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رياضة

أكدت تقارير صحافية فرنسية أن فريق باريس 
سان جيرمان توصل التفاق لضم املدافع 

اإلسباني املخضرم، سيرخيو راموس، الذي 
قرر ريال مدريد عدم تمديد تعاقده، وأن الالعب 

سيدافع عن »الباريسي« في عقد يتمد ملوسمني. 
وأشار راديو »مونت كارلو« إلى أن الطرفني 

توصال التفاق بشأن انتقال راموس، وأن شقيق 
الالعب ووكيله يتواجد في باريس من أجل 

مواصلة املفاوضات املتعلقة بالعقد وتفاصيله.

يتطلع فريق برشلونة للحصول على توقيع 
نجمه، ليونيل ميسي، لتجديد عقده الذي انتهى 

في 30 حزيران/يونيو، خالل أيام قليلة، وأكدت 
مصادر في النادي للوكالة اإلسبانية وجود نية 

للطرفني لتجديد العقد الجديد في أسرع وقت 
ممكن. وأشارت املصادر إلى أن هناك أمورًا يتعني 
حلها مثل طريقة الدفع والضرائب الواجب دفعها 

على ما سيحصل عليه ميسي، ثم السير وفق 
معايير »اللعب املالي النظيف«.

رفضت النيابة األرجنتينية التي تحقق فيما 
إذا كان حدث إهمال نتجت عنه وفاة األسطورة، 

دييغو مارادونا، طلبات اعتقال مقدمة من 
محامي املدعي تجاه 7 متهمني. وذكرت مصادر 
قضائية للوكالة اإلسبانية أنه تم طلب املحامي 
ماريو ياودي، الزوج الحالي لفيرونيكا أوخيدا، 

أم االبن األخير للنجم الراحل، للتحقيق، وهو 
الذي طالب باعتقال األطباء واملمرضني الذين 

كانوا يتولون فترة العالج.

راديو »مونت كارلو« 
يُعلن توصل راموس 

التفاق مع »الباريسي«

برشلونة يتطلع للحصول 
على توقيع ليونيل 

ميسي خالل أيام

النيابة ترفض طلبات 
باعتقال المتهمين 
في وفاة مارادونا

أظهر ميلووكي 
باكس أنه فريق 
قائم على اللعب 
الجماعي وليس 
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قتيبة خطيب

ــا عــقــبــة فــي  ــيــ ــرانــ يـــقـــف مــنــتــخــب أوكــ
طـــريـــق مــنــافــســه مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا، 
بــمــواجــهــة ربـــع نــهــائــي بــطــولــة كــأس 
ــم األوروبــــيــــة لــكــرة الـــقـــدم 2020، الــســبــت،  األمــ
اإليطالية  العاصمة  في  »األوملبيكو«  بملعب 
رومــا، وأعــن رجــال املــدرب غاريث ساوثغيت 

على مواصلة السير في املسابقة القارية.
صحيح أن منتخب إنكلترا مرشح كبير على 
الــورق إلى الوصول لنصف نهائي املسابقة 
مت 

ّ
ــورو 2020« عل ــ »يـ بــطــولــة  لــكــن  الـــقـــاريـــة، 

ــه ال يـــوجـــد فــريــق  الــجــمــيــع بـــا اســتــثــنــاء، أنــ
يشكل  أوكــرانــيــا  ومنتخب  نــهــائــيــا،  ضعيف 
خطرًا حقيقيًا على »األسود الثاثة«. واستمد 

زهير ورد

ربع  الـــدور  ضمن  السبت،  مواجهات  ستكون 
 بوجود عدٍد 

ً
نهائي من »يورو 2020«، مثيرة

مــن املــهــاجــمــن الـــبـــارزيـــن، الــذيــن سيشعلون 
الــتــنــافــس بـــن مــخــتــلــف املــنــتــحــبــات، بــهــدف 
ــع الــــذهــــبــــي، ذلـــــك أن كــل  ــربــ الــــوصــــول إلـــــى املــ
منتخب يعتمد على قلب هجوم قوي من أجل 
الــدنــمــارك  منتخب  ويعتمد  الــتــأهــل.  تحقيق 
كاسبر  عــلــى  الــتــشــيــك،  منتخب  منافسه  ضــد 
دولــبــيــرغ، مهاجم نـــادي نيس الــفــرنــســي، من 
أجل تمديد مشواره في »اليورو«، خاصة بعد 
)16( عندما  تألقه الكبير ضد ويلز في دور الـ
التقدم سريعًا  الدنمارك  منحا  سجل هدفن، 

.
ً
وجعا طريق التأهل تكون سهلة

بقية  األضـــواء من  ونجح دولبيرغ في سرقة 
نجوم املنتخب بفضل نشاطه املتواصل، وقد 
اســتــعــاد الــفــاعــلــيــة فـــي ثــمــن الــنــهــائــي عندما 
احــتــاجــه رفـــاقـــه لــيــفــرض نــفــســه عــلــى حــســاب 
املنتخب وخاصة بولسن ويؤكد  بقية نجوم 
رغم  للتألق  رشحته  التي  السابقة  التوقعات 

املصاعب التي مّر بها مع فريقه.
أّما منتخب التشيك، فيدين بوصوله إلى هذا 
الدور املتقدم من البطولة إلى املهاجم باتريك 
شيك الذي مازال معنيا بسباق املنافسة على 
لقب هـــّداف هــذه النسخة إذ نجح فــي إحــراز 
، وهــو من ساعد 

ً
أهــداف كانت حاسمة أربعة 

منافسه  عقبة  تخطي  على  التشيك  منتخب 
الهولندي الصعب.

صاحب أفضل هدف في اليورو إلى حّد االن، 
ُيعتبر الخطر األول في منتخبه وكل املنافسن 
ه قادر على التسجيل 

ّ
سيحاولون مراقبته، ألن

مــن أي مــركــز، ولــن يــكــون مــن السهل التعامل 
مــعــه خــاصــة وأن طــمــوحــاتــه كــبــرت، إذ يعلم 
أكبر  فرصًا  سيمنحه  املسابقة  فــي  التقدم  أن 

»امليركاتو«. للحصول على عرض أفضل بـ
وســـيـــدخـــل مــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا، مـــبـــاراتـــه ضــد 
أوكــرانــيــا بــورقــة هجومية جــديــدة تتمثل في 

هاري كن، الذي كان أساسيا في كل املباريات، 
لكن الوضع تغّير بعد أن نجح في التسجيل 
بشكل  املعنوي  وضعه  وتحسن  أملانيا،  ضــد 
النجم اإلنكليزي، كان في مستوى ثقة  كبير. 
املــــدرب ســاوثــغــيــت الـــذي أصـــر عــلــى االعــتــمــاد 
ه أضاع 

ّ
عليه متحديا كل االنتقادات، ورغم أن

فرصا سهلة ضد أملانيا إال أنه تــدارك الحقًا، 
وســيــحــاول كـــن تــحــســن أرقـــامـــه فـــي الــيــورو 
باعتبار أنه سجل في عديد املناسبات خال 

البطولة السابقة.
ــّداف أنـــدريـــه  ــ ــهـ ــ ــإن الـ ــ ــــي الـــجـــهـــة األخــــــــرى، فـ وفـ
يارمولينكو ُيعتبر املهاجم األهم في منظومة 

 
ً
مــنــتــخــب أوكـــرانـــيـــا، فــهــو يــمــلــك خــبــرة كــبــيــرة

ساعدته على احتال املركز الثاني في ترتيب 
أفضل الهدافن في منتخب أوكرانيا على مّر 
ه لم يسجل في لقاء السويد، 

ّ
التاريخ، ورغم أن

إال أن ذلك ال يحجب الــدور الكبير الــذي يقوم 
به، وخاصة عندما تألق بأسيست عاملي.

يتقدمهم شيك وكين.. 
هّدافون بالموعد

منتخب أوكرانيا خطورته، من مدربه أندريه 
تاريخ  الاعبن في  أعظم  أحد  شيفتشينكو 
الــســاحــرة املــســتــديــرة، والـــحـــال عــلــى جــائــزة 
الــكــرة الــذهــبــيــة عـــام 2004، واســتــطــاع خــال 
فــتــرة قــصــيــرة، صــنــاعــة الــتــاريــخ لـــبـــاده في 

املسابقة القارية.
الــوصــول لربع  واســتــطــاع منتخب أوكــرانــيــا 
على  املثير  فـــوزه  بعد   ،»2020 »يـــورو  نهائي 
وحــيــد، وصنع  هــدف  مقابل  بهدفن  السويد 
رجــال أنــدريــه شيفتشينكو الــفــارق بــاألوقــات 
ــيــــة، لــكــنــهــم لــــم يــســتــطــيــعــوا الــتــغــلــب  ــافــ اإلضــ
ــــود الــثــاثــة« فــي مــواجــهــاتــهــم الـــ7  عــلــى »األسـ
السابقة، سوى في مناسبة واحدة، وكانت في 

تصفيات مونديال 2010.
ــلــــى نــجــمــه  ــمـــد مـــنـــتـــخـــب أوكـــــرانـــــيـــــا عــ ويـــعـــتـ
يونايتد  وستهام  العــب  يارمولينكو  أنــدريــه 
اإلنــكــلــيــزي، الــــذي خــطــف األنـــظـــار فــي بطولة 
كـــأس األمـــم األوروبـــيـــة، بــعــدمــا ســجــل هدفن 
وصنع هدفًا، لكن املدرب أندريه شيفتشينكو، 
إنكلترا  منتخب  منافسه  الــدخــول ضــد  يــريــد 
كمجموعة واحــدة فقط. ويعلم املــدرب غاريث 
بأن  إنكلترا،  ملنتخب  الفني  املدير  ساوثغيت 
منافسه منتخب أوكرانيا يعتمد على اختاف 
أسلوبه في اللعب، ألنهم لعبوا بطريقة 5-3-

الــوقــت األصــلــي للمباراة ضــد السويد،  2 فــي 
ثــم تــحــولــوا فــي األشــــواط اإلضــافــيــة إلــى 3-4-
الذي  الثمن،  الهدف  بخطف  نجحت  التي   ،3

جعلهم يصلون لربع النهائي »يورو 2020«.
ــر الــفــنــي  ــديــ ــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت املــ ــر غــ ــقـ ــتـ واسـ
ملنتخب إنكلترا، على طريقة لعب 3-4-3، التي 
أملانيا  إقــصــاء منتخب  فــي  مــن خالها  نجح 
)16( في »يورو 2020«، بعد فوزهم  من دور الـ
ــذي جــعــل  ــ ــر الــ ــ ــيء، األمــ ــ بـــهـــدفـــن مـــقـــابـــل ال شــ
تــرشــح »األســـود  البريطانية  وســائــل اإلعـــام 

الثاثة«، لحصد لقب املسابقة القارية.
ويـــطـــمـــح غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت فــــي أن يــكــون 
هــاري  إنــكــلــتــرا،  وقــائــد منتخب  األول  نــجــمــه 
كن، في يوميه، ويقود »األســود الثاثة« إلى 
تحقيق الفوز، وتجنب خطر منافسه منتخب 

EURO  2020  يورو

أصبح منتخب أوكرانيا يُشكل خطرًا حقيقيًا على 
منافسه منتخب إنكلترا، الذي يطمح نجومه للوصول 

إلى نصف نهائي بطولة »يورو 2020«

)Getty( تتفوق التشيك تاريخيًا على الدنمارك

)Getty( يعتمد ساوثغيت مدرب إنكلترا على نجومه ضد أوكرانيا

)Getty( يطمح نجوم أوكرانيا لتحقيق المفاجأة ضد إنكلترا

)Getty( يطمح شيك لمواصلة تسجيل األهداف

)Getty( يعتمد منتخب إنكلترا على قائده هاري كين

ــا، الــــذي بــــات يــشــكــل تــهــديــدًا حقيقًا  ــيـ ــرانـ أوكـ
فيها  هــزم  التي  الطريقة  بعد  خصومه،  على 
منتخب السويد في ثمن نهائي بطولة كأس 

األمم األوروبية لكرة القدم.
من جهة أخرى، يستعد ملعب »باكو األوملبي« 

فـــي الــعــاصــمــة األذربـــيـــجـــانـــيـــة، الـــســـبـــت، إلــى 
الجماهير  تترقبها  التي  املواجهة  استضافة 
الـــريـــاضـــيـــة بـــن مــنــتــخــب الــتــشــيــك وخــصــمــه 
ربع  دور  منافسات  الدنمارك، ضمن  منتخب 
ــم األوروبــــيــــة لــكــرة  ــ نــهــائــي بــطــولــة كــــأس األمـ
بتاريخه  التشيك  منتخب  ويحتمي  الــقــدم. 
أمام الدنمارك، بعدما استطاع تحقيق الفوز 
في مباراتن سابقتن، األولى كانت في دور 
»يــورو 2000«، وانتهت  املجموعات ببطولة 
في  كــانــت  والثانية  شـــيء،  ال  مقابل  بهدفن 
»يــــورو 2004«، وانــتــصــر فيها  نــهــائــي  ربـــع 
بــثــاثــة أهــــداف نــظــيــفــة. وانــتــهــت خــمــس من 
املباريات الست األخيرة بن منتخب التشيك 

بما  بالتعادل،  الدنمارك  منتخب  ومنافسه 
فـــي ذلــــك آخــــر لــقــاء جــمــع بــيــنــهــمــا فـــي شهر 
فيما   ،2016 عــــام  الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
اســتــطــاع مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك الـــفـــوز بــثــاثــة 
ــــداف مــقــابــل ال شـــيء فـــي تــصــفــيــات كــأس  أهـ

العالم بشهر مارس/آذار عام 2013.
ــــداف مقابل  ــوز الـــدنـــمـــارك بــأربــعــة أهـ وبــعــد فـ
هدف على روسيا، وانتصارها بأربعة أهداف 
نظيفة عــلــى ويــلــز، أصــبــح أول فــريــق تــاريــخ 
البطولة األوروبــيــة يسجل أكثر من 4 أهــداف 
فـــي املـــبـــاريـــات املــتــتــالــيــة بــاملــســابــقــة الــقــاريــة، 
بعدما وصل نجومه إلى 9 أهــداف حتى اآلن 
تسديدات  ويبلغ متوسط   .»2020 »يــورو  في 

الدنمارك 18.8 تسديدة و 7.3 تسديدات على 
املرمى في املباراة الواحدة حتى اآلن في كأس 
ــة 2020، مـــا يــجــعــلــهــمــا أعــلــى  ــيــ األمــــم األوروبــ
نــســخــة واحــــدة ببطولة  فــي  رقــمــن مسجلن 

كبرى منذ عام 1966 )كأس العالم واليورو(.
الرابعة  للمرة  التشيك  منتخب  بـــدوره وصــل 
ــأس األمــــم  ــ ــة كــ ــائـــي بـــطـــولـ ــهـ ــع نـ ــ ــى دور ربــ ــ إلــ
األوروبية لكرة القدم، حيث استطاع التقدم في 
البرتغال  كانت ضــد  األولـــى  فقط،  مناسبتن 
في »يورو 1996«، والثانية ضد الدنمارك في 
لهذه  بالوصول  لكنهم فشلوا  »يــورو 2004«، 
ــالــــدو فـــي »يــــورو  املــرحــلــة عــلــى يـــد رفــــاق رونــ

2012«، عندما خسروا بهدٍف نظيف.

يـورو بـازار

يريد منتخب التشيك 
تخطي عقبة الدنمارك 
والوصل لنصف النهائي

اإلنكليزي  للمهاجم  الرسمي  االنتقال  دورتــمــونــد  بوروسيا  فريق  أكــد   ■
يــورو،  مليون   85 مقابل  يونايتد  مانشستر  إلــى  جــيــدون سانشو  الــشــاب 
بجانب املتغيرات. وقال املدير اإلداري في دورتموند هانز يواكيم فاتسكه 
أعلن  قد  دورتموند  وكــان  رحيله«.  على  بل حزينون  باملال،  »لسنا سعداء 
عن صفقة االنتقال والتي تفتقر فقط إلى بعض التفاصيل وتخطي الالعب 
للفحص الطبي. وكان سانشو والنادي األملاني قد توّصال إلى اتفاق للسماح 
برحيله في حال وصول عرض مناسب قبل بداية موسم االنتقاالت. وانضم 
سانشو )21 عامًا( إلى صفوف دورتموند في عام 2017 قادمًا من فريق 

الناشئني في مانشسترسيتي ودفع النادي األملاني 7.8 ماليني يورو مقابل 
الحصول على خدماته. وخــاض سانشو مع دورتموند 104 مباريات في 
الــدوري األملاني »البوندسليغا« سجل خاللها 38 هدفًا، كما سجل خمسة 

أهداف في 38 مباراة في دوري األبطال.

لــوف عمله مديرًا فنيًا بشكل رسمي مع منتخب  املــدرب يواخيم  أنهى   ■
أملانيا، بعدما خرج »املانشافت« من منافسات دور الـ )16( في بطولة كأس 
»يـــورو 2020«، بهدفني مقابل ال شــيء على  الــقــدم  لــكــرة  األمـــم األوروبـــيـــة 
آخــر مؤتمر صحافي  لــوف، في  الفني   املدير  إنكلترا. وتحّدث  يد منتخب 
بصفته الرسمية، عن مسيرته التي امتدت ملدة 15 عامًا، لكنه فاجأ الجميع 
ــل قــائــد خـــط وســط  ــ ــتــي تـــحـــّدث فــيــهــا الــنــجــم مــســعــود أوزيـ بــتــصــريــحــاتــه ال
»املانشافت« السابق، الذي اعتزل إثر خيبة األمل في مونديال 2018. وقال 
لوف في تصريحاته الصحافية: »بالنسبة إلى مسعود أوزيل فهو خيبة أمل 
هائلة كانت لي على املستوى الشخصي. لم نتحادث منذ تلك الحادثة، لكن 
سنلتقي يومًا ما على طاولة واحدة لنفتح هذا املوضوع. لقد كان العبًا مهمًا 
للغاية بالنسبة إلى منتخب أملانيا«. وتابع: »أنا آسف لجماهير منتخب أملانيا، 
ألنني خذلتها في بطولة كأس األمم األوروبية، ولم نوِجد الحماسة املناسبة، 
املسابقة،  الخروج من  أتحمل مسؤولية  وأنا  املواجهات،  ولم نتحمل ضغط 
بسبب ارتكابي للعديد من األخطاء«. واختتم لوف حديثه بقوله: »ليس لدي 
أي مخططات اآلن، وال حتى الدخول في إجازة، من الواضح أنني سأستمر 
بعملي مدربًا، لكنني اآلن أصبحت مشجعًا إضافيًا ملنتخب أملانيا، وجميع 

العبيه في املستقبل«.

■ قرر االتحاد األوروبــي لكرة القدم إلغاء التذاكر التي تم بيعها للمقيمني 
في إنكلترا، وذلك للحؤول دون سفرهم إلى روما من أجل حضور مباراة 
منتخب »األســود الثالثة« ونظيره األوكراني في ربع نهائي »اليورو«، وذلك 
بحسب ما أعلنت السلطات اإليطالية. وسيتوجب على األشخاص املقيمني 
في اململكة املتحدة أو الذين مروا فيها خالل األيام الـ14 األخيرة الدخول في 
عزل ملدة خمسة أيام لدى وصولهم الى إيطاليا في إطار إجراءات الوقاية من 
فيروس كورونا. ومن أجل تفادي أي خرق لهذا اإلجراء »تم وضع سياسة 
وأوكــرانــيــا،  إنكلترا  بــني  النهائي  ربــع  ملــبــاراة  املخصصة  لــلــتــذاكــر«  خــاصــة 
بحسب ما أفادت وزارة الداخلية اإليطالية. وبحسب البيان الصادر عن وزارة 
الداخلية اإليطالية، قّرر االتحاد األوروبي لكرة القدم، بناًء على طلب السلطات 
اإليطالية، »منع بيع التذاكر وإمكانية نقلها مع إلغاء التذاكر املباعة للمقيمني 
في اململكة املتحدة منذ منتصف ليل 28 حزيران/ يونيو«، أي منذ االثنني. 
هذا ولم يتم تحديد عدد التذاكر املتأثرة بهذه اإلجراءات. وأشار وكيل وزارة 
الصحة اإليطالية أندريا كوستا الخميس في حديث ملحطة »راديو كابيتال« 
إلى أن أي شخص يصل من اململكة املتحدة يجب أن يخضع للحجر الصحي 
ملدة خمسة أيام، وهذا األمر »لن يسمح للمشجعني الذين غادروا في األيام 
األخيرة بمشاهدة املباراة. سنكون يقظني بخصوص الحجر الصحي. نحن 

ال نتحدث عن عدد كبير وبالتالي عملية املراقبة لن تكون صعبة«.

ملعب 
ُحــر

أكون أو ال أكون

Saturday 3 July 2021 Saturday 3 July 2021
السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة

رياض الترك

املــبــاراة  إلــى  للوصول  ذهبية  فرصة  الــيــوم  اإلنكليزي  املنتخب  يملك 
النهائية لبطولة »يورو 2020«، وهو أول نهائي له منذ عام 1966 في 
ثم  الصعب  األوكــرانــي  منافسه  تخطي   

ً
أوال عليه  لكن  كبيرة،  بطولة 

الدور نصف النهائي قبل الوصول إلى املباراة الختامة في »ويمبلي«.
إنــكــلــتــرا الــتــي لــم تــعــرف الــنــجــاح لــســنــوات وســـنـــوات ودائـــمـــًا مــا كــان 
جمهورها يبكي بعد كل بطولة بسبب خيبات األمل، تجد نفسها اليوم 
عوض للتتويج بلقب »اليورو«، وأكثر من ذلك تأكيد 

ُ
أمام فرصة ال ت

وذلــك بسبب  أيضًا،  لقب مونديال 2022  للمنافسة على  جهوزيتها 
عوض خصوصًا 

ُ
ميزة والقوية. فرصة إنكلترا ربما لن ت

ُ
التشكيلة امل

بعد خروج الكبار، مثل البرتغال، فرنسا وأملانيا، وفرصتها أكبر ألن 
طريقها إلى املباراة النهائية في املتناول نظرًا لحجم املنافسني في ربع 
النهائي ونصف النهائي واملباراة الختامية، وبالتالي إذا فوتت إنكلترا 
 فاشلة في كرة القدم الدولية.

ً
ثبت للجميع أنها فعال

ُ
هذا الفرصة، ست

أكــون«، وليس هناك  أو ال  اليوم ستلعب تحت شعار »أكــون  إنكلترا 
مجال ألي شعار آخر، والفوز في 3 مباريات مهم جدًا من أجل رفع 
أول كأس للمنتخب الذي يملك أفضل دوري في العالم »البريميرليغ«.



خــافــًا ملـــا تــظــهــره نــتــيــجــة املـــبـــاراة 
وفـــــــــوزهـــــــــا بــــمــــجــــمــــوعــــتــــن عـــلـــى 
الروسية آنا بلينكوفا )6 – 4( و)6 
– 3(، عانت آشلي بارتي وقدمت أداء متأرجحًا 
مــــرة أخـــــرى. وكـــانـــت األســـتـــرالـــيـــة قـــد خــســرت 
مــجــمــوعــة أمـــــام اإلســـبـــانـــيـــة كـــــارال ســـواريـــس 
نــــافــــارو فـــي مــســتــهــل رحــلــتــهــا نــحــو تحقيق 
حلمها بأن تصبح أول أسترالية تتوج بلقب 
بطولة »ويمبلدون« منذ إيفون غوالغونغ عام 
1980، ثم عانت من كثرة األخطاء املزدوجة في 

اإلرسال واألخطاء املباشرة.
ــة أن  ــهــ ــواجــ ــة املــ ــايـ ــهـ ــفـــت بــــارتــــي بـــعـــد نـ وكـــشـ
لو ذهبت بعض  أعــانــي.  بلينكوفا »جعلتني 
النقاط في اتجاه مغاير )أي لصالح الروسية(، 
لكنها نجحت في  مــخــتــلــفــة«،  الــقــصــة  لــكــانــت 
منتصرة  والـــخـــروج  بلينكوفا  عقبة  تخطي 
من أول مواجهة لها مع الروسية البالغة من 

العمر 22 سنة واملصنفة 89 عامليًا.
فــي مستهل  بــارتــي نفسها متخلفة  ووجـــدت 
املجموعة األولــى )2 – صفر(، لكنها حافظت 
عــلــى ربـــاطـــة جــأشــهــا ورّدت لـــتـــدرك الــتــعــادل 
الاعبتان  تبادلت  وبعدما  ثــم  ومــن   ،)2  –  2(
ــل مــنــهــمــا لــتــتــعــادال )4 – 4(،  كــســر إرســــــال كـ
حسمت األسترالية الشوطن التالين وأنهت 
املــجــمــوعــة لــصــالــحــهــا. وتـــبـــادلـــت الــاعــبــتــان 
ــثـــانـــيـــة،  الـ املـــجـــمـــوعـــة  مـــســـتـــهـــل  ــــي  فـ األدوار 
تــرد  أن  قــبــل  بـــارتـــي )2 – صـــفـــر(  تــقــدمــت  إذ 
الـــروســـيـــة بــقــوة بــحــســمــهــا األشــــــواط الــثــاثــة 
الــتــالــيــة، لــكــن بـــارتـــي ردت مـــجـــددًا وحــســمــت 
أربع  أنقذت  ثم  لصالحها  التالين  الشوطن 
فــرص للروسية من أجــل انــتــزاع الشوط على 
إرســال املصنفة أولــى، لتتقدم )5 – 3( قبل أن 
تنتزع الشوط التاسع على إرسال منافستها، 

بطولة 
ويمبلدون

إلى  أولى، مجددًا لحجز بطاقتها  المصنفة  بارتي،  األسترالية آشلي  عانت 
الدور الثالث لبطولة ويمبلدون اإلنكليزية، ثالثة البطوالت األربع الكبرى في 
والروسي  فيدرر  روجيه  السويسرية  األسطورة  تأهل  فيما  المضرب،  كرة 

أندري مدفيديف واأللماني ألكسندر زفيريف من دون مقاومة تذكر

3031
رياضة

تقرير

منهية املجموعة )6 – 3( واملــبــاراة في ساعة 
البالغة  لألسترالية،  يسبق  ولــم  دقــيــقــة.  و30 
من العمر 25 سنة والفائزة بلقب وحيد كبير 
غـــاروس عام  )روالن  اآلن  فــي مسيرتها حتى 
2019(، أن ذهــبــت أبــعــد مــن الــــدور الــرابــع في 
البطولة اإلنكليزية سوى في مرة واحدة فقط 
مــن أصـــل أربـــع مــشــاركــات ســابــقــة فــي القرعة 

الرئيسية )من دون حسبان التصفيات(.
ــة مــــن مــشــاركــة  ــادمـ ــقـ ــيـــة الـ ــتـــرالـ وتــلــتــقــي األسـ
مــخــيــبــة فـــي روالن غــــــاروس حــيــث اضــطــرت 
لانسحاب من الدور الثاني بسبب اإلصابة، 
فـــــي الــــــــــدور الــــثــــالــــث الـــتـــشـــيـــكـــيـــة كـــاتـــيـــريـــنـــا 
األميركية  على  بــدورهــا  الــفــائــزة  سينياكوفا 

كوكو فانديفيغه )6 – 4( و)6 – 2( و)6 – 2(.
وتــأهــلــت أيــضــًا إلـــى الــــدور الــثــالــث التشيكية 
حاملة  عــاملــيــًا(،   17( كرايتشيوكوفا  بــاربــورا 
لـــقـــب بـــطـــولـــة روالن غــــــــاروس، عـــلـــى حــســاب 
األملانية أندريا بيتكوفيتش )7 – 5( و)6 – 4(، 
أناستازيا  الــروســيــة  وصيفتها  بها  ولحقت 
بــافــلــيــوتــشــنــكــوفــا بـــفـــوزهـــا عـــلـــى الــتــشــيــكــيــة 

كريستينا بليشكوفا )6 – 3( و)6 – 3(.
هـــذا، وودعـــت اليونانية مــاريــا ســاكــاري )18 
عـــاملـــيـــًا( الــــتــــي بـــلـــغـــت نـــصـــف نـــهـــائـــي روالن 
غاروس، من الدور الثاني بعد سقوطها أمام 
 –  7( )46 عامليًا(،  األميركية شيلبي رودجـــرز 

5( و)6 – 4(، على غرار البياروسية فيكتوريا 
أزارنــــكــــا الــثــانــيــة عـــشـــرة الـــتـــي خـــســـرت أمـــام 
الرومانية سورانا كيرستيا )7 – 6( و)7 – 5( 
و)6 – 3( و)6 – 4(. كما تأهلت األميركية كوري 
غــــوف )20 عـــاملـــيـــًا(، بـــفـــوزهـــا عــلــى الــروســيــة 
3(، والاتفية   – 4( و)6   –  6( إيلينا فيسنينا 
يلينا أوستابانكو بطلة روالن غــاروس لعام 
2017 بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 

)6 – 1( و)6 – 3( و)6 – 3(.

تأهل سهل لفيدرر 
ومدفيديف وزفيريف

الــرجــال، بــدا روجيه فيدرر  في منافسات فئة 
املصنف سادسًا الذي يحتفل بمياده األربعن 
في الثامن من الشهر املقبل، في طريقه ملواجهة 
الــدور  شاقة أخــرى مماثلة للتي خاضها في 
األول قبل انسحاب منافسه الفرنسي أدريان 
مــانــاريــنــو فــي مستهل املــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
وذلــــك بــاضــطــراره لــخــوض شـــوط فــاصــل في 
املجموعة األولــى أمام الفرنسي اآلخر ريشار 
غاسكيه قبل حسم األمــور )7 – 6( و)7 – 1(. 
لكن السويسري، املتوج بالبطولة اإلنكليزية 
ــرات وبـــعـــشـــريـــن لــقــبــًا فــــي الـــغـــرانـــد  ــ ثـــمـــانـــي مــ
األلقاب  بعدد  القياسي  الرقم  )يتشارك  ســام 
مع اإلسباني رافــايــل نـــادال(، ضــرب بقوة في 
الثانية وأنهاها بسهولة )6 – 1( بعدما كسر 
إرسال منافسه مرتن، ثم واصل على الوتيرة 
ذاتها في الثالثة منهيًا إياها )6 – 4( واملباراة 

في ساعة و51 دقيقة.
ــم يـــتـــوج بـــأي  ويـــلـــتـــقـــي الـــســـويـــســـري الــــــذي لــ
لــقــب كبير مــنــذ 2018 والــــذي قـــرر االنــســحــاب 
مــن الـــدور الــرابــع لـــروالن غـــاروس مــن أجــل أن 
الدور  في  لويمبلدون،  أفضل  يتحضر بشكل 

فيدرر يتخطى 
صعوبات الجولة األولى 

ويتأهل بسهولة

براغانتينو يتعادل ويحافظ على صدارته للدوري البرازيلي
تعادل فريق براغانتينو سلبيًا أمام سيارا ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري 
وكذلك صدارته  الهزيمة  عــدم  ليواصل سلسلة  القدم،  لكرة  البرازيلي  األولــى  الدرجة 
التعادل يرفع براغانتينو رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، مبتعدًا  الجدول. وبهذا 
بفارق نقطتني عن كل من أتلتيكو باراناينسي وبامليراس، وبثالث نقاط عن فورتاليزا. 
نفس  في   )1  -  4( أتلتيكو جويانيينسي  مينيرو ضيفه  أتلتيكو  املقابل سحق  في 
وإجناسيو  )الدقائق 27 و37(  ماتياس  فيدريكو  بثالثية عبر  مينيرو  تقدم  الجولة. 
فرنانديز )د.42( قبل أن يقلص مارلون فريتاس النتيجة بهدف لجويانيينسي )د.45(، 
لكن فرنانديز عاد ليسجل هدفه الثاني والرابع ألصحاب األرض )د.89(، ورفع مينيرو 
رصيده إلى 13 نقطة ليحل في املركز الخامس، مقابل 10 نقاط لجويانيينسي في 
املركز الثاني عشر. بينما فاز فالمينغو حامل اللقب خارج أرضه على كويابا بهدفني 
نظيفني سجلهما بيدرو جييرمي وتياغو مايا، ليرفع الفريق رصيده إلى 12 نقطة في 
املركز السادس، ولديه مباراتان مؤجلتان، في وقت تجمد رصيد كويابا عند 4 نقاط 

ليحتل الترتيب الثامن عشر.

كاردونسو ينضم إلى صفوف بورتو البرتغالي
تم اإلعالن عن انتقال املدافع البرتغالي فابيو كاردوسو، الذي لعب لفريق سانتا كالرا 
البرتغالي املواسم الثالثة املاضية، إلى صفوف بورتو رسميًا. وأظهر الالعب البرتغالي 
)27 سنة( صالبة دفاعية في املواسم الثالثة املاضية التي قضاها في صفوف سانتا 
الذي انضم  البرتغالي،  املدافع  الذي شارك معه في 97 مباراة. وتخرج  النادي  كــالرا، 
ملنتخب الناشئني البرتغالي، من أكاديمية بنفيكا، وانتقل على سبيل اإلعارة إلى فرق 
في موسم 2018-2017  ذلــك  بعد  وانتقل  البرتغالي،  فيريرا  دي  باسوش  بينها  من 
إلى اللعب في رينجيرز االسكتلندي، وعاد إلى البرتغال في املوسم التالي ليلعب في 
صفوف أزوريــس، وبعد تقديمه رسميًا، أكد كاردوسو أن »حلم اللعب في أحد أكبر 

األندية في العالم أصبح حقيقة اليوم«. 

السماح بنصف السعة في مالعب كرة القدم 
التركية في موسم 2022-2021

أعلن االتحاد التركي لكرة القدم أنه سُيسمح للمالعب باستضافة جماهير بنصف 
السعة في كافة مباريات موسم 2021-2022. وبهذه الخطوة، ستعود كرة القدم، على 
األقل بشكل جزئي، للحياة الطبيعية، بعد موسم بال جماهير بسبب فيروس كورونا 
االجتماعية  الحياة  على  مفروضة  كانت  التي  القيود  كافة  تركيا  ورفعت  املستجد. 
والترفيهية على مدار األشهر األخيرة، مثل حظر التجول والقيود على السفر. وانتهت 
تركيا من تطعيم 15 مليون شخص تقريبًا ضد الفيروس، في حني تلقى حوالي 35 
مليون آخرين الجرعة األولــى، ما يعني أن كافة البالغني تقريبًا أصبحوا في مرحلة 

التحصني ضد املرض في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 83 مليون نسمة.

حكم ألماني يقاضي اتحاد الكرة بدعوى 
»التمييز على أساس السن«

املقبل  املوسم  امللعب  أرض  لن يحضر على  الــذي  الحكم، مانويل غريف،  سيقاضي 
أساس  »التمييز على  بدعوى  القدم  لكرة  األملــانــي  االتــحــاد  الــــ47،  بلوغه عامه  بسبب 
السن«. وقال غريف لصحيفة »دي تسايت« األملانية األسبوعية »سأقاضي االتحاد 
األملاني لكرة القدم بسبب التمييز على أساس السن. االتحاد األملاني يسلب مني أكثر 
للحصول  اقتصادية، وسأسعى  أيضًا خسائر  هناك  بالطبع ستكون  يسعدني.  ما 
على تعويض على األقل عن األخيرة«. وُيعد غريف أحد الحكام األكثر تقديرًا في أملانيا 
من قبل املراقبني والالعبني، وقد طالب الكثير منهم اتحاد الكرة األملاني باستثنائه من 

قاعدة تقاعد الحكام لدى بلوغهم عامهم السابع واألربعني. 
وأكد الحكم »كنت أتمنى االستمرار. قدماي وركبتاي وفخذاي في حالة جيدة، لكن 
االتحاد األملاني لكرة القدم يصر على تطبيق قاعدة عفا عليها الزمان. أشعر كما لو 
كان بإمكاني االستمرار في التحكيم على األقل حتى أبلغ من العمر 50 سنة. لن أحكم 

بلت دعواي«.
ُ
بعد اآلن حتى لو ق

زهير ورد

أصـــبـــح تـــومـــاس أالركــــــــون، ضــمــن حـــســـابـــات مـــــدرب منتخب 
التشيلي خالل السنوات األخيرة، بعد أن ساعدته رغبته الكبيرة 
فــي إظــهــار قــدراتــه، على تحسني مــهــاراتــه واكــتــســاب الخبرات 
لهم  إلــى جانب العبني  مكان  على  املنافسة  على  تساعده  التي 
خبرة كبيرة. وال تبدو مهمة توماس أالركــون سهلة، نظرًا إلى 
أن منتخب »الروخــا« يملك عناصر مميزة في املراكز الدفاعية 
أو في وسط امليدان، غير أن قدرته على اللعب في عديد املواقع 
ه يعتبر 

ّ
جعلته يكون حاضرًا بانتظام في السنوات األخيرة، إذ إن

مــن الــالعــبــني الــشــبــان الــواعــديــن صلب منتخب يملك أكــثــر من 
العب مخضرم في مختلف املراكز.

وُولد أالركون عام 1999، ولم يعرف خالل مسيرته االحترافية 
غير محطتني، كانت األولــى في التشيلي مع فريق هيغنز الذي 
إذ  رائــعــة  أظهر خاللها مستويات  مــواســم،  قضى معه خمسة 
لم يقتصر دوره على الجانب الدفاعي فقط فقد تألق بصناعة 
األهداف أو التسجيل، ما سمح له بالتمتع بفرصة االنتقال إلى 

الليغا التي تستهوي عديد الالعبني من الدوري التشيلي.
الـــقـــادم إلـــى نـــادي قـــاديـــش، بهدف  ــــون املــوســم  وسينتقل أالركـ
الليغا كانت بوابة  تطوير قدراته وتحسني مهاراته خاصة وأن 

النجاح لنجوم كرة القدم التشيلية طوال السنوات املاضية، وقد 
أمضى عقدا ملدة 4 مواسم. وقد بلغت قيمة الصفقة 2 مليون 

يورو، حيث أصّر الالعب على خوض هذه التجربة.
وقد عبرت عديد الفرق عن رغبتها في انتداب متوسط امليدان 
ه 

ّ
البرازيلي ولكن الــدوري املكسيكي وكذلك  الواعد، وخاصة من 

أصر على االنتقال إلى أوروبا حيث سيباشر التجربة الجديدة 
لتعرف  أميركا  التشيلي في كوبا  مباشرة بعد نهاية مشاركة 
مسيرة الالعب تحوال مهمًا وقد يكون قاديش بوابته من أجل 

املزيد من الشهرة وكذلك الفوز بمكان أساسي في املنتخب.
لــه مع  أول ظــهــور  الــدولــيــة، فقد حملت سنة 2019  أّمـــا تجربته 
ه 

ّ
أن غير  األرجنتني،  منتخب  ودي ضد  لقاء  في  األول  املنتخب 

لم يقدر على تثبيت نفسه أساسيًا وهو ما يفسر العدد القليل 
من املباريات التي شــارك فيها إلى حّد االن )7 مباريات(، وقد 
وقع عليه االختيار من املدرب السرتي ليكون حاضرًا في كوبا 

أميركا 2021 التي تعتبر أول مسابقة كبرى يشارك فيها.
وقد ظهر خالل منافسات كوبا أميركا أن املدرب بدأ يفكر في 
منح النجم الواعد وقتًا أطول من أجل إظهار قدراته إذ أقحمه في 
بعض املباريات مكان فيدال بهدف تنشيط وسط امليدان، وفي 
كل مرة يستعني بها بخدماته ينجح في تسجيل النقاط، ويثبت 

ه قادر على أن يقدم اإلضافة.
ّ
أن

توماس أالركون

على هامش الحدث

ينتظر النجم التشيلي الواعد توماس أالركون انتهاء بطولة كوبا أميركا 
لكرة القدم 2021، من أجل الذهاب إلى أوروبا لخوض تجربته الجديدة

آشلي بارتي 
ُتحقق فوزًا 
مهمًا في 
»ويمبلدون« 
)Getty(

)Getty( األرجنتين ُتعول على ميسي من أجل التأهل

املــقــبــل الــبــريــطــانــي كـــامـــيـــرون نـــــوري الـــرابـــع 
لم يجد مدفيديف  وبـــدوره،  والثاثن عامليًا. 
صــعــوبــة تــذكــر فــي حــجــز بــطــاقــتــه إلـــى الـــدور 
الثالث، وهو أقصى ما وصل إليه في البطولة 
اإلنــكــلــيــزيــة خــــال ثــــاث مـــشـــاركـــات ســابــقــة، 
بفوزه على اإلسباني كارلوس ألكاراس )6 – 
الــذي  وقـــال مدفيديف،   .)1  – 1( و)6   –  6(  ،)4
إلــى نهائي أستراليا  املوسم  وصــل في بداية 
املفتوحة قبل أن ينتهي مشواره في البطولة 
ــع نهائي  الــكــبــرى الــتــالــيــة عــنــد مــنــافــســات ربـ

ألكاراس »العــب رائــع وحتى أني فوجئت في 
املــجــمــوعــة األولــــى بــالــطــريــقــة الــتــي قــاتــل بها 
على امللعب العشبي الذي ال يعتبر من املاعب 
البطولة  مدفيديف  ويخوض  لديه«.  املفضلة 
اإلنــكــلــيــزيــة بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة بــعــد فــــوزه، 
األســـبـــوع املـــاضـــي، فــي مــايــوركــا بلقبه األول 
على اإلطاق على املاعب العشبية، والحادي 
ــلــــى غــــرار  عـــشـــر فــــي مـــســـيـــرتـــه بـــاملـــجـــمـــل. وعــ
مدفيديف، لم يجد زفيريف صعوبة أيضًا في 
حجز بطاقته إلــى الـــدور الــثــالــث بــفــوزه على 

»روالن غــاروس«، إنه »في روسيا يقولون إن 
إلى  لوصوله  منه  إشـــارة  فــي  ثابتة«،  الثالثة 
الدور الثالث للمرة الثالثة تواليًا بعدما خرج 
ــــى عــام  ــــدور الــثــانــي فـــي مــشــاركــتــه األولـ مـــن الـ
2017 )لم يتأهل من التصفيات في محاولته 

األولى عام 2016(.
ــيـــديـــف أي فــــرصــــة ملــنــافــســه  ــتــــرك مـــدفـ ــم يــ ــ ولــ
ــن الــعــمــر 18 ســـنـــة، رغــم  اإلســـبـــانـــي الـــبـــالـــغ مـ
األخير  بها  التي حظي  الجماهيرية  املـــؤازرة 
الــذي يعد بمستقبل واعــد، ورأى الــروســي أن 

األميركي تنس ساندغرين )7 – 5( و)6 – 2( 
نتائجه  لتحسن  األملــانــي  ويطمح   .)3  – و)6 
في ويمبلدون، حيث حقق أفضلها في العام 
2017 عندما بلغ الدور ثمن النهائي، في وقت 
الــثــالــث فــي 2018 واألول عام  الـــدور  وّدع مــن 
ألغيت  املــاضــي  الــعــام  نسخة  أن  علمًا   ،2019
بــســبــب تــداعــيــات فـــيـــروس كـــورونـــا. ويلتقي 
زفيريف بعد ذلك مع أحد األميركين تايلور 

فريتز )40 عامليًا(، أو ستيف جونسون )74(.
)فرانس برس(

ربع نهائي »كوبا أميركا«وجه رياضي
األرجنتين للتأهل

رياض الترك

يخوض املنتخب األرجنتيني فجر اليوم قمة 
مرتقبة ضد منتخب اإلكوادور في ربع نهائي 
إلى  التأهل  والهدف  أميركا«  »كوبا  بطولة 
الدور نصف النهائي وتأكيد املنافسة على 
القارية من جديد، وذلــك بعد  البطولة  لقب 
الفشل في رفع الكأس في النسخات املاضية.

ــمـــوعـــات، ســيــلــعــب  ــد نـــهـــايـــة دور املـــجـ ــعـ وبـ
املــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي مــتــصــدر املجموعة 
األولــى ضد ربع املجموعة الثانية منتخب 
ــحــقــق أي 

ُ
اإلكـــــــوادور، رغـــم أن األخـــيـــرة لـــم ت

تعادالت وخسارة   3 بعد  وتأهلت  انتصار 
املفاجأة  لتحقيق  لتسعى  األول،  الــدور  في 
وإقصاء أحد أبرز املرشحن للمنافسة على 

اللقب »األلبيسيليستي«.
املنتخب  مــدرب  املرتقبة حذر  املباراة  وقبل 
األرجنتيني، ليونيل سكالوني، العبيه من 
هذه املباراة الصعبة لعدم االستهانة بها أبدًا 
وقال: »األرجنتن مستعدة ذهنًيا ملواجهة 
الجميع. لدينا احترام كبير لإلكوادور، التي 

أثبتت أنها منتخب جيد مع العبن مقاتلن«.
ويعّول سكالوني على قائد املنتخب ليونيل 
ميسي املنتهي عقده مع برشلونة اإلسباني 
والذي أظهر علو كعبه في النسخة الحالية 
في  ثنائية  بينها  أهـــداف،  ثاثة  بتسجيله 
مرمى بوليفيا في الجولة األخيرة من دور 
املجموعات، في مباراته الـ148 دوليا في رقم 
السابق  زميله  رقــم  بــه  قياسي وطني محا 
في النادي الكتالوني خافيير ماسشيرانو.

ولــن يــكــون هــنــاك أي شــك فــي قـــدرة ليونيل 
املنتخب  مــع  املــشــوار  على مواصلة  ميسي 
األرجــنــتــيــنــي لـــثـــاث مـــبـــاريـــات عــلــى األقـــل 
ــواًل إلـــى املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، وهـــو الــذي  وصــ
أميركا«  »كوبا  لقب  لتحقيق   

ً
أصــا يسعى 

ألول مرة مع باده منذ انضمامه للمنتخب 
في عام 2005، بعد سقطات ُمدوية في نهائي 
نهائي  وكــذلــك  أعـــوام 2007 و2015 و2016، 

مونديال البرازيل 2014.
فـــي املـــقـــابـــل يـــخـــوض مــنــتــخــب أوروغـــــــواي 
يونايتد  ومانشستر  نجمها  جنبها  الــتــي 
اإلنكليزي إدينسون كافاني مواجهة البرازيل 
في ربع النهائي بتسجيله هدف الفوز على 
ــر( فـــي الــجــولــة  ــفــ الــــجــــارة بــــاراغــــواي )1-صــ
األخيرة، اختبارًا ال يخلو من صعوبة ضد 

منتخب كولومبيا.
وستكون األنظار موجهة نحو خط الهجوم 
الذي يضُم لويس سواريز وإدينسون كافاني، 
وهــمــا الــاعــبــان الـــقـــادران عــلــى إســقــاط أي 
منافس وقلب الطاولة في املباريات الكبيرة 
وتحقيق االنتصار، ولن يكون الدور نصف 
النهائي بالطبع جميا بدون تواجد منتخب 
مثل أوروغـــواي الــذي دائمًا ما كــان ُينافس 

على لقب »كوبا أميركا«.
ذبذبة في دور املجموعات، 

ُ
ورغم النتائج امل

إال أن منتخب األوروغواي هو األقرب لتخطي 
منافسه كولومبيا، مع التنوبه بأن األخير 
منتخب صعب جدًا ويملك العبن ُمميزين 
قادرين على التفوق في امللعب، في مقدمتهم 
النجم، جيمس رودريغيز، الذي يعرف جيدًا 
كيف يصل إلى شباك املنافسن، خصوصًا 

في البطولة القارية.
الــيــوم بتأهل  ومـــن املــتــوقــع أن ينتهي هـــذا 
األرجنتن بقيادة ليونيل ميسي وأوروغواي 
بقيادة لويس سواريز وإدينسون كافاني إلى 
الدور نصف النهائي، وذلك ملواجهة املنتخب 
البرازيلي على لقب عام 2021، وطبعًا منتخب 
»السامبا« يبقى أقوى املرشحن لرفع الكأس.
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