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وصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، 
إلى هدفه الشخصي رقم 800 في مسيرته بعدما 
سجل هدفني في مرمى أرسنال على ملعب »أولد 

ترافورد«، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة 
الدوري اإلنكليزي. وسجل كريستيانو خمسة 

أهداف مع سبورتينغ البرتغالي و118 في مرحلته 
األولى مع مانشستر يونايتد و450 مع ريال 

مدريد و101 مع يوفنتوس، في وقت سجل 11 
هدفا في الرحلة الثانية له مع »الشياطني الحمر«.

قاد الالعب، دانييل ميدفيديف، الفريق الروسي 
للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس ديفيز 

للتنس بفوزه السهل على السويدي ميكايل 
يمير )6 - 4( و)6 - 4(، لتتأهل بالده لنصف 

نهائي البطولة للمرة الثانية تواليًا. واحتاج 
ميدفيديف، املصنف الثاني عامليًا، إلى ساعة 

و14 دقيقة من أجل اإلطاحة بمنافسه ممثل 
السويد، الذي كان تأهل هذا املوسم لنهائي 

بطولة »وينستون سالم« األميركية.

أعلن العب التنس اإلسباني، كارلوس ألكاراز، 
شفاءه من فيروس »كورونا« بعدما جاءت نتيجة 
آخر اختبارين خضع لهما سالبة، لينتهي الحجر 
الصحي الذي كان خضع له بعد اكتشاف إصابته 

خالل وجوده مع معسكر فريق بالده الذي كان 
يستعد للعب ضمن بطولة كأس ديفيز. وعليه، 

سيتمكن ألكاراز من بدء استعداداته للموسم 
الجديد، بعدما تقدم بشكل الفت في التصنيف 

العاملي لالعبي التنس املحترفني هذا العام.

كريستيانو رونالدو 
يصل إلى هدفه 

الشخصي رقم 800

ميدفيديف يقود 
روسيا إلى نصف نهائي 

بطولة كأس ديفيز

العب التنس اإلسباني 
ألكاراز يُعلن شفاءه 

من فيروس »كورونا«

تشهد الجولة 
الـ16 من 
منافسات 
بطولة الدوري 
اإليطالي لكرة 
القدم مواجهة 
قوية ُمنتظرة 
بين فريقي 
روما وإنتر ميالن 
على ملعب 
»أولمبيكو«. 
ويسعى كل 
فريق لتحقيق 
ثالث نقاط 
مهمة، إذ إن 
»النيراتزوري« 
يريد تضييق 
الخناق أكثر على 
نابولي المتصدر 
وميالن الوصيف، 
بينما يحتاج 
فريق »الذئاب« 
للفوز من أجل 
البقاء على 
مسافة قريبة 
من المقاعد 
المؤهلة إلى 
دوري أبطال 
أوروبا.
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رياض الترك

تــــســــعــــى عــــــــدة مــــنــــتــــخــــبــــات مــن 
املــجــمــوعــتــن الــثــالــثــة والــرابــعــة 
ــل لـــلـــدور  ــأهـ ــتـ لــحــســم بـــطـــاقـــة الـ
العرب  كــأس  بطولة  منافسات  مــن  الثاني 
أخــــرى  مــنــتــخــبــات  تــســعــى  بــيــنــمــا   ،2021
لــتــعــويــض الـــخـــســـارة فـــي الــجــولــة األولــــى، 
إذ ســيــشــهــد الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــــن الـــجـــولـــة 
قوية  مواجهات  املجموعات  لــدور  الثانية 

وُمنتظرة.

األردن والمغرب: 
مواجهة من أجل التأهل

بعد فوزهما في الجولة األولى على كل من 
املنتخبان  يــتــواجــه  والــســعــوديــة،  فلسطن 
ــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة  األردنـــــــــي واملــــغــــربــــي فــ
مـــن مــنــافــســات املــجــمــوعــة الــثــالــثــة لبطولة 
الــعــرب 2021، وعينهما على تحقيق  كــأس 
االنتصار الذي يضمن التأهل للدور الثاني 
بعد تحقيق أول 3 نقاط في أولى املباريات.
ونجح املنتخب املغربي في حسم مواجهته 
ــد مــنــتــخــب فــلــســطــن بــربــاعــيــة  األولـــــــى ضــ
نظيفة، بينما فاجأ املنتخب األردني نظيره 
الــســعــودي الــقــوي وأســقــطــه بــهــدف نظيف، 
القوية  املواجهة  الفائز في هذه  فإن  وعليه 

مواجهات 
من أجل التأهل
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أثبتت الجماهير العربية التي ُتتابع مباريات بطولة »كأس العرب 2021« 
أنــهــا نــكــهــة الــبــطــولــة حــتــى اآلن، وبــشــكــل خـــاص الــجــمــاهــيــر املــصــريــة التي 
حضرت بنسبة كبيرة فــي املــبــاراة األولـــى ضــد منتخب لبنان، فــي حــن أن 
جمهور األخير كان أيضًا حاضرًا وبقوة في املدرجات. وشكلت الجماهير 
لوحات فنية ُمميزة في املدرجات، ومن املتوقع أن تزداد أعدادها في املباريات 

القادمة مع ارتفاع حدة املنافسة والتقدم في األدوار. 
وحــتــى اآلن، كــان الــحــضــور الــقــطــري هــو األكــبــر فــي املــدرجــات، وهــو متوقع 
الجمهور  الثانية  املرتبة  في  يأتي  فيما  واملستضيف،  األرض  ألنه صاحب 
املصري ثم املغربي وبعدهما اللبناني والجزائري، هذا باإلضافة للحضور 
لــوجــود جاليات  السبب  ويــعــود  والفلسطيني،  األردنـــي  للجمهور  املــشــرف 
كبيرة لهذه البلدان في العاصمة القطرية الدوحة، وبالتالي، فإن حضورها 
سيكون كبيرًا من أجل دعم منتخبات بالدها وتشجيعها من املدرجات، من 
أجل تقديم مستوى جيد وتحقيق نتائج ُمميزة في محاولة للمنافسة على 

لقب نسخة عام 2021.

الهجوم  أســاطــيــر  مــن  الصالحي  يــاســن  املــهــاجــم  ُيعتبر 
ــذي ســاهــم بــتــتــويــج منتخب  ــ فـــي املــنــتــخــب املــغــربــي، والـ
بـــالده بلقب بــطــولــة كـــأس الــعــرب 2012، وذلـــك مــن خــالل 
آنــذاك، وتصدره قائمة  تسجيله 6 أهــداف في املنافسات 
الهدافن عن جــدارة واستحقاق من دون منافسة من أي 

العب آخــر، وبفارق 3 أهــداف عن صاحبي املركز الثاني، 
الــعــراقــي مــصــطــفــى كــريــم والــلــيــبــي أحــمــد ســعــد، الــلــذيــن 
سجل كل منهما 3 أهداف في تلك النسخة آنذاك. وخاض 
الصالحي معظم مسيرته الكروية مع فريق الرجاء، ولعب 
بن سنوات 2007 و2016، وسجل 77 هدفًا في 145 مباراة.

موعد  على  بونجاح  بــغــداد  الــجــزائــري  املهاجم  سيكون 
مع فرصة ذهبية لزيادة غلته من األهداف عندما يواجه 
املنتخب اللبناني في الجولة الثانية من منافسات بطولة 
»كأس العرب 2021«، فبعد العرض القوي أمام املنتخب 
لتسجيل  بونجاح  يسعى  هدفن،  وتسجيله  السوداني 
أهداف جديدة وتصدر قائمة الهدافن. وُيعتبر بونجاح 
املنافسات  الــذي يخوضون  املهاجمن  أفضل  مــن  الــيــوم 
فــي قــطــر، والـــذي يلعب فــي مــركــز رأس الــحــربــة وُيمكنه 
كما  ُمميزة،  بطريقة  عليها  يحصل  التي  الــفــرص  حسم 

أنه السالح األقوى للمدرب مجيد بوقرة، الذي يبحث عن 
الجزائرين،  أنه واحد من أفضل املدربن  فرصة لتأكيد 
وذلـــك عــبــر مــنــح منتخب »الــخــضــر« بــطــاقــة الــعــبــور إلــى 
الــــدور الــثــانــي عــبــر الــفــوز عــلــى املنتخب الــلــبــنــانــي. فهل 
ُيتابع املهاجم الجزائري عروضه القوية في خط الهجوم 
والتي سُتساهم  بــالده  أهدافًا جديدة ملنتخب  وُيضيف 
التنويه  يجب  وهنا  العبور،  بطاقة  حسم  فــي  بالتأكيد 
املــدرب تشافي في فريق  اليوم من  بــأن املهاجم مطلوب 

برشلونة اإلسباني.

الكبيرة  املنتخبات  بن  التواجد  سيضمن 
في الدور الثاني من املنافسات.

فلسطين والسعودية: 
مواجهة الفرصة األخيرة

بعد السقوط املفاجئ أمام املنتخب األردني، 
ال يـــوجـــد أمـــــام مــنــتــخــب الـــســـعـــوديـــة الــقــوي 
ســــــوى تـــحـــقـــيـــق االنــــتــــصــــار عـــلـــى املــنــتــخــب 
اإلقــصــاء  سيكون  مصيره  وإال  الفلسطيني 
ينطبق نفس  وقــت  في  املجموعات،  دور  من 
األمــر على فلسطن الــذي ال يمكن أن يفقد 3 

نقاط جديدة بعد خسارة الجولة األولى.
ويملك املنتخب السعودي كل املقومات الفنية 
للتفوق على نظيره الفلسطيني في املواجهة، 
»األخــضــر«  املنتخب  ُتمثل  الــتــي  فالعناصر 
الكبير في  النجاح  ُمميزة وهي أحد أسباب 
كأس  لبطولة  املؤهلة  اآلســيــويــة  التصفيات 
عليها  الصعب  مــن  يكون  ولــن   ،2022 العالم 
تــحــقــيــق انــتــصــار و3 نــقــاط مــهــمــة جــــدًا، ألن 
ــدور األول ســيــكــون بــمــثــابــة  ــ الــــخــــروج مـــن الــ

نكسة كبيرة للكرة السعودية.

لبنان والجزائر: واحد 
للتأهل وآخر للتعويض

بعد السقوط القاسي في الجولة األولى أمام 
املــنــتــخــب املــصــري بــركــلــة جــــزاء فــي الــدقــائــق 
القاتلة، يسعى املنتخب اللبناني للتعويض 
من  القادم  الجزائري  املنتخب  يواجه  عندما 
انــتــصــار عــريــض على الــســودان )4 - صفر(، 

لــــرجــــال »األرز«  املـــهـــمـــة ســـهـــلـــة  تــــكــــون  ولـــــن 
ــًا فــي  ــم تــقــديــمــهــم مـــســـتـــوى قـــويـ ــ الــــذيــــن ورغــ
الجولة األولى خصوصًا في الدفاع، إال أنهم 
سيواجهون منتخبًا قويًا وُمدججًا بأسماء 
كبيرة وبشكل خاص في الهجوم. في املقابل، 
يسعى املنتخب الجزائري لتحقيق انتصاره 
الثاني في دور املجموعات والذي يضمن له 
الكبيرة  قدرته  وتأكيد  الثاني  للدور  التأهل 
ــل الــتــتــويــج  ــ عـــلـــى مــنــافــســة الــجــمــيــع مــــن أجـ
ما  املــواجــهــة  ُتشبه  أن  املتوقع  ومــن  باللقب، 
حصل بــن لبنان ومــصــر، إذ مــن املــتــوقــع أن 
املنتخب  وُيــدافــع  الجزائري  املنتخب  ُيهاجم 

اللبناني لتجنب السقوط بنتيجة كبيرة.

مصر والسودان: 
تأهل »الفراعنة« المتوقع

لـــن تـــكـــون مــواجــهــة مــنــتــخــب مــصــر لــنــظــيــره 
منتخب الــســودان صعبة جــدًا نظرًا ملا قدمه 
األخـــيـــر أمــــام مــنــافــســه الـــجـــزائـــر فـــي الــجــولــة 
األولــــى، األمـــر الـــذي يعني أن تــأهــل منتخب 
ــنــــة« مـــتـــوقـــع بــشــكــل كــبــيــر والـــفـــوز  ــفــــراعــ »الــ
ــن يـــكـــون صــعــبــًا نـــظـــرًا لـــلـــفـــوارق  ــري لــ املــــصــ
ــرة مــــع الــــــســــــودان. ورغـــــــم أن  ــيـ ــبـ ــكـ الـــفـــنـــيـــة الـ
الخسارة ستعني خروج املنتخب السوداني 
املـــؤشـــرات  كـــل  أن  إال  املـــجـــمـــوعـــات،  مـــن دور 
تــؤكــد صــعــوبــة تــقــديــمــه ملــســتــوى قـــوي نظرًا 
ــتــــي يــمــلــكــهــا فــي  لـــلـــعـــنـــاصـــر املـــتـــواضـــعـــة الــ
بــعــثــتــه املـــشـــاركـــة، فـــي حـــن يــمــلــك املــنــتــخــب 
قـــادرة على تحقيق  ُمميزة  املــصــري عناصر 
وُيعتبر  املقبل.  للدور  والتأهل  الثاني  الفوز 
املــنــتــخــب املـــصـــري مـــن املــنــتــخــبــات املــرشــحــة 
للمنافسة على لقب »كأس العرب 2021«، إلى 
الجزائر واملغرب وصاحب  جانب منتخبات 
إسعاد  القطري، وسُيحاول  املنتخب  األرض 
في  كــبــيــرة  بــأعــداد  الــتــي تحتشد  الجماهير 
ــات، والـــتـــي كـــانـــت عـــالمـــة فـــارقـــة في  ــ ــدرجـ ــ املـ

املباراة األولى ضد منتخب لبنان.
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برلين ـ العربي الجديد

تجمع مــواجــهــة نــاريــة بــوروســيــا 
دورتموند بضيفه بايرن ميونخ، 
الرابعة  اليوم السبت، في املرحلة 
عــشــرة مــن الــــدوري األملــانــي لــكــرة الــقــدم، لكن 
أســلــحــتــه  أبـــــــرز  يـــفـــقـــد  ــد  ــ قـ ــاحــــب األرض  صــ
خـــال قــمــة الــبــونــدســلــيــغــا. ومـــن املــتــوقــع أن 
جماهيره  من  كبيرة  نسبة  دورتموند  يفقد 
الــعــاشــقــة واملــتــحــمــســة خـــال املــواجــهــة أمـــام 
بايرن، في ظل مساعي السلطات ملنع انتشار 
املــوجــة الــجــديــدة مــن جائحة كــورونــا بشكل 
أكــبــر. وســبــق أن الــتــقــى دورتــمــونــد وبــايــرن 
دون حضور الجماهير في أيار/مايو 2020 
بسبب الجائحة، وانتهت املباراة بفوز بايرن 
بهدف رائع لجوشوا كيميتش. لكن كيميتش 
لــن يكون مــوجــودا فــي مــبــاراة السبت، حيث 
يخضع للعزل الصحي حاليا عقب إصابته 
أثــار جــدال واسعا في وقت  بالعدوى بعدما 
اللقاح. واستعاد بايرن  سابق لرفضه تلقي 
بــاقــي العــبــيــه املــصــابــن بــالــعــدوى، لــكــن أداء 
الفترة األخيرة، حيث فاز  الفريق تراجع في 
بصعوبة على دينامو كييف األوكــرانــي في 
أرمينيا  وعــلــى ضيفه  ــا  أوروبــ أبــطــال  دوري 
أن  إلــى  يشير  ما  البوندسليغا،  في  بيلفيلد 
ــه. لــكــن على  ــاالتـ الــفــريــق لــيــس فـــي أفــضــل حـ
ــافـــاري جـــدول  ــبـ ــال يــتــصــدر الـــنـــادي الـ أي حــ
الترتيب بفارق نقطة واحــدة عن دورتموند. 
ــال ســـيـــرجـــي غـــنـــابـــري: »تـــوقـــعـــاتـــنـــا قــبــل  ــ وقــ
على  الفوز  كبيرة.  تكون  دائما  الكاسيكيو 
بــيــلــفــيــلــد كــــان فـــي غـــايـــة األهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة 
لــنــا لــكــي نــخــوض املـــبـــاراة الــتــالــيــة بـــرؤوس 
مرفوعة«. وأشار جوليان ناغلسمان، مدرب 

قمة نارية 
في البوندسليغا

التقليديين  الغريمين  بين  المثيرة  القمة  األلمانية  الكرة  عشاق  يترقب 
من  عشرة  الرابعة  الجولة  في  ميونخ  بايرن  وضيفه  دورتموند  بوروسيا 
االعتبار  رد  بوروسيا دورتموند عن  يبحث  إذ  القدم،  لكرة  األلماني  الدوري 

والفوز، فيما يسعى بايرن للبقاء بالصدارة.

3031
رياضة

تقرير

بــايــرن، بحسب وكــالــة األنــبــاء األملــانــيــة، إلى 
»أننا  يعني  بيلفيلد  على  الصعب  الــفــوز  أن 
ــــى دورتــــمــــونــــد ونـــحـــن فــي  ســنــســافــر اآلن إلـ
بالغ«.  باهتمام  للمباراة  ونتطلع  الــصــدارة 
وفـــــــرض دورتــــمــــونــــد املــــزيــــد مــــن الـــضـــغـــوط 
عــلــى بـــايـــرن عــبــر الـــفـــوز الـــرائـــع عــلــى ملعب 
فولفسبورغ بثاثة أهداف لهدف، واألهم هو 
النرويجي إيرلينغ هاالند عرف  القناص  أن 

طريقه إلى الشباك بعد تعافيه من اإلصابة.
وقــال إيمري تشان، العــب وســط دورتموند: 
ــم كـــــان هـــدفـــنـــا هــو  ــة هـــــذا املــــوســ ــدايــ »قـــبـــل بــ
االقــتــراب بأكبر درجــة ممكنة من بايرن قبل 
أن  الوقت، وعلينا  اآلن جــاء  مواجهتنا معا، 
نــعــمــل بـــقـــوة وأن نــعــد أنــفــســنــا بــشــكــل جيد 
ــن املــتــوقــع  ــ ــذي يـــنـــتـــظـــرنـــا«. ومـ ــ لـــأســـبـــوع الــ
أن يــشــارك هــاالنــد مــنــذ الــبــدايــة أمــــام بــايــرن 
بــعــد مــشــاركــتــه كــبــديــل فــي املـــبـــاراة السابقة. 
ــــرت  كـــمـــا يـــخـــوض الـــقـــنـــاص الـــبـــولـــنـــدي روبـ
بايرن منذ  له مع  أول مباراة  ليفاندوفسكي 
خــســارتــه فـــي ســبــاق جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة 
ألفضل العب في العالم، لصالح األرجنتيني 
ليونيل ميسي. لكن ماركو روزه، املدير الفني 
الاعبن ينبغي  أن جميع  أكــد  لــدورتــمــونــد، 
أن يكونوا في أفضل حاالتهم من أجل الفوز 
الـــدوري األملــانــي للمرة األول  على بايرن في 

منذ ثاثة أعوام. وقال روزه »ندرك أنه ال تزال 
أن  فــي تحقيقها وعلينا  نــرغــب  أمـــور  هــنــاك 
نواصل العمل. نحن في حاجة إلى التحسن 
إذا أردنا حقا أن نهدد بايرن بشكل حقيقي«.
ترتيب  الــفــوز، سيتصدر دورتــمــونــد  وحـــال 
البوندسليغا بفارق نقطتن عن بايرن بينما 
ــنـــادي الـــبـــافـــاري ســيــقــربــه خــطــوة من  فـــوز الـ
وانطلقت  التوالي.  على  العاشر  لقبه  إحــراز 
املرحلة الرابعة عشرة من البوندسليغا، أمس 
الجمعة، بمباراة يونيون برلن مع اليبزيغ. 
مع  بيلفيد  أرمينيا  يلتقي  الــســبــت،  والــيــوم 
كــولــن وبــايــر لــيــفــركــوزن مــع جــرويــتــر فــورت 
وهـــوفـــنـــهـــايـــم مــــع آيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت 
ومـــايـــنـــز مــــع فـــولـــفـــســـبـــورغ وأغــــســــبــــورغ مــع 
بوخوم. ويسدل الستار على املرحلة الرابعة 
األحــد بمباراتي شتوتغارت  غــد  يــوم  عشرة 
مع هيرتا برلن وبوروسيا مونشنغادباخ 

مع فرايبورغ.
وكـــــان نـــــادي بـــايـــرن مــيــونــخ قـــد أعـــلـــن، يــوم 
يـــوســـيـــب  ــن  ــ ــمــ ــ األيــ ــره  ــيــ ــهــ أن ظــ ــيــــس،  ــمــ ــخــ الــ
ستانيشيتش سيغيب عن مواجهة القمة أمام 
مضيفه بوروسيا دورتموند بسبب اإلصابة 
أن ستانيشيتش  بايرن  الفخذ. وأوضــح  في 
املقبلة  املـــبـــاريـــات  عـــن  ــا(، ســيــغــيــب  ــامـ عـ  21(
دون أن يــحــدد مــوعــد عـــودتـــه إلــــى املــاعــب. 
ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليغا 
بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند 
قــبــل مــبــاراتــهــمــا. ويــلــتــقــي بــايــرن مــع ضيفه 
األول/ ديسمبر  كانون   17 يــوم  فولفسبورغ 
الجاري في آخر مباراة له قبل فترة التوقف 

التي تسبق أعياد املياد.
ــايــــرن مـــيـــونـــخ وفــــــرق أخــــرى  وســيــضــطــر بــ
ــــدون  ــعــــودة إلــــــى خــــــوض مـــبـــاريـــاتـــهـــا بـ ــلــ لــ

دورتموند يصارع 
بايرن ميونخ في قمة 

الكرة األلمانية

دورتموند ينفي وجود شرط جزائي في عقد هاالند
 نفى فريق بوروسيا دورتموند األملاني وجود شرط جزائي في عقده مع نجم هجومه 
النرويجي إرلينغ هاالند، والذي سينتهي في صيف عام 2024. وكانت بعض وسائل 
التنفيذ  اإلعــام األملانية ادعت أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد هاالند سيدخل حيز 
الباب أمام  إلــى 90 مليون يــورو، ما يفتح  بداية من الصيف املقبل، ويــتــراوح بني 75 
النجم النرويجي للرحيل عن دورتموند. ونفى املدير العام للنادي األملاني هانز يواخيم 
فاتزكي، لشبكة )سبورت 1( الرياضية األملانية، تلك الشائعات قائًا »ال يمكنني أن 
أؤكد وجود شرط جزائي كهذا في عقد هاالند«، وأضاف فاتزكي »ال توجد شروط 
الطرق  بكل  الــنــادي يسعى  أن  أكثر من 90% من عقود العبينا« مؤكدًا  في  جزائية 
النادي إلغــراء هاالند بزيادة  لإلبقاء على هاالند في صفوفه ملا بعد 2022. ويتطلع 
راتبه ليصل إلى 18 مليون يورو سنويًا، ليصبح األعلى بني زمائه في الفريق األملاني.

البورتا: إذا استمر ديمبيلي مع برشلونة 
فسيكون العبًا مرجعيًا

أكد رئيس فريق برشلونة خوان البورتا ثقته في أنه في حال وافق املهاجم الفرنسي 
»سيصبح  عثمان ديمبيلي في النهاية على االستمرار بصفوف النادي »الكتالوني«، فـ
العبًا مرجعيًا« في الباوغرانا. وقال البورتا: »ديمبيلي العب مهم للغاية بالنسبة لنا 
بالنسبة  هو مرغوب  مما  أبطأ  املفاوضات  قدمه.  مما  بكثير  أكثر  يعطي  أن  ويمكن 
لنا، ولكننا نعمل على تقدمها ونواصل العمل الستمرارها. الوضع التعاقدي هو ما 
هو عليه وهو ما وجدناه، لكن لدينا التحدي لكي يستمر الاعب معنا«. ُيذكر أن عقد 
ديمبيلي مع برشلونة ينتهي يوم 30 حزيران/يونيو املقبل، وحتى اآلن، يبدو أن االتفاق 
بني النادي والاعب بعيد املنال. في املقابل، لم يرغب البورتا في التعليق على اهتمام 
النادي بالتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي فيران توريس، وإمكانية إجراء صفقة 
تبادلية تشمل ديمبيلي حال لم يوافق في نهاية األمر على تجديد العقد، مذكرًا بأنه 

من أجل إبرام تعاقدات في الشتاء، ينبغي أن يقوم النادي ببيع العبني قبل أي شيء.

بنيتيز يثق في النهوض بإيفرتون من عثرته
أبدى املدرب اإلسباني رافا بنيتيز ثقته في قدرته على النهوض بإيفرتون من عثرته 
ليستمر صيامه   ،)1  -  4( ليفربول  أمام  »الديربي«  في  لآلمال  املخيبة  الهزيمة  بعد 
وشهد  »البريميرليغ«.  منافسات  في  جــوالت  ثماني  طــوال  االنتصارات  تحقيق  عن 
بـ20 دقيقة، وصياح  املباراة  انتهاء  امللعب قبل  »التوفيز« من  اللقاء خروج جماهير 
»اآلن  اإلطار  بنيتيز في هذا  اإلسباني. وقال  الفني  املدير  ليفربول لصالح  جماهير 
أن نتأكد من أن  اللعبة. علينا  الاعبني املهمني، لكن هذا جزء من  نحتاج الستعادة 
قدرتنا  فــي  وأثــق  التحسن  بإمكاننا  أن  أعتقد  البطولة.  فــي  الكفاح  يــواصــل  الفريق 
على فعل ذلك، لكن علينا العودة لانتصارات. كنا نلعب جيدا حينما كنا نمتلك كل 
النصف  لتقديم نتائج جيدة خال  أننا سنعود  أثق في  الاعبني من دون إصابات. 
يحتل  إيفرتون  يــزال  ال  املــوســم،  في  الجيدة  انطاقته  وبفضل  املــوســم«.  من  الثاني 
يعاني  لكنه  الهبوط،  نقاط عن منطقة  مبتعدا بخمس  الجدول،  مركزا في منتصف 
من سلسلة نتائج سيئة للغاية، بعدما خسر في 6 مباريات وتعادل في اثنتني خال 

الجوالت الثماني األخيرة.

رالف رانغنيك يحصل على تصريح العمل 
وسيقود »يونايتد« أمام باالس

للعمل في منصبه مديرًا فنيًا  العمل الخاص به  حصل رالــف رانغنيك على تصريح 
ملانشستر يونايتد، ليتمكن بذلك من قيادة مباراته األولى مع »الشياطني الحمر« يوم 
األحد املقبل أمام كريستال باالس في بطولة الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. و 
املاضي، قد حصل  االثنني  الــذي تعاقد معه مانشستر  األملاني،  الفني  املدير  لم يكن 
بعد على تصريح العمل حتى اليوم الخميس، وكان عليه مشاهدة مباراة فريقه أمام 
املؤقت مايكل كاريك. وسيعقد  للمدرب  األخيرة  والتي كانت  املــدرجــات،  أرسنال من 
رانغنيك مؤتمرًا صحافيًا أمام وسائل اإلعام، وسيحضر للمرة األولى على دكة بدالء 

املانيو أمام كريستال باالس.

زهير ورد

بشكل  بــيــراردي،  دومينيكو  اإليطالي  املهاجم  أسهم  ارتفعت 
كبير، بعد أن فرض نفسه نجمًا في الدوري اإليطالي مع فريق 
ساسولو. وكانت مباراة فريقه ضد نادي ميان، تأكيدًا جديدًا 
دورًا حاسمًا  ولعب  مميزًا  هدفًا  أن سجل  بعد  مهاراته،  على 
النقاط مع  فريقه  تقاسم  ثم  مثير،  فريقه النتصار  قيادة  في 
ال يستهان  قـــدرات  اإليــطــالــي،  النجم  وأظــهــر  نابولي.  املتصدر 
بها، عندما راوغ قائد ميان، أليسيو رومانيلو وأسقطه أرضًا 
قبل أن ُيسكن الكرة شباك »الروسونيري«، محرزًا واحدًا من 
أفضل األهداف في هذا املوسم، قبل أن يتسبب في طرد مدافع 
مسيرة  وشــهــدت  اللقاء.  فــي  الحاسم  املنعرج  ليحدث  مــيــان، 
بيراردي، اللعب مع فريق وحيد في عالم االحتراف، بما أّنه لم 
يلعب إال لنادي ساسولو وهو الذي كان له الفضل الكبير في 
تألقه بعد تجربة مع كوزنسا، حيث كان محل تنافس بني أندية 
الذي طــارده طويا ولكن ساسولو  الكالتشيو، وخاصة روما 
رفـــض بــيــع عــقــده فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة. وكـــان عــقــد الــاعــب 
إيطاليا  في  املعتمد  القديم  النظام  وفــق  يوفنتوس،  نــادي  ملك 
ســابــقــًا، حــيــث كـــان بــإمــكــان األنـــديـــة أن تــشــتــرك فــي »ملكية« 
عقد العب واحــد، قبل أن ينجح ساسولو في سنة 2015 في 

شراء »حصة« يوفنتوس في العقد وقيمتها 15 مليون يورو 
ويصبح »ُملكًا« له. وكان بيراردي ضمن الكتيبة التي اختارها 
املدرب مانشيني، من أجل املشاركة في بطولة أوروبا األخيرة، 
البطولة، وبرز  العناصر األساسية في بداية  وكــان من ضمن 
بشكل خاص في اللقاء االفتتاحي ضد تركيا، بعد أن ساعد 
بيراردي  تمّيز  كما  التركي.  الــدفــاع  شفرة  فك  في  »األزوري« 
االختيار  وقــع  الذين  الاعبني  بني  وكــان من  بقوة شخصيته، 

عليهم في النهائي لتنفيذ ركات الترجيح.
ميان، حيث  مع  باملواجهة  نجم ساسولو  نجاحات  وارتبطت 
كان كثيرًا ما يتألق ضده، إذ أصبح أول العب يسجل »سوبر 
هاتريك« ضد ميان في الكالتشيو وذلك في موسم 2013ـ2014، 
وقـــد نــجــح فــي إحــــراز 10 أهــــداف فــي مــرمــى »الــروســونــيــري«، 
ضحيته األولى في الدوري اإليطالي. ويدين بيراردي بنجاحه، 
إلى املدرب اإليطالي روبيرتو دي زربي، الذي كان له الفضل في 
تطوير قدراته الهجومية، وساعده على تحسني أرقامه بشكل 
الفت وهو ما اقترن بنجاح ساسولو في تحقيق نتائج باهرة 
في الدوري اإليطالي وكان قريبًا في املوسم املاضي من التأهل 
ملسابقة أوروبية بعد التساوي مع روما الذي استفاد من فارق 
األهــداف. وفي سن 27 عامًا، يستعد بيراردي لخوض تجربة 

جديدة، حيث يبدو أّنه سينضم إلى نادي فيورنتينا.

دومينيكو بيراردي

على هامش الحدث

يعد اإليطالي دومينيكو بيراردي أحد أبرز العبي فريق ساسولو في ظل 
أدائه الالفت في الكالتشيو وسرعته المميزة إلى جانب أهدافه الحاسمة

مواجهة مثيرة 
بين الغريمين 
التقليديين بايرن 
ودورتموند 
)الرس بارون/
)Getty

)Getty/أليكس ميرانس(

حامل لقب الدوري اإلسبان

ــرا لــلــقــيــود املـــفـــروضـــة جــــراء  ــظـ جـــمـــهـــور، نـ
انتشار املوجة الرابعة من فيروس كورونا. 
وكــان رئيس وزراء واليــة بافاريا ماركوس 
زودر قد أعلن عن قرب تطبيق هذا اإلجراء 
داخل الوالية، لتتبع ذلك قــرارات أخرى من 
ــات قــريــبــة مـــن بـــافـــاريـــا، مثل  ــ ســلــطــات واليـ

بادن ـ فورتيمبيرج. 
وكـــانـــت بــعــض املـــنـــاطـــق شـــرقـــي الـــبـــاد قد 
بــــدأت فــي تطبيق قــيــود صــارمــة مــع عطلة 
ــبـــوع املـــاضـــي، خــاصــة فـــي ظـــل ارتــفــاع  األسـ

حظر  بــضــرورة  زودر  وطالب  والليبرالين. 
حــضــور الــجــمــاهــيــر ألي مـــبـــاراة فـــي جميع 
ــــاد، نــــظــــرا لـــانـــتـــشـــار الـــســـريـــع  ــبـ ــ أنــــحــــاء الـ
لــلــمــوجــة الــرابــعــة مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا في 
ــراء يــصــر مـــن أجـــل تطبيقه  ــ أملــانــيــا، فـــي إجـ
الفيدرالية  الــواليــات  بن  اجتماع  عقد  على 

والحكومة املركزية.
وقـــال زودر لــقــنــاة »بــايــريــشــر رونــدفــونــك«: 
الــيــوم بشكل موحد في  أن نقرر  املهم  »مــن 
جميع أنحاء الباد عدم حضور املشجعن. 

معدل اإلصابات بكوفيد-19. وأقيمت مباراة 
اليبزيغ-باير ليفركوزن بدون جمهور، وفقا 
للقرارات املطبقة من قبل والية ساكسونيا، 
األكثر تضررا في الباد. في املقابل، خاض 
كولن مباراته ضد بوروسيا مونشنغادباخ 
أمـــام 50 ألـــف مــشــجــع، مــا قــوبــل بــانــتــقــادات 
الــفــيــدرالــيــة للمستشارة  مــن قــبــل الــحــكــومــة 
ميركل،  أنــجــيــا  واليــتــهــا  املنتهية  األملــانــيــة 
وكـــذلـــك مـــن قــبــل الــتــحــالــف املــســتــقــبــلــي بن 
االشــــتــــراكــــيــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن والـــخـــضـــر 

وإذا لـــم يــتــم تــطــبــيــق ذلــــك عــلــى املــســتــوى 
الـــفـــيـــدرالـــي، فــســنــقــوم بـــذلـــك عــلــى مــســتــوى 
بافاريا«. كما سبق أن ألغى نادي بوروسيا 
دورتموند التذاكر التي كان قد باعها للقاء 
القمة بينه وبن غريمه بايرن ميونخ بسبب 
التخوف من قيود كورونا. وقال النادي في 
التذاكر ألنه  ألغى  إنه  بيان رسمي حينها، 
يتوقع أن تقرر حكومة واليــة شمال الراين 
فيستفاليا في األيام املقبلة تخفيض كثافة 

الحضور في املاعب بسبب كورونا.

انتصاران قياسيان لكل وجه رياضي
من صانز وغريزليز

ــن فـــيـــنـــيـــكـــس صـــنـــز ومــمــفــيــس  ــ ــل مـ ــ حـــقـــق كـ
غــريــزلــيــز انــتــصــارًا قــيــاســيــا، الــخــمــيــس، في 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفن، األول 
على صعيد شخصي والثاني على مستوى 
»NBA«، وذلك بعدما تغلبا على ديترويت  الـ
سيتي  وأوكــاهــومــا   )103  -  114( بيستونز 
بــدايــًة، حطم فريق  ثاندر )152 - 79( تواليا. 
الشخصي  الــقــيــاســي  رقــمــه  فينيكس صــانــز 
بتحقيقه فـــوزه رقـــم 19 تــوالــيــا، الــفــوز الــذي 
سمح له في االنفراد بصدارة املنطقة الغربية 
والترتيب العام على حساب غولدن ستايت 
الــذي واجهه االثنن وتغلب عليه  ووريـــورز 
)104 - 96(. وكان فريق صانز عادل بانتصاره 
من  الشخصي  القياسي  رقــمــه  ووريـــرز  على 
حيث عدد االنتصارات املتتالية، والذي حققه 
موسم 2006-2007، ثم نجح فجر الجمعة في 
تحطيمه بعدما حقق فوزه التاسع عشر في 

22 مباراة خاضها حتى اآلن هذا املوسم.
وخــرج صانز منتصرًا مــن مــبــاراتــه وضيفه 
الشرقية  املنطقة  ذيـــل  فــي  الــقــابــع  بيستونز 
والترتيب العام بأربعة انتصارات فقط مقابل 
ــارة، رغــــم غــيــاب نــجــمــه ديــفــن بــوكــر  18 خـــسـ
للمرة األولى هذا املوسم نتيجة اصابته في 

املواجهة مع ستيفن كوري ورفاقه في غولدن 
باالنتصار  ستايت ووريـــورز. ويدين صانز 
سجل  إذ  الــكــبــيــرة،  احتياطيه  مساهمة  إلــى 
ــام جــونــســون وكـــامـــيـــرون بــايــن 19  كـــل مـــن كـ
نقطة، وأضــاف جافايل ماكغي 10، في وقت 
تــجــاوز أربــعــة مــن العبيه األساسين حاجز 
العشر نقاط بعدما سجل ميكال بريدجز 18 
ودياندري أيتون 17 مع 12 متابعة والندري 
شاميت 14 وكريس بول 12 ومثلها تمريرات 
حــاســمــة. وعــلــى مــلــعــب »فــيــديــكــس فــــوروم«، 
دون مــمــفــيــس غـــريـــزلـــيـــز اســـمـــه فــــي تـــاريـــخ 
ــــدوري بــعــدمــا اكــتــســح ضــيــفــه أوكــاهــومــا  الــ
ســيــتــي ثــانــدر بــفــارق 73 نــقــطــة )152 - 79(، 
محققا أكبر فــارق فــي مــبــاراة واحـــدة بعدما 
تفوق على ما حققه كليفاند كافالييرز في 
17 كــانــون األول/ديــســمــبــر 1991 حــن تغلب 

على ميامي هيت بفارق 68 نقطة.
القياسي من حيث  رقمه  كما حطم غريزليز 
عدد النقاط املسجلة في مباراة واحدة، وذلك 
اللقاء، بعدما  إلى نهاية  قبل الوصول حتى 
وضعه جون كونشار بسلة استعراضية في 
املقدمة بفارق 78 نقطة )145 - 67( قبل 3.02 
دقائق على النهاية. وأشــرك غريزليز جميع 
اللقاء، تسعة منهم وصلوا  في  الـــ12  العبيه 
الى حاجز العشر نقاط أو أكثر، على رأسهم 
جــاريــن جــاكــســون جــونــيــور الــــذي ســجــل 27 
نــقــطــة فـــي غـــيـــاب نــجــم الــفــريــق جـــا مـــورانـــت 
بسبب اإلصابة. وحقق صاحب األرض رقما 
قياسيا شخصيا بعدما نجح في 62.5 باملئة 
من محاوالته، وذلك بفضل جهود ديانتوني 
ميلتون )19 نقطة( واإلسباني سانتي ألداما 
)18( وكونشار )17( الذين بدأوا أصًا اللقاء 

على مقاعد البدالء.
أوكاهوما  اختبر  تواليا،  الثاني  وللموسم 
ــذا الــنــوع  ســيــتــي ثـــانـــدر خـــســـارة مــذلــة مـــن هـ
أيــار/مــايــو  مــن شهر  األول  فــي  بعدما خسر 
املاضي أمام إنديانا بايسرز بفارق 57 نقطة 
لقاء تخلف خاله بفارق 67  - 95( في   152(
نقطة، وكانت الخسارة السادسة عشرة هذا 
ــتـــصـــارات فــقــط،  املـــوســـم لــثــانــدر مــقــابــل 6 انـ
عشر  الــثــانــي  انــتــصــاره  غريزليز  فيما حقق 
في 22 مباراة. وفي املباريات األخــرى، سقط 
مضيفه  أمــام  اللقب  حامل  باكس  ميلووكي 
تورونتو رابــتــورز )97 - 93(، وفــاز شيكاغو 
 ،)115 -  119( نــيــكــس  نـــيـــويـــورك  عــلــى  بــولــز 
وسان أنتونيو سبيرز على بورتاند ترايل 

بايزرز )114 - 83(.
)فرانس برس(
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