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افتتحت الرومانية سيمونا هاليب املوسم 
الجديد بانتصار في أولى مبارياتها ببطولة 
جيبسالند للتنس في أستراليا على الروسية 
أناستازيا بوتابوفا بواقع مجموعتني )6 - 4( 

و)6 - 4(، في مباراة استمرت 78 دقيقة، لتتأهل 
الرومانية إلى دور الـ16 من البطولة. وقالت 

هاليب بعد الفوز: »كنت بحاجة لهذا الفوز ألنني 
لم أشارك في أية مباراة رسمية منذ شهر أكتوبر/ 

.»
ً
تشرين األول املاضي، وهذا ُيعد وقتًا طويال

تعاقد فريق أتالنتا اإليطالي في اليوم األخير 
من سوق االنتقاالت الشتوية مع العب الوسط 
األوكراني فيكتور كوفالينكو، قادمًا من فريق 
شاختار دونتسك. وأعلن أتالنتا في بيان له 

أنه تم التعاقد مع كوفالينكو لتعويض غياب 
األرجنتيني أليخاندرو غوميز الذي انتقل إلى 

فريق إشبيلية. وقضى كوفالينكو صاحب الـ24 
سنة 6 أعوام ونصف مع فريق شاختار، خاض 

خاللها 48 مباراة وسجل 6 أهداف بدوري األبطال.

تحدث األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن إمكانية 

تدريب نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي، وأشار 
في حوار مع )راديو مونت كارلو(: »الفريق لديه 

استراتيجية للتحُسن. إذا سنحت لي الفرصة 
لتدريب ميسي سيكون أمرًا رائعًا، ولكن إذا لم 
يحدث، فال توجد مشكلة. نتشارك عشق نيوز 

أولد بويز، وكالنا كنا نرتدي ذلك القميص، لدينا 
هذا الرابط. ولكن سنرى ماذا سيحدث«.

سيمونا هاليب تفتتح 
الموسم الجديد بانتصار 

على بوتابوفا

أتالنتا يتعاقد رسميًا مع 
العب الوسط األوكراني 

فيكتور كوفالينكو

ماوريسيو بوكيتينو: 
سيكون من الرائع تدريب 

ليونيل ميسي

سيتصارع كل من 
التسيو وأتالنتا 
على البطاقة 
المؤهلة إلى 
المباراة النهائية 
لبطولة كأس 
إيطاليا، في 
مواجهة 
ُمنتظرة على 
ملعب »دييغو 
أرماندو 
مارادونا« في 
ذهاب الدور 
نصف النهائي. 
ويسعى فريق 
المدرب غاتوزو 
إلى تسجيل 
نتيجة إيجابية 
كبيرة تحميه 
قبل خوض 
مباراة اإلياب 
على أرض فريق 
أتالنتا الذي 
يقوده المدرب 
غاسبيريني.

)Getty/من سيفوز في مواجهة الذهاب؟ )ميغيل ميدينا

من أجل النهائي
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رياض الترك

باستمرار  العربية  األنــديــة  شاركت 
فـــي بــطــولــة مـــونـــديـــال األنـــديـــة منذ 
انــــطــــاق الــنــســخــة األولـــــــى فــــي عـــام 
2000، ورغــم ذلــك فــإن اإلنــجــازات كانت قليلة 
كان  فكيف  العاملية،  البطولة  فــي  ومــحــدودة 
مـــشـــوار الـــعـــرب فـــي 17 نــســخــة مــاضــيــة قبل 

انطاق الحدث في الدوحة؟
ُيشارك في نسخة عام 2021 فريقان عربيان 
هما الدحيل القطري واألهلي املصري واللذان 
يتواجهان أيضًا في الدور الثاني ملعرفة هوية 
املتأهل ملواجهة فريق بايرن ميونخ األملاني 
اللقب  لــحــصــد  بــطــل أوروبـــــا واملـــرشـــح األول 
أن شارك  الدحيل  لفريق  ولــم يسبق  العاملي. 
فــي املــونــديــال، بينما شـــارك األهــلــي 3 مــرات 
أعــوام 2006 و2011 و2013، وهو الذي وصل 
إلى البطولة بعد أن حصد لقب دوري أبطال 
أفريقيا عندما تفوق على الزمالك في املباراة 
الــنــهــائــيــة )2 - 1(. فــي وقـــت ُيـــشـــارك الــدحــيــل 
لــلــبــلــد املستضيف  الــقــطــري بــصــفــتــه مــمــثــًا 
للبطولة. وستكون عني الجماهير على الدحيل 
البطولة،  في  العرب  يمثان  ألنهما  واألهــلــي 
رغم أن هذه النسخة )2021( ستخسر واحدًا 
منهما باكرًا في الدور الثاني، في حني سيصل 
الــثــانــي إلـــى املــربــع الــذهــبــي ملــنــافــســة الــنــادي 
املــبــاراة النهائية.  »الــبــافــاري« على مقعد في 
الدور  الثانية في  املباراة  املقابل سُتلعب  في 
الثاني بني فريقي تيغرز وأولسان هيونداي 
والــفــائــز سيلعب ضــد فــريــق بــاملــيــراس بطل 

»كوبا ليبرتادوريس« يوم السبت املاضي.

الوصافة والمركز الثالث مرتين
لم تحصد األندية العربية اللقب في أي مرة، 
بينما حــلــت وصــيــفــة مــرتــني فــقــط فــي تــاريــخ 
املـــشـــاركـــات، والــتــي تمثلت بــوصــول الــرجــاء 
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تقرير

في  النهائية  املباراة  إلى  املغربي  البيضاوي 
نسخة عام 2013، عندما لعب ضد فريق بايرن 
مــيــونــخ األملـــانـــي وخـــســـره بــهــدفــني نظيفني، 
واملــــرة الــثــانــيــة تمثلت بــوصــول فــريــق العني 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة فـــي نسخة  اإلمـــــــارات إلــــى املــ
عـــام 2018، عــنــدمــا واجـــه فــريــق ريـــال مــدريــد 
وخسره بنتيجة كبيرة )4 – 1(، ليفقد العرب 
فرصة ثانية لرفع اللقب ألول مرة في تاريخ 
مشاركات األندية العربية. في املقابل وصلت 
األنـــديـــة الــعــربــيــة إلـــى الــــدور نــصــف النهائي 
أربــع مــرات فــي تــاريــخ مشاركتها فــي بطولة 
 من 

ّ
مونديال األندية، وفي وقت وصل فيه كل

العني اإلماراتي والرجاء املغربي إلى املباراة 
النهائية مرتني، هناك فريقان عربيان أقصيا 

من املربع الذهبي وحصدا املركز الثالث. 
بــدايــًة مــن فــريــق األهــلــي املــصــري الـــذي حقق 
املركز الثالث في نسخة عام 2006، وذلك عندما 
خسر من أمام إنترناسيونالي  البرازيلي )2 
– 1(، وفــي تلك املــبــاراة قــدم الــفــريــق املصري 
عرضًا كرويًا كبيرًا، خصوصًا أنه كان ُمدججًا 
املركز  ــذاك، بينما حقق  آنــ امُلــمــيــزة  بــاألســمــاء 
الثالث بعد التفوق في مباراة تحديد املركزين 
أميركا  كلوب  منافسه  على  والرابع(  )الثالث 
املكسيكي )2 – 1(. بينما في نسخة عام 2011، 
وصل فريق الدحيل القطري في نسخة اليابان 
إلــــى املــــبــــاراة نــصــف الــنــهــائــيــة ولـــســـوء حظه 
وخسر  اإلســبــانــي  برشلونة  بفريق  اصــطــدم 

الفريق  ليفشل  نظيفة،  أهــداف  بأربعة  اللقاء 
القطري في الوصول إلى املباراة النهائية ألول 
مرة في تاريخه، وحقق الدحيل املركز الثالث 
ريسول  كاشيوا  منافسه  على  تفوق  أن  بعد 

الياباني بركات الترجيح )5 – 4(.

المركز الرابع خمس مرات
حــصــدت 5 أنــديــة عــربــيــة املــركــز الـــرابـــع في 
تــاريــخ بطولة مــونــديــال األنــديــة، بــدايــًة من 
االتحاد السعودي الذي حققه بعد خسارته 
من فريق ساربيسا التاياندي في عام 2005، 
ثم النجم الساحلي التونسي الذي خسر في 
مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع أمام 
الــتــرجــيــح. بينما حل  بــركــات  أوراوا ريـــدز 
األهــلــي رابــعــًا بعد خسارته مــبــاراة تحديد 
املراكز في نسخة عام 2012، وذلك أمام فريق 
مونتيري املكسيكي، أما الجزيرة اإلماراتي 
الــرابــع فــي نسخة عـــام 2017  فحقق املــركــز 
عندما خسر من باتشوكا املكسيكي وأخيرًا 

حصد العرب مركز 
الوصافة مرتين في 

تاريخ المشاركات

جاء كريستيانو رونالدو 
في المركز الثاني خلف 

نجم التنس روجيه فيدرر

الهال السعودي الــذي خسر من مونتيري 
املــراكــز وحل  فــي مواجهة تحديد  املكسكي 

رابعًا.

زعيمة القارات الخمس
تنطلق بطولة كأس العالم لألندية في األول 
من شهر شباط/ فبراير املقبل في العاصمة 
ـــ 11 من  الــقــطــريــة الـــدوحـــة، وتــســتــمــر حــتــى الـ
الشهر نفسه. وفي وقت تتنافس فيه 6 أندية 
الــدول  تحلم  الــعــاملــيــة،  البطولة  بلقب  للظفر 
غلتها  برفع  األنــديــة  هــذه  إليها  تنتمي  التي 
من ألقاب هذه البطولة. ُتَعّد إسبانيا زعيمة 
القارات في منافسات بطولة مونديال األندية، 
لكون أنديتها ُتوجت بأكبر عدد من األلقاب 
فـــي الــبــطــولــة تــاريــخــيــًا، إذ حــصــدت األنــديــة 
ــرات  اإلســـبـــانـــيـــة لــقــب مـــونـــديـــال األنــــديــــة 7 مـ
 ،2016  ،2015  ،2014  ،2011  ،2009( تاريخيًا 
الثاني  املركز  حصدها  مقابل  و2018(   2017

مرة واحدة فقط في عام 2006.
ويملك ريال مدريد 4 ألقاب أعوام )2014، 2016، 
برشلونة  فــريــق  يملك  بينما  و2018(،   2017
األلقاب الثاثة األخرى التي حققها في سنوات 
)2009، 2011 و2015(، بينما حل وصيفًا مرة 
ــدة فــي عـــام 2006، ولـــم ُيــحــقــق أي فريق  واحــ

إسباني آخر لقب هذه البطولة.
وتأتي في وصافة الدول األكثر تتويجًا بلقب 
مونديال األندية، البرازيل بأربعة ألقاب و4 

ــــب الــريــاضــيــني أحـــد املــوضــوعــات  ُتــعــد رواتـ
أن  البعض  يعتقد  وربــمــا  لاهتمام،  املثيرة 
العبي كــرة الــقــدم هــم األعــلــى دخــًا باعتبار 
هـــذه الــلــعــبــة هــي الــريــاضــة األشــهــر واألكــثــر 
شــعــبــيــة، إال أن الــســويــســري روجـــيـــه فــيــدرر 
خــطــف األنـــظـــار وتــصــدر قــائــمــة الــريــاضــيــني 
األعلى دخًا على مستوى العالم خال عام 
القدم  كــرة  على نجمي  ليتفوق حتى   ،2020
األشهر حاليًا البرتغالي كريستيانو رونالدو 

واألرجنتيني ليونيل ميسي.
ــقــــًا ألرقـــــــام كــشــفــتــهــا مــجــلــة »فــــوربــــس«  ووفــ
التنس«  »أســـطـــورة  يتقاضى  االقــتــصــاديــة، 
إجــمــاال،  دوالر  مــايــني   106.3 الــســويــســري 
عــائــدات  مــن  مــلــيــون دوالر  إلـــى 100  تنقسم 
اإلعانات و6.3 مايني دوالر إجمالي الراتب، 
ولديه ستة رعــاة. وهي األرقــام التي تجعله 
ُحكمًا أكثر العبي التنس تقاضيًا لألجور في 
العالم. ويعود ارتفاع دخل النجم السويسري 
روجيه فيدرر إلى شعبيته الكبيرة في عالم 
التنس وقــدرتــه على جــذب شــركــات دعائية 

املبلغ رفــع مــن إيــــرادات الــاعــب السويسري 
خال السنوات األخيرة.

رونالدو وميسي خلف فيدرر
البرتغالي كريستيانو  الــقــدم  كــرة  جــاء العــب 
الثاني خلف نجم التنس  رونــالــدو في املركز 
روجيه فيدرر بإجمالي دخل 105 مايني دوالر 
اإلعانات  بواقع 45 مليون دوالر من  موزعة 
و60 مليون دوالر راتبًا، كما يحظى بستة رعاة 
مثل فيدرر تمامًا. ولم يغب رونالدو عن املراكز 
الثاثة األولى لفوربس في السنوات الخمس 
األخيرة، كونه كان يتقاضى مبالغ كبيرة أيضًا 
مع فريق ريال مدريد اإلسباني قبل االنتقال 
إلى فريق يوفنتوس اإليطالي. وما زال رونالدو 
ُيحافظ على مستوى دخل عاٍل رغم تقدمه في 
السن واقترابه من سن االعتزال، وهو ما يؤكد 
قدرة رونالدو على االستمرار حتى سن الـ39 

كما توقع هو في وقت سابق.
ــرًة يــــأتــــي الـــنـــجـــم  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ وخــــلــــف رونـــــــالـــــــدو مـ
الصحافة  حــدث  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني 
اليوم بسبب تسريبات عقده الضخم مع فريق 
برشلونة والــذي وصل إلى 555 مليون يورو 
عــلــى 4 ســـنـــوات. ويـــأتـــي مــيــســي ثــالــثــًا بــدخــل 
إلــى حوالي 104  لفوربس يصل  سنوي وفقًا 
مايني يورو )32 مليون يورو من اإلعانات و72 
مليونًا على شكل رواتب من فريق برشلونة(. 
اإلسبانية سربت  )املــونــدو(  وكــانــت صحيفة 
أخــيــرًا عــقــد األرجــنــتــيــنــي الـــذي بموجبه ولــو 
كانت املعلومات صحيحة فسيتصدر ميسي 
قــائــمــة »فـــوربـــس« فـــورًا بــدخــل ســنــوي ُيناهز 
الـ167 مليون يورو، وبالتالي سيكون ميسي 
األكثر تقاضيًا لألجور في العالم. مع اإلشارة 
إلى أن عدد رعاة األرجنتيني هو 5 فقط حاليًا. 
البرازيلي نيمار  وخلف ليونيل ميسي يأتي 
العب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في 
املركز الرابع، بـ95.5 مليون دوالر هي حصيلة 
25 مليون دوالر من اإلعانات و70.5 مليون 
دوالر راتبه من »الباريسي«، فضًا عن ثمانية 
رعاة. وكانت صفقة انتقال نيمار إلى باريس 
البرازيلي،  على  ــوال  األمـ أدّرت  جيرمان  ســان 
وارتفعت قيمته السوقية كثيرًا بسبب ما قدمه 
في املاعب األوروبية خال السنوات املاضية، 
وخصوصًا في فترة تواجده مع برشلونة بني 

2014 و2018.

ليبرون جيمس ملك »الُرعاة«
ليبرون جيمس  األميركية  السلة  نجم  ينفرد 
بأكبر عدد من الرعاة هو تسعة، لكنه يأتي في 
املركز الخامس من حيث إجمالي الدخل الذي 
يبلغ 88.2 مليون دوالر بواقع 60 مليون دوالر 

مــن عــائــدات اإلعــانــات والـــــ28.2 مليون دوالر 
األخــــرى هــي راتــبــه. وســبــق لــلــيــبــرون جيمس 
أن كــان فــي املــراكــز الثاثة األولـــى، خصوصًا 
عندما كان مع فريقه كليفاند كافالييرز، لكن 
دخله تراجع قليًا في ظل أزمة تفشي فيروس 
»كورونا«، والتي أثرت سلبيًا على معظم أندية 

كرة السلة األميركية.
ويــأتــي فــي املــركــز الــســادس العـــب كـــرة السلة 
أيضًا ستيفن كوري بإجمالي دخل 74.4 مليون 
دوالر موزعة إلى 44 مليون دوالر من اإلعانات 
و30.4 مليون دوالر كراتب، ولديه أربعة رعاة. 
في وقــت يحتل املركز السابع العــب كــرة سلة 
آخر هو األميركي كيفن دورانت بإجمالي دخل 
63.9 مليون دوالر منها 35 مليون دوالر من 
اإلعانات و28.9 مليون دوالر كراتب سنوي 
من فريقه. هذا ووضعت القائمة تايغر وودز 
ــيـــركـــي فـــي املـــركـــز الــثــامــن  نــجــم الـــغـــولـــف األمـ
ويحصل  دوالر،  مليون   62.3 دخــل  بإجمالي 
على 60 مليون دوالر منها بفضل اإلعانات 
و2.3 مليون دوالر كراتب، ويستأثر بثمانية 
رعــــاة. وكــــان وودز مــن بــني مــتــصــدري قائمة 
األكثر دخًا في عالم الرياضة وفقًا »لفوربس«، 
لكن تقدمه في السن واقترابه من سن االعتزال 
يــخــفــضــان حــجــم الـــرعـــايـــة الـــدعـــائـــيـــة وكــذلــك 
حجم األربـــاح التي ُيحققها. مع اإلشـــارة إلى 
عام  في  كثيرًا  انخفضت  الغولف  بطوالت  أن 
2020 بسبب تفشي فيروس »كورونا«، ما أثر 
ــاح التي  ــ أيــضــًا عــلــى مــجــمــوع الـــرواتـــب واألربـ

حققها تايغر وودز في ذلك العام.
كما وجاء األميركيان كيرك كوزينز وكارسون 
وينتر، نجما كرة القدم األميركية، في القائمة، 
إذ احــتــا املــركــزيــن الــتــاســع والــعــاشــر. ويبلغ 
مــلــيــون دوالر   60.5 كـــوزيـــنـــز  إجـــمـــالـــي دخــــل 
ـــ59.1 مليون  وخــلــفــه بــفــارق مــحــدود ويــنــتــر بــ
دوالر. ورغم أن كوزينز يتقاضى راتبًا أكبر من 
وينتر بحوالي 58 مليون دوالر مقارنة بـ55.1 
مليون دوالر، إال أن وينتر يتفوق في عائدات 
اإلعانات )4 مايني دوالر( وستة رعاة، مقابل 
2.5 مليون دوالر من اإلعــانــات وأربعة رعاة 
فحسب لكوزينز.  وُيعتبر كوزينز وكارسون 
وينتر الاعبني الوحيدين اللذين يظهرن في 
قــائــمــة »فــــوربــــس« عــلــى صــعــيــد ريـــاضـــة كــرة 
ــارة إلـــى أن نجوم  ــ الــقــدم األمــيــركــيــة، مــع اإلشـ
هذه الرياضة هم األعلى دخًا مقارنة بباقي 
الــريــاضــات وخصوصًا فــي الــواليــات املتحدة 
األميركية، كما أن رياضة كرة القدم األميركية 
تشهد عادًة عقودًا ضخمة خيالية لنجوم هذه 
الجميع،  على  طائلة  أمـــوااًل  تــدرُّ  التي  اللعبة 
وخصوصًا في مباراة »السوبر بول« السنوية.
)العربي الجديد، إفي(

روجيه فيدرر الرياضي األعلى دخًال في العالم
تصّدر نجم التنس 
السويسري قائمة 

»فوربس« ألكثر الرياضيين 
دخًال في العالم ألول مرة 

في مسيرته الرياضية، 
وتفوق على الجميع 

وأبرزهم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو 

واألرجنتيني ليونيل ميسي

من آخر 
مشاركة 
لألهلي 
في 
البطولة 
عام 
 2013
)Getty(

)Getty( روجيه فيدرر يتقاضى 106 ماليين يورو سنويًا

تنطلق في قطر غدًا منافسات بطولة مونديال األندية، 
بمشاركة فريقين عربيين هما الدحيل القطري واألهلي 
بصمة  ترك  في  منهما  واحد  ينجح  فهل  المصري، 

ذهبية في البطولة مثل األندية العربية السابقة؟

مرات وصافة، إذ حقق فريق كورينثيانس 
اللقب مرتني، وساو باولو وإنترناسيونالي 
مرة واحدة، فيما حل في الوصافة تاريخيًا 
كل من فاسكو دي غاما وسانتوس وغريميو 
وفــامــيــنــغــو. وبــعــد ذلـــك تــأتــي إنــكــلــتــرا في 
املركز الثالث بلقبني ووصافة مرتني، وجاء 
التتويجان من فريقي ليفربول في عام 2019 
بينما   ،2008 عــام  في  يونايتد  ومانشستر 
حل »الريدز« وصيفًا في عام 2005، وكذلك 
فريق تشيلسي في عام 2012. أما البلد الرابع 
األكثر تتويجًا بلقب مونديال األندية، فهو 
عــام 2007  مــيــان  يــد  بلقبني على  إيطاليا، 
وإنتر ميان عام 2010، والبلد الخامس هو 
أملانيا بلقب فقط على يد بايرن ميونخ عام 
2013، فيما فشلت أندية بلدان )األرجنتني، 
إكوادور، الكونغو، املغرب، اليابان، اإلمارات( 
في تحقيق اللقب، رغم وصولها مرة واحدة 
للبطولة  النهائية  املـــبـــاراة  إلـــى  األقـــل  عــلــى 

العاملية.
وفــي نسخة عــام 2020 الــتــي ســُتــقــام فــي عام 
»كـــــورونـــــا«،  ــروس  ــيــ فــ تــفــشــي  بــســبــب   2021
ستكون أملانيا على موعد مع إضافة لقب ثاٍن 
إلى تاريخها، إذا حصد بايرن ميونخ اللقب 
كما هو متوقع، بينما تملك قطر عبر الدحيل 
فرصة للتتويج األول، وكذلك املكسيك وكوريا 
إلى  الــبــرازيــل  ممثل  يسعى  فيما  الجنوبية، 

تعزيز ألقاب باد »السامبا«.

أوكالند سيتي  انسحاب فريق  بعد 
تأّهل  األول،  ــدور  ال من  األسترالي 
الدور  إلى  القطري  الدحيل  فريق 
لمواجهة  البطولة  مــن  الثاني 
أن  على  ــي،  ــل األه أفريقيا  بطل 
مع  المواجهة  من  الفائز  يلعب 
األلماني.  ميونخ  بايرن  أوروبا  بطل 
يلعب  الثانية  الجهة  فــي  بينما 
مع  المكسيكي  تــيــغــرز  فــريــقــا 
أولسان هيونداي بطل آسيا والفائز 
»كوبا  بطل  بالميراس  ضد  يلعب 

ليبيرتادوريس«.

نظام البطولة 
والمباريات

كبيرة نظرًا لصورته في عالم هذه الرياضة، 
وُتضاف إلى ذلك األرقام امُلميزة التي حققها 
خال مسيرته الرياضية والتي تجعله واحدًا 
من أعظم العبي التنس خال السنوات الـ30 
ــرة األولــــــى الــتــي  ــ ــذه املـ ــرة. وُتــعــتــبــر هــ ــيــ األخــ
يتصدر فيها روجيه فيدرر قائمة »فوربس« 
الــخــاصــة بــالــريــاضــيــني األعــلــى أجــــرًا، وذلــك 
رغــم أنــه يخوض مواسمه األخيرة في عالم 
الرعائي  أن عقده  االعــتــزال. كما  التنس قبل 
وقعه  الــذي  اليابانية  »يونيكلو«  شركة  مع 
في عام 2018، مكنه من الحصول على 300 
مليون يــورو موزعة على 10 سنوات، وهذا 

مونديال األندية
مشاركة عربية مؤثرة 

وإنجازات قليلة
قــدم فــريــق لــوس أنجليس اليــكــرز عرضًا 
قـــويـــًا وحـــقـــق فـــــوزًا مــهــمــًا أمـــــام مــنــافــســه 
أتانتا هاوكس بقيادة النجمني ليبرون 
منافسات  في  ديفيس  وأنطوني  جيمس 
تعرض  في حني  األميركية،  السلة  دوري 
بعد مشادة  امللعب  من  للطرد  مشجعون 
كامية مع ليبرون. وتفوق لوس أنجليس 
الثالث فــي ترتيب  املــركــز  اليــكــرز صاحب 
املــنــطــقــة الــغــربــيــة عــلــى مــنــافــس أتــانــتــا 
هاوكس )107 – 99(، وكل هذا بفضل األداء 
املميز الذي قدمه لبيرون جيمس صاحب 
الـــ21 نقطة في املــبــاراة، من بينها النقاط 
التسع األخيرة لفريقه قبل النهاية بأقل من 
دقيقة، باإلضافة لتسع تمريرات حاسمة 

و7 متابعات.
أما زميل جيمس النجم أنطوني ديفيس 
فسجل 25 نقطة في املواجهة مع تمريرتني 
ــمـــتـــني ومـــتـــابـــعـــتـــني فـــــي املــــــبــــــاراة،  حـــاسـ
لــيــتــخــطــى فــريــق لــــوس أنــجــلــيــس اليــكــرز 
الضربة القوية التي تلقاها في الجولة ما 
منافسه  أمــام  عندما خسر  السابقة،  قبل 
ديترويت بيستونز، ونجح في العودة إلى 
سكة االنتصارات بفوز ثاٍن على التوالي. 
وبــهــذا الــفــوز رفــع اليــركــز رصــيــده إلــى 12 
فوزًا مقابل خسارتني خارج أرضه وحافظ 
عــلــى مـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي تــرتــيــب املــنــطــقــة 
الغربية خلف كل من يونا جاز واملتصدر 
اللذين  الفريقني  لوس أنجليس كليبيرز، 
ــــذا املـــوســـم  ــتـــة هـ ــان مـــســـتـــويـــات الفـ ــدمـ ــقـ ُيـ
املقابل  اللقب. في  املنافسة على  ويريدان 
تــألــق فــي صــفــوف الــفــريــق الــخــاســر تــراي 
يونغ الذي سجل 25 نقطة مع 16 تمريرة 
حـــاســـمـــة، فـــي وقــــت أضـــــاف زمــيــلــه جــون 

كولينز 22 نقطة في املواجهة.
وشــهــدت املـــبـــاراة طـــرد إحـــدى مشجعات 

فــريــق أتــانــتــا مــن املــلــعــب، إذ سمح لعدد 
قــلــيــل مـــن املــشــجــعــني بــمــشــاهــدة املـــبـــاراة 
بــســبــب الـــبـــروتـــوكـــول املــعــتــمــد لــلــحــد من 
ــا، بــعــدمــا وجهت  تــفــشــي فــيــروس كـــورونـ
كلمات نابية لجيمس، ما دفع الحكام إلى 
إيقاف املباراة والطلب من األمن الخاص 
بالصالة طردها، إضافة إلى امرأة أخرى 
ورجـــلـــني. وشـــرح جيمس مــا حــصــل بعد 
املباراة قائًا »في البداية حصلت مشادة 
كامية بني رجلني ناضجني، قلت كلمتي 
وقال كلمته. ومن ثم تدخل أحدهم وقالت 
مــا أرادت قــولــه، ولــكــن ال أعــتــقــد أنـــه كــان 
يــتــوجــب طــردهــم مــن الــصــالــة«، فــي وقــت 
أكد امللك أنه سعيد لعودة الجماهير إلى 
املاعب وأنه كان يفتقد هذا التفاعل. وفي 
مـــبـــاراة أخــــرى اســتــعــاد فــريــق مــيــلــووكــي 
باكس نغمة االنتصارات بعد أن تعرض 
لخسارتني متتاليتني سابقًا، ليفوز على 
مــنــافــســه بــورتــانــد تــرايــل بـــايـــزرز )134 
امُلــســتــمــر  بـــاكـــس ســعــيــه  لــيــؤكــد   ،)106 –

ــــدوري األمــيــركــي  لــلــمــنــافــســة عــلــى لــقــب الــ
ساهم  وكالعادة    .2021-2020 موسم  في 
النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في 
هذا الفوز بتسجيله 18 نقطة مع 6 تمريرات 
حاسمة، في حني سجل زميله غرو عوليداي 
ــان أفــضــل املــســجــلــني لفريق  22 نــقــطــة، وكــ
ميلووكي باكس في املواجهة، وخلفه أيضًا 
كريس ميدليتون الذي سجل 17 نقطة على 
مدى شوطني، وأضاف العبو االحتياط 64 
نقطة في إطار خطة ناجحة من التسديدات 
بلغت 55 باملئة،  وتقدم باكس بهذا الفوز 
املهم إلى املركز الثاني في املنطقة الشرقية، 
التاسع  للمركز  بورتاند  تراجع  وقــت  في 
في املنطقة الغربية، متساويًا مع هيوسنت 
روكتس الذي تابع سلسلة انتصاراته بفوز 
سادس تواليًا أمام أوكاهوما سيتي ثاندر 
)136 – 106(. وحطم العبو فريق روكتس 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الــشــخــصــي لــلــفــريــق مــن 
الرميات الثاثية، بعدما سجلوا 28 رمية من 
أصل 52 محاولة في املواجهة بنسبة نجاح 

53,8%، وبرغم أنهم فشلوا في تحطيم الرقم 
القياسي املطلق للدوري بفارق سلة واحدة 
)29( والذي يملكه مليووكي باكس، إال أنهم 
عــادلــوا أكبر عــدد من السات املسجلة في 
ربــع واحـــد )11 ســلــة(. هــذا وتــعــرض فريق 
داالس مافريكس لخسارته السادسة تواليًا 
وتابع تقديم صورة هزيلة عنه بعدما سقط 
وتألق   ،)108  –  109( صنز  فينيكس  أمـــام 
ــفـــوف الـــفـــريـــق الـــفـــائـــز كـــريـــس بـــول  فــــي صـ
بتسجيله 34 نقطة إلى 9 تمريرات حاسمة 
و9 متابعات، وأضاف زميله ديفن بوكر 24 
نقطة. ولم تحل النقاط الـ 25 التي سجلها 
السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش والـ 24 
لجوش ريتشاردسون من سقوط مافريكس.

وفــي مــبــاراة أخـــرى خسر فــريــق ديترويت 
بــيــســتــونــز أمــــام مــنــافــســه غـــولـــدن ســتــايــت 
ووريـــرز )118 – 91(، هــذا ولــم تشهد هذه 
فيروس  بسبب  مــبــاراة  أي  تأجيل  الجولة 
»كورونا«، وكان العدد اإلجمالي للمباريات 
املؤجلة قد وصل إلى 23 منذ بداية املوسم 
مــبــاراة دينفر  املقابل تأجلت  فــي  الــحــالــي. 
خلفية  على  بيستونز  وديترويت  ناغتس 
ــال مــحــتــمــلــة  ــ ــــصــ ــن حـــــــــاالت اتــ ــ ــيـــق عــ ــقـ تـــحـ
بمصابني بفيروس »كورونا« ألعضاء من 
فريق بيستونز من دون أن توضح رابطة 
التفاصيل.  مــن  الكثير  األمــيــركــي  الــــدوري 
وكــان بيستونز قد خسر مباراته األخيرة 
أمــام  فــي ســان فرانسيسكو  الــتــي خاضها 

غولدن ستايت ووريرز )118 – 91(
وبــحــســب الــبــروتــوكــول املــتــبــع فــي الـــدوري 
يــتــعــني حــجــر كـــل شــخــص جـــــاءت نتيجة 
أنه  تم تحديده على  أو  إيجابية،  اختباره 
اتــصــال وثــيــق بشخص مصاب.  كــان على 
ــاراة بــســبــب  ــ ــبـ ــ ــم إرجــــــــاء 23 مـ ــر أنـــــه تــ ــذكــ ــ ُي
انطلقت  أن  منذ  كورونا  فيروس  تداعيات 
مــنــافــســات املــوســم الــحــالــي فــي 22 كــانــون 
األول/ ديسمبر املاضي. وُتستكمل مباريات 
الـــــدوري األمــيــركــي فــجــر الــيــوم بــمــبــاريــات 
مهمة، بــدايــًة مــن مــبــاراة أورالنــــدو ماجيك 
وتـــورونـــتـــو رابــــتــــورز ومـــواجـــهـــة بــروكــلــني 
نتس ولوس أنجليس كليبيرز، بينما يلعب 
فريق إنديانا بايسرز ضد ممفيس غريزليز 
وواشنطن ويزاردز ضد ترايل بايزرز. في 
املــقــابــل تــشــهــد هــــذه الــجــولــة قــمــة مرتقبة 
بـــني غـــولـــدن ســتــايــت ووريــــــورز وبــوســطــن 
سلتيكس، في محاولة من األخير الستعادة 
التوازن والتقدم نحو املراكز الثاثة األولى، 
أمــــام يــوتــا جـــاز وصــيــف املــنــطــقــة الغربية 
العائد  بيستونز  ديترويت  فريق  فيواجه 
إلى املنافسة من جديد بعد الغياب بسبب 

تفشي فيروس »كورونا«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

السلة األميركية: ليبرون جيمس يقود 
اليكرز إلسقاط أتالنتا

تابع فريق لوس أنجليس 
اليكرز صحوته في 

بطولة الدوري وحقق 
فوزًا جديدًا على 

منافسه أتالنتا هاوكس، 
ليؤكد سعيه الُمستمر 
للمنافسة على اللقب 

هذا الموسم واالقتراب 
من المركزين األول 

والثاني

)Getty( اليكرز يُتابع ضغطه على أندية الصدارة
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حــســم الــجــزائــري الــدولــي بــغــداد 
بونجاح مصير بقائه مع نادي 
أنـــه يريد  الــقــطــري، معلًنا  الــســد 
أن يكون موجوًدا مع السد أثناء استضافة 
عـــقـــده مع  أن  عــلــًمــا  ملـــونـــديـــال 2022،  قــطــر 
ــاد  ــام 2024. وأشــ الــزعــيــم مــســتــمــر حــتــى عــ
نـــجـــوم قطر  فـــي دوري  الـــهـــدافـــن  مــتــصــدر 
بــتــحــضــيــرات قــطــر الســتــضــافــة املـــونـــديـــال، 
واصــــًفــــا إيــــاهــــا بــالــحــلــم املــنــتــظــر لــأمــتــن 
العربية واإلسالمية. ولفت مهاجم املنتخب 
ــــوار مـــطـــول مـــع »الــعــربــي  الـــجـــزائـــري فـــي حـ
الــجــديــد« إلـــى أن هـــذا الــجــيــل مــن املنتخب 
املدرب  بوجود  محظوًظا  يعتبر  الجزائري 
الفنية،  القيادة  رأس  على  بلماضي  جمال 
قوة  بكل  املنتخب سيسعى  أن  إلــى  مشيًرا 
بغداد  قطر. ووصــف  مونديال  إلــى  للتأهل 
زميله رياض محرز العب مانشستر سيتي 
بــالــنــقــطــة املـــحـــوريـــة فـــي املــنــتــخــب، وتــمــنــى 
محمد  املــصــري  ليفربول  مهاجم  ينتقل  أن 

صالح إلى ريال مدريد اإلسباني.
ويعتبر بونجاح واحدًا من أفضل الالعبن 
الخضر، ومن  بمنتخب  األمــامــي  الخط  في 
الذين يعتمد عليهم املدرب جمال بلماضي 
بــشــكــٍل كــبــيــر بــعــدمــا كــــان قـــد تـــعـــّرض في 
الــســابــق لتهميش كــبــيــر مـــن قــبــل املــدربــن 

الذين توالوا على الجزائر. 

العالم  هــداف  أنــت حالًيا  بونجاح،  بغداد  كابنت   ■
مــنــذ بــدايــة عـــام 2021، بــرصــيــد 11 هـــدًفـــا، وهــو 
تناولت  بعدما  هو شعورك  ما  العالم،  في  األعلى 
ــة عــام  ــدايـ ــل هـــي بـ اســـمـــك الــصــحــف الــعــاملــيــة، وهــ

ُمبّشرة؟
سعيدة  سنة  تبدو  لــي  بالنسبة  بالتأكيد، 
فـــي بــدايــتــهــا، ويـــبـــدو أيـــًضـــا أنــهــا ستكون 
الــذي  العمل  بفضل  هــذا  لله  الحمد  موفقة. 
نقوم به، خصوًصا أن عام 2020 كان صعًبا 
أيًضا  لــي  وبالنسبة  الجميع،  على  للغاية 
كانت سنة في غاية الصعوبة للخروج من 
أزمــة »كــورونــا«. منذ بداية عام 2021 بدأُت 
بتركيٍز عال، وأنا أسجل األهداف باستمرار، 

واملشوار ال يزال طوياًل إن شاء الله.

■ كيف تمّكنت من تجاوز أزمة فيروس كورونا؟
ــأن الــجــمــيــع، الزمــــت املــنــزل طــوال  شــأنــي شـ
فترة الحجر، واتبعت اإلجـــراءات من خالل 
ــزلــــي، وعــــشــــت نـــفـــس األجـــــــواء  ــنــ الـــحـــجـــر املــ
ــة وغــســل  ــرازيـ ــتـ الــعــائــلــيــة مـــع إجــــــــراءات احـ

اليدين باستمرار.

■ هل ترى أن فريق السد يتجه لحسم لقب دوري 
نــجــوم قــطــر هـــذا املــوســم أم أن الــكــرة ال تـــزال في 

امللعب؟
األمــــور بــالــتــأكــيــد ال تـــزال فــي املــلــعــب. نحن 
 مباراة على حدة، ونلعب دائمًا 

ّ
نخوض كل

على النقاط الثالث، وهذا ما منحنا التركيز 
والفوز الدائم والصدارة بفارق 13 نقطة عن 

أقرب املنافسن.

هذا  لــلــدوري  بونجاح هدافًا  بغداد  هل سنرى   ■
املوسم على غرار املوسم قبل املاضي؟

إن شاء الله، لكن أهم شيء أن يفوز الفريق 
فــي الـــــدوري ومــســاعــدة زمــالئــي وأن نــزرع 

الفرحة على وجوه جماهيرنا.

املقبلة في دوري  املشاركة  إلــى  كيف تنظرون   ■

3031
رياضة

المقابلة

أبطال آسيا، وهل ترى أن الفريق سيكون منافًسا 
قوًيا؟

لــديــه خــبــرة عــالــيــة. على  الــفــريــق  بالتأكيد، 
مدار السنوات الثالث املاضية كنا نتعرض 
التركيز،  عـــدم  نتيجة  والـــخـــروج  لــلــخــســارة 
ــداف فـــي مــرمــانــا بسبب  ــ وكـــّنـــا نــتــلــقــى األهــ
ــاء. األمـــــور ســتــخــتــلــف هــــذا املـــوســـم،  األخــــطــ
ــيـــكـــون لـــديـــنـــا تـــركـــيـــز عـــــــاٍل. وأنــــــا عــلــى  وسـ
املستوى الشخصي، أتمنى أن أحــرز اللقب 

اآلسيوي مع السد.

■ كابنت بــغــداد، مــع اقــتــراب مــونــديــال األنــديــة في 
الدوحة، وبما أنك هداف النسخة املاضية مع السد 
بــثــاثــة أهــــداف مــنــاصــفــة مــع حــمــدو الــهــونــي، هل 
تعتقد أن الفريق الحالي للسد هو أفضل من فريق 
جيدة  لديه حظوظ  كانت  وربما  املــاضــي،  املوسم 
في تقديم بطولة جيدة لو سنحت له املشاركة هذه 

النسخة؟
ــه فــي املــوســم املــاضــي لــم يكن  صــحــيــح، ألنـ
للبطولة بسبب  الفريق محضًرا كما يجب 
ــن الــــســــد مــع  ــ ــي 9 العــــبــــن مـ ــ ــوالـ ــ وجــــــــود حـ
استحقاق  لديهم  وكـــان  الــقــطــري،  املنتخب 
املشاركة في كأس الخليج، ودخلوا مباشرة 
من كأس الخليج إلى مونديال األندية، فلم 
الفريق جاهزًا بنسبة 100%. في هذه  يكن 
الــنــســخــة أتــمــنــى ملــمــثــل قــطــر فـــي الــبــطــولــة 
فـــريـــق الـــدحـــيـــل كــــل الـــتـــوفـــيـــق وأن ُيـــشـــرف 

العرب وقطر في هذه النسخة.

املاضية، تحدث اإلعــام عن وصول  الفترة  في   ■
العديد من العروض الخارجية للعب في أوروبا، ملاذا 

لم تغادر، وما هو سّر تمسكك بالبقاء في السد؟
السد صعب حالًيا.  اللعب خــارج  موضوع 
أنــا مــرتــاح هنا وأتــمــنــى أن ألــعــب فــي كأس 
في  العــًبــا  أكـــون حينها  وأن   ،2022 الــعــالــم 

صفوف السد.

ستعرقل اإلجراءات 
الجديدة المفروضة رحلة 

نادي ليفربول إلى ألمانيا

يراقب بايرن منذ 
سنوات أوباميكانو 

مدافع نادي اليبزيغ

خضيرة يوّدع يوفنتوس ويتمنى 
احتفاظه بلقب الدوري

الوسط األملاني سامي خضيرة فريقه يوفنتوس اإليطالي، بعد  ودع العب 
إلــى صفوف فريق  بعد رحيله رسميًا  وذلــك  فيه،  خمس ســنــوات قضاها 
هيرتا برلني األملاني، إذ تمنى نجاح زمائه السابقني في حصد لقب الدوري 
العاشر تواليا. وكتب خضيرة عبر حسابه في )تويتر( »أحبائي  للموسم 
من عائلة يوفنتوس، أريد أن أشكركم من كل قلبي. لقد كانت فترة رائعة، 
مــدار خمس سنوات،  على  إيطاليا  أبطال  كنا  كفريق،  بالنجاحات.  ومليئة 
وفزنا كذلك بلقب كأس إيطاليا 3 مرات، وكأس السوبر مرة«. وتابع صاحب 
الـ33 سنة: »فخور ألنني كنت جزءًا من تلك الحقبة. ارتداء هذا القميص كان 
شرفًا لــي، وأحــمــل ذكــريــات طيبة هنا. هــؤالء هــم األشــخــاص الــذيــن جعلوا 
داخــل  زمــاء  فقط  ليس  ملعرفتي  للغاية  وسعيد  مميزًا،  شيئًا  الفريق  مــن 
لكم  النجاح  »أتمنى  رسالته  وأتــم خضيرة  بالفعل«.  أصدقاء  ولكن  امللعب، 
في املستقبل، وسأصلي من أجل ان تختتموا هذا املوسم بلقب »العاشرة«، 

سيكون عمًا فنيًا رائعًا. إلى األمام بقوة لألبد يوفي«.

برايتون يؤكد تعاقده مع اإلكوادوري 
الشاب مويسيس كايسيدو

ــد هـــوف ألــبــيــون الــتــعــاقــد رســمــيــًا مــع العـــب الــوســط  ــد فــريــق بــرايــتــون أنـ أكـ
اإلكــوادوري مويسيس كايسيدو )19 سنة( ملدة 4 مواسم ونصف وحتى 
شــهــر حــــزيــــران/ يــونــيــو مـــن عــــام 2025. وكــــان الــتــعــاقــد مـــع العــــب وســط 
إنديبندينتي ديل بايي من أكثر الصفقات التي تم التنافس عليها في الدوري 
اإلنكليزي، وذلك بعد أن ارتبط اسم الاعب بالعديد من األندية الكبيرة ومنها 
مانشستر يونايتد. وفي النهاية قرر كايسيدو االنضمام إلى برايتون الذي 
يحتل املركز الـ17 في ترتيب البريميرليغ والذي حقق األحد فوزًا مهمًا على 
الاعبني  من  للعديد  الاعب  انضم  الخطوة،  وبهذه  نظيف.  بهدف  توتنهام 
الذين قــرروا تجربة حظهم في أوروبـــا، ومنهم بريبيس  الشباب في بــاده 
إستوبينيان العب فياريال )23 سنة( وليوناردو كامبان العب فاماليكاو 
البرتغالي  لشبونة  العب سبورتينغ  باتا  وغونزالو  سنة(،   20( البرتغالي 
)20 سنة(. ووفقًا لوسائل اإلعام البريطانية، دفع برايتون 4.5 مايني جنيه 
إسترليني )5 مايني يورو( من أجل الحصول على خدمات الاعب، وهو ما 
يعد مبلغًا كبيرًا نسبيًا لكرة القدم اإلكوادورية حيث لم يتم بيع أي العب في 

عمره بمثل هذا الرقم.

ليفربول يضم المدافع التركي أوزان كاباك 

على سبيل  كاباك  أوزان  التركي  املدافع  مع  تعاقده  اإلنكليزي  ليفربول  أتم 
اإلعارة حتى نهاية املوسم قادمًا من فريق شالكه األملاني مع »بند إمكانية 
الــذي سيعوض غياب الاعب  النادي األملاني  الــشــراء«، وذلــك وفقًا ملا أعلنه 
بــضــم املــخــضــرم شـــطـــودران مــوســتــافــي مــن أرســـنـــال. وأتـــم صــاحــب الــــ20 
سنة انتقاله من أملانيا وسيسافر نهاية األسبوع الحالي إلى ليفربول الذي 
الــدوري األملاني »البوندسليغا« ملوسمني األول مع  الاعب لعب في  ذكر أن 
شتوتغارت والثاني مع شالكه. كما أعلن بطل »البريميرليغ« أن املدافع الشاب 
سيرتدي القميص رقم »19«. ويمتد عقد الدولي التركي مع حتى 2024 مع 
شالكه الذي أعلن تعويض رحيل مدافعه بالتعاقد مع املخضرم شكودران 
أملانيا في 2014 حتى نهاية املوسم من دون أن  العالم مع  موستافي بطل 

يكشف عن مزيد من التفاصيل وفقًا التفاق أطراف الصفقة.

إلتشي يستعير حارس توتنهام األرجنتيني غازانيغا 
باولو  األرجنتيني  اإلنكليزي رحيل حارسه  توتنهام هوتسبر  أعلن فريق 
نهاية  اإلعـــارة حتى  على سبيل  اإلســبــانــي  إلتشي  إلــى صــفــوف  غازانيغا 
املوسم الحالي. وُيعد غازانيغا ثاني صفقات فريق إلتشي خال امليركاتو 
الشتوي بعد الكولومبي يوهان موخيكا الذي انضم من فريق الدرجة الثانية 

جيرونا على سبيل اإلعارة.

التي  الجديدة  الصارمة  السفر  قيود  ألقت 
الشك  من  بظالل  األملانية  الحكومة  قررتها 
ناديي  بــن  املرتقبة  الــقــويــة  املــواجــهــة  على 
اليــبــزيــغ وضــيــفــه لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي في 
دوري  ملسابقة  النهائي  ثمن  الـــدور  ذهـــاب 
أبـــطـــال أوروبـــــا فـــي كـــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا قــال 
مــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة لــوكــالــة »فــرانــس 
الرياضين  الــقــواعــد ال تستثني  إن  بـــرس« 
املــحــتــرفــن. وصـــــّرح مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــداخــلــيــة األملــانــيــة لــوكــالــة »فــرانــس بــرس« 
بـــأن الــحــظــر املـــفـــروض عــلــى املــســافــريــن من 
البلدان التي تعاني من أنــواع جديدة أكثر 
عــدوى مــن فــيــروس كــورونــا مثل بريطانيا 
بالرياضين  خــاصــة  أحــكــاًمــا  يتضمن  »ال 

املحترفن«.
ــن نــهــايــة شهر  وتــحــظــر أملـــانـــيـــا اعـــتـــبـــارًا مـ
يــنــايــر/كــانــون الثاني املــاضــي وحــتــى الـــ17 
الدخول  الحالي مبدئيًا،  من شباط/فبراير 
عبر البر والبحر والجو لغالبية األشخاص 
من خمس دول تشهد تفشيا واسعا لنسخ 

أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ 
األملاني لكرة القدم كارل هاينتس رومنيغه 
رحيل املدافع الدولي النمساوي ديفيد أالبا 
العمالق  اهتمام  »99,99%«، مجددًا  بنسبة 
ــع اليـــبـــزيـــغ  ــ ــدافـ ــ ــدمــــات مـ ــاري« بــــخــ ــ ــافــ ــ ــبــ ــ ــ »ال
الــــدولــــي الــفــرنــســي دايـــــو أوبـــامـــيـــكـــانـــو في 
املقبلة. وأوضح  الصيفية  االنتقاالت  سوق 
ــنـــاة »ســــكــــاي«  ــقـ ــيـــغـــه فــــي تـــصـــريـــح لـ ــنـ رومـ
أالبــا  الــنــمــســاوي ديفيد  النجم  أن  األملــانــيــة 
سيترك  املقبل  الصيف  عــقــده  ينتهي  الـــذي 
االهــتــمــام  وأن   ،»%99,99« بنسبة  الـــنـــادي 
البالغ  أوباميكانو  على  »البافاري« مسلط 

ــي املــمــلــكــة  ــا املــــتــــحــــورة هــ ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ فــ
املــتــحــدة وأيـــرلـــنـــدا والـــبـــرازيـــل والــبــرتــغــال 

وجنوب أفريقيا.
وســتــعــرقــل اإلجـــــراءات الــجــديــدة املــفــروضــة 
رحــلــة نـــادي ليفربول إلــى أملــانــيــا، مــن أجل 
مواجهة منافسه ومضيفه فريق اليبزيغ في 
على  الحالي  فبراير/شباط  مــن شهر  الــــ16 
ملعب »ريـــد بـــول أريـــنـــا«، ضــمــن منافسات 

)16( في دوري أبطال أوروبا. دور الـ
وفي حال لم يتم منح نادي ليفربول إعفاء 
بقيادة  الفني  الــجــهــاز  يتمكن  فلن  خــاصــًا، 
ــلـــوب والعــــبــــو »الــــريــــدز«  املـــــــدرب يــــورغــــن كـ

ــلـــغ قـــيـــمـــة فــســخ  ــبـ ــًا وتـ ــامــ ــمـــر 22 عــ مــــن الـــعـ
عــقــده 42 مــلــيــون يــــورو. وأضــــاف »الــالعــب 
ــرى ما  ــ مــهــم لــكــن يــجــب أن يـــأخـــذ وقـــتـــه ويـ
ــــى أن نــــاديــــي تــشــلــســي  ــــده«، مـــشـــيـــرًا إلـ ــريـ ــ يـ
اهتمامهما  يبديان  اإلنكليزين  وليفربول 
بــأوبــامــيــكــانــو الـــذي يشغل مــراكــز عـــدة في 

خط الدفاع مع اليبزيغ.
وكان رومنيغه أكد قبل 10 أيام اهتمام فريقه 
بخدمات النجم الفرنسي دايو أوباميكانو، 
وقــال: »سننكب بالطبع على هذه الصفقة، 
لــيــس فــقــط كصفقة خــاصــة، ولــكــن بطريقة 
عامة للنظر في التعزيزات الذي نحتاجها 
ونــريــدهــا فــي هــذا املــركــز أو مــراكــز أخـــرى«. 
أنــه يعلم أن العقد الذي  وأوضــح رومنيغه 
يربط الالعب الفرنسي بنادي اليبزيغ يمتد 
باق  أوباميكانو  مضيفا   ،2023 عــام  حتى 
في اليبزيغ »على األقل حتى نهاية املوسم، 
بالفعل  التحدث  جــًدا«  املبكر  من  وسيكون 
عن انتقال محتمل إلى العمالق »البافاري«.

ويثير أوباميكانو )3 مباريات دولية( وأحد 

مــن دخـــول أملــانــيــا قــادمــن بــريــطــانــيــا وفقًا 
ــة، الـــتـــي تــشــمــل حــظــر  ــفــــروضــ لـــلـــقـــوانـــن املــ

الدخول عبر الجو والحافالت والقطارات.
لكن توجد عدة استثناءات أبرزها السماح 
ــــي املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة  ــمـــن فـ ــيـ ــقـ ــــان واملـ ــــأملـ لـ
بــالــعــودة إلــى بــالدهــم، وهــو مــا ينطبق في 
فقط  اإلنكليزي على مدربه  ليفربول  نــادي 
األملاني يورغن كلوب. وتشمل االستثناءات 
الــعــامــلــن فـــي املـــجـــال الــطــبــي وغــيــرهــم في 
الوظائف الرئيسية. ومع ذلك، قال املتحدث 
باسم وزارة الداخلية األملانية أنه لن يكون 
هــنــاك ســوى »اســتــثــنــاءات قليلة وضيقة«، 
مـــا يــعــنــي عــــدم الـــســـمـــاح لـــنـــادي لــيــفــربــول 
بالحصول عليها، من أجل خوض املواجهة 
املرتقبة. ُيذكر أن نادي ليفربول، قد تصدر 
املجموعة الرابعة، وضمن التأهل إلى الدور 
)16( بـــــدوري األبـــطـــال، فــيــمــا حـــل اليــبــزيــغ 
املتصدر  خلف  الــثــامــنــة،  باملجموعة  ثانيًا 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
)فرانس برس(

لنادي اليبزيغ منذ عام  األساسية  الركائز 
األوروبــيــة  الفرق  من  العديد  اهتمام   ،2017
الــكــبــرى، خــاصــة مــنــذ تــقــديــم أدائـــــه الــرائــع 
خالل األدوار النهائية ملسابقة دوري أبطال 
لشبونة  البرتغالية  العاصمة  فــي  ــا  أوروبــ
ــــرج فـــريـــقـــه مــن  ــي، حـــيـــث خـ ــاضــ الـــصـــيـــف املــ
الدور نصف النهائي على يد نادي باريس 
سان جرمان الفرنسي بثالثة أهداف مقابل 

ال شيء.
الثالثية  البافاري صاحب  الــنــادي  ويــراقــب 
املحليان  والكأس  )الـــدوري  املاضي  املوسم 
أوبــامــيــكــانــو منذ  أوروبــــــا(  أبـــطـــال  ودوري 

سنوات ومن املرجح أن يسارع إلى التعاقد 
مــعــه فـــي األشـــهـــر املــقــبــلــة، حــيــث سيتعن 
عليه إعــــادة بــنــاء خــط دفــاعــه هـــذا الصيف 
مـــع رحـــيـــل ديــفــيــد أالبـــــا إلــــى أحــــد األنـــديـــة 
الصيفي  »امليركاتو«  في  بخدماته  املهتمة 
من  البالغ  األيسر  املدافع  القادم. وسيغادر 
العمر 28 عامًا، الــذي تحول إلــى قلب دفاع 
كان  البافاري حيث  الــنــادي  منذ موسمن، 
يلعب منذ أن كان عمره 16 عامًا، في نهاية 
املوسم الحالي 2021/2020. وعلى الرغم من 
العديد من عروض التمديد من بطل الدوري 
األملاني في األعوام الثمانية األخيرة، إال أن 
أالبا رفضها جميعها، كما أن بايرن ميونخ 
تراجع في النهاية عن التجديد لعدم رغبته 
في دفع رواتب عالية مفضال إعطاء األولوية 

ملصالح النادي قبل مصالح األفراد.
من جهة أخرى، أعلن رومنيغه أن مهاجمه 
الهولندي الواعد جوشوا زيركزي صاحب 
)19 عـــامـــا( سينتقل الـــى صــفــوف نـــادي  الــــــ
بــارمــا اإليــطــالــي عــلــى سبيل اإلعــــارة حتى 

الشراء بقيمة  نهاية املوسم مع بند أحقية 
15 مليون يــورو. ويواجه زيركزي صعوبة 
فـــي الــحــصــول عــلــى بــعــض الـــدقـــائـــق للعب 
ــدولـــي الــهــولــنــدي  فـــي ظـــل تــألــق املــهــاجــم الـ
ووجـــود  ليفاندوفسكي  روبــــرت  املــخــضــرم 
تشوبو  إريــك  الكاميروني  الــدولــي  املهاجم 
موتينغ. وقال رومنيغه »لقد كانت رغبته. 
نتمنى أن يلعب الكثير من املباريات معهم 
مباريات  لعب  هــنــاك.  األهـــداف  وأن يسجل 
ــم يــكــن سعيدا  ــذا املــوســم ولـ قليلة مــعــنــا هـ
معنا خالفا للعام املاضي«. ولعب زيركزي 
ــم الـــحـــالـــي مع  ــرات فــقــط فـــي املـــوسـ ــ ثــــالث مـ
الــفــريــق »الـــبـــافـــاري« جميعها فــي الــدقــائــق 
األخيرة. كما أعلن رومينيغه انتقال املدافع 
األمــيــركــي كــريــس ريـــتـــشـــاردز إلـــى صــفــوف 
هوفنهايم على سبيل اإلعــارة من دون بند 
أحقية الشراء. وقال رومنيغه إن »الهدف من 
الــوقــت للعب كي  االنتقال هــو كسب بعض 

يعود إلى صفوفنا هذا الصيف«.
)فرانس برس(

رومنيغه يؤكد رحيل أالبا في الصيفلقاء اليبزيغ وليفربول في دوري األبطال ُمهدد بالتأجيل
يريد نادي بايرن تعويض 

رحيل أالبا في »الميركاتو«، 
عبر التعاقد مع مدافع 

اليبزيغ

)Getty /بونجاح ينافس بقوة على لقب هداف الدوري القطري حاليًا )سيتوارت فرانكلين

)Getty( ينتظر اليبزيغ مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

تحّدث نجم نادي السد ومنتخب الجزائر في حوار حصري مع »العربي 
منتخب  وكذلك  السد  نادي  مع  وتطلعاته  مستقبله  عن  الجديد« 
إلى  إضافة  صالح  ومحمد  محرز  رياض  للنجمين  تطرق  كما  الجزائر، 

زميله يوسف باليلي

الى  التأهل  وبعد  الــجــزائــري،  للمنتخب  بالنسبة   ■
كأس األمم األفريقية املقبلة في »الكاميرون 2022«، 
هل أنتم طامحون للمحافظة على اللقب الذي أحرزه 

منتخب »الخضر« في مصر قبل عامني؟
أبــطــال كــأس أفريقيا، ونــأمــل أن ندخل  نحن 
ــم شــيء  الــســنــة املــقــبــلــة بــنــفــس الــتــركــيــز، وأهــ
بــالــنــســبــة لـــي هـــو الــتــأهــل إلـــى كـــأس الــعــالــم، 
الجزائري بشكل  الجمهور  وهــذا ما سُيفرح 

كبير.

آمن  بلماضي  جمال  الجزائري  املنتخب  مــدرب   ■
ببغداد بونجاح رغم عدم احترافه في أوروبا وضّمه 
إلى املنتخب، ما هي دعوتك الى الاعبني الجزائريني 
الفرصة  أن  العربي، وهل ترى  الجزائر والوطن  في 

أيضًا متاحة أمامهم لانضمام إلى املنتخب؟
بالتأكيد جمال بلماضي ينظر إلى مستوى 
الــــالعــــب بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن الــــــــدوري الــــذي 
ينشط فيه على الرغم من أن الدوري القطري 
يتمتع بمستوى عــاٍل، في ظل وجود العديد 
مــن املــحــتــرفــن الــكــبــار الــقــادمــن مــن أوروبــــا، 
وجــمــال بــلــمــاضــي يــنــظــر أواًل إلـــى إمــكــانــات 
املهم  امللعب،  أرض  يقدم على  ومــاذا  الالعب 
بالنسبة له تدعيم املنتخب بإضافة حقيقية.

يوسف  قطر  نـــادي  فــي  زميلك  أداء  تقيم  كيف   ■
بايلي الذي ينافسك حالًيا في صراع الهدافني في 

دوري نجوم قطر؟
يوسف  ألن  كــثــيــًرا  يفرحني  بالتأكيد  ــر  األمـ
بــاليــلــي زمــيــلــي فــي املــنــتــخــب. وهـــو سيكون 
مـــفـــيـــًدا لــلــمــنــتــخــب ولــــلــــدوري الـــقـــطـــري بعد 
أفضل  من  أنــه  مستواه، خصوًصا  استعادة 
الالعبن الذين احترفوا في قطر، وهو يقدم 
 التوفيق في 

ّ
العون لفريق قطر، وأتمنى له كل

املستقبل.

يمكن  كيف  الــجــزائــري،  املنتخب  عــن  بالحديث   ■

مباريـات
      األسبـوع

سنسعى لبلوغ المونديال 
والبقاء أبطاًال ألفريقيا

محرز النقطة المحورية 
في منتخبنا

سأخوض المونديال وأنا 
العب للسد

ريــاض  مانشستر سيتي  نجم  وجــود  ينعكس  أن 
محرز معكم في االستحقاقات املقبلة؟

واملحورية  األعلى  النقطة  هو  محرز  ريــاض 
ــتـــخـــب، يـــلـــعـــب مــــع فــــريــــق كـــبـــيـــر فــي  ــنـ فــــي املـ
الدوري اإلنكليزي املمتاز، وُيصّنف من أعلى 
الالعبن في الجودة والنوعية املمتازة جًدا، 
وبالتأكيد سيعاون املنتخب بالخبرة واألداء 
التي يتميز بها، وهو يستحق  واالحترافية 

األفضل دائًما.

ليفربول  العــب  أن  تعتقد  هــل  كاعب محترف،   ■
املتاحة مع  الفرصة  محمد صــاح قد يمتلك نفس 

ناديه اآلن لو ذهب إلى ناٍد آخر؟
محمد صالح يلعب حالًيا مع فريق كبير، بل 
العالم،  في  الفرق  أفضل  من  ليفربول  أعتبر 

ــا مـــن مــشــجــعــي لـــيـــفـــربـــول، لكن  ــاًســ وأنـــــا أســ
أتمنى أن يحترف صالح في ريال مدريد.

■ هل ترى أن مشوار املنتخب الجزائري سيكون 
ســـهـــًا فـــي تــصــفــيــات كــــأس الـــعـــالـــم قــطــر 2022، 
ــّم بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، وجــيــبــوتــي،  ومـــجـــمـــوعـــة تـــضـ

والنيجر؟
ال، ليست هناك مباراة سهلة، يجب أن تفوز 
عــلــى أرضــــك دائـــمـــًا وأن تــحــصــل عــلــى أعــلــى 
معدل من النقاط في املباريات خارج أرضك، 
التأهل  لتحقيق  الحقيقي  املعيار  هــو  وهــذا 

إلى كأس العالم.

الــدوحــة تنتظر بشغف  الــجــزائــريــة فــي  ■ الــجــالــيــة 
تأهل املنتخب إلى كأس العالم واللعب هنا في قطر، 

هل تعتقد أن املنتخب سيذهب بعيًدا إذا ما تأهل، 
وما هي رسالتك للجماهير؟

بــــدايــــة، يــجــب أن نــتــأهــل إلــــى كــــأس الــعــالــم، 
كبيرة  مفاجأة  نحقق  أن  أتمنى  بعد  وفيما 

في كأس العالم.

■ هل تعتبر أن هذا الجيل للمنتخب الجزائري من 
أفضل األجيال التي مّرت في تاريخ الكرة بالباد؟

ــه »األفــــضــــل«، لــكــن هــذا  ال يــمــكــن أن نـــقـــول إنــ
الــجــيــل مــحــظــوظ ألن لــديــه مــدربــًا مــثــل جمال 
ــذا املــنــتــخــب نــجــح بــالــتــتــويــج  ــ بــلــمــاضــي، وهـ
إلى   جيل جاء 

ّ
أن كل أعتقد  األفريقي.  باللقب 

التوفيق   ما لديه وبالنهاية 
ّ

قــّدم كل املنتخب 
العاملن، نتمنى أن يحقق هذا الجيل  من رب 
الـــذي سيأتي  أتــمــنــى للجيل  اإلنـــجـــازات كــمــا 

 
ُ

الــنــجــاحــات، نحن املــزيــد مــن  بعدنا أن يحقق 
فريق واحد ومنتخب واحد تحت اسم الجزائر.

■ كيف تقيم تحضيرات قطر الستضافة املونديال، 
خصوصًا أنك تتحدث من أرض الواقع وتشاهد بأّم 

العني كّل االستعدادات؟ 
قطر  فــي  املــونــديــال  الستضافة  التحضيرات 
شـــيء خــيــالــي ال يمكن وصــفــه، عــلــى املـــرء أن 

 شيء.
ّ

يأتي ويشاهد بأّم العن كل
نـــوم لياًل  األعـــمـــال تسير مــن دون تــوقــف، ال 
ونــــهــــارًا حــتــى يــتــحــقــق هــــذا الــحــلــم لــأمــتــن 
العربية واإلســالمــيــة. وهــذا شــرف لنا كعرب 
بأن تستضيف قطر كأس العالم. املالعب في 
مستوى عاملي والتنظيم أيضًا، وأتمنى لهم 

كل التوفيق والسداد إن شاء الله.

لعب مع أندية رائد شباب غرب وهران 
الجزائري واتحاد الحراش الجزائري 
والنجم الساحلي التونسي والسد 

القطري

■ ■ ■
أحرز كأس تونس مرتني مع النجم 
الساحلي والكونفيدرالية األفريقية 

)2015(

■ ■ ■
فاز مع السد بلقب الدوري والكأس 

وكأس األمير والسوبر القطري

■ ■ ■
توج هدافًا لدوري نجوم قطر في 

موسم )2019-2018(

■ ■ ■
أحرز لقب كأس األمم األفريقية مع 

املنتخب الجزائري )2019(
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