
27

رياضة

استقبل مئات املشجعني املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو، لدى وصوله إلى مطار العاصمة 

اإليطالية روما، على منت طائرة خاصة رفقة 
رئيس فريق روما، دان فريدكني، لبدء مهمته في 

تدريب الفريق. وكان في انتظار املدرب خارج 
املطار نحو 500 شخص تحّدوا الحّر في العاصمة 

اإليطالية خالل ساعات من أجل انتظاره، وهتف 
مشجعو فريق »الذئاب« لدى وصول جوزيه 

مورينيو باسم املدرب وأشعلوا مفرقعات.

أعلن العب الوسط األملاني توني كروس اعتزال 
اللعب الدولي من أجل التركيز على األهداف 

التي يريد تحقيقها مع فريقه ريال مدريد. وعبر 
حسابه في »إنستغرام« قال كروس: »لقد لعبت 

106 مرات من أجل أملانيا. لن تكون هناك مرة 
أخرى. كنت اتخذت قرار رحيلي عن املنتخب بعد 
البطولة منذ وقت بالفعل. كان واضحًا بالنسبة 

ني 
ّ
ني لن أكون متاحًا ملونديال قطر 2022 ألن

ّ
لي أن

أريد التركيز مع ريال مدريد«.

ستتم محاكمة املشجعة التي تسببت، قبل أيام، 
في سقوط عشرات الدراجني خالل طواف فرنسا 
للدراجات الهوائية، وذلك لتحديد مسؤوليتها 

املحتملة عن الحادث، وفقًا ملا أعلنه مكتب املدعي 
العام في مدينة بريست الفرنسية. ويمكن أن 

تواجه املرأة عقوبة بالسجن ملدة عام في حال 
إدانتها، وربما تصل إلى عامني إذا استدعت حالة 
أّي من املتسابقني املصابني الخضوع للعالج أكثر 

من ثالثة أشهر.

مئات المشجعين 
يستقبلون البرتغالي 

مورينيو في روما

كروس ينهي مسيرته 
مع ألمانيا للتركيز على 

ريال مدريد

محاكمة المشجعة 
التي تسببت في سقوط 

عشرات الدراجين

جدد السائق 
البريطاني، لويس 
هاميلتون، 
بطل العالم 7 
مرات عقده 
مع فريق 
»مرسيدس« 
حتى عام 2023، 
وهو الذي تّوج 
معه بستة من 
ألقابه العالمية، 
إذ انتقل إليه عام 
2012. وأصدر 
الفريق بيانًا جاء 
فيه: »يسعد 
مرسيدس أن 
تعلن عن تمديد 
عقد لويس 
هاميلتون بطل 
العالم 7 مرات، 
سنتين إضافيتين، 
ومتابعة 
الشراكة الناجحة 
بين الطرفين«.

)Getty( »لويس هاميلتون يُتابع مسيرته الناجحة مع »مرسيديس

هاميلتون يُجدد لـ»مرسيدس«
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ميونخ ـ العربي الجديد

خــــالــــف مـــنـــتـــخـــب إيـــطـــالـــيـــا جــمــيــع 
التوقعات، واستطاع نجومه خطف 
فوٍز مستحق على منافسه منتخب 
بــلــجــيــكــا، بــهــدفــن مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد، في 
على  بينهما،  جمعت  التي  القوية  املواجهة 
ربع  منافسات  ضمن  أريــنــا«،  »أليانز  ملعب 
نهائي بطولة »يورو 2020«، ما جعل كتيبة 
املدرب روبرتو مانشيني تبلغ املربع الذهبي، 
إســبــانــيــا.  الــعــنــيــد  خصمها  ســتــاقــي  لكنها 
وتمكن منتخب إيطاليا من مواصلة مشواره 
ــم األوروبــــيــــة  ــ ــــأس األمــ الــــرائــــع فــــي بـــطـــولـــة كـ
»األزروي«  ليصل  »يــورو 2020«،  القدم  لكرة 
املسابقة  نهائي  نصف  إلــى  الخامسة  للمرة 

مدريد ـ العربي الجديد

وضــعــت إســبــانــيــا، حاملة اللقب ثــاث مــرات 
سويسرا  ملشوار  حــدا  و2012(،   2008  ،1964(
املثير، وبلغت الدور نصف النهائي من كأس 
أوروبــا لكرة القدم، عندما تغلبت عليها 1-3 
ــركـــات الــتــرجــيــح بــعــد تــعــادلــهــمــا 1-1 في  بـ
الذي  اللقاء  في  واإلضــافــي،  األصلي  الوقتن 
أقــيــم بــســان بــطــرســبــورغ فـــي ربــــع الــنــهــائــي. 
وأمــــام 20 ألـــف مــتــفــرج فــي ملعب »غـــازبـــروم 
بهدف  التسجيل  إســبــانــيــا  افتتحت  أريـــنـــا«، 
لــاعــب ســويــســرا دنــيــس زكــريــا بــالــخــطــأ في 
يــدرك جيردان  أن  قبل  بـــاده،  مرمى منتخب 
سويسرا  بعدها  لتتلقى  الــتــعــادل،  شــاكــيــري 
ضــربــة مــوجــعــة بــطــرد العــــب وســطــهــا ريــمــو 
فــرويــلــر بــســبــب تــدخــل عــلــى الــبــديــل جــيــرارد 
أوناي  اإلسباني  الحارس  مورينو. وتصدى 
ــانـــويـــل  ــار ومـ ــ ــمـــون لـــركـــلـــتـــي فــــابــــيــــان شــ ــيـ سـ
فارغاس  روبــن  تسديدة  علت  فيما  أكانجي، 
أورياسابال  أن يحسم ميكيل  العارضة، قبل 
الـــفـــوز، فــي مـــبـــاراة تــألــق فــيــهــا أيــضــا حــارس 
ــرا يــــــان ســــومــــر الــــــــذي قــــــام بــعــشــرة  ــســ ــويــ ســ
تصديات في املباراة )رقم قياسي في نسخة 
هذا العام(، وأبعد الركلة الترجيحية لرودري.
وتلتقي إسبانيا في الدور املقبل مع إيطاليا، 
التي اجتازت بدورها عقبة بلجيكا بهدفن 
لواحد، في اللقاء الذي أقيم بميونخ. وشهد 
ــدف الـــعـــكـــســـي الـــثـــالـــث ملــصــلــحــة  ــهــ الـــلـــقـــاء الــ
إســبــانــيــا خـــال هـــذه الــبــطــولــة، بــعــد املــبــاراة 
ضد سلوفاكيا وكذلك ضد كرواتيا، ليصبح 
أول منتخب في العالم يستفيد من 3 أهداف 
عكسيٍة خـــال بــطــولــة كــبــرى، وفـــق تــأكــيــدات 

موقع أوبتا. وللمرة الخامسة، يحسم منتخب 
أوروبــا  إسبانيا إحــدى مبارياته في بطولة 
لألمم بهذا الشكل، وقد كان منتخب الروخا 
محظوظًا، بما أّنه خال أربع مناسبات تمكن 
من التأهل إلى الــدور التالي. واعتمد املدرب 
اإلسباني لويس أنريكي، على النجم الشاب 

تواليًا،  الخامسة  لــلــمــبــاراة  أســاســيــًا  بــيــدري 
لــيــصــبــح ثــانــي العـــب أوروبـــــي يــخــوض هــذا 
الــعــدد مــن املــبــاريــات فــي دورات كــبــرى، بعد 
العالم  كــأس  في  ويتساد  نورمان  األيرلندي 
1982. وســجــل الــســويــســري شــاكــيــري، هــدف 
منتخب باده الوحيد، ليرفع رصيده إلى 8 

الكبرى. ومنذ كأس  البطوالت  أهــداف خــال 
أربعة العبن فقط نجحوا  فــإن  العالم 2014 
في التسجيل أكثر من شاكيري. وصنع فلور 
الــهــدف الــســويــســري بــعــد »أســيــســت« مثالي 
ــــرد الحـــقـــًا مـــن قبل  إلــــى شـــاكـــيـــري، ولــكــّنــه ُطـ
الــحــكــم، لــيــصــبــح ثــانــي العـــب فـــي مــنــافــســات 

بــطــولــة أوروبــــــا يــصــنــع هـــدفـــًا ثـــم يـــطـــرد في 
منتخب سويسرا ضد  نفسه. وسجل  اللقاء 
إســبــانــيــا، الــهــدف الــثــامــن فــي رصــيــده خــال 
هـــذه الــنــســخــة، لــيــعــادل عـــدد أهـــدافـــه فـــي كل 
مــشــاركــاتــه الــســابــقــة، وهـــو مـــا يــؤكــد تميزه 

خال هذه النسخة رغم خروجه.

إسبانيا تعبر عقبة سويسرا 
بقمة األرقام المثيرة

القارية، بعدما توج باللقب عام 1968، ونال 
الوصافة في نسختي 2000 و2012، فيما حل 
ويــشــارك  و1988.   1980 نسختي  فــي  رابــعــًا 
العاشرة في تاريخه  للمرة  منتخب إيطاليا 
ــة لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــيــ ــم أوروبــ ــ بــبــطــولــة كــــأس األمـ
والــســابــعــة عــلــى الـــتـــوالـــي، مــنــذ أن غــــاب عن 
توج  الــتــي   ،1992 عــام  فــي  الشهيرة  النسخة 
بها منتخب الدنمارك حينها، وشّكل مفاجأة 
كبيرة لجميع الجماهير الرياضية. وواصل 
القياسية،  األرقـــام  تحقيق  إيطاليا  منتخب 
بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي في 
بطولة كأس األمــم األوروبية 2020، ما جعل 
ــــدرب روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي يـــعـــززون  ــال املــ ــ رجـ
رقــمــهــم الــقــيــاســي فــي عـــدد املــواجــهــات، التي 
لم يتذوقوا فيها طعم الخسارة إلى 32 لقاء 
)27 فــوزًا وخمسة تــعــادالت(، من بينهما 13 

انتصارًا متتاليًا.
وتـــعـــود آخـــر خـــســـارة ملــنــتــخــب إيــطــالــيــا إلــى 
العاشر من شهر سبتمبر/ أيلول عام 2018، 
عــنــدمــا اســـتـــطـــاع مــنــتــخــب الــبــرتــغــال الــفــوز 
األمم  دوري  منافسات  ضمن  نظيف،  بهدٍف 
ــال روبــرتــو  األوروبــــيــــة لــكــرة الـــقـــدم، لــكــن رجــ
يسيرون  بــأنــهــم  للجميع  أثــبــتــوا  مانشيني 

بالطريق الصحيح صوب اللقب.
واســـتـــطـــاع مــنــتــخــب إيــطــالــيــا تــأكــيــد تــفــوقــه 
بلجيكا،  منتخب  مــنــافــســه  عــلــى  الــتــاريــخــي 
بعدما حقق الــفــوز فــي 15 مــبــاراة، مــن أصل 
23 مــواجــهــة جــمــعــت بينهما، فــيــمــا تــلــقــى 4 
هزائم فقط، وتعادل في 4 مناسبات بجميع 

املسابقات.
في املقابل، فشل منتخب بلجيكا، الثالث في 
مــونــديــال روســيــا عــام 2018، فــي مشاركته 
الثانية على التوالي في بطولة كأس األمم 
األوروبية لكرة القدم، بعدما خرج من ربع 
النهائي عام 2016، والسادسة في تاريخه 
فـــي بــلــوغ نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــالــثــة، 
وعــجــز عـــن تـــكـــرار إنـــجـــازه عـــام 1980 على 
أمــام  النهائية  املــبــاراة  خسر  عندما  األقـــل، 
بهدفن  الــغــربــيــة  أملــانــيــا  مــنــافــســه منتخب 
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أكد منتخب إيطاليا تفوقه التاريخي على منافسه 
منتخب بلجيكا، بعدما حقق الفوز الـ15، من أصل 23 

مواجهة جمعت بينهما بجميع المسابقات

)Getty( أضاع لوكاكو العديد من الفرص أمام إيطاليا

)Getty( »2020 فرحة منتخب إيطاليا بالوصول إلى نصف نهائي »يورو

)Getty( سيطرت إيطاليا على المواجهة أمام بلجيكا

المواجهة شهدت إثارة كبيرة )ديمتري غلوبوفتيش/األناضول(

أوناي سيمون حصد جائزة الالعب األفضل في اللقاء )ديمتري غلوبوفتيش/أناضول(

مــقــابــل هـــدف وحـــيـــد، عــلــمــًا أن »الــشــيــاطــن 
الــُحــمــر« حــقــقــوا املـــركـــز الــثــالــث عـــام 1972، 
عــنــدمــا خــســروا أمـــام املــجــر بــهــدفــن مقابل 

هدف.
األفضلية  إيــطــالــيــا صــاحــب  وكـــان منتخب 
ــام مــنــافــســه  ــ املــطــلــقــة فــــي الــــشــــوط األول أمــ

مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا، بــعــدمــا اســـتـــحـــوذ على 
الكرة، لكن دون خطورة على الحارس تيبو 
روميلو  النجم  رفـــاق  اعتمد  فيما  كــورتــوا، 
ــادوا  ــ ــدة، وكـ ــرتــ لـــوكـــاكـــو عــلــى الــهــجــمــات املــ
الـــحـــارس  لــكــن  األول،  الـــهـــدف  يــســجــلــوا  أن 
ــا نــجــح بــالــتــصــدي  ــ ــارومـ ــ جــانــلــويــجــي دونـ
ملحاولتن، األولــى كانت لكيفن دي بروين، 

والثانية للمهاجم العماق لوكاكو.
ونجح منتخب إيطاليا في استغال الخطأ 
وافتتح  بلجيكا،  لاعبي  الــفــادح  الــدفــاعــي 
في  بــهــدفــه  املـــبـــاراة  نتيجة  بــاريــا  نيكولو 
)31(، لــيــضــف بـــعـــدهـــا زمــيــلــه  الـــدقـــيـــقـــة الـــــــــــ
ولورنزو إينسينيي الهدف الثاني بطريقة 
كورتوا  تيبو  الحارس  عجز  للغاية،  رائعة 

)44(. ومع  ـــ الــ الدقيقة  فــي  التصدي لها  عــن 
اقتراب نهاية الشوط األول، حصل منتخب 
ــزاء، مـــا جــعــل نــجــوم  ــ بلجيكا عــلــى ركــلــة جـ
تقنية  لتتدخل  عليها،  يعترضون  إيطاليا 
الفيديو املساعد »فــار«، وتؤكد صحة قرار 
روميلو  الــنــجــم  لتنفيذها  لينبري  الــحــكــم، 
الــذي نجح بتسجيلها فــي شباك  لــوكــاكــو، 
)47( من  الــحــارس دونــارومــا في الدقيقة الــــ
الوقت اإلضافي. وفي الشوط الثاني، حاول 
وأضـــاع  الـــتـــعـــادل،  إدراك  بلجيكا  مــنــتــخــب 
نــجــومــه الكثير مــن الــفــرص، وعــلــى رأســهــا 
إهــــــــدار رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو فـــرصـــة خــطــيــرة 
من  إيطاليا  منتخب  مــدافــع  تمكن  للغاية، 
التصدي لها بطريقة رائعة، جعلته يساهم 

بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى نــتــيــجــة الـــلـــقـــاء. مــــن جــهــة 
أخــرى، تغنت الصحف اإليطالية بانتصار 
»األزوري« املبهر، بعد مستوى مميز أثبتت 
تحت  تألقها  اإليطالية  الكتيبة  خاله  مــن 
قـــيـــادة املـــديـــر الــفــنــي روبـــيـــرتـــو مــانــشــيــنــي. 
وكــتــبــت صحيفة )غــازيــتــا ديــلــو ســبــورت( 
ــدور  ــ الـــشـــهـــيـــرة: »إيـــطـــالـــيـــا الـــخـــابـــة فــــي الـ
يغرقان  وإنسيني  بــاريــا  النهائي!  نصف 
)كــوريــري  صحيفة  أمـــا  لــوكــاكــو«،  بلجيكا 
ديلو سبورت( فعنونت: »إيطاليا تطير إلى 
يرسان  وإنسيني  بــاريــا  النهائي!  نصف 
إشــارة  في  بلجيكا«،  إلــى  لوكاكو وميرتنز 
واضــحــة إلــى الــرضــا الــتــام عما قدمه رجــال 

مانشيني في املسابقة القارية حتى اآلن.

يـورو بـازار

فشلت بلجيكا في 
الوصول إلى نصف نهائي 

اليورو للمرة الثانية

ــــوداع املخيب  ال الــعــديــد مــن األزمــــات بمنتخب فــرنــســا، بعد  ■ عصفت 
لقاء  فــي  ـــــ16،  ال فــي دور  أمـــام ســويــســرا  بالهزيمة  يـــورو 2020،  لبطولة 
خسره بفارق ركالت الجزاء الترجيحية. وبعد أزمة رابيو وبوغبا، ومن 
بعدها مبابي وغريزمان، ظهر مقطع فيديو مسرب على مواقع التواصل 
االجتماعي، يظهر فيه مهاجم فرنسا وبرشلونة عثمان ديمبيلي، وهو 
الــيــورو،  فــي  فرنسا  منتخب  إقــامــة  بمقر  آسيويني  عاملني  مــن  يسخر 
بحسب تقرير لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية. وبني املقطع، أن فنيني 
بالفندق،  الــالعــب  غــرفــة  فــي  تكنولوجية  حــل مشكلة  يــحــاولــون  كــانــوا 
السخرية  في  غريزمان،  زميله  وبحضور  برشلونة  جناح  شــرع  حيث 
من مظهرهم ولغتهم و«التقدم التكنولوجي« املفترض لبلدانهم. ويمكن 
بالقول:  غريزمان  يخبر  وهو  السابق  دورتموند  بوروسيا  نجم  سماع 
»كل هذه الوجوه القبيحة، فقط حتى تتمكن من لعب )PES( )كرة القدم 
البالغ  الــالعــب  أضــاف  ثــم  بالخجل؟«،  تشعر  أال  بلي ستيشن(،  بجهاز 
اللغة املتخلفة؟«. وقــال بعدها ألحد  نــوع هــذه  العمر 24 عــامــا: »مــا  مــن 

العاملني »هل أنت متقدم تكنولوجيًا في بلدك أم ال؟«. من جهة أخرى، أكد 
تقرير للصحيفة ذاتها، أن الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل 
االجتماعي، يعتقد أنه قديم ولم يتم تسجيله خالل اليورو هذا الصيف، 
ألن َقصة شعر غريزمان مختلفة عن تلك التي ظهر فيها خالل البطولة.

■ تعّرض ظهير أيسر منتخب إيطاليا لكرة القدم، ليوناردو سبيناتزوال، 
إلصــابــة فــي وتــر أخــيــل خــالل فــوز بـــالده على بلجيكا )2-1( فــي ربع 
نهائي »يورو 2020« في ميونيخ، بحسب ما ذكر االتحاد اإليطالي للعبة، 
»األزوري« بعد  املالعب. وتحدث مسؤولو  ما قد يبعده عدة أشهر عن 
املباراة عن »مؤشرات تدّل إلى تمزق في وتر أخيل األيسر« لالعب روما 
البالغ 28 سنة وأحد أفضل العبي »اليورو« حتى اآلن. وتحدثت وسائل 
إعالمية عن إمكانية غياب الالعب عدة أشهر بحال قطع في وتر أخيل. 
وحيا املدرب روبيرتو مانشيني العبه الذي خرج باكيًا في الدقيقة 79، 
في املؤتمر الصحافي، وقال إن »أول شيء هام أننا متأسفون ملا حصل 
مع سبينا ال يستحق هذه اإلصابة، كان يلعب بشكل جميل جدًا، كان 
بني األفضل في هذه البطولة«. هذا وقال زميله لورينزو إنسينيي »هذه 

خسارة كبيرة. سنحاول قدر اإلمكان بلوغ النهائي ألجله«.

أنــدري سيلفا، عقدًا ملدة  الــقــدم،  لكرة  البرتغالي  املنتخب  وّقــع مهاجم   ■
خمس سنوات مع اليبزيغ األملاني قادمًا من فريق أينتراخت فرانكفورت، 
الــــ25 سنة 28 هدفًا فــي بطولة  ابــن  الجديد. وسجل  وفــق مــا أعلن فريقه 
ترتيب  الثاني في  املركز  ليحتل  األملاني في موسم 2021-2020  الــدوري 
الهدافني خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ )41(. 
خــدمــات سيلفا  على  اليبزيغ حصل  أن  املحلية  »بيلد«  وذكـــرت صحيفة 
مقابل 23 مليون يورو )27 مليون دوالر(، وسيتقاضى حوالي 4 ماليني 
يورو في املوسم. ويطمح البرتغالي الذي دخل بدياًل في ثالث مباريات مع 
املنتخب في »اليورو« الحالي، إلى خوض منافسات بطولة أبطال أوروبا مع 
اليبزيغ بعد أن حل فرانكفورت خامسًا في منافسات »البوندسليغا« هذا 
املوسم. وقال املهاجم الذي سجل 40 هدفًا في 57 مباراة في الدوري خالل 
يملك  اليبزيغ.  مع  الجديد  التحدي  إلــى  »أتطلع  فرانكفورت:  مع  موسمني 
النادي طموحًا كبيرًا وأريد أن أساعده في تحقيق ذلك بتسجيلي أكبر عدد 
من األهداف. أريد أن ألعب على أعلى املستويات وهذا يعني دوري األبطال«.

حسين غازي

صديقي املشجع األملاني ومعه مساند للمنتخب الفرنسي في املقهى. 
الكمية  ضعف  يدخن  إيطاليا،  فيها  تلعب  أمسية   

ّ
كــل نرجيلته  يضع 

املـــعـــتـــادة، يــحــاكــي الــاعــبــن عــبــر الــشــاشــة، يــتــوســلــهــم إلنـــهـــاء األمـــور 
 

ّ
والتسجيل في شباك جيانلويجي دوناروما، لكنه يعود أدراجه في كل
ليلة إلى بيته يجّر أذيال الخيبة. مع انطاق دور الـ16، واجهت إيطاليا 
الــنــمــســا، اصــطــف صــديــقــي مــشــجــع أملــانــيــا إلـــى جــانــب زمــيــلــه مناصر 
 كرة ألرنوتوفيتش وأالبا بشكٍل جنوني، 

ّ
فرنسا. كانا يتفاعان مع كل

لم أرهما حتى بهذه الحالة حن كان املنتخب الذي يحبانه يلعب، وكأن 
إيطاليا تشّكل عقدة بالنسبة لهما، ال أعلم ما السبب، لكنه أمٌر غريب، 
وحالة ال بّد أن تدرس أكثر. خرج منتخب أملانيا بعدها ومن ثم فرنسا 
العيون  املــبــاراة،  بــدأت  بلجيكا.  إيطاليا بسيف  وتــوعــدا  البطولة،  مــن 
كانت تحدق إلى شاشة التلفاز بلهفة، خيبة أولى بقدم باريا وثانية 

من إينسيني، ثم جاءت فرحتهما العارمة بركلة الجزاء.
ــذات الــطــريــقــة ومــعــهــمــا مشجع  ــ ــر لــحــظــة يــتــصــرفــان بـ بــقــيــا حــتــى آخــ
لــلــبــرتــغــال، ال أعــلــم ملــــاذا كـــان فــي صــّفــهــمــا، لــكــن فــي الــحــقــيــقــة، شــعــروا 
بالصدمة بعد كرة سبينازوال ولوكاكو، لكن أمــواج أحامهم تكسرت 

في نهاية األمر...

ملعب 
ُحــر

يشجع الجميع... إال إيطاليا
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نظيره  البرازيلي  املنتخب  أطــاح 
التشيلي بصعوبة كبيرة من ربع 
نــهــائــي بــطــولــة »كـــوبـــا أمــيــركــا«، 
بــعــد الــتــفــوق عليه بــهــدف نــظــيــف، ليضمن 
وجــــــــوده بــــن األربـــــعـــــة الـــكـــبـــار فــــي املـــربـــع 
يواجه  أن  2021، على  عــام  لنسخة  الذهبي 
منتخب بــيــرو فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، 
يوم الثالثاء القادم. وفي مباراة صعبة جدًا 
على املنتخب البرازيلي، فاز األخير بهدف 
دقيقة  بــعــد  باكيتا  لــوكــاس  سجله  نظيف 
واحدة من دخوله بدياًل لروبيرتو فيرمينو، 
جيسوس،  غابريال  املهاجم  طــرد  وشهدت 
عند الدقيقة الـ 48، إثر ارتكابه خطأ خطيرا 
عــلــى أرض املــلــعــب. وفـــي الــتــفــاصــيــل، دخــل 
لــــوكــــاس بــاكــيــتــا أرض املـــلـــعـــب بــــديــــاًل فــي 
إثر  سريعا  هدفا  ليخطف  الثاني،  الــشــوط 
تــمــريــرة رائــعــة مــن الــنــجــم نــيــمــار دا سيلفا 
عــنــد الــدقــيــقــة 47 مــن املــواجــهــة. لــكــن لسوء 
حظ البرازيل أكملت املباراة بعشرة العبن 
بعد الهدف بدقيقتن فقط، إثر طرد املهاجم 
اآلخــر غابريال جيسوس، إثر خطأ متهور 
اإلنكليزي  سيتي  مانشستر  العــب  ارتــكــبــه 
على أوخينيو مينا. رفع قدمه عاليا وركل 
ــع الــبــطــاقــة  ــ ــى رفـ ــ ــع الـــحـــكـــم إلـ ــ ــا دفـ مـــيـــنـــا، مــ

الحمراء في وجهه.
وبعد الطرد، سيطر املنتخب التشيلي على 
ــتـــحـــواذ إلــى  ــلـــت نــســبــة االسـ ــاراة ووصـ ــبــ املــ
حــوالــى 59% مــع 11 تــســديــدة على املــرمــى، 
ــت تــــصــــدى فــــيــــه حــــــــارس مــنــتــخــب  ــ ــ فـــــي وقـ
فرص  لخمس  بيكير،  أليسون  »الــســامــبــا«، 
حقيقية سانحة للتسجيل، ليحرم منتخب 

تشيلي التعادل امُلستحق.
 2015 نسختي  بطلة  تشيلي،  تستفد  ولـــم 
الـــعـــدديـــة، ووّدعــــت  األفــضــلــيــة  مـــن  و2016، 

تأهل البرازيل 
وبيرو

تأهلت البرازيل حاملة اللقب إلى الدور نصف النهائي لبطولة »كوبا أميركا«، 
برغم نقصها العددي لنحو شوط، بعد فوزها في ريو دي جانيرو على 
تخطت  التي  البيرو  مع  موعدًا  لتضرب  نظيف،  بهدف  تشيلي  منتخب 

باراغواي بركالت الترجيح
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رياضة

الــبــطــولــة وفــشــلــت فـــي هـــز شـــبـــاك منتخب 
»السامبا«، مع التنويه إلى أن حكم املباراة 
الدقيقة  فــي  فــارغــاس  ألغى هــدف إلدواردو 
الـــتـــي كشفتها  الــتــســلــل،  حـــالـــة  بــســبــب   63
املنتخب  كان  املقابل،  في  »الفيديو«.  تقنية 
البرازيلي األفضل في أول 45 دقيقة، وصواًل 
إلى طرد جيسوس الذي قلب املباراة ومنح 
األمــور  لتسير  تشيلي،  ملنتخب  األفضلية 
وفقًا للتوقعات بوصول املنتخب البرازيلي 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي، لــكــونــه واحـــدًا  إلـــى الـ
مــن أبـــرز املــرشــحــن لــلــوصــول إلــى النهائي 

واملنافسة على اللقب القاري.
وفي الشوط األول، سنحت للبرازيل أفضل 
فرصها في الدقيقة 20، عندما وجد النجم 
موقع  في  فيرمينو  روبرتو  املهاجم  نيمار 
أخفق  اإلنكليزي  ليفربول  العــب  لكن  جيد، 
إلــى شباك  الــوصــول مــن مسافة قريبة  فــي 

الحارس املخضرم كالوديو برافو.
وغّير باكيتا معالم املباراة بعد نزوله بدال 
مـــن فــيــرمــيــنــو فـــي الـــثـــانـــي، عــنــدمــا اخــتــرق 
الـــالعـــب الـــبـــالـــغ 23 ســنــة مــنــطــقــة تــشــيــلــي، 
مستفيدا من تمريرة نيمار وضعف تشتيت 
الدفاع، فأطلق كرة قوية برجله اليمنى من 
مسافة قريبة إلى يسار برافو )د.47(. وفي 
الــدقــيــقــة 69، لــعــب مــيــنــا عــرضــيــة وصــلــت 
بريريتون حّولها  بن  املولد  اإلنكليزي  إلى 

حارس  عارضة  على  هبطت  بعيدة  رأسية 
إيدرسون. في  اإلنكليزي  مانشستر سيتي 
املــقــابــل، أنــقــذ إيـــدرســـون منتخب الــبــرازيــل 
مــن هــدف آخــر فــي الدقيقة 78 إثــر تسديدة 
لــــــفــــــارغــــــاس، فــــــي حــــــن أخـــــفـــــق كـــــارلـــــوس 
ــة فــــي الــلــحــظــات  ــادلــ ــعــ ــيــــوس فــــي املــ بــــاالســ
العب  ســنــة(،   29( نيمار  ويبحث  األخــيــرة. 
بــاريــس ســـان جــرمــان الــفــرنــســي، عــن لقبه 
األول مـــع املــنــتــخــب الــبــرازيــلــي فـــي »كــوبــا 
األخيرة  النسخة  بعدما غاب عن  أميركا«، 
الـــتـــي تــــوج بــلــقــبــهــا بــســبــب اإلصــــابــــة، كما 
يــرصــد نــيــمــار املــتــوج مــع الــبــرازيــل بكأس 
الـــقـــارات عـــام 2013 وذهــبــيــة أوملــبــيــاد ريــو 
الــقــيــاســي  الـــرقـــم   ،2016 عــــام  جــانــيــرو  دي 
الــدولــيــة املسجلة باسم  فــي عــدد األهــــداف 
إذ تفصله  77 هدفًا،  بيليه برصيد  »امللك« 
عنه 9 أهداف فقط، بعدما سجل ثنائية في 

الحالية. النسخة 
ــاراة فـــي املــؤتــمــر  ــبــ وتـــحـــدث نــيــمــار بــعــد املــ
الصحافي وقال »بدأنا املباراة بشكل جيد 
جدًا، ثم سجلنا هدفًا. صمدنا بعدها أمام 
والعبن  جيدًا  منتخبًا  تملك  التي  تشيلي 
كــثــيــرًا، وكل  مــبــاراة صعبة  كــانــت  مميزين. 
املــنــتــخــب يــســتــحــق الــتــهــنــئــة«. فـــي املــقــابــل، 
تحدث نجم منتخب تشيلي، أرتورو فيدال، 
املرشح  املنتخب  أمـــام  »لــقــد خسرنا  قــائــاًل: 
لنيل اللقب، املنتخب الذي يلعب على أرضه. 

على األقل سنوّدع برؤوس مرفوعة«.
فــي املــقــابــل، شــكــا مــــدرب الــبــرازيــلــي تيتي 
مــجــددًا مــن ســـوء أرضــيــة املــالعــب، مطالبًا 
الـــدور نصف النهائي  بــعــدم إقــامــة مــبــاراة 
نيلتون سانتوس في ريو دي  على ملعب 
جانيرو. وعن طرد جيسوس، قال تيتي إن 
الالعب »لم يتعّمد أذية الخصم«. وستكون 

مواجهة ُمتجددة 
بين البرازيل وبيرو 

في نصف النهائي

زهير ورد

االهتمام  بـــاراغـــواي،  منتخب  مــدافــع  غوميز،  غوستافو  جلب 
خالل منافسات كوبا أميركا، التي تقام في البرازيل، بتهوره 
الــتــي جمعت منتخب بــالده  النهائي  الـــدور ربــع  خــالل مــبــاراة 
الحكم.  يــضــرب  وكـــاد  اعــتــدى على منافسه  أن  بعد  بــالــبــيــرو، 
ويتمتع غوميز بخبرة كبيرة ُيفترض أن تساعده على التعامل 
التي  القاتلة،  الفردية  الهفوات  وتجنب  الصعبة  الوضعيات  مع 
يدفع ثمنها رفاقه ولكن هذا لم يحصل في اللقاء األخير، ألنه 
سبق أن خاض عديدًا من التجارب، وخاصة مع نادي ميالن 
ــم يــنــجــح مــع هـــذا الــفــريــق، مــا جــعــلــه يرحل  اإليــطــالــي، ولــكــّنــه ل
سريعًا عن أسواره بحثًا عن فريق يناسبه. وبعد تجربة أولى 
مــع ليبرتاد فــي بــاراغــواي الــذي قضى معه ثالثة مــواســم من 
2011 إلى 2014، انتقل بعدها إلى فريق النــوس الــذي خاض 
معه أكثر من 70 مــبــاراة خــالل عامني، ليرصده نــادي ميالن 
الفريق  لم يشارك مع  أّنــه  إلى صفوفه، غير  اإليطالي ويضمه 
اإليطالي إال في 20 لقاء، غادر بعدها نحو بامليراس البرازيلي 
على سبيل اإلعارة، ثم في صفقة انتقال نهائي. وتألق غوميز 
بشكل واضح في البرازيل حيث أثبت أن فشله في إيطاليا قد 
التحسن  أوروبــا، وأثبت هذا  الحياة في  تأقلمه مع  لعدم  يعود 

خــالل بــدايــة منافسات كوبا أمــيــركــا، بما أّنــه كــان مــن أفضل 
املدافعني ووقع عليه االختيار ضمن تشكيلة الدور األول نظرًا 
إلى كل ما قدمه من مستوياٍت رائعة رغم التراجع الكبير الذي 

يعرفه منتخب باراغواي خالل السنوات األخيرة.
وبات غوميز يحمل شارة القيادة في املنتخب بالفترة األخيرة، 
وهو ما يزيد من حجم مسؤولياته. ويشارك غوميز بانتظام 
مع منتخب بــالده خالل الفترة األخيرة، وهو ما ساعده على 
رفع عدد اللقاءات الدولية الذي لعبها، إذ اقترب من خوض 50 
إلــى العــب في غاية األهمية بالنسبة  أّنــه تحول  لقاء، ما يثبت 
إلى املنتخب الذي يعتمد على خبرته من أجل استعادة مكانته 
تـــداول عديد من  أولـــى. كما  الــقــاري فــي مرحلة  على الصعيد 
نـــادي تشلسي  اهتمام  االنــتــقــاالت خبر  فــي  املختصة  املــواقــع 
أّنه بات  اإلنكليزي بالتعاقد مع مدافع بامليراس، بعد أن أظهر 
جاهزًا للعودة إلى املالعب األوروبية من جديد ويمكنه النجاح 
هذه املرة، خاصة وأن مشاركاته املتواصلة مع فريقه ساعدته 
يعاني منها.  كــان  التي  النقائص  وتـــدارك  قــدراتــه  على تطوير 
التسويقية  ووفق موقع ترانسفير ماركيت، فإن قيمة غوميز 
ارتفعت لتصل إلى 6 ماليني يــورو، وهو مؤشر إضافي على 
التطور الكبير الذي عرفه، وقد يغادر غوميز الدوري البرازيلي 

قبل نهاية عقده الذي يمتد إلى نهاية موسم 2024.

غوستافو غوميز
أثار المدافع غوستافو غوميز قائد منتخب باراغواي استغراب الجماهير 

الرياضية، بعدما قام باالعتداء على العب بيرو في كوبا أميركا

البرازيل تقترب 
من لقب جديد 
في »كوبا 
)Getty( »أميركا

)Getty( ديوكوفيتش يأمل الحفاظ على لقبه

حامل لقب الدوري اإلسبان

ــاراة املـــقـــبـــلـــة لـــلـــبـــرازيـــل ضــــد الـــبـــيـــرو  ــ ــبــ ــ املــ
ــادة لــنــهــائــي الــنــســخــة األخــيــرة،  بــمــثــابــة إعــ
ــّوج »ســيــلــيــســاو« بــلــقــبــه الــتــاســع  عــنــدمــا تــ
عـــلـــى أرضــــه  بــــفــــوزه )1-3(  املـــســـابـــقـــة،  فــــي 
ــل الــنــســخــة  ــرازيــ ــبــ ــافـــت الــ ــتـــضـ ــًا. واسـ أيــــضــ
الحالية في اللحظة األخيرة بعد استبعاد 
في  املضيفتن كولومبيا ملشاكل سياسية 
البالد، واألرجنتن بسبب انتشار فيروس 
»كــورونــا«. بلغ منتخب بيرو الــدور نصف 

بــاراغــواي  األول، منيت  الــشــوط  انتهاء  مــن 
بنكسة أخرى إثر طرد غوميز لنيله إنذاره 
عادل  ألونسو  جونيور  زميله  لكن  الثاني. 
األرقام )د.54(. وقبل انتهاء الوقت األصلي، 
اســتــعــاد يــوشــيــمــار يــوتــون الــتــقــدم للبيرو 
الـــوقـــت كــان  )د.80(، لــكــن ســيــنــاريــو نــهــايــة 
كاريو،  أنــدريــه  البيروفي  طــرد  مــع  مشوقا، 
مهاجم الهالل السعودي )د.84(، ثم تسجيل 
ــــدف الـــتـــعـــادل عـــبـــر غـــابـــريـــال  بـــــاراغـــــواي هـ

النهائي من بطولة كوبا أميركا املقامة في 
الــبــرازيــل، حتى 10 يــولــيــو/تــمــوز الــجــاري، 
ــفـــارق ركـــالت  ــوزه عــلــى بــــاراغــــواي بـ ــ بــعــد فـ
التعادل في  )4-3(، بعد  الترجيحية  الجزاء 
الشوطن األصلي واإلضافي بنتيجة كبيرة 
بــــاراغــــواي غــوســتــافــو  قـــائـــد  افــتــتــح   .)3-3(
جيانلوكا  لــكــن  )د.11(،  التسجيل  غــومــيــز 
ــادوال ســجــل ثــنــائــيــة فـــي الــدقــيــقــتــن 21  ــ البــ
ــبـــل ثــــوان  ــدم. وقـ ــقـ ــتـ و40 مـــانـــحـــًا الـــبـــيـــرو الـ

أفالوس )د.90(. وتأّلق حارسا املرمى بشكل 
ملفت في ركالت الترجيح، وهما املخضرم 
أنتوني سيلفا، حامي عرين باراغواي الذي 
تــصــدى لــركــلــتــي جـــــزاء، والـــحـــال ذاتــــه كــان 
مـــع بـــيـــدرو غــالــيــســي، حــــارس مــرمــى بــيــرو 
بــتــصــديــه لــكــرتــن أيـــضـــًا، مـــع الــتــنــويــه إلــى 
ــــدرت ركــلــتــي تــرجــيــح مــقــابــل 3  أن بــيــرو أهـ

لباراغواي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

عبور سهل لديوكوفيتش وخروج وجه رياضي
موراي في بطولة »ويمبلدون«

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف 
لقبه في بطولة  الــدفــاع عن  أول عامليًا، حملة 
ويــمــبــلــدون بــنــجــاح، ثــالــثــة الــبــطــوالت األربـــع 
ــد ســـــالم(،  ــ ــرانـ ــ الـــكـــبـــرى فــــي كـــــرة املــــضــــرب )غـ
ببلوغه الدور الرابع، إثر تغلبه على األميركي 
 ،4-6 كــودال  دينيس  التصفيات،  مــن  الصاعد 
عشرة  الثالثة  املـــرة  وهــي   .)7-9( و6-7  و3-6، 
الــرابــع  ــدور  الــ الــتــي يبلغ فيها ديــوكــوفــيــتــش 
)ثــمــن الــنــهــائــي( فــي 16 مــشــاركــة متتالية في 
بطولة ويمبلدون املتوج بلقبها خمس مرات، 

واملرة الـ 55 في بطوالت »غراند سالم«.
وفرض ديوكوفيتش، الساعي إلى لقبه الكبير 
الـ 20 ومعادلة الرقم القياسي في عدد األلقاب 
التقليديان،  منافساه  يتقاسمه  الــذي  الكبرى 
السويسري روجيه فيدرر، واإلسباني رافايل 
نادال، الغائب األبرز عن ويمبلدون هذا العام، 
أفــضــلــيــتــه فــي املــجــمــوعــتــن األولــــى والــثــانــيــة 
 »نولي« عانى نسبيًا 

ّ
وكسبهما بسهولة. لكن

فـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي اضــطــر خــاللــهــا 
تــعــادل 6-6 وفــرض  إلــى  إلــى قلب تخلفه 4-1 
شوط فاصل كرر فيه األمر ذاته عندما تخلف 
محققًا   ،7-9 ملصلحته  يحسمه  أن  قــبــل   ،4-1
ـــ75 فــي مــالعــب نـــادي عــمــوم إنــكــلــتــرا.  فـــوزه الــ
ويــلــتــقــي ديــوكــوفــيــتــش فـــي الـــــدور املــقــبــل مع 

قال  اللقاء  عقب  غارين.  كريستيان  التشيلي، 
الثالثة،  املجموعة  بداية  »منذ  ديوكوفيتش: 
كانت املباراة متقاربة جدًا. كان حظه )يقصد 
كودال( سيئًا بعض الشيء في الشوط الفاصل، 
ألّنــــه كــــان فـــي املــقــدمــة مــعــظــم الـــوقـــت، لكنني 
وجدت طريقة املرور«. وأضاف الصربي الذي 
الرجل  لقبن كبيرين ليصبح  يقف على بعد 
الثالث فقط في التاريخ واألول منذ رود اليفر 
في عــام 1969، يحرز األلــقــاب األربــعــة الكبرى 
)تواليًا أو في عام واحد(: »إّنها عالمة مميزة 
 ريــاضــي مــحــتــرف، أّنـــك ال تستسلم أبـــدًا. 

ّ
لــكــل

أحــاول دائمًا بذل أقصى ما لــدّي، وخصوصًا 
عند لعب واحــدة من أكبر البطوالت«. وتابع: 
»عندما كنت طفاًل، كنت أحلم بالفوز ببطولة 

ويمبلدون«.
ــــدري روبــلــيــف، الــخــامــس  وعـــانـــى الـــروســـي أنـ
لــبــلــوغ ثــمــن الــنــهــائــي، إذ احـــتـــاج إلــــى قــرابــة 
فابيو  اإليطالي  عقبة  لتخطي  ثــالث ســاعــات 
فونييني بثالث مجموعات لواحدة: 6-3 و7-5 
و6-4 و6-2. وهذه املرة األولى التي يصل فيها 
ــدور فـــي الــبــطــولــة  ــ ـــ23 عــامــًا إلـــى هـــذا الـ ــ ابـــن الـ
اإلنكليزية التي يشارك في قرعتها الرئيسية 
الثاني عامي  الـــدور  مــن  )خــرج  الثالثة  للمرة 
عامي  التصفيات  يتجاوز  ولــم  و2019   2017
الــثــانــي  فــــوزه  تحقيقه  وبــعــد  و2016(.   2015
)تــغــلــب عليه في  املــوســم عــلــى فونييني  هـــذا 
ــة املـــحـــتـــرفـــن( والـــثـــالـــث فــقــط من  ــطـ كــــأس رابـ
ــل ثـــمـــانـــي مـــواجـــهـــات بــيــنــهــمــا. ويــلــتــقــي  ــ أصـ
روبليف في املباراة املقبلة مع املجري مارتون 
فوشوفيتش، الفائز على األرجنتيني دييغو 
و3-6،   ،3-6 عـــاملـــيـــًا  ــع  ــاسـ ــتـ الـ ــفـــارتـــســـمـــان،  شـ
أنــدي  البريطاني  وعــانــى  و4-6.   ،)8-6( و7-6 
)2013 و2016(  مــرتــن  الــلــقــب  ــــوراي حــامــل  مـ
ــــروج لـــه فـــي ويــمــبــلــدون مــنــذ 16  مـــن أبـــكـــر خـ
عامًا بسقوطه في الدور الثالث أمام الكندي، 
الــثــانــي عشر  املصنف  دينيس شــابــوفــالــوف، 
التي  األولـــى  املـــرة  عامليًا 6-4، 6-2، 6-2. وهــي 
عامليًا سابقًا و118  أول  املصنف  فيها  يخرج 
حاليًا من هذا الدور منذ مشاركته األولى في 

 18 عامًا في 2005.
ّ

سن
وبلغ الدور الرابع اإلسباني روبرتو باوتيستا 
أوغـــــوت، املــصــنــف عــاشــرًا عــاملــيــًا بــفــوزه على 
األملاني دومينيك كوبفر 7-5، و6-1، و6-7 )7-

كــارن خاتشانوف املصنف 25  4(، والــروســي 
 ،3-6 تيافو  فرانسيس  األمــيــركــي  على  بــفــوزه 
و6-4، و6-4. وهي املرة الثانية من أصل أربع 
مشاركات يصل فيها ابن الـ 25 عامًا إلى الدور 

الرابع في مالعب عموم إنكلترا.
)فرانس برس(  
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تقرير

طوكيو 2020 تدرس عدم حضور الجمهور 
مع تزايد إصابات كورونا

قال منظمو أوملبياد طوكيو 2020، إّنهم يدرسون إقامة املنافسات خلف أبواب مغلقة 
بسبب زيـــادة اإلصــابــات بفيروس كــورونــا، بــداًل مــن السماح فقط بــدخــول 10 آالف 
اللجنة املنظمة،  شخص، كما كانوا قد حــددوا قبل أقل من أسبوعني. وقالت رئيسة 
سيكو هاشيموتو، في مؤتمر صحافي، إّن الدولة املضيفة »مستعدة« إلقامة الفعاليات 
من دون جمهور إذا قررت السلطات ذلك بسبب زيــادة اإلصابات. من جهتها، قالت 
حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، إّن املنافسات التي تجري خلف أبواب مغلقة »ينبغي 
اعتبارها أحد الخيارات الرئيسية«، في ضوء الوضع في منطقة العاصمة، حيث تتزايد 
اإلصابات منذ رفع الحظر بحالة الطوارئ الصحية في 21 يونيو/ حزيران املاضي. 
إلــى 10 آالف  كــانــوا سيسمحون بما يصل  أّنــهــم  املنظمون  أعلن  الــيــوم نفسه،  وفــي 
متفرج في مدرجات األلعاب األوملبية، لكّنهم أشاروا إلى أّنهم يحتفظون بخيار إقامة 
مسابقات من دون جمهور. وتخطط اللجنة املنظمة والسلطات اليابانية لعقد اجتماع 
الوضع في  لتحليل  املقبل،  الدولية، نهاية األسبوع  اللجان األوملبية  جديد مع رؤســاء 

اليابان، واتخاذ قرار جديد بشأن حضور الجمهور.

بيلي غيلمور يرحل معارًا لصفوف نورويتش سيتي
انــتــقــل االســكــلــتــنــدي الــشــاب بيلي غــيــلــمــور، العـــب وســـط تشيلسي اإلنــكــلــيــزي، إلــى 
صفوف نورويتش سيتي اإلنكليزي، معارًا ملدة موسم واحد، وشارك غيلمور )20 
عامًا( أخيرًا مع منتخب بالده في بطولة »يورو 2020«، لكّنه اضطر إلى عزل نفسه 
بكورونا.  إصابته  تبينت  بعدما  املجموعات،  بــدور  إنكلترا  أمــام  التعادل سلبًا  عقب 
وكان غيلمور قد انضم إلى »البلوز«، آتيًا من غالسكو رينجرز االسكتلندي، ولعب 
إلى  الــذي صعد  لنورويتش سيتي  انتقاله معارًا  قبل  اللندني،  الفريق  22 مباراة مع 

البريمييرليغ أخيرًا.

ماتا يُجدد عقده مع يونايتد لموسم آخر
أعلن فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي تجديد عقد صانع األلعاب اإلسباني، خوان 
ماتا، ملوسم آخر، ليخوض بالتالي ثامن مواسمه بقميص فريق »الشياطني الحمر«. 
انتهى يوم 30 يونيو/ حزيران املاضي، ليستمر في  وكــان عقد ماتا )33 عامًا( قد 
آتيًا من تشيلسي، ليكسب  إليها عــام 2014،  التي كــان قد وصــل  مدينة مانشستر 
هناك حّب الجماهير والنادي العريق. وشارك ماتا في 273 مع مانشستر، وسجل 51 
ج معه بأربعة ألقاب: كأس الرابطة والدرع الخيرية وكأس االتحاد اإلنكليزي  هدفًا، وُتوِّ
والــدوري األوروبــي. وأوضح بيان النادي أّن »ماتا، املعروف عنه سحره داخل امللعب 
وبأخالق الفرسان خارجه، أصبح أحد الالعبني األكثر شعبية في تاريخ يونايتد، وهو 
يحظى باحترام كبير بني زمالئه«. وكان ماتا الذي ترعرع بصفوف ناشئي فريق ريال 
مدريد اإلسباني، قد استهل مشواره كالعب كرة قدم محترف في صفوف فالنسيا 
اإلسباني عام 2007، لينتقل منه إلى تشيلسي اإلنكليزي الذي لعب معه ثالثة مواسم 

قبل االنتقال إلى يونايتد.

وفاة سائقة الدراجات البلجيكية فيرشورين بالسرطان
الدراجات  سباق  وصيفة  فيرشورين،  جوليان  البلجيكية،  الــدراجــات  سائقة  توفيت 
األوروبية عام 2015، عن عمر 31 عامًا نتيجة إصابتها بورم في املخ عام 2018، وفقًا 
البلجيكي  البلجيكي للدراجات أول من أمس الجمعة. وذكر االتحاد  ملا أعلن االتحاد 
لركوب الدراجات على حسابه في »تويتر«: »يشعر الجميع في االتحاد بحزن عميق 
)الخميس( عن عمر 31  املاضية  الليلة  املنّية  التي وافتها  لوفاة جوليان فيرشورين، 
سنة. اشتهرت جوليان بروحها القتالية، لكّن األهم من ذلك أّنها كانت زميلة وصديقة 

رائعة. مشاعرنا مع عائلتها‹‹. 
وقالت فيرشورين في إبريل/ نيسان 2018 قبل خضوعها لعملية جراحية في املخ 
عقب تشخيص إصابتها بالسرطان: »اآلن أجري سباقًا صعبًا للغاية، لكّنني مصممة 
على العودة؛ ألّنني عنيدة ومحاطة بأبوين ومتابعني رائعني. يمألني األمل في تحقيق 

نتيجة جيدة«.

على هامش الحدث


