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)Getty/ميدفيديف أصبح الرابع عالميًا )جيان كاتوفي

ميدفيديف بطل باريس

كشف الدولي الهولندي ممفيس ديباي، نجم 
فريق ليون الفرنسي، عن إمكانية الرحيل عن 

صفوف فريقه خالل فترة االنتقاالت الشتوية، 
بعد أن كان قريبا من االنضمام لبرشلونة في 
الصيف املاضي. وبحسب صحيفة »سبورت« 
اإلسبانية، سئل ديباي عقب مباراة ليون أمام 
سانت إيتيان، عما إذا كان سينهي املوسم مع 

ليون، فرد: »تسألني كثيرا هذا السؤال، لكنني لن 
أقدم وعودا لست متأكدا من أنني سأفي بها«.

تغلب بوكا جونيورز على مضيفه نيويلز أولد 
بويز بهدفني نظيفني في الجولة الثانية من بطولة 

كأس رابطة املحترفني األرجنتينية. وجاء هدفا 
بوكا عبر كارلوس تيفيز وليساندرو لوبيز، ليرفع 
الفريق رصيده إلى ست نقاط ويتصدر املجموعة 
الرابعة متقدما بنقطتني على تاييريس الوصيف. 
ويتصدر املجموعة أتلتيكو توكومان بست نقاط 

متقدما بنقطتني على أونيون الوصيف، فيما يحل 
أرسنال ساراندي ثالثا بنقطة.

قادت ثنائية إدواردو ساشا أتلتيكو مينيرو 
إلى املركز الثاني في الدوري البرازيلي، بعد 

فوز ساحق 4-0 على فالمنغو حامل اللقب. وبدأ 
أتلتيكو املباراة بطريقة رائعة وتقدم 2-0 بفضل 

هدفي ساشا وكينو. وسجل ساشا هدفه الثاني، 
ثم زاد فيدريكو زاراكو من معاناة فالمنغو حني 

أحرز الهدف الرابع. وهذه ثالث مباراة على 
التوالي لفالمنغو بدون فوز، وثاني لقاء على 

التوالي تهتز فيه شباكه 4 مرات.

ديباي يلمح 
إلى إمكانية الرحيل 

عن صفوف ليون

فوز بوكا على أولد بويز 
بكأس رابطة المحترفين 

األرجنتينية

هزيمة جديدة 
لفالمنغو في الدوري 

البرازيلي
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المال طالب الفرق 
األخرى أن تبذل جهدها 

بالموسم الجديد

سوسيداد يهزم غرناطة ويواصل صدارة الليغا 
واصل ريال سوسيداد سلسلة نتائجه الرائعة في الليغا، هذا املوسم، بعدما 
غرناطة،  ضيفه  حساب  على   ،)0-2( التوالي  على  الخامس  انتصاره  حصد 
الباسكي  الفريق  أنهى  أرينا(،  التاسعة. وعلى ملعبه )ريالي  الجولة  إطــار  في 
املدافع  توقيع  حمال  اللذين  بالهدفني  األول،  الــشــوط  فــي  »إكلينيكيا«  املــبــاراة 
املخضرم، ناتشو مونريال، والهداف ميكيل أويــارزابــال من ركلة جــزاء، وهو 
الهدافني،  به صــدارة  ليعتلي  الليغا،  في  املوسم  هــذا  لألخير  الــســادس  الهدف 
وليرفع سوسيداد رصيده بهذه النتيجة إلى 20 نقطة، محتال صدارة الليغا، 
في املقابل، سقط الفريق األندلسي في فخ الخسارة الثانية، هذا املوسم، ليظل 

رصيده عند 14 نقطة، في املركز الخامس.

فوز صعب لنابولي في الكالتشيو
احتاج نابولي إلى هدف فيكتور أوسيمن، صاحب أغلى صفقة في تاريخه، 
في  بولونيا،  على مضيفه  ليفوز 1-صفر  أوسبينا،  ديفيد  الحارس  وتألق 
جينارو  مدربه  النتقادات  تعرض  الــذي  نابولي،  وفــرض  اإليطالي.  الـــدوري 
غاتوزو، رغم فوزه 2-1 على رايكا في الدوري األوروبي، سيطرته وتقدم في 
الدقيقة 23، ليقفز إلى املركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما يملك بولونيا 

6 نقاط.

إنتر يكتفي بالتعادل اإليجابي مع أتالنتا
التي جمعتهما  املباراة  أتاالنتا بهدف ملثله، في  إنتر ميالن مع ضيفه  تعادل 
اإليطالي.  الـــدوري  السابع من  األســبــوع  إطــار منافسات  بملعب جيويس، في 
وسجل الوتارو مارتينيز هدف إنتر، وأدرك أليكسي ميرانشوك هدف التعديل 

ليواصل إنتر عجزه عن تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة على التوالي في 
الدوري، ودوري أبطال أوروبا. وبهذا التعادل، رفع أتاالنتا رصيده إلى 13 نقطة 

باملركز الخامس، كما رفع إنتر رصيده إلى 12 نقطة باملركز السادس.

ليون يتجاوز عقبة سانت إيتيان بالدوري الفرنسي
حقق ليون فوزا ثمينا على ضيفه سانت إيتيان، بهدفني لواحد، بعد أن كان 
متأخرا بهدف نظيف في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي. وتقدم سانت 
مرماه،  في  بالخطأ  لوبيز  أنتوني  البرتغالي  املرمى  حــارس  بتسجيل  إيتيان 
بينما تعادل املهاجم الزيمبابوي تينو كاديوير لليون، وأضاف كاديوير الهدف 
الثاني له ولفريقه. وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليون إلى 17 نقطة في املركز 

الخامس، بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 10 نقاط في املركز الـ15.

انتصار مهم لليفركوزن على مونشنغالدباخ 
بالبوندسليغا

فاز باير ليفركوزن على ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ بنتيجة )4-3(، في 
الجولة السابعة من الدوري األملاني. وعلى ملعب )باي أرينا(، سجل ألصحاب 
بايلي  وليون  بمناسبتني  أالريــو  لوكاس  األرجنتيني  املهاجم  من  كل  األرض 
الرس  مــن  كــل  للضيوف  أحـــرز  بينما  باومغارتلينغر،  يــولــيــان  والــنــمــســاوي 
شتيندل من ركلتي جزاء وفالنتينو الزارو. بهذا الفوز رفع ليفركوزن رصيده 
إلى 15 نقطة في املركز الرابع، فيما تجمد رصيد مونشنغالدباخ عند 11 نقطة 

في املركز السابع.

فولفسبورغ يواصل نتائجه الجيدة بالدوري األلماني
حافظ فولفسبورغ على سجله خاليا من الهزائم ببطولة الدوري األملاني هذا 
املوسم، عقب فوزه 2-1 على ضيفه هوفنهايم، في املرحلة السابعة للمسابقة. 
وارتفع رصيد فولفسبورغ، الذي حقق فوزه الثاني في املسابقة خالل املوسم 
الحالي مقابل 5 تــعــادالت، إلــى 11 نقطة في املركز الــســادس. وتجمد رصيد 
هوفنهايم، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي 

في البطولة، عند 7 نقاط في املركز الثالث عشر.

تـــوج الــعــربــي بــطــًا لـــلـــدوري الـــعـــام الــقــطــري 
الــريــاضــي 2019  للموسم  الــيــد  لــكــرة  للرجال 
/ 2020 بعد فوزه على الوكرة بنتيجة 31 / 
29 في املباراة النهائية التي جمعت الفريقني 

بصالة دحيل الرياضية.
وحقق العربي بذلك اللقب للمرة الثانية بعد 
غياب طويل حيث كان قد حققه للمرة األولى 
فــي   ،1983  /  1982 الـــريـــاضـــي  املــــوســــم  فــــي 
املقابل خسر الوكرة املباراة النهائية الثالثة 
لــه هـــذا املــوســم بــعــد أن كـــان قــد حــل وصيفًا 
أيضًا لبطولتي كأس قطر وكأس أمير الباد.
القطري  وقــام أحمد الشعبي رئيس االتحاد 
لكرة اليد بتسليم درع الدوري لقائد العربي 
الــشــيــخ تميم بن  بــحــضــور  مــحــمــد،  معتصم 

فهد آل ثاني رئيس النادي العربي.
واســتــحــق الــعــربــي الــفــوز عــلــى الــرغــم مــن أن 
الـــوكـــرة كـــان هـــو األفـــضـــل فـــي الـــشـــوط األول 
بــواقــع 15 / 13 حيث  أنــهــاه لصالحه  الـــذي 
نــجــح الــعــربــي فــي الـــعـــودة بــقــوة فــي الــشــوط 
الــذي فــرض فيه تفوقه وتقدم بفارق  الثاني 
وصل إلى أربعة أهداف قبل أن يقلص الوكرة 

خطا اإلسباني جوان مير )سوزوكي( خطوة 
عــمــاقــة نــحــو خــافــة مــواطــنــه مــــارك مــاركــيــز، 
الــغــائــب بسبب اإلصــابــة، فــي إحـــراز لقب فئة 
مــوتــو جــي بــي فــي بــطــولــة الــعــالــم لــلــدراجــات 
فــوزه على حلبة فالنسيا  النارية، وذلــك بعد 
بجائزة أوروبا الكبرى، املرحلة الثانية عشرة 
لهذا املوسم. واقترب مير جدًا من لقبه األول 
فــي الــفــئــة الــكــبــرى رغـــم أنـــه انــتــظــر حــتــى يــوم 
املوسم وفي  األول لهذا  فــوزه  األحــد لتحقيق 
مـــوتـــو جـــي بـــي عــلــى الــــســــواء، مــســتــفــيــدًا من 
تـــراجـــع نــتــائــج الــفــرنــســي فــابــيــو كــــوارتــــارارو 
)ياماها( الذي فرض نفسه بقوة في مستهل 
الــبــطــولــة لــكــنــه عــانــى فـــي الــســبــاقــات األربــعــة 
املــاضــيــة، آخــرهــا الــســبــاق املــاضــي حــني سقط 
عند املنعطف األول قبل أن ينهض مجددًا من 
املركز  مــن  أفــضــل  مــن تحقيق  يتمكن  أن  دون 

الرابع عشر.
وتــقــّدم مير )23 عــامــًا( الــذي يعود انتصاره 
األخـــيـــر إلــــى جـــائـــزة مــالــيــزيــا أواخـــــر مــوســم 
2017 في فئة موتو 3، على مواطنه وزميله 
ــيـــر ســوزوكــي  ألــيــكــس ريـــنـــس، لــيــمــنــح واألخـ

الفارق في الدقائق األخيرة. وحصل الدحيل 
عــلــى املـــركـــز الــثــالــث بــعــد فــــوزه عــلــى األهــلــي 
املركزين  تحديد  لــقــاء  فــي   24  /  25 بنتيجة 

الثالث والرابع الذي سبق النهائي.
الــرقــم القياسي  الــريــان يمتلك  إلــى أن  يــشــار 
في عدد مــرات الفوز بالدوري العام القطري 
ـــرز الــلــقــب 14  ــد، حــيــث أحــ ــيـ لـــلـــرجـــال لـــكـــرة الـ
مــرة، ويليه السد الــذي حصل عليه 9 مــرات، 
فـــي حـــني فـــاز بـــه األهـــلـــي والــجــيــش 4 مـــرات، 
والــدحــيــل وقــطــر والــعــربــي مــرتــني، والــغــرافــة 

والوكرة مرة واحدة لكل منهما.
وهـــنـــأ أحـــمـــد الــشــعــبــي رئـــيـــس اتـــحـــاد كــرة 
النادي  املناسبة  بهذه  له  اليد، في تصريح 
الـــعـــربـــي عــلــى فـــــوزه بــــالــــدوري بــعــد غــيــاب 
الفوز بعد  العربي استحق  طويل، وقــال إن 
في  وخــصــوصــًا  متميزة  قــدم مستويات  أن 
ــــدوري، فــي املــقــابــل ال  املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الـ
تقلل الخسارة من الوكرة الذي كان منافسًا 
قويًا على اللقب حتى املــبــاراة األخــيــرة كما 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة  ُيــحــســب لـــه تـــواجـــده فـــي املــ
التوفيق  يحالفه  لــم  وإن  البطوالت  لجميع 

لــه بأن  ثنائيته األولـــى منذ 1982، مــا سمح 
الصانعني. وبخروجه  بطولة  أيضًا  يتصدر 
خــالــي الـــوفـــاض مـــن جـــائـــزة أوروبــــــا، أصــبــح 
ــارارو مــتــخــلــفــًا بـــفـــارق 37 نــقــطــة عن  ــ ــوارتــ ــ كــ
مــيــر قــبــل ســبــاقــني عــلــى خــتــام الــبــطــولــة، كما 
الوصافة لصالح  بات حتى مهددًا بخسارة 
ريــنــس الـــذي أصــبــح عــلــى املــســافــة ذاتــهــا من 

الدراج الفرنسي )125 نقطة لكل منهما(.
وأصـــبـــح مــيــر بــحــاجــة إلـــى الــصــعــود ملنصة 
التتويج مرة في أحد السباقني األخيرين، وال 
يهم في أي مركز، من أجل أن يمنح إسبانيا 
لــقــبــهــا الـــتـــاســـع تـــوالـــيـــًا فــــي الـــفـــئـــة الـــكـــبـــرى، 
وخــافــة مــارك ماركيز الــذي حــرم مــن الدفاع 
املــواســم األربعة  الــذي احتكره في  اللقب  عن 
املــاضــيــة، بــعــد تــعــرض دراج هــونــدا لــحــادث 
خطير نتج منه كسر في ذراعه اليمنى خال 
ــان مير  ــ ــــاده. وكـ املـــرحـــلـــة االفــتــتــاحــيــة فـــي بــ
بطبيعة الحال »سعيدًا جدًا. كنت أبحث عن 
فوزي األول وتحقق في الوقت املثالي. عشنا 
نكون  أن  واآلن يجب  ممتازة،  أسبوع  نهاية 
أذكياء أكثر من أي وقت مضى )في التعامل 

مع السباقني األخيرين للموسم(«.
ــع هـــــذا الــــفــــوز، الــبــطــولــة  وأوضــــــــح: »حـــتـــى مــ
لـــم تــحــســم لــكــنــي اآلن فـــي وضــــع أفـــضـــل مما 
التجارب  بــدايــة  )مــع  الجمعة  يــوم  عليه  كنت 
الـــحـــرة املــخــصــصــة لـــلـــســـبـــاق(«، مــتــطــرقــًا إلــى 
االستراتيجية التي سيعتمدها في السباقني 
الــصــراع من  بإمكاني  لــم يكن  »إذا  األخــيــريــن 
ــفــــوز، فــيــكــفــيــنــي أن أســـجـــل الـــنـــقـــاط«.  أجــــل الــ

الذي  الشعبي باملستوى  الــفــوز. وأشــاد  في 
املــبــاراة النهائية  قّدمه العربي والــوكــرة في 
وقــــــال إن الـــفـــريـــقـــني قـــدمـــا مـــســـتـــوى كــبــيــرًا 
يعكس تطور كرة اليد القطرية، منوهًا بأن 
املباراة كانت حافلة بالندية واإلثــارة حتى 

لحظاتها األخيرة.
وحــّث رئيس اتــحــاد كــرة اليد جميع الفرق 
على مضاعفة الجهد في املوسم الجديد من 
أجل تقديم أفضل املستويات، مؤكدًا على أن 
ارتفاع حدة التنافس في البطوالت املحلية 
يــنــعــكــس بــشــكــل إيــجــابــي عــلــى املــنــتــخــبــات 

الوطنية.
من جانبه، قــدم محمد جابر املــا أمــني السر 
العربي  الــنــادي  إلــى  التهنئة  لاتحاد  الــعــام 
على التتويج بلقب الدوري للمرة الثانية في 
التتويج  استحق  العربي  أن  تاريخه، مؤكدا 
باللقب لهذا املوسم، ومشيرًا في الوقت نفسه 
إلـــى املــنــافــســة الــقــويــة الــتــي شــهــدهــا الـــدوري 

وحسمها العربي في النهاية لصالحه.
وطــالــب املـــا الــفــرق الــتــي لــم يحالفها الحظ 
في املوسم املنتهي أن تبذل قصارى جهدها 
فــي املــوســم الــجــديــد مــن أجــل املنافسة بقوة 
والصعود على منصات التتويج، خاصة وأن 
الفرصة متاحة للجميع، مشيرًا إلى أن العمل 
متواصل من قبل االتحاد من أجــل التجهيز 
للموسم الجديد بالشكل الذي يضمن ظهور 
من  ممكنة  صــورة  بأفضل  البطوالت  جميع 

جميع النواحي التنظيمية.
)قنا(

التي شهدت  فالنسيا  إلــى حلبة  ويــعــود مير 
بــول اسبارغارو  أن حل  ثاثية إسبانية بعد 
)كـــاي تــي أم( ثــالــثــًا، لــخــوض املــرحــلــة الثالثة 
ــد املــقــبــل، عــلــى أمــل  عــشــرة قــبــل األخـــيـــرة األحــ
حسم اللقب في باده التي تستضيف في هذا 

املــوســم االســتــثــنــائــي نتيجة تــفــشــي فــيــروس 
كــورونــا سبعة سباقات من أصــل 14. وبحال 
لم ينجح في حسم اللقب األحد املقبل، سيكون 
مــيــر أمــــام فــرصــة أخــــرى فــي 22 الــحــالــي حني 
في  الكبرى  البرتغال  بجائزة  املوسم  يختتم 

بورتيماو. من جانب آخر، في وموتو 2، كان 
بيتسيكي  ماركو  اإليطالي  نصيب  من  الفوز 
)كاليكس(، فيما تنازل البريطاني سام لووز 
ــالـــي اآلخـــــر إيــنــيــا  )كـــالـــيـــكـــس( لــصــالــح اإليـــطـ
عن  سقوطه  نتيجة  )كاليكس(  باستيانيني 
دراجته وخروجه من السباق خالي الوفاض.

وهــو الــفــوز الــثــانــي لبيتسيكي هــذا املــوســم، 
»مـــا جــعــلــنــي مــتــأثــرًا جـــدًا عــاطــفــيــًا، ال سيما 
ــيــــدة فــــي آراغـــــــون  ــقــــق نــتــيــجــة جــ ــي لــــم أحــ ــ أنــ
ــبـــاق املـــــاضـــــي(«. وكــشــف  )انـــســـحـــب مــــن الـــسـ
دراجتي  فــي  مشكلة  مــن  »عانيت  بيتسيكي: 
لكني تحدثت معها وقلت، ال تدعيني أسقط، 
ــر«. وبعد سقوط لــووز في  ــاًء، وأفــلــح األمـ رجـ
الثانية من السباق، نجح باستيانيني  اللفة 
في انتزاع صــدارة الترتيب العام بفارق ست 
نــقــاط عــن الــبــريــطــانــي بــعــدمــا أنــهــى الــســبــاق 
واإلســبــانــي خورخي  بيتسيكي  رابــعــا خلف 
لورنتسو  مواطنه  وأمـــام  )كاليكس(،  مــارتــن 
بــالــداســاري )كــالــيــكــس(. وفـــي مــوتــو 3 حقق 
اإلسباني راوول فرنانديز )كاي تي أم( فوزه 
األول، فيما ضيق الياباني آي أوغورا )هوندا( 
الخناق على اإلسباني اآلخــر ألبرت أريناس 
)كاي تي أم( في الصراع على اللقب، مستفيدًا 
من خروج األخير من السباق خالي الوفاض 
فرنانديز  وهيمن  دراجــتــه.  عــن  بعد سقوطه 
)20 عامًا( تمامًا على السباق واستحق فوزه 
املــركــز السابع  إلــى  الــذي صعد بفضله  األول 

في الترتيب العام برصيد 118 نقطة.
)فرانس برس(

مير يخطو خطوة عمالقة نحو لقب موتو جي بيالعربي بطًال لدوري قطر لكرة اليد
العربي حقق اللقب 

للمرة الثانية بعد غياب 
طويل في الدوري 

القطري لكرة اليد

فاز جوان مير على 
حلبة فالنسيا في الموتو 

جي بي، خالل المرحلة 
الثانية عشرة

)Getty( مستوى األندية القطرية ينعكس إيجابًا على المنتخب األول

)Getty/خطف ساسي األنظار مع نادي الزمالك المصري )لوكاس لوفسكي

ضّم نادي المقاولون العرب نجم الترجي السابق الجويني )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty/جوان مير أمام فرصة حصد اللقب األحد المقبل )ستيف ووبزر

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

بــــــات املــــحــــتــــرف الــــتــــونــــســــي، هــو 
الــوجــه املفضل، واألكــثــر حضورًا 
انتقاالت »امليركاتو«  في خريطة 
الصفقات  بـــدأت  بــعــدمــا  املــصــري،  الصيفي 
لــضــم  األنــــديــــة  إدارات  ــانـــب  مــــن جـ تـــتـــوالـــى 
محترفني تونسيني إلى صفوفها استعدادا 
القدم  لــكــرة  املمتاز  الـــدوري  لــبــدء منافسات 
املـــحـــتـــرف  وأصــــبــــح   .2021/2020 ملــــوســــم 
الــتــونــســي، مرشحًا ألن يــكــون األعــلــى عــددًا 
مـــن حــيــث االحـــتـــراف فـــي األنـــديـــة املــصــريــة، 
وتــخــطــي رقــــم الـــــــ10 مــحــتــرفــني فـــي املــوســم 
ــدام 4  ــقـ ــتـ املــقــبــل بــعــد الـــبـــدايـــة الـــقـــويـــة، واسـ

األندية المصرية 
و»الميركاتو«

المحترف التونسي أوًال

كبيرًا  اهتمامًا  المصرية  األندية  إدارات  أظهرت 
التونسيين،  المحترفين  خدمات  على  بالحصول 
أبوابها  الصيفية  االنتقاالت  بعدما فتحت سوق 
الذين  الكبير  األداء  بسبب  لهم،  رسمي  بشكل 

يقدمونه

تقرير

ــدة، بعدما فتحت أبــواب  العــبــني دفــعــة واحــ
بشكل رسمي.  أبوابها  الصيفية  االنتقاالت 
وشـــهـــدت الـــتـــعـــاقـــدات الــصــيــفــيــة حــتــى اآلن 
األندية املصرية صفقات تونسية قوية  في 
تصدرها  لصفوفها،  دعمًا  األندية  أبرمتها 
نــادي املــقــاولــون الــعــرب الــذي فاجأ الجميع 

ــا هــيــثــم  ــمـ ــة واحــــــــــدة، هـ ــعــ ــبــــني دفــ ــم العــ بـــضـ
الــجــويــنــي رأس حـــربـــة الــتــرجــي الــتــونــســي 
ــه االحـــــتـــــراف فــي  املــــخــــضــــرم، الــــــذي ســـبـــق لــ
ــا، بــاإلضــافــة إلـــى وســيــم النغموشي  ــ أوروبـ
ــــط اتــــحــــاد بــــن قـــــــردان الــتــونــســي  ــــب وسـ العـ
أيــضــا، وكــاهــمــا وقــع ملوسمني مقبلني في 
عماد  توصية  على  بناء  حــر  انتقال  صفقة 
الفريق  الفني لدعم صفوف  املدير  النحاس 
قبل خوضه سباق الكونفيدرالية األفريقية، 
ــر  ــثـ ــيـــون األكـ ــسـ ــونـ ــتـ ــكـــون املــــحــــتــــرفــــون الـ ــيـ لـ
حـــضـــورا، حــيــث تــضــم الــتــشــكــيــلــة الــرســمــيــة 
حاليا 3 العبني في ظل استمرار سيف الدين 

الجزيري هداف الفريق.
ــيــــة فــي  ــتــــرافــ وبـــــــدأ الـــجـــويـــنـــي مـــســـيـــرتـــه االحــ
عــالــم كــرة الــقــدم مــع نـــادي الــتــرجــي الرياضي 
التونسي في عام 2012، لكن تواجد العديد من 
األسماء الكبيرة دفع اإلدارة إلى إعارته لفريق 
الـــذي خــاض معهم 20  تينيريفي اإلســبــانــي، 
مواجهة سجل فيها 20 هدفًا، ليذهب بعدها 
على سبيل اإلعارة أيضًا إلى العني السعودي 
في سوق االنتقاالت الشتوية املاضية، وشارك 
معهم فــي 11 مــبــاراة سجل فيها هــدفــني. من 
جــهــة أخــــــرى، تــعــاقــد نـــــادي وادي دجـــلـــة مع 
العــب آخــر مميز، وهــو إيــهــاب ملباركي ظهير 
يمتد  بعقد  السابق  الــريــاضــي  الترجي  أيمن 
ملوسمني مقبلني، ليواصل صاحب )28 عامًا( 
رحلة البحث عن التألق مرة أخرى. وانطلقت 
مــســيــرة ملــبــاركــي االحــتــرافــيــة فــي عـــام 2009، 
الــذي خاض  التونسي،  البنزرتي  الــنــادي  مع 
املحلية  الــبــطــوالت  بجميع  مــبــاراة   46 معهم 
إلى  الرحيل  قــرر  لكنه  أهـــداف،   4 سجل فيها 
فــرنــســا لــخــوض تــجــربــة جـــديـــدة، عــبــر بــوابــة 
فريق إيفان، الذي شارك معه في 22 مواجهة 
من دون تسجيل أي هدف، ليعود مرة أخرى 
إلى بــاده في عام 2013، بعدما قــّدم الترجي 
له، ولعب معه 93 مباراة أحرز  عرضًا مميزًا 
فيها 4 أهـــداف. وكـــان نـــادي الــزمــالــك أول من 
ضـــم مــحــتــرفــني مـــن تـــونـــس فـــي »املــيــركــاتــو« 
توقيع  نــال  عندما  املقبل،  للموسم  الصيفي 
التونسي  الصفاقسي  نــجــم  املــثــلــوثــي  حــمــزة 

ملدة 3 مواسم مقبلة في صفقة انتقال حر.
ولعب النجم التونسي فرجاني ساسي قائد 
خط وسط نادي الزمالك املصري دورًا بارزًا 
في قدوم مواطنه حمزة املثلوثي إلى القلعة 
البيضاء، حتى يواصل الظهير األيمن رحلته 
الــرائــعــة فــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا خطف 
األنــظــار إلــيــه، عندما كــان يلعب فــي الــنــادي 
الصفاقسي، الــذي خاض معه 79 مباراة في 

يعد فرجاني ساسي أحد 
أنجح الصفقات التاريخية 

بالدوري المصري

)Getty/احترف التونسي لمباركي مع نادي إيفيان الفرنسي )جون بيري

والــقــاريــة، وسجل  املحلية  الــبــطــوالت  جميع 
الــنــادي الصفاقسي، يعد  له 6 أهـــداف. وقبل 
حــمــزة املــثــلــوثــي أحـــد أبـــرز األظـــهـــرة اليمنى 
الــذيــن مـــروا عــلــى فــريــق الــبــنــزري التونسي، 
ــــذي لــعــب مــعــهــم 110 مـــبـــاراة ســجــل فيها  الـ

هدفني بجميع البطوالت املحلية في باده.
ــة حـــالـــيـــًا العـــبـــني  ــريــ ــة املــــصــ ــ ــديــ ــ وتــــضــــم األنــ
تــوانــســة مــحــتــرفــني، هـــم عــلــي مــعــلــول ظهير 
أيسر األهلي، وفرجاني ساسي العب وسط 
ــّداف وادي دجــلــة،  ــ الـــزمـــالـــك، ورفـــيـــق كــابــو هـ
وســيــف الــديــن الــجــزيــري مــهــاجــم املــقــاولــون 

العرب وعمر لعيوني العب وسط بيراميدز.
وبات املحترف التونسي هو الاعب األجنبي 

الوقت نفسه، ملع فرجاني ساسي في صفوف 
الزمالك منذ قدومه في صيف عام 2018، حيث 
ساهم في حصده 5 بطوالت في موسمني فقط، 
أبرزها الحصول على لقب بطل الكونفيدرالية 
األفريقية، بخاف السوبر األفريقي، والسوبر 
املصري، واختير كأفضل محترف في الزمالك 
املوسم املاضي، باإلضافة إلى املحبة الكبيرة 
التي ينالها من قبل جماهير القلعة البيضاء، 
مواقع  في  به  يقوم  بما  التغني  تواصل  التي 

التواصل االجتماعي.

سيف الجزيري.. صفقة رابحة
ســاهــم الــنــجــم ســيــف الــجــزيــري فـــي صناعة 

لعدة  املــصــريــة،  األنــديــة  إدارات  لــدى  املفضل 
أسباب، ما سنشير إليه في السطور التالية.

معلول وساسي.. بطوالت بالجملة
بدأت التجربة التونسية في املاعب املصرية 
بشكل الفت في عام 2016، حينما تعاقد النادي 
األهلي مع علي معلول ظهير أيسر الصفاقسي، 
الــــذي بـــات أيــقــونــة »أهــــاويــــة« والــنــجــم األول 
الـــذي خطف  الــرائــع  الــفــريــق بفضل األداء  فــي 
به األنــظــار في 4 مواسم متتالية، وكــان فيها 
املدربني،  جميع  تشكيلة  في  أساسيًا  عنصرًا 
بــاإلضــافــة إلـــى مساهمته فــي حــصــد األهــلــي 
لقب بطل الدوري املمتاز 4 مرات متتالية. وفي 

الــتــوانــســة خــال  كــبــيــرة للمحترفني  أرضــيــة 
مــشــواره فــي املــقــاولــون الــعــرب خــال املوسم 
املــاضــي، بعدما ملــع بــشــدة وســجــل 11 هدفًا، 
وقاد »ذئاب الجبل« للفوز باملركز الرابع في 

جدول ترتيب الدوري املمتاز لكرة القدم.
عامًا(   27( صاحب  الجزيري  سيف  ويعتبر 
ــــدوري املــمــتــاز،  أفــضــل مــهــاجــم أجــنــبــي فــي الـ
فيه، رغم  التفريط  املــقــاولــون  إدارة  ورفــضــت 
كثرة العروض العربية التي تلقاها واإلبقاء 

عليه في قائمته خال املوسم املقبل.

فخر وكابو.. بصمات قوية
ســجــل املـــوســـم املـــاضـــي بــصــمــات الفــتــة في 

ســبــاق الــــدوري املــصــري، وبـــرز فــخــر الــديــن 
املخضرم،  التونسي  الــحــربــة  رأس  يــوســف 
النصف  لنادي اإلسماعيلي في  الــذي لعب 
التوقف  قــبــل  املــســابــقــة املحلية  فــي  الــثــانــي 
بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا، وســجــل هــدفــني، 
وساهم في نجاة »الــدراويــش« من الهبوط 

للدرجة الثانية. 
ــالــــب جـــمـــاهـــيـــر نـــــــادي اإلســـمـــاعـــيـــلـــي  وتــــطــ
برفقة  كــابــو  ملــع  للفريق، كما  اآلن  بــإعــادتــه 
ــلـــة، وأنـــقـــذه مـــن الــهــبــوط بــعــدمــا  وادي دجـ
لــه 7 أهــــداف، وتــســعــى إدارة الفريق  ســجــل 
بــدورهــا هــي األخـــرى لإلبقاء على خدماته 

ملوسم آخر.
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أسنسيو يعّوض غياب فاتي في تشكيلة إسبانيا
سيعوض مهاجم ريال مدريد اإلسباني ماركو أسنسيو، غياب جناح برشلونة أنسو 
فاتي، الذي استدعي، لكنه تعرض لإلصابة، بحسب ما أعلن املنتخب في بيان رسمي. 
وسينضم أسنسيو إلى تشكيلة »ال روخا« الذي يستعد ملباراة ودية غدًا األربعاء أمام 
تواليًا،  الجاري  نوفمبر  الثاني/  تشرين  و17   14 في  وأملانيا  أمــام سويسرا  ثم  هولندا، 
ضمن منافسات دوري األمــم األوروبــيــة. ويعود أسنسيو إلى منتخب بــاده بعد غياب 
أنريكي، أن استدعى أسنسيو )24 عامًا(  ألكثر من عام. وسبق ملدرب املنتخب لويس 
الركبة. وغاب  لكنه غــادر بسبب إصابة في  املاضي،  أيلول/ سبتمبر  التشكيلة في  إلى 
أسنسيو الذي لعب 24 مباراة مع املنتخب األول، عن معظم فترات موسم 2020-2019 
بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي والغضروف املفصلي الخارجي لركبته اليسرى 

خال مباراة ودية ضد أرسنال اإلنكليزي في ميامي بتموز/ يوليو من العام املاضي.

ديباال خارج قائمة األرجنتين لمباراتي باراغواي وبيرو 
ــتــــوس(  ــنــ ــوفــ ــاال )يــ ــ ــبــ ــ ــ ــو دي ــ ــ ــاول ــ ــ اســـتـــبـــعـــد ب
ومـــاركـــوس أكــونــيــا )إشــبــيــلــيــة( مــن قائمة 
ــنــــتــــن إلصـــابـــتـــهـــمـــا، فــيــمــا  مــنــتــخــب األرجــ
ــلــفــريــق لــيــونــيــل  اســـتـــدعـــى املــــديــــر الـــفـــنـــي ل
ســكــالــونــي لــيــســانــدرو مــارتــيــنــيــز )أيــاكــس 
بــاراغــواي وبيرو في  أمــســتــردام(، ملباراتي 
الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة مـــن تصفيات  الــجــولــتــن 
أميركا الجنوبية املؤهلة إلى مونديال قطر 
تــعــرض ملشكلة  قـــد  أكــونــيــا  ــان  وكــ  .2022
عضلية السبت املاضي خال مباراة فريقه 
أمام أوساسونا في الدوري اإلسباني، فيما 
وضم  صحية.  مشاكل  مــن  ديــبــاال  يعاني 
قائمة  إلــى  مارتينيز  ليساندرو  سكالوني 
الـ 24 العبًا الذين اسُتدعوا من الخارج. وفازت األرجنتن في أول مباراتن بالتصفيات 
باراغواي في ملعب »ال بومبونيرا«  اإلكــوادور 1-0 وبوليفيا 1-2، وستستضيف  على 
يوم الخميس املقبل، وستزور بيرو على ملعب »ناسيونال دي ليما« بعدها بخمسة أيام.

لوف يضم الشاب باكو لتعزيز قائمة المانشافت 
استدعى يواكيم لوف، مدرب منتخب أملانيا، ريدل باكو، العب فولفسبورغ، بعدما فقدت 
املاكينات ثاثة من نجومها بسبب اإلصابة. وأصيب جوشوا كيميتش في ركبته، خال 
الـــدوري األملــانــي. كذلك  بــايــرن ميونخ )3-2( على مضيفه بوروسيا دورتــمــونــد فــي  فــوز 
سيغيب مارسيل هالستنبرغ، مدافع اليبزيغ، وتيلو كيرير، العب باريس سان جيرمان، 
عن مباريات األجندة الدولية القادمة. ويستعد منتخب أملانيا ملواجهة التشيك وديًا األربعاء، 
باإلضافة إلى أوكرانيا وإسبانيا، في الجولتن األخيرتن من مرحلة املجموعات، بدوري 
األمم األوروبية. وذكر بيان صادر عن االتحاد األملاني، أن باكو )22 عامًا( الذي لم يشارك 
بأنه خاض 7 مباريات دولية مع  القائمة، علمًا  إلى  املنتخب من قبل، انضم  في صفوف 
منتخب الشباب )تحت 21 عامًا(. ُيذكر أنه سينضم كل من مانويل نوير وليون غوريتسكا 
إلى  ومــاتــيــاس جينتر،  كــروس  وتــونــي  فيرنر  وتيمو  ولــيــروي ساني  غنابري  وسيرجي 

مجموعة لوف يوم الخميس القادم.

اإلصابة تبعد أرنولد عن تشكيلة إنكلترا
ألكسندر- ترينت  ليفربول   العــب  سيغيب 

إنكلترا،  ملنتخب  مباريات  ثــاث  أرنــولــد عن 
هــــذا الــشــهــر، بــعــد إصــابــتــه خــــال الــتــعــادل 
الـــدوري  فــي  ســيــتــي،  مانشستر  مــع   )1-1(
اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز. وخــــرج الــظــهــيــر األيــمــن 
بعدما  امللعب،  مــن  ألكسندر-أرنولد  ترينت 
بـــدا أنـــه تــعــرض إلصــابــة فــي الـــســـاق، خــال 
ــثــانــي. وســتــلــعــب إنــكــلــتــرا بــقــيــادة  الــشــوط ال
أيرلندا،  مــع  غــاريــث ساوثغيت  الفني  املــديــر 
بلجيكا  مواجهة  قبل  املقبل،  الخميس  يــوم 
في دوري األمم األوروبية، بعدها بثاثة أيام، 
ثم أيسلندا في ذات البطولة القارية، يوم 18 

من الشهر الجاري.

مالمو بطًال للدوري السويدي للمرة الـ21 بتاريخه
ج فــريــق مــاملــو بلقب الـــدوري الــســويــدي لــكــرة الــقــدم للمرة الــحــاديــة والعشرين في  ُتـــوِّ
تاريخه، عقب فوزه الكبير )4-0( على سيريس، قبل آخر ثاث مباريات للفريق في 
املسابقة هذا املوسم. وعزز ماملو بقيادة مديره الفني الدنماركي يون دال توماسون، 
إلى  الثاني  املركز  إلفسبورغ صاحب  مع  الــفــارق  عًا  موسِّ املسابقة،  لجدول  صــدارتــه 

عشر نقاط، ليتوج الفريق رسميًا باللقب.

0، وفي الشوط الثاني ساءت األمور أكثر عندما أهدر ركلة 
جـــزاء، ومــع ذلــك واصــل أدفــوكــات االعتماد عليه في الفريق 
األول بعد إصابة القائد كريستيان زييغ. في 28 يناير/كانون 
النادي  مع  له  احترافي  أول عقد  يانسن  وقــع  الثاني 2005، 
أبقاه حتى عام 2008، ليتلقى بعدها الدعوة لتمثيل املنتخب 
األملاني ألقل من 21 عاما. في موسمه األول، خاض يانسن 
18 مباراة، وسجل هدفا واحدا في موسم 2004-2005 على 
الرغم من التنافس مع فيليب دايمز في مركز الظهير األيسر. 
الفريق  فــي  دوره  يانسن  واصـــل  مــوســم 2006-2005،  فــي 
األول بشكل منتظم، ومدد عقده مع النادي حتى عام 2009. 
مرتبطا  يانسن  كــان  الــقــدم 2006،  لكرة  العالم  كــأس  وبعد 
باالنتقال من بوروسيا مونشنغادباخ حيث حرصت أندية 
الدرجة األولــى في أملانيا على توقيعه، ومع ذلك أصر ناديه 
الــذي شهد  على عــدم بيعه. في نهاية موسم 2007-2006، 

الــنــادي إلــى دوري الــدرجــة الثانية خــاض يانسن 24  تراجع 
مباراة وسجل هدف واحد في جميع املسابقات. في مارس/

آذار 2007، أعــرب بايرن ميونخ عن اهتمامه بيانسن، وفي 
مايو/أيار تم اإلعان عن انتقاله إلى بايرن مقابل 10 ماين 
يـــورو، وخـــاض أول مــبــاراة لــه مــع الــعــمــاق الــبــافــاري كبديل 
لفيليب الم ضد شافهاوزن السويسري، ولعب أول مباراة له 
في البوندسليغا مع بايرن في االفتتاح ملوسم 2008-2007 
ضــد هــانــزا روســتــوك. بعد فترة وجــيــزة، عانى يانسن من 
اإلصابات، وعاد في 1 مــارس/آذار 2008 إلى الفريق بفوزه 
على شالكه 04، وتوج بايرن في الدوري األملاني مع يانسن 
الذي لعب 33 مباراة في جميع املسابقات. في 28 أغسطس/

آب 2008 أعلن هامبورغ ضم يانسن مقابل 8 ماين يورو، 
وبعد عــدة مــواســم، قــرر الــنــادي عــدم التجديد لــه بعد نهاية 

موسم 2014-2015 ليقرر اعتزال اللعب بعمر الـ29 سنة.

أيوب الحديثي

ولــد العــب كــرة الــقــدم األملــانــي مارسيل يانسن الــذي خاض 
بــاده، في 4 نوفمبر/ مونديالي 2006 و2010 مع منتخب 

تشرين الثاني 1985، وانضم إلى بوروسيا مونشنغادباخ 
في عــام 1993 وتــدرج من خــال أكاديمية الــنــادي، واستمر 
قــام مدرب  الفريق األول عــام 2003 عندما  حتى تواجد مع 
ــد لــيــنــن، بــوضــعــه كــبــديــل في  ــوالـ مــونــشــنــغــادبــاخ آنـــــذاك إيـ
ــدوري األملــانــي ضــد هــانــوفــر. في  ــ املــبــاراة الــتــي أقيمت فــي ال
بداية موسم 2004-2005، لعب يانسن مع فريق بوروسيا 
مونشنغادباخ الثاني في دوري الدرجة الرابعة بقيادة املدرب 
ليانسن  هورست كوبيل، وبحلول نهاية عام 2004 ُمنحت 
فرصة اللعب مع الفريق األول بقيادة ديك أدفوكات، في لقاء 
أمــام هيرتا برلن، خال املباراة التي شهدت فوز هرتا بـ5-

مارسيل يانسن

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
ألماني مثل 

منتخب بالده 
في مونديالي 
2006 و2010، 
وعدة أندية 

بالبوندسليغا مثل 
مونشنغالدباخ 

وبايرن ميونخ

وجه رياضي

داهـــم فــيــروس كــورونــا تــدريــبــات املنتخب الــعــراقــي لــكــرة الــقــدم، بعد الــتــأكــد مــن إصابة 
قبل خوض  املنتخب  أفــراد  لجميع  أجريت  التي  الطبية  الفحوصات  اثنن خــال  العبن 
وديتي األردن وأوزبكستان في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الجاري. وأثبتت 
الفحوصات الطبية التي أجريت لاعبي املنتخب إصابة الاعبن حسن علي وعاء عبد 
املنتخب  املنتخب وتخلفا عن بعثة  الزهرة بفيروس كورونا، وتم عزلهما عن تدريبات 
التي توجهت إلى اإلمارات أمس اإلثنن لخوض املباراتن الوديتن. ُيشار إلى أن فيروس 
الـــدوري العراقي املمتاز، بعد عودة  كــورونــا قد ضــرب عــددا من الاعبن واملــدربــن في 

النشاطات الرياضية وانطاق دوري املوسم الجديد.

صورة في خبر

كورونا يضرب العبي العراق

Tuesday 10 November 2020 Tuesday 10 November 2020
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مدريد ــ العربي الجديد

سقط ريـــال مــدريــد أمـــام مضيفه 
مقابل  ــداف  أهــ بــأربــعــة  فالنسيا 
هـــدف وحــيــد فــي املــواجــهــة التي 
جــمــعــت بــيــنــهــمــا عــلــى مــلــعــب »مــيــســتــايــا«، 
ــوع الـــتـــاســـع مــن  ــ ــبـ ــ ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات األسـ
الـــــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم، لتتعرض 
كتيبة املــــدرب الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيـــدان 
للخسارة الثانية في املوسم الحالي. وتقدم 
الــريــال بنتيجة املـــبـــاراة، عبر الــهــدف الــذي 

سقوط كبار أوروبا

شهد ختام جوالت الدوريات األوروبية الكبرى، سقوط أغلب األندية الكبيرة، بعد أن تجرع فريق ريال 
مدريد هزيمة ثقيلة بملعب مستضيفه فالنسيا، خالل المواجهة التي انتهت 1-4. وفي البريميرليغ 

لم يكن أرسنال أفضل حاال، بعد أن خسر على ملعبه بثالثية بيضاء أمام ضيفه أستون فيال

تقرير

ســجــلــه املـــهـــاجـــم الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة، 
أتــى سريعًا، بعدما  فالنسيا  نــادي  رّد  لكن 
ــزاء  ــ ــة جــ ــ ــربـ ــ ــم املـــــواجـــــهـــــة ضـ ــكــ ــتــــســــب حــ احــ
لــصــالــح أصــحــاب األرض، لــيــنــبــري الــشــاب 
ــارلــــوس ســـولـــيـــر لــتــنــفــيــذهــا، ويــســجــلــهــا  كــ
ــارس كــــورتــــوا. وتـــعـــرض ريـــال  بــشــبــاك الـــحـ
املدافع  أحــرز  كبيرة، بعدما  مدريد لصدمة 
الفرنسي رافاييل فاران هدفًا في مرماه عن 
)27 عامًا(  طريق الخطأ، ليواصل صاحب الـ
ــرة، بعدما  ــيـ الــفــتــرة األخـ فـــي  الــســيــئ  األداء 
أحرز هدفني في شباك »امللكي« في غضون 

خمس مباريات لعبها في جميع املسابقات. 
وواصل الريال الغرق في ملعب »ميستايا«، 
بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية 
لصالح فالنسيا، نتيجة عودته مجددًا إلى 
تقنية الفيديو »املساعد«، ليعود مرة أخرى 
بنجاح.  لتنفيذها  ســولــيــر  الــشــاب  املــتــألــق 
بعدها أكمل قائد خط وسط فالنسيا املتألق 
إلحـــراز الــهــدف الثالث »هــاتــريــك«، مــن ركلة 
أهــداف  بأربعة  »الخفافيش«  ليتقدم  جــزاء، 
ــال مــدريــد،  مــقــابــل هـــدف وحــيــد لــصــالــح ريــ
الذي خسر للمرة الثانية في املوسم الحالي 
 .2021-2020 بــمــوســم  اإلســبــانــي  ــالـــدوري  بـ
وبحسب »أوبتا« لالحصاءات، بات سولير 
الــجــزاء  نقطة  مــن  ثالثية  أول العــب يسجل 
الـــدوري اإلسباني  املــبــاراة ضمن  فــي نفس 
خالل القرن الحادي والعشرين، واألهــم أنه 
منح فريقه انتصارا بأمس الحاجة إليه هو 
األول له منذ 29 أيلول/سبتمبر حني تغلب 
باألخير  ملحقا  سوسييداد،  مضيفه  على 
خسارة  وبــعــد  للموسم.  الــوحــيــدة  الهزيمة 
ريال مدريد للمرة الثانية في الليغا، تجّمد 
رصــيــد كتيبة املــــدرب الــفــرنــســي زيـــن الــديــن 
زيدان عند 16 نقطة في املركز الرابع بجدول 
ترتيب الدوري اإلسباني، فيما رفع فالنسيا 

رصيده إلى 11 نقطة باملرتبة التاسعة.
لهزيمة  أرسنال  تعرض  البريميرليغ،  وفي 
ثقيلة على يد ضيفه أستون فيال الذي عاد 
إلى طريق االنتصارات، بعدما سجل أولي 
واتـــكـــنـــز هـــدفـــني فـــي الـــفـــوز 3-صـــفـــر خـــارج 
األرض. وأحرز بوكايو ساكا العب أرسنال 
ــاه بـــطـــريـــق الـــخـــطـــأ بــعــدمــا  ــرمــ هـــدفـــا فــــي مــ
املصري محمود حسن  تعرض لضغط من 
)تريزيغيه(. وأضاف واتكنز الهدفني الثاني 
ــــذي وفـــقـــا ملـــا ذكــرتــه  والـــثـــالـــث فـــي الــلــقــاء الـ
شبكة إحــصــائــيــات »أوبـــتـــا«، فـــإن هـــذه هي 
أول مباراة كاملة للغابوني بيير أوباميانغ 
أرســنــال، يفشل خاللها في تسديد  مهاجم 
كرة واحدة، كما أنه واحدا من 3 العبني فقط 
فــي صــفــوف أرســـنـــال لــم يــحــظــوا بمحاولة 
تسجيل واحدة خالل اللقاء. وكانت انطالقة 
أستون فيال املثالية قد توقفت بعد الخسارة 
في مباراتني متتاليتني لكنه تقدم اآلن إلى 
الــســادس برصيد 15 نقطة من سبع  املركز 
مباريات، وتراجع أرسنال إلى املركز 11 وله 
12 نقطة حــيــث فـــاز أربـــع مـــرات وخــســر في 

أربع مباريات.
وفـــي إنــكــلــتــرا أيــضــًا، وفـــي مــواجــهــة الــقــمــة، 
تـــعـــادل مــانــشــســتــر ســيــتــي بــهــدف ملــثــلــه مع 
لــيــفــربــول، فــي املــبــاراة  ضيفه العنيد فــريــق 
التي جمعت بينهما على ملعب »االتحاد«. 
وبــــدأت كتيبة املــــدرب يــورغــن كــلــوب املــديــر 

ريال مدريد تعرض 
للخسارة الثانية في الليغا 

خالل هذا الموسم

ريال مدريد واصل 
معاناته في 
الجانب الدفاعي 
)خوسي برايتون/
)Getty

أمام   3-2 سقط  حين  الفرنسي  الــدوري  في  له  خسارة  بأول  ليل  ُمني 
التاريخي  أيام من فوزه  العاشرة، بعد  المرحلة  بريست ضمن منافسات 
على ميالن اإليطالي بالدوري األوروبي )يوروبا ليغ( 3-0. وفشل ليل الذي 
تجمد رصيده عند 19 نقطة بالتالي في تقليص الفارق عن باريس سان 
جيرمان المتصدر بـ24 نقطة، بعد فوزه على رين. وخاض ليل المباراة 
أقسى  به  ملحقا  األخير،  دار  عقر  في  ميالن  على  فوزه  بعد  منتشيا 

خسارة له على الصعيد القاري بملعبه.

هزيمة أولى لليل

الــفــنــي لـــنـــادي لــيــفــربــول الــعــمــل مــنــذ إعـــالن 
ــقـــويـــة، لــيــأتــي  الــحــكــم انـــطـــالق املـــواجـــهـــة الـ
الـــهـــدف عـــن طــريــق الــنــجــم املـــصـــري محمد 
السيتي  رّد  لكن  ركلة جـــزاء.  صــالح بفضل 
املــبــادرة،  أتــى سريعًا، بعدما استعاد زمــام 
التمركز ألحد  واستغل الخطأ الدفاعي في 
العــبــي لــيــفــربــول، لــُيــعــلــن الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
غــابــريــيــل خــيــســوس عـــن الـــتـــعـــادل. وفــــّرط 
الــســيــتــي بـــهـــدف الــــتــــقــــدم، بــســبــب إضـــاعـــة 
لركلة  بــرويــن  دي  كيفني  البلجيكي  الــقــائــد 
الجزاء، وبعد انتهاء القمة بني الناديني في 
»البريميرليغ«، رفع نادي ليفربول رصيده 
إلــــى 17 نــقــطــة فـــي املـــركـــز الـــثـــالـــث بــجــدول 
تــرتــيــب الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز لــكــرة 
القدم، فيما وصل رصيد مانشستر سيتي 

إلى 12 نقطة باملرتبة الـ11.
وفــــي مـــبـــاريـــات الــكــالــتــشــيــو، صــنــع مـــدرب 
ــيـــو، فــيــلــيــبــو إنــــزاغــــي الـــحـــدث  فـــريـــق التـــسـ
فـــي املــواجــهــة ضـــد يــوفــنــتــوس فـــي الــجــولــة 
ــدوري  ــ الـــســـابـــعـــة مــــن مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة الــ
اإليطالي، وذلك بعد أن كان السبب الرئيسي 
القاتلة من  التعادل  فريقه نقطة  في خطف 

»البيانكونيري«.
الـــدقـــيـــقـــة 93.51 مــن  فــــي  الــلــقــطــة  وحــــدثــــت 
املــبــاراة أي قبل 9 ثــوان من نهاية املواجهة 
بــفــوز فــريــق يــوفــنــتــوس الــــذي كـــان متقدمًا 
بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو 
عــنــدمــا ظهر  األول،  الـــشـــوط  فـــي  ــدو  ــالــ رونــ
املدرب فيليبو إنزاغي بلقطة رائعة، وتقدم 
نــحــو العــبــه مــاروســيــتــش وطــلــب مــنــه لعب 
رمــيــة الــتــمــاس بــســرعــة إلـــى زمــيــلــه خــواكــني 
ــا، الـــــذي اســتــلــم الـــكـــرة وانـــطـــلـــق بها  كــــوريــ
ســريــعــًا نــحــو مــنــطــقــة الـــجـــزاء ثـــم مــــرر كــرة 
ــــى الــــالعــــب فــيــلــيــبــي كــايــســيــدو  حـــاســـمـــة إلـ
الــــذي ســـدد الــكــرة فــي الــشــبــاك فــي الدقيقة 
94. وبـــعـــد هــــذا الـــهـــدف الــقــاتــل أعـــلـــن حكم 
املـــبـــاراة نــهــايــة املــواجــهــة بــالــتــعــادل بهدف 
ــو، لــيــفــقــد  ــيــ ــســ ــتـــوس والتــ ــنـ ملـــثـــلـــه بــــني يـــوفـ
أنــدريــا بيرلو نقاطا  »الــبــيــانــكــونــيــري« مــع 
نقطة  »األزرق«  الــفــريــق  ويــخــطــف  جـــديـــدة 
ثمينة بعد لقطة املـــدرب إنــزاغــي الــذي كان 

السبب الرئيسي وراء هدف التعادل.
وفي إيطاليا أيضا، صدم النجم السويدي 
إبراهيموفيتش، جماهير ناديه أي  زالتــان 
سي ميالن مرة أخرى بعد فشله في تسجيل 
ركلة جزاء، رغم أنه كان وراء هدف التعادل 
بمرمى هيالس  األخيرة  الدقائق  في   )2-2(
السابع  األســبــوع  منافسات  ضمن  فيرونا 
في  إبراهيموفيتش  وأكـــد  الكالتشيو.  مــن 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة تـــنـــازلـــه عـــن تنفيذ 
ركالت الجزاء ملصلحة زميله العاجي فرانك 
كيسيه في املباريات املقبلة، الذي كان وراء 
تنفيذ ركــــالت »الـــروســـونـــيـــري« قــبــل عــودة 

املهاجم السويدي املخضرم للفريق.


