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رياضة

أمست الالعبة التشيكية باربورا كريجيكوفا، 
التي كانت حتى اآلن متخصصة في منافسات 

الزوجي، ثانية املتأهالت إلى نهائي بطولة 
»روالن غاروس« بعد فوزها على اليونانية ماريا 

ساكاري في نصف النهائي. وستلعب كريجيكوفا 
)25 سنة(، أول نهائي لها أمام الروسية أناستازيا 

بافليشينكوفا )29 سنة(، املصنفة رقم 32 عامليًا، 
والتي تغلبت على السلوفينية تمارا زيدانسيك 

بواقع )7 - 5( و)6 - 3(.

اعتبر األرجنتيني سانتياغو سوالري، مدرب ريال 
مدريد السابق، أن مواطنه ليونيل ميسي يستحق 

الفوز بلقب مع األرجنتني، معربًا عن رغبته في 
أن يتوج مع »التانغو« بلقب كوبا أميركا. وأكد 

سوالري خالل مقابلة مع صحيفة »ال غازيتا ديلو 
سبورت«، أنه »ينبغي على األرجنتني أن تستغل 

وجود ميسي ملحاولة الفوز بلقب يغيب عنها. 
 بدون الفوز بألقاب. األرجنتني 

ً
قضينا وقتًا طويال

تحتاج للقب وميسي يستحقه«.

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 
تعاقده مع العب الوسط الهولندي جيورجينيو 

فاينالدوم، قادمًا من فريق ليفربول اإلنكليزي. 
وسيمتد عقد فاينالدوم مع النادي »الباريسي« 

حتى صيف 2024، وفقًا ملا أعلنه النادي عبر 
شبكات التواصل االجتماعي. وكان الالعب الدولي 

الهولندي البالغ من العمر 30 سنة، مستهدفا 
من قبل إدارة برشلونة، لكن انتهى به املطاف في 
نادي العاصمة الفرنسية بسبب الظروف األفضل.

باربورا كريجيكوفا 
تبلغ أول نهائي لبطولة 

كبرى في مسيرتها

سوالري: ميسي 
يستحق الفوز بلقب 

مع األرجنتين

فاينالدوم ينضم 
لصفوف باريس سان 

جيرمان الفرنسي
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لندن ـ العربي الجديد

ــل مــــنــــافــــســــات بــــطــــولــــة أمــــم  ــواصــ ــتــ تــ
بإقامة ثالثة  السبت،  الــيــوم  ــا،  أوروبـ
لــقــاءات، ستجمع ويلز مع سويسرا 
وبلجيكا مــع روســيــا والــدنــمــارك مــع فنلندا، 
في اليوم الثاني من العرس األوروبي الكبير، 
ــتـــى 11  ــلـــق الـــجـــمـــعـــة ويـــســـتـــمـــر حـ الـــــــذي انـــطـ

يوليو/ تموز املقبل.
فـــي الـــلـــقـــاء األول يــســعــى املــنــتــخــب الــويــلــزي 
لكسب الرهان على حساب سويسرا، وال شك 
أنــه يــعــول فــي ذلــك على قـــدرات نجمه غاريث 
بــيــل والــعــديــد مـــن الــالعــبــن، لــكــن بــيــل يــعــود 
للمشاركة في بطولة أمم أوروبا للمرة الثانية 
الــذي يأمل معه في  تواليا مع منتخب ويلز، 

زهير ورد

ستكون بطولة »يورو 2020« مثيرة وحماسية 
مع وجود منتخبات كببيرة يمكنها تحقيق 
ــام ُمــمــيــزة فــي املــالعــب، ففي هــذه النسخة  أرقـ
ــام الــقــيــاســيــة التي  ــ هــنــاك عـــدد كبير مــن األرقـ
تــهــم الــالعــبــن أو املــنــتــخــبــات قــد تــســقــط بعد 
ســـنـــوات مـــن الـــصـــمـــود، وهـــنـــاك أرقـــــام أخـــرى 
يمكن معادلتها خالل هذه النسخة سنحاول 

استعراض أهمها.
فّك  واألملاني  اإلسباني  املنتخبان  وسيحاول 
كــل منتخب منهما  أن  االرتــبــاط بينهما، بما 
فــاز باللقب 3 مـــّرات، واملــتــوج منهما في هذه 
النسخة سيدخل التاريخ ويصبح األول الذي 
يصل إلى مستوى أربعة كــؤوس. من جانبه، 
فإن املنتخب الفرنسي املتوج مرتن بالبطولة، 
سيسعى من أجل معادلة رقم إسبانيا وأملانيا 
ه تّوج في مناسبتن سابقتن ويطمح 

ّ
بما أن

إلى اللقب الثالث في رصيده.
وتملك أملانيا مجموعة من األرقــام القياسية، 
منها عــدد االنــتــصــارات )28(، ويبدو تحطيم 
هــــذا الـــرقـــم صــعــبــا بــمــا أن فــرنــســا فـــي املــركــز 
الثاني برصيد 24 انتصارًا، إذ يصعب توقع 
انسحاب أملانيا دون تحقيق أي انتصار. كما 
سيجعلها  النهائي  إلــى  إسبانيا  وصـــول  أن 
ترفع رصيدها إلى 57 مباراة في النهائيات، 
انسحاب  حالة  فــي  أملانيا  تتجاوز  وبالتالي 
ه في رصيد 

ّ
»املانشافت« منذ الدور األول، إذ إن

هذا املنتخب 53 مباراة في النهائّيات.
هذا، وسيحاول املنتخب البرتغالي املحافظة 
على اللقب الــذي تــّوج به خالل نسخة 2016، 
وهــــذا الــنــجــاح ســيــســاعــده عــلــى مــعــادلــة رقــم 

املنتخب اإلسباني الذي كان املنتخب الوطني 
الذي حافظ على اللقب بعد تتويجه في 2008 
ثم 2012، ويمكن لعدد هام من العبي منتخب 
الــبــرتــغــال مــعــادلــة الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــدد 
التتويجات )2(، وهو يملك 12 العبًا إسبانيًا 
والعـــبـــًا أملـــانـــيـــًا. أّمــــا عــلــى املــســتــوى الـــفـــردي، 

أهم  رونــالــدو سيكون محور  البرتغالي  فــإن 
ــام، وقــد ينجح فــي دخـــول الــتــاريــخ وفك  األرقــ
ــاط مــــع الـــفـــرنـــســـي بـــالتـــيـــنـــي. وســجــل  ــ ــبـ ــ االرتـ
كــل العــب منهما 9 أهـــداف خــالل النهائيات، 
وهــدف وحيد مــن رونــالــدو سيجعله يدخل 
لليورو.  التاريخي  الــهــداف  ويــكــون  الــتــاريــخ 

قياسي  رقـــم  تحطيم  للبرتغالي  يمكن  كــمــا 
ــــه يوجد 

ّ
جــديــد فــي عـــدد »األســـيـــســـت«، إذ إن

في املركز الثاني برصيد 6 تمريرات حاسمة 
ــــي رصـــيـــده  خـــلـــف الــتــشــيــكــي بـــوبـــرســـكـــي وفـ
8 تــمــريــرات حــاســمــة. وتــصــعــب مــعــادلــة رقــم 
رونالدو في عدد املباريات )21 لقاء( أو عدد 

النهائيات وهي  فــي  الــتــي خاضها  الــدقــائــق 
1793 دقـــيـــقـــة. فـــي املـــقـــابـــل، يــمــلــك الــفــرنــســي 
أنـــطـــوان غــريــزمــان الــرقــم الــقــيــاســي فــي عــدد 
األهــــــداف فـــي نــســخــة واحــــــدة، بــعــدمــا سجل 
6 أهــــداف فــي نسخة عـــام 2016، وســيــحــاول 

بدوره معادلة رقم رونالدو وبالتيني.

أرقام قياسية تنتظر 
مصيرها في المالعب

استعادة البسمة املفقودة في مكان لطاملا أحب 
الوجود والتألق فيه، حيث يحظى فيه دوما 
بالدعم واملـــؤازرة، بعد موسم لم يشهد تألقا 
الفتا أو دورا بطوليا للمهاجم، املعار لفريقه 
السابق توتنهام، قادما من ريال مدريد، الذي 
أبعده عن صفوفه لتكرار اإلصابات والرتفاع 
راتبه، ما جعله محط انتقادات نالت حتى من 
تصرفاته ولجوئه حتى للعب »الغولف« أكثر 

ربما من كرة القدم.
ــبـــبـــت اإلصــــــابــــــات وقــــلــــة املــــشــــاركــــة فــي  وتـــسـ
ــاوي رصـــيـــد بـــيـــل بــســوق  ــهــ ــي تــ ــات فــ ــاريــ ــبــ املــ
االنتقاالت، لتتراجع قيمته بعد أن كان واحدا 
من بن أهم النجوم في العالم، من 90 إلى 18 
يــورو حاليا. ولتحديد مستقبله، فإن  مليون 
يورو 2020 تعد فرصة مثالية لبيل ليستعيد 
ــا مـــا يــكــون عــنــد حسن  نــجــومــيــتــه، وهـــو دومــ
ظن جماهير ويلز، حيث إنه بمجرد وصوله 

ملعسكر بالده يستعيد ابتسامته وإشراقه.
ــيـــل الــــالعــــب األهـــــــم بــمــنــتــخــب ويــلــز  ويــــعــــد بـ
وهــو قائده وأبــرز عالمة في البلد األوروبــي، 
ويـــحـــظـــى فــــي مــنــتــخــبــه بــثــقــة مــطــلــقــة لــطــاملــا 
ــرة فـــي ريـــال  ــيــ افــتــقــدهــا خــــالل ســـنـــواتـــه األخــ
مدريد ولم تختف في توتنهام. ولدى بيل في 

منتخب ويلز حرية هجومية مطلقة.
ــــالده لــلــتــأهــل لــلــمــرة األولــــى  ــاد بـ وبـــعـــدمـــا قــ
ليورو 2016 بفرنسا، في أول حضور ببطولة 
كبرى منذ مونديال 1958 في السويد، حيث 
بلغت نصف النهائي، فشل النجم املخضرم 
فــي الــتــأهــل بــبــالده ملــونــديــال روســيــا 2018، 
لكنه عاد لقيادته مجددا إلى اليورو، بعدما 
حل فريقه ثانيا في مجموعته بالتصفيات 

خلف كرواتيا.
وساهم بيل خالل مباريات ويلز بالتصفيات 
ــو صـــاحـــب  ــ ــــن، وكــــــــان هـ ــدفـ ــ ــي تـــســـجـــيـــل هـ ــ فـ
ــزي  ــذي ســجــلــه آرون رامــ ــ ــهـــدف الـ تـــمـــريـــرة الـ
فــي مــرمــى املــجــر فــي املــبــاراة الحاسمة التي 
انتهت بفوز فريقه 2-0. وإذا كان الهدف هو 
العودة لكي يصبح سعيدا، فإن السبيل إلى 
ذلـــك هــو قــيــادة ويــلــز مــجــددا للتألق وبــلــوغ 

EURO  2020  يورو

يفتتح المنتخب البلجيكي مشواره في البطولة 
األوروبية بمواجهة روسيا، فيما تقام مباراتان 

ستجمعان ويلز مع سويسرا والدنمارك مع فنلندا

)Getty/غاريث بيل قائد ويلز )أثينا بيكتشرز

)Getty/هازارد وشكوك حول مشاركته مع بلجيكا )أناتولي ميدفيد

)Getty/منتخب فنلندا يعاني من اإلصابات )سيلفان لوفيفر

)Getty( »صراع األرقام بين رونالدو وغريزمان في »اليورو

)Getty( صراع زعامة األلقاب بين ألمانيا وإسبانيا

فعل  مــثــلــمــا   2020 ــورو  ــ يـ فـــي  األدوار  أعـــلـــى 
قبل 5 سنوات في فرنسا. ففي تلك النسخة 
الــذي قادها لتصدر  كــان بيل هو نجم ويلز 
إنــكــلــتــرا،  منتخب  حــســاب  عــلــى  مجموعتها 
وأطــــاح ببلجيكا فــي ربـــع الــنــهــائــي، قــبــل أن 
توقف البرتغال مغامرة بالده بالفوز عليها 

ــي لـــيـــون بـــهـــدفـــن نــظــيــفــن لــكــريــســتــيــانــو  فــ
رونــالــدو ونــانــي، وتــواصــل مسيرتها للفوز 
باللقب على حساب أصحاب األرض. وتتجه 
يــواجــه  الــــذي  البلجيكي  للمنتخب  األنـــظـــار 
منتخب روســيــا فــي ســـان بــطــرســبــرغ، وهــو 
الــنــجــوم التي  لــلــفــوز خــاصــة لكتيبة  مــرشــح 
»فيفا«،  العاملي  التصنيف  متصدر  يضمها 
بـــانـــتـــظـــار اتــــضــــاح مـــســـألـــة مـــشـــاركـــة الــنــجــم 

والقائد دي بروين مع املنتخب البلجيكي.
وقــــــال روبــــرتــــو مـــارتـــيـــنـــيـــز، مــــــدرب بــلــجــيــكــا: 
»بالفعل من غير املرجح أن يشارك دي بروين 
في مباراة السبت، بعد تعرضه لكسر مضاعف 
في وجهه خالل مباراته مع مانشستر سيتي 
في نهائي دوري أبطال أوروبا«. وأصيب دي 

بروين بكسر في األنــف والعظام التي تحيط 
بــتــجــويــف عــيــنــه الـــيـــســـرى، وخــضــع لــجــراحــة 

طفيفة في األسبوع املاضي.
اللياقة  ــا مــن نقص فــي 

ً
ويعاني هـــازارد أيــض

لها  تــعــرض  عــديــدة  البدنية بسبب إصــابــات 
خالل موسمه مع ريال مدريد، وتدرب فترات 

قليلة آخر 10 أيام.
عنوانا  التكافؤ  سيكون  الثالث  اللقاء  وفــي 
كالهما  يضم  حيث  وفنلندا،  الــدنــمــارك  بــن 
ــنــــدا مــن  ــلــ ــنــ ــــي فــ ــانـ ــ ــعـ ــ العـــــبـــــن مــــمــــيــــزيــــن، وتـ
لفنلندا  مشاركة  أول  في  الطفيفة  اإلصابات 
كانيرفا،  مــاركــو  يــأمــل  لكن  كــبــرى،  بمسابقة 
املصابن.  العبيه  تعافي  فــي  فنلندا،  مـــدرب 
وأبـــلـــغ كــانــيــرفــا الــصــحــافــيــن بـــأنـــه »لــديــنــا 

بـــعـــض اإلصـــــابـــــات الـــصـــغـــيـــرة واضـــطـــررنـــا 
لضمهم للتشكيلة«. من جهته، يعول كاسبر 
هيوملاند، املدير الفني للمنتخب الدنماركي، 
بــالــدوري األملــانــي،  على 4 العــبــن محترفن 
وهــم توماس ديالني العــب وســط بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد، رفـــقـــة يـــوســـف بــولــســن مــهــاجــم 
اليبزيغ، وروبرت سكوف مهاجم هوفنهايم، 
وفـــريـــدريـــك رونــــو حــــارس مــرمــى آيــنــتــراخــت 
ــــذي قــضــى املـــوســـم املــاضــي  فــرانــكــفــورت، والـ

معاًرا لشالكه، وهم األفضل في الفريق.
باللقب  الفائز  الدنماركي  املنتخب  ويلعب 
الثانية  املجموعة  1992، ضمن  عــام  القاري 
في يورو 2020 إلى جوار منتخبات فنلندا 

وبلجيكا وروسيا.

يـورو بـازار

بلجيكا تواجه روسيا 
ومواجهات متكافئة 

في اليوم الثاني لليورو

■ ستشهد هذه النسخة الكثير من األسفار، وفي هذا التقرير سنلقي 
نظرة على عدد الكيلومترات التي سيتعني على 5 منتخبات قطعها في 
مراحل دوري املجموعات، وفي كل مجموعة من املجموعات الست، هناك 
دولة واحدة ستلعب جميع مبارياتها على أرضها. هذه الدول هي إيطاليا 
والــدنــمــارك وهــولــنــدا وإنــكــلــتــرا وإســبــانــيــا وأملــانــيــا، أمــا الــبــلــدان األخـــرى، 
فسيكون لديها مزيج من املباريات، على أرضها وأخرى خارج القواعد، 
أعدته صحيفة »ماركا«  لتقرير  مثل اسكتلندا واملجر وروسيا. ووفقًا 
اإلسبانية، فإن منتخب سويسرا يستعد للسفر أكثر من غيره، حيث إن 
أمامه 10012 كيلومترًا، إذا تم احتساب جميع الرحالت من ملعبه وإليه 
خالل مراحل املجموعة. ومع استثناء املنتخبات الستة التي ستخوض 
الجولة األولى في مالعبها، يأتي في املركز الثاني منتخب بولندا بـ9457 
كم، ومن ثم املنتخب البلجيكي بـــ9157 كم، ثم منتخب السويد بـ8729، 

وأخيرًا تركيا بـ7971 كم.

■ يغيب فيرجيل فان دايك عن بطولة »يــورو 2020«، بسبب استمرار 
عمليه تعافيه من إصابته في الركبة، لكن وفقًا لوسائل إعالم إنكليزية، 
الــكــوالــيــس« رفــقــة منتخب بــالده  فـــان دايـــك سيلعب دورا »خــلــف  فـــإن 
هولندا بالبطولة، حيث يرى فرانك دي بوير، مدرب منتخب »الطواحني«، 
أن بقاء مدافع ليفربول مهم جــدا لالعبيه، من خــالل وجــود نجم حمل 
شارة القيادة منذ عام 2018، وحتى إصابته، لذا سيكون دور فان دايك 

تحفيزيا، على الرغم من أنه ليس منصبًا رسميًا. وقال فرانك دي بوير، 
اإلسبانية:  ديبورتيفو«  »مــونــدو  صحيفة  نقلته  صحافي  تصريح  في 
»فــان دايــك مهم جدا لهذا الفريق، وهو عامل تحفيزي لالعبني. الفريق 
يحب وجوده«. ومن هنا اقترح املدرب الهولندي والعب برشلونة األسبق 
رفقة  والتحفيز  بالدعم  املتمثل  الــدور  بهذا  القيام  ليفربول  مدافع  على 
ــا فــي فرنسا 2016 وكــأس  منتخب بـــالده، الــذي غــاب عــن بطولة أوروبـ

العالم في روسيا 2018.

في  املــشــاركــة  التشكيالت  أغــلــى  قائمة  اإلنكليزي  املنتخب  يتصدر   ■
بطولة »يورو 2020«، وفقًا لألرقام التي نشرها موقع »ترانسفر ماركت« 
ختص، إذ تبلغ قيمة تشكيلته حوالي مليار و27 مليون يورو، ومعظم 

ُ
امل

عتبر من األغلى واألقوى 
ُ
نجومه يلعبون في بطولة »البريميرليغ« التي ت

بني جميع الدوريات الخمسة الكبرى. 
تشكيلته  قيمة  الــذي تصل  الفرنسي  املنتخب  الثاني  املركز  في  ويأتي 
 من 

ً
أنــه يضم في خط الهجوم كــال إلــى حوالي مليار يــورو، خصوصًا 

كريم بنزيمة وكيليان مبابي، اللذين يعتبران العبني لهما قيمة سوقية 
الثالث  أمــا في املركز  إلــى أسماء ُمميزة أخــرى.  مرتفعة، هــذا باإلضافة 
فهناك تشكيلة املنتخب األملاني والتي تبلغ قيمتها السوقية 936 مليون 
يورو، في وقت يأتي املنتخب اإلسباني في املركز الرابع بتشكيلة قيمتها 
906 ماليني يورو، ثم تشكيلة منتخب البرتغال والتي تبلغ قيمتها 872 
السادس  املركز  اإليطالي فتأتي في  املنتخب  أما تشكيلة  يــورو.  مليون 
الـــ764 مليون يــورو، ثم تشكيلة منتخب بلجيكا  بقيمة سوقية ناهزت 

والتي بلغت قيمتها 669 مليون يورو.

رياض الترك

تبدأ بلجيكا رحلتها في »يورو 2020« اليوم. إنها مباراة في املتناول 
حدد كثيرًا من جهوزية املنتخب للمنافسة على لقب البطولة 

ُ
ربما وست

هــذا الــصــيــف، لكن الــســؤال الـــذي ُيــطــرح حــالــيــًا: هــل بلجيكا ُمرشحة 
فيه  قويًا  منتخبًا  بلجيكا  تملك  الفنية،  باملعطيات  ؟ 

ً
أصــال للمنافسة 

الكثير من النجوم واألسماء، القادرين على قيادة البالد إلى أبعد من 
النهائية. تشكيلة فيها هــازارد، دي   إلى املباراة 

ً
الثاني وصــوال الــدور 

بــرويــن، لوكاكو الــهــداف، تيبو كــورتــوا فــي حــراســة املــرمــى، جميعهم 
الــورق  قــادرون على تدمير أي منافس دون مشاكل كبيرة. لكن عل 
لها تفاصيلها  مــبــاراة  أن كل  يتغير، خصوصًا  أن  كل شــيء ممكن 
املرشحني  بــني  مــن  كانت   

ً
مثال بلجيكا  أن  يعرف  والجميع  الخاصة، 

البطولة بخسارة  للمنافسة على لقب نسخة عام 2016، لكنها بدأت 
النهائي،  الــدور ربــع  أمــام ويلز في  ، ثم خرجت من 

ً
أمــام إيطاليا مثال

لــتــعــود وتــصــل إلـــى نــصــف نــهــائــي مــونــديــال روســيــا 2018. تحقيق 
إلى نجوم في  البلجيكي لقب »يــورو 2020« ال يحتاج فقط  املنتخب 
قاتل على كل كرة مع املدرب اإلسباني 

ُ
امللعب، بل رجال ومجموعة ت

الذكي، روبيرتو مارتينيز، الذي يملك أفكارًا تكتيكية تجعله من بني 
أبرز املنافسني على الكأس، فهل ينجح في مهمته؟

ملعب 
ُحــر

هل بلجيكا ُمرشحة للمنافسة؟
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ريو دي جانيرو ـ العربي الجديد

لطاملا كانت قارة أميركا الجنوبية 
مــنــبــعــا لـــلـــعـــديـــد مــــن املــهــاجــمــن 
املـــوهـــوبـــن، لــكــن فـــي نــســخــة هــذا 
العام من كوبا أميركا 2021 ستسلط األضواء 
على العبن في مراكز أخرى، وخصوصًا في 
خط الوسط وحراسة املرمى، والذين ُيتوقع 
الــــ47  النسخة  فــي  بصمة  بعضهم  يــتــرك  أن 
مـــن الــبــطــولــة، وفــــي الــتــقــريــر الـــتـــالـــي، سيتم 

استعراض أبرز هذه األسماء.

كاسيميرو وفابينيو
يعد العــب ريــال مدريد أحــد أكثر نجوم خط 
الوسط اكتمااًل في كرة القدم العاملية بالوقت 
عــروض قوية  تقديم  الحالي، خصوصًا بعد 
كاسيميرو  من  وُيتوقع  امليرنغي،  كتيبة  مع 
أن يـــكـــون أحــــد األســـمـــاء األولـــــى فـــي تشكيل 
املــدرب تيتي، بعد أن خاض معظم املباريات 
كالعب خط وسط دفاعي مع ناديه، وساعدت 
املنافسة على  الــفــريــق على مــواصــلــة  قــدراتــه 
ــبـــل أن يـــحـــصـــده أتــلــتــيــكــو  ــقـــب الـــــــــــدوري، قـ لـ
ــإن أحـــد  ــ ــابـــل فـ ــقـ مــــدريــــد فــــي الـــنـــهـــايـــة. فــــي املـ
أفــضــل العــبــي الــوســط الــدفــاعــيــن فــي الــوقــت 
الحالي، بعد عروضه الكبيرة مع ليفربول في 
غل فابينيو 

ُ
املمتاز، واست الــدوري اإلنكليزي 

في  تيتي  املــــدرب  قــبــل  مــن  قليلة  بمناسبات 
الـــســـابـــق، وربـــمـــا ســيــكــون لـــه دور أكــبــر بعد 
استبعاد آرثر وفرناندينيو من هذه النسخة، 
لــــذا يــمــكــن أن يــضــيــف تــمــركــزه وقـــوتـــه بــعــدًا 
إضــافــيــًا لــخــط وســـط الــبــرازيــل، بــعــد أن غــاب 
أمــيــركــا 2019، وســيــكــون مصممًا  كــوبــا  عـــن 
على ترك بصمة في هذه النسخة، كما يتوقع 

نجوم الوسط 
والحراسة

ستكون بعض األسماء في خط الوسط وحراسة المرمى من نجوم بطولة 
المشاركة  المنتخبات  عليهم  ُتعول  الذين   ،2021 عام  في  أميركا«  »كوبا 
في  اللقب  على  المنافسة  ومحاولة  الملعب  أرض  على  األفضل  لتقديم 

النسخة المؤجلة من عام 2020

3031
رياضة

أن يـــقـــود ثـــنـــائـــي خــــط الــــوســــط كــاســيــمــيــرو 
وفابينيو، البرازيل إلى املجد في 2021.

بنتانكور وفالفيردي
الــالعــب اإلضــافــة لتشكيلة منتخب  قـــدم هـــذا 
أوروغـــــــــــــواي، مــــع زمـــيـــلـــيـــه فــــي خــــط الـــوســـط 
خصوصا  فالفيردي،  وفيدي  توريرا  لوكاس 
بعد أن قدم العب يوفنتوس أفضل املواسم مع 
ناديه، لذا سيكون النجم املتميز في استرجاع 
أوســكــار  الفني  املــديــر  لخطة  مفتاحا  الــكــرات 
تــابــاريــز فــي كــوبــا أمــيــركــا 2021، مــمــا يجعل 
خـــط الـــوســـط فـــي أوروغـــــــواي مــمــيــزا لــلــغــايــة. 
وهناك نجم آخر من أوروغواي يمكن أن يكون 
أحد أملع العبي خط الوسط في البطولة، بعد 
أن قــدم نجم ريـــال مــدريــد عــروضــًا مميزة مع 
اللعب  أنــه قــادر على  الفرق امللكي، خصوصًا 
في مراكز متعددة، لذا ستقدم قدرة فالفيردي 
في  ألوروغــــواي  الدفعة  الحاسمة  وتمريراته 
كوبا أميركا املقبلة، كما هو يعتبر أحد أكثر 
ــرة الــقــدم  العـــبـــي خـــط الـــوســـط اكـــتـــمـــااًل فـــي كــ

العاملية بالوقت الحالي.

أفضل خمسة حراس 
في البطولة

حــراس  الجنوبية  أمــيــركــا  منتخبات  تملك 

ــيـــع عـــديـــد مــــن الـــفـــرق  مـــرمـــى يــصــنــعــون ربـ
ــة الـــكـــبـــيـــرة، وبـــعـــض املــنــتــخــبــات  ــيـــ األوروبـــ
أكثر من  تملك  األرجنتن  أو  الــبــرازيــل  مثل 
ــادر عــلــى صــنــع الـــفـــارق.  ــ ــــارس مــتــمــيــز، قـ حـ
وبعد أن ُعرفت منتخبات أميركا الجنوبية 
بــتــكــويــن أفـــضـــل املـــهـــاجـــمـــن فـــــإن الـــوضـــع 
ــم من  اخــتــلــف والــــحــــراس أصــبــحــوا بـــدورهـ
تميز  ينتظر  الجميع  وألن  البطولة.  نجوم 
وبقية  ونيمار وسواريز وسانشيز  ميسي 
نجوم الخطوط األمامية، فإن حراس املرمى 
ربــمــا يــصــنــعــون الـــفـــارق فـــي هـــذه النسخة 
ــهـــم ال تـــقـــل قــيــمــة عـــّمـــا ســيــقــدمــه  ــتـ ــافـ وإضـ
املهاجمون طوال البطولة املثيرة، والدورات 
ــذي يملك  ــ الـ الــســابــقــة كــشــفــت أن املــنــتــخــب 

حارسًا قويًا هو األقرب للتتويج.
وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، فــــإن مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل 
محظوظ بوجود أليسون بيكر وإيدرسون 
فاألول اختير املوسم املاضي األفضل وهذا 
في  أليسون  ويتقدم  الثاني،  اختير  املوسم 
ه محل 

ّ
ترتيب الحراس في املنتخب، بما أن

أن  يقينه  رقــم  بانتظام  ويلعب  املـــدرب  ثقة 
مكانه  يخسر  أي خطأ سيرتكبه سيجعله 
الفرصة  ينتظر  آخــر  عمالق  فهناك  سريعًا 
الــبــرازيــل  منتخب  ومـــدرب  عليها،  لينقض 
يبدو في وضع مريح قياسًا بكل املنتخبات 

األخرى.

مارتينيز
أّما منتخب األرجنتن فيملك حارسًا يملك 
ــو إيــمــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز  ــ ــرة كـــبـــيـــرة وهـ ــبـ خـ
ــــت نــفــســه  ــّب ــال، وقــــــد ثــ ــيــ ــــون فــ ــتـ ــ ــارس أسـ حــــــ
أساسيًا في املنتخب بعد تميزه مع فريقه 
في واحدة من أصعب البطوالت في العالم. 

سيكون حراس مرمى 
العمود الفقري 

للمنتخبات القوية

تشافي: لم أتواصل مع البورتا في الفترة األخيرة
اإلسباني  القطري والعــب وسط برشلونة  السد  مــدرب فريق  أكد تشافي هيرنانديز، 
الكتالوني خــوان البورتا منذ عدة  للنادي  الجديد  الرئيس  يتواصل مع  لم  أنه  السابق، 
أشهر، وذلك ردًا على التقارير التي تربط اسمه بتدريب البرسا منذ عدة أسابيع. وقال 
تشافي في تصريحات صحافية: »تجمعني عالقة جيدة جدا بالبورتا، وهو اآلن في 
موقع اتخاذ القرارات )في برشلونة(. لم أتواصل معه أو مع أي عضو من مجلس اإلدارة 
الحالي بعد تمديد عقده، وهو  املــدرب  في األشهر األخــيــرة. قــررت اإلدارة اإلبقاء على 
كومان، أحد أساطير كرة القدم، وعلينا احترامه«. ولم يغلق تشافي الباب أمام برشلونة، 
الــذي قضى فيه معظم فــتــرات مسيرته  إلــى الفريق  الــعــودة  مــشــددًا على أن حلمه هــو 
الخطوة، بالرغم من شعوره بأنه مستعد  أخــذ هــذه  كالعب، وأنــه لن يتعجل من أجــل 
لــخــوض تجربة الــعــودة إلــى الــفــريــق »الــكــتــالــونــي«. هـــذا، ونــفــى العــب برشلونة السابق 
الرئاسية  لالنتخابات  فونت  فيكتور  املرشح  بخسارة  مباشرة  أي عالقة  له  تكون  أن 
لبرشلونة، بعدما أعلن املرشح السابق أنه سيتعاقد مع تشافي لقيادة الفريق في حال 
فوزه في االنتخابات، مشيرًا إلى أنه تجمعه عالقة جيدة بالبورتا وفونت على حد سواء، 

وأنه لم يضره أنه تم ربط اسمه بمرشح أو بآخر.

األوروغواياني »لوكو« أبريو يعتزل 
لعب كرة القدم بعمر 44 سنة

سيعتزل املهاجم األوروغواياني سيباستيان »لوكو« أبريو، لعب كرة القدم وهو بعمر 
44 سنة، خالل آخر مباراة مع فريقه سود أميركا في الجولة الخامسة من مرحلة ذهاب 
بطولة الدوري املحلية )أبرتورا(، حسبما ذكرت إذاعة »سبورت 890«. وسينهي الالعب 
الدولي السابق، الذي لعب بصفوف العديد من الفرق، من بينها ديفينسور وناسيونال 
والــبــرازيــل وتشيلي واإلكـــوادور  أوروغــوايــوس، باإلضافة ألندية أخــرى في األرجنتني 
والسلفادور وإسبانيا واليونان واملكسيك والباراغواي، مسيرته كالعب كرة قدم التي 
بدأها في عام 1994. وُيعد سود أميركا، الذي انضم أخيرًا إلى دوري الدرجة األولى، هو 
النادي الـ31 في مسيرة »لوكو« الرياضية الحافلة، كما أنه مثل منتخب األوروغواي الذي 
وج معه بلقب بطولة »كوبا أميركا« في عام 2011، وحقق املركز الرابع في بطولة كأس 

ُ
ت

العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

السلة األميركية: باكس يرد على نتس بفوز 
في الرمق األخير

التسعينيات بني فريقني يعتبران األفضل هجوميًا هذا  بعد مباراة دفاعية تذكر بحقبة 
املوسم في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، رد ميلووكي باكس على بروكلني نتس 
املنطقة الشرقية بفوزه في  الفارق )2 - 1( في سلسلتهما ضمن نصف نهائي  وقلص 
الرمق األخير على أرضه )86 - 83(. وقدم نتس أسوأ أداء هجومي له هذا املوسم، فيما 
عــادل باكس أســوأ مــردود له من ناحية التسجيل والــذي حققه في املباراة الثانية ضمن 
النهاية  اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ورفاقه تجنبوا في  هذه السلسلة )86-125(، لكن 
سيناريو التخلف بثالثة أهداف نظيفة الذي لم ينجح أي فريق في تاريخ األدوار اإلقصائية 
في تعويضه والخروج منتصرًا. ويدين باكس بالفوز الى غرو هوليداي، الذي منح فريقه 
التقدم بسلة في آخر 11.4 ثانية من اللقاء، قبل أن يؤكد كريس مدليتون الفوز برميتني 
حرتني في الثواني األخيرة. وكان مدليتون األفضل في باكس بتسجيله 35 نقطة مع 15 
متابعة، وأضاف أنتيتوكونمبو 33 مع 14 متابعة، في وقت كان كيفن دورانت )30 نقطة 
مع 11 متابعة 5 تمريرات حاسمة( وكايري إيرفينغ )22 نقطة( األفضل في صفوف نتس 
الذي افتقد نجمه اآلخر جيمس هاردن إلصابة عضلية تعرض لها في أوائل املباراة األولى 
في هذه السلسلة. وبدا الفوز في متناول باكس تمامًا بعدما تقدم في بداية اللقاء بفارق 
21 نقطة، لكن الضيوف عادوا من بعيد من دون أن يتمكنوا في النهاية من حسم األمور.

أيوب الحديثي

التي حرمت من حق استضافة بطولة كأس  تأمل األرجنتني، 
كوبا أميركا 2021 باللحظات األخيرة، في حصد اللقب القاري 
األول مع القائد ليونيل ميسي، واملدير الفني ليونيل سكالوني.
املـــدرب الـــذي تــولــى املهمة فــي شهر آب/أغــســطــس عــام 2018، 
خــلــفــا لــخــورخــي ســامــبــاولــي، حــيــث رحـــل األخــيــر فــي أعــقــاب 
الخروج املبكر لكتيببة »التانغو« في كأس العالم بروسيا، قبل 
»قطر  العالم  كــأس  الــشــاب حتى  الفني  باملدير  الثقة  تجدد  أن 
2022«، يواجه العديد من العوائق في طريق إعــادة األرجنتني 
ملنصة التتويج القاري، بعد أن كان آخر لقب حصدته في كوبا 
حصد  تحدي  أمــام  سكالوني،  وسيكون   .1993 عــام  أميركا 
القياسي،  الرقم  أوروغــــواي، صاحبة  ومعادلة   ،15 رقــم  اللقب 
رغـــم قــلــة تجربته الــفــنــيــة، حــيــث بـــدأ مــشــواره بــالــجــهــاز الفني 
املساعد لخورخي سامباولي في إشبيلية عام 2017، ثم رحل 
مع املدرب أيضا ليكون جزءا من الطاقم الفني للمنتخب تحت 
قيادته. سكالوني، هذا املدرب الشاب الذي نجا من حادث كاد 
يـــودي بحياته فــي 2019 بــمــايــوركــا، بــعــدمــا صــدمــتــه ســيــارة 
أن  الــهــوائــيــة، قبل  كــانــت تسير بسرعة وهــو يستقل دراجــتــه 
تحمل  التي  األرجــنــتــني  مــع  مسيرته  ملواصلة  ليخرج  يتعافى 

الرقم القياسي ألكثر املنتخبات تحقيقا لالنتصارات في كوبا 
أمــيــركــا بــواقــع 120 انــتــصــارا، كــمــا سجلت الــعــدد األكــبــر من 

األهداف في البطولة برصيد 455 هدفًا.
ويمني املدافع السابق النفس، في كتابة مسيرة بعالم التدريب، 
بــدأ مــشــواره في  تكون أفضل مما كــان عليه كالعب، بعد أن 
املالعب املحلية، قبل االنتقال إلى أوروبا من بوابة ديبورتيفو 
ال كورونيا عام 1998، ليحصد لقب الليغا بعدها بعام واحد، 
وبعد ثمانية أعوام ونصف، رحل في 2006 معارا إلى ويستهام 
راســيــنــغ سانتاندير،  مــع  يــعــود إلسبانيا  أن  قبل  اإلنــكــلــيــزي، 
ورحل بعد موسم إلى التسيو، ومن ثم ملايوركا، وبعدها عاد 
العاصمة اإليطالية، وفي 2015 رحل  ملدة 3 مواسم مع فريق 
اعتزاله  يعلن  أن  قبل  موسمني،  وقضى  أتاالنتا  إلــى صفوف 

اللعب والتوجه للمجال التدريبي.
أما على املستوى الدولي، فلم يلعب أكثر من 7 لقاءات مع كتيبة 
»التانغو«، بداية من مواجهة ليبيا الودية في عام 2003، فيما 
كانت أبرز لقاءاته، باملشاركة أمام املكسيك في مونديال 2006.

وســيــكــون سكالوني أمـــام تــحــٍد مــن نــوع خـــاص، بعد أن بات 
لــه ضد  مباراتني  بــأول  األرجنتني يخسر  ملنتخب  مــدرب  أول 
الغريم التقليدي البرازيل في كل املنافسات، منذ سيزار لويس 

مينوتي عام 1975 الذي خسر 4 مرات.

ليونيل سكالوني

على هامش الحدث

سيكون المدرب، ليونيل سكالوني، تحت أنظار الجميع في بطولة »كوبا 
أميركا« لقيادة األرجنتين نحو اللقب القاري الغائب

كاسيميرو أحد 
نجوم خط 
الوسط في 
)Getty( »الكوبا«

)Getty( البطولة سُتقام في موعدها في البرازيل

ويــجــد مــارتــيــنــيــز مــنــافــســة مــن قــبــل موسو 
تتنافس  الــذي  اإليطالي  أودينيزي  حــارس 
من أجله عديد من الفرق الكبرى في إيطاليا 
وغيرها والجميع يتوقع له مسيرة بطولية 
ولـــكـــن عــلــيــه االنـــتـــظـــار بــاعــتــبــار أن مــوســم 

مارتينز كان ناجحًا.

كالوديو برافو
ــو بـــرافـــو عــلــى مــكــانــتــه مع  حـــافـــظ كــــالوديــ
ــم مــــــرور عـــديـــد مــن  ــ مــنــتــخــب الــتــشــيــلــي رغـ

ديفيد أوسبينا
ــا مــنــتــخــب كــوملــبــيــا الــــــذي يــمــلــك تــرســانــة  ــ أمـ
مــن الــنــجــوم فــي الــخــط األمـــامـــي، فـــإن حــارســه 
 يــســتــعــن بها 

ً
 مــهــمــة

ً
أوســبــيــنــا مـــا زال ورقـــــة

القوية  املنافسة  املــدرب بشكل مستمّر. ورغــم 
مع حارس منتخب إيطاليا ميرات، في نابولي 
اإليطالي، فإن أوسبينا أمكنه استعادة مكانه 
األســاســي بــعــد أن تــعــافــى مــن إصــابــتــه وعــاد 
ليكون رقمًا مهمًا في منظومة الفريق كما أن 

قيمته مضاعفة في املنتخب الكولومبي.

الـــســـنـــوات، فــرحــيــلــه عـــن مــانــشــســتــر سيتي 
ــر فــــي مـــعـــنـــويـــاتـــه وكـــــــان مــوســمــه  لــــم يــــؤثــ
رائـــعـــًا مـــع نــــادي ريــــال بــيــتــيــس اإلســبــانــي. 
الحارس  التشيلي إلى هذا  ويدين منتخب 
الــســنــوات األخــيــرة، فمنذ  بنجاحاته خــالل 
كليًا وهو  الوضع  تغير  أساسيًا  أصبح  أم 
يبلغ  إذ  املنتخب،  الخبرة في  يمثل عنصر 
مــن العمر 38 عــامــًا، وإن وزنــه ال يقل قيمة 
عن بقية العناصر األخرى في املنتخب مثل 

فيدال أو سانشيز.

موسليرا
لم يقدر أي حارس طوال السنوات املاضية 
على إبعاد موسليرا عن حراسة أوروغواي، 
أقدم  ُيعتبر من  التركي  فنجم غلطة ســراي 
الـــحـــراس فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وهـــو من 
العناصر التي لديها تأثير كبير على بقية 
الــالعــبــن فـــي مــنــتــخــب أوروغــــــــواي ويــمــلــك 
يكون  أن  مــن  مكنته  للغاية   

ً
كــبــيــرة تــجــربــة 

فــي قيمة لويس  للمنافس  قــابــل  رقــمــًا غير 
سواريز هداف املنتخب التاريخي.

المحكمة العليا البرازيلية وجه رياضي
تمنح الضوء األخضر

مــنــحــت املــحــكــمــة الــعــلــيــا الــبــرازيــلــيــة الــضــوء 
بعد  أميركا«،  »كوبا  بطولة  إلقامة  األخضر 
يوم طويل من جلسات استماع بشأن طلبات 
عدة مقدمة إليها ملنع إقامة البطولة القارية 
فــي ثــانــي أكــثــر الــبــلــدان تــضــررًا مــن فــيــروس 
ــا لــنــاحــيــة عــــدد الـــوفـــيـــات. وصـــــّوت 6  كـــورونـ
قضاة من أصــل 11 خــالل جلسة استثنائية 
افــتــراضــيــة لــلــمــحــكــمــة، وســتــنــطــلــق بــالــتــالــي 
الــبــطــولــة الــتــي تــضــم 10 مــنــتــخــبــات، األحـــد، 
على أن تستمر حتى 10 تموز/يوليو، وهي 
 في كولومبيا واألرجنتن، 

ً
كانت مقررة أصال

االحتجاجات  بسبب  استبعدت  األولـــى  لكن 
العنيفة املناهضة للحكومة، والثانية بسبب 

تفشي فيروس كورونا.
وأشـــــــارت الــقــاضــيــة كـــارمـــن لــوســيــا إلــــى أن 
أنه »يقع على عاتق  اعتبرت  العليا  املحكمة 
الــواليــات ورؤســـاء البلديات( لوضع  )حــكــام 
والتأكد  املــنــاســبــة،  الصحية  الــبــروتــوكــوالت 
مـــن االلــــتــــزام بــهــا مـــن أجــــل تــحــاشــي »كــوبــا 
ــدة وظـــهـــور  ــ ــديـ ــ ــات جـ ــ ــابــ ــ ــع إصــ ــ ــــروس« مـ ــيــ ــ فــ

متحورات جديدة«. 
وتدخلت الــبــرازيــل األســبــوع املــاضــي لنجدة 
ــة، بـــعـــدمـــا أخــــــــرج اتـــــحـــــاد أمـــيـــركـــا  ــولــ ــطــ ــبــ الــ
الجنوبية لكرة القدم »كونميبول« األرجنتن 
تعاني  البرازيل  لكن  الضيافة،  من حسابات 
ر 

ّ
أيضًا األمرين من فيروس »كورونا«، ويحذ

الــخــبــراء مـــن أنــهــا تـــواجـــه طــفــرة جـــديـــدة قد 
تـــــؤدي بــطــولــة ريـــاضـــيـــة دولـــيـــة كـــبـــرى إلــى 

العليا وافقت على  تفاقمها. وكانت املحكمة 
الــنــظــر فــي دعــويــن مقدمتن مــن قــبــل نقابة 
ــو الـــبـــرملـــان  ــّمــــال املــــعــــادن الـــوطـــنـــيـــة وعـــضـ عــ
املعارض جوليو ديلغادو وحزبه االشتراكي 
البرازيلي. وترى نقابة عّمال املعادن الوطنية 
بالتسبب  »تــخــاطــر  الــبــطــولــة  اســتــضــافــة  أن 
ــيـــات بــفــيــروس  ــات والـــوفـ ــابــ ــادة اإلصــ ــ فـــي زيــ
كورونا«، بحسب ما أفادت املحكمة في بيان 
املوافقة على النظر في القضية. أما ديلغادو 
أن  فيعتبران  البرازيلي،  االشتراكي  والحزب 
في  األساسية  الحقوق  »تنتهك  االستضافة 

الحياة والصحة«. 
األخــرى  الطلبات  مــن  الــعــديــد  تــم تقديم  كما 
ملــنــع إقـــامـــة الــبــطــولــة فـــي مــحــاكــم مــخــتــلــفــة، 
بــمــا فــي ذلـــك طــلــب آخـــر إلـــى املحكمة العليا 
الــذي ينتمي  العّمال اليساري  من قبل حزب 
دا  لــوال  إيناسيو  لويز  السابق  الرئيس  اليه 
سيلفا، الخصم املحتمل لجايير بولسونارو 

في االنتخابات الرئاسية العام املقبل.
فـــي املــقــابــل كــــان العـــبـــو مــنــتــخــب الــبــرازيــل 
ــوا عــــن مــعــارضــتــهــم إقــــامــــة الــبــطــولــة  ــربــ أعــ
البرازيل  أن  أرضــهــم، ال سيما  القارية على 
ــررًا بــفــيــروس  ــدول تـــضـ ــ تــعــتــبــر مـــن أكـــثـــر الــ
ا 

ً
ــدر العــبــو املــنــتــخــب بيان »كـــورونـــا«. وأصــ

إثر مباراتهم فجر الثالثاء-األربعاء املاضي 
ضمن تصفيات القارة املؤهلة إلى مونديال 
قطر 2022 جاء فيه »نحن ضد تنظيم كوبا 
أمــيــركــا، لــكــن لــن نــقــول كــال أبــــدًا للمنتخب 

الوطني البرازيلي«.
ــقــــاريــــر أن نـــيـــمـــار ورفـــــاقـــــه فــي  وأفــــــــــادت تــ
املنتخب مــع املـــدرب تيتي لــم يــكــونــوا على 
علم بتاتًا بأن البطولة ستنتقل إلى بالدهم، 
ــذا ووجــــــه الـــالعـــبـــون ســهــامــهــم بــاتــجــاه  ــ هـ
»كونميبول«، معربن عن »عدم رضانا عن 
أميركا.  كوبا  مع  كونميبول  تعامل  طريقة 
األحـــــــداث األخــــيــــرة تـــقـــودنـــا لــالعــتــقــاد بــأن 

عملية تنظيم البطولة غير مالئمة«.
ويــكــافــح االتـــحـــاد الـــقـــاري إلقـــامـــة الــبــطــولــة 
 مـــن الــصــيــف 

ً
الـــقـــاريـــة الـــتـــي أرجـــئـــت أصـــــال

املــاضــي بسبب تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا، 
خالفية  مسألة  البطولة  استضافة  وبــاتــت 
وسياسية في البالد، ال سيما بعدما أعطى 
الذي  بولسونارو،  جاير  اليميني،  الرئيس 
تـــحـــدى بــانــتــظــام نــصــائــح الـــخـــبـــراء بــشــأن 
ــاء، مـــبـــاركـــتـــه الســتــضــافــتــهــا  ــ ــــوبـ ــواء الـ ــتــ احــ
 بذلك نصيحة خبراء األوبئة الذي 

ً
متجاهال

عبروا عن قلقهم.
)فرانس برس( 

كوبـا           أميركا
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