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بلغ نادي الكويت املباراة النهائية لبطولة كأس 
األمير في كرة القدم املرّحلة من املوسم املاضي، 

للمرة السادسة تواليًا، بفوز قاتل على كاظمة 
2-1، على استاد علي صباح السالم في الدور 
نصف النهائي. ويدين الكويت في تأهله إلى 

فيصل زايد الذي سجل من ركلة حرة مباشرة 
الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت 

بدل الضائع للشوط الثاني، بعد التقدم بهدف 
األوزبكي ساردور راشيدوف من ركلة جزاء.

فاز فولتاليزا على مضيفه سبورت ريسيفه 
بهدف نظيف ضمن الجولة الـ22 من الدوري 
البرازيلي لكرة القدم، ليستعيد املركز الثالث 

على حساب فالمنغو، حامل اللقب. سجل هدف 
املباراة الوحيد املدافع مارسيلو بينيفينتو، 

ليفوز الضيوف على أصحاب األرض، وليواصل 
سبورت احتالل املركز قبل األخير في الجدول 

برصيد 19 نقطة، بينما أصبح رصيد فورتاليزا 
36 نقطة، ليصعد للمركز الثالث من 22 مباراة.

تمسك تاييريس كوردوبا بصدارة الدوري 
األرجنتيني، بينما يطارده ريفر بليت في الوصافة 

بشراسة، فيما ال يزال بوكا جونيورز في املركز 
السادس. واكتسح تاييريس كوردوبا بنتيجة 1-4 

ضيفه روساريو سنترال، ليصل للنقطة الـ29 بفارق 
نقطتني عن ريفر بليت الوصيف الذي فاز بدوره 

1-3 على سنترال كوردوبا. أما بوكا جونيورز، 
الذي فاز 1-0 على كولون، فقد أصبح في جعبته 21 

نقطة وتفصله عن تاييريس ثماني نقاط.

الكويت يبلغ 
نهائي كأس األمير 

للمرة السادسة

فورتاليزا يستعيد 
المركز الثالث 

بالدوري البرازيلي

تاييريس كوردوبا 
يتمسك بصدارة 

الدوري األرجنتيني

وضعت البرازيل، 
حاملة اللقب 
خمس مرات، 
حدًا لمشوار 
المغرب الالفت 
في بطولة 
العالم لكرة 
الصاالت، 
بإقصائها 
من الدور ربع 
النهائي بهدف 
وحيد. وكان 
المغرب بلغ 
ربع النهائي 
للمرة األولى 
في تاريخه 
بعد فوزه على 
فنزويال 3-2 في 
دور الـ16، علمًا 
انه شارك للمرة 
الثالثة بعد 2012 
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فيرستابن حّل ثانيًا 
رغم انطالقه من 

المركز األخير

انتصار صعب ليوفنتوس على سامبدوريا 
تغلب يوفنتوس بصعوبة على حساب ضيفه سامبدوريا، بنتيجة )2-3(، 
في املباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات األسبوع 
السادس من الدوري اإليطالي. سجل أهداف يوفنتوس كل من باولو ديباال، 
ليوناردو بونوتشي ومانويل لوكاتيلي، فيما أحرز أهداف سامبدوريا مايا 
يوشيدا وأنتونيو كاندريفا. بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط 
باملركز التاسع، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 5 نقاط باملركز الرابع 

عشر.

النس يزيد من أزمة مرسيليا بالدوري الفرنسي
أوليمبيك مرسيليا،  دار مضيفه  عقر  مــن  ثمينة  نــقــاط  بــثــاث  النــس  عــاد 
بعد أن فاز عليه بنتيجة )2-3(، في الجولة الثامنة للدوري الفرنسي. باغت 
العبو النس أصحاب األرض وتقدموا في النتيجة بهدفني جاءا عن طريق 
فلوريان سوتوكا من ركلة جزاء، ثم البولندي بيرزيميساف فرانكوفسكي. 
لكن العبي مرسيليا تمكنوا من العودة في اللقاء في نفس الشوط بهدفني 
تكفل بهما قائد وهداف الفريق ديميتري باييه. وفي الشوط الثاني، سجل 
الــضــيــوف هـــدف االنــتــصــار الــثــالــث بـــرأس املــهــاجــم الــشــاب ويــســلــي سعيد. 
مسلسل  سامباولي  خورخي  األرجنتيني  فريق  يواصل  الخسارة  وبهذه 
الثانية تواليا بعد التعادل في الجولة املاضية سلبيا  نزيف النقاط للمباراة 
أمام آنجيه، ليفقد الفريق الوصافة لصالح النس )15 نقطة(، بعد أن تجمد 

رصيده عند 14 نقطة في املركز الثالث.

نابولي ينفرد بصدارة الدوري اإليطالي
انفرد نابولي بصدارة الدوري اإليطالي، بعد انتصاره على كالياري بهدفني 
نظيفني في لقاء الجولة السادسة. وافتتح فيكتور أوسيمني التسجيل لفريق 
الثاني مــن ركلة جـــزاء. ويسير  الــهــدف  لــورنــزو إنسيني  الجنوب، وأضـــاف 
نابولي بخطى ثابتة في املسابقة املحلية، فقد خاض 6 مباريات انتصر في 
نقطتني على ميان،  بفارق  نقطة(، متفوقا   18( الكاملة  بالعامة  جميعها 
الذي حقق 5 انتصارات وتعادل في مباراة واحــدة، في حني يأتي كالياري 
في املركز الـ19 برصيد نقطتني فقط حصدهما من تعادلني وأربع خسارات.

فوز مهم لفرايبورغ على أوغسبورغ بالبوندسليغا
بــالــفــوز )3- فــرايــبــورغ ملعبه األســـطـــوري )شـــفـــارزوالـــد ســتــاديــون(  ودع 
األملاني.  الـــدوري  لبطولة  السادسة  املرحلة  في  أوغسبورغ  على ضيفه   )0
زميله  يضيف  أن  قبل  كويلير،  لوكاس  طريق  عن  مبكرا  فرايبورغ  وتقدم 
الثاني، وتكفل اإليطالي فينتشينزو غريفو بإحراز  لوكاس هويلير الهدف 
الهدف الثالث من ركلة جزاء. ويعد هذا هو الفوز الثالث لفرايبورغ مقابل 3 
تعادالت دون أن يتلقى أي خسارة حتى اآلن في البطولة، ليصبح هو وبايرن 
الهزائم  من  خاليا  بسجلهما  محتفظني  زاال  ما  اللذين  الوحيدين  الفريقني 
باملسابقة هذا املوسم. وكانت هذه هي املباراة األخيرة لفرايبورغ على ملعب 
شفارزوالد ستاديون، حيث من املقرر أن يخوض لقاءه التالي في املسابقة، 
بارك  )يــوروبــا  ملعبه  على  املقبل،  الشهر  الــدولــي  التوقف  فترة  انتهاء  بعد 

ستاديون( الجديد.

ألكمار يستعيد سكة االنتصارات بالدوري الهولندي 
ــــدوري الــهــولــنــدي، وحقق  تخلص ألــكــمــار مــن دوامـــة الــهــزائــم املتتالية فــي ال
انتصاره الثاني في املوسم الحالي، على جو أهيد إيغلز بخماسية نظيفة. 
أبو  سجل األهــداف ياسبر كارلسون بمناسبتني، ودانــي دي ويت وزكريا 
إلى  ليقفز  إلى ست نقاط  ألكمار رصيده  خال وتيجاني ريغندرز. ورفــع 

املركز الحادي عشر بفارق األهداف فقط أمام جو أهيد إيغلز.

ــــس هـــامـــيـــلـــتـــون  ــويــ ــ ــــي لــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ أحـــــــــــرز الـ
الـــرقـــم 100 فـــي بطولة  )مـــرســـيـــدس( ســبــاقــه 
العالم للفورموال واحد بعد تتويجه بجائزة 
روسيا الكبرى على حلبة سوتشي، ليستعيد 
ــدارة تــرتــيــب الــســائــقــن بــعــد ســبــاق مثير  صــ
مواطنه  حرمت  أمــطــار  نهايته  على  هيمنت 

الندو نوريس من التتويج.
وجاء فوز هاميلتون الرقم 100 بعد 14 عامًا 
من تتويجه األول في كندا. وأنزل هاميلتون، 
بطل الــعــالــم سبع مـــرات، الــهــولــنــدي ماكس 
فيرستابن عن صدارة ترتيب السائقن بعد 
حــلــول ســائــق ريـــد بــول-هــونــدا ثــانــيــًا، فيما 
خطف اإلسباني كارلوس ساينس )فيراري( 
املركز الثالث. وبفوزه أمام فيرستابن الذي 
سيحتفل بعيده الرابع والعشرين الخميس 
برصيد  الــصــدارة  هاميلتون  انــتــزع  املقبل، 
الــذي  للهولندي   244.5 مقابل  نقطة   246.5
تسّلق املرتبة تلو األخرى من الخط األخير 

إلى الوصافة.
وقـــبـــل خـــمـــس لـــفـــات عـــلـــى نـــهـــايـــة الـــســـبـــاق، 
ــان الــبــريــطــانــي النــــدو نــوريــس )مــاكــاريــن  كـ

واصــــل الــســد ســلــســلــة انــتــصــاراتــه املــتــتــالــيــة، 
أهداف  بواقع سبعة  الشمال  ليكتسح نظيره 
التي جمعت بن  املواجهة  في  مقابل هدفن، 
الــفــريــقــن، عــلــى اســتــاد خليفة الــدولــي ضمن 
مــبــاريــات األســـبـــوع الـــرابـــع، فــي دوري نجوم 

قطر لكرة القدم.
وســجــل أهــــداف الــســد، عــلــي أســـد فــي الدقيقة 
 ،)13( الـــ الدقيقة  )10(، وبغداد بونجاح في  الــــ
)14(، ومــاتــيــاس  وأنـــدريـــه آيـــو فــي الــدقــيــقــة الــــــ
نــانــي مــدافــع الــشــمــال بالخطأ فــي مــرمــاه في 
ــرزاق فــي  ــدالــ ــبــ )54(، ويــــوســــف عــ الـــدقـــيـــقـــة الـــــــــــ
الهدف  تباتا  البديل  )57(، وسجل  ـــ الـ الدقيقة 
)85(، قبل أن يختتم  ـــ الــ الدقيقة  الــســادس فــي 
بـــغـــداد بــونــجــاح ســبــاعــيــة الــســد فـــي الــدقــيــقــة 
)89(، بينما ســجــل لــفــريــق الــشــمــال كــل من  الــــــ
)12(، وخليفة  الـــ الدقيقة  اليزيدي في  محسن 

.)87( سعد الهدف الثاني في الدقيقة الـ
وبهذا الفوز العريض رفع نادي السد رصيده 
ــــدول الــتــرتــيــب  ــدارة جـ ــ إلــــى 12 نــقــطــة، فـــي صــ
مــحــقــقــا أربـــعـــة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، بينما 
نقاط  ثــاث  عند  الشمال  فريق  توقف رصيد 

مــرســيــدس( فـــي الـــصـــدارة أمــــام هــامــيــلــتــون، 
ــاء عــلــى  ــقـ ــبـ لـــكـــن ســـائـــق مــــاكــــاريــــن فـــّضـــل الـ
ــلــــمــــســــار الــــجــــاف  ــة لــ اإلطـــــــــــــــارات املــــخــــصــــصــ
ــارع مــنــافــســوه إلــــى االعـــتـــمـــاد على  ــ فــيــمــا سـ
، مــا 

ّ
اإلطـــــــــارات املــخــصــصــة لــلــمــســار املـــبـــتـــل

دفــعــه إلــى الــخــروج أكــثــر مــن مــرة عــن املسار 
الصيانة  إلــى دخـــول منطقة  قبل االضــطــرار 
إنهاء  وبالتالي  النهاية  من  لفات  ثــاث  قبل 

السباق في مركز سابع مخيب.
وكان نوريس )21 عامًا( انطلق للمرة األولى 
مــن مــســيــرتــه فــي املــركــز األول، بــعــد تــصــدره 

التجارب الرسمية.
ــــق مــــرســــيــــدس هـــيـــمـــنـــتـــه عــلــى  ــريـ ــ وتـــــابـــــع فـ
فرض  2014، حيث  عــام  منذ  حلبة سوتشي 
هاميلتون نفسه 5 مــرات مقابل مــرة لزميله 
الــســابــق بطل الــعــالــم األملــانــي نيكو روزبـــرغ 
فالتيري  الفنلندي  للحالي  ومــرتــن   )2014(

بوتاس )2017 و2020(.
وقـــــال هــامــيــلــتــون بــعــدمــا قــفــز مـــن ســيــارتــه 
فرحًا إثر سباق تراجع في بدايته إلى املركز 
الــســابــع بــعــدمــا كـــان رابــــع املــنــطــلــقــن: »جـــاء 

بعد الفوز في مباراة وخسارة ثاث مباريات.
بـــــــدوره، أعـــــرب املــــــدرب اإلســـبـــانـــي، تــشــافــي 
هــيــرنــانــديــز، املــديــر الفني لــنــادي الــســد، عن 
فريقه  الـــذي حققه  الكبير  بــالــفــوز  ســعــادتــه 
هدفن،  مقابل  أهـــداف  بسبعة  الشمال  على 
بقوله لوسائل اإلعام، عقب انتهاء املواجهة: 
ــــاق رغــم  ــبــــاراة لـــم تــكــن ســهــلــة عــلــى اإلطـ »املــ

الفوز الكبير«.
وتابع: »نعرف أن الشمال فريق ممتاز وجيد 
ومنظم والكل يعاني أمامه، لذلك نجحنا في 
املــبــاراة وفزنا بجدارة.  فــرض سيطرتنا على 
االسترخاء،  بعض  أصابنا  األول  الشوط  في 
لكن في الشوط الثاني كنا أفضل وقدمنا أداء 

مميزا وسجلنا املزيد من األهداف.
وعن تصدر جدول نادي السد الترتيب صرح 
املــدرب تشافي: »أنا سعيد باعتاء الصدارة، 
خرجنا دون إصــابــات والــعــديــد مــن الاعبن 
ــل هــذه  شــــاركــــوا ومــنــهــم بــعــض الـــشـــبـــاب، وكــ
األمور تزيد الثقة وتحفزنا لاستمرار. مباراة 
صعبة  ستكون  العربي  أمــام  املقبلة  الديربي 
جــيــدة وهدفنا  لــحــظــات  حــالــيــا  نعيش  لكننا 

دائما الفوز في جميع املباريات«.
من جهة أخرى، فاز نادي الدحيل على منافسه 
الــتــي  املــــبــــاراة  فـــي  بــنــتــيــجــة )0-5(،  الــســيــلــيــة 
الرابع  األســبــوع  مباريات  افتتاح  في  ُأقيمت، 
من دوري نجوم قطر، بعدما سجل الخماسية 
و62   56( بالدقائق  أولونغا  الكيني،  املهاجم 
الــدولــي.  خليفة  اســتــاد  على  و85(،  و79  و68 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــعـــادل كــفــة الــفــريــقــن في  وعـ

املطر، لقد انتهزت الفرصة، قام الفريق بعمل 
رائع، أنا ممنت للنقاط«.

وعن انتظاره طويًا الفوز املائة، قال السير 
هاميلتون: »لم أكن متأكدًا من حصوله. قام 
ــع«. تـــابـــع: »لـــم تــكــن األمـــور  ــ النــــدو بــعــمــل رائــ
ــر مـــــن الـــــوقـــــت بــعــد  ــيـ ــثـ ــكـ ســــهــــلــــة. خــــســــرت الـ
االنــطــاق مــحــاواًل تــفــادي املــشــكــات. لــم يكن 
تخطي النــدو سهًا، لقد كان إيقاعه سريعًا 

جدًا. جاء املطر في الوقت املناسب«.
الـــ 15 من  الجولة  بـــدوره، خــاض فيرستابن 
أصل 22 في البطولة العاملية وهو في صدارة 
نقاط عن مطارده   5 بفارق  متقدمًا  الترتيب 
)226.50 مقابل 221.50(،  املباشر هاميلتون 
لكنه استهل السباق من الخط األخير معاقبًا، 

بعد قرار فريقه تبديل محرك سيارته.
واتــخــذت الــحــظــيــرة الــنــمــســاويــة قـــرار تبديل 
ــيــــارة فـــيـــرســـتـــابـــن، بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــرك ســ مـــحـ
عقوبة التراجع 3 مراكز إثر اعتبار الهولندي 
ــادث الــــــــذي جـــمـــع بــيــنــه  ــ ــحــ ــ ــؤواًل عـــــن الــ ــ ــســ ــ مــ
مونزا  حلبة  على  هاميلتون  مــطــارده  وبــن 

اإليطالية في الجولة السابقة.
فيها   

ّ
يحل التي  تواليًا،  الثانية،  املــرة  وهــذه 

العام  لكن  سوتشي،  فــي  وصيفًا  فيرستابن 
فــي  ــيــــل هـــامـــيـــلـــتـــون  كــــــان وراء زمــ املــــاضــــي 
مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس. وأنهى 
ــفــــارق 53 ثـــانـــيـــة عــن  هــامــيــلــتــون الـــســـبـــاق بــ
فيرستابن و62 ثانية عن ساينس، ليحصد 
25 نقطة مقابل 18 للهولندي و15 لإلسباني.
)فرانس برس(

الشوط األول الذي انتهى بالتعادل سلبيا، إال 
أن السيلية انهار تماما بعد مرور 10 دقائق 
خمسة  وتلقى  الثاني  الشوط  بداية  من  فقط 
أهــــداف مــتــتــالــيــة، وفــشــل فــي تقليص الــفــارق 
أو حــتــى الـــعـــودة فـــي الــنــتــيــجــة. وفـــي الــشــوط 

الكيني  بنزول  الدحيل تغييرا  أجــرى  الثاني، 
أولونغا الذي فك ِشفرة دفاع السيلية، وسجل 
)56( بتسديدة من  الهدف األول في الدقيقة الـ
داخـــل منطقة الــجــزاء بعد تــمــريــرة رائــعــة من 
املعز علي. ورفــع الهدف من معنويات العبي 

الدحيل، وكثف الفريق من الضغط الهجومي 
وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 
)62(، عن طريق أولونغا أيضًا، بعد هجمة  الـــ
مرتدة ومجهود فردي كبير من الاعب الذي 
تخطى مدافع السيلية وحارس املرمى ووضع 

الكرة في الشباك.
للتسجيل  أولونغا  )68(، عاد  الــــ الدقيقة  وفي 
ــرز الـــهـــدف الــثــالــث )هــاتــريــك(  ــ مـــن جــديــد وأحـ
بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة 
مــمــيــزة مـــن الـــاعـــب عــبــدالــلــه األحـــــــرق، فيما 
 ،)79( سجل الدحيل هدفه الرابع في الدقيقة الـ
ــاء أيــضــا عــن طــريــق أولــونــغــا، الـــذي تابع  وجـ
التسديدة التي أطلقها املعز علي وارتدت من 
أمــن لتجده باملرصاد  السيلية كلود  حــارس 

ليضع الكرة بكل هدوء في الشباك.
)85(، فاختتم أولــونــغــا  أمـــا فــي الــدقــيــقــة الــــــ
أهداف الدحيل بتسجيله الهدف الخامس، 
ــــل منطقة  ــاء أيـــضـــا بــتــســديــدة مـــن داخـ ــ وجـ
الــــجــــزاء، لــتــنــتــهــي املـــواجـــهـــة بــفــوز الــدحــيــل 

بخماسية دون رد.
وفـــي لــقــاء آخــــر، نــجــح الـــنـــادي الــعــربــي في 
التغلب عــلــى فــريــق قــطــر بــهــدفــن مــقــابــل ال 
شــــيء، سجلهما كـــل مـــن اإليـــرانـــي مــهــرداد 
الغابوني  وزميله  جــزاء،  ركلة  من  محمدي 
)41 و51(،  الـــ أرونــا بوبيندزا في الدقيقتن 
ليرفع رفاق يوسف املساكني رصيدهم إلى 
فــريــق قطر عند نقطته  نــقــاط، فيما بقي   9

الوحيدة باملركز األخير.
)العربي الجديد، قنا(

السد يستعيد صدارة الدوري بسباعية بشباك الشمالفوز هاميلتون يشعل الصراع مع فيرستابن
استطاع البريطاني لويس 

هاميلتون الوصول إلى 
فوزه الـ100 ببطولة 

العالم للفورموال 1

يواصل الجزائري بغداد 
بونجاح التألق مع نادي 

السد في دوري نجوم 
قطر لكرة القدم

)Getty/هاميلتون يسعى للّقب الثامن وتحطيم رقم مايكل شوماخر )آندي هوني

)Getty( يطمح نجوم السيتي إلى مواصلة التألق

)Getty( »يريد نجوم ميالن تحقيق فوزهم األول بـ»األبطال

)Getty( ساهم بونجاح في عودة السد إلى صدارة الدوري القطري

مباريـات
      األسبـوع

قتيبة خطيب

تتجه أنــظــار الــجــمــاهــيــر الــعــاملــيــة، 
مــســاء الــيــوم الــثــاثــاء، إلـــى ملعب 
»حــــــديــــــقــــــة األمـــــــــــــــــــــراء«، مـــــــن أجـــــل 
باريس  نـــادي  بــن  املرتقبة  املــواجــهــة  متابعة 
ــيـــرمـــان، وضــيــفــه مــانــشــســتــر سيتي  ســــان جـ
الثانية،  الجولة  منافسات  ضمن  اإلنكليزي، 
أبطال  فــي بطولة دوري  املجموعات  دور  مــن 

أوروبا لكرة القدم.
ويبحث نادي باريس سان جيرمان، عن الفوز 
األبـــطـــال،  فـــي دوري  الــحــالــي  بــاملــوســم  األول 
بــعــدمــا تـــعـــادل فـــي املـــواجـــهـــة األولــــــى بــهــدف 
مــا جعل  البلجيكي،  بـــروج  كــلــوب  أمـــام  ملثله، 

قمم دوري 
األبطال

»الباريسي« يواجه السيتي

األول  الفوز  عن  جيرمان،  سان  باريس  يبحث 
بعدما  األبطال  دوري  من  الحالي،  بالموسم 
أمام  لمثله  بهدف  األول  اللقاء  في  تعادل 
كلوب بروج، فيما يريد مانشستر سيتي مواصلة 

انطالقته الرائعة

تقرير

وحيدة  نقطة  يجمعون  ميسي،  النجم  رفـــاق 
بــاملــجــمــوعــة األولـــــــى، فــيــمــا يـــريـــد مــانــشــســتــر 
ــقـــاط(، عقب  ســيــتــي االنـــفـــراد بـــالـــصـــدارة )3 نـ
انتصاره العريض على اليبزيغ األملاني بستة 

أهداف مقابل ثاثة أهداف.
ومنافسه  جــيــرمــان  ســـان  بــاريــس  وسيلتقي 

مــانــشــســتــر ســيــتــي لــلــمــرة الــســادســة فــي هــذه 
املباراة املرتقبة، بينما ال يزال الفريق الفرنسي 
يبحث عن فوزه األول أمام النادي اإلنكليزي 
ــا تــــعــــادل فــي  ــقـــة الــــقــــاريــــة، بـــعـــدمـ ــابـ فــــي املـــسـ

مواجهتن، وتلقى الهزيمة في 3 مناسبات.
ولم يتمكن باريس سان جيرمان، من الحفاظ 
عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه فـــي جــمــيــع املـــواجـــهـــات 
ــام مــانــشــســتــر ســيــتــي  ــ ــ الـــــــــ4، الــــتــــي لــعــبــهــا أمـ
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا. فــقــط مــيــان لعب 
تــهــتــز شباكه  املـــبـــاريـــات دون أن  مـــن  الــعــديــد 
القارية. وتعرض باريس سان  في املسابقات 
اإلنكليزي  الفريق  جيرمان للخسارة على يد 
فــي 4 مــن آخــر 5 مــواجــهــات لعبها فــي دوري 
مانشستر  عليه  تغلب  حــيــث  ــا،  ــ أوروبـ أبــطــال 
يونايتد في عامي 2019، و2020، وتفوق عليه 

مانشستر سيتي في عام 2021.
ــرة فـــشـــل فــيــهــا بــــاريــــس ســـان  ــ ــر مـ ــ وكــــانــــت آخـ
دوري  في  مباراتن  أول  في  بالفوز  جيرمان، 
عندما   ،2005/2004 بــمــوســم  ــا  ــ أوروبـ أبــطــال 
خــســروا أمـــام تشلسي بــثــاثــة أهــــداف مقابل 
ــفـــوق عـــلـــى الـــفـــريـــق الــفــرنــســي  ال شــــــيء، ثــــم تـ

خصمهم سيسكا موسكو )0-2(.
ــادي مــانــشــســتــر سيتي  ــ ــم يــخــســر نـ ــدوره، لـ ــ ــ بـ
ــات خـــــــــارج أرضـــــــــه فــي  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ فـــــي آخـــــــر 10 مـ
املـــدرب  كتيبة  بــعــدمــا حققت  األبـــطـــال،  دوري 
ــار فـــــي 8 مــــواجــــهــــات،  ــ ــــصـ ــتـ ــ غـــــــوارديـــــــوال االنـ
وتعادلوا في مباراتن فقط، فيما لم يتعرض 
ديسمبر/ شهر  منذ  إنكلترا  خــارج  للهزيمة 
تلغب عليهم  عــام 2017، عندما  األول  كــانــون 

شاختار دونيتسك األوكراني )1-2(.
مــن جــهــة أخــــرى، يــحــل نـــادي أتلتيكو مــدريــد 
اإلسباني، ضيفًا ثقيًا على منافسه إي سي 
مــيــان اإليـــطـــالـــي، فـــي قــمــة مــواجــهــة الــجــولــة 
الثانية من دور املجموعات، في بطولة دوري 
أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، الــتــي ستقام على 

ملعب »سان سيرو«.
ويطمح ميان، إلى تجاوز خيبته الكبيرة في 
املباراة األولى، عندما خسر على يد ليفربول 
)3-2(، ما جعله با نقاط ومتذيا املجموعة 
الــثــانــيــة، فــيــمــا يــريــد أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد خطف 
الفوز، وتحقيق النقاط الـ3 املهمة، عقب جمعه 
السلبي  تــعــادلــه  فــقــط، نتيجة  نــقــطــة وحــيــدة 
با أهداف أمام بورتو. ويتسلح نادي ميان 
»الثأر«، ألن »الروسونيري« لم ينَس الهزيمة  بـ
)16(، على  ـــ الــ ــرة، التي تعرض لها فــي دور  امُلـ
 ،2014/2013 مــوســم  فــي  مــدريــد،  أتلتيكو  يــد 
ــفـــريـــق اإليـــطـــالـــي يــــودع  األمــــــر الــــــذي جـــعـــل الـ
مدريد،  أتلتيكو  أما  حينها.  القارية  املسابقة 

لم ينَس ميالن مرارة 
الهزيمة أمام أتلتيكو 

مدريد عام 2014

)Getty( »يعتمد باريس سان جيرمان على نجومه في »األبطال

الخامسة  مــيــان، هــي  املـــبـــاراة ضــد  فستكون 
»الــروخــيــبــانــكــوس« أمـــام الــفــريــق اإليطالي  لـــ
خــارج ملعبه فــي دوري األبــطــال، لكن املــدرب 
كثيرًا  يخشى  سيموني،  دييغو  األرجنتيني 

اللقاء املنتظر.
ولم يستطع دييغو سيميوني قيادة أتلتيكو 
مدريد إلى تحقيق الفوز على الفرق اإليطالية، 
مــنــذ أن فــــاز عــلــى مـــيـــان بـــهـــدف نــظــيــف في 
بعدما فشل  عــام 2014،  فــبــرايــر/شــبــاط  شهر 
»الــروخــيــبــانــكــوس« فــي 4 مــواجــهــات، ودون 
تسجيل األهــداف أيضًا. بــدوره، تمكن ميان، 
ــاراة واحـــــدة فــقــط، مـــن آخــر  ــبـ مـــن الـــفـــوز فـــي مـ

فـــقـــط، فــــي آخـــــر 10 مـــواجـــهـــات بــاملــســابــقــات 
ــيـــة عــلــى أرضــهــم، لــكــن املــواجــهــة أمــام  األوروبـ
سيرو«  »ســـان  ملعبهم  على  مــدريــد  أتلتيكو 
ــى،  ــ فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، ســتــكــون األولـ
ــام 2014، فـــهـــل ســيــثــأر  ــ الـــهـــزيـــمـــة فــــي عـ مـــنـــذ 

»الروسونيري«؟
وفــــي نــفــس املـــجـــمـــوعـــة، ســتــكــون الــجــمــاهــيــر 
على موعد مع انطاق املواجهة القوية، التي 
ستجمع بن نادي بورتو البرتغالي، وضيفه 
بالنجوم،  املدجج  اإلنكليزي  ليفربول  الثقيل 

في ملعب »إلدراغاو«.
وتــريــد كتيبة املـــدرب األملــانــي، يــورغــن كلوب، 

17 مــواجــهــة ضـــد الـــفـــرق اإلســبــانــيــة، بــعــدمــا 
ــادل فـــي 7 مـــنـــاســـبـــات، ومـــنـــي بـــــ9 هـــزائـــم،  ــعـ تـ
فيما لم ينتصر »الروسونيري« في املباريات 
الــســبــع، مــنــذ الــوحــيــد فـــي دور املــجــمــوعــات، 
أمـــام بــرشــلــونــة فــي شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط عــام 
بالفوز  مــدريــد  أتلتيكو  وفــشــل   .)0-2(  ،2013
فــي أول مــبــاراتــن بـــدوري أبــطــال أوروبــــا، في 
مــنــاســبــة واحــــــدة فـــقـــط، تــحــت قـــيـــادة املــــدرب 
دييغو سيميوني، بعدما تعادلوا با أهداف 
أمــام رومــا اإليطالي، وخسروا )2-1( على يد 

تشلسي اإلنكليزي في موسم 2018/2017.
وحافظ ميان على نظافة شباكه مرة واحدة 

املدير الفني لنادي ليفربول، استغال الحالة 
الــذهــنــيــة الـــرائـــعـــة لــنــجــومــهــا، حــتــى تخطف 
النقاط الـ3 املهمة، واالنفراد بصدارة املجموعة 
الثانية، بعدما استطاعوا التغلب على ميان 
فــي املــواجــهــة األولـــى )3-2(. أمــا نـــادي بورتو 
البرتغالي العنيد، فيطمح إلى عرقلة »الريدز« 
فـــي مــلــعــبــه، واملــنــافــســة عــلــى إحــــدى بــطــاقــات 
القارية، عقب  املسابقة  الـــ16 في  لــدور  التأهل 
السلبي  التعادل  نيلهم نقطة وحيدة، نتيجة 
با أهداف أمام أتلتيكو مدريد اإلسباني في 
بن  التاريخية  األرقـــام  لكن  األولـــى.  املواجهة 
لعب  حيث  الكثير،  تكشف  وليفربول  بــورتــو 

الـــطـــرفـــان فـــي ثــمــانــي مــنــاســبــات ســابــقــة في 
املسابقات القارية، ستة منها كانت في دوري 
البرتغالي يبحث  الفريق  لكن  أوروبـــا،  أبطال 
عــن فــوزه األول على »الــريــدز«، بعدما تعادل 

في 3 مناسبات، وخسر في 5 مباريات.
ــة، الــتــي  ــامـــسـ وســـتـــكـــون هـــــذه هــــي املــــــرة الـــخـ
نــادي بورتو في دوري  يواجه فيها ليفربول 
األبــطــال، منذ أن أصــبــح يــورغــن كــلــوب مديرًا 
»الريدز«، بعدما استطاع قيادة كتيبته  فنيًا لـ
إلــى تحقيق الــفــوز فــي 3 مــبــاريــات، وسجلوا 
 شــبــاكــهــم أي هــــدف في 

َ
11 هـــدفـــًا، ولــــم تــتــلــق

املواجهات الـ3 من الفريق البرتغالي.
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برشلونة ـ العربي الجديد

لـــم يــنــتــظــر الــنــجــم الـــشـــاب أنــســو 
فــاتــي، مــهــاجــم نــــادي بــرشــلــونــة، 
طـــويـــًا بــعــدمــا دخــــل بـــديـــًا في 
ــهــــدف الــثــالــث  الــــشــــوط الـــثـــانـــي، وســـجـــل الــ
ــاك ضــيــفــه  ــبــ ــــي شــ لـــلـــفـــريـــق الــــكــــتــــالــــونــــي، فـ
املــبــاراة  فــي  نـــو«،  »كــامــب  ليفانتي، بملعب 
مـــنـــافـــســـات  ضــــمــــن   ،)0-3( ــتــــهــــت  انــ الــــتــــي 
ــن الـــــــدوري اإلســبــانــي  األســــبــــوع الـــســـابـــع مـ
لكرة القدم. وقامت جماهير نادي برشلونة 
ــــي مـــــدرجـــــات مـــلـــعـــب »كـــامـــب  املــــــوجــــــودة فـ
ــــذي  ــي، الـ ــ ــاتـ ــ ــيـــب بــنــجــمــهــا فـ ــتـــرحـ ــالـ نــــــو« بـ
ميسي،  ليونيل  األســـطـــورة  قميص  يحمل 

عودة التألق
شهدت الجولة األخيرة للدوريات األوروبية الكبرى، استعادة العديد من النجوم سكة التألق، ليقودوا 
والهداف  فاتي،  أنسو  الشاب  برشلونة  نجم  يتقدمهم  مهمة،  انتصارات  تحقيق  إلى  أنديتهم 

الكولومبي رادايميل فالكاو، الذي واصل تألقه مع فريقه الجديد رايو فاييكانو

3031
رياضة

تقرير

بــحــرارة،  بالتصفيق  وقــامــت  وقــفــت  بعدما 
ملــوهــبــتــهــا، الـــذي غـــاب طــويــًا عــن املــاعــب، 
)81(. وبعد غياب  عندما نزل في الدقيقة الـــ
الـــشـــاب  الـــنـــجـــم  عـــــاد  ــا،  ــومــ يــ  323 ملـــــدة  دام 
لــيــثــبــت مـــهـــارتـــه الـــكـــبـــيـــرة، بـــعـــدمـــا اســتــلــم 
الكرة على مشارف منطقة الجزاء، وأضاف 
لصالح   ،)91( الــــ الدقيقة  في  الثالث  الهدف 
برشلونة، وسط تصفيق حاد من جماهير 
الفريق الكتالوني. وبفضل األهداف الثاثة 
ــتــــي ســجــلــهــا نــــجــــوم الـــفـــريـــق  الـــنـــظـــيـــفـــة، الــ
الكتالوني، تمّكن نادي برشلونة من حصد 
3 نقاط مهمة، جعلته يرفع رصيده إلى 12 
نقطة في املركز الخامس في جدول ترتيب 
ــانــــي، فــيــمــا تــجــمــد رصــيــد  ــبــ الــــــــدوري اإلســ

ليفانتي عند 4 نقاط في املرتبة الـ17. 
وواصـــــــل املـــهـــاجـــم الـــكـــولـــومـــبـــي رادايـــمـــيـــل 
ــه الــــجــــديــــد رايــــو  ــقـ ــريـ ــه مــــع فـ ــقـ ــألـ فــــالــــكــــاو تـ
فــايــيــكــانــو اإلســبــانــي، ونــجــح فــي مساعدة 
في   1-3 قاديش  االنتصار على  فريقه على 
الكولومبي  املهاجم  ذاتها. وضــرب  الجولة 
موعدًا مع األهداف للقاء الثالث تواليا، بعد 
أن سجل هدفني في آخر مباراتني، ليفرض 
نفسه ضــمــن نــجــوم املــبــاريــات األخــيــرة في 
الــلــيــغــا بــفــضــل أهـــدافـــه الــحــاســمــة، محققا 
بداية غير متوقعة بعد مصاعبه وابتعاده 
عن املباريات. وأثبت فالكاو خال املباريات 
التي شارك فيها أّنه لم يفقد حّسه التهديفي 
ــانــــاة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي عـــرفـــهـــا فــي  بـــعـــد املــــعــ
الــســنــوات األخــيــرة مــع مختلف الــفــرق التي 
لعب لها، خاصة نادي غلطة سراي التركي 
محطته األخــيــرة قبل الــعــودة إلــى الـــدوري 
ــداف »الــتــيــغــري«،  ــ ــانـــي. وعــكــســت أهــ ــبـ اإلسـ
دفعا  مسيرته  إعــطــاء  عــلــى  الكبير  حــرصــه 
أّنـــه لــن يكون  جــديــدًا، بــعــد أن ظــن الجميع 
اللعب فــي مستوى عــاٍل نتيجة  قـــادرًا على 
التي عانى منها  الكبيرة  املشاكل الصحية 

في املواسم األخيرة. 
الــعــاصــمــة البريطانية  وفـــي ديــربــي شــمــال 
لندن، خطف النجم الغابوني بيير إيمريك 
أوباميانغ األضــواء من الجميع في مباراة 
توتنهام، حني  نظيره  أمـــام  أرســنــال  فريقه 
سجل هدفا واحتفل على طريقة األسطورة 
الــفــرنــســي تــيــيــري هــنــري، الـــذي كـــان بـــدوره 
في املــدرجــات. وعلى ملعب اإلمـــارات، تقّدم 
أرســنــال بثاثية تــحــت أنــظــار هــنــري، أحــد 
ــنـــال، وذلــك  أعــظــم الــاعــبــني فــي تــاريــخ أرسـ
حني افتتح سميث روي باب التسجيل، قبل 
أن يضيف أوباميانغ الهدف الثاني، ليأتي 

الثالث عن طريق ساكا.
وبـــعـــد تــســجــيــل أوبـــامـــيـــانـــغ الــــهــــدف، قــلــد 
الطريقة التي احتفل بها هنري في العديد 
من املباريات حني كان في أرسنال، ليشعل 
ــات. وحــقــق  ــ ــدرجـ ــ حـــمـــاس الــجــمــهــور فـــي املـ
املباراة بنتيجة 1-3،  أرسنال االنتصار في 
بــعــدمــا ســجــل الــضــيــوف هــدفــا مــتــأخــرًا عن 
طريق الكوري الجنوبي هيونغ مني سون، 
ليتجّمد رصيد السبيرز عند حاجز 9 نقاط 
الــــ11، فيما يحتل أرســنــال املركز  في املركز 

العاشر برصيد 9 نقاط أيضا.
خيمينيز  راؤول  املكسيكي  املــهــاجــم  وعـــاد 
إلى زيارة الشباك للمرة األولى منذ عودته 
مـــن اإلصـــابـــة الـــتـــي تـــعـــّرض لــهــا فـــي رأســـه 
املـــوســـم املـــاضـــي، مــســاهــمــا فـــي فـــوز فريقه 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون بــــهــــدٍف مــــن دون مــقــابــل 

الدوريات الكبرى شهدت 
تألقًا ملفتًا لعدة أسماء 

غابت عن األضواء لفترة

فريق أوروبا بطال لكأس اليفر للتنس
حسم فريق أوروبا اللقب الرابع توالًيا في كأس اليفر االستعراضية لكرة املضرب على 
حساب فريق العالم، بتقدمه 14-1. وبفوز الثنائي األملاني ألكسندر زفيريف والروسي 
الكندي دنيس شابوفالوف واألميركي رايلي أوبيلكا 2-6، 7-6  أندري روبليف على 
)7/4(، 10-3 في املواجهة األولى من اليوم األخير، َضَمَن الفريق األوروبي اللقب الرابع. 
بهذا الفوز، حصد فريق »القارة العجوز« ثالث نقاط رافًعا رصيده إلى 14، علًما أن 
13 كافية للفوز بالكأس، بعد أن حصد 11 في اليومني األولني. وهيمنت أوروبا بوجود 
الــذي حــرم ديوكوفيتش من حلمه وتــوج في  الثاني عاملًيا  دانييل مدفديف  الروسي 
نيويورك بأول ألقابه الكبرى، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس )3(، زفيريف )4(، 

روبليف )5(، اإليطالي ماتيو بيريتيني )7( والنرويجي كاسبر رود )10(.

أوساكا ترغب بالعودة القريبة للمالعب
الــيــابــانــيــة نــعــومــي أوســـاكـــا، الحاصلة  يــبــدو أن 
لــلــعــودة إلى  ألــقــاب كــبــرى مستعدة  على أربــعــة 
في  الرغبة  عاودتها  أن  بعد  التنس،  منافسات 
اللعب مجددا بعد فترة توقف وجيزة. وأعلنت 
أوساكا خالل بطولة أميركا املفتوحة في وقت 
سابق هذا الشهر، أنها ستحصل على استراحة 
النفسية،  عــلــى صحتها  لــلــتــركــيــز  الــتــنــس  مــن 
البطولة من  املــفــاجــئ مــن  وذلـــك بعد خــروجــهــا 
الدور الثالث أمام الكندية ليلى فرنانديز. وقررت 
االنسحاب  سابقا  العالم  على  األولــى  املصنفة 
وكانت  املقبل.  الشهر  ويلز  إنــديــان  بطولة  مــن 
ــا انــســحــبــت مـــن فــرنــســا املــفــتــوحــة في  ــاكـ أوسـ
ــار بــعــد خــــالف مـــع مــنــظــمــي الــبــطــولــة  ــ مـــايـــو/ أيـ
بشأن حضور املؤتمرات الصحافية بعد املباريات وحديثها عن التأثير السلبي لتلك 
املؤتمرات. لكن الالعبة اليابانية البالغ عمرها 23 عاما قالت في مقابلة تلفزيونية، إنها 
ال تزال تعشق الرياضة وتتطلع للعودة للعب مجددا. وأضافت »أعلم أني سأعود للعب 
أهتم كثيرا  أخــرى. »لن  اللعب عاودتني مرة  الرغبة في  مجددا. ربما قريبا جدا ألن 

باملكسب أو الخسارة. أريد االستمتاع فقط بالعودة للملعب«. 

هاكوهو بطل السومو التاريخي ينوي االعتزال 
قــــّرر بــطــل الــســومــو الــشــهــيــر، هـــاكـــوهـــو، الـــذي 
حّطم تقريًبا كل األرقام القياسية في الرياضة 
االعتزال  املنشأ« طوال عشرين عاما،  »يابانية 
الركبة، بحسب ما ذكرت  بسبب إصــابــات في 
البطل ذو األصــل  وســائــل إعــالم يابانية. وفــاز 
املنغولي، البالغ 36 عاما، بـ 45 بطولة وهو رقم 
آخــر،  أي منافس  مــن  لقبا  بـــ 13  أكثر  قياسي، 
ــات طــــوال هــذا  ــابـ لــكــنــه عــانــى مـــن ســلــســلــة إصـ
العام  الوحيدة خــالل  الــعــام. وخــاض مشاركته 
الــحــالــي فــي بــطــولــة نــاغــويــا الــكــبــرى فــي تــمــوز/

يــولــيــو املـــاضـــي، ونــجــح فــي تحقيق الــفــوز من 
دون أي خــســارة بــعــدمــا غـــاب عــن جـــزء كبير 
على  مركزه  من  املالكمني  من  و17  هاكوهو،  وأجبر  األخــيــرة.  الست  املسابقات  من 
اعالم  وقالت وسائل  كورونا.  فيروس  انتشار  التالية بسبب  البطولة  من  االنسحاب 

محلية إّن هاكوهو قّرر االعتزال بسبب مشاكل في الركبة اليمنى. 

وارين: ال يمكن لجوشوا هزيمة فيوري
أمام  املفاجئة  أنطوني جوشوا  املالكمة فرانك واريــن، إن هزيمة  قال مــروج مباريات 
األوكراني ألكسندر أوسيك، تعني أنه من املستبعد توحيد ألقاب الوزن الثقيل في نزال 
ينجح جوشوا في مواجهة مهارات  ولم  فيوري.  وتايسون  البريطانيني جوشوا  بني 
أوسيك، وتعرض لخسارته الثانية في مالكمة املحترفني، ليفقد ألقاب رابطة املالكمة 
العاملية ومنظمة املالكمة العاملية واالتحاد الدولي للمالكمة واملنظمة الدولية للمالكمة، 
علة إستاد توتنهام. وأبلغ وارين مروج مباريات فيوري، بطل املجلس العاملي للمالكمة، 
هناك  كــانــت  اآلن،  ذلــك سيحدث  أن  أرى  »ال  )بــي.بــي.ســي(:  البريطانية  اإلذاعـــة  هيئة 
إمكانية إلقامة نزال توحيد األلقاب، كان سيصبح نزاال كبيرا، إنه أمر يفطر القلوب«. 
وستمنح مباراة إعادة أمام أوسيك الفرصة لجوشوا الستعادة ألقابه، لكن وارين قال 
النزال بينهما.  اللندني »الضعيف« ال يمكنه مجاراة فيوري حتى لو أقيم  إن املالكم 
ويلتقي فيوري مع ديونتاي وايلدر في الس فيغاس الشهر املقبل بعد أن وقع عقدا 

ملواجهة املالكم األميركي للمرة الثالثة.

املركز الثالث إلى الدنماركي ميكيل فالغرين، حيث حاول كل 
واحد منهما االقتراب من الدراج الفرنسي في آخر السباق 
ولكن دون فائدة بما أن ألفيليبي كان مصرًا على املحافظة 
على الصدارة، وقد أنهى الفرنسي السباق بفارق 32 ثانية 

عن مالحقيه ما يثبت سيطرته الواضحة.
العالم  ببطولة  يــتــوج  فرنسي  دراج  أول  ألفيليبي،  وأصــبــح 
واجه  أّنــه  باعتبار  األفضل  أّنــه  مجددًا  ليثبت  تواليًا،  مّرتني 
بعض الصعوبات خالل األشهر املاضية ولكّنه أظهر إصرارًا 
قائمة  إلى  وانضم  العاملي،  اللقب  على  املحافظة  على  كبيرًا 
تضم سبعة دراجني نجحوا في املحافظة على بطولة العالم.

التتويج  مــع  كبير  بشكل  الفرنسية  الجماهير  وتفاعلت 
باهتمام  الـــدراجـــات تحظى  ريــاضــة  أن  بــاعــتــبــار  الــجــديــد 
شعبي كبير في فرنسا، إضافة إلى أن املهمة كانت تبدو 
صعبة، وهو ما جعل خبر تتويجه يسيطر على األخبار 

الــريــاضــيــة فــي فرنسا فــي الــســاعــات األخــيــرة. وســارعــت 
الــدراج  تهنئة  إلى  والرياضية  السياسية  الشخصيات  كل 
اإلنـــجـــاز، وفـــي مقدمتها رئــيــس فرنسا  بــهــذا  الــفــرنــســي 
إنجازًا مهمًا في  ألفيليبي  اعتبر ما حققه  الــذي  ماكرون 

سجل الرياضة الفرنسية.
وعزز صاحب الـ29 عامًا رصيد فرنسا من التتويجات في 
خلف  ألقاب   10 إلــى  فرنسا رصيدها  لترفع  العالم،  بطولة 
بلجيكا وإيطاليا، وسيحاول أن يضيف العام املقبل تتويجًا 

ثالثًا سيجعله من أعظم الدراجني في التاريخ.
األوملبية  األلعاب  املشاركة في  ألفيليبي، قد عدل عن  وكــان 
الصيف املاضي، حيث فاجأ الجميع بقراره، معتبرًا أنه من 
األفضل التركيز على بطولة العالم وتركيز تحضيراته على 
األوملبياد ال تخدم برنامج  املشاركة في  العاملي ألن  الحدث 

التحضيرات وقد كان قراره سليمًا وموفقًا.

زهير ورد

صنع الدراج، جوليان ألفيليبي، الحدث في فرنسا، يوم األحد 
املاضي، بعدما تمكن من إهداء عشاق رياضة الدراجات لقبًا 
جديدًا أثبت من خالله أنه األفضل في العالم في آخر عامني.

للدراجات  العالم  بطولة  على  املحافظة  فــي  ألفيليبي  ونجح 
األول، خالل  املــركــز  فــي  الــطــريــق، عندما حــل  على  الهوائية 
السباق الذي أقيم في بلجيكا بعد عام واحد من تتويجه في 
إيموال بإيطاليا. وتمكن الدراج الفرنسي، من إحداث املنعرج 
الهام سريعًا، حيث افتك املركز األول بعد 17 كلم من بداية 
الفارق عنه،  السباق ولم يسمح ملنافسيه بالعودة وتقليص 
إذ رفع النسق سريعًا بشكل سمح له بأن ينهي السباق في 

الصدارة محققًا واحدًا من أهم اإلنجازات في مسيرته.
وحل الهولندي ديالن فان بارلي في املركز الثاني بينما عاد 

جوليان ألفيـليبي

على هامش الحدث

أصبح ألفيليبي أول 
دراج فرنسي يتوج 

ببطولة العالم 
مرّتين تواليًا، ليثبت 

أنّه األفضل، بعدما 
واجه الصعوبات 

باألشهر الماضية

فاتي عاد للمالعب 
بعد غياب طويل 
بداعي اإلصابة )ديفيد 
)Getty/بوستامانتي

هوتسبر،  توتنهام  نادي  مهاجم  كين،  هاري  اإلنكليزي  النجم  يعاني 
عن  صيامه  يتابع  إذ  الممتاز،  اإلنكليزي  ــدوري  ال في  الموسم  هذا 
التهديف بشكل غريب. ولم ينجح كين في تقديم اإلضافة خالل مباراة 
 5 طوال  الشباك  هزّ  عن  غيابه  ليستمر  أرسنال،  أمام  توتنهام  فريقه 
مباريات متتالية. ويعتبر كين الالعب األهم في السبيرز إلى جانب الكوري 
الجنوبي هيونغ مين سون، لكنه لم يستعد تألقه وتوازنه الذي عرف 

عنه في المواسم الماضية.

غياب فعالية كين

وجه رياضي

عـــلـــى نــــــادي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــــي الــجــولــة 
اإلنكليزي  الــــدوري  مسابقة  مــن  الــســادســة 
ــتـــطـــاع خــيــمــيــنــيــز الــتــســجــيــل  ــاز. واسـ ــتـ ــمـ املـ
بطريقة مميزة بعد مراوغة استثنائية أمام 
املـــدافـــعـــني، لــيــركــن الـــكـــرة عــلــى إثـــرهـــا يمني 
الـــحـــارس ألــيــكــس مــاكــارثــي، معلنا عــودتــه 
الصيام  مــن  يوما  الشباك بعد 336  لــزيــارة 
قــد أصيب  الــاعــب املكسيكي  عــنــهــا. وكـــان 
في شهر نوفمبر/تشرين املاضي بكسر في 
إثــر اصطدامه  جمجمته، ما هــدد مسيرته، 
بــمــدافــع أرســنــال الــســابــق الــبــرازيــلــي دافــيــد 
الثاني  فــوزه  وولفرهامبتون  وحقق  لويز. 
هذا املوسم بعدما عاش على وقع 4 هزائم، 
ويــحــتــل املـــركـــز الــثــالــث عــشــر حــالــيــا، فيما 
فشل ساوثهامبتون في تحقيق الفوز األول 
تعادالت   4 مقابل  الثانية  بالهزيمة  وُمني 

في املركز السادس عشر. 
ــــي الــكــالــتــشــيــو، حـــســـم التـــســـيـــو ديـــربـــي  وفـ
الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة بــعــد أن تــجــاوز جــاره 
ــتـــصـــار عــلــيــه بــنــتــيــجــة 2-3،  رومـــــا إثــــر االنـ
ــبــــوع الــــســــادس من  ضــمــن مــنــافــســات األســ
لــقــاء مثير، ليلحق  الـــدوري اإليــطــالــي، بعد 
التسيو بجاره الهزيمة الثانية هذا املوسم 
املــبــاراة  بعد خسارته ضــد فيرونا. وكــانــت 
حــمــاســيــة مـــنـــذ الـــدقـــائـــق األولــــــــى، كـــمـــا أن 
املدرجات  أشعلت  حضرت  التي  الجماهير 
لحضور  بعودتها  احتفااًل  مميز  »تيفو«  بـ
املوسم  فــي  غيابها  بعد  الديربي  مباريات 
املــاضــي. ونجح التسيو فــي تسجيل هدف 
ــارق ســـريـــعـــا فــي  ــفــ ــذ الــ ــ مــبــكــر مــكــنــه مــــن أخـ
اللقاء، بعد مجهود من البرازيلي أندرسون 
الـــــذي وزع فـــي اتـــجـــاه الـــصـــربـــي ســيــرجــي 
الــحــارس  عــلــى  تــفــوق  الـــذي  ميلنكوفيتش، 
في  العــب  ثالث  بيدرو  وأصبح  باتريسيو. 
تـــاريـــخ ديـــربـــي الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة الـــذي 
ينجح في التسجيل للهدفني، بما أنه ساعد 
رومـــــا فـــي تــحــقــيــق االنـــتـــصـــار عــلــى جــــاره، 
وانتقم من املدرب البرتغالي مورينيو الذي 
رفض بقاء نجم برشلونة السابق مع الفريق 
امليركاتو  فــي  الــفــريــق  عــن  وطــالــب برحيله 
الصيفي. ولم يختلف شوط املباراة الثاني 
عــن الــشــوط األول، إذ كـــان التــســيــو مــبــادرًا 
بالهجوم ونجح في تسجيل الهدف الثالث 
بعد مجهود مميز من إيمويبلي الذي مرر 
نحو أنــدرســون الـــذي غــالــط الــحــارس روي 
باتريسيو. وتواصلت اإلثارة في اللقاء بما 
أن روما لم يرم املنديل في هذا اللقاء، ونجح 
في تسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء 
فيريتو.  الفرنسي  النجم  تنفيذها  أحــســن 
قد  التسيو  يكون  الثمني،  االنتصار  وبهذا 
ــبـــار، خـــاصـــة بــعــد خــســارتــه  ــتـ اســتــعــاد االعـ
ضد نــادي ميان في األسبوع املاضي، في 
وقـــت ابــتــعــد فــيــه رومـــا عــن أنــديــة الــصــدارة 

بخسارته الثانية.

حقق املنتخب القطري لقب ذهبية مسابقة السنوكر للفرق ضمن منافسات بطولة الخليج 
وسط  والسنوكر،  للبليارد  القطري  االتحاد  ينظمها  التي  والسنوكر،  للبليارد  املجمعة 
مشاركة أبرز أبطال الدول الست، وهي إلى جانب قطر، كّل من الكويت، السعودية، عمان، 
البحرين، واإلمارات. وجاء فوز املنتخب القطري املكون من الالعبني علي العبيدلي وأحمد 
سيف باللقب بعد االنتصار على نظيره اإلماراتي، بنتيجة أشواط )3-2( في املباراة التي 
جرت بينهما في الجولة الخامسة والحاسمة في املسابقة التي أقيمت منافساتها بنظام 

املواجهات من دور واحد، على أن يحرز اللقب املنتخب األكثر تحقيقا للفوز.
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