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رياضة

بعد خروج 
البرتغال من يورو 
2020 في دور 
الـ16 على يد 
بلجيكا، يخطط 
كريستيانو 
رونالدو للموسم 
المقبل، وبحسب 
األنباء الواردة 
من إيطاليا، فإن 
»الدون« يسعى 
لالبتعاد عن 
يوفنتوس، بعد 
موسم ثالث 
مخيب لآلمال 
في النادي. 
ووفقا لصحيفة 
»توتو سبورت« 
اإليطالية، فإن 
يوفنتوس 
خطط إليجاد 
البديل ووضع 
في قائمته 
المصغرة كلًّا 
من: غابرييل 
جيسوس 
وماورو 
إيكاردي ودوزان 
فالهوفيتش.

)Getty/رونالدو قريب من ترك يوفنتوس اإليطالي )فاليرو بينيشينو

بدالء رونالدو
قررت حكومة ساموا املؤقتة عدم مشاركة 
فريقها األوملبي في دورة األلعاب األوملبية 

الصيفية )طوكيو 2020( بسبب املخاوف بشأن 
انتشار فيروس كورونا في اليابان، وفقا ملا 

أفادت به شبكة »راديو نيويزيلندا«. وذكرت أن 
وزير االتصاالت املؤقت لساموا، قرر أن صحة 

الرياضيني أكثر أهمية من املشاركة في الحدث، 
بعد دراسة معدالت اإلصابات اليومية في اليابان 

بوباء كورونا.

حقق أتلتيكو باراناينسي فوزًا ساحقًا 1-4 خالل 
زيارته لفلومينينسي ضمن الجولة الثامنة من 

مسابقة دوري الدرجة األولى البرازيلي لكرة 
القدم، ليعود لوصافة الجدول ويبتعد بفارق 
نقطة عن براغانتينو صاحب الصدارة. ورفع 

باراناينسي رصيده إلى 16 نقطة، ليبتعد بنقطة 
خلف براجانتينو الذي لم يخض بعد مباراته 
بنفس الجولة أمام سيارا. بينما تجمد رصيد 

فلومينينسي عند عشر نقاط ليحل في املركز الـ11.

أشاد املدافع البرازيلي تياغو سيلفا، نجم نادي 
تشلسي في حديث لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، 

بزميله في املنتخب إيدير ميليتاو، مؤكدًا أنه 
سيكون أحد أسباب القوة اإلضافية لفريق 

ريال مدريد خالل السنوات املقبلة: »أعتقد أنه 
من اآلن، مع رحيل سيرجيو راموس، سيكون 

إيدير ميليتاو أحد أعمدة نادي ريال مدريد في 
املستقبل، لقد أخبرته بذلك بعد مباراتنا في 

نصف نهائي دوري األبطال«.

وسائل إعالم: ساموا 
تنسحب من أولمبياد 

طوكيو

أتلتيكو باراناينسي يسحق 
فلومينينسي برباعية 

ويستعيد الوصافة

تياغو سيلفا: ميليتاو 
سيكون أحد أعمدة ريال 

مدريد مستقبًال
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إيطاليا تواجه بلجيكا
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رياضة

قتيبة خطيب

إلى  العاملية  الجماهير  أنظار  تتجه 
مــلــعــب »ألـــيـــانـــز أريــــنــــا« فــــي مــديــنــة 
مــيــونــخ األملــانــيــة، الــجــمــعــة، مــن أجــل 
متابعة املواجهة املرتقبة بني منتخب إيطاليا 
منافسات  ضمن  بلجيكا،  منتخب  وخصمه 
ــة  ــيــ ربــــع نــهــائــي بــطــولــة كــــأس األمـــــم األوروبــ
إيطاليا  منتخب  ويستعد   .2020 الــقــدم  لكرة 
ملواجهة منتخب بلجيكا للمرة الخامسة في 
اللقاءات  جــاءت جميع  بعدما  كــبــرى،  بطولة 
األربعة السابقة في مراحل املجموعات، سواء 
فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم عـــام 1954، أو كــأس 
األمــم األوروبــيــة أعــوام 1980، و2000، و2016. 
الهزيمة  تجنب  إيــطــالــيــا  منتخب  واســتــطــاع 

أيوب الحديثي

كانت فرص خروج فرنسا من يورو 2020 في 
إلــى حد مــا، لكنها  دور الستة عشر ضئيلة 
ليست مستحيلة، فــي الــوقــت الــذي كــان فيه 
دون  بأكملها  للبطولة  مبابي  كيليان  وداع 
42 هدفا  بعد  التصديق،  أمـــرا صعب  هــدف 
بــاملــوســم الــفــائــت بــرفــقــة الــنــادي الــبــاريــســي. 
ــلـــت مـــواجـــهـــة دور الــــــــ16 إلـــى  وبـــعـــدمـــا وصـ
بتنفيذ  مبابي  تكليف  تــم  الترجيح،  ركــالت 
الــركــلــة الــحــاســمــة ضـــد ســـويـــســـرا، لــكــن يــان 
ســومــر كــان بــاملــوعــد، ليزيد مــن أزمـــات نجم 
الــذي كــان استعداده  باريس ســان جيرمان، 
للبطولة بــعــيــدا عــن املــثــالــيــة، بــعــدمــا تــورط 
فــي خـــالف مــع زمــيــلــه فــي الــفــريــق أوليفييه 
جيرو، بسبب عدم تمرير الكرة في أكثر من 
مناسبة، خالل لقاء ودي أمام أوكرانيا. لكن 
التي يتجاوز  الطريقة  رغــم كل شــيء، تبقى 
بــهــا الـــالعـــبـــون أزمـــاتـــهـــم، هـــي الـــتـــي تفصل 
بني النجم الجيد واملثالي، لذا يمكن ملبابي 
الــتــعــلــم مـــن تـــجـــارب كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
السيئة، والتي سنسلط الضوء على أبرزها 
في هذا التقرير. حيث كان رونالدو يبلغ من 
العمر 19 عــامــا فــقــط، عندما تــم اســتــدعــاؤه 
إلــى بطولة أوروبــا 2004 في البرتغال، بعد 
مــوســم رائــــع مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، لكن 
بــدأت بطريقة صعبة عندما خسر  البطولة 
أمــام  االفتتاحية  مباراتهم  األرض  أصــحــاب 
لــتــتــأهــل  الــبــرتــغــال  الـــيـــونـــان 2-1، وتـــعـــافـــت 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة، حــيــث الــتــقــت بــالــيــونــان 
مـــن جـــديـــد، لــكــن كــاريــســتــيــاس حــســم اللقب 
عاما   12 رونالدو  واستغرق  اإلغريق.  لبالد 

ــه لــم يــكــمــل لــقــاء نهائي  ــم أنـ لــلــتــعــويــض، رغـ
يورو 2016 ضد فرنسا بسبب اإلصابة. وفي 
مونديال 2006، يمكن القول إن »الــدون« مر 
بأكثر األوقــات صعوبة في مسيرة رونالدو 
عــنــدمــا الــتــقــت الــبــرتــغــال بــإنــكــلــتــرا فـــي ربــع 
نــهــائــي كـــأس الــعــالــم، وأزمــتــه مــع زمــيــلــه في 

اليونايتد واين روني شاركت في املساهمة 
كارفاليو،  ريــكــاردو  احتكاك مع  بطرده بعد 
األمر الذي جعل رونالدو في مرمى انتقادات 
واســعــة الــنــطــاق مــن الــصــحــافــة اإلنــكــلــيــزيــة، 
بــمــكــانــه، وفـــاز بلقبني آخــريــن  لكنه احــتــفــظ 
الحمر«،  »الشياطني  مع  املمتاز  الـــدوري  في 

ــــا فــــي مــــوســــم واحــــــــد. وال 
ً
وســــجــــل 42 هــــدف

يوجد شيء أســوأ من الخسارة أمــام الغريم 
ــيـــدي، لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لــــريــــال مـــدريـــد  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
ــيــــو، فــــــإن الـــهـــزيـــمـــة ضــد  ــنــ ــه مــــوريــ ــ ــوزيــ ــ وجــ
برشلونة 5-0 أمر ال يمكن محوه من الذاكرة، 
في يوم كان ليونيل ميسي ببساطة في كل 

مكان على أرض امللعب، حيث سجل هدفني، 
فيما كـــان رونـــالـــدو مــتــفــرًجــا، لــكــن »الــــدون« 
استمر في استخدام األلم الناتج عن الهزيمة 
العادية بتسجيل  كحافز وراء مسيرته غير 
األهــداف، تاركا إسبانيا مع 310 أهــداف في 

الليغا بـ292 مباراة فقط.

انتكاسات رونالدو... 
دروس مجانية لمبابي

على يد بلجيكا في جميع املواجهات األربع، 
بعدما انتصرت في ثالث منافسات، وتعادلت 
ــا يــجــعــل الـــلـــقـــاء ثــأريــًا  ــدة، مـ ــ ــ فـــي مــــبــــاراة واحـ
بقيادة  الُحمر«،  »الشياطني  لنجوم  بالنسبة 

املهاجم العمالق روميلو لوكاكو.
ــــع نــهــائــي  ــــى ربـ ــل مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا إلـ ــ ووصــ
بــطــولــة كـــأس األمـــم األوروبـــيـــة لــلــمــرة الــرابــعــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي تـــاريـــخـــه، وانــتــهــت جميع 
املــواجــهــات الــســابــقــة، بــركــالت الــتــرجــيــح، لكن 
فــي  لـــإقـــصـــاء  تـــعـــرضـــوا  »األزوري«  نـــجـــوم 
مناسبتني، على يد إسبانيا في 2008، وأملانيا 

في 2016، فيما فازوا على إنكلترا في 2012. 
ولــم تتلق شباك منتخب إيطاليا ســوى أكثر 
ــاراة لها  ــبـ مـــن مـــرة فـــي واحـــــدة مـــن آخـــر 18 مـ
في البطوالت الكبرى )كــأس األمــم األوروبــيــة 
وكـــأس الــعــالــم(، ويــعــود تــاريــخــهــا إلـــى بــدايــة 
»يورو 2012«. لقد استقبلت شباك إيطاليا 13 
هدفًا فقط في هذه املباريات )8 شباك نظيفة(.
ــازت بــلــجــيــكــا بــســبــع مــن  ــ ــرى، فــ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
كأس  بطولة  في  األخيرة  الثماني  مبارياتها 
األمــــم األوروبــــيــــة، وكــــان االســتــثــنــاء فـــي هــذه 
تــذوقــوا طعم  »يــورو 2016«، عندما  بـــ املرحلة 
الــهــزيــمــة بــثــالثــة أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحيد 
ــــدوره، يــشــعــر الــجــنــاح  أمــــام مــنــتــخــب ويـــلـــز. بــ
ــــادي  الـــبـــلـــجـــيـــكـــي دريـــــــس مـــيـــرتـــيـــنـــز، نـــجـــم نـ
إيطاليا  منتخب  ملواجهة  بالسعادة  نابولي، 
وأسلوب اللعب الذي يعرفه في دور الثمانية 
لبطولة أوروبا، بقوله في املؤتمر الصحافي: 
» إنــهــم يــلــعــبــون كـــرة قـــدم ال تــصــدق. الــفــريــق 
بأكمله خطير«. معركة ربع النهائي.. بلجيكا 

ترفع شعار الثأر أمام إيطاليا
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــســتــعــد مــلــعــب »غــــازبــــروم 
الروسية،  بطرسبرغ  ســان  مدينة  فــي  أريــنــا« 
إلى استضافة املواجهة القوية التي ستجمع 
بــــني مــنــتــخــب ســـويـــســـرا ومـــنـــافـــســـه مــنــتــخــب 
إسبانيا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة 
كــأس األمــم األوروبــيــة لكرة القدم 2020، التي 
ــيــــوم الـــجـــمـــعـــة. ووصــــل  ســتــنــطــلــق رســـمـــيـــًا الــ
مــنــتــخــب ســـويـــســـرا إلــــى ربــــع نــهــائــي بــطــولــة 

EURO  2020  يورو

تطمح بلجيكا إلى الثأر من منتخب إيطاليا، بعدما 
استطاع »األزوري« تحقيق الفوز على خصمه 

»الشياطين الُحمر« في 3 مباريات سابقة

)Getty/تطمح سويسرا لتحقيق الفوز على إسبانيا )روبن ألبرين

يريد منتخب بلجيكا تحقيق المفاجأة أمام إيطاليا )إيفرين أتالي/األناضول(

)Getty/يعتمد منتخب إيطاليا على تألق نجومه ضد بلجيكا )كالوديو فيال

)Getty/رونالدو دخل في أزمة مع روني بمونديال 2006 )أليان غدوفوري

)Getty/فرنسا ودعت اليورو بعد إضاعة مبابي لركلة ترجيح )ماوريسيو ماشادو

الكبيرة،  املفاجأة  »يــورو 2020«، بعدما حقق 
)16(، عقب  وأخــرج منتخب فرنسا من دور الــــ
فــــوزه عــلــى »الــــديــــوك« بـــركـــالت الــتــرجــيــح )5-

النجاة  إســبــانــيــا  منتخب  اســتــطــاع  فيما   ،)4
مــن فــخ كــرواتــيــا فــي ثــمــن الــنــهــائــي، وانتصر 

عليها بخمسة أهداف مقابل ثالثة أهداف في 
مواجهة مثيرة للغاية في املسابقة القارية.

ومنافسه  منتخب ســويــســرا  مــواجــهــة  ــعــد 
ُ
وت

الفريقني  بــني  األولــــى  إســبــانــيــا، هــي  منتخب 
في تاريخ بطولة كــأس األمــم األوروبــيــة لكرة 
القدم، بعدما سبق لهم خوض 3 مباريات في 
بــطــولــة كــبــرى بــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم أعـــوام 

1966، و1994، و2010.
واستطاع منتخب إسبانيا تحقيق الفوز في 
 ،1966( العالم  كــأس  ببطولة  مواجهتني  أول 
و1994(، أمام منافسه منتخب سويسرا، لكنه 
تعرض للخسارة في مونديال جنوب أفريقيا 
عــام 2010، بــهــدف مقابل ال شــيء فــي مرحلة 

املــجــمــوعــات. وتــــذوق منتخب إســبــانــيــا طعم 
ــام منتخب  الــخــســارة فــي مناسبة وحــيــدة أمـ
ــــن أصــــــل 22 مــــواجــــهــــة جــمــعــت  ســــويــــســــرا، مـ
بــيــنــهــمــا فـــي جــمــيــع املــنــاســبــات، إذ اســتــطــاع 
»الروخـــا« تحقيق الفوز في 16 مــبــاراة، فيما 

طغى التعادل في 5 مرات.
وسيظهر منتخب سويسرا للمرة الرابعة في 
كبرى  بطولة  في  نهائي  الربع  بــدور  تاريخه 
إذ ستكون مباراته  والـــيـــورو(،  الــعــالــم  )كـــأس 
األولى في هذا الدور أمام إسبانيا، وبخاصة 
أنه خسر في 3 مناسبات سابقًا في املونديال، 
بثالثة  تشيكوسلوفاكيا  ضــد  كــانــت  األولــــى 
أهـــــداف مــقــابــل هـــدفـــني عــــام 1934، والــثــانــيــة 

أمــام املجر بهدفني مقابل ال شــيء عــام 1938، 
والثالثة على يد النمسا بسبعة أهداف مقابل 
كتيبة  1954. وســجــلــت  ــام  عــ ــداف  ــ أهــ خــمــســة 
املــــدرب لــويــس إنــريــكــي املــديــر الــفــنــي ملنتخب 
إسبانيا العديد من األرقــام القياسية، بعدما 
أصــبــح أول فــريــق تــاريــخ بــطــولــة كـــأس األمــم 
ــر مــــن 5 أهـــــــداف فــي  ــثـ ــة، يــســجــل أكـ ــ ــيــ ــ األوروبــ

مباريات متتالية باملسابقة القارية.
بــــــدوره، تــمــكــن نــجــوم مــنــتــخــب ســويــســرا من 
تسجيل 3 أهــــداف فــي كــل مــن آخـــر مــبــاراتــني 
في بطولة كأس األمم األوروبية، ولم يستطع 
العبوه إحــراز أكثر من هدفني في أي من أول 

15 هدفًا لهم في تاريخ املسابقة القارية.

يـورو بـازار

تأمل سويسرا بتجاوز 
عقبة إسبانيا بربع نهائي 

»يورو 2020«

الجماهير  أنظار  التشيك  منتخب  مهاجم  باتريك شيك  النجم  لفت   ■
الرياضية العاملية، بعدما سّجل أحد أعظم األهداف في تاريخ بطولة كأس 
األمم األوروبية لكرة القدم 2020، عندما أرسل كرة بعيدة املدة سكنت 

شباك حارس منتخب اسكتلندا.
واعتبر »أسطورة منتخب التشيك السابق«، أنتونني بانينكا، أن مواطنه 
تــاريــخ بطولة  باتريك شيك استطاع حفر اسمه بــأحــرف مــن ذهــب فــي 
كأس األمم األوروبية، بفضل هدفه املذهل، الذي ستظل الجماهير تتذكره 
. ونقلت صحيفة »آس« اإلسبانية، عن األسطورة أنتونني بانينكا، 

ً
طويال

قوله: »سجل باتريك شيك بالفعل الهدف التاريخي في بطولة كأس األمم 
األوروبية. لقد أظهر مهاجم التشيك أهم مزايا كرة القدم الحديثة، وهي 

الرؤية العامية للميدان وسرعة رد الفعل«.
وتابع: »لقد رأى حارس املرمى االسكتلندي متقدمًا عن مرماه، واتخذ 
بــاتــريــك تشيك قـــرار الــتــســديــد عــلــى الـــفـــور. صحيح أنـــه ارتــكــب بعض 
األهـــداف. لكن طريقته في  العديد من  النموذجية، ولــم يسجل  األخــطــاء 

اللعب والتحرك أظهرت أنه كان ينمو كمهاجم جيد للغاية«.
وأكد »أسطورة منتخب التشيك السابق«، أنتونني بانينكا في حديثه، أن 
قبل بضع سنوات،  باتريك شيك،  املهاجم  بمتابعة  له  الفرصة سمحت 
بعدما أعاره نادي سبارتا براغ إلى فريقه املفضل بوهيميانز، واستطاع 

رؤية تطور شيك املذهل.

دورًا  إنكلترا،  منتخب  وســط  خــط  قــائــد  غريليش  جــاك  النجم  لعب   ■
محوريًا للغاية، في الفوز على منافسه منتخب أملانيا بهدفني مقابل ال 
)16( ببطولة »يورو 2020«،   في مواجهة دور الـ

ً
شيء، بعدما نزل بديال

وساهم في وصول »األسود الثالثة« إلى ربع نهائي املسابقة القارية.

خطف  استطاع  غريليش  جــاك  أن  اإلسبانية،  »آس«  صحيفة  وكشفت 
التي  الــرائــعــة،  بــطــولــة »يــــورو 2020«، بسبب طــريــقــة لعبه  ــواء فــي  األضــ
تشبه بشكل كبير ما كان يفعله »أسطورة الروخا ونادي ريال مدريد 

السابق«، غوتي.
وتابعت أن جاك غريليش يتميز بقدرته الفائقة على التحكم بالكرة، وهذا 
ما أظهره عندما سنحت له الفرصة بالتسديد، لكنه فضل القيام بلمسة 
رائــعــة وتمرير الــكــرة، إلــى زميله هــاري كــني، الــذي سجل الــهــدف الثاني 

لصالح منتخب إنكلترا.
وأوضـــحـــت أن نــجــم ويــســتــهــام رســـم االبــتــســامــة عــلــى وجــــوه جماهير 
باإلضافة  »ويمبلي«،  ملعب  في  بكثرة  تواجدوا  الذين  إنكلترا،  منتخب 
التي  األساسية،  التشكيلة  في  يكون  أن  الوسط يجب  قائد خط  أن  إلــى 

تواجه أوكرانيا في ربع نهائي بطولة »يورو 2020«.
وختمت أن جاك غريليش ظهر تأثيره بوضوح بعد نزوله للملعب، وحرك 
بطولة كأس  في  مواجهاتهم  أفضل  إحــدى  قدموا  الذين  جميع زمالئه، 
األمم األوروبية، وبخاصة بعد عودة املدافع الصلب، هاري ماغواير إلى 

»األسود الثالثة«. التشكيلة األساسية لـ

تتنافس  »يــورو 2020«،  بطولة  الـــ16 من  دور  نهاية منافسات  بعد   ■
8 منتخبات من أجل الوصول إلى الــدور نصف النهائي، ومن بني هذه 
رجمت بعدد األهداف في 

ُ
املنتخبات هناك من ُيقدم كرة هجومية قوية ت

سجل 
ُ
املباريات األربع وكذلك عدد األهداف املتوقعة التي كان يجب أن ت

في الرصيد.
الهجومية في  املنتخبات  أقوى  أكثر  املنتخب اإلسباني قائمة  ويتصدر 
بطولة »يــورو 2020«، إذ سجل 11 هدفًا في 4 مباريات حتى اآلن )3 
في دور املجموعات وواحــدة في دور الـــ16(، بينما وصل عدد األهــداف 
املتوقعة إلى 14، ما يعني أن منتخب »ال فوريا روخــا« كان قــادرًا على 

تسجيل 14 هدفًا حتى اآلن.

عادت حاالت فيروس كورونا للتصاعد بشكل ملحوظ في بعض الدول 
أو سافرت جماهيرها  يــورو 2020،  التي شهدت مواجهات ببطولة 
أخـــرى. وأكـــد تقرير لصحيفة »مــيــرور«  فــي دول  مــبــاريــات  لحضور 
»كــوفــيــد-19« في  لـــ اإلنكليزية، أنــه تــم ربــط مــا يقرب مــن 2000 حالة 
اسكتلندا، بمشاهدة املشجعني ملباريات كرة القدم في بطولة أوروبا 
2020. وقالت هيئة الصحة العامة في اسكتلندا، إن ما يقرب من ثلثي 
إجمالي 1991 شخصًا، أبلغوا عن سفرهم إلى لندن ملشاهدة مواجهة 
منتخب بــالدهــم ضــد إنكلترا، فــي 18 يونيو/ حــزيــران الــجــاري. من 
هؤالء، كان 397 مشجعًا تواجدوا في املباراة التي أقيمت على استاد 
ويمبلي بالعاصمة لندن، في وقت تم ربط »عدد صغير نسبي« من 
الحاالت في اسكتلندا )55 حالة(، كانت قد تعرضت للعدوى بمنطقة 
التوالي  حــالــة على  38 و37  ربــط  تــم  بينما  فــي غالسكو.  املشجعني 
كرواتيا  ضــد  بــالدهــا  منتخب  مــواجــهــة  خــالل  أصيبت  باسكتلندا، 
لب من »جيش 

ُ
وجمهورية التشيك، في »هامبدن بارك« بغالسكو. وط

الــذي يطلق على مشجعي منتخب اسكتلندا،  الترتان«، وهو االســم 
الذين لم يحصلوا على تذكرة ملباريات يورو 2020، تجنب السفر إلى 
لندن لحضور املباراة ضد إنكلترا، لكن عددا كبيرا من األنصار فضل 

التواجد في لندن على أمل حضور املواجهة.

ملعب 
ُحــر

زيادة بحاالت كورونا في 
اسكتلندا بسبب يورو 2020

Friday 2 July 2021 Friday 2 July 2021
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برازيليا ـ العربي الجديد

في  تشيلي  مــع  الــبــرازيــل  تلتقي 
ربع نهائي كوبا أميركا في وقت 
تحديدًا  الجمعة،  ليل  من  متأخر 
فــجــر الـــســـبـــت، حــيــث يــتــطــلــع حـــامـــل الــلــقــب 

لحجز مكانه في ربع نهائي البطولة.
ــذا الــــدور  وتــأهــلــت الـــدولـــة املــضــيــفــة إلــــى هــ
أنها  من  الرغم  على  املجموعة،  تصّدر  بعد 
تعادلت في اللقاء األخير أمام اإلكوادور في 

مباراة شهدت مستوى مخيبا لآلمال.
وبالفعل بعدما دخلت البرازيل مع توقعات 
على  أميركا  كوبا  بلقب  باالحتفاظ  كبيرة 
ــي عـــــام 2019،  ــأس فــ ــكــ ــا إثـــــر رفـــــع الــ ــهــ أرضــ
نــجــح نـــجـــوم الــســامــبــا فـــي اجــتــيــاز مــرحــلــة 

املجموعات بسالسة تقريًبا.
بدأ السيليساو الرحلة بطريقة رائعة بشكل 
ــاراتـــني، حــيــث ســاهــمــت  ــبـ خــــاص فـــي أول مـ
أهــــــداف مــاركــيــنــيــوس ونـــيـــمـــار وغــابــريــيــل 
باربوسا في الفوز 3-0 على فنزويال قبل أن 

يسحقوا بيرو 4-0 في املباراة التالية.
فـــي تــلــك املــــبــــاراة، افــتــتــح ألــيــكــس ســـانـــدرو 
وضـــاعـــف  األول،  ــــوط  ــــشـ الـ ــــي  فـ الـــتـــســـجـــيـــل 
نيمار تقدمه في الدقيقة 68، قبل أن يسجل 
إيـــفـــرتـــون ريـــبـــيـــرو وريــتــشــارلــيــســون بقية 

أهداف اللقاء.
ثــم حــافــظــت املــجــمــوعــة تــحــت قــيــادة املـــدرب 
تــيــتــي عــلــى بــدايــتــهــا املــثــالــيــة فـــي مــواجــهــة 
كولومبيا، فــي مــبــاراة أكــثــر إحــكــاًمــا، حيث 
تأخر حامل اللقب في أغلب أوقات املواجهة 

بعد الهدف االفتتاحي املذهل للويس دياز.
ــر حــتــى الــدقــيــقــة 78 للبرازيل  اســتــغــرق األمـ
لــتــعــادل عــن طــريــق روبــرتــو فيرمينو، ليتم 

البرازيل تالقي 
تشيلي

تنتظر البرازيل مواجهة صعبة في دور مجموعات كوبا أميركا لكرة القدم 
يمتلك  الذي  تشيلي،  منتخب  تالقي  حين  أراضيها  على  تستضيفها  التي 

بدوره العديد من الالعبين المميزين

3031
رياضة

تقرير

حــســم الــنــقــاط الـــثـــالث الحــقــًا عــنــدمــا سجل 
كاسيميرو ركلة ركنية في الدقيقة العاشرة 

من الوقت اإلضافي.
ورغم التعادل أمام اإلكوادور وعدم مشاركة 
العديد من األسماء، سيبقى الزخم متوقعًا 
 

ّ
ــاراة فــجــر الـــســـبـــت، خـــاصـــة فـــي ظــل ــبــ فـــي مــ

البطولة  املعارضة إلقامة  ارتــفــاع األصـــوات 
ــد ال  مــنــذ الــلــحــظــة األولــــــى حــتــى الــــيــــوم، وقــ
 إال رفــــع الــتــاج 

ً
ُيـــســـكـــُت الــبــرازيــلــيــني قــلــيــال

أصبح  بعدما  املنافسات،  نهاية  في  القاري 
 عــشــرة بــرازيــلــيــني يــعــارضــون 

ّ
ســتــة مـــن كـــل

استضافة كــوبــا أمــيــركــا، وفــقــا ملسح أجــراه 
معهد )IDEIA( أخيرا.

وبــعــد أســبــوعــني مــن بـــدء الــبــطــولــة، سجلت 
ــابـــة  إصـ  198 الـــبـــرازيـــلـــيـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
بفيروس كورونا مرتبطة باملسابقة من بني 
ما يقرب من 30 ألف اختبار »بي سي آر« تم 

إجراؤها.
ومـــن هـــذا الــرقــم اإلجــمــالــي، ظــهــر الــفــيــروس 
فــي تــحــالــيــل 57 العــبــا وعــضــوا فــي بعثات 
تعود  بينما  املــشــاركــة،  الــعــشــرة  املنتخبات 
لتقديم خدمات  إلــى متعاقدين  137 إصابة 
خــــالل الـــحـــدث، و4 ملــوظــفــي اتـــحـــاد أمــيــركــا 
الجنوبية لكرة القدم )كونميبول(، ما يشمل 

حكاما وأطباء وفريق خدمات لوجستية.

كانت اإلصــابــات املــرصــودة باختصار أكثر 
من األهداف الـ46 املسجلة في املباريات الـ20 

بدور املجموعات.
بعيدًا عن كورونا، يقف منتخب تشيلي في 
البرازيل بمباراة صعبة من دون شك  وجــه 
رغـــم مــبــاراتــه األخـــيـــرة املــخــيــبــة لـــآلمـــال في 
دور املــجــمــوعــات، إثــر الــخــســارة فــي املــبــاراة 

األخيرة أمام باراغواي 0-2.
جاءت هذه الهزيمة بعد بداية إيجابية، إثر 
التعادل أمام األرجنتني وأوروغــواي بهدٍف 

ملثله والفوز على بوليفيا بنتيجة 0-1.
الــبــصــمــة  صـــاحـــب  ــارغــــاس  فــ إدواردو  كــــان 
فــريــقــه نقطتني  الــتــعــادلــني ليكسب  كــال  فــي 

حاسمتني.
ــاراة أمــــام  ــ ــبـ ــ وعـــــــادل فــــارغــــاس الـــكـــفـــة فــــي املـ
األرجــنــتــني بــعــد الــركــلــة الــحــرة الــتــي نفذها 
ليونيل ميسي فــي شــبــاك كــالوديــو بــرافــو، 
بينما منح فريقه التقدم ضد أوروغواي قبل 

أن يعادل لويس سواريز لألوروغواي.
وكان بن بريريتون البطل في فوز املنتخب 
هدفه  كــان  إذ  اآلن،  حتى  بالبطولة  الوحيد 
الــفــارق  بوليفيا  الــعــاشــرة ضــد  الدقيقة  فــي 
ــبــــاب  الـــوحـــيـــد بــــني الـــفـــريـــقـــني، وأحـــــــد األســ
الرئيسية لوجود املنتخب في ربع النهائي.

الــبــرازيــل مــرشــحــة للعبور إلــى  صــحــيــٌح أن 
الـــذي ظهرت  املــســتــوى  املقبل بفضل  الـــدور 
عليه، لكن ال يمكن التقليل من قيمة العبي 
الــعــديــد منهم  إذ حــقــق  تشيلي وخــبــرتــهــم، 
غــرار  على  و2016،   2015 فــي  الــقــاري  اللقب 
فــارغــاس وأرتـــورو فــيــدال وكــالوديــو برافو، 
ــع الـــعـــلـــم أنـــــه يــســتــمــّر غـــيـــاب ألــيــكــســيــس  مــ

سانشيز عن التشكيلة بسبب اإلصابة.
وســتــشــهــد املـــبـــاراة عــــودة الــنــجــم نــيــمــار دا 

I

بيرو وصيف الكوبا 
في مواجهة منتظرة 

أمام باراغواي

غياب محتمل لليبرون جيمس عن أولمبياد طوكيو
كشف املدير الرياضي ملنتخب األحالم األميركي في كرة السلة، جيري كوالنجيلو، أن 
نجم لوس أنجليس ليكرز، »امللك« ليبرون جيمس، من املحتمل أال يلعب مع املنتخب 
وج جيمس بلقب الدوري األميركي 

ُ
األميركي في دورة األلعاب األوملبية في طوكيو. وت

للمحترفني أربع مرات وباللقب األوملبي مرتني، لكنه اختار عدم املشاركة في النسختني 
وقال  الـــدوري.  يفرضها  التي  البدنية  املتطلبات  بسبب  الخصوص،  على  األخيرتني 
إن«  بي  »إي إس  قناة  العمر 36 عاًما على  البالغ من  »املــلــك«  كوالنجيلو بخصوص 
م ليدوم كل  ا، فإن جسدك مصمَّ

ً
األربعاء: »الوقت له تأثيره«، مضيفا »إذا كنت إنسان

هذا الوقت اعتماًدا على رياضتك، ومن ثم يكون ذلك بمثابة مرحلة تراجع«. وأضاف: 
»اختار ليبرون عدم التنافس في آخر دورتني أوملبيتني، ألنه مشغول جًدا في حياته«، 
أن  أعتقد  لكنني  بتقدير كبير،  بــذل من وقته، وقــدم مساهمة تحظى  »لقد  موضحًا 
وقته قد انتهى«. كان جيمس ضمن تشكيلة املنتخب األميركي املتوج باللقب األوملبي 
ا ضمن صفوف املنتخب األميركي لعام 2004 

ً
في عامي 2008 و2012. وكان أيض

الذي اكتفى بامليدالية البرونزية في أثينا، عندما لعب احتياطيًا. وضمت تشكيلة الـ12 
العبًا لدورة األلعاب األوملبية في طوكيو العبني فقط ضمن املنتخب املتوج بلقب 2016 
في ريو دي جانيرو، هما كيفن دورانت ودرايموند غرين، إلى جانب جيل جديد من 

مواهب الدوري األميركي للمحترفني.

الدوري األميركي للمحترفين: صنز إلى النهائي الثالث 
في تاريخه واألول منذ 1993

بلغ فينيكس صنز الدور النهائي لدوري كرة السلة األميركي للمحترفني، للمرة الثالثة 
في تاريخه واألولى منذ 1993، عندما تغلب على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 130-
103 على ملعب »ستيبلز سنتر« في لوس أنجليس، في املباراة السادسة للدور نصف 
به  وعــّوض  كليبرز  على  لصنز  الــرابــع  الفوز  وهــو  الغربية(.  املنطقة  )نهائي  النهائي 
خسارته على أرضه في املباراة الخامسة، اإلثنني، 102-116، محققًا فوزه الثاني على 
الرابعة 84-80، فأضافهما  املباراة  أنجليس بعد األول في  الثاني ملدينة لوس  القطب 
إلى انتصاريه على أرضه في املباراتني األولــى 120-114 والثانية 104-103. وتأهل 
فينيكس صنز إلى الدور النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، في سعيه إلى اللقب األول، 
بعدما خسر أمام بوسطن سلتيكس 2-4 عام 1976 وشيكاغو بولز ونجمه مايكل 
جوردان بالنتيجة ذاتها قبل 28 عاما، وتحديدا 1993. وضرب فينيكس صنز موعدا 
في الدور النهائي مع اتالنتا هوكس أو ميلووكي باكس. ويدين فينيكس بفوزه إلى 
أربــع نقاط قبل ثماني دقائق من نهاية  بــول صاحب 41 نقطة، بينها  نجمه كريس 

املباراة، كانت بمثابة ضربة قاضية لكليبرز.

أربعة منتخبات عربية في مجموعة آسيوية
أوقعت قرعة الدور النهائي من التصفيات اآلسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، أربعة 
منتخبات عربية في مجموعة واحدة مع إيران وكوريا الجنوبية، فيما تواجه السعودية 
التي سحبت في  القرعة  الثانية. وأسفرت  اليابان وأستراليا في  أمام  صعوبة كبيرة 
مقر االتحاد القاري في كواالملبور عن مجموعة أولى ضمت إيران وكوريا الجنوبية 
واإلمــــارات والــعــراق وســوريــة ولــبــنــان، وثــانــيــة ضمت الــيــابــان وأســتــرالــيــا والسعودية 
 مجموعة مباشرة إلى املونديال، 

ّ
والصني وعمان وفيتنام. ويتأهل بطل ووصيف كل

فيما يتأهل الفائز بني ثالثي املجموعتني لخوض ملحق عاملي. في املجموعة األولى، 
الجنوبية  املونديال، مرشحة قوية مع كوريا  إيــران، املشاركة خمس مــرات في  تبدو 

املشاركة بدون انقطاع من 1986، لخطف بطاقتي التأهل. 
وتأمل في دخول املنافسة اإلمارات املشاركة بمرة يتيمة في 1990، على غرار العراق 
في 1986، فيما تريد سورية السير على خطى تصفيات 2018 عندما بلغت امللحق 
بعد  تــاريــخــه  فــي  الثانية  للمرة  النهائي  الـــدور  لبنان  ويــخــوض  الــتــأهــل،  منها  وأفــلــت 
تصفيات 2014. وفي الثانية، تبحث اليابان عن تأهل سابع تواليا، بعد بلوغها دور 
الـ16 ثالث مرات في ست مشاركات، فيما تبحث أستراليا عن تأهل سادس وخامس 
رصيدها  في  تملك  التي  السعودية  بتواجد  سهال  مشوارهما  يكون  ال  وقــد  تواليا، 

خمس مشاركات.

قتيبة خطيب

خــطــف الــنــجــم أنـــدريـــه كــاريــلــو قــائــد خــط وســـط منتخب بيرو 
األضـــــواء وبـــقـــوة، بــعــدمــا اســتــطــاع تسجيل هــدفــني فــي شباك 
لكرة  أميركا  كوبا  بطولة  في  املجموعات  مرحلة  في  خصومه 
القدم 2021 املقامة في البرازيل، ما جعله يساهم في وصولهم 

إلى ربع نهائي املسابقة القارية.
الكروية في أكاديمية الشباب في ليما في  بدأ كاريلو مسيرته 
أستير غراندي دي بنتني، في عام 2004، ثم في عام 2007 انضم 
مهارته  صقل  استطاع  التي  ليما،  أليانزا  شباب  أكاديمية  إلــى 
األول  الفريق  مــع  يلعب  جعله  الــذي  األمــر  فيها،  الكبيرة  الفنية 
الــدوري البروفي في  عام 2009. وشــارك كاريلو ألول مرة في 
الخامس من شهر ديسمبر/كانون األول عام 2009، في الجولة 
املــوســم، ولعب على أرضــه فــي ملعب »أليخاندرو  األخــيــرة مــن 
)75(، حيث انتهت  الـــ فيانويفا«، بعدما دخل امللعب في الدقيقة 

املباراة في نهاية املطاف بالتعادل 2–2 ضد سيزار فاليخو.
نادي  إدارة  أعلنت  عــام 2011،  الصيفية  االنتقاالت  وفــي ســوق 
النجم  عقد  على  الحصول  عــن  البرتغالي،  لشبونة  سبورتينغ 
أنــدريــه كــاريــلــو، وأصــبــح جـــزءًا أســاســيــا فــي تشكيلة الــفــريــق، 
التي انتهت بفوزهم على ريــو أفي  بــاملــبــاراة  وشـــارك ألول مــرة 

بثالثة أهداف مقابل هدفني. وكان في التشكيلة األساسية مرة 
فــوز فريقه  مــبــاراة  الثانية، وصنع هدفًا في  أخــرى في مباراته 
3–0 على فيتوريا سيتوبال، وفي وقت الحق صنع هدفني في 
فوز سبورتينغ 6–1 أمام جل فيسنتي. ثم في مباراته الحادية 
)74(، لكنه  عشرة، سجل أول هدف له في الدوري في الدقيقة الـ

لم يكن كافيًا لتجنب الهزيمة 1–2 أمام براغا.
لــكــن الــنــجــم أنـــدريـــه كــاريــلــو فــاجــأ جــمــاهــيــر نــــادي سبورتينغ 
األول  االنضمام ملنافسهم وعدوهم  وافــق على  لشبونة، عندما 
بعدما   ،2016 عام  الشتوية  االنتقاالت  في سوق  بنفيكا  فريق 

قدمت له اإلدارة عقدًا ملدة خمسة أعوام.
ولم يستطع أندريه كاريلو التأقلم مع طريقة لعب بنفيكا، ليطالب 
اإلدارة بضرورة السماح له بمغادرة الفريق على سبيل اإلعارة 
في موسم 2018/2017،  إليه  انضم  الــذي  اإلنكليزي،  لواتفورد 
وشارك معه في 28 مواجهة سجل فيها هدفًا وحيدًا. وعاد كاريلو 
إلى الطلب من إدارة سبورتينغ لشبونة، الذهاب إلى نادي الهالل 
السعودي على سبيل اإلعارة، ليلفت األنظار إليه وبشدة، بعدما 
لعب 28 مباراة سجل فيها هدفا وحيدا، األمر الذي جعل إدارة 
الفريق تسارع إلى شراء عقده في صيف 2019. أما على املستوى 
الدولي، فلعب أندريه كاريلو مع منتخب بيرو في 76 مباراة بجميع 

البطوالت، تمكن فيها من تسجيل 11 هدفًا حتى اآلن.

أندريه كاريلو

على هامش الحدث

يعد أندريه كاريلو أحد أبرز نجوم منتخب بيرو، المشاركين في بطولة كوبا 
أميركا لكرة القدم 2021، بعدما ساهم في وصولهم إلى ربع النهائي

آخر مواجهة 
بين المنتخبين 
كانت في عام 
2017 انتهت بفوز 
البرازيل )ألكسندر 
)Getty/شنايدر

بينيتيز أمام مهمة غريبة وصعبة في إيفرتون 
)Getty( على الصعد كافة

سيلفا بعد غيابه عن املباراة األخيرة، وهو 
الـــذي ســجــل هــدفــني وصــنــع هــدفــني فــي أول 

ثالث مباريات من دور املجموعات.
ويبحث نيمار )29 عاما(، عن لقبه األول مع 
البرازيلي في كوبا أميركا، بعدما  املنتخب 
غاب عن النسخة األخيرة التي توج بلقبها 
بسبب اإلصــابــة. ويــرصــد نيمار املــتــوج مع 
عــام 2013 وذهبية  الــقــارات  البرازيل بكأس 
الرقم   ،2016 عــام  ريــو دي جانيرو  أوملبياد 
القياسي في عدد األهداف الدولية واملوجود 

املاضي. ومن املنتظر أال يخرج تشكيل بطل 
الــقــارة عــن األســمــاء الــتــالــيــة: ألــيــســون بيكر 
سيلفا  وتياغو  وماركينيوس  وإيــمــرســون 
وألــيــكــس ســانــدرو وكــاســيــمــيــرو وإيــفــرتــون 
ريبيرو وفريد ونيمار وغابرييل جيسوس، 

وريتشارليسون.
ــــرو، وصــيــفــة  ــيـ ــ ــٍب آخــــــر تـــفـــتـــتـــح بـ ــ ــانـ ــ ــــن جـ مـ
الـــنـــســـخـــة األخـــــيـــــرة، الــــــــدور ربـــــع الــنــهــائــي 
ــاراغــــواي فـــي تـــمـــام الــســاعــة  ــبــ بــمــواجــهــة الــ
الجمعة  يــوم  غرينيتش  بتوقيت  الــعــاشــرة 

بحوزة »امللك« بيليه برصيد 77 هدفا، حيث 
تفصله عنه تسعة أهداف فقط بعدما سجل 

ثنائية في النسخة الحالية.
ولم يرغب أدينور ليوناردو باتشي )تيتي(، 
املـــديـــر الــفــنــي لـــلـــبـــرازيـــل، فـــي اإلفـــصـــاح عن 
أوراقــه الرابحة خالل املران الذي أقيم خالل 
األيام األخيرة، أو عن بعض الجمل الخططية 
التي ينوي تطبيقها أمام »ال روخــا«، حيث 
دقيقة من   15 أول  بنشر  فقط  الــســمــاح  قــرر 
 يوم األربعاء 

ً
املران فقط عبر اإلنترنت مثال

ــادت  ــعـ ــتـ واسـ ــة(.  ــ ــدوحــ ــ الــ بـــتـــوقـــيـــت   00:00(
ــا بـــعـــد خـــســـارتـــهـــا املـــذلـــة  ــهــ الـــبـــيـــرو تــــوازنــ
بــربــاعــيــة نظيفة فــي الــجــولــة الــثــانــيــة أمــام 
الـــبـــرازيـــل الــتــي يــمــكــن أن تــلــتــقــي مــعــهــا في 
ــك بــتــحــقــيــق فـــوزيـــن  ــ نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، وذلــ
املجموعات في  وتعادل واحــد، منهية دور 
املركز الثاني. في املقابل، عانت الباراغواي 
الــدور األول مقابل  األمــريــن بخسارتني في 
ــات  ــدمــ ــرم مــــــن خــ ــ ــــحـ ــتـ ــ فــــــــوز وتــــــــعــــــــادل، وسـ

مهاجمها ميغل أمليرون املصاب.

صيٌف ساخن للمدربين وجه رياضي
في أوروبا

تشهد الفترة األخيرة تغييرات على مستوى 
املــدربــني، وتــطــورات عــديــدة فــي األنــديــة التي 
تسعى لدعم صفوفها، فبعد رحيل زين الدين 
زيدان عن ريال مدريد ووصول كارلو أنشيلوتي 
مدرب إيفرتون السابق، وترك أنتونيو كونتي 
منصبه وتولي سيموني إنزاغي املهمة، شهدت 

األيام القليلة املاضية عّدة تبدالت أيضًا.

رافا لدى الغريم السابق
تعاقد نادي إيفرتون اإلنكليزي مع اإلسباني 
رافا بينيتيز كمدرب جديد لفريقه األول، ليحل 
انتقل  الــذي  أنشيلوتي  كارلو  اإليطالي  محل 
إلى ريال مدريد. وأصبح املدير الفني اإلسباني 
خامس مدرب إليفرتون خالل السنوات الخمس 
ل عودته إلى الدوري اإلنكليزي 

ّ
املاضية، وتمث

املمتاز تحديًا جديدًا له بعدما درب نيوكاسل 
بينيتيز  يونايتد حتى عام 2019. كما تولى 
البالغ من العمر 61 عامًا تدريب ليفربول في 
الـــدوري اإلنكليزي املمتاز، وفــاز معه بــدوري 
أبطال أوروبا )2005( وهذه املرحلة بالتحديد 
هــي الــتــي أحــدثــت حــالــة مــن الــرفــض لتعيينه 
إيفرتون، غريم  من جانب قطاع من جماهير 
ليفربول في املدينة اإلنكليزية، لدرجة أنه تم 
بارك  ملعب غوديسون  خــارج  الفتات  تعليق 
تدعو إلى التراجع عن التوقيع معه. باإلضافة 

إلى ذلك، تلقى بينيتيز تهديدات بالقرب من 
منزله، حيث علقوا الفتة كتب عليها »نعرف أين 
تعيش. ال توقع«. والتزم بينيتيز بثالثة مواسم 
مع إيفرتون وسيكون رابع مدرب إسباني في 
الدوري اإلنكليزي إلى جانب بيب غوارديوال 

وميكيل أرتيتا وإكسيسكو مونيوز.

إيتاليانو يصل إلى فيورنتينا
مع  التعاقد  اإليطالي  فيورنتينا  نــادي  أعلن 
فينشينزو إيتاليانو، املدرب السابق لسبيزيا، 
إيتاليانو، العب  للفريق. ووقع  مدربا جديدا 
الوسط السابق، مع فيورنتينا خلفًا لجينارو 
ــاتـــوزو الــــذي رحــــل بــعــد ثــالثــة أســابــيــع من  غـ
وراهــن  اإلدارة.  مجلس  مــع  لخالفات  التعاقد 
بعد  إيتاليانو  على  فيورنتينا  إدارة  مجلس 
املاضي  املوسم  في  سبيزيا  إنقاذ  من  تمكنه 
الذي أنهاه في املركز الـ15 من الدوري اإليطالي 
)سيري آ( بفارق ست نقاط عن مراكز الهبوط.

وكان املدرب اإليطالي قد جدد في البداية عقده 
مع سبيزيا حتى 2023، لكنه فسخ العقد لقبول 
عـــرض فــيــورنــتــيــنــا الــــذي يــتــمــتــع بــطــمــوحــات 

رياضية أعلى.

مدرب توتنهام الجديد
ــــادي تــوتــنــهــام هــوتــســبــر اإلنــكــلــيــزي  كــشــف نـ
أخيرًا عن هوية مدربه الجديد البرتغالي نونو 
سبيريتو سانتو لتدريب الفريق، بعدما أعلن 
رحــيــلــه عــن وولــفــرهــامــبــتــون بــنــهــايــة املــوســم 
املنقضي. ووقع املــدرب البرتغالي عقدًا يمتد 
الفريق  أعلن  بعدما  »السبيرز«،  مع  ملوسمني 
الـــلـــنـــدنـــي رحـــيـــل الـــبـــرتـــغـــالـــي اآلخــــــر جـــوزيـــه 
مورينيو في إبــريــل/ نيسان املــاضــي، ثم قام 
بتعيني رايــــان مــيــســون كــمــدرب مــؤقــت حتى 
نهاية املوسم. وقال املدرب في بيان: »إنه لشرف 
ومتشوق  للغاية،  سعيد  هنا.  التواجد  كبير 
لبدء العمل. ليس لدينا وقت لنهدره، وعلينا 
البدء فورا ألن املوسم ينطلق في غضون أيام 
قليلة«. وقبل أن يجلس على مقعد املدير الفني 
لتوتنهام، قضى صاحب الـ47 عامًا 4 مواسم 
مع »الذئاب«، حيث قادهم للصعود من القسم 
الثاني )التشامبيونشيب( إلى البريميرليغ في 
2018، كما أن الفريق شــارك تحت قيادته في 
الدوري األوروبي. وكانت إدارة النادي اللندني 
قد وضعت بعض األسماء للتعاقد معها أبرزها 
اإليطالي أنطونيو كونتي، والبرتغالي باولو 
فونسيكا، واإلسباني جولني لوبيتيغي، قبل أن 
يتم االستقرار في النهاية على سبيريتو سانتو.
)العربي الجديد، إفي(
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