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رياضة

وّدع النجم النرويجي الشاب مارتن أوديغارد، 
جماهير فريق أرسنال، برسالة مؤثرة نشرها 

على وسائل التواصل، وذلك بعد أيام من انتهاء 
رحلته في النادي اإلنكليزي. وكتب الالعب على 
 على الستة أشهر التي 

ً
حساباته: »شكرًا جزيال

قضيتها هنا، ستترك هذه الفترة التي أمضيتها 
 أعضاء 

ّ
في أرسنال أثرًا في قلبي. أريد أن أشكر كل

ني جزء من 
ّ
الفريق والذين شعرت معهم كأن

 الجماهير«.
ّ

العائلة منذ اليوم األول، وأشكر كل

أكد نجم كرة املضرب، السويسري روجيه 
 الصربي نوفاك ديوكوفيتش، هو 

ّ
فيدرر، أن

املرشح األول للفوز بلقب بطولة »ويمبلدون« 
البريطانية، وذلك بعد تأهلهما إلى ثمن النهائي. 

وقال فيدرر عند سؤاله عن اإلسباني رافاييل 
نادال وديوكوفيتش: »هما يقدمان مستويات 

 ديوكوفيتش يقدم أداء مبهرًا مؤخرًا. 
ّ
مميزة، لكن

وأعتبره املرشح األول للفوز باللقب، فمواجهته 
في أّي دور ستكون صعبة«.

لم يتمكن األسترالي نيك كيريوس من استكمال 
مباراته في الدور الثالث من منافسات بطولة 

»ويمبلدون« للتنس، أمام الكندي فيلكس أوجر 
ألياسيم، وانسحب في املجموعة الثالثة لإلصابة. 

وتعرض كيريوس إلصابة في البطن خالل 
ه تمكن من االستمرار حتى 

ّ
املجموعة األولى، لكن

انتهاء املجموعة، ومع ذلك، انسحب قبل تفاقم 
املشكلة واعتذر للجمهور املوجود في املدرجات 

إلنهائه اللقاء قبل الوقت املقرر.

مارتن أوديغارد 
يودع فريق أرسنال 

برسالة مؤثرة

فيدرر: ديوكوفيتش هو 
المرشح األول للتتويج 
ببطولة »ويمبلدون«

نيك كيريوس ينسحب 
من بطولة »ويمبلدون« 

للتنس لإلصابة

سّجل كريس 
ميدلتون 32 
نقطة وقاد 
فريق ميلووكي 
باكس إلى أّول 
نهائي له في 
دوري كرة 
السلة األميركي 
للمحترفين 
منذ 47 عامًا، 
بفوزه على 
مضيفه أتالنتا 
هوكس )118 
- 107(. وحسم 
باكس سلسلة 
نهائي المنطقة 
الشرقية )4 - 2( 
أمام هوكس، 
ليتأهل إلى 
المباراة النهائية 
في بطولة 
الدوري للمرة 
األولى منذ عام 
.1974

)Getty( ميلووكي باكس يُريد المنافسة على اللقب هذا الموسم

ميلووكي يقصي أتالنتا

Monday 5 July 2021
االثنين 5 يوليو/ تموز 2021 م  25  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2499  السنة السابعة



إنكلترا تستعرض 
تأهل ُمستحق 

إلى نصف النهائي
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قتيبة خطيب

إلـــى نصف  إنــكــلــتــرا  وصـــل منتخب 
نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 
فــــوزًا مستحقًا  حــقــق  بــعــدمــا   ،2020
على منافسه منتخب أوكرانيا بأربعة أهداف 
مــقــابــل ال شــــيء، فـــي املــواجــهــة الــتــي جمعت 
العاصمة  في  »أوملبيكو«  ملعب  في  بينهما 
اإليطالية روما، ضمن منافسات ربع نهائي 

املسابقة القارية.
منافسه منتخب  إنكلترا  ُيمهل منتخب  ولم 
أوكــرانــيــا ســوى 4 دقــائــق فقط، بعدما تمكن 
األول،  الهدف  هــاري كني من تسجيل  القائد 
رحيم  زميله  مــن  متقنة  تمريرة  تلقيه  عقب 
العبني   6 خـــداع  اســتــطــاع  الـــذي  ستيرلينغ، 

باكو ـ العربي الجديد

أنــــهــــى مــنــتــخــب الــــدنــــمــــارك أحـــــــام مــنــافــســه 
مــنــتــخــب جــمــهــوريــة الــتــشــيــك فـــي بــطــولــة أمــم 
الــقــدم 2020، بعدما تغلب عليه  لكرة  أوروبـــا 
بــهــدفــني مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد، فـــي املــواجــهــة 
القوية التي جمعت بينهما على ملعب »باكو 
األوملــــبــــي« فـــي الــعــاصــمــة أذربـــيـــجـــان، ضمن 

منافسات ربع نهائي املسابقة القارية.
واســتــطــاع منتخب الــدنــمــارك الـــوصـــول إلــى 
القارية للمرة األولى،  نصف نهائي املسابقة 
مــنــذ عـــام 1992، حــني تـــوج بلقب الـــيـــورو، ما 
املربع  فــي  إنكلترا  منتخب  يــواجــه  سيجعله 
ــود الــثــاثــة«  ــ ــ الـــذهـــبـــي، بــعــدمــا أقـــصـــى »األسـ
منتخب  وقــلــب  أوكــرانــيــا.  منتخب  منافسهم 
 األرقــام كانت 

ّ
الدنمارك جميع التوقعات، ألن

ـــــى تـــفـــوق مــنــتــخــب الـــتـــشـــيـــك، الــــذي  تــشــيــر إل
فــي مواجهتني، األولـــى كانت  الــفــوز  استطاع 
املــجــمــوعــات بهدفني مقابل ال شيء  فــي دور 
فــي »يـــورو 2000«، والــثــانــيــة فــي ربــع نهائي 
»يــورو 2004«، بنتيجة ثاثة أهــداف نظيفة. 
وافتتحت الدنمارك التسجيل من أول فرصة 
ســـنـــحـــت لــــهــــا. فـــبـــعـــد ركـــنـــيـــة نـــفـــذهـــا مـــدافـــع 
الرســن،  ستروغر  ينس  اإليطالي،  أودينيزي 
رأسية  وحولها  ديايني  توماس  لها  ارتقى 
فاتسليك  توماش  الحارس  الشباك عجز  في 
عـــن صـــدهـــا )5(. وهــــو الـــهـــدف الـــســـادس في 
مسيرة العــب بــوروســيــا دورتــمــونــد األملــانــي 
املنتخب  وضــاعــف  بــــاده.  منتخب  بقميص 
ــاركـــي الــنــتــيــجــة بـــعـــد هــجــمــة ســريــعــة  ــمـ الـــدنـ
ــيــــســــرى وتــــمــــريــــرة عــرضــيــة  عـــلـــى الـــجـــهـــة الــ
ــدافــــع أتـــاالنـــتـــا  بــالــجــهــة الـــخـــارجـــيـــة لـــقـــدم مــ

ــام  ــرت مــــن أمــ ــ ــلـــي، مـ ــايـ ــيـــم مـ ــالــــي، يـــواكـ اإليــــطــ
كاسبر  زميله  لتجد  برايثويت،  مــارتــن  رأس 
بقدمه  أودعــهــا  الخلف  من  املندفع  دولبيرغ، 
 هــدفــه الــثــالــث في 

ً
فــي الــشــبــاك )42(، مــســجــا

وهو  في مسيرته.  الدولي  والعاشر  البطولة 
الدنماركي  للمنتخب  عشر  الــحــادي  الــهــدف 
فــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة، ليحقق أفــضــل سجل 

هــجــومــي لـــه فـــي بــطــولــة كــبــرى بـــفـــارق هــدف 
 10(  1986 املكسيك  مــونــديــال  فــي  حققه  عما 

أهداف(. 
ــرى املــــــــدرب الــتــشــيــكــي  ــ ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أجـ
ــــل مــيــكــايــل  ــــادخـ تـــبـــديـــلـــني بـــــني الــــشــــوطــــني، فـ
ــــوب يـــانـــكـــتـــو، بــــــداًل مــن  ــاكـ ــ كــرمــيــنــتــشــيــك، ويـ
لـــوكـــاش مـــاســـوبـــوســـت، وتــــومــــاش هــولــيــش، 

لتنشيط فريقه، ما انعكس إيجابًا مع تمريرة 
مــن فــاديــمــيــر كــوفــال داخــــل املــنــطــقــة تابعها 
من  بالرغم  الشباك  في  باتريك شيك  املهاجم 

مضايقة يانيك فيسترغارد )49(.
وصعد شيك إلى صدارة هدافي »يورو 2020« 
بــرصــيــد 5 أهـــــداف مــتــســاويــًا مـــع الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو، كما حقق هدفه السادس 

شيك  وعــــادل  بــــاده.  منتخب  بقميص  عــشــر 
أيــضــًا بــهــدفــه الــخــامــس رقـــم مــواطــنــه بـــاروش 
املــتــوج هــدافــًا لـــ«يــورو 2004« بالرصيد ذاتــه، 
املنتخبات،  بــات تاسع العــب، مــن جميع  كما 
يــســجــل 5 أهـــــداف أو أكـــثـــر فـــي بــطــولــة يـــورو 
 

ّ
الدقيقة 79 ويحل فــي  أن يخرج  واحـــدة، قبل 

زميله ماتيي فيدرا بداًل منه.

منتخب الدنمارك 
ينهي أحالم التشيك

ــة الـــشـــوط  ــدايــ ــم. ومـــــع بــ ــريـــق الـــخـــصـ ــفـ ــن الـ مــ
ــأ مــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا الــجــمــيــع،  ــاجـ الـــثـــانـــي، فـ
ــــع هــــــاري مـــاغـــوايـــر  ــدافـ ــ بـــعـــدمـــا اســـتـــطـــاع املـ
تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 46، عقب 
لزميله  املتقنة  العرضية  التمريرة  استغاله 
لــوك شــاو، ليضعها بقوة فــي شباك حــارس 
ــا، الــــذي لـــم يــســتــطــع صـــدهـــا. صــّعــد  ــيـ أوكـــرانـ
الــثــانــي،  الــهــدف  بــعــد  أداءه  إنــكــلــتــرا  منتخب 
وتمكن قائده هــاري كني من تسجيل الهدف 
الثالث في الدقيقة 50، ليضيف بعدها زميله 
جوردان هندرسون الهدف الرابع في الدقيقة 
الــثــاثــة« سيطرتهم  ــود  ــ »األسـ لــيــواصــل   ،63

املطلقة على اللقاء.
ولم تفلح جميع محاوالت منتخب أوكرانيا 
األخــيــرة لتسجيل هــدٍف وحيد،  الدقائق  في 
ــقــــوة الـــدفـــاعـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة ملــنــتــخــب  بــفــضــل الــ
الفوز  استطاع نجومه خطف  الــذي  إنكلترا، 
املـــســـتـــحـــق، والـــــوصـــــول إلـــــى نـــصـــف نــهــائــي 
بطولة »يــورو 2020«، الذي سيواجهون فيه 

منتخب الدنمارك.
وأكـــــد املــنــتــخــب اإلنـــكـــلـــيـــزي تــمــيــز الــبــطــولــة 
الــحــالــيــة، بتسجيل عـــدٍد كــبــيــٍر مــن األهـــداف 
بـــكـــرات رأســـيـــٍة، إذ ســجــل مــنــتــخــب »األســــود 
الثاثة« في مرمى أوكرانيا 3 أهــداف بكرات 

رأسيٍة وذلك للمرة األولى خال لقاء واحٍد.
وتــمــكــن املــنــتــخــب اإلنـــكـــلـــيـــزي مـــن الـــوصـــول 
الــنــهــائــي مستفيدًا أيضًا  الــــدور نــصــف  إلـــى 
ــه لـــم يــقــبــل أّي هــدف  ــ

ّ
ــوة دفـــاعـــه، بــمــا أن مـــن قـ

ــاٍت مــتــتــالــيــة، ويــصــبــح  ــاريـ ــبـ خــــال خــمــس مـ
الرقم في منافسات  هــذا  أول منتخب يحقق 
اليورو. كما تألق املدافع لوك شو خال هذه 
املــبــاراة بفضل تــمــريــراتــه الــرائــعــة، إذ ساهم 
بفضل  والثالث  الثاني  الهدفني  في تسجيل 
قـــدراتـــه الــعــالــيــة فــي تنفيذ الـــكـــرات الــثــابــتــة، 
رافــعــًا رصــيــده إلـــى 3 تــمــريــرات حــاســمــة في 
هـــذه الــبــطــولــة، مـــعـــاداًل رقـــم الــنــجــم الــســابــق 
ديفيد بيكهام الذي صنع 3 أهداف في »يورو 

.»2000
بدوره، نفض النجم هاري كني قائد منتخب 

EURO  2020  يورو

أصبح هاري كين أول العب لمنتخب إنكلترا يتمكن من 
تسجيل هدفين في شباك منافسيه، في مواجهات 

خروج المغلوب، في تاريخ بطولة أمم أوروبا

)Getty( استطاع هاري كين الرد على االنتقادات بأهدافه

)Getty/خطف لوك شاو مدافع إنكلترا األضواء )روبي جاي

)Getty( شباك جوردان بيكفورد ما زالت نظيفة

)Getty( سيطر منتخب الدنمارك على المواجهة ضد التشيك

)Getty( صعد باتريك شيك مهاجم التشيك لصدارة الهدافين مع رونالدو

إنكلترا غبار االنتقادات التي وجهت له منذ 
املساهمة  استطاع  بعدما  البطولة،  انــطــاق 
من خال هدفيه في وصول »األسود الثاثة« 
إلــى نصف النهائي. وكــانــت وســائــل اإلعــام 
منتخب  جماهير  مــع  شنت  قــد  البريطانية 

ــادًا ضــــد الـــقـــائـــد هــــاري  ــ إنـــكـــلـــتـــرا هـــجـــومـــًا حــ
هــدف في  أّي  فــي تسجيل  كــني، بعدما فشل 
الثاث  املواجهات  املجموعات، خال  مرحلة 
ــد كــــرواتــــيــــا واســكــتــلــنــدا  الـــتـــي خـــاضـــهـــا ضــ
ه هّداف املوسم املاضي في 

ّ
والتشيك، رغم أن

»البريميرليغ«.
وجاء رّد هاري كني في مواجهة دور الـ16 ضد 
أملانيا، عندما سجل الهدف الثاني في شباك 
الحارس مانويل نوير، ليقود بعدها »األسود 
الــثــاثــة« إلـــى ربـــع نــهــائــي املــســابــقــة الــقــاريــة، 
ويفتح باب األمل للجماهير اإلنكليزية نحو 
»إعــصــار«   

ّ
لــكــن  .»2020 »يــــورو  لــقــب  تحقيق 

هــاري كني عاد للضرب وبقوة، بعدما سجل 

ــبــــاك مــنــتــخــب أوكــــرانــــيــــا فــي  هــــدفــــني فــــي شــ
املواجهة التي جمعت بينهما في ربع نهائي 
بطولة كأس األمم األوروبية 2020، ليؤكد قائد 
ملعركة  وجــاهــز  مستعد  ــه 

ّ
أن إنكلترا  منتخب 

جــلــب الــلــقــب إلــــى املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة. وأصــبــح 
هــاري كني أول العــب ملنتخب إنكلترا يتمكن 
في  منافسيه،  فــي شباك  مــن تسجيل هدفني 
بطولة  تاريخ  في  املغلوب  خــروج  مواجهات 
ــه أول العــب من 

ّ
أمــم أوروبـــا، باإلضافة إلــى أن

تــوتــنــهــام يــســجــل هــدفــني فـــي مـــبـــاراة واحـــدة 
فــي املــســابــقــة الــقــاريــة مــع »األســـــود الــثــاثــة« 
مــنــذ تـــيـــدي شــيــريــنــغــهــام، ضـــد هـــولـــنـــدا في 
»يـــورو 1996«. وبــات هــاري كــني ثالث هــّداف 

ــبـــرى )كــــأس  ملــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا فــــي بـــطـــولـــة كـ
الــعــالــم والــــيــــورو(، بــعــدمــا وصـــل إلـــى تسعة 
الــســابــق، وايــن  النجم  مــع  أهــــداف، ليتساوى 
ــــي، صــاحــب املـــركـــز الــثــانــي، خــلــف غـــاري  رونـ
»األســود  قائد  ليصبح  أهـــداف(،   10( لينيكر 
القياسي.  الــرقــم  قــريــبــًا مــن تحطيم  الــثــاثــة« 
ه 

ّ
أن وأثبت هــاري كني، قائد منتخب إنكلترا، 

قادر على تسجيل األهــداف، كما بدا مصممًا 
على إسكات االنتقادات التي وجهت إليه في 
بــدايــة الــبــطــولــة، لكن مــن خــال امللعب وأمــام 
خصومه، وهــذا ما جعله يساهم في وصول 
»األسود الثاثة« إلى نصف نهائي املسابقة 

القارية.

يـورو بـازار

لم تتلقَّ شباك منتخب 
إنكلترا أّي هدٍف في 
بطولة »يورو 2020«

■ بعد نهاية منافسات الدور ربع النهائي في بطولة »يورو 2020« بقي 
النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في صدارة الهدافني وجاءت القائمة 
التشيكي  رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي  ــداف:  أهـ  5 اآلتـــي:  الشكل  على 
باتريك شيك. 4 أهداف: الفرنسي كريم بنزيمة، السويدي إميل فورسبرغ، 
ليفاندوفسكي،  روبـــرت  البولندي  أهـــداف:   3 لــوكــاكــو.  روميلو  البلجيكي 
ــاريـــس ســيــفــيــروفــيــتــش، اإلنــكــلــيــزيــان رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ  الـــســـويـــســـري هـ
دولبرغ،  كاسبر  الدنماركي  فينالدوم،  الهولندي جورجينيو  كني،  وهــاري 
السويسري جــيــردان شــاكــيــري. هــدفــان: اإلســبــان ألــفــارو مــوراتــا وبابلو 
ديــبــاي ودنـــزل دمفريس،  الهولنديان ممفيس  تــوريــس،  ســارابــيــا وفــيــران 
هافيرتس،  كــاي  األملــانــي  بولسن،  ويــوســف  مايهلي  يواكيم  الدنماركيان 
لوكاتيلي  ومانويل  إيموبيلي  تشيرو  الطليان  هــازارد،  تورغان  البلجيكي 
وماتيو بيسينا ولورنزو إينسيني، الكرواتي إيفان بيريزيتش، األوكرانيان 

أندري يارمولنكو ورومان ياريمتشوك.

■ من الصعب إيجاد قواسم مشتركة عديدة بني املنتخبات التي وصلت 
فريق  أّن  ويــبــدو  البسيطة،  املعطيات  بعض  باستثناء  الذهبي،  املــربــع  إلــى 
ه 

ّ
تشلسي اإلنكليزي، هو القاسم املشترك الوحيد بني هذه املنتخبات، بما أن

 املنتخبات التي وصلت إلى هذا الدور املتقدم، وهو أمر يبدو 
ّ

ممثل في كل
ه الفريق املمثل بأكبر عدد من الالعبني في اليورو )17 العبًا(. 

ّ
منطقيًا بما أن

وتضم صفوف منتخب »األسود الثالثة« 3 نجوم بقيادة ميسون ماونت 
الــذي يلعب أساسيًا بشكل متواصٍل في وقــت خسر فيه رييس جيمس 
أما  املنافسة.  التركيبة األساسية نتيجة قوة  وتشيلويل مكانيهما ضمن 
منتخب الـ«أزوري« فيضم العبني اثنني بقيادة »البروفيسور« جورجنيهو، 
مهندس خط الوسط، واملدافع إيمرسون بامليري، والطريف أّن هذا الثنائي 
من أصول برازيلية وانضما تقريبًا في الوقت نفسه إلى تشلسي. وانضّم 
املباريات  في  »الروخـــا«  تشكيلة  إلــى  إزبيليكويتا،  تشلسي سيزار  قائد 
ه من العناصر األساسية في صفوف »البلوز« 

ّ
األخيرة وسجل هدفًا، لكن

ومن أقدم الالعبني في الفريق ويحظى بثقة الجميع. أما منتخب الدنمارك، 
كريستنسن،  أندريس  املدافع  وهــو  تشلسي  من  وحيدًا  العبًا  يضم  ه 

ّ
فإن

الذي يلعب بانتظام مع منتخب بالده في وقت ال يشارك فيه بانتظام مع 
النادي اللندني.

■ بد مغادرته ريال مدريد اإلسباني، اقترب املدافع اإلسباني، سيرخيو 
راموس، من التوقيع رسميًا مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في 
الــدوري  بطولة  في  برحلة جديدة  الدفاع  نجم  ليبدأ  كبيرة،  انتقال  صفقة 
الفرنسي بعمر 35 عــامــًا. وفــي حــال أعــلــن فــريــق بــاريــس ســان جيرمان 
إلــى بطولة  فــإّن خيار االنتقال  التعاقد مع رامــوس،  الفرنسي رسميًا عن 
العالم، والذي  املدافعني في  الفرنسي سيكون مثاليًا ألحد أفضل  الــدوري 
حقق إنجازات كبيرة مع النادي »امللكي«. وسيكون الخيار مثاليًا لراموس، 
األوروبــيــة  الــدوريــات  اإلمكانيات عكس  فــي دوري متواضع  ــه سيلعب 

ّ
ألن

القوية األخرى، وبالتالي ُيمكنه تقديم األداء القوي في خط الدفاع والظهور 
املقابل، سيلعب  »الليغ 1«. في  تاريخ  القوية في  الصفقات  أهــم  أحــد  ه 

ّ
كأن

ــا، ويــمــلــك تشكيلة غنية  ــ رامــــوس فــي فــريــق أصــبــح مــن األقــــوى فــي أوروبـ
بالنجوم واألسماء التي ُيمكنها املنافسة على األلقاب وتحقيقها، وبالتالي 
سيكسب راموس فرصة اللعب مع فريق كبير ُينافس على األلقاب وليس 
فريقًا عاديًا. كما أّن راموس سيلعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي، 
الذي أمسى في السنوات األخيرة من أبرز املنافسني على لقب دوري أبطال 
األوروبــيــة  البطولة  عــن  الهدافني  املدافعني  أحــد  يغيب  لــن  وبالتالي  ــا،  أوروبـ

الكبيرة.

منتخب  حققه  الــذي  املبهر  لإلنجاز  اإلنكليزية  اإلعـــالم  وســائــل  هللت 
»األسود الثالثة«، بعد عبوره إلى الدور نصف النهائي من »يورو 2020« 
بفوز كبير على أوكرانيا، إذ نشرت افتتاحيات الصحف عناوين مثيرة 

عكست األداء الرائع الذي ظهر به هاري كني وزمالؤه.
وأعادت صحيفة »ذا أتليتيك« الفضل في التأهل إلى الدور نصف النهائي 
للمسة املدير الفني غاريث ساوثغايت، عبر عنوان جاء فيه: »أوكرانيا 0 
رت 

ّ
إنكلترا 4... ساوثغايت يسيطر، كني بثنائية وسانشو ممتاز«. وذك

صحيفة »ذا إندبندنت« الجماهير اإلنكليزية بقيمة اإلنجاز، عبر التأكيد 
أّن املنتخب غاب في عدة نسخ عن الوصول إلى الدور نصف النهائي، 
وجاء العنوان مبسطًا »إنكلترا تتفوق على أوكرانيا وتحجز مكانًا في 

نصف نهائي اليورو«.
وحولت صحيفة »ذا غارديان« اهتمامات الجماهير اإلنكليزية للتركيز 
م مباراة نصف النهائي 

ّ
على الــدور املقبل، عبر عنوان مثير: »كني ينظ

ضــد الـــدنـــمـــارك«. أمـــا صحيفة »إكــســبــرس« فــحــرصــت عــلــى اإلشـــادة 
باملردود املميز الذي أظهره نجوم املنتخب اإلنكليزي، وذلك في عنوانها 

»إنكلترا في نصف النهائي بعد أداء أنيق بروما«.
األوكــرانــي عبر  املنتخب  »ديــلــي ســتــار« مشجعي  واستفزت صحيفة 
عــنــوان قـــوي: »إنــكــلــتــرا بــالــرحــمــة، تــتــأهــل لنصف الــنــهــائــي بــعــد تدمير 

أوكرانيا غير املحظوظ«.

ملعب 
ُحــر

تهليل إنكليزي

Monday 5 July 2021 Monday 5 July 2021
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ريو دي جانيرو ـ العربي الجديد

األرجنتيني  املنتخب  استعرض 
فــي ربـــع نــهــائــي »كــوبــا أمــيــركــا« 
ضــــــــــد مـــــنـــــتـــــخـــــب اإلكـــــــــــــــــــــــوادور 
وأســــقــــطــــه بـــثـــاثـــيـــة نــظــيــفــة فــــي مـــواجـــهـــة 
ــّدم فــيــهــا لــيــونــيــل مــيــســي عـــرضـــًا عــاملــيــًا،  ــ قـ
منتخب  ليتأهل  األهـــداف،  بجميع  وساهم 
»ألـــبـــيـــســـيـــلـــيـــســـتـــي« إلــــــى الـــــــــدور نــصــف  الــــ

النهائي من البطولة القارية.
رودريغو  الاعب  عبر  األرجنتني  وتقدمت 
دي بـــول، عــنــد الــدقــيــقــة الــــ 40، إثـــر تمريرة 
ــارو  ــ ــاف املـــهـــاجـــم الوتــ ــ مــــن مـــيـــســـي، ثــــم أضــ
الـ 84،  الدقيقة  الثاني في  الهدف  مارتينيز 
وأيــضــًا بــتــمــريــرة مــن مــيــســي. وقــبــل نهاية 
املــــبــــاراة بــدقــيــقــة، أنـــهـــى مــيــســي املــهــرجــان 
التهديفي بتسجيله الهدف الثالث )3+90(، 
لــيــؤكــد انــتــصــار األرجـــنـــتـــني وتــأهــلــهــا إلــى 
الــدور نصف النهائي من منافسات بطولة 
»كــوبــا أمــيــركــا« ويــؤكــد عــزمــه على متابعة 
الــــعــــروض الـــرائـــعـــة عــلــى أرض املــلــعــب من 
خـــال صــنــع األهـــــداف وتــســجــيــلــهــا، بــهــدف 

»ألبيسيسليستي« نحو اللقب. قيادة الـ
حتى  كبيرة  بطولة  ميسي  ليونيل  وُيــقــدم 
ــداف مـــن أصــل  ــ اآلن، إذ ســاهــم بــثــمــانــيــة أهـ
أميركا«  »كوبا  في  األرجنتني  10 سجلتها 
ــداف وتــســجــيــلــه  ــ أهــ أربـــعـــة  2021، بــصــنــعــه 
أربعة أهداف، وهو يتصدر قائمة الهدافني 
ــًا، ولـــم  ــ ــــضـ ــة صـــانـــعـــي األهـــــــــــداف أيـ ــمــ ــائــ وقــ
ينخفض تقييمه في أي مباراة عن 9 نجوم.

ــقــــّدم اإلكــــــــــوادور بــقــيــادة  فــــي املـــقـــابـــل، لــــم تــ
ــفــــارو  املــــــــدرب األرجـــنـــتـــيـــنـــي غـــوســـتـــافـــو ألــ
ها 

ّ
مقاومة حقيقية أمام األرجنتني، علمًا أن

ثوانيها  في  بعشرة العبني  املــبــاراة  أكملت 
األخيرة، بعد طرد بييرو هينكابي )2+90(.  

األرجنتين 
إلى نصف النهائي

سّجل ليونيل ميّسي هدفًا من ركلة حرة، ولعب تمريرتين حاسمتين، ليقود 
األرجنتين للفوز على اإلكوادور في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2021، 

ليضرب موعدًا مع كولومبيا التي تخطت األوروغواي بركالت الترجيح
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ــُيـــواجـــه املــنــتــخــب  وبـــعـــد هــــذا االنـــتـــصـــار سـ
الدور  في  الكولومبي  منافسه  األرجنتيني 
نصف الــنــهــائــي، وهــو الـــذي أطـــاح منتخب 
أوروغـــــواي فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي بهدف 
ــة ذهـــبـــيـــة ملــيــســي  نـــظـــيـــف، وســـتـــكـــون فـــرصـ
ــه مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــــى املـــبـــاراة  وزمــــائــ

النهائية ومحاولة التتويج باللقب. 
إلــى أن ُمعدل تهديف  وهنا تجدر اإلشـــارة 
أمــيــركــا، 2021، هــو ثاني  كــوبــا  فــي  ميسي 
أعلى معدل له في بطولة كبيرة بصناعته 
ــــه في 

ّ
4 أهــــداف وتــســجــيــلــه 4 أهـــــداف، إذ إن

بطولة كوبا أميركا 2016، ساهم بتسجيل 
5 أهـــداف وصــنــع 4 أهــــداف، وفــي مونديال 
ــــداف  أهـ  4 مــيــســي  ســـجـــل   ،2014 الــــبــــرازيــــل 

وصنع واحدًا.
 ومن املتوقع أن يكسر ميسي الرقم ويصل 
ــر فـــي بــطــولــة  ــعـــاشـ إلــــى هـــدفـــه الـــتـــاســـع والـ
واحدة كبيرة، وذلك في حال محافظته على 
األداء العاملي الذي ُيقدمه منذ بداية البطولة 
القارية، وفي حال تتويج األرجنتني باللقب، 
سيكون الفضل الكبير مليسي طبعًا بسبب 

مساهمته التهديفية الكبيرة. 
ــة، قـــــال مــيــســي فــي  ــهــ ــواجــ وبـــعـــد نـــهـــايـــة املــ
أن نكون  أهدافنا  »أحــد  الصحافي:  املؤتمر 
ــنــا سنواجه 

ّ
ــــل. عــرفــنــا أن بــني األربــعــة األوائـ

منافسًا صعبًا جدًا. 
للغاية.  مــبــاراة صعبة  كــانــت  الحقيقة،  فــي 

نعمل بجهد ونملك العبني شبانًا سريعني 
وأقوياء بدنيًا«.

وبعمر 34 عامًا، يأمل ميسي الثأر من ثاث 
في  البطولة،  في  خسرها  نهائية  مباريات 
مستمرة  عــقــدة  وفـــّك  و2016،  و2015   2007
منذ 28 عامًا لباده في البطولة. وحصدت 
األرجنتني 14 لقبًا في كوبا أميركا، آخرها 
ملنتخب  لــقــبــًا   15 مــقــابــل   ،1993 عــــام  كــــان 
األوروغواي صاحب الرقم القياسي، آخرها 
الـــبـــرازيـــل خمسة  أحـــــرزت  فــيــمــا  فـــي 2011، 
ألقاب من أصل تسعة تملكها في سجلها، 
في آخر تسع بطوالت كوبا أميركا، بدءًا من 

عام 1997.
ـــل مــنــتــخــب األرجـــنـــتـــني إلــى  ــال تـــأهُّ وفــــي حــ
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة، مـــن املــتــوقــع أن يــواجــه  املــ
الــــذي ســيــخــوض نصف  الــبــرازيــل  منتخب 
ــيـــرو، وقــد  ــد مــنــتــخــب بـ الــنــهــائــي اآلخـــــر ضـ
الــبــرازيــل بسبب  تكون املــبــاراة فــي متناول 
األداء القوي الذي ُيقدمه منتخب »السامبا« 

بقيادة النجم نيمار دا سيلفا.

كولومبيا إلى نصف النهائي
ــل مـــنـــتـــخـــب كـــولـــومـــبـــيـــا إلـــــــى نــصــف  ــ ــأهـ ــ تـ
نــهــائــي بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا، بــعــدمــا حسم 
عقب   ،)2-4( ملــصــلــحــتــه  الــتــرجــيــح  ركـــــات 
انــتــهــاء الـــوقـــت األصـــلـــي فـــي املــواجــهــة ضد 
األوروغــواي بالتعادل السلبي، على استاد 
ــدرو لـــوديـــفـــيـــكـــو« ضــمــن  ــيــ »أولـــيـــمـــبـــيـــكـــو بــ
في  املقامة  املسابقة  نهائي  ربــع  منافسات 

البرازيل.
الـــفـــعـــالـــيـــة  ــــت  ــابــ ــ غــ األول  ــــوط  ــ ــشـ ــ ــ الـ وفـــــــــي 
الـــهـــجـــومـــيـــة ملــنــتــخــب األوروغـــــــــــــواي، الــــذي 
حاول في مناسبة وحيدة فقط، فيما تمكن 
منتخب كولومبيا من تهديد منافسه في 4 
مــرات، إحداها كــادت أن تكون الهدف األول 

صنع ليونيل ميسي 
هدفين وسجل هدفًا في 

مباراة كبيرة

مرسيليا يضم األرجنتيني ليوناردو باليردي من دورتموند
الشاب،  الدولي  األرجنتيني  الالعب  مع  تعاقده  الفرنسي،  مرسيليا  أوملبيك  فريق  أعلن 
ليوناردو باليردي، بعقد يمتد خمسة مواسم، بعدما لعب بصفوف النادي املتوسطي في 
العام األخير معارًا من بوروسيا دورتموند األملاني. وذكر فريق مرسيليا في بيان أّن 
قلب الدفاع الشاب يتسم بالخصائص األساسية التي يحتاجها، وخاض 25 مباراة مع 
النادي الفرنسي، سجل خاللها هدفني. ولم يحدد مرسيليا قيمة الصفقة، لكّن صحيفة 
 بكثير من 

ّ
ها تبلغ نحو 8 ماليني يورو، وهذا املبلغ أقل

ّ
»ليكيب« الفرنسية أشارت إلى أن

14 مليون يــورو ُحــددت كسعر شــراء في اتفاق اإلعــارة املوقع قبل عام مع دورتموند. 
ُيذكر أّن باليردي، البالغ من العمر 22 عامًا، لعب في بوكا جونيورز األرجنتيني، قبل أن 
ينتقل إلى أملانيا لالحتراف في صفوف دورتموند، الذي أعاره إلى مرسيليا. وهذه ثالث 
صفقة يجريها مرسيليا هذا الصيف بعد العب الوسط البرازيلي جيرسون، والجناح 

األميركي كونراد دي ال فوينتي، العب برشلونة اإلسباني السابق.

علي زين أول مصري يرتدي قميص فريق برشلونة لليد
أصبح علي زيــن، أول العــب كــرة يــد مصري يــرتــدي قميص برشلونة اإلســبــانــي، بعد 
إعالن البرسا توصله إلى اتفاق على انتقاله من الشارقة اإلماراتي، بعقد مدته موسم 
الــذي يجيد  البالغ طوله 193 سنتيمترًا،  الالعب  للتجديد ملوسم إضافي. وأصبح  قابل 
اللعب في مركز الظهير األيسر، ثالث صفقة يجريها النادي »الكتالوني« موسم 2021/ 
 من أنخل فرنانديز، وليو ماسييل، حسبما أعلن النادي الكتالوني عبر 

ّ
2022 بعد كل

في  لعب  فقد  بخبرة عريضة،  املصري  الدولي  الالعب  ويحظى  اإلنترنت.  على  حسابه 
صفوف األهلي املصري والنجم الساحلي التونسي وبايه داكس أونيفرسيتيه الفرنسي، 
لتعزيز  األيسر ويحتاجه برشلونة  الظهير  اإلماراتي. ويلعب زين في مركز  والشارقة 
 عن تسديداته الخطيرة عندما 

ً
هذا املوقع، نظرًا لقدرات املصري الدفاعية املتميزة، فضال

يتقدم ملواقع الهجوم. وشارك النجم املصري مع منتخب بالده في مونديال اليد بأملانيا 
والدنمارك عام 2019، وكذلك في النسخة التي استضافتها مصر عام 2021. 

الوداد يحسم الديربي الـ130 أمام غريمه الرجاء بثنائية
لــواحــد، في  الــرجــاء بهدفني  الــــ130 ملصلحته، أمــام غريمه  الـــوداد مــبــاراة الديربي  حسم 
إطار الجولة الـ 25 من منافسات بطولة الــدوري املغربي لكرة القدم، لتعزز كتيبة املدير 
الرجاء عند 48  بقي رصيد  فيما  نقطة،  البنزرتي صدارتها برصيد 57  فــوزي  الفني 
العملود،  أيــوب  ملدافعه  األول،  هدفه  تسجيل  في  الـــوداد  ويدين  الثاني.  املركز  في  نقطة 
الـ 15، قبل أن يواصل الفريق  الــذي هّز شباك حــارس الرجاء أنس الزنيتي في الدقيقة 
األحمر سيطرته على اللقاء، إذ هدد مهاجمه أيوب الكعبي دفاع الرجاء، الذي ظهر مفككًا، 
وغير قادر على الحّد من فاعلية العبي الوداد، في الوقت الذي لم يظهر أّي انسجام بني 
ثنائي الدفاع مروان هدهودي وزميله الليبي سند الورفلي. واستغل الوداد كثيرًا ضعف 
الجهة اليسرى في دفاع الرجاء. ونقطة تفوق الوداد جاءت من خط وسطه، إذ تألق أيمن 
حسوني ويحيى جبران، لكّن سيطرته لم تدم كثيرًا، بعدما أعلن حكم اللقاء ركلة جزاء 
إيقاع  بعدها  ليرتفع   ،56 الـــ  الدقيقة  في  الالعب سفيان رحيمي  بنجاح  نفذها  للرجاء، 
املباراة، في الوقت الذي ارتفعت فيه معنويات كتيبة املدرب التونسي لسعد جردة الشابي، 
التي حاولت االعتماد على األطراف، بحضور جيد للظهير األيمن عبد اإلله مدكور، الذي 
الــوداد نجح في تسجيل هدف  الـــودادي. لكّن  شكل خطورة واضحة على دفــاع الفريق 
التقدم من طريق زهير املترجي )70(. وبعد ذلك، حاول الرجاء الرّد على غريمه من أجل 
الوصول إلى التعادل على األقل من دون جدوى، بعدما طغى التسرع على طريقة لعبه، 
الذين حصنوا دفاعهم،  الــوداد  التمرير، بخالف العبي  مع كثرة األخطاء على مستوى 
ليحقق  املــبــاراة ملصلحتهم،  نهاية  الحكم  إعــالن  قبل  السريعة،  املــرتــدات  واعتمدوا على 

الوداد االنتصار الـ17 هذا املوسم، مقابل الخسارة الخامسة للرجاء.

زهير ورد

برز جيانلوكا البادوال في منافسات كوبا أميركا، خالل مباراة 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي ضــد الـــبـــاراغـــواي، فــقــد نــجــح فــي تسجيل 
نت منتخب البيرو من قلب الطاولة على منافسه الذي 

ّ
ثنائية مك

كان متقدمًا بنتيجة 1-0، قبل أن تحسم ركالت الترجيح اللقاء.
وسبق للمهاجم البادوال، أن شارك مع منتخبات الشبان في 
إيطاليا، إذ يملك الجنسية اإليطالية أيضًا، وشارك في لقاء مع 
املنتخب الثاني وسجل ثالثية لم تكن كافية لترفع من فرصه 
في تمثيل إيطاليا، ليختار في النهاية التوجه املنطقي، باعتبار 
 ،

ً
العالم 2006 كانت تبدو منعدمة أّن فرصه في تمثيل بطل 

ه فشل في إثبات قدراته وإن تمتع بفرصٍة كبيرة لذلك 
ّ
بما أن

مع نادي ميالن، فاختار منذ فترة قصيرة تمثيل البيرو.
ــــد فــي مدينة  وارتــبــطــت مــســيــرة البـــــادوال بــإيــطــالــيــا، فــقــد ُول
تورينو شمالي إيطاليا، يوم 7 فبراير/شباط 1990، وخاض 
ه 

ّ
لكن مختلفة،  مستويات  في  أندية  مع  التجارب  من  العديد 

برز أساسًا في موسم 2015ـ 2016 مع فريق بيسكارا، الذي 
ترتفع  أسهمه  الــتــي جعلت  األهـــداف  مــن  العديد  معه  سجل 
بشكل كبير، لينضم الحقًا إلى نادي ميالن الذي كان يبحث 
عن قلب هجوم ينهي مشاكل الفريق الكثيرة. لكّن التجربة 

الفريق  إلى  انضم  فقد   ،
ً
فاشلة اللومباردي كانت  النادي  مع 

الذي كان يعاني صعوبات كثيرة، فكان من شبه املستحيل 
عليه أن يعيد نجاحات نجوم ميالن السابقني وكان الحمل 
في  مهاجمه  عــن  مــيــالن  وتخلى  كــبــيــٍر.  بشكل  عليه   

ً
ثقيال

نــطــاق اإلعـــارة وخـــاض تــجــارب مــع جــنــوى وليتشي، ليكون 
نادي بينيفنتو محطته األخيرة.

وفي نهاية عام 2020، قّرر البادوال أن يمثل منتخب البيرو، 
فــكــان ظــهــوره األول يـــوم 13 يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي ضد 
إلى  وانتظر  التسجيل،  فــي  ينجح  لــم  ه 

ّ
لكن تشيلي،  منتخب 

بداية كوبا أميركا ليبصم على أول أهدافه الدولية مع منتخبه 
الــجــديــد ضـــد اإلكـــــــوادور، قــبــل أن يــســجــل أول ثــنــائــيــة ضد 
إلى  البيرو  تأهل  أّن  بما  بقوة،  نفسه  ويعلن عن  الباراغواي 
الدولية.  في مسيرته  إنجاز مهم  أول  ُيعتبر  النهائي  نصف 
وقــد كــان في قمة السعادة وهــو يحرز الثنائية التي قــرر أن 

يهديها إلى ابنيه.
 أّن األخبار اآلتية من كوبا أميركا، 

ّ
ه بلغ 31 عامًا، إال

ّ
ورغم أن

تؤكد أّن البادوال يملك بعض العروض الجديدة التي تساعده 
الكالتشيو  منافسات  عن  بعيدًا  جديدة  محطة  معرفة  على 
الــتــي بــات خبيرًا بــهــا، بعدما عــاش تــجــارب مثيرة عــدة في 

إيطاليا.

جيانلوكا البادوال

على هامش الحدث

العب بيروفي - إيطالي، يقدم مستوى جيدًا في كوبا أميركا حاليًا، 
وهو الذي عرف بشكل أكبر بفضل لعبه لميالن

األرجنتين تواجه 
كولومبيا في 
نصف النهائي 
والعين على 
)Getty( التأهل

ميسي ينتظر نهاية »كوبا أميركا« لكي يُجدد 
)Getty( عقده

فـــي املـــواجـــهـــة، الــتــي شــهــدت حــــذرًا مـــن كا 
الطرفني.

االستحواذ  من  كولومبيا  منتخب  وتمكن 
على الكرة بنسبة وصلت إلى 51 في املائة، 
ومّرر نجومه الكرة في 212 مرة، فيما امتلك 
رفاق النجم لويس سواريز، مهاجم منتخب 
ــــواي، الــكــرة بنسبة وصلت إلــى 49  األوروغـ
في املائة فقط، وأعطوا 209 تمريرات فيما 

بينهم.
ــا فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، فـــحـــاول منتخب  أمــ

ــنــــا، الــــــــذي نـــجـــح بــــحــــرمــــان نـــجـــوم  ــيــ ــبــ أوســ
األوروغواي في مناسبتني، ما يجعل مهمة 
املدرب أوسكار تاباريز في استكمال مهمته 
مــع رفـــاق النجم املــخــضــرم لــويــس ســواريــز 

 للشّك، بعد مسيرته الطويلة معهم.
ً
محا

وبعد املباراة الكبيرة التي قدمها الحارس 
ديفيد أوسبينا، قال في املؤتمر الصحافي 
بــعــد املــواجــهــة: »نــريــد أن نــهــدي الــفــوز إلــى 
بلدنا. بلد نريده أن يعّم فيه السام، ويكون 

.»
ً
نا نملك بلدًا جميا

ّ
شعبه سعيدًا، ألن

ــة حــــــــارس مــنــتــخــب  ــتـ ــاغـ ــبـ األوروغــــــــــــــــواي مـ
كــولــومــبــيــا، ديــفــيــد أوســـبـــيـــنـــا، الـــــذي لعب 
دورًا مــحــوريــًا كــبــيــرًا، بــعــدمــا تــصــدى لعدة 
مــحــاوالت خــطــرة بــطــرق رائــعــة، األمـــر الــذي 
ــــاق إديـــنـــســـون كــافــانــي يــحــاولــون  جــعــل رفـ
الجزاء،  التسديد من خــارج منطقة  اعتماد 
لــتــنــتــهــي املـــواجـــهـــة، ويـــذهـــب الــطــرفــان إلــى 

الركات الترجيحية مباشرة.
وابــــتــــســــمــــت ركــــــــــات الــــتــــرجــــيــــح ملــنــتــخــب 
ديفيد  حارسه  تصديات  بفضل  كولومبيا 

وستكون املواجهة بني منتخبي األرجنتني 
وكــولــومــبــيــا قـــويـــة جــــدًا فـــي الــــــدور نصف 
ــــة خـــاصـــة  ــهـ ــ ــــواجـ ــــون مـ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــنــــهــــائــــي، وسـ
ــم، لــيــونــيــل مـــيـــســـي، والــــحــــارس  ــنـــجـ بــــني الـ
يتعني  كذلك  أوسبينا.  ديفيد  الكولومبي، 
ــان  ــ ــلـــى نـــجـــمـــي أتــــانــــتــــا اإليــــطــــالــــي، دوفــ عـ
ــيـــادة منتخب  زابــــاتــــا ولـــويـــس مـــوريـــيـــل، قـ
»لوس كافيتيروس« على مدى الـ90 دقيقة، 
النهائية بعد  املــبــاراة  إلــى  التأهل  والــهــدف 

سنوات من الغياب عن هذه املواجهة.

لماذا لم يجدد ميسي وجه رياضي
مع برشلونة بعد؟

برشلونة ـ العربي الجديد

نـــادي  تــعــمــل إدارة خـــــوان البــــورتــــا، رئـــيـــس 
الساعة، من  مــدار  اإلســبــانــي، على  برشلونة 
أجــــل إيـــجـــاد اتـــفـــاق مـــع الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي 
ــده فــي  ــقــ لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، الـــــــذي انـــتـــهـــى عــ
الــثــاثــني مـــن يــونــيــو/ حـــزيـــران املـــاضـــي، ما 
ــّرًا، مــن دون فريق  جعل »الــبــرغــوث« العبًا ُحـ

في سوق االنتقاالت الصيفية الحالي.
يعاني  البــورتــا،  إلدارة  الكبير  العمل  ورغـــم 
عــدة، وأصبح  الكتالوني من مشاكل  الفريق 
الـــلـــعـــب املــــالــــي الــنــظــيــف عــقــبــة مــــن الــصــعــب 
ــهــا 

ّ
ــرة، لــكــن ــيــ ــام األخــ ــ الــتــغــلــب عــلــيــهــا فـــي األيــ

لــيــســت املــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة، الــتــي تــواجــهــهــا. 
نفقات  تخفيض  البورتا  إدارة  على  ويتعني 
العبي الفريق الكتالوني، من أجل استيعاب 
ميسي مرة أخرى، بحسب ما كشفت صحيفة 

»ماركا« اإلسبانية.

الضرائب
الضريبية  الـــشـــؤون  تــكــون  أن  مــيــســي  يــريــد 
واضـــحـــة ومــــحــــددة تـــمـــامـــًا، إذ هـــنـــاك بعض 
الــتــغــيــيــرات املــســتــمــرة الـــتـــي قـــد تـــؤثـــر على 

الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي. تـــم تــأخــيــر الــكــثــيــر من 
مع  بالتجديد  قـــام  وإذا  مــؤخــرًا،  املــدفــوعــات 
ــــادي بــرشــلــونــة، فــمــن املــحــتــمــل أن يــتــوجــه  نـ
الــواليــات املتحدة األميركية في غضون  إلــى 
ذلـــك مشاكل  يمثل  أن  املحتمل  ومـــن  عــامــني. 
ــدفــع 

ُ
فــي مــا يتعلق بــاملــكــان الـــذي يــجــب أن ت

أموال  أّي  فيه ضرائب ميسي، عندما يجمع 
فــي إســبــانــيــا. مــن املحتمل  مــؤجــلــة يكسبها 
أن يــحــدث هــذا مــع أّي العــب آخــر ينتقل إلى 

الخارج.
 برشلونة يعاني من نقص في 

ّ
من الواضح أن

هم يتحدثون 
ّ
السيولة، وهذا هو السبب في أن

إلـــى الــاعــبــني بــالــفــتــرة الــحــالــيــة فــي محاولة 
من إدارة البــورتــا لتخفيض رواتــب نجومه. 
خال هذه املحادثات عليهم أن يقرروا كيف 
ســيــقــومــون بـــســـداد املـــدفـــوعـــات، وحــتــى اآلن 
لـــم تــكــن هــنــاك أّي قـــــرارات مــلــمــوســة. ويــريــد 
ه سيحصل على األموال 

ّ
ميسي ضمانات بأن

يوقع، حتى  االتــفــاق عليها عندما  يتم  التي 
فــي حـــال حــــدوث مــوجــة جــديــدة مــن جائحة 
كورونا، التي من شأنها أن تؤدي إلى تأخير 
الستقبال  املــاعــب  بجهوزية  يتعلق  مــا  فــي 
الــجــمــاهــيــر بــســعــتــهــا الــكــامــلــة، وغــيــرهــا من 
لذلك  شـــيء.  أّي  استبعاد  يمكن  ال  القضايا. 

يريد النجم األرجنتيني معرفة مكانه.

المدفوعات المؤجلة
 قــضــيــة األمــــــوال املستحقة 

ّ
مــــرة أخـــــرى، فــــإن

مليسي مشكلة. يرغب مستشاروه في معرفة 
نادي  في  املعلقة  ما سيحدث مع مدفوعاته 
العقد  إلى  إذا تمت إضافتها  برشلونة، وما 
الــجــديــد. هــنــاك كــثــيــر مــن املــــال الــــذي لــم يتم 

دفعه له حتى اآلن.
ــلـــونـــة  ــــدة أن يـــــــرى بـــرشـ ــــشـ ــد بـ ــ ــريـ ــ مـــيـــســـي يـ
قــــــادرًا عــلــى املــنــافــســة مــــرة أخـــــرى والــســعــي 
مع  التعاقدات  جــاءت  كبيرة.  ألقاب  لتحقيق 
األرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو أغــــويــــرو، واملــوهــبــة 
إريـــك غــارســيــا، والــهــولــنــدي ممفيس ديباي 
ــار ســـــارة لــلــنــجــم األرجــنــتــيــنــي  ــبـ بــمــثــابــة أخـ

صاحب القميص رقم 10.
فــي الــوقــت الــحــالــي، عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، ال 
شــيء مــؤكــدًا ومــا زال هناك كثير مــن األمــور 
املــتــوجــب تــســويــتــهــا قــبــل الــتــوقــيــع عــلــى أّي 
شــــيء، وعــلــى رأســهــا دفـــع األمـــــوال املــتــأخــرة 
األرجنتيني.  بالنجم  الــخــاصــة  واملستحقة، 
 ذلك، لم يجّدد ميسي عقده مع برشلونة 

ّ
لكل

بعد، على الرغم من محاوالت إدارة البورتا، 
قبل الثاثني من يونيو/ حزيران املاضي.

كوبـا           أميركا
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