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رياضة

تولى الالعب البرتغالي السابق روي كوستا، 
رئاسة فريق بنفيكا، مع استمرار احتجاز 

رئيسه السابق لويس فيليبي فييرا، منذ 7 
يوليو/تموز الجاري، بسبب تورطه في شبهات 
التهرب الضريبي وغسل األموال، وجرائم أخرى. 
وبحسب بيان لفريق بنفيكا، دعمت إدارة النادي 
»باإلجماع« تعيني روي كوستا، بمجرد أن أعلن 
فيليبي فييرا من خالل محاميه »تعليق مهامه 

كرئيس للنادي بشكل فوري«.

أعلن الجامايكي يوسني بولت، صاحب الرقمني 
القياسيني العامليني ملسافتي 100 متر و200 متر، 
 رقميه القياسيني لن يسقطا في 

ّ
عن اقتناعه بأن

أوملبياد طوكيو. وفي مقابلة نشرتها اللجنة 
األوملبية الدولية، قال بولت: »أنا واثق للغاية 

 
ّ
ه لن يكون هناك رقم قياسي. أنا ال أقول إن

ّ
من أن

هم في املستوى 
ّ
ني ال أعتقد أن

ّ
ذلك لن يحدث، لكن

الكافي للركض، بواقع 9.58 في سباق 100 متر، أو 
19.19 في سباق 200 متر«.

أّجل املنتخب البرازيلي األوملبي لكرة القدم سفره 
إلى طوكيو للمشاركة في األوملبياد، بعدما 

أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ بسبب 
تفشي فيروس كورونا. وكان من املقرر أن يسافر 

 
ّ
املنتخب البرازيلي إلى طوكيو الجمعة، لكن

االتحاد البرازيلي لكرة القدم ألغى الرحلة واختار 
قضاء فترة في صربيا قبل السفر. وأوضح 

 تفاقم الوضع الصحي في اليابان 
ّ
االتحاد أن

أجبره على تغيير البرنامج.

الالعب السابق روي 
كوستا رئيسًا جديدًا 

لفريق بنفيكا البرتغالي

بولت ال يتوقع سقوط 
رقميه القياسيين في 

أولمبياد طوكيو

المنتخب البرازيلي 
األولمبي يؤجل سفره 

بسبب حالة الطوارئ

تسعى وزارة 
الشباب والرياضة 
واالتحاد 
العراقي لكرة 
القدم، إلى 
تنظيم نهائي 
كأس العراق 
بصورة غير 
مسبوقة، في 
النهائي الذي 
سيجمع فريق 
الزوراء والقوة 
الجوية يوم 
الجمعة المقبل. 
وسيشهد 
نهائي كأس 
العراق حضور 
الجماهير ألول 
مرة منذ بدء 
تفشي فيروس 
»كورونا«، 
وغياب الجماهير 
عن المالعب. 
وأشارت 
المعلومات 
إلى أن االتحاد 
العراقي يسعى 
لتأمين حضور 10 
آالف )ملقحين 
ضد الفيروس(«.

)Getty( نهائي كأس العراق سيكون بحضور جماهيري

كأس العراق مع جمهور

Sunday 11 July 2021
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نهائي 
»يورو 2020«
إنكلترا تواجه إيطاليا

2829
رياضة

قتيبة خطيب

ــرقــــب الــــجــــمــــاهــــيــــر الـــريـــاضـــيـــة  ــتــ تــ
ــــوم األحـــــــد،  ــيــ ــ ــاء الــ ــ ــسـ ــ الــــعــــاملــــيــــة، مـ
انــــطــــاق مـــواجـــهـــة نـــهـــائـــي بــطــولــة 
الــذي سيقام  أمــم أوروبـــا لكرة القدم 2020، 
في ملعب »ويمبلي« الشهير في العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، بـــن مــنــتــخــب إيــطــالــيــا 

ومنافسه منتخب إنكلترا.
املواجهة  بلوغ  مــن  إيطاليا  منتخب  وتمكن 
بعدما   ،»2020 »يــــورو  بــطــولــة  فــي  النهائية 
ــلــــى مـــنـــافـــســـه مــنــتــخــب  اســــتــــطــــاع الـــــفـــــوز عــ
إسبانيا في نصف النهائي بركات الترجيح 
إنــكــلــتــرا عقب  مــنــتــخــب  فــيــمــا وصــــل   .)2-4(
مباراة  في  الدنمارك  منتخب  على  انتصاره 

زهير ورد

ــورو 2020«  ــ ــا »يــ ــ ــ ــم أوروبـ تــصــل نــهــائــيــات أمــ
إلــى يومها األخــيــر الـــذي سيكشف اســم بطل 
منتخب  يواجه  عندما  املميزة،  النسخة  هــذه 
إنكلترا منافسه منتخب إيطاليا، لكّنه أيضًا 
قــد يكشف عــن اســم هـــّداف هــذه النسخة، بما 
إمكانية   

ّ
أن طــاملــا  قائمًا  زال  مــا  الــغــمــوض  أن 

حدوث مفاجأة تبقى واردة بشدة.
وانحصر التنافس املنطقي بن رونالدو الذي 
الترتيب إلى حّد اآلن برصيد 5 أهداف  يقود 
شيك،  باتريك  التشيك  منتخب  مهاجم  رفقة 
وهــــاري كــن قــائــد منتخب إنــكــلــتــرا الــــذي ما 
زالت فرصته قائمة من أجل قلب الطاولة على 
»صــاروخ ماديرا« وتتويج عودته القوية في 

البطولة بعد البداية الصعبة.
فبينما تــألــق رونـــالـــدو بــشــكــل خـــاص وتــألــق 
 كن 

ّ
ــدور األول، فــــإن ــ شــيــك بـــدرجـــة أقـــل فـــي الـ

 
ّ

فشل فشًا ذريعًا خال املباريات األولى، لكن
قائد منتخب إنكلترا تدارك الحقًا وسجل في 
 شيك سجل 

ّ
مباريات خروج املغلوب. ورغم أن

 ذلك لن يكون كافيًا إلعانه 
ّ

خمسة أهداف، فإن
في املركز األول، بما أنه خاض عدد مباريات 
 البرتغالي 

ّ
أكــثــر مــن رونــالــدو إضــافــة إلــى أن

صنع هدفًا، بينما لم يساهم شيك في صناعة 
 رونالدو 

ّ
أي هدف في هذه النسخة، ولهذا فإن

يتقدم عليه في ترتيب الهدافن وضمن املركز 
الثاني في أسوأ الحاالت.

ويــعــتــمــد االتـــحـــاد األوروبــــــي لــتــحــديــد هـــداف 
الــبــطــولــة، عــلــى عـــدد األهـــــداف ثـــم الــتــمــريــرات 
الحاسمة، وكذلك معدل األهداف، فالبرتغالي 
ــداف خـــال 4 مــبــاريــات  ــ رونـــالـــدو ســجــل 5 أهـ

وشيك سجل 5 أهــداف خال 5 مباريات، ولم 
يتميز بأّي »أسيست«.

ــالــــدو  ويـــمـــكـــن لـــكـــن قـــلـــب الـــطـــاولـــة عـــلـــى رونــ
فــي حــالــة وحـــيـــدة، وهـــي تسجيل هــدفــن في 
النهائي فيرفع رصيده إلى 6 أهداف وبالتالي 
 الحاالت مع البرتغالي، أو 

ّ
لن يتساوى في كل

تسجيل هــدف وصناعة هــدفــن، بما هــو إلى 
حّد اآلن لم يساعد فريقه في تسجيل أّي هدف.

وإذا ما نجح كن في تسجيل هدف وصناعة 
هــدف آخــر، فلن يتوج هــدافــًا ألّنــه سيتساوى 
مع رونــالــدو في عــدد األهــداف و«األسيست«، 
لــكــّنــه ســيــكــون شــــارك فـــي الــلــقــاء الــســابــع في 

البطولة وهنا تكون األفضلية لرونالدو، الذي 
فــريــقــه يــوفــنــتــوس  ــاع  بــثــنــائــي دفــ سيستعن 

ملراقبة كن وحرمانه من التسجيل.
وفي وقت يبدو فيه من شبه املستحيل حدوث 
في  إيطاليا  منتخب  أحــد العبي  مــن  مفاجأة 
 أفضل هداف في صفوف املنتخب 

ّ
النهائي ألن

 رحيم ستيرلينغ قادر 
ّ

سجل هدفن فقط، فإن
على صنع املفاجأة، فقد سجل 3 أهداف حتى 
اآلن وإحــراز ثنائية ضد إيطاليا قد يساعده 
 

ّ
فــي دخـــول املــنــافــســة بــقــوة عــلــى الــرغــم مــن أن

األمر يبدو صعبًا للغاية عليه بعدما فشل في 
التسجيل خال آخر مباراتن.

من سيحسم صراع الهّدافين 
في يورو 2020؟

الــذهــبــي بهدفن مقابل هــدف وحيد.  املــربــع 
وســـيـــخـــوض مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا مــواجــهــتــه 
الــعــاشــرة فــي بــطــولــة كــبــرى )6 في  النهائية 
 نــجــومــه 

ّ
ــيــــورو( لـــكـــن كــــأس الــعــالــم و4 فـــي الــ

بقيادة املخضرم جورجيو كيليني يطمحون 
الـــــ«أزوري« فــي نهائي  إلــى نسيان إخفاقات 

»يورو 2000« و«يورو 2012«.
أمــــا مــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا، فــســيــكــون هــــذا أول 
ظهور له على اإلطاق في نهائي بطولة أمم 
أوروبا، بعدما وصل »األسود الثاثة« إلى 
حققوها  التي  العالم،  كــأس  بطولة  نهائي 
ــام 1966، مــا يــجــعــل الــضــغــط يــتــزايــد  فــي عـ

على رفاق هاري كن.
ويــعــد منتخب إنــكــلــتــرا هــو الــفــريــق رقـــم 13، 
الــذي يشارك في نهائي البطولة، وقد خسر 
3 مــنــتــخــبــات فــقــط مـــن أصــــل 12، مــبــاراتــهــم 
النهائية األولى، وهي يوغسافيا عام 1960، 

وبلجيكا عام 1980، والبرتغال عام 2004.
واحــتــل منتخب إيــطــالــيــا املــركــز الــثــانــي في 
بــطــولــة أمـــم أوروبـــــا فـــي مــنــاســبــتــن، األولـــى 
عندما خسر في النهائي على يد فرنسا في 
»يورو 2000«، والثانية على يد إسبانيا في 

»يورو 2012«.
إنكلترا  البطولة مشاركة منتخب  وستشهد 
ــي املـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا  فــ
لدولة  عشرة  الحادية  املــرة  وهــي  بريطانيا، 
أوروبـــيـــة تتنافس فــي نــهــائــي بــطــولــة كبرى 

كمضيف )كأس العالم/يورو(.
أوروبــيــن مضيفن  آخــر متسابقن  وخــســر 
املباراة النهائية )البرتغال في »يورو 2004« 
وفــرنــســا فــي »يـــورو 2016«( كما هــزم واحــد 
النهائية  املــبــاراة  األوائــــل  الثمانية  مــن  فقط 

قبل ذلك )السويد في كأس العالم 1958(.
بـــدورهـــا، عــاشــت جــمــاهــيــر ونــجــوم منتخب 
إنــكــلــتــرا لــحــظــة تــاريــخــيــة، بــعــدمــا اســتــطــاع 
الــــقــــائــــد هـــــــاري كــــن ورفـــــاقـــــه الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
منتخب الدنمارك بهدفن مقابل ال شيء، في 
نهائي  فــي نصف  التي جمعتهما  املــواجــهــة 
ــــورو 2020«، مـــا جــعــل »األســـــود الــثــاثــة«  »يـ

EURO  2020  يورو

يطمح نجوم منتخب إنكلترا إلى االنتصار على منتخب 
إيطاليا في النهائي، وتحقيق لقب بطولة أمم أوروبا 

2020 ألول مرة في تاريخهم

)Getty( تقف جماهير إنكلترا بقوة خلف منتخبها

)Getty( تعتمد إنكلترا على خدمات نجومها في النهائي

)Getty( يطمح نجوم منتخب إيطاليا إلى تحقيق لقب اليورو

)Getty( يطمح هاري كين لصنع المفاجأة في نهائي اليورو

)Getty( »2020 رونالدو يتصدر هدافي »يورو

يصلون إلى النهائي ألول مرة على اإلطاق.
ويــبــحــث نــجــوم منتخب إنــكــلــتــرا عــن إبــعــاد 
أشـــبـــاح املـــاضـــي، أثـــنـــاء املـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة 
ضـــد مــنــتــخــب إيــطــالــيــا، األحـــــد، عــلــى ملعب 
»ويمبلي« الشهير، وتحقيق اإلنجاز النادر، 

املتمثل في الفوز بالبطولة على أرضهم. وفي 
حال تمكن منتخب إنكلترا من تحقيق اللقب، 
فـــإّنـــه ســيــعــادل إنـــجـــازات مــنــتــخــب إيــطــالــيــا، 
الذي فاز على أرضه في عام 1968، وإسبانيا 
في عام 1964، ومنتخب فرنسا في عام 1984.

صدمة البرتغال وفرنسا
في  كبيرة  صــدمــة  البرتغال  منتخب  عــاش 
»يـــــورو 2004« عــنــدمــا اســتــضــافــت مــديــنــة 
ــد مــنــافــســه  ــاراة الــنــهــائــيــة ضـ ــبــ لــشــبــونــة املــ
اللعبة،  أساطير  بتواجد  اليونان،  منتخب 
مثل لويس فيغو وديكو وريكاردو كارفالو 
كريستيانو  الحالي  والقائد  وروي كوستا 

 منتخب 
ّ

أن الكبيرة،  املفاجأة   
ّ

رونالدو. لكن
الــبــرتــغــال تــعــّرض لضربة مــوجــعــة، بعدما 
ــهـــدف نـــظـــيـــف، ســجــلــه  تــــعــــّرض لـــخـــســـارة بـ
ــانــــي الــــســــابــــق، أنـــجـــيـــلـــوس  ــيــــونــ الـــنـــجـــم الــ
خاريستياس، الذي أهدى باده اللقب ألول 
مـــرة فــي تــاريــخــهــا، بــقــيــادة املــــدرب األملــانــي 

أوتو ريهاغل.
وبــعــد اثــنــي عــشــر عــامــًا، عــانــت فــرنــســا من 
املــصــيــر نــفــســه، عــنــدمــا واجـــهـــت الــبــرتــغــال 
بالذات في استاد فرنسا في نهائي »يورو 
الــجــمــاهــيــر  إيـــديـــر  الــنــجــم  فــأســكــت   ،»2016
املتواجدة في املدرجات، بعدما سجل هدف 
الــفــوز فــي الــوقــت اإلضــافــي مــن عمر املــبــاراة، 

التي خرج منها رونالدو مصابًا منذ بدايتها.

جماهير »ويمبلي«
ــيــــس الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي  ــم يــســتــبــعــد رئــ ــ لـ
بـــوريـــس جــونــســون إمــكــانــيــة الــتــرحــيــب بــــ90 
ــلـــي«، الـــيـــوم  ــبـ ــمـ ــــف مــشــجــع فــــي مــلــعــب »ويـ ألـ
النهائي،  ألفًا نصف  األحــد، بعدما حضر 60 
الــذي خطف فيه منتخب إنكلترا فــوزًا صعبًا 
مــن منتخب الــدنــمــارك بــهــدفــن مــقــابــل هــدف 
وحــيــد. وســيــؤدي هـــذا األمـــر إلـــى رفـــع حـــرارة 
األجواء ومستوى التنافس، إذ يتطلع منتخب 
إنكلترا، إلى إبعاد األشباح التي تطارده، عبر 

رفع كن ورفاقه كأس البطولة القارية األكبر.

يـورو بـازار

يدخل منتخب إيطاليا 
نهائي »يورو 2020« 

مسلحًا بتاريخه

ــدان بــتــدريــب منتخب بــــاده، حسبما  الــديــن زيــ الــفــرنــســي زيـــن  ■ يحلم 
الفني  باملدير  عــدة محيطة  مــصــادر  عــن  نــقــًا  »ليكيب«،  ذكـــرت صحيفة 
»لــم يعد مسألة  أّن مستقبله كــمــدرب  إلــى  لــريــال مــدريــد، مشيرة  السابق 
املاضي،  أيــار  مايو/  في  البيضاء  القلعة  وبعد رحيله عن  قلب«.  بل  مــال، 
رفض زيــدان »عقودًا هامة جــدًا« في إنكلترا والخليج وآسيا، ألّن الاعب 
الفرنسي السابق تحركه عواطفه حني يتعني عليه االختيار، بحسب ما أكد 
صديق مقرب للصحيفة الرياضية. وأضاف املصدر نفسه الذي طلب عدم 
ذكر هويته، أّن ما يريده »زيــزو« اآلن، مغامرة مرتبطة بماضيه، مضيفًا: 
»ستظل هناك دائمًا أربعة فرق مفضلة بالنسبة إليه: بوردو، ويوفنتوس، 
فيغارو«،  »لو  وريــال مدريد، ومنتخب فرنسا«. وفي مقابلة مع صحيفة 
العاقة مع  إّن  لو غريت،  الــقــدم، نويل  لكرة  الفرنسي  االتــحــاد  قــال رئيس 
زيدان جيدة، و«يمكن أن يكون املدرب يومًا ما. قد يعينه خليفتي، ألّنني لن 

أستمر في هذا املنصب إلى األبد«.

رونالد كومان، عن  الهولندي  اإلسباني،  برشلونة  فريق  مــدرب  امتنع   ■
اإلدالء بتفاصيل حول استمرار الفرنسي، أنطوان غريزمان، بني صفوف 
»الباوغرانا« من عدمه، وقــال: »سنرى من سيبقى ومن سيرحل«. وفي 
التضامنية  الغولف  بطولة  كــومــان«  »كــأس  انــطــاق  قبل  مؤتمر صحافي 
الهولندي: »سيكون  املــدرب  قال  نــادي غولف برشلونة،  تقام برعاية  التي 
الاعبون الذين لدينا كافة متاحني لنا. إذا حدث تغيير يجب تقّبله، لكّنها 
الــواضــح أّن األولــويــة هــي أن يبقى  ــنــادي. مــن  ال قــــرارات يجب أن يتخذها 
عمل  األهمية،  غاية  في  العــب  »غريزمان  أّن  أيضًا  كومان  وأكــد  ميسي«. 
بشكل جيد جدًا، وهو العب رائع«. في املقابل، تطرق مدرب برشلونة إلى 
مشاركة بيدري، في أوملبياد طوكيو، بعدما شارك في »يورو 2020«، وقال: 
»بالنسبة إلى أّي العب، إّن املشاركة في منافستني على أعلى مستوى في 
الصيف أمر مبالغ فيه. أنهى موسمًا لعب فيه كّل شيء تقريبًا ولعب أيضًا 

كّل الدقائق في اليورو«.

قلبية حــادة،  بوبكر خوما، ألزمــة  الحاجي  السنغالي،  املهاجم  تعرض   ■
سقط إثــرهــا خــال تــدريــبــاتــه مــع فــريــق آالنــيــاســبــور الــتــركــي، فــي حادثة 
في  إريــكــســن،  كريستيان  الــدنــمــاركــي،  املنتخب  نجم  عاشها  الــتــي  تشبه 
مباراة فنلندا ضمن منافسات »يورو 2020«. وأفادت صحيفة »كورييري 
ديا سيرا« اإليطالية، أّن خوما كاد يفارق الحياة بعدما فقد وعيه خال 
التدريبات، إذ توقف قلبه لثواٍن عدة، ما استدعى التدخل العاجل للجهاز 

الطبي واإلسعاف، بنقله على جناح السرعة نحو أقرب مستشفى.
وال يعاني الاعب )28 عامًا( املعار من فيورنتينا اإليطالي من أّي مشاكل 
صحية، إذ أجرى كشوفات طبية تسبق املوسم، قبل انخراطه في التحضير 
أّن النوبة القلبية جاءت مفاجئة، ولم ُتعرف أسبابها حتى  مع زمائه، إاّل 
الصحية،  عــن حــالــة العــبــه  التركي تحديثات  الــنــادي  ونــشــر  اللحظة.  هــذه 
خوما  بوبكر  العبنا  أّن  اتضح  الفحوص،  »بعد  رســمــي:  بيان  عبر  فجاء 
الذي سقط في مقر التدريب بوردور، واجه أزمة قلبية، وسيواصل إجراء 
كشوفات إضافية في مصحة آالنيا آندولو«. وبعد خضوعه لساعات عدة 
من املتابعة، نشر املهاجم السنغالي صورة في حسابه على موقع التواصل 
من حاول  كــّل  الــنــادي، وشكر  بها محبيه ومشجعي  »إنستغرام« طمأن 

االتصال به لاطمئنان عليه بعد الحادثة.
وتشهد كرة القدم العاملية حاالت فريدة من تعرض الاعبني لنوبات قلبية 
الفترة األخيرة، إذ صاحبت حادثة إريكسن مشاكل صحية تعرض  في 

لها العبون آخرون، ليأتي الدور على خوما الذي بات الضحية األخيرة.

قّرر االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، تعيني الحكم الهولندي بيورن 
إيــطــالــيــا  بـــني منتخبي  ــــورو 2020«  نــهــائــي »يـ كــويــبــرز قــاضــيــًا ملــوقــعــة 

وإنكلترا، واملقررة إقامتها، اليوم األحد، على ملعب »ويمبلي« اللندني.
ويتمتع الحكم البالغ من العمر 48 عامًا بخبرة ضخمة، حيث خاض كل 
البطوالت الدولية في العقد املاضي، سواء يورو 2012 و2016 أو مونديال 
ال  املباراة تحديدًا  لهذه  تعيني كويبرز  فــإّن  وللمصادفة،  2014 و2018. 
الهولندي هو  إّن  املــنــزل« إذ  إلــى  القدم ستعود  بــأّن »كــرة  يبشر إنكلترا 

نفسه من أدار مواجهة اإلنكليز وإيطاليا في مونديال 2014.
ونجح املنتخب اإليطالي في ذلك التوقيت بالفوز بهدفني لهدف، أحرزهما 
كاوديو ماركيزيو وماريو بالوتيلي، فيما أحرز الهدف اإلنكليزي دانييل 

ستوريدج في مرحلة املجموعات بمونديال البرازيل.
نتائجها  لم تكن  إيطاليا  أدارهــا كوبيرز ملنتخب  التي  املباريات األخيرة 
ـــ«أزوري« مــع كــرواتــيــا فــي نوفمبر/ تشرين الثاني  ــ الـ جــيــدة، فقد تــعــادل 
ُهــزم من  أيلول 2016، وأخيرًا  2014، وخسر من فرنسا في سبتمبر/ 
إسبانيا في سبتمبر 2017. وكانت أخر مواجهة أدارها، كويبرز، ملنتخب 
اليورو في مــارس/ آذار املاضي، وحقق »األســود  إنكلترا، في تصفيات 

الثاثة« فوزًا بهدفني مقابل هدف على بولندا.
)العربي الجديد(

ملعب 
ُحــر

حكم هولندي بنهائي اليورو

Sunday 11 July 2021 Sunday 11 July 2021
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ســــــتــــــكــــــون جـــــمـــــاهـــــيـــــر بــــطــــولــــة 
ــيــــة  ــانــ ــبــــريــــطــ »ويــــــمــــــبــــــلــــــدون« الــ
لــلــتــنــس عــلــى مـــوعـــد مـــع نــهــائــي 
ــــن الـــنـــجـــم الـــصـــربـــي،  كـــبـــيـــر وتــــاريــــخــــي بـ
اإليــطــالــي،  ومنافسه  ديوكوفيتش،  نــوفــاك 
جــدارة  عن  تأهال  اللذين  بيريتيني،  ماتيو 
املــبــاراة الختامية من أجل  إلــى  واستحقاق 

املنافسة على اللقب الكبير هذا الصيف.
ــــى الـــنـــهـــائـــي مــن  ــى إلـ ــ ــ كـــانـــت الـــبـــطـــاقـــة األولـ
الــبــولــنــدي  عــلــى  بــفــوزه  نــصــيــب بيريتيني 
 ،)7-3(  7-6  ،0-6  ،3-6 هــــوركــــاش  هـــوبـــرت 
مــبــاراة  يــخــوض  إيــطــالــي  أول  6-4، ليصبح 
به  ولــحــق  البريطانية،  البطولة  فــي  اللقب 
وحامل  عامليًا  أول  املصنف  ديوكوفيتش، 
اللقب منذ 2019 نتيجة إلغاء نسخة 2020 
بــســبــب تــداعــيــات فــيــروس كـــورونـــا، بــفــوزه 
الشاق على الكندي دنيس شابوفالوف 6-7 
دقيقة،  و44  ساعتن  فــي   ،5-7  ،5-7   ،)3-7(
لــيــبــلــغ نــهــائــي الــبــطــولــة اإلنــكــلــيــزيــة للمرة 

الثالثة تواليًا والسابعة في مسيرته.
ويــــأمــــل الـــصـــربـــي أن يـــخـــرج مــنــتــصــرًا مــن 
ــثـــالثـــن فــــي مــســيــرتــه،  الـــنـــهـــائـــي الــكــبــيــر الـ
للمرة  اإلنكليزية  املــالعــب  فــي  بطاًل  ليتوج 
الـــســـادســـة، وبـــعـــدمـــا بــــات الــشــهــر املــاضــي 
أول  غــــاروس«  »روالن  فــي  تتويجه  نتيجة 
ــراف يـــفـــوز بجميع  ــتــ العــــب فـــي عــصــر االحــ
والثالث  األقــل  على  مرتن  الكبرى  األلــقــاب 
ــــالم« فـــي عــصــَري  »غـــرانـــد سـ ــاريـــخ الــــ فـــي تـ
الهواة واالحــتــراف )اعتبارًا من 1968( بعد 
و1969(   1962 )بــن  اليفر  رود  األسترالين 
و1967(.   1961 )بــــــن  ــمــــرســــون  إيــ وروي 
ويأمل ديوكوفيتش أن يتوج بلقبه الكبير 

نهائي 
»ويمبلدون«

سيكون نوفاك ديوكوفيتش وماتيو بيريتيني على موعد مع التاريخ بعد 
فرصة  أمام  األول  سيكون  إذ  »ويمبلدون«،  بطولة  نهائي  إلى  تأهلهما 
معادلة الرقم القياسي لعدد األلقاب الكبرى، والثاني ليصبح ثاني إيطالي 

فقط يتوج بلقب كبير

3031
رياضة

تقرير

ــُيـــعـــادل الـــرقـــم الــقــيــاســي الـــذي  الــعــشــريــن لـ
يتشاركه غــريــمــاه اإلســبــانــي رافــايــل نــادال 
الـــــــذي غـــــاب عــــن الـــبـــطـــولـــة، والـــســـويـــســـري 
روجيه فيدرر الذي ودعها في ربع النهائي.

بطوالت »غراند سالم« 
هي كّل شيء

شدد الصربي البالغ 34 عامًا أّنه »في هذه 
 بــطــوالت غراند 

ّ
فـــإن املــرحــلــة مــن مسيرتي، 

 شيء، هي املسابقات األهم في 
ّ

سالم هي كل
رياضتنا وأنا سعيد بصناعة التاريخ في 
 هناك 

ّ
الــريــاضــة الــتــي أحـــب. كلما أســمــع أن

رقــمــًا قــيــاســيــًا، يــحــفــزنــي هــــذا، وفـــي الــوقــت 
 مباراة«.

ّ
نفسه أركز على الفوز بكل

»غــرانــد  الـــ ويــســعــى ديــوكــوفــيــتــش لتحقيق 
سالم« الذهبي، أي الفوز بالبطوالت األربع 
الكبرى في سنة واحدة إضافة إلى امليدالية 
فــي طوكيو،  األوملبية  األلــعــاب  فــي  الذهبية 
الــذي خسر  لكن عليه الحذر من بيريتيني 
أمـــــــام الـــصـــربـــي الـــشـــهـــر املــــاضــــي فــــي ربـــع 
نهائي »روالن غاروس« وعام 2019 في دور 

املجموعات لبطولة املاسترز الختامية.
مواجهة  في  السبت،  ديوكوفيتش،  وعانى 
شــابــوفــالــوف، الــــذي لــم يــســبــق لــه أن ذهــب 

»غراند سالم«  الـ النهائي في  أبعد من ربع 
وأبــعــد مــن الــــدور الــثــانــي فــي »ويــمــبــلــدون« 
ووجــد في ابن الـــ22 عامًا ندًا شرسًا أجبره 
عــلــى خــــوض شــــوط فـــاصـــل فـــي املــجــمــوعــة 
األولـــــى، واالنــتــظــار حــتــى الــشــوط الــحــادي 
 مـــن املــجــمــوعــتــن الــتــالــيــتــن 

ّ
عــشــر فـــي كــــل

لخلق الفارق بكسر إرسال منافسه الكندي، 
وإنهاء املباراة في ساعتن و44 دقيقة.

وقال ديوكوفيتش بعد الفوز، وعقب مغادرة 
شابوفالوف أرض امللعب وعيناه دامعتان 
 

ّ
تدل »النتيجة ال  الجمهور:  وســط تصفيق 
على األداء واملباراة. كان يرسل للمجموعة 
األولى، كان الالعب األفضل في أغلب فترات 

 ما فعله«.
ّ

املجموعة الثانية. أهنئه لكل

بيريتيني على موعد مع التاريخ
على غرار ديوكوفيتش، سيكون بيريتيني 
ــد مــع  ــوعـ ــتـــاســـع عـــاملـــيـــًا عـــلـــى مـ املـــصـــنـــف الـ
الــتــاريــخ األحــــد، فــي الــيــوم الـــذي يلعب فيه 
مــنــتــخــب بــــالده لــكــرة الـــقـــدم نــهــائــي »يـــورو 
»ويمبلي«  ملعب  على  إنكلترا  ضد   »2020
في لندن الــذي يبعد قرابة 15 كلم فقط من 

مالعب عموم إنكلترا.
ويأمل اإليطالي أن يتوج باللقب الغالي قبل 
»أزوري« في بحثه عن لقب  التفرغ ملساندة الـ
أول في كأس أوروبــا منذ تتويجه الوحيد 
عــام 1968. وُيــقــام نهائي »ويــمــبــلــدون« في 
الــســاعــة الــثــانــيــة ظــهــرًا بــالــتــوقــيــت املــحــلــي، 
على أن يقام نهائي »الــيــورو«  في الساعة 
 بــيــريــتــيــنــي 

ّ
الـــثـــامـــنـــة مــــســــاء، مــــا يــعــنــي أن

وديوكوفيتش يحتاجان إلى خوض أطول 
لكي  اإلنكليزية  البطولة  تاريخ  في  مــبــاراة 

هل يصنع اإليطالي 
المفاجأة ثم يتابع 

نهائي »اليورو«؟

السماح بحضور 33% من الجماهير 
في المالعب البرتغالية

سمحت السلطات البرتغالية بحضور 33% من السعة الجماهيرية في املالعب خالل 
ــــدوري املــوســم املقبل الـــذي ينطلق 8 أغــســطــس/آب املــقــبــل. وأوضـــح بيان  مــبــاريــات ال
العام  اإلطــار مع االتحاد  اتفاق في هذا  إلى  أنه توصل  القدم  البرتغالي لكرة  لالتحاد 
للصحة في البالد، حتى يتم تطبيق هذا اإلجراء مع بداية املوسم. وسيتم السماح فقط 
للجماهير التي تحمل شهادة تطعيم رقمية لفيروس كورونا أو نتيجة فحص سالبة 
لفيروس كورونا ال تمضي عليها 48 ساعة، بالدخول للمالعب. كما ستخضع كّل 
املنشآت الرياضية لخطة احتواء طوارئ للوقاية من اإلصابات، وسيلعب كّل من بورتو 

وسبورتنغ لشبونة مباراتيهما في الجولة األولى على أرضيهما.

بيريز يزور ريال مدريد أثناء جلسة مران
زار رئيس فريق ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، العبي »امليرينغي« الذين أجروا جلسة 
تدريبات صباحية، الجمعة، في خامس أيام فترة االستعداد للموسم الجديد، بحسب 
ما أعلن عنه النادي امللكي. وتجول بيريز داخل وخارج املنشآت املدينة الرياضية، حيُث 
حيا العبي الفريق األول بشكل فردي، كما تحّدث مع املعد البدني اإليطالي أنطونيو 
الفني اإليطالي كارلو أنشيلوتي. وبدأ العبو ريال  املدير  بينتوس، وتوقف لبرهة مع 
مدريد التدريبات في قاعة األلعاب الرياضية وأنهوها على العشب، وفقًا ملا ذكره النادي 
األبيض على موقعه اإللكتروني. وتدرب املدافع فيرالن ميندي مجددًا داخل منشآت 
املدينة الرياضية لريال مدريد. وسيواجه الفريق بقيادة أنشيلوتي أول اختبار له أمام 

رينجرز االسكتلندي، الذي يتولى إدارته الفنية اإلنكليزي ستيفن جيرارد.

»ميسي النمساوي« يلعب الموسم المقبل 
مع برشلونة معارًا من رابيد فيينا

اتفاق من أجل إعارة  إلى  النمساوي  توصل فريقا برشلونة اإلسباني ورابيد فيينا 
النادي  إلــى  النمساوي«،  »ميسي  بـ امللقب  ديمير،  يوسف  الشاب  النمساوي  املهاجم 
»الكتالوني«، ملوسم واحد مع خيار الشراء، بحسب ما أفادت الصحف املحلية. وسيدفع 
»البالوغرانا« 500 ألف يورو مقابل استعارة املهاجم األعسر البالغ من العمر 18 سنة، 
املــوســم سيتعني عليه دفــع عشرة ماليني  البرسا فــي شــرائــه نهاية  وفــي حالة رغبة 
بــيــان. وقــال ديمير، فــي تصريحات نشرتها  الــنــادي نفسه فــي  يـــورو، حسبما أعلن 
أكبر  من  واحــد  تحقق  برشلونة  إلــى  »بالوصول  اإلنترنت:  على  فيينا  رابيد  صفحة 
أحالم الطفولة. سأذهب إلى فريقي املفضل، أفضل فريق في العالم«. ويتمتع الالعب 
الشاب بقدرة جيدة في السيطرة على الكرة ودقة في التسديد، ويتميز أيضًا بقدرته 

على اللعب في عدة مراكز في ثالثة أرباع امللعب. 
وخالل هذا املوسم، سجل ديمير تسعة أهداف في 32 مباراة مع الفريق النمساوي، 
كما دافع عن قميص املنتخب األول للمرة األولــى في مــارس/آذار املاضي، في مباراة 
ودية أمام جزر فــارو. وإلى جانب اإلعــارة إلى برشلونة، أعلن رابيد فيينا أيضًا عن 
تجديد عقد ديمير حتى موسم 2023/2022، ليمدد بذلك ارتباطه بالنادي النمساوي 

الذي كان ينتهي في عام 2022.

فالنسيا وهيرتا برلين يتوصالن 
إلى اتفاق مبدئي بشأن ألديريتي

توصل فريقا فالنسيا اإلسباني وهيرتا برلني األملاني إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال 
املوسم  معارًا  »الخفافيش«  فريق  صفوف  إلــى  ألديريتي،  عمر  الباراغواياني،  املدافع 
املقبل، وفقًا ملا أكدته لوكالة »آفــي« مصادر من املفاوضات. ويتضمن االتفاق خيار 
شراء من قبل فالنسيا لالعب، لكّنه لن يكون إجباريًا، بل سيعتمد على اإلنجازات التي 
سيحققها على املستوى الرياضي خالل املوسم املقبل. وينتظر حسم الصفقة خالل 
الساعات املقبلة، حتى يخضع الالعب، الذي يقضي عطلته بعد انتهاء مشاركته مع 
منتخب بالده في كوبا أميركا، للفحص الطبي. وكان ألديريتي بدأ تجربته االحترافية 
في أوروبا في صيف عام 2019، بانتقاله إلى صفوف فريق بازل السويسري، وبعدها 

بعام انتقل إلى هيرتا برلني األملاني الذي اشتراه مقابل 4 ماليني يورو.

على هامش الحدث

يسعى 
ديوكوفيتش 
لُمعادلة عدد 
ألقاب رافاييل 
نادال
)Getty(

)Getty( كولومبيا ُتنهي البطولة في المركز الثالث

البطولة  نهائي  مع  مواجهتهما  تتعارض 
القارية )أطول نهائي في تاريخ ويمبلدون 
كـــان فــي الــنــســخــة املــاضــيــة عـــام 2019 حن 
احـــتـــاج ديــوكــوفــيــتــش إلـــى 4 ســـاعـــات و57 
دقيقة للفوز على فيدرر 6-7 )5-7(، 6-1، 6-7 

.)3-7( 12-13 ،6-4 ،)4-7(
إلى  البطولة  فــي  سابعًا  املصنف  واحــتــاج 
ساعتن و36 دقيقة لتخطي عقبة هوركاش 
ــيــــدرر مــــن ربـــع  ــورة فــ ــ ــطـ ــ الــــــذي أقـــصـــى األسـ
الـــنـــهـــائـــي، ويـــأمـــل بــيــريــتــيــنــي الـــــذي كــانــت 
سالم«  »غراند  الـ في  سابقًا  نتائجه  أفضل 

ـــ25 عــامــًا بعد الــفــوز: »ال  1960. وقـــال ابــن الـ
أمـــلـــك الــكــلــمــات حـــقـــًا. أريـــــد بــضــع ســاعــات 
الستيعاب ما حصل. ال أعتقد أّنني حلمت 
 الحلم كان كبيرًا للتفكير به«.

ّ
بهذا أبدًا ألن

وتــابــع حــديــثــه قــائــاًل: »هـــذا أفــضــل يـــوم في 
مــســيــرتــي وآمـــــل أن يـــكـــون األحـــــد أفـــضـــل«. 
ــانــــت اإلرســـــــــاالت الـــســـاحـــقـــة نــقــطــة قـــوة  وكــ
بيريتيني كالعادة، إذ حقق 22 منها مقابل 
5 فــقــط ملنافسه الــبــولــنــدي. وكــانــت مــبــاراة 
الجمعة الثالثة بن الالعبن اللذين تواجها 
للمرة األولى في تصفيات بطولة أستراليا 

ــائـــي »فـــالشـــيـــنـــغ  ــهـ ــه إلــــــى نـــصـــف نـ ــ ــــولـ وصـ
أول إيطالي  مــيــدوز« عــام 2019، أن يصبح 
يتوج بلقب كبير منذ أندريانو باناتا عام 
 األخير هو 

ّ
1976 في روالن غاروس، علمًا أن

اإليــطــالــي الــوحــيــد املــتــوج حــتــى اآلن بأحد 
»غراند سالم«. ألقاب الـ

وُيعتبر بيريتيني الذي أصبح أول إيطالي 
يبلغ نهائي بطولة »غراند ســالم« في فئة 
الــفــردي منذ 45 عــامــًا، هــو أيضًا أول العب 
من بــالده يصل الى نصف نهائي البطولة 
عام  بييترانغيلي  نيكوال  منذ  اإلنكليزية 

املفتوحة عام 2018 حن فاز بيريتيني، قبل 
أن يرد هوركاش عام 2019 في الــدور األول 
لدورة »ميامي« األلف نقطة للماسترز التي 
املوسم، محرزًا  هــذا  البولندي  بلقبها  تــوج 
ــم ألــقــابــه حــتــى اآلن، وذلــــك عــلــى حساب  أهـ
إيطالي آخر هو يانيك سينر. وقبل البطولة 
الحالية، لم يسبق للبولندي البالغ 24 عامًا 
»غراند  أنه ذهب أبعد من الدور الثالث في الـ
ســالم« فــي مناسبة واحـــدة فقط عــام 2019 

في بطولة »ويمبلدون« بالذات.
)فرانس برس(

كوبا أميركا: كولومبيا 
ثالثة على حساب بيرو

ســجــل مــهــاجــم فـــريـــق بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي، 
القاتل  الوقت  في  مثيرًا  ديــاز، هدفًا  لويس 
ــــالده كــولــومــبــيــا الـــفـــوز  لــيــمــنــح مــنــتــخــب بــ
الثالث  املــركــز  2( وحصد   –  3( البيرو  على 
فـــي بــطــولــة كـــوبـــا أمـــيـــركـــا، لـــكـــرة الـــقـــدم في 
الــعــاصــمــة الــبــرازيــلــيــة، بــرازيــلــيــا. والــهــدف 
كــــان الــثــانــي لـــديـــاز فـــي املــــبــــاراة والــبــطــولــة 
، وجــاء بعد 10 دقــائــق مــن إدراك بيرو 

ّ
كــكــل

الــتــعــادل )2 – 2( فيما املــبــاراة فــي طريقها 
إلى ركالت الترجيح )ال تعتمد كوبا أميركا 

نظام الوقت اإلضافي(.
جاءت مجريات املباراة مثيرة حيث ضغطت 
كولومبيا في بدايتها وحاصرت بيرو في 
 أولى الفرص الحقيقية كانت 

ّ
منطقتها، لكن

لألخيرة عندما مرر كريستيان كويفا كرة 
 

ّ
مـــاكـــرة بــاتــجــاه جــيــانــالــوكــا البــــــادوال، لــكــن
األخــيــر ســـدد خــــارج الــخــشــبــات الــثــالث من 

وضعية جيدة )د.28(.
ــة لـــديـــاز  ــــالل فـــرصـ رّدت كــولــومــبــيــا مــــن خـ
لكّنه سدد بن يدي الحارس بدرو غايسي 
بينيا  ســيــرخــيــو  كــــاد  ذلــــك  وبـــعـــد  )د.32(، 
التسجيل لبيرو عندما تخلص من  يفتتح 
مراقبة أوسكار موريو ثم الحارس كاميلو 

فارغاس، لكّنه لم يتمكن من هز الشباك من 
زاوية ضيقة. 

ونجحت بيرو في التقدم بهدف ليوشيمار 
يوتون في الدقيقة األخيرة من الشوط األول، 
قبل أن يدرك قائد كولومبيا املخضرم خوان 
كوادرادو التعادل مطلع الشوط الثاني من 
ركلة حرة مباشرة )د.49(،  وتصدى غايسي 
لكرة مقصية رائعة لدياز )د.62(، لكّنه وقف 
عــاجــزًا امـــام الــالعــب نفسه الـــذي أطــلــق كرة 
 )1  –  2( التقدم  قوية عانقت شباكه مانحًا 

ملنتخب كولومبيا )د.66(.
بــعــد ذلــــك رفـــضـــت بـــيـــرو وصــيــفــة الــنــســخــة 
ــتـــســـالم وأدركـــــت  ــرة عــــام 2019 االسـ ــيــ األخــ
ــة  ــيـ ــرة رأسـ ــ ــبـــر البــــــــــادوال مــــن كــ ــادل عـ ــعــ ــتــ الــ
راســيــيــل غارسيا  مــن  ركنية  ركــلــة  مستغاًل 
 

ّ
إاّل أن املـــبـــاراة بثماني دقــائــق.  قــبــل نــهــايــة 
الكلمة األخيرة كانت لدياز، نجم املباراة من 
دون منازع، الذي سدد كرة قوية من 20 مترًا 
ــة الــبــعــيــدة ملــرمــى غــايــســي الـــذي  ــزاويـ فـــي الـ
ــاول الــتــصــدي لــهــا لــكــن مـــن دون جـــدوى  حــ
فــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة مــن الــوقــت املحتسب 
بـــداًل مــن ضــائــع، مــن املــبــاراة ليعلن بعدها 
الحكم نهايتها. وُتعتبر هذه املرة الخامسة 
التي ُتنهي فيها كولومبيا منافسات كوبا 
أمــيــركــا، فــي املــركــز الــثــالــث، إذ سبق لها أن 
املتحدة  الــواليــات  ثالثة في نسخات:  حلت 
واإلكــــــــوادور   ،1995 واألوروغــــــــــواي   ،2016
1993، واألرجــنــتــن 1987، مــع اإلشـــارة إلى 
 كولومبيا حققت اللقب مرة واحــدة عام 

ّ
أن

2001، بينما حلت وصيفة مرة واحدة عام 
 1991 عـــامـــي  مـــرتـــن  ــعـــة  رابـ وحـــلـــت   ،1975
كانت  القارية  البطولة  بداية  وقبل  و2004. 
كـــولـــومـــبـــيـــا مــــن بــــن املـــرشـــحـــن لــلــوصــول 
إلــــى املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، لــكــن لــســوء حظها 
املنتخب  مع  النهائي  في نصف  اصطدمت 
ــوي، وخــــســــرت بـــركـــالت  ــ ــقـ ــ ــيـــنـــي الـ ــتـ ــنـ األرجـ
الترجيح، لتفشل في بلوغ ثاني نهائي لها 

تاريخيًا بعد نهائي عام 1975.
القوية  بالتشكيلة  كــولــومــبــيــا  وســُتــحــاول 
ــــي الــنــســخــة  ــعـــــوض فـ ــ ــي تــمــلــكــهــا أن ُتـ ــتــ الــ
من   ،2024 أمــيــركــا  كــوبــا  بطولة  مــن  املقبلة 
في  الــثــانــي  باللقب  التتويج  مــحــاولــة  أجــل 
ـــل الــتــي  ــ تـــاريـــخـــهـــا ونـــســـيـــان خـــيـــبـــات األمــ
تعرض لها املنتخب في نسخات السنوات 
األخــيــرة  النسخة  األخــيــرة، وبشكل خــاص 
الـــتـــي صــاحــبــتــهــا ظـــــروف صــعــبــة جــــدًا في 

امللعب وخارجه.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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زهير ورد

نجح رودريغو دي باول، في فرض نفسه أساسيًا في صفوف 
منتخب األرجنتني، رغم العدد الكبير من النجوم الذين يضّمهم 
املــنــتــخــب، مــا يجعل مــن حــضــور أّي العـــب فــي قــائــمــة منتخب 
التانغو بمثابة اإلنجاز نظرًا إلى قوة التنافس. لكّن قائد أودينيري 
املـــدرب سكالوني، خصوصًا  ثقة  يستحق  أّنــه  أظهر  اإليــطــالــي 
بالده  منتخب  بعدما ساعد  منها،  بأفضل  الهدية  على  رّد  أّنــه 
طــوال البطولة، وكــان من أفضل الالعبني. وكــان دي بــاول قادرًا 
على تمثيل منتخب إيطاليا، فوالدته من أصول إيطالية، غير أّنه 
اكتفى بالحصول على الجنسية اإليطالية، إذ يتضح من خالل 
الثقافة  على  معتاد  أّنـــه  الكالتشيو  ظـــروف  مــع  تعايشه  حسن 
اإليطالية، مع العلم أّنه فشل في مغامرته مع فالنسيا اإلسباني.

وانــطــلــقــت مــســيــرة دي بــــاول )27 عــامــًا( مــن األرجــنــتــني، فقد 
بعدها  ليغادر  إلــى 2014،  مــن 212  لــنــادي راسينغ كلوب  لعب 
إلى »الليغا«، إذ كان يحلم بأن يكرر نجاحات نجوم األرجنتني 
مع نادي فالنسيا الذي سبق له أن احتضن أفضل العبي بالد 
إلى  مــن 2014  بــاول  التي خاضها دي  املــبــاريــات  لكّن  التانغو، 
الرحيل  على  يصّر  كافية حتى  وكانت   ،44 تتجاوز  لم   ،2016
عن »الخفافيش« ويعود إلى األرجنتني سريعًا من أجل كسب 

شحنَة معنويَة تساعده في اقتحام مغامرة جديدٍة في مسيرته.
ولم يمِض إاّل موسم واحد، حتى كان أودينيزي اإليطالي مراهنًا 
جديدًا على متوسط امليدان األرجنتيني وفتح أمامه أبواب التألق 
الكالتشيو  الرهان وأصبح واحــدًا من نجوم  من جديد، فكسب 
ومن أفضل الالعبني في مركزه. ويصنف دي باول من أفضل 
ــه جــمــع الـــقـــدرات التكتيكية املــمــيــزة التي  الــالعــبــني، نــظــرًا إلـــى أّنـ
مثل  دوري صعب  فــي  الخطط  كــّل  مــع  التعامل  على  تــســاعــده 
الدوري اإليطالي، كما أّنه قوي بدنيًا وطول قامته يساعده على 
أّنــه يملك مهارات  إلى  الثابتة، إضافة  الكرات  الحلول في  توفير 
فإّنه  الكالتشيو،  في  الصعوبات  بعض  واجــه  ولئن  هائلة.  فنية 
بطلبات  مــحــاصــرًا  ليصبح  كعبه،  علو  تأكيد  فــي  الحــقــًا  نجح 
االنتقال، إذ كان نادي ميالن قريبًا من التعاقد معه، لكّن مواطنه 
دييغو سيميوني سبق الجميع، إذ ُيفترض أن ينتقل إلى أتلتيكو 
مدريد مباشرًة بعد انتهاء كوبا أميركا ليخوض املوسم املقبل 

من منافسات دوري األبطال مع بطل إسبانيا. 
الدولية، فقد عزز  ولم يشارك دي بــاول في كثير من املباريات 
صــفــوف املنتخب عــام 2018، ولــكــن كــوبــا أمــيــركــا كــانــت نقطة 
ــه ســجــل أول هـــدف فـــي مسيرته  ــ تــحــول بــالــنــســبــة إلـــيـــه، بــمــا أّن
مــع التانغو، وكــان أحــد أضــالع مثلث وســط املــيــدان خــالل هذه 

النسخة، لتصعب الحقًا إزاحته من مكانه األساسي.

رودريغو دي باول
لفت رودريغو دي باول األنظار إليه بقوة، بعدما خطف مكانًا أساسيًا 

في منتخب األرجنتين، رغم تواجد كثير من الالعبين المخضرمين

وجه رياضي


