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تحدث املدير الرياضي لفريق باريس سان 
جيرمان الفرنسي، ليوناردو، عن تطورات تجديد 

عقد نجمي الفريق، كيليان مبابي والبرازيلي 
نيمار، مشيرًا إلى أنه قد يتم التوصل إلى نتيجة 

قريبًا. وفي مقابلة مع »سكاي إيطاليا«، قال 
ليوناردو: »سنتحدث قريبًا عن أشياء محددة، 
كما يسعدنا التحدث عن عقود كل من كيليان 

مبابي ونيمار دا سيلفا، لكن اآلن علينا التركيز 
فقط على مواجهة بايرن ميونخ«.

أعلن منظمو بطولة »ويمبلدون« أن البطولة ستقام 
في موعدها املقرر، وقرر منظمو »ويمبلدون«، 
التي ألغيت العام املاضي ألول مرة منذ الحرب 

العاملية الثانية، عدم تعديل موعدها لتنطلق كما 
كان مقررًا في 28 حزيران/يونيو املقبل. وبناء عليه 
سيتقلص موسم البطوالت التي تقام على األراضي 

العشبية إلى أسبوع، إذ ستتزامن بطولتا سانت-
هيرتوجنبوش وشتوتغارت مع األسبوع الثاني 

من روالن غاروس.

قاطع فريق سوانزي سيتي ملدة أسبوع كافة 
الشبكات االجتماعية كشكل من أشكال االحتجاج 

ضد اإلساءة العنصرية التي تعرض لها الالعبون 
في إنكلترا أخيرًا. وأعلن النادي الذي يشارك في 

بطولة الشامبيونشيب )دوري الدرجة الثانية 
اإلنكليزي(، توقف جميع العبيه من الفريق 

األول والشباب وفريق السيدات والجهاز الفني 
والحسابات الرسمية للنادي عن استخدام مواقع 

التواصل ملدة أسبوع رفضًا للعنصرية.

ليوناردو عن تجديد 
مبابي ونيمار: سنصل 

إلى نتيجة قريبًا

»ويمبلدون« تبقي على 
موعدها رغم تأجيل 

بطولة »روالن غاروس«

سوانزي سيتي 
يقاطع مواقع التواصل 

بسبب العنصرية

أسقط فريق 
ميامي هيت 
وصيف الموسم 
الماضي، البطل 
لوس أنجليس 
ليكرز )110 – 
104(، ليتعرض 
األخير للخسارة 
رقم 20 هذا 
الموسم في 
52 مباراة من 
منافسات 
الدوري 
الُمنتظم. 
وافتقد ليكرز 
جهود نجمه 
»الملك« ليبرون 
جيمس للمباراة 
العاشرة تواليًا 
بسبب اإلصابة 
التي حرمته أيضًا 
من نجمه اآلخر 
أنتوني ديفيس 
في آخر 24 
مباراة.
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قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية 
في العالم، مساء اليوم السبت، إلى 
ستيفانو«،  دي  »ألــفــريــدو  ملعب 
مـــن أجــــل مــتــابــعــة »كــالســيــكــو« األرض، بني 
ــه الـــتـــاريـــخـــي  ــمـ نـــــــادي ريـــــــال مــــدريــــد وخـــصـ
برشلونة، ضمن منافسات األسبوع الثالثني 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وتــطــمــح كــتــيــبــة املــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي رونـــالـــد 
كــومــان، املــديــر الــفــنــي لــنــادي بــرشــلــونــة، إلــى 
حــســم مـــواجـــهـــة »الـــكـــالســـيـــكـــو« لــصــالــحــهــا، 
والــثــأر مــمــا حـــدث فــي مــبــاراة الـــذهـــاب، التي 
خــســرتــهــا فـــي مــلــعــبــهــا »كـــامـــب نــــو«، بثالثة 
أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد، بــاإلضــافــة إلــى 
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ــثــــالث الـــثـــمـــيـــنـــة، مــــن أجـــل  ــقـــاط الــ ــنـ حـــصـــد الـ
الــدوري  مواصلة املــشــوار إلــى استعادة لقب 
ــال مـــدريـــد في  ــ ــــذي تــــوج بـــه ريـ ــبـــانـــي، الـ اإلسـ

املوسم املاضي.
للغاية  ُمــهــمــا  األرض  »كــالســيــكــو«  وأصــبــح 
لـــنـــادي ريـــــال مـــدريـــد ومــنــافــســه الــتــاريــخــي 
لقب  على  الــصــراع  اشتعل  بعدما  برشلونة، 
»الليغا« في املوسم الحالي، نتيجة الخسارة 
دييغو  املـــدرب  كتيبة  تلقتها  الــتــي  املفاجئة 
سيميوني املدير الفني ألتلتيكو مدريد أمام 
إشــبــيــلــيــة بـــهـــدٍف نــظــيــف، ضــمــن مــنــافــســات 

)29( في الدوري اإلسباني. األسبوع الـ
ويــحــتــل نـــــادي بــرشــلــونــة وصـــافـــة الـــــدوري 
اإلسباني، برصيد 65 نقطة، متفوقًا بنقطتني 
مدريد صاحب  ريــال  التاريخي  منافسه  عن 

املــركــز الــثــالــث، ومــتــأخــرًا بنقطة وحــيــدة عن 
أتلتيكو مدريد، الذي لديه مباراة مهمة أمام 

ريال بيتيس يوم غٍد األحد.
وســيــعــتــمــد املـــــــدرب كــــومــــان عـــلـــى عــنــاصــره 
الــتــي اســتــطــاعــت تحقيق نتائج  األســاســيــة، 
رائــعــة خــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، وأعــــادت هيبة 
برشلونة في »الليغا«، ولذلك أصبح منافسًا 
رئيسيًا على تحقيق اللقب باملوسم الحالي، 
ليونيل ميسي،  األرجــنــتــيــنــي  رأســهــا  وعــلــى 
والـــفـــرنـــســـي أنــــطــــوان غــــريــــزمــــان، ومـــواطـــنـــه 

عثمان ديبملي.
بـــــــدوره، يـــدخـــل نـــــادي ريـــــال مـــدريـــد بــقــيــادة 
ــدان مواجهة  الــديــن زيـ مــدربــه الفرنسي زيــن 
على  املستحق  بفوزه  منتشيًا  »الكالسيكو« 
ضــيــفــه لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي بــثــالثــة أهـــداف 
مــقــابــل هـــدٍف وحــيــد، فــي ذهـــاب ربـــع نهائي 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسيعتمد املدرب زيدان على سالح الهجمات 
املـــرتـــدة الــســريــعــة، مـــن أجــــل حــســم مــواجــهــة 

النقاط  األرض، والحصول على  »كالسيكو« 
الـــ3، لذلك سيظهر دور ُحــراس املــرمــى، الذي 
 بني البلجيكي تيبو كورتوا 

ً
سيكون ُمشتعال

ومنافسه األملاني مارك أندريه تير شتيغن.
ويظهر علو كعب األملاني أندريه تير شتيغن 
كـــورتـــوا في  تــيــبــو  البلجيكي  عــلــى مــنــافــســه 
مــواجــهــات »الــكــالســيــكــو«، ألن حــامــي عرين 
برشلونة خاض 12 مباراة، فيما لعب حارس 
ريال مدريد 5 مواجهات فقط، منذ انضمامه 

إليه في صيف 2018.
وقاد تير شتيغن ناديه برشلونة إلى تحقيق 

يشتعل صراع ُحراس 
المرمى في المباراة بين 

ريال مدريد وبرشلونة

سجل األرجنتيني ليونيل 
ميسي 26 هدفًا في 
مواجهات الكالسيكو

الـــفـــوز فـــي 5 مــواجــهــات بــجــمــيــع الــبــطــوالت، 
الفريق  ُمني  فيما  مباريات،   4 في  والتعادل 
الــكــتــالــونــي بــالــهــزيــمــة فــي 3 مــنــاســبــات، في 
حني أن شباك الحارس األملاني استقبلت 14 
هدفًا فــي 8 مــبــاريــات، وخــرج بشباك نظيفة 

في 4 لقاءات.
فلعب  تيبو كورتوا،  البلجيكي  الحارس  أما 
5 مــواجــهــات فــي »الــكــالســيــكــو«، وقــــاد ريــال 
لكن  مباراتني،  في  الفوز  إلــى تحقيق  مدريد 
»املــلــكــي« تــعــرض لــلــهــزيــمــة فـــي مــنــاســبــتــني، 
وتــعــادل فــي لــقــاء وحــيــد، فــي حــني استقبلت 
شباك حامي العرين 7 أهداف في 3 مباريات، 

وخرجت شباكه نظيفة في مواجهتني.
كورتوا  تيبو  البلجيكي  الحارس  يبقى  لكن 
ــن ريــــــال مــــدريــــد يــحــظــى بــثــقــتــه  ــامـــي عـــريـ حـ
بــعــدمــا ســاهــم فــي انتصار  الــكــبــيــرة بنفسه، 
»الكالسيكو«،  »امللكي« في آخر مواجهتني بـ
ــلـــون؛ األولــــى  ضـــد خــصــمــه الـــتـــاريـــخـــي بـــرشـ
كــانــت فـــي املـــوســـم املـــاضـــي بــنــتــيــجــة هــدفــني 

ُيــعــبــتــر الــنــجــمــان الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة 
واألرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي األبـــــرز في 
ــد في  ــدريـ خـــط هـــجـــوم بــرشــلــونــة وريــــــال مـ
ــيــــوم، وهــمــا  الــ مـــســـاء  »كــالســيــكــو األرض« 
لتحقيق  فريقيهما  لقيادة  يسعيان  الــلــذان 
ــنــتــظــرة، 

ُ
االنــتــصــار فــي املــواجــهــة الــنــاريــة امل

في  فــتــرة  منذ  ُيسجال  لــم  أنهما  خصوصًا 
الذي  بنزيمة  من   

ً
بــدايــة »الكالسيكو«.  قمة 

يسعى إلـــى كــســر صــيــامــه الــتــهــديــفــي فــي 9 
مواجهات كالسيكو متتالية جمعت قطبي 
أربع  القدم اإلسبانية في غضون آخــر  كــرة 
ــكـــون الــكــالســيــكــو املــرتــقــب  ــيـ ســــنــــوات. وسـ
بــني ريـــال مــدريــد وبرشلونة مــســاء السبت 
»امليرينغي«  بقميص  لــه   36 رقــم  املــشــاركــة 
وســجــل فــيــهــا بــشــكــل إجــمــالــي فــقــط تسعة 

يتعلق األمــر بالتنسيق مع أي من عناصر 
الفريق. وتحقق ذلك بالفعل من قبل كريم، 
الذي أصبح املهاجم النموذجي والرئيسي 
لــلــنــادي »املــلــكــي« خـــالل املـــواســـم األخـــيـــرة، 
املوسم  فــي ظــل معدل تهديف قياسي هــذا 
القياسية  األرقـــام  مــن  العديد  تحطيم  لــدى 

الشخصية. 
لــيــفــربــول، تــوقــفــت سلسلة مــن أكثر  وأمــــام 
املـــبـــاريـــات املــتــتــالــيــة الـــتـــي ســجــل خــاللــهــا 
التوقيع  بعد  مسيرته،  فــي  أهــدافــا  بنزيمة 
ــبـــاريـــات  ــبـــع مـ ــلـــى تـــســـعـــة أهــــــــداف فــــي سـ عـ
متوالية. ولــم تكن هــذه األهـــداف عــاديــة بل 
أثــر كبير فــي تعافي فــريــق زيــن الدين  ذات 
ــدان وطـــرح خــيــارات مــتــجــددة للمنافسة  زيـ
ــواء فـــي »الــلــيــغــا« أو  عــلــى ألـــقـــاب مــهــمــة، ســ
دوري أبطال أوروبـــا. وبفضل أهــدافــه الـــ24 
أخرى  أهــداف  في صناعة ستة  واملساهمة 
فــي 34 مــبــاراة خاضها فــي املــوســم، أصبح 
بنزيمة ثالث أفضل هــداف في تاريخ ريال 
مــدريــد فــي الـــــدوري، بــرصــيــد إجــمــالــي بلغ 
186 هـــدفـــًا، مــتــفــوقــًا بـــذلـــك عــلــى كـــارلـــوس 
ــلـــى الـــنـــقـــيـــض تــتــجــلــى  ســـانـــتـــيـــانـــا، لـــكـــن عـ
مــســاهــمــتــه املــنــخــفــضــة فــي يـــوم يــشــار إليه 
دائــمــا بأنه األهــم فــي املــوســم. وتــأخــر كريم 
فـــي الــتــســجــيــل ألول مــــرة خــــالل مــواجــهــات 
الــكــالســيــكــو، إذ لــم يــوقــع عــلــى هــدفــه األول 
ــــان لـــه فــائــدة  ــبــــاراة الـــســـادســـة وكـ إال فـــي املــ
ال تــذكــر. وعــلــى مــلــعــب »كــامــب نــــو«، معقل 
أهــداف فقط في 17  برشلونة، سجل ثالثة 
من مواجهات الكالسيكو، ولم يمنع ظهوره 
األول حصول برشلونة على كأس السوبر 
اإلسباني للمرة الثالثة على التوالي، والذي 
كان العاشر في تاريخ النادي »الكتالوني« 

عام 2011.
ومـــع ذلــــك، فــقــد كــانــت أهـــدافـــه الــالحــقــة في 
ــهـــات الــكــالســيــكــو تــمــثــل لــحــظــات ال  مـــواجـ
نسى مع تسجيل أرقام قياسية شخصية. 

ُ
ت

على سبيل املــثــال، سجل فــي ظــهــوره األول 
على ملعب برنابيو في شهر كانون األول/ 
تـــاريـــخ  فــــي  ـــرع هـــــدف  ــ ديـــســـمـــبـــر 2011 أســ
ــهـــات الـــكـــرويـــة بــعــدمــا اســتــغــل  ــذه املـــواجـ هــ
ــن الـــحـــارس  ــريـــرة بــســيــطــة مــ ــمـ ــي تـ خـــطـــأ فــ
فــيــكــتــور فـــالـــديـــس ووقـــــع عــلــى هــــدف بعد 
مــرور 22 ثانية فقط مــن بــدايــة الــلــقــاء، لكن 
هــذا الــهــدف أيضا لــم يكن ذا فــائــدة كبيرة، 
 .)3-1( بنتيجة  النهاية  في  امللكي  إذ خسر 
بنزيمة  الــذي سيواجهه  التحدي  وسيكون 
ــو الــعــمــل مـــن أجــل  فـــي مـــواجـــهـــة الــســبــت هـ
تغيير الديناميكية التهديفية لديه في هذه 
املنافسة وإحــراز هدف من شأنه أن يضعه 

بـــني أهـــم عــشــرة هـــدافـــني لـــريـــال مـــدريـــد في 
دين  ســداد  وبالتالي  الكالسيكو،  مباريات 
معلق في وقت تحسم فيه األلقاب الكبيرة، 
الــتــهــديــفــيــة  الـــقـــوة  الــعــلــم أن 30% مـــن  مـــع 
وقد  عاتقه  على  حاليًا  تقع  »للميرينغي« 
حــان الوقت لترجمة ذلــك في املــبــاراة األهم 

خالل املوسم. 

أرقام ميسي قبل الكالسيكو
ــام الــخــاصــة  ــعـــراض ســـريـــع لــــأرقــ ــتـ فــــي اسـ
بــالــنــجــم األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي في 
مباراة الكالسيكو منذ أن انضم إلى فريق 
تأثيرًا  الالعبني  أكثر  أنــه  يظهر  برشلونة، 
فـــي هــــذه املـــواجـــهـــات الــتــاريــخــيــة مـــع ريـــال 
»الكتالوني«  للنادي  األزلــي  الغريم  مدريد، 
تــاريــخــيــًا. ولــعــب مــيــســي مـــع بــرشــلــونــة 44 
تاريخيًا  الكالسيكو  مواجهات  في  مــبــاراة 
)42 مــرة كأساسي ومــبــاراتــني فقط كالعب 
ــنــــادي »الــكــتــالــونــي«  بــــديــــل(، وحـــقـــق مـــع الــ
19 فـــوزًا مقابل 14 خــســارة، فــي حــني أنهى 
ــام الــنــادي  مــيــســي 11 مـــبـــاراة بــالــتــعــادل أمــ

»امللكي«.
 7 نو  الفوز في ملعب كامب  وحقق ميسي 
مرات مقابل 12 فوزًا في ملعب »سانتياغو 
برنابيو«، بينما تعادل 7 مــرات في ملعبه 
و4 مــــرات فــي مــلــعــب الـــنـــادي »املــلــكــي«، أمــا 
ــات فــــي مــلــعــب  ــاريـ ــبـ الـــخـــســـائـــر فـــكـــانـــت 5 مـ
ــامــــب نـــــو« و7 فــــي مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو  »كــ
برنابيو«، وخسارتني في نهائي كأس ملك 
إسبانيا. وعلى صعيد الفعالية الهجومية، 
سجل ليونيل ميسي 26 هدفًا وهو الهداف 
التاريخي للكالسيكو، متقدمًا على ألفريدو 
الــذي  دي ستيفانو أســطــورة ريـــال مــدريــد 
ــًا ثــــم املـــهـــاجـــم الــبــرتــغــالــي،  ســـجـــل 18 هـــدفـ
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، ثــالــثــًا بــرصــيــد 18 
هــدفــًا. وجــــاءت أهــــداف ميسي عــلــى الشكل 
التالي: 11 هدفًا في ملعب »كامب نو« و15 
هدفًا في ملعب »سانتياغو برنابيو«، كما 
صنع ميسي 13 هدفًا لزمالئه في مباريات 
»الــكــالســيــكــو« )5 فـــي »كـــامـــب نــــو« و8 في 

»سانتياغو برنابيو«(.
الالعبني  أكــثــر  املقابل ســُيــعــادل ميسي  فــي 
خــوضــًا ملــبــاريــات الكالسيكو فــي الــتــاريــخ، 
ــــوس بـــفـــارق  ــ إذ يـــتـــأخـــر عــــن ســيــرجــيــو رامـ
مباراة فقط )45 مقابل 44(. وفي حال لعب 
ميسي السبت سُيعادل راموس، خصوصًا 
أن األخير لن يلعب املباراة بسبب اإلصابة 
ـــبـــعـــده عن 

ُ
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا مـــؤخـــرًا وســـت

املالعب لفترة.
)العربي الجديد، إفي(

بين كريم بنزيمة وليونيل ميسي
يعتمد المدربان زيدان 

وكومان على كل من 
كريم بنزيمة وليونيل 

ميسي من أجل محاولة 
حسم األمور في كالسيكو 
السبت الناري اليوم. والفوز 

في المباراة يُعتبر في 
غاية األهمية من أجل 

المنافسة على اللقب

)Getty( مواجهة ُمنتظرة بين ثنائي الوسط كروس وبوسكيتس في الكالسيكو

)Getty( هل يصنع بنزيمة وميسي الفارق في الكالسيكو؟

يرفع نادي برشلونة شعار الثأر في »الكالسيكو« من غريمه 
التاريخي ريال مدريد، الذي استطاع حسم المواجهة األولى 

لصالحه في »كامب نو« بثالثة أهداف مقابل هدٍف وحيد

الحالي  املوسم  مقابل ال شــيء، والثانية في 
أهــــداف مقابل  بــثــالثــة  نــــو«،  بملعب »كــامــب 

هدف وحيد.
من جهة أخرى، تحرص الجماهير الرياضية، 
قبل انطالق »كالسيكو« األرض، على تداول 
التواصل  مــواقــع  فــي  املــصــورة،  التسجيالت 
االجتماعي، حتى تذكر الجميع بما يحصل 
مدريد،  ريــال  برشلونة ومنافسه  نــادي  بــني 
ــــن يــســتــطــيــع  ــم أبـــــــرز 4 قـــصـــص لـ ــكـ ــيـ ــن إلـ ــكـ لـ

املشجعون نسيانها نهائيًا.

األسطورة راؤول وجماهير برشلونة
ــال مــدريــد السابق  أشــعــل أســطــورة نـــادي ريـ
»الكالسيكو«،  منافسات  غونزاليس  راؤول 
ــادٍل ثـــمـــني فــي  ــ ــعـ ــ بـــعـــدمـــا اســـتـــطـــاع خـــطـــف تـ
)7( مــن الــــدوري اإلســبــانــي لكرة  ـــ األســبــوع الــ
لكن مهاجم  فــي موسم 1999 /2000،  الــقــدم، 

»امللكي« فاجأ الجميع حينها بتصرفه.
هـــدف  غـــونـــزالـــيـــس  راؤول  ــّجـــل  سـ أن  وبـــعـــد 
ــعــــادل لـــصـــالـــح نـــــــادي ريـــــــال مــــدريــــد فــي  ــتــ الــ
)86(، من عمر »الكالسيكو«، توجه  الدقيقة الـ
مباشرة إلى جماهير برشلونة املوجودة في 
مــدرجــات ملعب »كــامــب نـــو«، ورفـــع إصبعه 
إلى فمه، مطالبًا مشجعي الفريق الكتالوني 

بالصمت.

حادثة لويس فيغو
فاجأ ريال مدريد العالم في عام 2000، بعدما 
استطاع التعاقد مع األسطورة لويس فيغو، 
من غريمه األزلي برشلونة، عقب دفع الشرط 
الجزائي في عقده، والبالغ 60 مليون يورو، 
تشعر  الكتالوني  الفريق  جماهير  جعل  مــا 
بـــالـــصـــدمـــة. ولــــم تــغــفــر جــمــاهــيــر بــرشــلــونــة 
ــه لـــهـــا،  ــتـ ــانـ ــيـ ــلـــبـــرتـــغـــالـــي لــــويــــس فـــيـــغـــو خـ لـ
لــتــنــتــظــره فـــي »الــكــالســيــكــو« الــشــهــيــر، الـــذي 
جرى في موسم 2002 /2003، بملعب »كامب 
نو«، عندما أمطرته بوابل من قوارير املياه، 
لكن أحدهم قام بإلقاء »رأس خنزير« صوبه، 
اللعب يتوقف لبضع دقــائــق، حتى  ما جعل 

سيطر الحكم حينها على مجريات األمور.

بيكيه المستفز
لـــن تــنــســى جــمــاهــيــر ريــــال مـــدريـــد االحــتــفــال 
ــرارد بـــيـــكـــيـــه مــــدافــــع  ــ ــيــ ــ  لـــلـــنـــجـــم جــ

ّ
املــــســــتــــفــــز

ــــذي رفــــع يــــده الــيــمــنــى، وأشــــار  بــرشــلــونــة، الـ
بــأصــابــعــه الــخــمــســة، الــتــي تـــدل عــلــى نتيجة 
املـــدرب  كتيبة  الــتــي حققتها  »الــكــالســيــكــو«، 
ــابــــق بـــيـــب غـــــــوارديـــــــوال أمــــــــام غــريــمــهــا  الــــســ
)13( مــن الــدوري  التاريخي، فــي األســبــوع الــــ

اإلسباني في موسم 2010 /2011.

دهس وجه بيبي
قــائــد خــط وسط  بوسكيتس،  قــام سيرجيو 
نـــادي بــرشــلــونــة، بــالــتــعــدي عــلــى البرتغالي 
بيبي مدافع ريال مدريد، بعدما قام بدهس 
الثاني  الــهــدف  ميسي  تسجيل  عقب  وجــهــه 
ــالـــونـــي، الــــــذي حــســم  ــتـ ــكـ لـــصـــالـــح الـــفـــريـــق الـ
ضمن   ،)3-4( بنتيجة  حينها،  »الكالسيكو« 
)29( فــــي الــــــدوري  ــــوع الـــــــــــ ــبـ ــ مـــنـــافـــســـات األسـ

اإلسباني عام 2014.

اإلسباني  ــدوري  ال رابطة  أعلنت  أن  بعد 
عن تعيين الحكم، ماثيو الهوز، لقيادة 
في  كشفت  »الكالسيكو«،  مواجهة 
بايرن  مباراة  في  إصابته  عن  التالي  اليوم 
جيرمان  ســان  وبــاريــس  األلماني  ميونخ 
رسميًا.  الــمــبــاراة  عــن  ليغيب  الفرنسي، 
لتُعين الرابطة الحكم، جيل مانزانو، بديًال 
السبت  مساء  الُمنتظرة  المباراة  في  له 
بطولة  من  الـ30  الجولة  منافسات  في 

الدوري اإلسباني.

مانزانو حكم الكالسيكو

املسؤولية  حــجــم  بنزيمة  ويــعــرف  أهــــداف. 
التي تقع على عاتقه منذ رحيل البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو عـــن »املــيــريــنــغــي«، 
ويتطلب ثقل القميص رقم 9 منه أن يتقدم 
خــطــوة إلـــى األمــــام وأن يــكــون أكــثــر حسمًا 
ــيـــرة أمــــام شــبــاك املــنــافــس  ــتـــار األخـ فـــي األمـ
وأن يستمر فــي كــونــه أفــضــل زمــيــل عندما 

»كالسيكو« 
صراع »الليغا« األرض

بين ريال مدريد 
كرة القدم أحيانًا تمتلك أسبابًا ال يفهمها وبرشلونة

ــادم الـــذي  ــقــ املـــنـــطـــق، مــثــل الــكــالســيــكــو الــ
الظفر به دعــم حظوظ برشلونة  سيعني 
أو ريــــال مـــدريـــد عــلــى لــقــب »الــلــيــغــا« في 
الــرمــق األخــيــر للموسم، والـــذي سيعتمد 
ــان ديـــمـــبـــيـــلـــي  ــمــ ــثــ ــا عــ ــمــ ــــني هــ ــمـ ــ ــلــــى اسـ عــ
بارزين  كنجمني  جونيور،  وفينيسيوس 
للمباراة دونا على باقي األسماء الكبيرة 
فـــي كـــال الـــفـــريـــقـــني. فــاملــنــطــق ال يــفــهــم أن 
الــســبــت ستكون  يـــوم  بــرشــلــونــة  تشكيلة 
تقريبًا »ديمبيلي وعشرة العبني آخرين« 
ونفس األمر مع ريال مدريد الذي بات ال 
إدين  البلجيكي  حالة  تطور  بمدى  يهتم 
هــــازارد ودخــولــه قــائــمــة املـــبـــاراة وأصــبــح 
يركز دعاءه على عدم إصابة فينيسيوس 

بنزلة برد قبل املواجهة املرتقبة.
الــالعــبــني نجمني حصريني  ُيــعــد كــال  وال 
طريقا  منهما  أي  يــجــد  ولـــم  لفريقيهما، 
فكالهما  النجومية،  نحو  لسلوكه  سهال 
العبان عبقريان يساء فهمهما، يتصدران 
الـــصـــور املـــركـــبـــة ذات الــتــعــلــيــق الــســاخــر 
»ميمز« في وسائل التواصل االجتماعي 
ــر املـــتـــنـــاهـــيـــة  ــيــ ــرنــــســــي غــ ــفــ إلصــــــابــــــات الــ
ولــأخــطــاء »الـــســـاذجـــة« لــلــبــرازيــلــي أمــام 
أخيرا  الوقت  حــان  لكن  املنافسني،  مرمى 
لهما لتبرئة نفسيهما من هذه االتهامات.

فديمبيلي )23 سنة( كان صاحب الهدف 
الــحــاســم والــوحــيــد فـــي الــجــولــة املــاضــيــة 
الـــذي حــافــظ على فرص  أمـــام بلد الوليد 
»الليغا«، وجاء  بلقب  التتويج  فريقه في 
بشكل رائــع من تسديدة من ملسة واحــدة 
زاويــة صعبة،  املنافس من  سكنت شباك 
حـــيـــث يـــعـــد الـــفـــرنـــســـي مــتــخــصــصــا فــي 
الخيار األســوأ في بعض األحيان  انتقاء 

للتسديد.
في  نجح  لبرشلونة  الــجــديــد  البطل  لكن 
قام  أخيرا بأفضل نسخه بعدما  الظهور 
بتغيير نمط نظامه الغذائي ووضع خطة 
لــه للوقاية مــن اإلصــابــات  بدنية مــحــددة 
الــتــي لــطــاملــا الزمــتــه فــي صــفــوف الــبــرســا. 

وجـــــاءت طــريــقــة لــعــب مـــدربـــه الــهــولــنــدي 
نقطة  لتكون هي   )2-3-5( رونــالــد كومان 
انـــطـــالقـــه، حـــيـــث أصـــبـــح يــتــمــتــع بــحــريــة 
ــــض فــي  ــركــ ــ ــطــــوط والــ ــخــ ــــني الــ ــرك بـ ــحــ ــتــ الــ

املساحات.
ــذا املـــوســـم  ــ ــــالل هــ ــثـــمـــان خــ كـــمـــا حـــظـــي عـ
ــي الـــلـــعـــب الــــتــــي كـــان  ــة فـــ ــراريــ ــمــ ــتــ ــاالســ بــ
ــدوام، إذ خــاض  يــفــتــقــدهــا ســابــقــًا عــلــى الــــ
أكثر  36 مباراة، وبدأ يزورالشباك بشكل 
منها  أهــــداف،   10 سجل  أن  بعد  انتظامًا 
خمسة في »الليغا« و3 في دوري األبطال 
وهدفان في كأس امللك، إضافة ملساهمته 

في صناعة 4 أهداف أخرى.
سنة(   20( فينيسيوس  اســتــعــاد  بــــدوره 
أمام ليفربول نسخة ريال مدريد املعروفة 
في الليالي األوروبية الكبرى، مسجال أول 
لــه بقميص  لــه فــي 106 مــبــاريــات  ثنائية 
بعد  على  األبــيــض  الفريق  ليضع  امللكي، 
الــتــأهــل لنصف نهائي دوري  خــطــوة مــن 

أبطال أوروبا.
وسجل فينيسيوس، الجناح األيسر الذي 
يتميز باملراوغة والسرعة والفعالية، ستة 
أهداف وصنع 4 طوال املباريات الـ37 التي 

خاضها هذا املوسم.
الشاب  البرازيلي  الالعب  إصــرار  وساهم 
وحــــضــــوره فــــي املـــلـــعـــب عـــلـــى جـــعـــل زيـــن 
الدين زيــدان ينحاز له ويمنحه دورًا في 
كان  والـــذي  للفريق،  األســاســي  التشكيل 
الــبــدايــة مــاركــو أسينسيو.  يتمتع بــه فــي 

وأصــــبــــح ديــمــبــيــلــي وفــيــنــيــســيــوس اآلن 
ــات الــــتــــي وضـــعـــت  ــعــ ــوقــ ــتــ يـــســـتـــحـــقـــان الــ
فــيــهــمــا خـــــالل تـــعـــاقـــد بـــرشـــلـــونـــة وريـــــال 
مــدريــد معهما، خــاصــة مــع ارتــفــاع قيمة 

صفقتهما.
لـــ45  فبرشلونة دفــع 105 مــاليــني إضــافــة 
دورتموند  لبوروسيا  كمتغيرات  أخــرى 
في صيف 2017 لجلب ديمبيلي، في حني 
دفع ريال مدريد في العام التالي 61 مليون 
يــــورو لــفــالمــنــغــو مـــن أجــــل فــيــنــيــســيــوس. 
وبـــعـــد طـــرحـــه فـــي الـــســـوق خــــالل الــفــتــرة 
بيعه  بصعوبة  معرفته  ورغـــم  املــاضــيــة، 
ــراه بــــه، يفكر  ــتــ بــنــفــس املـــقـــابـــل الـــــذي اشــ
ديمبيلي  عقد  تجديد  فــي  اآلن  برشلونة 
كأحد املحاور التي ينبغي أن يقوم عليها 

مشروعه الجديد.
التي  التقارير  على  فــرد  فينيسيوس  أمــا 
ــة  ــ ــكــــون ورقـ ــة أن يــ ــيـ ــانـ ــكـ ــــن امـ ــتـــحـــدث عـ تـ
ريــال مدريد  مساومة محتملة حــال ضــم 
املـــهـــاجـــم الـــفـــرنـــســـي الــــشــــاب لــلــبــاريــســي، 
الــنــادي  لــشــعــار  بتقبيله  مــبــابــي،  كيليان 
املــلــكــي بــعــد الــهــدف الــثــانــي الــــذي سجله 
»الــريــدز« موجهًا رسالة  في مرمى فريق 
أمــام الكاميرا »أنــا هنا، هنا«. ويعلم كال 
الالعبني أن كل شيء يمكن أن يتغير في 
الــقــدم بــني عشية وضحاها، لكنهما  كــرة 
تمكنا من قلب الطاولة، ولهذا حصال على 
أحقية االستمتاع بهما في أمسية السبت 
كبطلني ونجمني المعني في الكالسيكو. 

وإضافة إلى فترة االنتعاش التي يمّر بها 
كــل العــب منهما، فــإن هــذا الثنائي يملك 
أن كل واحد  أخــرى، بما  صفات مشتركة 
أن كل  كــمــا  الــفــرص  عــديــد  منهما يضيع 
ــه يعاني 

ّ
فــإن رغــم نجاحاته  العــب منهما 

من تراجع شعبيته بسبب وجود بنزيمة 
فــي ريـــال مــدريــد ومــيــســي فــي بــرشــلــونــة، 
منهما  العــب  كــل  سُيساعد  والكالسيكو 

على إظهار وزنه الكبير في الفريقني.
ــــذي يــجــعــل الــثــنــائــي تحت  ــر الـ ــ ــو األمـ وهــ
ــبــــاراة الــكــبــيــرة،  أنـــظـــار الــجــمــاهــيــر فـــي املــ
ألنهما مطالبان بتقديم أداء خارق وقوي 
مـــن أجــــل املـــســـاعـــدة فـــي حــســم املــواجــهــة، 
واألهــم هو تجنب إهــدار الفرص السهلة 

أمام املرمى.

مساهمة فينيسيوس وديمبيلي 
التهديفية

ــان الــــشــــابــــان، الــفــرنــســي  ــمـ ــنـــجـ تــــحــــول الـ
عثمان ديمبيلي والبرازيلي فينيسيوس 
جـــونـــيـــور، مـــؤخـــرًا إلــــى إثـــنـــني مـــن نــجــوم 
فريقي برشلونة وريال مدريد، خصوصًا 
بفضل أدائهما الخارق في بطولة الدوري 
أبــطــال أوروبـــــا، وقبل  اإلســبــانــي ودوري 
رتقب اليوم، كيف 

ُ
»الكالسيكو« الناري امل

هي أرقامهما في هذه املواجهة؟
 مـــن املــهــاجــم الـــبـــرازيـــلـــي الــجــنــاح، 

ً
بـــدايـــة

ــــذي خــــاض مع  فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور الـ
فريق ريــال مدريد هــذا املوسم 37 مباراة 
وسجل 6 أهـــداف )3 أهـــداف فــي »الليغا« 
بينما  األبــــطــــال(،  دوري  فـــي  ــداف  ــ أهــ و3 
ــــداف لــزمــالئــه )3 فـــي الــــدوري  صــنــع 4 أهـ
وهدفا في األبطال(، وخاض حوالي 1955 

دقيقة مع النادي »امللكي«.
ديمبيلي،  عثمان  الفرنسي،  املهاجم  أمــا 
فخاض 36 مباراة مع فريقه برشلونة هذا 
املـــوســـم، وســجــل 10 أهــــداف عــلــى الشكل 
الـــتـــالـــي )5 فـــي الـــــــدوري و3 فـــي األبـــطـــال 
وهدفني في كــأس ملك إسبانيا(، وصنع 
4 أهــــــداف لـــزمـــالئـــه عــلــى الــشــكــل الــتــالــي 
)هدفني في الدوري وهدفني في األبطال(، 
وخاض الفرنسي 2331 دقيقة مع النادي 

»الكتالوني« حتى اآلن.
مباريات  فــي  مشاركتهما  صعيد  وعــلــى 
»الـــكـــالســـيـــكـــو«، خـــــاض فــيــنــيــســيــوس 6 
مــبــاريــات وســجــل هــدفــا فــي 411 دقــيــقــة، 
بينما خاض ديمبيلي 4 مباريات بمعدل 
دقــائــق وصــل إلــى 178، وســاهــم بصناعة 
هدفني، وكــان ذلك في مواجهة كأس ملك 

إسبانيا في موسم 2018-2017.
فهل يكون الثنائي ديمبيلي وفينيسيوس 
يوم  األرض«  نــجــوم »كالسيكو  أبـــرز  مــن 
ــادم، أم أنــهــمــا ســُيــضــيــعــيــان  ــقــ الــســبــت الــ
ــام املـــرمـــى مثلما  ــ ــفـــرص أمـ الــكــثــيــر مـــن الـ

اعتادا في بعض املباريات الحاسمة؟
)العربي الجديد، إفي(

ديمبيلي وفينيسيوس... بطالن غير منتظرين
قبل كالسيكو السبت 

الُمنتظر، تتجه األنظار 
نحو النجمين األكثر 

تألقًا في الفترة األخيرة 
وهما عثمان ديمبيلي 

وفينيسيوس جونيور، 
اللذان سيعتمد عليهما 
كل من زيدان وكومان 

لتحقيق الفوز

)Getty( هل يصنع ديمبيلي الفارق في الكالسيكو الُمنتظر
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القاهرة ــ العربي الجديد

تــتــجــه األنــــظــــار نـــحـــو املــجــمــوعــة 
الرابعة في منافسات دوري أبطال 
آســيــا، إذ يــــدور الـــصـــراع الــشــرس 
ــقـــوي بـــني مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر الــجــزائــري  والـ
والـــزمـــالـــك املـــصـــري عــلــى الــبــطــاقــة الــثــانــيــة 
املولودية  ويلتقي  التونسي.  الترجي  برفقة 
الجزائري مع الترجي التونسي في عقر دار 
األخير في رادس، في مواجهة مفتوحة على 
مصراعيها لكل السيناريوهات أثير حولها 

الجدل في األيام األخيرة.
للدور  تــأهــل  أن  بعد  اللقاء  الترجي  ويــدخــل 
ربــــع الــنــهــائــي، ولـــديـــه 10 نـــقـــاط يــحــتــل بها 
املركز األول مقابل 8 نقاط ملولودية الجزائر 
فــي املــركــز الثاني ووصــافــة جــدول الترتيب. 
تقدير  أدنــى  على  للتعادل  الترجي  ويحتاج 
ــدارة، وهــــي نــتــيــجــة تـــخـــدم في  ــ ــــصـ لــحــســم الـ
الــوقــت نــفــســه املـــولـــوديـــة، وتــتــيــح لــه الــتــأهــل 
لقاء  نتيجة  عــن  النظر  املقبل بصرف  لــلــدور 
الـــزمـــالـــك املـــصـــري مـــع تــونــغــيــث الــســنــغــالــي 
التي تقام في التوقيت نفسه. ويجد الترجي 
نفسه محاطًا بضغوط إعالمية وجماهيرية 
زمــلــكــاويــة، تــطــالــبــه بــالــفــوز عــلــى املــولــوديــة 
إلهداء بطاقة التأهل إلى الزمالك، وفي الوقت 

يوم حاسم 
في أفريقيا

يشهد اليوم األخير لدور المجموعات حسم بطاقة عربية حائرة بين مصر 
دوري  لمنافسات  النهائي  ربع  للدور  المؤهلة  البطاقات  ضمن  والجزائر 
أبطال أفريقيا لموسم 2021/2020. ويُسدل الستار على مواجهات الجولة 

السادسة واألخيرة من مرحلة المجموعات

3031
رياضة

تقرير

نــفــســه مــصــالــحــة جــمــاهــيــره بــعــد خــســارتــه 
األخيرة أمام تونغيث السنغالي.

في املقابل، يعيش فريق املولودية حالة من 
عــدم االســتــقــرار الــفــنــي، بعدما أقــالــت إدارتـــه 
عبد القادر عمراني، املدير الفني للفريق، بعد 
ــام الــزمــالــك بــهــدفــني دون رد في  خــســارتــه أمـ
كان  والتي  الخامسة،  الجولة  في  مباراتهما 
يكفي املولودية فيها التعادل لحسم التأهل 

بشكل مبكر.
ــنــــي مــعــني  ــفــ ــعــــب الــــتــــرجــــي ومــــــديــــــره الــ ــلــ ويــ
العديد  ولديه   ،)1-3-2-4( بطريقة  الشعباني 
تملك  الخبرة  وعناصر  الرابحة،  األوراق  من 
فــرصــة حــســم الــنــتــيــجــة مــثــل حــمــدو الــهــونــي 
الباسط،  الخنيسي وخالد عبد  وطه ياسني 
وهـــو مــثــلــث هــجــومــي قـــوي بــجــانــب خــبــرات 
حراس مرماه يتصدرهم فاروق بن مصطفى 
الـــذي مــنــح الــفــريــق قـــوة كــبــيــرة. هـــذا ويــدخــل 

املــولــوديــة املــواجــهــة وهـــو يــبــحــث عــن نقطة 
بشق   )1-5-4( بطريقة  يلعب  وقـــد  الــتــعــادل، 
الفريقني  لقاء  أمــال في تكرار نتيجة  دفاعي، 
فـــي الـــجـــزائـــر قــبــل أســـابـــيـــع، وهــــي الــتــعــادل، 

لحصد النقطة الغالية.
فــي املــقــابــل، رصــد عبد الــقــادر أملـــاس، رئيس 
فـــريـــق مـــولـــوديـــة الــــجــــزائــــر، مـــكـــافـــآت مــالــيــة 
الــعــودة بالنتيجة  أجــل  مــن  خــاصــة لالعبيه 
املطلوبة من ملعب الترجي وحصد تأشيرة 
التأهل للدور ربع النهائي«. وقال أملاس في 
الترجي  أمــام  »مهمتنا  إعالمية:  تصريحات 
لــن تــكــون ســهــلــة، سنلعب بــكــل قـــوة للعودة 
املولودية شكل  التأهل من تونس،  بتأشيرة 
صعوبات لكل فريق لعب أمامه في البطولة، 
لدينا ثقة في قدراتنا على التأهل«. وأضاف 
رئيس املولودية: »مباراة الزمالك والخسارة 
األخـــيـــرة مــجــرد كــبــوة ولـــن نــكــرر الــخــطــأ في 
مواجهة الزمالك، وأدعو األشقاء في الزمالك 
لــلــتــركــيــز فــقــط فـــي مـــبـــاراتـــهـــم مـــع تــونــغــيــث 

السنغالي«.
ــط تــــرقــــب لــنــتــيــجــة لــقــاء  ــ ــ ــابــــل، ووسـ ــقــ فــــي املــ
املصري  الزمالك  يلتقي  واملولودية،  الترجي 
على ملعبه مع تونغيث السنغالي، في لقاء 
ال بديل خالله لأبيض سوى الفوز، أمال في 
تعثر املولودية. ويملك الزمالك حاليًا 5 نقاط 
فــي جعبته يــحــتــل بــهــا املــركــز الــثــالــث خلف 
التفوق  أفضلية  ولديه  واملــولــوديــة،  الترجي 
ــة،  ــبـــاشـــرة عــلــى املـــولـــوديـ فـــي املـــواجـــهـــات املـ
ويتيح لــه الــفــوز مــع تعثر املــولــوديــة التأهل 
اللقب،  على  املنافسة  آمــال  وإنــعــاش  رسميا 
السنغالي صاحب  لتونغيث  نقاط   4 مقابل 
املركز الرابع والــذي حقق مفاجأة كبيرة في 
الــجــولــة املــاضــيــة عــنــدمــا فــــاز عــلــى الــتــرجــي 

التونسي.
ويــخــوض الــزمــالــك الــلــقــاء بــصــفــوف مكتملة 
يـــراهـــن عــلــيــهــا بـــاتـــريـــس كـــارتـــيـــرون، املــديــر 
الــفــنــي، وتــضــم مــحــمــود عــبــد الــرحــيــم جنش 
ــونــــش  ــــود الــ ــمـ ــ ــــحـ ــى، ومـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــة املـ ــ ــراســ ــ ــــي حــ فــ
ومحمود عالء وحــازم إمــام الصغير وأحمد 
فــتــوح فــي الـــدفـــاع، وطــــارق حــامــد وفــرجــانــي 
ساسي محوري االرتكاز، وأشرف بن شرقي 
وشـــيـــكـــابـــاال »أحـــمـــد ســيــد زيــــــزو« ويــوســف 
ــــي الـــــوســـــط، وحـــمـــيـــد أحـــــــــداد فــي  أوبـــــامـــــا فـ
بــدأ  الــتــي   )1-3-2-4( لــعــب  بطريقة  الــهــجــوم، 
بــهــا كــارتــيــرون واليــتــه الــثــانــيــة مــع الــزمــالــك 
لــقــاء املــولــوديــة األخــيــر،  وحققت نجاحًا فــي 
التي حسمها في الشوط األول عبر تسجيل 
هدفني من خالل أوباما وشيكاباال. ويسعى 
كارتيرون ملواصلة صحوة النتائج وتحقيق 
الـــفـــوز مـــع انـــتـــظـــار هـــديـــة الـــتـــرجـــي، لحصد 
املنافسة  دائـــرة  فــي  والــبــقــاء  التأهل  تأشيرة 
عــلــى لــقــب بــطــل دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا. هــذا 
ورصدت إدارة الزمالك مكافآت مالية خاصة 
لالعبي الفريق في حال الفوز، شريطة التأهل 
للدور ربع النهائي، تصل إلى ألف جنيه لكل 

الزمالك يخوض 
مواجهة مصيرية حاسمة 

من أجل التأهل

إذا رحل ميسي عن كرة  سانتيانا: سأكون في غاية األسف 
القدم اإلسبانية

أعلن كارلوس ألونسو سانتيانا، الالعب السابق في صفوف ريال مدريد، أنه سيكون في 
»غاية األسف« إذا رحل األرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة وكرة القدم اإلسبانية 
بنهاية املوسم الحالي، رغم أنه أشار إلى أنه يأمل أال يكون موفقًا في مواجهة الكالسيكو 
القدم  كــرة  قطبي  بــن  األرض  كالسيكو  على  سانتيانا  وعــلــق  املقبل.  السبت  املرتقبة 
بفاصل  التوالي،  على  الترتيب،  في  والثالث  الثاني  مــدريــد،  وريــال  برشلونة  اإلسبانية، 
 »قلبي مؤيد ملدريد ولهذا السبب لدي فريق مفضل وهو ريال 

ً
نقطتن فقط بينهما، قائال

مدريد. هذه املباريات يفوز فيها الالعبون الرائعون والتفاصيل الصغيرة، ولهذا آمل أال 
إيجابية  ريــال مدريد  الحاسمة، وتابع: »صالبة  املواجهة  يكون ميسي ملهما« في هذه 
للغاية، إنه آخذ في التفوق، كما أنه قوي للغاية على املستوى البدني. املوقف إيجابي للغاية 

وأنا أميل إلى إمكانية إلحاق الهزيمة ببرشلونة«.

مدرب مانشستر يونايتد: مسرور بالنتيجة النهائية
املدير  سولشاير،  غــونــار  أولــيــه  النرويجي  أبـــدى 
الــفــنــي لــفــريــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي، 
الـــذي حققه  بــالــفــوز بــهــدفــن نظيفن  »ســـــروره« 
فريقه على مضيفه غرناطة في ذهاب ربع نهائي 
أقــيــم على ملعب نويفو  الـــذي  ــــدوري األوروبــــي  ال
لـــوس كــارمــيــنــيــس. وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعد 
املــبــاراة، قــال سولشاير »بــدا األمــر وكــأن املــبــاراة 
كانت ستنتهي بنتيجة بهدف نظيف لكننا سعداء 
بتقدمنا   بهدفن، من الجيد تسجيل هدفن خارج 
الــنــهــائــيــة«. وأشـــار  بالنتيجة  ا سعيد  ـ ـ ـ أن أرضــنــا. 
املــدرب إلــى أن »مــاركــوس راشــفــورد سجل هدفًا 
رائعًا في املــبــاراة، إذ كان لديه الكثير من املهارة 
ــاف  ــة«، وأضــ ــعــ لــلــتــســجــيــل وجــــــاءت الــنــتــيــجــة رائــ
سولشاير عن هــدف راشــفــورد الــذي »لــم يتعاف 
النتيجة، تتعزز فرص  ذا جــودة استثنائية«. وبهذه  ا 

ً
كــان هدف لقد  تمامًا من اإلصــابــة. 

الفريق اإلنكليزي في العبور إلى الدور التالي حال استمر أداء الكتيبة اإلسبانية عند هذا 
املستوى في لقاء اإلياب، ومن املقرر أن يقام لقاء اإلياب بن الفريقن في 15 نيسان/أبريل 

الحالي في إنكلترا. 

نيكو هالكنبيرغ السائق االحتياطي الرسمي 
لفريق »أستون مارتن«

أكــــد فــريــق »أســـتـــون مـــارتـــن« الــــذي يــنــافــس في 
ســبــاقــات ســـيـــارات الــفــئــة األولـــــى )فــــورمــــوال 1( 
أن األملـــانـــي نــيــكــو هــالــكــنــبــيــرغ ســيــكــون الــســائــق 
لــــه فــــي مــــوســــم 2021.  الـــرســـمـــي  االحـــتـــيـــاطـــي 
املؤسسة،  مع  واسعة  بخبرة  هالكنبيرغ  ويتمتع 
حيث سبق أن كــان جــزءًا مــن الفريق بــن عامي 
2012 و2016، كما خاض سباقي جائزة كبرى 
2020، حيث  عــام  في  بوينت«  »ريسينغ  لصالح 
حــل مــحــل ســرخــيــو بــيــريــز )فـــي سيلفرستون( 
والنــــس ســتــرول )فـــي نــوربــورغــريــنــغ(. وشـــارك 
الــســائــق األملـــانـــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر 33 ســنــة في 
»ويليامز« و»ريــنــو« و»ســاوبــر«،  176 سباقًا مع 
»فورس  مع  التي قضاها  الفترات  إلى  باإلضافة 
إنديا« و»ريسينغ بوينت«. وبعد هذا اإلعالن، قال 
هالكنبيرغ »إنه ألمر رائع أن أوقع هذه االتفاقية في وقت مبكر. إنني سعيد جدًا بالعمل 

مع هذا الفريق مرة أخرى«.

بيدرو بعد الفوز على أياكس: أعود بقوة للمنافسة
احتفى اإلسباني بيدرو رودريغيز، جناح روما، بفوز فريقه )2 - 1( على مضيفه أياكس، 
مؤكدًا أنه يعود بقوة بعد موسم عانى فيه العديد من املشكالت البدنية. وفي تصريحات 
لقد  أنني بحالة جيدة،  اإليطالية »أشعر  لقناة )سكاي سبوت(  بيدرو  املــبــاراة، قال  بعد 
أوقفتني بعض اإلصابات، لكنني اآلن أعود بقوة. يجب أن نلعب معا وأشعر بالراحة مع 
الفريق«. ولعب بيدرو )33 سنة( 32 مباراة، سجل فيها خمسة أهداف في أول موسم له 
في إيطاليا بعد مسيرته الناجحة مع برشلونة وتشيلسي. وتعليقًا على مباراة أياكس، 
قال باللغة اإليطالية »نحن نلعب بشكل جيد في أوروبا، علينا أن نستمر بهذه العقلية. 
نعلم أن مباراة اإلياب ستكون صعبة«. وُيعد روما، السابع في ترتيب الدوري اإليطالي 
والذي يبتعد عن املراكز املؤهلة لدوري أبطال أوروبا بفارق سبع نقاط، الفريق اإليطالي 
الوحيد الذي ال يزال ينافس في البطوالت األوروبية بينما يضع الدوري األوروبي كهدفه 

الرئيسي في املوسم الحالي.

األول،  الـــدور  فــي  شنايدر  باتي  منافستها،  على  وتفوقت 
ــاراة الــنــهــائــيــة فــي بــطــولــة »كــونــيــو«  ــبـ كــمــا ووصــلــت إلـــى املـ
اإليــطــالــيــة. كما وشــاركــت الــالعــبــة األمــيــركــيــة فــي بطولتي 
فرنسا و»ويمبلدون« عام 2010، وخسرت آنذاك من أمام 
دومينيكا سيبولكوفا وألونا بوندارينكو تواليًا. وفي عام 
مسيرتها  فــي  لــهــا  فـــوز  أكــبــر  ليبشينكو  حــقــقــت   ،2011
فالفيا  منافستها،  على  تفوقت  عندما  وذلـــك  الــريــاضــيــة، 
بــيــنــيــتــا، فـــي الـــــدور األول مـــن مــنــافــســات بــطــولــة فــرنــســا 
ليبشينكو في  عــام 2012، شاركت  آنـــذاك. وفــي  املفتوحة 
ماريا  منافستها،  على  وتفوقت  الدولية  »سيدني«  بطولة 
آنــذاك، خرجت  املفتوحة  أستراليا  بطولة  كيريلينكو. وفي 
الالعبة األميركية من الدور األول بعد الخسارة أمام دانييال 
بطولة  منافسات  في  ليبشينكو  ثم شاركت  هانتوشوفا. 
املرحلة األخيرة  السويس وخسرت في  »جي دي ف« في 

من التصفيات التأهيلية أمام مونا بارتيل )6 - 3( و)6 - 4(. 
وفي بطولة قطر املفتوحة في عام 2012، تأهلت ليبشينكو 
للدور الثالث وخسرت أمام املصنفة السادسة، أغنيسزكا 
راداونسكا )7 - 5( و)6 - 1(. وبعد ذلك، شاركت في بطولة 
النهائي، بعدما  الــدور ربع  إلى  الدولية ووصلت  »ممفيس« 
خسرت أمام منافستها، ألبيرتا بريانتي )7 - 5( و)6 - 3(.
وتــأهــلــت لــيــبــشــيــنــكــو لــبــطــولــة »مـــوتـــويـــا« فـــي مـــدريـــد عــام 
 ،2010 عــام  املفتوحة  فرنسا  بطلة  على  وتفوقت   ،2013
الــدور األول. بعد ذلــك، تفوقت  فرانسيسكا شيافوني في 
ثــم أطــاحــت  بــيــر )7 - 6( و)6 - 4(،  الــالعــبــة ســحــر  عــلــى 
بمنافستها أنابيل ميدينا غاريغس )6 - 1( و)7 - 6( و)6 
- 3(. وانتهت رحلتها في البطولة اإلسبانية أمام أغنيسزكا 
راداونسكا )6 - 4( و)6 - 4(، وبعد ختام البطولة وصلت 

إلى املركز الـ59 في التصنيف العاملي للسيدات ألول مرة.

رياض الترك

فارفارا  األصــل،  األميركية-األوكرانية  التنس  العبة  ُولــدت 
عــام 1986، وحققت خالل  أيــار/مــايــو   21 فــي  ليبشينكو، 
»الفردي«  فئة  لقبًا في منافسات  الرياضية 13  مسيرتها 
ولقبًا في منافسات »الزوجي«. وبدأت ليبشينكو ممارسة 
رياضة التنس في سن السابعة ووالدها كان مدربًا أيضًا. 
إلــى املركز  ووصــلــت خــالل مسيرتها فــي فئة »الــصــغــار« 
الدور  ـــ244 في عام 2004. وفي عام 2006، وصلت إلى  ال
الــثــانــي فـــي بــطــولــة أمــيــركــا املــفــتــوحــة وفـــي نــهــايــة املــوســم 
وصلت إلى املركز الـ83 في التصنيف العاملي للسيدات، كما 
وشاركت في بطولة »كانساس« سيتي األميركية، وحققت 

اللقب في نسخة عام 2011.
الدولية،  وفــي عــام 2009، شاركت في بطولة »م بي ســي« 

فارفارا ليبشيـنكو

على هامش الحدث

العبة تنس أميركية 
تحتل المركز الـ96 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

هل يُرافق 
الزمالك فريق 
الترجي إلى 
الدور الثاني؟ 
)Getty(

إعالمية،  تصريحات  في  الزمالك،  فريق  مدرب  كارتيرون،  باتريس  أكد 
المولودية  لقاء  في  تفكير  دون  المباراة  لخوض  العبيه  جهوزية 
والمولودية  الترجي  نتيجة  في  »التفكير  كارتيرون:  وقال  الترجي.  مع 
معنى  ال  اللقاء،  خالل  أو  قبل  وليس  تونغيث  مع  مباراتنا  انتهاء  بعد 
ألي نتيجة إذا تعثرنا، تركيزنا ينصب على تقديم عرض جيد أمام بطل 
السنغال وتحقيق فوز كبير إلسعاد الجماهير، نعم هناك أمل ونلعب 

آلخر لحظة، لكن علينا الفوز وتقديم مستوى مميز«.

كارتيرون يُحّفز الفريق

وجه رياضي

العب تحفيزا لهم.
وقـــــدم الـــزمـــالـــك عـــرضـــًا مــمــيــزًا فـــي مــواجــهــة 
ــة، وكــســر  ــيـ املـــولـــوديـــة خــــالل الـــجـــولـــة املـــاضـ
عقدة اللعب فــي الــجــزائــر، وحقق فــوزًا مهمًا 
أنــعــش آمــالــه فــي الــتــأهــل ومــواصــلــة الــزحــف 
على  الثانية  للنسخة  النهائية  املباراة  نحو 
الـــتـــوالـــي. وفــــي املــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، يلتقي 

الــوداد الستغالل عنصر األرض في تحقيق 
ــفـــوز، وإكـــســـاب عــنــاصــره الـــخـــبـــرات. وكـــان  الـ
الـــــوداد حــســم الــتــأهــل املــبــكــر بــعــد 4 جـــوالت 
فــقــط مـــن الـــبـــدايـــة، دفــعــت بــعــدهــا الــبــنــزرتــي 
ــثـــل أيــــوب  إلراحــــــــة عـــنـــاصـــره األســــاســــيــــة، مـ
الكعبي ومحمد أوناجم والتكناوتي ويحيى 
جــبــران، مــن لقاء كــايــزر تشيفز، بطل جنوب 

الـــــــوداد املـــغـــربـــي، مــتــصــدر جـــــدول الــتــرتــيــب 
برصيد 10 نقاط، في  لقاء تحصيل حاصل 
واحــدة«،  »نقطة  األنغولي  أتلتيكو  بترو  مع 
وبــمــجــمــوعــة العــبــي الـــرديـــف والـــبـــدالء تحت 
إشـــراف بــن شريفة، املـــدرب املــســاعــد، فــي ظل 
تفرغ فوزي البنزرتي، املدير الفني، وبرفقته 
العبيه األساسيني، ملباريات الدوري. ويسعى 

أفريقيا، في الجولة الخامسة وقبل األخيرة. 
وفي املجموعة نفسها، تتبقى بطاقة حائرة 
تحسم في الــصــدام املباشر الــذي يجمع بني 
ــايـــزر تــشــيــفــز الــجــنــوب  ــا الــغــيــنــي وكـ حـــورويـ
بالغة  مواجهة  فــي  يلتقيان  اللذين  أفريقي، 
الصعوبة يتيح الفوز فيها ألي منهما حسم 

بطاقة التأهل رسميًا.

تجنب فيسنتي ديل بوسكي الحديث عن العالقة بن سيرخيو راموس والنادي »امللكي« 
انتهاء عقدي  الحالي. وعن  املوسم  نهاية  اتفاق  إلى أفضل  الطرفان  أن يتوصل  وتمنى 
راموس وميسي نهاية املوسم، قال ديل بوسكي »بشأن راموس، أتمنى التوصل ألفضل 
اتفاق. بشأن ميسي، ال أدري إذا كان هذا آخر كالسيكو ولكني أعتقد أن ذهاب موهبة 
 »كروس 

ً
مثله ليس جيدًا«. كما وتحدث كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش قائال

لقد كانوا محورين في  أيضا بعمل فعال.  ومودريتش استثنائيان وكاسيميرو يقوم 
الجوانب الهجومية والدفاعية لريال مدريد في السنوات األخيرة«.

صورة في خبر

ديل بوسكي وعقد راموس
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