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أهم  مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

دوري األمم األوروبية (اجلولة األولى)
٩:٤٥beIN Sports HD١أملانيا ـ اسبانيا

٩:٤٥beIN Sports HD٣أوكرانيا ـ سويسرا
٩:٤٥beIN Sports HD٥روسيا ـ صربيا
٩:٤٥beIN Sports HD٤تركيا ـ املجر

٩:٤٥beIN Sports HD٦بلغاريا ـ ايرلندا
٩:٤٥beIN Sports HD٩فنلندا ـ ويلز

أرسنال يضم البرازيلي غابريال

رسميًا.. راكيتيتش 
يعود إلى إشبيلية

لوس أجنيليس تكشف 
عن شعار أومليباد ٢٠٢٨

«كورونا» يصيب ٣ العبني 
في «سان جيرمان»

.. وسواريز في طريقه إلى «اليوڤي»

فوالند من ليفركوزن إلى موناكو

أعلن نادي أرسنال اإلجنليزي لكرة القدم عن تعاقده مع املدافع 
البرازيلي غابريال دوس سانتوس قادما من ليل الفرنسي. وأكد 
النــادي في بيان له على موقعه على االنترنت أن الالعب البالغ 
من العمر ٢٢ عامــا أنهى صفقة انتقاله إلى «املدفعجية» وانه 
سيرتدي الرقم ســتة. ورحب اإلسباني ميكيل أرتيتا مدرب 
الفريق بالعبه اجلديد مشيدا مبستواه «لديه العديد من الصفات 
التي ستجعلنا أقوى كوحدة دفاعية وكفريق، لقد أثبت مع ليل 
أنه مدافع يتمتع بالعديد من الصفات البارزة، ونحن نتطلع إلى 
مشاهدته يتطور مع كالعب». وانضم غابريال في ارسنال إلى 
مواطنيه دافيد لويز، وويليان الذي سبقه في منتصف أغسطس 
املاضي قادما من تشلسي واملهاجم غابريال مارتينيلي. ورجحت 

وسائل إعالم أن تكون قيمة الصفقة بلغت ٢٥ مليون يورو.

أعلن نادي برشلونة وصيف 
بطل الدوري اإلســباني لكرة 
القدم أن العب وسطه الدولي 
الكرواتي إيفان راكيتيتش رحل 
إلى صفوف  النادي عائدا  عن 

فريقه السابق اشبيلية.
بيان:  وقال برشــلونة فــي 
«برشــلونة واشبيلية توصال 
الى اتفاق يتعلق بانتقال الالعب 
النادي  ايفــان راكيتيتــش، 
األندلسي ســيدفع لبرشلونة 
١٫٥ مليون يورو باإلضافة إلى 

تســعة ماليني مكافآت». وسيعود راكيتيتش الذي ال يدخل في 
مخططات املدرب اجلديد للنادي الكاتالوني مدافعه الدولي الهولندي 
السابق رونالد كومان، إلى اشبيلية بعدما أمضى ستة أعوام في 
صفوف برشلونة وحتديدا منذ تركه النادي األندلسي عام ٢٠١٤، 
وقد سبق لراكيتيتش أن توج معه بلقب الدوري األوروبي «يوروبا 
ليغ» بقيادة املدرب أوناي إميري، ويأتي انضمامه لتعويض رحيل 

األرجنتيني إيفر بانيغا إلى صفوف الشباب السعودي.

كشف منظمو األلعاب األوملبية 
الصيفية والباراملبية ٢٠٢٨ في 
لوس أجنيليس، عن شــعار 
الدورتني وجــاء مزيجا بني 
العناصر العصرية والتقليدية 
املوجود  التنوع  للتأكيد على 
الشعار  املدينة. ويتكون  في 
باللغة  (ال وأي)  من احلرفني 
الرقمني ٢٨  اإلجنليزية مــع 
وشعار اللجنة األوملبية الدولية، 
حيث كتب حرف (ال) بطريقة 
تقليديــة ثابتة فوق الرقمني، 
فيما كتب (أي) بأشكال متغيرة 

كرمــز للقصص املتنوعة التي ميكــن العثور عليها في لوس 
اجنيليس التي اســتضافت األلعاب األوملبية مرتني سابقا في 

العامني ١٩٣٢ و١٩٨٤.

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا أمس عن إصابة ثالثة 
العبني في صفوفه بڤيروس كورونا املستجد، من دون الكشف 
عن أسمائهم، وكتب وصيف بطل اوروبا عبر حسابه على تويتر 
«تأكدت إصابة ثالثة العبني من بي أس جي بڤيروس «كوفيد-١٩»، 
وهم يخضعون للبروتوكول الصحي املناسب، الالعبون واملوظفون 
سيستمرون في إجراء الفحوصات خالل االيام املقبلة»، وسيغب 
بالتالي الالعبون الثالثة عن املبــاراة االولى للنادي في الدوري 

احمللي في ١٠ اجلاري امام لنس.

اقترب نادي يوڤنتــوس اإليطالي من إبرام صفقة هجومية من 
العيار الثقيل خالل فترة االنتقاالت الصيفية احلارية، وذلك عبر 

التعاقد مع األوروغوياني لويس سواريز جنم برشلونة.
وبحسب لصحيفة «الجازيتا ديللو سبورت»، فإن يوڤنتوس أمت 
اتفاقه مع سواريز، مما يجعله على مقربة من عقد شراكة هجومية 
مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في املوسم املقبل. وتأتي 
تلك اخلطوة بعدما أبلغ الهولندي رونالد كومان، مدرب البارسا، 
سواريز بخروجه من حســاباته فور توليه منصب املدير الفني 
للفريق بنهاية املوسم املنقضي. وأشارت الصحيفة إلى توصل 
«اليوڤي» التفاق مع ممثلي سواريز بعد اجتماعهما للمرة الثانية 
في الساعات املاضية، ونص االتفاق على حصول املهاجم املخضرم 

على ٩ ماليني جنيه إسترليني كراتب سنوي.

أعلــن نادي باير ليفركوزن املنافس فــي دوري الدرجة األولى 
األملاني لكــرة القدم أمس أن مهاجمه كيفــن فوالند انضم إلى 
موناكو املنافس في الدوري الفرنسي بعقد ميتد ألربع سنوات.

وانضم فوالند (٢٨ عاما)، الذي خاض عشر مباريات مع منتخب 
أملانيا بني عامي ٢٠١٤-٢٠١٦، إلى ليفركوزن قبل أربعة أعوام بعدما 
قضى مثلها في صفوف هوفنهامي. وقال سيمون رولفس املدير 
الرياضي لليفركوزن في بيان: «عندما حصل كيفن على فرصة 
االنتقال إلى فريق كبير في اخلارج وافق النادي على رغبته بعد 
التوصل التفاق يرضي جميع األطراف»، وسجل فوالند عشرة 

أهداف في الدوري األملاني املوسم املاضي.

بعد فترة غياب وتوقف طويلة بسبب أزمة تفشي اإلصابات 
بڤيروس كورونا املستجد، تعود احلياة إلى روزنامة املباريات 
الدولية من خالل أسبوع حافل باملباريات املثيرة في افتتاح 
فعاليات النســخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة 
القدم، حيث يرفع الســتار اليوم عن فعاليات هذه النســخة 
بإقامــة ٩ مواجهات مختلفــة، تعد قمة أملانيا وإســبانيا في 
املجموعــة والتي تقام فــي مدينة شــتوتغارت أكثرها ندية 
وإثــارة، كما تلتقــي أوكرانيا مع سويســرا ضمن املجموعة 
نفسها، فيما تواجه تركيا مع املجر، وتصطدم روسيا بصربيا 
في املجموعة الثالثــة، تلعب بلغاريا مع أيرلندا وفنلندا مع 
ويلز في املجموعة الرابعة، فيما يواجه املنتخب السلوفيني 
نظيره اليوناني، وتلتقي مولدوفا وكوســوڤو في املجموعة 
الثالثة، بينما تقام مباراتان ضمن منافسات املجموعة الرابعة 
حيث يلتقي منتخب التفيا مع نظيره أندورا في األولى، فيما 

يلعب جزر فارو مع مالطا في املجموعة الرابعة.
ويستأنف املنتخب األملاني (املانشافت) نشاطه في البطولة 
بصيغة مختلفة عما كان متوقعا له حيث يخوض مديره الفني 
يواكيم لوف املباراتني املقبلتني للفريق أمام املنتخبني اإلسباني 
والسويسري في غياب جنوم بايرن ميونخ األملاني، وقد منح 
لوف الراحة لالعبي بايرن بعد مشــاركتهم مؤخرا في نهائي 
دوري أبطال أوروبا الذي فاز فيه الفريق، كما لن يشارك نيكو 
تشولز العب بوروسيا دورمتوند في هاتني املباراتني بسبب 
اإلصابة في ربلة الســاق، وكانت حقيقة «الفقاعة» الصحية 
التي يعيشــها املنتخب األملاني واضحة للعيان حيث جتوب 

الشرطة الشوارع الضيقة احمليطة مبقر إقامة الفريق.
وتعد الغيابات الرئيسية عن صفوف املانشافت تتمثل في 
العبي بايرن األربعة هم حارس املرمى مانويل نوير، وكل من 
جوشــوا كيميتش، وليون غوريتسكا وسيرج غنابري، كما 
منح لوف الالعبني لوكاس كلوسترمان ومارسيل هالشتنبرغ 
جنمــي اليبزغ راحة أيضا، حيث خــاض فريقهما الدور قبل 
النهائي في دوري األبطال األوروبي قبل نحو أسبوعني فقط، 
ورغم الراحة التي منحها لوف لالعبي بايرن في هذه املرحلة، 
ســيكون الفريــق الباڤاري ممثال في قائمة املانشــافت خالل 

املباراتني املرتقبتني، وذلك من خالل الالعبني ليروى ســاني 
ونيــكالس شــوله العائدين بعد التعافي مــن إصابة الرباط 
الصليبي، ويخوض «املانشــافت» فعاليات النسخة الثانية 
ضمن املجموعة الرابعة التــي تضم معه منتخبات أوكرانيا 
وإســبانيا وسويســرا. على اجلهة األخرى، ســيكون شعار 
املدرب لويس إنريكي املدير الفني للمنتخب اإلســباني لكرة 
القدم هو «الشباب» و«السرعة» في محاوالته لبناء فريق قوي 
للمنتخب اإلســباني. ولهذا فجر إنريكي املفاجأة باســتدعاء 
الالعب الناشئ أنسو فاتي (١٧عاما) مهاجم برشلونة اإلسباني 
الذي ال يتفوق عليه ناشئ آخر في هذين العنصرين من بني 

الالعبني املتاحني لالنضمام إلى املنتخب اإلسباني.
وحتول اهتمام إنريكي إلى الشباب واإلسراع في محاولة 
بناء فريق جديد للمنتخب اإلســباني، ويجســد فاتي هذين 
العنصرين بشــكل رائع ما دفع إنريكي الستدعائه إلى قائمة 
الفريق الذي يستعد ملواجهة نظيريه األملاني اليوم واألوكراني 
األحــد املقبل فــي أول جولتني للفريق بــدور املجموعات في 
النسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا، ويحل املنتخب 
اإلسباني ضيفا على نظيره األملاني غدا في مدينة شتوتغارت 
ثم يستضيف املنتخب األوكراني يوم األحد على ستاد «ألفريدو 

دي ستيفانو» في مدريد.

أملانيا        إسبانيا.. 
بداية نارية لدوري األمم األوروبية

بوسطن يهدد تورونتو ودنفر يقلب الطاولة على يوتا
خطا بوسطن سلتيكس 
خطوة كبيــرة نحو جتريد 
تورونتو رابتورز من لقب 
الســلة  بطــل دوري كــرة 
 (NBA) األميركي للمحترفني
عندما حسم املواجهة الثانية 
بينهما في صاحله ١٠٢-٩٩ 
في الدور الثاني من البالي 
أوف (نصف نهائي املنطقة 
الشــرقية)، فيما حلق دنفر 
ناغتس بركب املتأهلني إلى 
نصف نهائي املنطقة الغربية 
بحســمه املواجهة السابعة 
الفاصلة مع يوتا جاز ٨٠-٧٨.
في املباراة األولى، حرم 
بوســطن ســلتيكس حامل 
اللقب من تعويض خسارة 
املبــاراة األولــى (٩٤-١١٢) 
األحــد، وأحلق بــه الهزمية 
الثانية ليخطو خطوة كبيرة 
نحو بلــوغ الــدور النهائي 

للمنطقة الشرقية.
ويدين سلتيكس، حامل 

الرقم القياسي في عدد األلقاب 
في البطولة برصيد ١٧ لقبا 
آخرها موسم ٢٠٠٧-٢٠٠٨، 
بفوزه إلى جنمه جايســون 
تاتوم الذي سجل ٣٤ نقطة 
مــع ثماني متابعات وســت 
متريرات حاســمة، وأضاف 
سمارت ١٩ نقطة وووكر ١٧ 
نقطة، وتقام املباراة الثالثة 

اليوم.
إلــى ذلــك، متكــن دنفر 
ناغتس من حســم البطاقة 
الثالثــة الى نصــف نهائي 
املنطقــة الغربيــة بتغلبــه 
على يوتا جــاز ٨٠-٧٨ في 
املبــاراة الســابعة الفاصلة 
لينهي السلسلة في صاحله 
٤-٣، ويضــرب موعــدا مع 
لوس أجنليــس كليبرز في 
الدور الثاني. وحلق ناغتس 
بكليبرز وجــاره ليكرز الى 
دور األربعــة فــي املنطقــة 
الغربيــة التــي تتبقى فيها 

بطاقة واحدة ستحسم عقب 
املباراة السابعة الفاصلة بني 
هيوسنت روكتس واوكالهوما 

سيتي ثاندر.
وخطف الصربي نيكوال 
ديوكيتش (٢٥ عاما) األنظار 
بقيادته ناغتــس الى الفوز 
علــى يوتــا بتســجيله ٣٠ 
نقطة بينها سلة الفوز قبل 
٢٧ ثانية من نهاية املباراة. 
وتألق الكندي جمال موراي 
في صفوف ناغتس بتسجيله 
١٧ نقطة مع تســع متابعات 
وكان ثالــث العــب فقط في 
صفوف الفريق يبلغ حاجز 
النقاط العشــر مــع البديل 

مايكل بورتر (١٠ نقاط).
وجنــح ناغتــس للمرة 
االولــى في تاريخه في قلب 
تخلفه ١-٣ في السلسلة الى 
فوز ٤-٣، وهــو الفريق الـ 
١٢ في تاريخ الدوري يحقق 

هذا اإلجناز.

سيرينا وجابر ومدڤيديڤ إلى الدور الثاني في «فالشينغ ميدوز»
بلغت األميركية ســيرينا وليامس املصنفة ثالثة الدور 
الثانــي من بطولة الواليات املتحدة، إحدى البطوالت األربع 
الكبرى في التنس، على مالعب فالشــينغ ميدوز، بفوزها 

على مواطنتها كريستي آهن ٧-٥ و٦-٣.
واحتاجت املخضرمة ســيرينا (٣٨ عامــا) الثامنة عامليا 
والســاعية الى اللقب الـ ٢٥ في الغراند سالم ملعادلة الرقم 
القياسي في عدد األلقاب في البطوالت الكبرى املوجود بحوزة 
األسترالية مارغاريت كورت، إلى ساعة و٢١ دقيقة للتخلص من 
مواطنتها املصنفة ٩٦ عامليا، وقالت: «أنا سعيدة حقا بالطريقة 
التي قمت فيها باســتغالل هذه النقاط املهمة، أريد أن أعود 
سيرينا التي كانت في السابق»، مضيفة الفوز مبجموعتني 
مريح جدا، لم أحقق ذلك منذ مدة طويلة، منذ التسعينيات.

وتلتقي ســيرينا في الدور املقبل مع الروســية مارغاريتا 
غاســباريان املصنفة ١١٧ عامليا والفائزة على البورتوريكية 

مونيكا بويغ ٦-٣ و٦-٧ (٠-٧) و٦-٠.

وبلغت الدور ذاته األميركية األخرى صوفيا كينن الثانية 
وبطلة استراليا املفتوحة هذا العام، بفوزها على البلجيكية 
يانينا فيكماير ٦-٢ و٦-٢، وتأهلت أيضا التونسية أنس جابر 
املصنفــة في املركز ٢٧ بتغلبها على البولندية كاتارينا كافا 
٦-٢ و٧-٦ (٨-٦)، لتضرب موعدا مع االستونية كايا كانيبي 

الفائزة على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا ٦-١ و٦-٢.
وفي منافســات الرجال بلغ الروسي دانييل مدڤيديڤ، 
املصنف ثالثا ووصيف بطل املوســم املاضي، الدور الثاني 
للبطولة بفوزه على األرجنتيني فيديريكو دل بونيس ٦-١ 
و٦-٢ و٦-٤. وقــدم مدڤيديڤ مباراة جيدة وكان قويا جدا 
في جميع أساليب اللعب ولم يرتكب أخطاء مباشرة كثيرة، 
وجنح في كسر إرسال منافسه خمس مرات من أصل تسع 
محاوالت. ويلتقي مدڤيديڤ في الدور الثاني مع األسترالي 
كريســتوفر أوكونيل املصنف ١١٦ عامليا، والذي تغلب على 

الصربي السلو دييري ٤-٦ و٦-٤ و٧-٦ (٧-٢) و٦-٤.

ميسي وبرشلونة.. يدرسان اخليارات الصعبة
أثار جورجــي، والد النجم 
األرجنتينــي ليونيل ميســي، 
الشــكوك بشــكل أكبــر حول 
إمكانية استمرار ميسي ضمن 
صفوف فريق برشلونة اإلسباني 
لكــرة القــدم. وقــال جورجي 
ميســي في تصريحــات لقناة 
«ديبورتيــس ٤» التلفزيونية 
اإلسبانية لدى سؤاله عن فرص 
استمرار ميسي مع برشلونة: 
«أعتقد أن هذا سيكون صعبا، 
صعبا، صعبا» وجاء ذلك لدى 
توجه جورجــي إلى االجتماع 
مع جوسيب ماريا بارتوميو، 
رئيس نادي برشلونة، أمس، 
لدراســة اخليــارات املطروحة 
إلنهاء العالقة بــني الطريفني، 

أو وضع خطوط جديدة للعالقة 
املســتقبلية بــني الطرفني في 
حال امكانية اســتمرارها، وقد 
تغيب ميســي عــن أول يومني 
من تدريبات برشلونة استعدادا 
للموســم اجلديد، بعد أيام من 
إرسال خطاب إلى إدارة برشلونة 
أبلغها فيه برغبته في الرحيل 
عن الفريق في صفقة انتقال حر.

اإلنتر: ال نفكر في ليو

من جهة اخرى، أكد املدير 
الرياضي إلنتر ميالن اإليطالي 
لكــرة القدم ببيــرو أوزيليو، 
أن فكــرة التعاقد مــع النجم 
األرجنتينــي ليونيل ميســي 
ليســت ضمن خطــط النادي 

أو من قدرتــه. وقال أوزيليو 
موســم  افتتــاح  مبناســبة 
التعاقدات الصيفية التي تسبق 
انطالق املوسم: «ال أعرف من 
أين تأتي هذه األفكار» في إشارة 
إلى طرح اسم وصيف إيطاليا 
في املوسم املنصرم كأحد ابرز 
األنديــة الطامحة للتعاقد مع 
حامــل الكــرة الذهبية ســت 
مرات، إلى جانب مان ســيتي 
اإلجنليــزي وباريــس ســان 
جرمان الفرنســي، مضيفا ال 
يوجد مــدرب، وال رئيس، إال 
ويريــد أن يكون ميســي في 
فريقــه، لكن الواقــع مختلف 
متامــا واقعنا هو أن الســوق 

حذرة».

١٠ مواجهات في اجلولة األولى


