه 
ــاد أتـــلـــنـــتـــيـــك« ملـــواجـــهـــة  ــ ــتـ ــ إلـــــى مـــلـــعـــب »اسـ
)10( من  ــبـــوع الـــــــ نــــادي بـــــوردو ضــمــن األسـ
ــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم.  مــنــافــســات الــ
 )67( ــــدي ديـــلـــور فـــي الــدقــيــقــة الــــــ وانـــفـــرد أنـ
بـــحـــارس مــرمــى بــــــوردو، بـــونـــوا كــوســتــيــل، 
الشباك،  فــي  كبيرة  الــكــرة بسهولة  ووضـــع 
افتتح  الـــذي  لفريقه  الــثــانــي  الــهــدف  ليكون 
بــاب التسجيل في الشوط األول عن طريق 
ــــوران مـــولـــيـــت. ويـــعـــد هـــــذا الــــهــــدف هــو  ــلـ ــ فـ
الرابع ألنــدي ديلور هذا املوسم، الــذي جاء 
)465( دقــيــقــة،  لــــــ بــعــد غــيــابــه عــن التسجيل 

ــدوري  ــ ـــع مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة فــــي الــ ــ أي أربـ
الــفــرنــســي، إضــافــة إلــى املــبــاراتــني الوديتني 
ــري  ــزائـ ــجـ ــع املـــنـــتـــخـــب الـ الـــلـــتـــني لــعــبــهــمــا مــ
الــشــهــر املـــاضـــي ضـــد نــيــجــيــريــا واملــكــســيــك. 
الــخــاص  أتلنتيك«  »اســتــاد  ملعب  ويعتبر 
بنادي بوردو أحد املالعب التي يتألق فيها 
سجل  الـــذي  الــجــزائــري،  املهاجم  باستمرار 
الــتــوالــي، وكلها  الــثــالــث عــلــى  فــيــه للموسم 
عادت باالنتصار لفريق مونبولييه. وعلى 
الــصــعــيــد الــشــخــصــي، وصــــل أنـــــدي ديــلــور 
)50( طـــوال تــاريــخ ظــهــوره في  ـــ إلــى هــدفــه الــ
ــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم،  ــ مــنــافــســات الــ
مــع مونبلييه، و12  أن سجل 27 هدفًا  بعد 
هدفًا مع كون و10 أهداف مع تولوز، إضافة 
إلـــى هـــدف آخـــر مــع نــاديــه األول أجاكسيو. 
وأصــبــح أنــدي ديــلــور تاسع العــب جزائري 
يــصــل إلـــى 50 هــدفــًا فــي »الــلــيــغ 1«، بــعــد أن 
سبقه إلى ذلك العديد من النجوم على غرار 
األســطــورة رشــيــد مخلوفي، ونــجــم باريس 
ــان جـــيـــرمـــان الـــســـابـــق مــصــطــفــى دحــلــب،  ســ
إضــافــة إلــى الشريف وجــانــي مسجل هدف 
فوز الجزائر ببطولة أمم أفريقيا عام 1990.

زياش ملك »األسيست«
يــســتــمــر الــنــجــم املــغــربــي حــيــكــم زيـــــاش، في 
ــة فــريــقــه  ــقــ ــم مـــســـتـــويـــاتـــه املــــمــــيــــزة رفــ ــديـ ــقـ تـ
تــشــلــســي اإلنــكــلــيــزي، الــــذي انــتــقــل إلــيــه في 
امليركاتو األخير، قادما من صفوف أياكس، 
عـــمـــالق الـــكـــرة الــهــولــنــديــة. وانـــدمـــج صــانــع 
ألــعــاب »أســــود األطــلــس« ســريــعــا مــع كتيبة 
املـــديـــر الــفــنــي فـــرانـــك المــــبــــارد، وبـــــات أحــد 
املواجهات  في  خصوصا  املؤثرين،  النجوم 
األخيرة، وكانت آخر إبداعاته خالل مواجهة 
»الــبــلــوز« لشيفليد يــونــايــتــد، فــي األســبــوع 
ـــ8 مـــن الـــــــدوري، الـــتـــي صــنــع فــيــهــا الــنــجــم  ــ الـ
انتهى 1-4.  الــذي  اللقاء  املغربي هدفني، في 
أبــراهــام  وســاهــم زيــاش بهدف زميله تامي 
الــــذي ســجــل األول، بــتــمــريــرة مــن الــكــرواتــي 
ماتيو كوفاتشيتش، وبعدها عكس عرضية 
لــبــيــنــجــامــني تـــشـــايـــلـــويـــل صــــاحــــب الـــهـــدف 
الثاني، وختمها بتنفيذ كرة ثابتة على رأس 
الهدف  أحرز  الذي  البرازيلي تياغو سيلفا، 
الــثــالــث. وبـــات الــالعــب مــســاهــمــًا بــــ4 أهـــداف 
بشكل مباشر في البريميرليغ، بعدما سجل 
هدفًا وحــيــدًا حتى اآلن، فــي الــوقــت الــذي لم 
فــرص في  فــي صناعة  ينجح فيه أي العــب 
مباراة بالدوري اإلنكليزي هذا املوسم أكثر 
مــن زيــــاش ضــد شيفيلد يــونــايــتــد، بــعــد أن 
صــنــع 6 فـــرص وتــمــريــرتــني حــاســمــتــني. ولــم 
تــخــل مــواجــهــة شــيــفــيــلــد مـــن ملـــحـــات زيـــاش 
فاصاًل مميزًا، تجاوز  قــدم  أن  بعد  املهارية، 

ديلور سجل هدفًا 
في فوز فريقه على 

بوردو الفرنسي

بايلو بديًال لسيليسين  الحارس جوستين  هولندا تستدعي 
المصاب

علم منتخب هولندا لكرة القدم بإصابة الحارس 
ــاًء عـــلـــيـــه اســـتـــدعـــى  ــ ــنـ ــ يـــاســـبـــر ســيــلــيــســن، وبـ
جوستن بايلو، حارس فريق فينورد، بدياًل له 
في القائمة استعدادًا ملواجهة إسبانيا وديًا في 
11 من الشهر الحالي. وأشار االتحاد الهولندي 
لكرة القدم في بيان مقتضب له إلى أن »حارس 
فريق فالنسيا مصاب. واملــدرب الوطني فرانك 
لــه«. وشارك  دي بور استدعى جوستن بدياًل 
املختلفة  العمرية  الفئات  فــي  سنة(   22( بايلو 
ملنتخب »الطواحن الهولندية« كما يعد الحارس 
ــي لـــنـــادي فــيــنــورد مــنــذ شــهــر كــانــون  ــاسـ األسـ
الــثــانــي/يــنــايــر املـــاضـــي. ويــتــواجــد فـــي الــقــائــمــة 
حاليًا كــل مــن مــاركــو بــيــزوت )إيـــه زد ألكمار( 
وتيم كرول )نورويتش سيتي( في مركز حراسة املرمى باإلضافة إلى بايلو املنضم 

مؤخرًا.

بحضور  الطبي  المجال  في  لعاملين  ستسمح  البحرين 
سباقي فورموال 1

سيتمكن عدد قليل من العاملن بالقطاع الطبي من حضور سباقي الجائزة الكبرى 
الثاني/نوفمبر  أواخــر شهر تشرين  في  البحرين  اللذين ستحتضنهما   1 لفورموال 
الحالي وبداية شهر كانون األول/ديسمبر املقبل، وذلك تقديرًا ملجهوداتهم في التصدي 
النتشار الفيروس، وذلك وفقًا ملا أعلنه منظمو السباقن. وأكد منظمو حلبة البحرين 
الدولية في بيان أن جولتي موسم 2020 من بطولة العالم لسيارات الفئة األولى )فورموال 
الصخير  الثاني/نوفمبر وجائزة  يوم 29 تشرين  الكبرى  البحرين  1(، وهما جائزة 
الكبرى يوم 6 كانون األول/ديسمبر، ستقامان دون إتاحة املجال أمام الجماهير لكنها 
املدرجات.  من  السباقن  ملتابعة  وأسرهم  الصحي  املجال  في  للعاملن  فقط  ستتيح 
للعاملن  املذهلن  وااللتزام  باملساهمة  »اعترافًا  يأتي  االستثناء  أن هذا  إلى  وأشــارت 
البحرين إللغاء سباق جائزتها  الفيروس«. واضطرت  الصحي في مواجهة  باملجال 
الكبرى، الذي كان مقررًا بشكل مبدئي في 22 آذار/مارس املاضي بسبب الفيروس، 
قبل أن تستضيف السباقن في النهاية في الفترة من 26 وحتى 29 تشرين الثاني/

نوفمبر، وبن 4 حتى 6 كانون األول/ديسمبر.

يشكو  كــان  ألنــه  بيتيس  أمــام  يبدأ  لم  ميسي   كــومــان: 
من آالم

أوضـــح الــهــولــنــدي رونــالــد كــومــان مـــدرب فريق 
بــرشــلــونــة بــعــد انــتــصــار فــريــقــه الــكــاســح على 
الجولة  إطـــار  فــي   )2-5( بنتيجة  بيتيس  ريـــال 
ــا«، أن قــائــد  ــغـ ــيـ ــلـ الـــتـــاســـعـــة مــــن مـــنـــافـــســـات »الـ
الفريق، األرجنتيني ليونيل ميسي، »سيشارك 
كــأســاســي طــاملــا أنـــه ال يــشــكــو مـــن أي آالم أو 
إصــــابــــة«، وذلـــــك بــعــد أن جــلــس الـــالعـــب على 
مقاعد البدالء في بداية املباراة. وقال كومان في 
ملعب  احتضنها  التي  املباراة  بعد  تصريحات 
ــو«: »نــتــحــدث مـــع مــيــســي، ألنـــه أنــهــى  »كـــامـــب نــ
أوروبــا  أبطال  مــبــاراة دينامو كييف في دوري 
وسط شكوى من بعض اآلالم ولم يكن جاهزًا 

للمشاركة في املباراة بأكملها«.

بطولة  باستضافة  »كــورونــا«  إجـــراءات  تختبر  طوكيو 
دولية للجمباز

تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو بطولة ودية دولية للجمباز الفني بمشاركة 32 
انتشار فيروس  للحد من  الهادفة  أربع دول، وذلك كاختبار إلجراءاتها  رياضيًا من 
كورونا. وينظم البطولة االتحاد الدولي للجمباز )FIG( وسيجمع ممثلن عن الواليات 
الوطنية  ــيــابــان، سيتنافسون داخـــل صــالــة يــويــوجــي  املــتــحــدة وروســيــا والــصــن وال
وهي  والتضامن،  الصداقة  مسابقة  اســم  البطولة  على  وُأطــلــق  طوكيو.  في  للجمباز 
أول بطولة دولية يتم اختبار تنظيمها منذ أن بــدأت اليابان في إغــالق حدودها على 
الزوار األجانب في أوائل شهر نيسان/إبريل املاضي، لتجنب انتشار الفيروس. وقال 
العب الجمباز الياباني، كوهي أوشيمورا والذي سبق له الحصول على ميدالية أوملبية: 
»أعلم أنها بطولة خاصة بالنسبة للكثيرين، رغم أنها بالنسبة لي خطوة أخرى نحو 
املشاركة في الدورة األوملبية القادمة«. ووصل الرياضيون إلى طوكيو وسط إجراءات 
بــزات تغطيهم من  الالعبون الصينيون  ارتــدى  املثال  صحية خاصة، إذ على سبيل 

الرأس وحتى القدمن مرتدين أقنعة وقفازات ونظارات واقية.

البريطانية  و2018 و2019، وكذلك ودع بطولة »ويمبلدون« 
من الدور األول أعوام )2014، 2015، 2016، 2018 و2019(، 
عامي  املفتوحة  أميركا  بطولة  في  الثاني  الــدور  من  وخــرج 
حــقــق  »الـــــزوجـــــي«  فـــئـــة  مـــنـــافـــســـات  ــي  ــ وفـ و2016.   2014
انتصارات  بنسبة  66 خسارة  مقابل  فــوزًا   44 ديلبونيس 
بلغت 40% ويحتل اليوم املركز الـ149 في التصنيف العاملي 
الفئة. وفي منافسات »الغراند ســالم« فئة  للرجال في هذه 
ــــدور الــثــانــي فــي بطولة  »الـــزوجـــي«، خـــرج ديــلــبــونــيــس مــن ال
الثالث في بطولة  الــدور  أستراليا املفتوحة عام 2020، ومن 
فرنسا املفتوحة عام 2019. كما خرج من الدور الثاني في 
بطولة »ويمبلدون« عامي 2016 و2018، وكذلك ودع الالعب 
الــدور  مــن  املفتوحة  أمــيــركــا  بطولة  منافسات  األرجنتيني 
في  ديلبونيس  وشـــارك  كما  و2019.   2015 عــامــي  الثاني 

بطولة كأس »ديفيس« وُتوج باللقب في عام 2016.

عام  املفتوحة  أملانيا  بطولة  إلــى  ديلبونيس  الــالعــب  وتــأهــل 
2013 وتفوق على تومي روبريدو ثم ديميتري تورسونوف 
اإلسباني  النجم  على  تفوقه  وبعد  فيرداسكو.  وفيرناندو 
)فيرداسكو( تأهل ديلبونيس إلى الدور نصف النهائي ضد 

السويسري روجيه فيدرير.
لــه فــي مسيرته  انــتــصــار  أفــضــل  ــذاك  آنــ وحــقــق ديلبونيس 
الرياضية ليصل إلى املباراة النهائية آنذاك، لكنه خسر أمام 
الجيدة  النتائج  هــذه  وبسبب  وصيفًا،  وحــّل  فونيني  فابيو 

دخل قائمة أول 100 مصنف تنس في العالم. 
وفي عام 2014، ُتوج بأول لقب له في البطوالت الدولية عندما 
تفوق على باولو لورينزي )6 – 4(، )6 – 3( و)6 – 4( في 
املفتوحة عام 2014. وبعد  البرازيل  لبطولة  النهائية  املباراة 
هذا االنتصار نجح ديلبونيس في الوصول إلى املركز الـ44 

في التصنيف العاملي للرجال.

رياض الترك

ولـــد العـــب الــتــنــس األرجــنــتــيــنــي فــيــديــريــكــو ديــلــبــونــيــس في 
الخامس من شهر أكتوبر/ تشرين األول عام 1990. ويبلغ 
طول الالعب مترا و93 سنتمترًا وأمسى العب تنس محترفا 
وُيــدربــه غوستافو  الــُيــســرى   باليد  عــام 2007 ويلعب  فــي 
 4 قــدرهــا  خــالل مسيرته  مالية  أربــاحــًا  وحقق  تافيرنيني، 

مالين و188 ألف دوالر أميركي.
ديلبونيس 126  ــفـــردي«، حــقــق  »الـ مــنــافــســات  عــلــى صعيد 
 %46 بلغت  انــتــصــارات  بنسبة  خــســارة   147 مقابل  فـــوزًا 
ويحتل اليوم املركز الـ78 في التصنيف العاملي للرجال. وفي 
»الــفــردي«، خرج ديلبونيس  فئة  »الغراند ســالم«  منافسات 
عــام 2016،  املفتوحة  أستراليا  بطولة  فــي  الثالث  الـــدور  مــن 
أعــوام 2013  الثاني في بطولة فرنسا املفتوحة  الــدور  ومــن 

فيديريكو ديـلبونيس

على هامش الحدث

العب تنس 
أرجنتيني يحتل 

المركز الـ78 في 
التصنيف العالمي 

للرجال

حكيم زياش ساهم 
بهدفين خالل فوز 
فريقه تشلسي على 
شيفيلد يونايتد )مارك 
)Getty/أتكينز

حامل لقب الدوري اإلسبان

منافسات  في  األولــى  بصمته  رحمة،  بن  سعيد  الجزائري  النجم  ترك 
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم، وهذا في المواجهة المثيرة التي 
حقق فيها فريقه ويستهام فوزًا بهدف نظيف أمام الضيف فولهام 
الـ70  في »ديربي« لندني مثير. ودخل بن رحمة احتياطيًا في الدقيقة 
وفك  اإلضافة  تقديم  أجل  من  فورناليس،  بابلو  اإلسباني  زميله  مكان 
الـ91،  الدقيقة  في  رائع  بعمل  كان  ما  وهو  فولهام،  دفاع  شيفرة 

عندما أهدى كرة الهدف لزميله التشيكي توماس سوسيك.

صناعة بن رحمة

وجه رياضي

مـــن خــاللــه أحـــد مــدافــعــي الــفــريــق املــنــافــس، 
لينّصب نفسه رجل املباراة األول وبجدارة.

خيبة أمل لماندي
خــّيــب النجم الــجــزائــري عيسى مــانــدي آمــال 
الذي دخل  الفني مانويل بيليغريني،  املدير 
مباراة برشلونة بنية إسقاطه في عقر داره، 
ــبــــوع الـــتـــاســـع مـــن الـــــدوري  ــاراة األســ ــبــ فـــي مــ
اإلســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم، وفــيــهــا تــعــّرض قلب 
الثاني.  دفــاع »املحاربني« للطرد في الشوط 
ــــدي كــــــرة هــــــدف مـــحـــّقـــق عــنــدمــا  ــانـ ــ ــع مـ ــنــ ومــ
ــدة عـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــي نــحــو  ــديـ اتـــجـــهـــت تـــسـ
الــشــبــاك، إال أّنــــه أوقــفــهــا بــيــده، وتــســّبــب في 
ميسي،  ليونيل  الــبــديــل  جـــزاء سجلها  ركــلــة 
ــى ارتــكــبــهــا  ــ ــــي الـــركـــلـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد أولــ وهـ
بــــدوره عــلــى أنــســو فــاتــي فــي الــشــوط األول، 
وضيعها الفرنسي أنطوان غريزمان. وتلقى 
بطل أفريقيا البطاقة الحمراء الثانية له في 
الحمراء،  البطاقات  سنة  لتكون   ،2020 سنة 
حــيــث وّجـــه لــه الــحــكــم غييرمو كــــوادرا طــردًا 
مباشرًا، مما كّلفه عقوبة قد تصل لتضييع 
مباراتني أمام أتليتك بلباو وأيبار. وتحّصل 
الـــدولـــي الــجــزائــري عــلــى الــبــطــاقــة الــســادســة 
فــي مـــشـــواره، وكــانــت جميعها مــع الــنــوادي 
الــتــي لــعــب لــهــا فــي فــرنــســا وإســبــانــيــا، علمًا 
ــرًا، والــنــصــف  ــاشـ ــبـ أن نــصــفــهــا كــــان طـــــردًا مـ
الثانية.  الصفراء  البطاقة  تلقيه  بعد  الثاني 
الــطــرد األول ملــانــدي ســنــة 2020 أمــام  وكــــان 
مــبــاراة شــهــدت سقوطًا مدويًا  فــي  خيتافي، 
بينما  أهـــداف مقابل صــفــر،  لــزمــالئــه بثالثة 
كانت الثانية ضد برشلونة، في املباراة التي 
الــســبــت، وانــتــهــت كــذلــك بنتيجة  يـــوم  لعبت 
ثقيلة لصالح النادي الكتالوني. ومقارنة مع 
الحالية )2020(  السنة  فإن  املواسم األخيرة، 
تبدو األسوأ للمدافع الجزائري، بعدما ُطرد 
مّرة واحدة بني 2017 و2020، وكان ذلك أمام 
أيبار، وقبلها مــّرة واحــدة مع ناديه السابق 
ــه مـــونـــاكـــو،  ــ ريـــمـــس الـــفـــرنـــســـي، عـــنـــدمـــا واجــ
وكانت في غضون 3 سنوات وبالضبط بني 
مــانــدي  عــيــســى  عــامــي 2014 و2017. وظــهــر 
فاقدًا لتركيزه في املوسم الحالي، بالنظر ملا 
عاشه في فترة االنتقاالت الصيفية وارتباط 
اســمــه بـــنـــادي لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي، قــبــل أن 
يستمر ملوسم آخر على األقل بألوان النادي 
األندلسي، الذي ما زال يفاوضه على تجديد 
عقده الذي ينتهي صيف العام املقبل. وسبق 
لــلــمــدافــع املـــخـــضـــرم أن حــصــل عــلــى بــطــاقــة 
ــمـــس مــوســم  حــــمــــراء مــــع فـــريـــقـــه الـــســـابـــق ريـ
أن  له  لم يسبق  أنــه  العلم  )2013/2012(، مع 
الجزائري،  املنتخب  مــع  حــمــراء  بطاقة  تلقى 
كما كانت جميع حــاالت الطرد التي تعّرض 
لها في منافسات الدوري فقط، رغم مشاركته 
في مسابقات أخرى، سواء في كؤوس محلية 

أو منافسة الدوري األوروبي.

أكدت تقارير صحافية أن فريق برشلونة سيواجه صعوبات في دعم خط هجومه بعد 
رحيل األوروغــوايــانــي لويس ســواريــز إلــى صفوف أتلتيكو مــدريــد، وبــاألخــص فــي ضم 
املهاجم النرويجي الواعد إرلينغ هاالند، الذي قد تصل قيمته ألكثر من 90 مليون يورو. 
كــان سيكلف خزينة  هــاالنــد  أن  إلــى  الكتالونية  ديبورتيفو(  )مــونــدو  وأشـــارت صحيفة 
لكن  الشتوية 2020/2019،  االنتقاالت  لو ضمه خالل موسم  برشلونة 20 مليونًا فقط، 

بوروسيا دورتموند األملاني حصل عليه بهذا املقابل قادمًا من سالزبورغ النمساوي.

صورة في خبر

هاالند بـ90 مليونًا
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