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استهل ريال مدريد مشواره في الدوري اإلسباني 
لكرة القدم بتحقيق فوز مستحق على حساب سلتا 
فيغــو 3-١ خالل املباراة التــي جمعتهما أمس في 

اجلولة األولى من منافسات الدوري.
وتقدم »امللكي« بهدف ســجله الفرنســي كرمي 
بنزمية في الدقيقة ١٢ ثم أضاف توني كروس الهدف 
الثانــي في الدقيقة 63 من تســديدة رائعة قبل أن 
يختتم لوكاس فاســكيز أهداف الريال في الدقيقة 
٨٠، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لسلتا فيغو 
إيكر لوسادا في الدقيقة األولى من الوقت احملتسب 
بدال من الضائع. واضطر الريال الستكمال املباراة 
بعشــرة العبني منذ الدقيقة 56 بعدما حصل لوكا 

مودريتش على البطاقة احلمراء.
وحصــد الريال أول ثالث نقــاط له في الدوري 
هذا املوسم، ليتصدر جدول ترتيب املسابقة مؤقتا.

فيما سقط برشلونة حامل اللقب في املوسمني 
املاضيني أمام مضيفه أتلتيك بلباو ٠-١ في افتتاح 

الدوري االسباني ملوسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وســجل هدف املباراة الوحيد املهاجم املخضرم 
اريتز ادوريز )3٨ عاما( بضربة مقصية رائعة بعد 

دقيقة واحدة من نزوله احتياطيا )٨٩(. 
بدأ »البارسا« املباراة من دون جنمه االرجنتيني 
ليونيل ميسي املصاب في ربلة الساق ليغيب بالتالي 
عن املباراة االفتتاحيــة لفريقه في الدوري احمللي 
للمرة االولى منذ ١٠ سنوات قبل ان يتعرض املهاجم 
االوروغوياني لويس سواريز لالصابة ذاتها ويخرج 
أواخر الشــوط االول. وقــال النادي الكاتالوني في 
بيــان على موقعه االلكتروني أمس ان الفحوصات 
الطبية التي خضع لها ســواريز أكدت إصابته في 
عضلة الساق اليمنى دون أن يكشف عن الفترة التي 

سيغيب فيها عن املالعب. وقالت صحيفة »ماركا« ان 
اإلصابة ستحرم سواريز من املشاركة في املباريات 
ملدة تتراوح بني 3 و4 أسابيع بالتالي ستكون عودته 

بعد فترة التوقف لاللتزامات الدولية املقبلة.
واضطر سواريز إلى اخلروج من أرضية امللعب 
بســبب اآلالم في ســاقه اليمنى في الدقيقة 33 من 
املباراة أمام »الباســكيني«، فدفع املدرب ڤالڤيردي 

بالبرازيلي رافينيا ألكانتارا بدال منه.
ولم يخسر اتلتيك بلباو في آخر ١5 مباراة على 
ملعب سان ماميس وكان انتزع التعادل أيضا ذهابا 

وايابا من الفريق الكاتالوني املوسم املاضي.
وتختتم مســاء اليوم مباريات املرحلة األولى، 
حيــث يلتقي أتلتيكو مدريد مع خيتافي، وأالڤيس 
مع ليفانتي، وإسبانيول مع إشبيلية، وريال بيتيس 

مع بلد الوليد.

بثالثية.. »امللكي« يهزم سلتا فيغو ويخسر مودريتش
سقوط مدوٍّ لـ »البارسا« في افتتاح »الليغا«

بيكيه »حط حرته« في دميبلي

سيميوني: فيليكس سيُظهر أفضل ما لديه

أكد تقرير صحافي إســباني أمس أن مهاجم برشلونة عثمان دميبلي أثار غضب زميله 
غيرارد بيكيه خالل خســارة »البارســا« أمام أتلتيك بلباو. ووفقا لصحيفة »سبورت« 
اإلســبانية فإن بيكيه غضب بشــدة من األداء الدفاعي لدميبلي خالل الهجمة التي جاء 
مــن خاللها هدف املباراة الوحيد. ويرى بيكيــه أن دميبلي لم يقم بدوره الدفاعي على 
أكمل وجه وأن اجلناح الفرنسي كان قادرا على الضغط بشكل أفضل ومنع العب بلباو 
من إرســال العرضية التي جاء من خاللها الهدف. وأشارت الصحيفة إلى أن بيكيه وجه 
بعض االنتقادات صوب دميبلي أثناء احتفال العبي بلباو بالهدف. واستمر غضب املدافع 
اإلســباني وانتقاده لدميبلي حتى نهاية احتفاالت اخلصم، بينما كان اجلناح الفرنسي 

عاجزا عن الرد وقام بتحويل وجهه للجهة األخرى.

أبدى املدير الفني ألتلتيكو مدريد، األرجنتيني دييغو سيميوني، ثقته في البرتغالي جواو 
فيليكس املنضم حديثا لصفوف »الروخي بالنكوس«.

وقال سيميوني في مؤمتر صحافي عشية مواجهة خيتافي في اجلولة األولى من الدوري 
اإلسباني: »فيليكس شاب مستعد لالســتماع ويرغب في التعلم، وسيتحسن في عدة 
جوانب خاصة العمل اجلماعي«.  وأضاف: »لست قلقا من حتميله املسؤولية، أنا أتعامل 

معه كالعب مهم لدينا، أحاول أن أخرج أفضل ما لديه من أجل الفريق«. 
وبسؤاله عن استثمار أتلتيكو مبلغ 250 مليون يورو لضم العبني جدد، علق: الفريق كان 

يحتاج للتجديد، مبرزا أهمية ضم العبني يشعرون بسعادة الرتدائهم قميص الفريق.

ديوكوڤيتش إلى نصف نهائي »سينسيناتي«

بلغ الصربي نوفاك ديوكوڤيتش املصنف أول وحامل 
اللقب الدور نصف النهائي من دورة سينسيناتي 
األميركية للماسترز في التنس بفوزه على الفرنسي 
لوكا بويل 7-6 )7-2( و6-1، في حني تعرضت اليابانية 
ناومي أوساكا املصنفة أولى عامليا الى إصابة في 
ركبتها وباتت مشاركتها في بطولة فالشينغ ميدوز 

حيث تدافع عن لقبها، موضع شك.
وبات ديوكوڤيتش على بعد مباراتني فقط من إحراز 
لقبه الرابع والثالثني في دورات املاسترز لأللف 
نقطة وفي حال جنح في ذلك فسيصبح على بعد 
لقب واحد من اإلسباني رافايل نادال حامل الرقم 

القياسي مع 35 لقبا.
وسيلتقي ديوكوڤيتش الروسي دانييل مدڤيديڤ 

الفائز على مواطنه اندري روبليف 6-2 و3-6.
وثأر الفرنسي ريشار غاســكيه خلسارته امام 

االسباني روبرتو باوتيستا اغوت في دورة تورونتو 
الكندية األسبوع املاضي وتغلب عليه 6-7 )2-7( 

و3-6 و6-2 ليبلغ الدور نصف النهائي.
ولدى السيدات، اضطرت اليابانية ناومي أوساكا 
املصنفة اولى عامليا الى االنســحاب من مباراتها 
ضد األميركية صوفيا كينان والنتيجة 6-4 و6-1 
و2-0 لصالح األخيرة إلصابة اليابانية في ركبتها.
وخضعت أوســاكا للعالج خالل املباراة لكنها لم 
تتمكن من إكمالها ما رسم عالمة استفهام حول 
قدرتها على الدفاع عن لقبها في بطولة الواليات 
املتحدة املفتوحة على مالعب فالشينغ ميدوز التي 

تنطلق في 26 اجلاري.
في املقابل، بلغت األسترالية أشلي بارتي املصنفة 
ثانيــة عامليا الدور نصــف النهائي بفوزها على 

اليونانية ماريا ساكاري 5-7 و6-2 و0-6.

نوفاك ديوكوڤيتش فرض افضليته أمام لوكا بويل  )أ.ف.ب(

إدين دجيكو يوقع عقده اجلديد مع روما

إصابة أوساكا تهدد مشاركتها في »فالشينغ ميدوز«

أنهى املهاجم البوسني إدين دجيكو الشائعات حول 
مستقبله بعد ان مدد عقده مع ناديه احلالي روما لـ 
3 سنوات إضافية كما أعلن نادي العاصمة اإليطالية 
أمس.  وكان دجيكو )33 عاما( مرشحا لالنتقال الى 
صفوف إنتــر ميالن لكنه قرر في النهاية متديد 
عقده حتى 30 يونيو 2022 مع »ذئاب العاصمة«. 
وقال دجيكو: »لقد شعرت مبدى متسك املسؤولني 
ببقائي، هنا يتوافر كل شيء من أجل إحراز األلقاب 

وأنا سعيد بالتالي للبقاء لفترة أطول«. 
وأكد روما أيضا تعاقده مع املدافع التركي يلدرمي 
مرت شيتني من جنكليربيرليغي مقابل 3 ماليني 

يورو بعقد لـ 5 سنوات.

دجيكو باقٍ مع »ذئاب العاصمة«

م باركر سبيرز يُكرِّ
أعلن نادي ســان أنتونيو ســبيرز الذي يلعب في الدوري األميركي للمحترفني في كرة 
الســلة أنه سيســحب القميص رقم ٩ الذي كان يحمله جنمه الفرنسي توني باركر بعد 

اعتزال األخير اللعبة في يونيو املاضي.
وسيعلق قميص باركر في سقف ملعب »أي تي أند تي سنتر« في ١١ نوفمبر خالل املباراة 

األولى لسبيرز في مواجهة ممفيس غريزليز في مستهل موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وسيصبح باركر الالعب العاشر في تاريخ سبيرز الذي يسحب قميصه لينضم الى بروس 
بوين )١٢(، تيم دنكان )٢١(، شــون ايليوت )3٢(، جورج جرفني )44(، مانو جينوبيلي 
)٢٠(، افري جونسون )6(، جوني مور )٠٠(، ديڤيد روبنسون )5٠( وجيمس سيالس )١3(. 
وخــاض باركر ١٨ موســما في الــدوري األميركي للمحترفني بينها ١7 مع ســان أنتونيو 
حيث قاده الى اللقب 4 مرات واختير أفضل العب نهائيات البالي أوف عام ٢٠٠7 ليصبح 

بالتالي أول العب أوروبي ينال هذا الشرف.

ً هازارد يبدأ موسمه مع الريال مصابا
تلقى ريال مدريد اإلسباني ضربة 
موجعة بإصابة مهاجمه البلجيكي إدين 
هازارد الوافد اليــه حديثا اثر تعرضه 
إلصابة عضلية في الفخذ اثناء التدريب 
اول من امس اجلمعة بحســب ما أعلن 
نادي العاصمة. وكان هازارد املنتقل الى 
ريال قادما من تشلسي اإلجنليزي مقابل 
صفقة بلغت 100 مليون يورو ميني النفس 
بخوض املباراة االفتتاحية لفريقه ضد 
سلتا فيغو امس في املرحلة األولى من 
الدوري اإلســباني ملوسم 2020-2019، 
لكنه تعرض إلصابة في الفخذ في مقر 
الرسمي  املوقع  تدريبات فريقه. وذكر 
لصحيفة »أس« اإلســبانية أن االصابة 
ميكن ان تبعد هازارد عن املالعب لفترة 
تتراوح بني 3 و 4 اسابيع. وأصدر النادي 
امللكي بيانا رسميا أكد فيه انه »بعد إجراء 
التدريبية  اثر نهاية احلصة  فحوصات 
من قبل اجلهاز الطبي تبني اصابة إدين 
هازارد في عضالت الفخذ األمين. سنتابع 
عملية تأهيله«. ويعاني ريال مدريد من 
إصابات عدة في صفوفه أخطرها جلناحه 
ماركو أسينســيو الذي خضع لعلمية 
جراحية في الرباط الصليبي وسيغيب 
ألشهر عدة باإلضافة الى اجلناح األيسر 
الفرنســي ميندي القادم مطلع املوسم 
احلالي من ليون والذي يعاني من إصابة 
في ربلة الســاق. إضافة الى البرازيلي 

رودريغو غوس.

اإلصابات تطارد ريال مدريد

إبراهيم ديازماركو أسينسيو

لوكا يوفيتش فيرالند ميندي

رودريغو غوسسيرجيو راموس

تيبو كورتوا

إعداد: قسم اإلخراج الفني


