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الثالثاء 27 أكتوبر 2020م - املوافق 10 ربيع األول 1442هـ

األمناء / متابعات :
صدارة  إيفرتــون  فريــق  يحتل 
نقطة   17 برصيد  االنجليزي  الدوري 
فيام يحــل ليفربول حامــل اللقب 
يف وصافــة الربميريليــج متعادل 
مع املتصــدر يف عدد النقاط بفارق 

األهداف.
وفاز ليفربــول يف آخر مباراة له 
أمام فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة 2 

– 1 عىل ملعب انفيلد.
أهداف  يونايتد  شــيفيلد  وافتتح 
اللقــاء بتوقيع ســاندير بريج من 
رضبة جــزاء يف الدقيقــة 13، ثم 
أدرك روبريتو فريمنيو هدف التعادل 
لليفربول قبل نهاية الشــوط األول 

بأربع دقائق.
1- إيفرتون برصيد 13 نقطة، 2- 
ليفربول برصيد 13 نقطة، 3- أستون 
فيال برصيد 12 نقطة، 4- ليدز يونايتد 
كريســتال   -5 نقاط،   10 برصيــد 
باالس برصيد 10 نقاط، 6- تشيلىس 
سيتي  ليســر   -7 نقاط،   9 برصيد 
برصيد 9 نقاط، 8- أرسنال برصيد 9 
 9 برصيد  وولفرهامبتون   -9 نقاط، 
نقاط، 10- توتنهام برصيد 8 نقاط، 
11- وســت هام برصيــد 8 نقاط، 
12- مان سيتي برصيد 8 نقاط، 13 
ســاوثهامتون برصيد 7 نقاط، 14- 
نقاط، 15- مان   7 نيوكاسل برصيد 
يونايتد برصيد 7 نقاط، 16- برايتون 

صيــد  بر
نقــاط،   4
وســت   -17
ميتــش  و بر
 2 برصيــد 
)نقطتــان(، 
18- برينــىل 
 1 برصيــد 
نقطــة، 19- 

شــيفيلد 
برصيد  يونايد 
نقطــة،   1
فولهام   -20
 1 برصيــد 

نقطة.
تيــب  تر
يف  ا هــد
ي  ر و لــد ا

االنجليزي
ع  ر يتصا و
احتالل  عىل 
صدارة هدايف 

العب  من  أكرث  االنجليــزي  الدوري 
حيث يــأيت دومينيك كالفريت لوين 
وهيونــج مني ســون يف الصدارة 

برصيد 7 أهداف.
فيام جاء ترتيــب هدايف الدوري 

كالتايل:
2- محمد صــالح.. )6( ليفربول، 
.. )6( ليدز  3- باتريــك بامفــورد 

يونايتــد، 4- جيمي فــاردي .. )6( 
ليسر ســيتي، 5- هاري كني .. ) 5 
( توتنهــام، 6- ويلفريد زاها ..) 5 ( 
كريستال باالس، 7- نيل موباي .. )4 
( برايتون، 8- كالوم ويلسون.. )4( 
نيو كاسل يونايتد، 9- ساديو ماين.. 
)4( ليفربــول، 10- داين إينجــز .. 
راؤول  و11-  ســاوثهامبتون   )4(

خيمينز.. )4 ( وولفرهامبتون.

األمناء / متابعات :
انضــم يوفنتــوس لكوكبــة من 
التعاقــد مع  الراغبــة يف  األنديــة 
الجناح اإلســباين أداما تراوري، نجم 

وولفرهامبتون.
عاًمــا(   24( تــراوري  ويتمتــع 
بإمكانيــات فنية وبدنيــة هائلة، ما 

جعله هدًفا لكبار األندية األوروبية.
"كالتشــيو  موقــع  وبحســب 
مريكاتو" اإليطــايل، فإن يوفنتوس 
دخل سباق ضم تراوري، ليتنافس مع 
أندية برشلونة وليفربول ومانشسر 

يونايتد ومانشسر سيتي.
وأوضح التقرير، أن وولفرهامبتون 
وجه صدمــة قوية لجميــع األندية 
املهتمة بالالعب، بعد أن طلب الحصول 

عىل 99 مليون يورو، مقابل بيعه.
جديــر بالذكر أن تــراروي نجح يف 

إقناع لويس إنرييك، املدير الفني ملنتخب إســبانيا، مبستواه 

حيث استدعاه ملعســكر "ال روخا" يف أكتوبر/ ترشين األول 
الجاري.

األمناء / متابعات :

حافظت األســرالية آشيل 
تصنيف  قمــة  عــىل  باريت 
العبــات التنــس املحرفات، 

الصادر امس اإلثنني.
العرشة  املراكز  ومل تشــهد 
مقارنة  تغيــريات  أي  األوىل 
مــن  املاضيــة  بالنســخة 

التصنيف وجاءت كالتايل:.

باريت  آشيل  األسرالية   -1
8717 نقطة.

ســيمونا  الرومانيــة   -2
هاليب 7255.

3- اليابانية نعومي أوساكا 
.5780

4- األمريكية صوفيا كينني 
.5760

إلينــا  األوكرانيــة   -5
سفيتولينا 5260.

كارولينــا  التشــيكية   -6
بليسكوفا 5205.

7- الكندية بيانكا أندريسكو 
.4555

كفيتوفا  برا  التشيكية   -8
.4516

بريتنز  كييك  الهولندية   -9
.4505

ســريينا  10-األمريكيــة 
ويليامز 4080.

 / األمنــاء 
متابعات :

نادي  أعلــن 
، إصابة  ميــالن 
مــن  اثنــني 
الفريق،  العبــي 
بفريوس كورونا 
ليتأكد  املستجد، 
غيابهــام عــن 
مواجهــة روما، 
ت  فســا مبنا

األسبوع الخامس من الدوري اإليطايل.
ووفًقا لصحيفة الجازيتا ديللو ســبورت، فإن ميالن أصدر بياًنا 
رسمًيا أكد فيه إصابة الحارس جيجي دوناروما وينس بير هاوجي 

بفريوس كورونا، بعد املسحة التي خضع لها العبو الفريق.
وقال البيان "أظهرت النتائــج التي وردت من املخترب ليلة أمس، 
إصابة دونارومــا وهاوجي و3 أعضاء آخرين من الفريق بفريوس 

كورونا، وجميعهم مل تظهر عليهم أي أعراض".
وأضاف "تم إخضاع الخاميس عىل الفور للعزل املنزيل، مع إبالغ 
الســلطات الصحية املحلية، واليوم تم اختبار الفريق بأكمله وفًقا 

للربوتوكول، ومل يتم العثور عىل إصابات جديدة".

األمناء / متابعات :
يشعر ليونيل مييس، 
نجم برشلونة، بالغضب 
 )1-3( الهزميــة  بعد 
مدريد،  عىل  ريال  أمام 
ضمن  نو،  كامب  ملعب 

الجولة السابعة لليجا.
ميــيس  وواصــل 
التســجيل  عن  الغياب 
يف  األهداف  صناعة  أو 
للمباراة  الكالســيكو، 

السادسة عىل التوايل.
وهذا رغم أنه الهداف 
للكالسيكو،  التاريخي 
مباراة   44 خاض  حيث 
املليك،  الفريقــي  ضد 
هدًفا   26 فيها  ســجل 

وصنع 14.
صحيفــة  وأبــرزت 
ديبورتيفو"  "مونــدو 
الكتالونيــة، أن مييس 
كان متحمًسا للغاية يف 
مباراة األمس، حيث كان يركض كثــرًيا ويقوم بالواجبات الدفاعية، مثلام 
ظهر يف كرة مشركة مع فينيســيوس جونيور، يف الشوط األول. وكان 
قريًبا أيًضا من هز الشــباك، بعدما راوغ راموس يف مساحة ضيقة داخل 

منطقة الجزاء، لكن كورتوا تصدى لتسديدته بشكل رائع.
واعتربت الصحيفة أن ركلة الجزاء، التــي جاء منها الهدف الثاين لريال 

مدريد، كانت السبب يف هبوط حامس األرجنتيني وتراجع أدائه.
وتوقعت "موندو ديبورتيفو"  أن ينتهي صيام مييس عن التسجيل، يف 
مباريات الكالسيكو، خالل مواجهة الدور الثاين، حيث يسعى "الربغوث" 

لالنتقام، وزيادة رصيده التهديفي أمام الريال.

ترتيب الدوري االجنليزي.. اإيفرتون وليفربول يت�صارعان على ال�صدارة 

وولفرهامبتون يحدد ثمنا خياليا لرتاوري

بارتي حتافظ على ريادة ت�صنيف العبات التن�س..

اإ�صابة ثنائي ميالن بكورونا

مي�صي يعتزم االنتقام من ريال مدريد 
رياضة


