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نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في 
ضم الظهير الدولي املغربي، أشرف حكيمي، من 

فريق إنتر ميالن اإليطالي. وُيعد صاحب الـ22 
سنة أحد أكثر الالعبني في مركز الظهير األيمن 

تطورا في العالم، وساهم بشكل كبير في تتويج 
»النيراتزوري« بلقب الدوري اإليطالي، إذ سجل 

على مدار املوسم املاضي 7 أهداف وصنع 10 
أخرى. كما ُيعد الالعب الشاب أحد العناصر 

األساسية في صفوف املنتخب املغربي.

أمسى البرتغالي جواو ماريو، العب فريق إنتر 
ميالن اإليطالي املعار إلى سبورتينغ لشبونة 
البرتغالي، حديث الساعة في البرتغال، بعدما 
أشارت التقارير إلى اقترابه من فريق بنفيكا، 

لُيثير الكثير من الجدل. ووفقًا للصحف 
البرتغالية الرياضية، انسحب سبورتينغ بالفعل 

من صفقة الشراء، السيما وأن نجم بنفيكا 
السابق، روي كوستا، يتواجد حاليًا في ميالنو 

لوضع الرتوش األخيرة على الصفقة.

أعلن فريق إنتر ميالن اإليطالي، بطل الدوري، 
عن تمديد عقد ظهيره األيسر الصربي ألكسندر 

كوالروف حتى عام 2022. وكشف »النيراتزوري« 
في بيان رسمي له »يعلن نادي إنتر أنه توصل 
التفاق لتمديد عقد ألكسندر كوالروف، املدافع 

الصربي املولود في 1985 سيرتدي قميص 
»النيراتزوري« حتى شهر حزيران/يونيو عام 

2022’«. وكان ألكسندر كوالروف انضم إلى فريق 
إنتر في عام 2020 قادمًا من فريق روما.

أشرف حكيمي 
ينتقل رسميًا إلى باريس 

سان جيرمان

جواو ماريو يتسبب 
في جدل بعد قبول 

عرض بنفيكا

إنتر ميالن يُمدد 
عقد ألكسندر كوالروف 

حتى عام 2022

قاد الموزع 
المخضرم 
كريس بول، 
فريقه فينيكس 
صانز، إلى الفوز 
على ضيفه 
ميلووكي 
باكس )118-
105(، رغم 
عودة النجم 
اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو 
من اإلصابة، في 
افتتاح سلسلة 
المباراة النهائية 
من منافسات 
الدوري 
األميركي لكرة 
السلة. وسجل 
بول 32 نقطة 
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لُيساهم بشكل 
مباشر في هذا 
االنتصار.
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إيطاليا في نهائي
يورو 2020

»توأم الهدف‹‹
يضّمد جرح »ويمبلي«
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أيوب الحديثي

ــي لـــكـــرة  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــــل املـــنـــتـــخـــب اإليـ ــأهـ ــ تـ
منافسات  من  النهائي  قاء 

ّ
لل الــقــدم، 

بركالت  انتصاره  بعد   ،2020 يــورو 
الــتــرجــيــح 4-3 عــلــى املنتخب اإلســبــانــي، مع 
نهاية اللقاء بنتيجة التعادل 1ـ1، ليكون أول 

املتأهلني للمباراة الختامية.
وبـــعـــدمـــا ســجــل جــورجــيــنــيــو ركـــلـــة الــحــســم 
لليورو،  النهائي  الــدور نصف  في  إليطاليا، 
قــفــز جــيــانــلــوكــا فــيــالــي مــن مــقــعــده باملنطقة 
الفنية الحتضان صديقه روبرتو مانشيني. 
لقطة عاطفية، كانت أعمق بكثير من مجرد 
امللعب  هــذا  ففي  االحــتــفــال بضربة حاسمة، 
ــانـــى فـــيـــالـــي ومــانــشــيــنــي مــن  بـــالـــتـــحـــديـــد، عـ

لندن ـ العربي الجديد

ت الصحف اإليطالية بانتصار منتخب 
ّ
تغن

ــا عـــلـــى إســـبـــانـــيـــا بــــركــــالت الــتــرجــيــح  بــــالدهــ
وبلوغ نهائي يورو 2020، وذلك بعدما عاد 
األزوري من بعيد، بعد خيبة أمل عدم التأهل 
ملــونــديــال روســيــا فــي 2018، ولــيــصــبــح قــاب 

قوسني أو أدنى من حصد اللقب األوروبي.
وخــرجــت صحيفة »الغــازيــتــا ديــلــو سبوت« 
أنــت في  »إيطاليا  فــيــه:  مــؤثــر كتبت  بعنوان 
النهائي! روضنا إسبانيا بركالت الترجيح، 
ــا« فــيــمــا عــنــونــت  ــهـ قـــصـــة زرقـــــــاء ال نـــهـــايـــة لـ
صحيفة »كــويــري ديلو ســبــورت«: »منتخب 
ــركـــالت  ــا بـ ــيـ ــانـ ــبـ ــلـــى إسـ ــفـــوق عـ ــتـ ــا يـ ــيـ ــالـ ــطـ إيـ

الترجيح ويذهب إلى النهائي«.
صفحتها  في  »الغازتينو«  صحيفة  وكتبت 
الــريــاضــيــة: »إيــطــالــيــا فــي املـــبـــاراة النهائية، 
فــــازت عــلــى إســبــانــيــا بــعــد ركــــالت الــتــرجــيــح. 
كان هدف جورجينيو حاسمًا بعدما تصدى 
ــا«. أمــــا صحيفة  ــ ــــوراتـ ــا لــضــربــة مـ ــ ــــارومـ دونـ
ــبـــورت« فــجــاء عــنــوانــهــا:  »كــــوريــــري ديــلــو سـ
ـــهـــا فـــي الــنــهــائــي: أقــصــت 

ّ
»حـــلـــم إيــطــالــيــا، إن

إسبانيا بركالت الترجيح«.
في املقابل، عاشت وسائل اإلعالم اإلسبانية 
ــرة إثـــــــر خـــــــــروج مــنــتــخــب  ــيــ ــبــ خـــيـــبـــة أمـــــــل كــ
ــهــا 

ّ
»املــــاتــــادور« مــن نــصــف الــنــهــائــي، غــيــر أن

دعت الجماهير لالفتخار باألداء الذي قدمه 
نجومهم طيلة 120 دقيقة. وركــزت صحيفة 
ــع لــلــمــبــاراة،  ــرائــ »مــــاركــــا« عــلــى املـــســـتـــوى الــ
واملــردود املتميز الذي ظهر به نجوم الفريق 
لــغــايــة ركــــالت الــتــرجــيــح، حــيــث جـــاء عــنــوان 
نا اكتسبنا 

ّ
مقالها: »لقد خسرنا نهائيًا، لكن

الفني،  املدير  لفكر  تأكيد  فريقًا كبيرًا« وهــو 
ــــذي يــتــواجــد فـــي مــرحــلــة  لـــويـــس أنـــريـــكـــي، الـ
تجديد دماء الفريق. وأشادت الصحيفة بردة 
بوسكيتس  بــرشــلــونــة، سيرخيو  نــجــم  فــعــل 
الذي قدم إحدى أحسن مبارياته هذا املوسم، 
والعـــــب خـــط الـــوســـط دانـــــي أوملــــــو، الـــــذي لم 

يتوقف عن الركض والتألق، وهي إيجابيات 
تجعل اإلسبان يفتخرون بتشكيلتهم لفترة 
طويلة. وسلطت صحيفة »سبورت« الضوء 
أكدت  إذ  األرقــام واإلحصائيات،  على جانب 
الــدور   إقصاء املنتخب اإلسباني في هــذا 

ّ
أن

هــو نـــادرة لــم يشهدها مــن قــبــل، عبر عنوان 

أول نصف نهائي  »إقــصــاء إسبانيا،  خــاص 
ضـــائـــع فـــي كــــأس أمــــم أوروبــــــــا«. ولــــم يسبق 
للمنتخب اإلسباني أن خرج من الدور نصف 
النهائي لهذه املنافسة، إذ كان وصوله لهذا 
الدور مرتبطًا دائمًا بمواصلة مشواره لغاية 
 الــحــظ جــانــبــهــم هـــذه املــرة 

ّ
الــنــهــائــي، غــيــر أن

في ركالت الترجيح التي ابتسمت إليطاليا. 
أكثر  ديبورتيفو«  »مــونــدو  صحيفة  وكــانــت 
قسوة، إذ وصفت اإلقصاء بالقصة »البائسة« 
شــديــدًا،  حــزنــًا  تعيش  إسبانيا  الــتــي جعلت 
وكان عنوان مقالها: »ركالت الترجيح تحول 

دون وصول إسبانيا للنهائي«.

فرحة في الصحافة اإليطالية... 
واإلسبانية تدعو للفخر

أكـــبـــر خــيــبــة أمــــل فـــي مــســيــرتــهــمــا الـــكـــرويـــة. 
وخسر سمبدوريا أمام برشلونة في الوقت 
كـــأس أوروبـــــا )التسمية  بــنــهــائــي  اإلضـــافـــي 
لـــــدوري األبــــطــــال( عــــام 1992 على  الــســابــقــة 
ــان مــانــشــيــنــي قـــائـــدًا  ــ مــلــعــب »ويـــمـــبـــلـــي« وكــ
 الــفــوز عــلــى إســبــانــيــا فــي دور 

ّ
لــلــفــريــق. لــكــن

األربـــعـــة ال يــكــفــي لــعــالج 29 عــامــًا مــن اآلالم. 
انتصار وحيد فقط، في املباراة النهائية يوم 
األحـــد املــقــبــل، ربــمــا ســيــوفــر الــــدواء الــشــافــي، 
تمتعا  ومانشيني  فيالي  »ويمبلي«.  لجرح 
بمسيرة رائعة داخل املستطيل األخضر، فقد 
فازا بـ22 لقبًا كبيرًا، وتحّصال على 13 أخرى 
أّي منهما  إذا تمكن  الــتــدريــب، لكن  فــي عالم 
من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فسيكون 
ــاك فـــصـــالن ســـيـــعـــيـــدان كــتــابــتــهــمــا: تــلــك  ــنـ هـ
الهزيمة أمام برشلونة ومسيرتهما الدولية.

وكـــان مــن املــفــتــرض أن يــقــود فيالي منتخب 
إيطاليا إلى نهائيات كأس العالم على أرضه 
ه تعّرض إلصابة ولم يتواجد 

ّ
عام 1990، لكن

في البطولة، فيما كان مانشيني في الفريق 
ه لم يلعب دقيقة واحدة، ثم لم يتّم اختيار 

ّ
لكن

أميركا 1994. وعلى  أّي منهما في مونديال 
عكس مانشيني، رفع فيالي أعظم جائزة في 
ــيـــة، بحصد لقب  كـــرة الــقــدم لــأنــديــة األوروبـ
األبـــطـــال كــقــائــد لــيــوفــنــتــوس فـــي عـــام 1996، 
 جـــرح »ويــمــبــلــي« قــبــل أربـــع ســنــوات ما 

ّ
لــكــن

زال عــمــيــقــًا، عــنــدمــا ســقــط ســمــبــدوريــا، على 
يــد ركــلــة حـــرة لــكــومــان فــي الــدقــيــقــة 112، إذ 
ــهــا 

ّ
وصـــف مــانــشــيــنــي مـــبـــاراة بــرشــلــونــة، بــأن

»أسوأ ليلة في فترته بسمبدوريا«. وأضاف 
في تصريحات نقلتها صحيفة »ديلي ميل« 
الــبــريــطــانــيــة: »الــيــوم الــتــالــي كـــان أســــوأ: أنــت 
تــــدرك مــا هــي الــفــرصــة الــتــي أضــعــتــهــا. كنت 
أرغــب فــي الــفــوز بها بــشــدة. كــان هــذا الكأس 
ــنـــي«. وحــظــي الــنــجــمــان بلقب  دائـــمـــًا فـــي ذهـ
»تــوأم الهدف‹‹ بسبب مدى تأثيرهما داخل 
املــلــعــب وخــــارجــــه، فـــي الـــوقـــت الــــذي اتــخــذت 
فـــيـــه مـــســـيـــرة مــانــشــيــنــي وفـــيـــالـــي طــريــقــني 
مختلفني بعد »ويمبلي« إذ انتقل األخير إلى 

EURO  2020  يورو

بلغ المنتخب اإليطالي لكرة القدم اللقاء النهائي من 
منافسات يورو 2020، على أمل أن يواصل مانشيني 

وفيالي الرحلة حتى حصد اللقب

احتفاالت الجماهير اإليطالية استمرت حتى ساعات متأخرة )أندرياس سوالريو/فرانس برس(

)Getty/مانشيني لعب مع فيالي في سمبدوريا )مارك أكتينس

 )Getty/كييزا حصد جائزة رجل المباراة )فرانك أوغستين

هللت الصحافة اإليطالية للفوز )باريس سيكن/فرانس برس(

تباهت الصحافة اإلسبانية بمنتخب بالدها رغم الخروج )أوسكار ديل بوزو/فرانس برس(

يوفنتوس مقابل 12 مليون جنيه إسترليني 
 دائمًا صديقني 

ّ
هما ظــال

ّ
الــوقــت، لكن في ذلــك 

مــقــربــني. وتـــولـــى مــانــشــيــنــي مــنــصــب املــديــر 
الفني إليطاليا في مايو/ أيار 2018، بعد ستة 
العالم  التأهل لكأس  فــي  أشهر مــن اإلخــفــاق 

في روسيا، وفي عام 2019 عني فيالي مديرًا 
إداريًا. وتم تشخيص إصابة فيالي بسرطان 
لدورتني  عــام 2017، وخضع  البنكرياس في 
منفصلتني من العالج الكيميائي ملدة تسعة 
ن شفاؤه بشكل كامل، في 

َ
أشهر، قبل أن يعل

ديسمبر/ كانون األول 2019. وقال فيالي في 
تصريح لصحيفة »غارديان« في مايو/ أيار 
ني أعمل مع أفضل 

ّ
2020: »أنا سعيد جدًا ألن

ــه ألمر رائــع أن أكــون قــادرًا على 
ّ
أصدقائي. إن

مــســاعــدة روبـــرتـــو. عــقــدي حــتــى نــهــايــة كــأس 
العالم في قطر بديسمبر/ كانون األول 2022. 
نــحــن نــواصــل ونـــحـــاول أن نــقــدم أكــبــر شــيء 
مــمــكــن«. وأحـــــاط مــانــشــيــنــي نــفــســه بــزمــالئــه 

الــســابــقــني بــســمــبــدوريــا، بــتــواجــد املــخــضــرم 
اآلخر أتيليو لومباردو، ضمن الكادر الفني، 
إلى جانب العبي الوسط السابقني، ألبيريكو 

إيفاني وفاوستو سالسانو.
مـــّر مانشيني وفــيــالــي بـــأوقـــات ســعــيــدة في 
ويــمــبــلــي مـــن قـــبـــل، فــقــد فــــاز األخـــيـــر بــكــأس 
االتحاد اإلنكليزي كمدرب لتشلسي في عام 
مانشيني  يفعل  أن  مــن  عــامــًا   11 قبل   ،2000
 للفوز 

ّ
األمر نفسه مع مانشستر سيتي. لكن

معًا هنا، بعد نحو 30 عامًا من الخسارة بهذه 
واحــدة  بالتأكيد  سيقدم  املفجعة،  الطريقة 
مــن أعــظــم الــقــصــص، الــتــي دائــمــًا مــا تمتعنا 
»أزوري«  الـــ بها »الساحرة املستديرة«. وبلغ 

النهائي العاشر في مسابقة كبرى بني كأس 
العالم وبطولة أمم أوروبا، وهو ثاني أفضل 
رقـــم، أوروبـــيـــًا، خلف املنتخب األملــانــي الــذي 
بلغ النهائي في 14 مناسبة، وتوج منتخب 
إيطاليا بكأس العالم في 4 مناسبات وبطولة 
ــيــــدة. وســجــل  أمــــم أوروبـــــــا فـــي مــنــاســبــٍة وحــ
فــيــديــريــكــو كــيــيــزا هـــدف املنتخب اإليــطــالــي، 
وهــــو الـــهـــدف الـــثـــانـــي فـــي رصـــيـــده فـــي هــذه 
الـ16  النسخة بعدما أصــاب الشباك في دور 
أمام سويسرا، ليصبح خامس العب إيطالي 
»أزوري«  يسجل هدفني في اليورو، ليعادل الـ
رقم املنتخب الفرنسي خالل نهائيات 2000، 

في تعدد الهدافني.

يـورو بـازار

مانشيني وفيالي خسرا 
نهائي كأس أوروبا 1992 

في ملعب ويمبلي

ــواء بفضل ركلة  اإليطالي جورجينيو األضـ الــوســط  ■ خطف العــب خــط 
نهائي  فــي نصف  إسبانيا،  أمــام  اللقاء  فــي  نفذها  التي  األخــيــرة  الترجيح 
»يورو 2020«، الثالثاء، حني قاد منتخب بالده للنهائي بعد الفوز بركالت 
الترجيح 4-3، عقب انتهاء املواجهة بهدٍف ملثله. وعلى ملعب »ويمبلي« في 
األمور  وإنهاء  للتسجيل،  لجورجينيو  تحتاج  إيطاليا  كانت  وبينما  لندن، 
لــبــلــوغ الــنــهــائــي، ســـدد العـــب تشلسي اإلنــكــلــيــزي الــكــرة بـــبـــرودة أعــصــاب 
وبــدٍم بــارد. وعلى طريقة »ice in their veins« )جليد في عــروقــه(، غمز 
جورجينيو الكرة على يسار الحارس اإلسباني أوناي سيمون، الذي بقي 

ثابتًا في مكانه دون تحّرك.

بــني كأس  كــبــرى  فــي مسابقة  الــعــاشــر  النهائي  اإليــطــالــي  املنتخب  بلغ   ■
العالم وبطولة أوروبا وهو ثاني أفضل رقم في العالم خلف املنتخب األملاني 
الــذي بلغ النهائي في 14 مناسبة، وتــوج منتخب إيطاليا بكأس العالم في 

4 مناسبات وبــطــولــة أوروبــــا فــي مناسبٍة وحــيــدٍة. وكـــان هــدف كييزا في 
املباراة رقم 12 إليطاليا خالل هذه النسخة، لتعادل رقمها القياسي في عدد 
األهداف خالل بطولة كبرى واحدة، إذ سجل »األزوري« 12 هدفًا في كأس 
وج بها، وكذلك خالل دورتي 1982 و1934، فهل سيكون 

ُ
العالم 2006 التي ت

الحظ إلى جانب اإليطاليني خالل هذه النسخة أيضًا؟

)16( في  ـــ ــ ال مــن دور  بعدما خــرج  فــي منتخب فرنسا،  الفوضى  ■ عّمت 
بطولة كأس األمــم األوروبــيــة لكرة القدم 2020، على يد منتخب سويسرا 
بركالت الترجيح، نتيجة املشاكل التي بدأتها والدة رابيو مع عائالت العبي 
بوغبا. وكشفت  بــول  رأسهم  وعلى  النجوم،  إلــى  بعدها  لتصل  »الــديــوك«، 
بــول بوغبا دخــل فــي معركة  النجم  أن  الفرنسية  بــاريــزيــان«  »لــو  صحيفة 
قوية مع زميله بنجامني بافارد في غرف خلع املالبس، بعد خروج »الديوك« 
من بطولة كأس األمم األوروبية، وانضم إليهم أيضًا رافاييل فارن. وتابعت 
فــارن،  رافاييل  زميله  بوغبا فضحها  بــول  فيها  تسبب  التي  الفوضى  أن 
الذي أكد أن قائد خط وسط مانشستر يونايتد توجه إلى بنجامني بافارد، 
أمام  الحقيقي لخسارة فرنسا  السبب  التأكد مما قاله، بأنه كان  من أجل 
سويسرا. وأوضحت أن بول بوغبا لم تعجبه االتهامات، التي وجهها إليه 
فــي غرفة خلع  أمــام جميع العبي فرنسا  بإهانته  وقــام  بــافــارد،  بنجامني 
املالبس، ليقوم بعدها ظهير »الديوك« برد كل اإلهانات، وتدور معركة بني 
بول  النجم  أن  لفضها. وختمت  يتدخلون  املنتخب  الطرفني، جعلت العبي 
بوغبا قام بتوجيه االعتذار لجميع العبي منتخب فرنسا، بعدما هدأ، وعلى 
رأسهم بنجامني بافارد، ورافايل فاران، اللذان تلقيا االتهامات من قائد خط 

وسط مانشستر يونايتد، الذي أثار الفوضى في »الديوك«.

■ وجه أسطورة منتخب فرنسا السابق، نيكوالس أنيلكا، نصيحة مهمة 
للموهبة كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي 
يطمح إلى تغيير فريقه في املوسم املقبل، عبر الرحيل في سوق االنتقاالت 
الصيفية الحالية. ونقلت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، عن نيكوالس أنيلكا، 
قوله: »إذا أراد كيليان مبابي الحصول على جائزة الكرة الذهبية، فعليه التفكير 
بمغادرة نادي باريس سان جيرمان في مرحلة ما، من مسيرته االحترافية، 
ألن ما فعله حتى اآلن معهم أمر جيد«. وتابع »لقد قدم كيليان مبابي كل 
لديه مع باريس ســان جيرمان، لكن عليه خــوض تجربة جديدة سواء  ما 
في الدوري اإلسباني أو اإلنكليزي، من أجل أن يحتك ويتنافس مع أفضل 
وأوضح  الحالية«.  االنتقاالت  في سوق  التقرير  وعليه  العالم،  في  الالعبني 
»على كيليان مبابي أن يقرر مستقبله بيده. إذا أراد أن ينال جائزة الكرة 
الذهبية، فعليه أن يسير على خطى النجمني كريستيانو رونالدو، وليونيل 
ميسي. املنافسة مع األفضل وحدها ما سيجعله يحقق األلقاب الفردية«.

خطف العب خط الوسط اإليطالي، جورجينيو، األضواء بفضل ركلة 
الترجيح األخيرة التي نفذها في اللقاء أمام إسبانيا، حني قاد منتخب 
بالده للنهائي بعد الفوز بركالت الترجيح 4-3، عقب انتهاء املواجهة 
 بفضل 

ً
بهدٍف ملثله، ومثله كان العمالق جيانلويجي دوناروما، بطال

 فيديريكو كييزا اختير نجمًا للقاء.
ّ
تصدياته، مع العلم أن

عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي، وبــيــنــمــا كــانــت إيــطــالــيــا تــحــتــاج لجورجينيو 
الكرة  تشلسي  العــب  ــذ 

ّ
نــف النهائي،  لبلوغ  األمـــور  وإنــهــاء  للتسجيل، 

 »ice in their veins« بــبــرودة أعــصــاب وبـــدٍم بـــارد. وعــلــى نهج عــبــارة
)جليد في عروقه(، غمز جورجينيو الكرة على يسار أوناي سيمون، 

الذي بقي ثابتًا في مكانه من دون تحّرك.
ــه مـــن أفــضــل الـــحـــراس فـــي الــعــالــم بعد  ــ

ّ
فـــي املــقــابــل، أكـــد دونــــارومــــا أن

ــا، من خــالل تصدياته  الــرائــع في هــذه البطولة بكافة أدوارهـ مستواه 
املميزة وعدم ارتكابه أّي هفوة مباشرة تسببت في هدف.

تألق جيجو  مــع  اإليطالي  ميالن  نــادي  مــن جماهير  العديد  وتفاعل 
دوناروما، بعدما عّبر العديد منهم عن حسرتهم لرحيله باملجان بعد 
انتهاء عقده، إذ كانوا يرون فيه الحارس الذي سيبقى مع الروسونيري 

لسنوات طويلة، بعدما ساهم في عودتهم لدوري األبطال.
)العربي الجديد(

ملعب 
ُحــر

العمالق وصاحب العروق الباردة

Thursday 8 July 2021 Thursday 8 July 2021
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صــــــــّد الـــــــحـــــــارس األرجــــنــــتــــيــــنــــي 
إيميليانو مارتينيز ثالث ركالت 
وقــاد  كولومبيا  أمـــام  ترجيحية 
بالده للتأهل ملواجهة منتخب البرازيل في 
نهائي بطولة »كوبا أميركا« في كرة القدم، 
وبــعــد الــتــعــادل )1 – 1( فــي الــوقــت األصلي 
ــازت األرجـــنـــتـــني )3 – 2(  ــ مــــن املــــواجــــهــــة، فــ
منتظرة  لتفرض موقعة  الترجيح،  بركالت 
مع البرازيل املضيفة وحاملة اللقب، األحد، 
على ملعب ماراكانا التاريخي في ريو دي 
جانيرو وتبلغ النهائي الخامس في آخر 7 

نسخ من البطولة القارية.
وســيــشــهــد الــنــهــائــي مـــواجـــهـــة مـــن الــعــيــار 
ليونيل  األرجنتيني  النجمني  بــني  الثقيل 
ــــي بـــرشـــلـــونـــة  ــلــــه الــــســــابــــق فـ ــيــ مـــيـــســـي وزمــ
تغلبت  قد  البرازيل  وكانت  نيمار.  املهاجم 
على األرجــنــتــني 2-صــفــر فــي نصف نهائي 
ــام 2019، عــنــدمــا غــاب  الــنــســخــة األخـــيـــرة عـ
نيمار عن بالده بسبب اإلصابة، في طريقها 
اللقب التاسع في تاريخها. أما  إلــى إحــراز 
القياسي  الرقم  ملعادلة  الساعية  األرجنتني 
ــأحـــرزت لقبها  ألوروغـــــــواي مـــع 15 لــقــبــًا، فـ
البالغ  وبالنسبة مليسي،   ،1993 في  األخير 
مـــن الــعــمــر 34 ســـنـــة، ربـــمـــا تـــكـــون الــفــرصــة 
األخــــيــــرة إلحـــــــراز أول ألـــقـــابـــه الـــكـــبـــرى مــع 
الرائعة  إنجازاته  برغم  »األلبيسيليستي«، 
أفضل العب  وإحـــرازه جائزة  مع برشلونة 
مــرات. وخسر ميسي حتى  العالم ست  في 
اآلن نهائي »كــوبــا أميركا« ثــالث مــرات في 
سنوات 2007 و2015 و2016 باإلضافة إلى 

نهائي كأس العالم عام 2014.
وســــــرق الــــحــــارس مــارتــيــنــيــز األنــــظــــار مــن 
ميسي الــذي كــان نجم بــالده حتى اآلن في 

نهائي »الكوبا«
األرجنتين ضد البرازيل

تأهل المنتخب األرجنتيني لنهائي بطولة »كوبا أميركا« 2021، وذلك بعدما 
تفوق على منافسه منتخب كولومبيا بركالت الترجيح )3 – 2(، في مباراة 
الهدف  العادة  مثل  ميسي  ليونيل  فيها  وصنع   ،)1  –  1( بالتعادل  انتهت 

األرجنتيني الوحيد في المواجهة

3031
رياضة

الــنــهــائــيــات الــحــالــيــة الــتــي يــتــصــدر ترتيب 
هدافيها مع 4 محاوالت ناجحة، لكن ميسي 
بــّكــر فـــي صــنــاعــة تــمــريــرة حــاســمــة لزميله 
الوتارو مارتينيز الذي افتتح التسجيل من 
وهــذه  السابعة،  الدقيقة  فــي  قريبة  مسافة 
 6 في  مليسي  الخامسة  الحاسمة  التمريرة 
وفي  الــقــاريــة.  البطولة  فــي  لعبها  مباريات 
الدقيقة 61، عادل لويس دياس لكولومبيا، 
عندما انسل وراء الــدفــاع وســدد من زاويــة 
ضــيــقــة إلـــى يــســار مــارتــيــنــيــز. وفـــي ركـــالت 
الترجيح، كانت الزاوية اليسرى زاوية الحظ 
ثـــالث ركــــالت للمدافعني  ملــارتــيــنــيــز، فــصــد 
والعــب  مينا  يــيــري  سانشيس،  دافينسون 
الــوســط إدويــــن كـــاردونـــا، وكـــان ميسي من 
بــني املسجلني لــبــالده فــي ركــالت الترجيح، 

في وقت أهدر زميله رودريغو دي بول.
الـــخـــســـارة، شــعــر مــــدرب كولومبيا  وبـــرغـــم 
ريـــنـــالـــدو رويــــــدا بـــالـــتـــفـــاؤل، وقـــــال إن أداء 
مــنــتــخــبــه »يـــدعـــونـــا إلــــى الــحــلــم واالعــتــقــاد 
»يجب  تابع:  الصحيح«.  املسار  على  بأننا 
أن نرفع رؤوســنــا، ننظر إلــى أعــني بعضنا 

بعضا وال نوّبخ أنفسنا«.
ــاراة  ــبــ ــرًا فــــي املــ ــاكــ فـــــرض مــيــســي ســـحـــره بــ
ــررًا كــرة  ــمــ مــتــفــوقــا عــلــى ثـــالثـــة العـــبـــني ومــ
إلــــى مــارتــيــنــيــز الــــذي لــعــب رأســـيـــة بــعــيــدة. 

اإلنــذار جيدا، فوجد  ولم تتلقف كولومبيا 
جــيــوفــانــي لـــو ســيــلــســو الــقــائــد مــيــســي في 
الــدقــيــقــة الــســابــعــة داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
السابق  زميله  مينا،  ييري  العمالق  فــراوغ 
لــفــتــرة قــصــيــرة فـــي بـــرشـــلـــونـــة، ومـــــرر إلــى 
مــارتــيــنــيــز الـــــذي زرع الـــكـــرة فـــي الــشــبــاك، 
النهائيات  فــي  الثالث  الــهــدف  هــذا  وُيعتبر 
اإليطالي  الــــدوري  بطل  ملارتينيز  الحالية 

مع إنتر.
ــرد ســـريـــعـــًا، لــكــن  ــ ــ ــــت كـــولـــومـــبـــيـــا الـ ــاولـ ــ وحـ
مارتينيز أحبط تسديدة أرضية للعائد من 
اإليقاف خوان كــوادرادو الذي كان يخوض 
ــيـــة املـــئـــة. بـــــدأت كــولــومــبــيــا  ــبـــاراتـــه الـــدولـ مـ
تسيطر سعيًا للمعادلة وأصابت العارضة 
مرتني، ارتــدت كــرة ويلمار باريوس نصف 
 مينا 

ّ
الطائرة من لو سيلسو والقائم، ثم هز

العارضة برأسه من الركنية التالية )د.36(.
ــانـــت قـــريـــبـــة مــــن تــعــزيــز  لـــكـــن األرجـــنـــتـــني كـ
ــة، عــــنــــدمــــا لــعــب  ــ ــراحــ ــ ــتــ ــ الــــــفــــــارق قــــبــــل االســ
نـــيـــكـــوالس غـــونـــزالـــيـــس رأســـيـــة مـــن ركــنــيــة 
ملــيــســي، أنــقــذهــا الـــحـــارس املــخــضــرم دافــيــد 
أوسبينا ببراعة. وبقيت كولومبيا الطرف 
ــتــــراحــــة، فـــأهـــدر دوفــــان  األفـــضـــل بــعــد االســ
بورخا خارج  ميغل  البديل  ساباتا وســدد 
الــخــشــبــات. أدركــــت الــتــعــادل عــن جــــدارة في 
الدقيقة 61، عندما لعب كاردونا ركلة حرة 
من منتصف ملعبه وصلت إلى دياس الذي 
تـــفـــّوق عــلــى خــيــرمــان بــيــتــســيــال وزرع كــرة 

ذكية في الزاوية البعيدة ملارتينيز.
بــعــد ذلــــك دفــــع مـــــدرب األرجـــنـــتـــني لــيــونــيــل 
ســكــالــونــي بــالــجــنــاح املــخــضــرم أنـــخـــل دي 
ــط العــب 

ّ
مـــاريـــا، بـــداًل مــن غــونــزالــيــس، فــنــش

لكنه  فريقه،  هجوم  الفرنسي  جرمان  ســان 

نهائي مثير وناري بين 
األرجنتين والبرازيل فجر 

اإلثنين

األرجنتين تسعى 
لتحقيق لقب 
جديد بقيادة 
ليونيل ميسي 
)Getty( أهــدر كــرة خطيرة مع الوتـــارو كانت كفيلة 

بــحــســم املــواجــهــة. بــعــد تــمــريــرة خلفية من 
الحارس  راوغ دي ماريا  دانيال مونيوس، 
ومرر إلى الوتارو الذي ارتدت تسديدته من 
باريوس على الخط واملرمى مكشوف أمامه 

في الدقيقة 72.
املــبــاراة في  ثــم حـــاول ميسي بعدها حسم 
الدقائق األخيرة وأصابت القائم في الدقيقة 
80، لكن التعادل فرض نفسه مفسحًا املجال 

كــأس  رفـــع  يــريــد ميسي  كــمــا  2015 و2016. 
»كوبا أميركا« ألول مرة في مسيرته بعدما 
ولــكــن  و2016،   2015 عـــامـــي  مـــرتـــني  ــاول  ــ حـ
املــبــاراتــان النهائيتان  انــتــهــت  لــســوء حــظــه 
بــتــفــوق تــشــيــلــي بـــركـــالت الــتــرجــيــح آنــــذاك، 
وعليه أواًل تخطي املنتخب البرازيلي لرفع 
الكأس. في املقابل، ستكون مواجهة خاصة 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار دا سيلفا وصــديــقــه  بــني 
ليونيل ميسي، وهي مواجهة  األرجنتيني 

أمام الحارس مارتينيز ليكون نجم املباراة 
وصانع التأهل إلى املباراة النهائية. وبعد 
ــفــــوز، تـــأهـــل املــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي  هــــذا الــ
أميركا«  »كــوبــا  لبطولة  النهائية  للمباراة 
مـــرة جــديــدة، وهـــذه املـــرة ملــواجــهــة منتخب 
الــبــرازيــل الــقــوي وأفــضــل املرشحني لحصد 
الــلــقــب فـــي عـــام 2021، فـــي املــقــابــل، تسعى 
األرجـــنـــتـــني لـــفـــك عــقــدتــهــا فــــي الــنــهــائــيــات 
عامي  تشيلي  أمــام  الخسارتني  وتعويض 

خاصة كــادت أن تحدث في عام 2019، لكن 
في  املشاركة  من  واستبعاده  نيمار  إصابة 
هذه  مــن  الجماهير  حرما  القارية  البطولة 
ـــمـــيـــزة لــلــنــجــمــني الــلــذيــن قــدمــا 

ُ
املـــواجـــهـــة امل

ضمن  معًا  لعبا  عندما  للجماهير  الكثير 
فريق برشلونة في 3 مواسم متتالية وحققا 
الكثير من األلقاب، ومنها لقب دوري أبطال 

أوروبا عام 2015.
)العربي الجديد، فرانس برس(

كوبـا           أميركا

زهير ورد

البرازيل  منتخب  نجاح  في  كبيٍر  بقدٍر  باكيتا  لوكاس  ساهم 
في الوصول إلى املباراة النهائية من بطولة كوبا أميركا 2021، 
بعدما سجل هدفني في غاية األهمية خالل أهم املباريات، ونعني 
مباراة الدور ربع النهائي ضد تشيلي، ثم نصف النهائي ضد 
على  بالتالي  ليبصم   ،0-1 البرازيل  بهما  فــازت  اللتني  البيرو، 
الجميع،  ينتظرها  التي  الختامية  املــبــاراة  إلــى  البرازيل  وصــول 

وينجح في تعويض فشل املهاجمني.
ولم يكن باكيتا مرشحًا ليكون حاضرًا رفقة منتخب السامبا 
ه خسر مكانه منذ فترة، غير أّن تألقه مع 

ّ
في هذه النسخة، بما أن

فريق ليون الفرنسي خالل النصف الثاني من املوسم بشكل 
خاص جعل أسهمه ترتفع من جديد، وينجح في كسب إعجاب 
 ال سيما أّن عددًا من 

ً
 جديدة

ً
مدرب املنتخب الذي منحه فرصة

عناصر الوسط يمرون بفترة فراغ. وُيعتبر باكيتا )23 عامًا(، 
من أبرز الالعبني البرازيليني خالل السنوات املاضية، فقد تألق 
مــع فريقه بــوتــافــوغــو بشكل مــتــواصــٍل، مــا دفــع نـــادي ميالن 
اإليطالي إلى التعاقد معه وذلك ضمن مساعي الفريق إلى إعادة 
التموقع في منافسات الكالتشيو، كما أّن تجارب »روسينيري« 
وآخــر العــب من   

ً
ناجحة دائــمــًا  كانت  البرازيليني  الالعبني  مــع 

صفوف ميالن حصل على الكرة الذهبية ألفضل العب، كان 
البرازيلي كاكا. وتوقع الجميع أن يعيد باكيتا نجاح كاكا في 
ه لم ينسجم مع طريقة الفريق ورغم مشاركته في 

ّ
ميالن، لكن

ه لم ُيقنع املدربني، ليختار ميالن 
ّ
 أن

ّ
عدد كاٍف من املباريات إال

التخلي عن خدماته معتقدًا أن ال أمل في االستفادة منه.
وراهن نادي ليون الذي ُيعتبر بدوره من املختصني في السوق 
البرازيلية على باكيتا وكان رهانه سليمًا، فقد ساهم باكيتا 
ــدوري  ــ ــودة الــفــريــق إلـــى املــنــافــســة عــلــى ال بــشــكــل كــبــيــر فـــي عــ
األبــطــال  دوري  فــي  املــشــاركــة  بسباق  معنيًا  وكـــان  الفرنسي، 
لــيــون، جعلت  إلــى حــدود الجولة األخــيــرة. والتجربة مــع فريق 
افتقدها  التي  الثقة  استعاد  فقد  نضجًا  أكثر  يصبح  باكيتا 
في الكالتشيو ورغم بعض األخطاء التي ارتكبها هذا املوسم 
في مباريات هامة، لم يخسر ثقة املــدرب، بل كان حاضرًا في 
معظم املباريات، وهذ النجاح هو الذي منحه فرصة املشاركة 
في الكوبا على أمل الحصول على اللقب الشخصي الثاني بعد 
باكيتا قد  فــإّن  بقدراته  ه قياسًا 

ّ
إلــى صغر سن 2019. ونظرًا 

 ذلك أّن نادي ليون جلب الحظ 
ً
يعرف محطات أفضل مستقال

إلى الالعبني البرازيليني وبعد التألق في املباريات األخيرة فإّن 
بشكل  وسيرتفع سعره  قدراته  تطور  ستراقب  الفرق  معظم 

 مراكز وسط امليدان.
ّ

ه يلعب في كل
ّ
كبير خصوصًا أن

لوكاس باكيتا
نجم كرة قدم برازيلي يتألق حاليًا رفقة منتخب بالده في بطولة كوبا 

أميركا 2021، بعد موسم مميز مع فريق ليون الفرنسي

الحارس إيميليانو مارتينيز تصدى لثالث ركالت 
)Getty( ترجيح

حامل لقب الدوري اإلسبان

ميسي لعب ُمصابًا وجه رياضي
ومارتينيز بطًال

رياض الترك

للنجم  االنــتــقــادات  الجماهير  تــوجــه بعض 
ــنــــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي وتـــصـــفـــه  ــيــ ــتــ ــنــ األرجــ
بـــاملـــتـــخـــاذل، ألنـــــه لــــم ُيــــتــــوج مــــع املــنــتــخــب 
األرجنتيني بلقب بطولة »كوبا أميركا« في 
كــل املـــرات الــتــي شـــارك فيها، لكن مــا حصل 
مــعــه فــي الــشــوط الــثــانــي يــؤكــد للجميع أن 
مــيــســي ُيــقــاتــل مـــن أجـــل كـــل شـــيء ويــحــتــاج 

للتتويج باللقب بشدة.
ــبــــورت« الــكــتــالــونــيــة  وكــشــفــت صــحــيــفــة »ســ
لعب  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  أن 
وعليه  ُمصاب  بكاحل  وهــو  الثاني  الشوط 
الدماء، وذلك إثر تدخل عنيف تعرض له من 
أحد مدافعي املنتخب الكولومبي في نصف 
نــهــائــي »كــوبــا أمــيــركــا« والــــذي شــهــد تأهل 

»األلبيسيلسيتي« إلى املباراة النهائية.
ــة صـــــورة  ــيــ ــانــ ــبــ ونـــــشـــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة اإلســ
ــل مــــيــــســــي، وتــــظــــهــــر عــلــيــه  ــيـ ــونـ ــيـ لــــكــــاحــــل لـ
الــدمــاء، وتــحــدثــت عــن اللقطة الــتــي تعرض 
خاللها لهذه اإلصــابــة، وذلــك عندما تدخل 
املــدافــع الــكــولــومــبــي، فــابــرا، بــقــوة فــي بداية 
 وفــشــل 

ً
ــل بـــديـــال الـــشـــوط الــثــانــي عــنــدمــا دخـ

في السيطرة على نفسه وتدخل بقوة على 
كاحل ميسي.

الدماء  كــان قاسيًا وطفرت  الخطأ  أن  ورغــم 
ــاراة  ــ ــبـ ــ املـ أن حـــكـــم  إال  مـــيـــســـي،  ــل  ــاحــ كــ ــن  ــ مـ
جيسوس فالينزويال لم ُيعلن عن أي خطأ 
فــي املــواجــهــة، رغـــم أنـــه أوقــــف الــلــعــب ورفــع 
بطاقة صفراء بعد ذلك بعدما أطلعته غرفة 
يستوجب  الخطأ  أن  على  »الفيديو«  تقنية 

إنذار الالعب.
ــرت ضــربــة الــكــاحــل الــقــاســيــة عــلــى أداء  ــ وأثـ
مــيــســي فــي الــشــوط الــثــانــي، إال أنـــه استمر 
فـــي تــقــديــم كـــل مـــا يــمــلــك عــلــى أرض امللعب 
للفوز  األرجنتني  منتخب  مساعدة  وحــاول 
فـــي املـــواجـــهـــة والـــتـــأهـــل إلــــى نــهــائــي »كــوبــا 
أمـــيـــركـــا«، وصــنــع عـــدة فـــرص خــطــيــرة رغــم 

اإلصابة وكان قريبًا جدًا من هز الشباك.
ســـاهـــم الــــحــــارس إمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز في 
وصـــول املنتخب األرجــنــتــيــنــي إلـــى املــبــاراة 
النهائية لبطولة »كوبا أميركا«، وذلك ليس 
بسبب تصديه وبراعته في ركالت الترجيح 
ميز في البطولة بشكل 

ُ
فقط، بل في أدائه امل

عام منذ بدايتها قبل أسابيع من اآلن.
ــتــــني  ــنــ ــة املــــــــبــــــــاراة بــــــني األرجــ ــايــ ــهــ وبـــــعـــــد نــ
انــتــقــلــت   ،)1  –  1( بـــالـــتـــعـــادل  وكـــولـــومـــبـــيـــا 
املــواجــهــة إلـــى ركـــالت الــتــرجــيــح، ليحسمها 
مارتينيز  إميليانو  األرجنتيني  الــحــارس 
بطريقة رائعة وُمميزة، وذلك بعدما تصدى 
لثالث ركالت ترجيح من أصل 5، إذ سجلت 
كولومبيا األولى، ثم تصدى لركلتي كل من 
دافينسون سانشيز وييري مينا، بعد ذلك 
سجل ميغيل بوخا الركلة الرابعة، ليتصدى 

مارتينيز لركلة إدوين كاردونا.
وأثبت الحارس مارتينيز أنه بطل األرجنتني 
في بطولة »كوبا أميركا«، بسبب تصدياته 
ـــمـــيـــزة الــتــي حــافــظــت عــلــى نــظــافــة شــبــاك 

ُ
امل

مــنــتــخــب »األلــبــيــســيــلــيــســتــي« فـــي مــبــاراتــني 
من أصل 4 لعبها في البطولة القارية، وكان 
تصديه  بسبب  النهائي  نصف  الـــدور  بطل 

لركالت الترجيح.
وبعد مساهمته املباشرة بتأهل األرجنتني 
إلى املباراة النهائية لبطولة »كوبا أميركا«، 
شاهد الجميع سعادة النجم ليونيل ميسي 
بــتــصــديــات الـــحـــارس إمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز، 
»البولغا«  فعل  ردات  الــكــامــيــرات  والتقطت 
مارتينيز  أبعدها  ترجيحية  ركلة  كــل  على 
ــام نـــجـــوم مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا،  ــ بـــنـــجـــاح أمــ
ــيــــســــي« الــــحــــراســــة فــي  لـــيـــســـتـــحـــق لـــقـــب »مــ

منتخب األرجنتني.

Thursday 8 July 2021 Thursday 8 July 2021
الخميس 8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2502  السنة السابعة الخميس 8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2502  السنة السابعة

حارس األرجنتين سعيد بمواجهة البرازيل في النهائي
ملواجهة  بالتأهل  سعادته  مارتينيز،  إميليانو  األرجــنــتــني،  منتخب  مرمى  حــارس  أبــدى 
البرازيل في نهائي بطولة »كوبا أميركا« بعد تألقه في ركالت الترجيح أمام كولومبيا ليقود 
بالده للفوز بها )3 - 2( بعد انتهاء املباراة بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله. وقال مارتينيز 
الذي تصدى لثالث ركالت ترجيح »قلنا منذ اليوم األول إننا نريد لعب النهائي. يا له من 
نهائي أمام البرازيل في ملعبها. تقدمنا سريعًا لكنهم قدموا مباراة كبيرة، حظينا بفرص 
لحسم املباراة لكنهم صمدوا حتى ركالت الترجيح، وهي توفيق في النهاية وابتسم الحظ 
لي«. وأكد مارتينيز أن منتخبي األرجنتني والبرازيل يستحقان التأهل للنهائي ألنهما فازا 
 »لدينا مدرب كبير هو األفضل في العالم وسنخوض 

ً
عن استحقاق، وختم حديثه قائال

النهائي من أجل الفوز به«.

مسؤولو طوكيو 2020 يعتزمون المطالبة 
بعدم حضور جمهور في الشوارع خالل الماراثون

طالب منظمو طوكيو 2020 مواطني سابورو، املدينة التي ستستضيف املاراثون ومسيرة 
األلعاب األوملبية، باالمتناع عن االحتشاد في الشوارع ملشاهدة السباقات، وفقا ملا أعلنوا 
عنه اليوم الثالثاء. ويأتي الطلب في إطار إجراءات السالمة والوقاية لتجنب تفشي فيروس 
الحالي.  يوليو  تــمــوز/   23 فــي  انطالقها  املــقــرر  أولبمياد طوكيو،  فعاليات  كــورونــا خــالل 
الواقعة في  وأعلن املنظمون عن هذا الطلب بعد عقد اجتماع مع سلطات مدينة سابورو 
جزيرة هوكايدو الشمالية، إذ تم نقل فعاليات املاراثون واملسيرة بقرار من اللجنة األوملبية 
االجتماع،  وفــي  الصيف.  خــالل  طوكيو  في  تكون  التي  الشديدة  الــحــرارة  لتجنب  الدولية 
طلبت الحكومة املحلية من املنظمة إقامة املنافسات املقررة في شوارع سابورو بني 5 و 8 

آب/ أغسطس دون حضور جمهور في الشوارع، بحسب ما أفادت وسائل إعالم محلية.

برشلونة يبيع فيربو لليدز يونايتد مقابل 15 مليون يورو
أعلن فريق برشلونة بيع ظهيره األيسر جونيور فيربو إلى صفوف فريق ليدز يونايتد 
النادي »الكتالوني« على  اإلنكليزي مقابل 15 مليون يورو، في اتفاق يتضمن حصول 
إلى برشلونة في  20% من صفقة بيعه في املستقبل. وكان جونيور فيربو قد انضم 
إلــى 12 مليونًا  يــورو، إضــافــة  قــادمــًا مــن ريــال بيتيس مقابل 18 مليون  صيف 2019 
كمتغيرات. وشارك الظهير الدولي مع منتخبات الشباب إلسبانيا في 41 مباراة خالل 
موسمني مع فريق برشلونة، وسجل هدفني، إضافة لتتويجه بلقب كأس امللك. وارتدى 
فيربو )22 سنة( قميص فريق برشلونة 24 مرة في »الليغا« و10 مرات في دوري األبطال 
إضــافــة ملــشــاركــتــه فــي كـــأس املــلــك فــي 6 مــنــاســبــات وخــوضــه مــبــاراة فــي كـــأس السوبر 
اإلسباني. وينضم فيربو إلى كل من املدافع جان كلير توديبو الذي انتقل لصفوف نيس 
مقابل 8.5 ماليني يورو إضافة لسبعة ماليني كمتغيرات، واملهاجم كونراد دي ال فوينتي 

الذي انتقل ملارسيليا مقابل 3 ماليني يورو.

إيقاف المدرب األولمبي توني منشيلو 
بسبب شكاوى من عدة العبات

أعلن االتحاد البريطاني أللعاب القوى إيقاف املدرب توني مينشيلو مؤقتًا، بينما يجرى 
 سوى« 

ً
التحقيق في شكاوى من عدة العبات. وأوضح االتحاد في بيان أنه »ال خيار بديال

اإلعالن عن هذا اإليقاف الذي بدأ بالفعل منذ فترة بعد خرقه للوائح االتحاد إذ استمر في 
العمل رغم إيقافه. وأضاف االتحاد في بيان رسمي: » ال يزال مستمرا حول سلوك« املدرب 
الذي وردت بحقه »شكاوى من العبات« ولم يتم الكشف عنها حتى اآلن »ملصلحة الجميع«. 
بداية منافسات  قبل  إنيس هيل،  الرياضية،  تدريب  أشــرف على  املــدرب مينشيلو  وكــان 
أوملبياد لندن، ونالت إنيس امليدالية الذهبية في الجري السباعي، إضافة أللقاب عاملية أخرى 

أعوام 2009 و2011 و2015 وميدالية فضية في أوملبياد ريو 2016.

على هامش الحدث


