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رياضة

تأهل الصربي 
نوفاك 
ديوكوفيتش 
إلى نهائي 
روالن غاروس 
المفتوحة 
للتنس، بعدما 
تغلب على 
اإلسباني رافائيل 
نادال في 
نصف النهائي. 
وفاز المصنف 
األول عالميًا 
أمام اإلسباني 
المخضرم بواقع 
3-6 و6-3 و6-7 
)7-4( و6-2 في 
مباراة ماراثونية 
امتدت أربع 
ساعات و11 
دقيقة. وعلى 
هذا النحو، ضرب 
ديوكوفيتش 
موعدًا في 
النهائي مع 
اليوناني 
ستيفانوس 
تيتيباس.

)Getty/ديوكوفيتش يتطلع لحصد لقبه الثاني في روالن غاروس )تيم كاليتون

ديوكوفيتش يقصي نادال

توقع القائمون على تنظيم أوملبياد طوكيو 2020، 
ظهور 7 إصابات بفيروس كورونا يوميًا بني 

األشخاص املشاركني، بحسب شبكة »إن إتش كي« 
دمت هذه التقديرات خالل اجتماع مع 

ُ
اليابانية. ق

خبراء في إطار عملية صياغة إجراءات ملكافحة 
الفيروس، وقد أعدتها اللجنة املنظمة وسلطات 
العاصمة طوكيو، استنادًا إلى عدد األشخاص 

الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس، خالل 
ظم في مايو املاضي على سبيل التجربة.

ُ
حدث ن

أعلن االتحاد الهولندي لكرة القدم عودة 
الجماهير إلى مالعب كرة القدم واملنشآت 

الرياضية بشكل كامل بداية من املوسم املقبل، 
مع االشتراط على املشجعني تقديم مسحة 

سالبة لفيروس كورونا أو شهادة الحصول على 
التطعيم ضد الفيروس. يذكر أن هولندا كانت 

تسمح بحضور جماهير الفريق صاحب األرض 
وبأعداد محددة خالل منافسات املوسم املاضي، 
وهو األمر الذي سيتغير بداية من املوسم املقبل.

أنهى الالعبون اإلسبان الـ17 الذين تدربوا على 
مدار أيام في ما أطلق عليها »فقاعة موازية« 

عملهم ومعسكرهم، قبل بداية مشوار »ال روخا« 
في »يورو 2020«. وقام الالعبون الـ23 الذين 
استدعاهم في البداية املدرب لويس إنريكي 

وأقاموا في الفقاعة األساسية بتكريم زمالئهم 
الـ17 في ممر شرفي. وكان هذا املعسكر قد أقيم 
تحسبًا لظهور أي إصابة بفيروس كورونا في 

تشكيلة الفريق األساسي.

طوكيو 2020: 7 إصابات 
يومية متوقعة بكورونا 

خالل األولمبياد

هولندا تستعد لعودة 
الجماهير بشكل كامل 

الموسم المقبل

»الفريق البديل« 
للمنتخب اإلسباني ينهي 

معسكره
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اليوم الثالث
إنكلترا تالقي كرواتيا
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حسين غازي

وصــلــنــا لــلــيــوم الـــثـــالـــث مـــن بــطــولــة 
يـــورو 2020، ومــعــهــا تــتــابــع اإلثـــارة 
فرض نفسها في نسخة مميزة تقام 
في صيف 2021 بعد تأجيلها بسبب جائحة 

كورونا العام املاضي.

إنكلترا تواجه كرواتيا
ــيــــورو تــتــمــتــع بــحــســابــات  ــاراة فـــي الــ ــبــ  مــ

ّ
كــــل

كرواتيا  بمنتخب  إنكلترا  لقاء  لكن  خــاصــة، 
يحظى بترقب كبير، حني يلعب اليوم األحد 
على ملعب ويمبلي بتمام الساعة 2 بتوقيت 

غرينتش و4 بتوقيت الدوحة.
يــعــتــبــر مــنــتــخــب األســــــــود الـــثـــاثـــة مــــن بــني 
ــقــــاريــــة هـــذا  املـــرشـــحـــني لــحــصــد الـــبـــطـــولـــة الــ
ــام  ــيـــف، وســيــتــســلــحــون بـــالـــحـــمـــاس أمــ الـــصـ
جماهيرهم لانطاق بأفضل صورة ممكنة.

ويتجدد اللقاء بني إنكلترا وكرواتيا، بعدما 
نــجــحــت األخـــيـــرة فـــي هــزيــمــة كــتــيــبــة املــــدرب 

قتيبة خطيب

ــوزًا مــســتــحــقــا على  ــ حــقــق مــنــتــخــب إيــطــالــيــا فـ
منافسه منتخب تركيا بثاثة أهداف مقابل ال 
شيء، في املواجهة القوية التي جمعت بينهما، 
على ملعب »األوملــبــيــكــو« فــي العاصمة رومــا، 
ضمن منافسات بطولة كأس األمــم األوروبية 
لــكــرة الــقــدم. وبــــدأت املــواجــهــة بــحــذر كبير من 
منافسيهم  أمـــام  إيطاليا  منتخب  نــجــوم  قبل 
في منتخب تركيا، الذين ظهر اعتمادهم على 
الدفاع املنظم، واالحتفاظ بالكرة ألطــول فترة 
بهجمات  منافسيهم  ممكنة، وضــرب خطوط 
مرتدة، يقودها املهاجم املخضرم بوراك يلمز. 
وبعد 15 دقيقة، انطلق نجوم منتخب إيطاليا 
بــتــشــكــيــل الــضــغــط، عــبــر الــتــســديــد مـــن خـــارج 
الــجــزاء، والتركيز على االســتــفــادة من  منطقة 
الــكــرات الثابتة، التي كـــادت إحــداهــا أن تدخل 
ــان شــاكــيــر فــي الدقيقة  ــ شــبــاك الـــحـــارس أورجـ
)22(، لكنه اســتــطــاع الــتــصــدي لــهــا ببراعة  الـــــــ
كبيرة، وسط صدمة وحسرة القائد جورجيو 
كيلليني ورفاقه. وتمكن نجوم منتخب إيطاليا 
من التسديد في 14 مناسبة، ما يجعلها أكبر 
فــارق تسديدات في الشوط األول من مواجهة 
ببطولة كأس األمم األوروبية، منذ عام 2004، 
لــدى منتخب هولندا 16 تسديدة  كــان  عندما 
في املواجهة أمام التفيا، ما جعل الشوط األول 
ينتهي سلبيا من دون أهداف. وواصل منتخب 
منافسه  خــطــوط  ثــغــرات  على  اللعب  إيطاليا 

قام  بعدما  الثاني،  الشوط  في  تركيا  منتخب 
ــيــــراردي بــتــمــريــرة كــــرة عرضية  دومــيــنــيــكــو بــ
قوية، اصطدمت باملدافع ميريح ديميرال، الذي 
حولها عن طريق الخطأ في شباكه بالدقيقة 
)53(. ودخل ميريح ديميرال مدافع منتخب  الـــ
ــــم األوروبـــيـــة  تــركــيــا تـــاريـــخ بــطــولــة كــــأس األمـ
برقم سلبي، ألنها املــرة األولــى التي يتم فيها 
تسجيل هـــدف افــتــتــاح املــســابــقــة الــقــاريــة، عن 
طريق الخطأ، بحسب ما ذكرته شبكة »أوبتا« 
البريطانية لإلحصائيات الرياضية. واستمر 
التفوق اإليطالي، الذي ترجمه املهاجم شيرو 
 ،)66( إيموبيلي إلــى هــدٍف ثــاٍن فــي الدقيقة الــــ
بعدما تابع الكرة العائدة من حارس منتخب 
تركيا، الــذي فقد نجومه التركيز نتيجة تقدم 
مــنــافــســهــم بــهــدفــني مــقــابــل ال شــــيء، مـــا جعل 
حــامــي عــريــنــهــم، أورجـــــان شــاكــيــر يــقــع بخطأ 
فــــــادح. ولـــعـــب أورجـــــــان شــاكــيــر الـــكـــرة بشكل 
ــد زمــــائــــه، لــيــقــوم نــجــم منتخب  ــ خـــاطـــئ ألحـ
إيطاليا بقطعها، ويمررها بسرعة إلى لورنزو 
إنــســيــنــي، الــــذي وضــعــهــا فـــي شــبــاك منافسه 
»ذئـــاب  على  فــوزهــم  ُمعلنا   ،)79( الــــــ بالدقيقة 
ــــول« بــثــاثــة أهــــــداف مــقــابــل ال شـــيء.  ــــاضـ األنـ
وبفضل الثاثية النظيفة، رفع منتخب إيطاليا 
رصيده إلى 3 نقاط، ليتصدر ترتيب املجموعة 
األولــى في بطولة كأس األمــم األوروبــيــة، فيما 
خسر منتخب تركيا فرصة الحصول على أي 
نــقــاط، مــا سيجعله ينتظر  نقطة، وبــقــي دون 

املواجهتني املقبلتني ضد ويلز وسويسرا.

إيطاليا تستعرض قوتها

غاريث ساوثغيت في مونديال روسيا 2018 
الختام  فــي  الــخــســارة  قبل  النهائي،  بنصف 

أمام فرنسا.
ورغـــم تــبــّدل بعض األســمــاء مــا زال منتخب 
ــة الــجــمــيــع،  ــ ــــاق راحـ ــادرًا عــلــى إقـ ــ كـــرواتـــيـــا قــ
ــه مــجــمــوعــة مــــن عــنــاصــر  ــديـ ــه لـ ــ بـــاعـــتـــبـــار أنـ

الخبرة والاعبني الشبان املوهوبني.
البطولة هو ما  الكبير قبل هــذه  كــان الجدل 
إذا كــان ساوثغيت سيذهب مع دفــاع مكون 
مــن ثــاثــة العــبــني كــمــا كـــان الــحــال فــي كــأس 
آخر بطريقة  تكتيك  االعتماد على  أو  العالم 

4-3-3 و4-2-3-1 التي ظهر بها مؤخرًا.
في كلتا الحالتني، سيكون جوردان بيكفورد 
حـــارس املــرمــى املفضل، ويــدخــل إلــى الــيــورو 
إيفرتون، ومن  بعد نهاية قوية للموسم مع 

شأن ذلك أن يعزز ثقته بعد عامني صعبني.
ــاري مــاغــوايــر مــن املــرجــح  حــتــى مــع غــيــاب هـ
ومن   ،1-3-2-4 تشكيلة  يفضل ساوثغيت  أن 
املــنــتــظــر أن يــعــتــمــد عــلــى جــــون ســتــونــز في 
الــتــشــكــيــلــة األســاســيــة بــعــد مــوســم رائــــع مع 
يشاركه  أن  املــرجــح  ومــن  سيتي،  مانشستر 
تــيــرون مينغز رغــم أن األخــيــر ظهر مترنحا 
ــتــــني، عــلــى مــســتــوى  فـــي آخــــر مـــبـــاراتـــني وديــ
الحظوظ  أكــبــر  يمتلك ووكـــر  األيــمــن  الظهير 
كيران  أيضا  أنه يمتلك  العلم  للمشاركة، مع 
تريبييه الذي يمكنه حماية إنكلترا أكثر من 
أكثر  بعرضيات  والــقــيــام  الدفاعية  الناحية 
إلى داخــل منطقة الجزاء، إضافة إلى ريسي 
جيمس لكّنه من دون شك قليل الخبرة دوليا.

ــر األيـــــســـــر ســـتـــكـــون  ــيـ ــهـ ــظـ ــلــــى مــــســــتــــوى الـ عــ
املنافسة بني تشيلويل ولوك شو، على الرغم 
 األخــيــر ظــهــر بشكل جــيــد مــع الــنــادي 

ّ
مــن أن

وفي الوديات األخيرة.
وسيتوّجب على خّط وسط إنكلترا التعامل 
ــتــــش  ــيــ ــتـــــش وبــــروزوفــ ــ ــــودريـ مـــــع خـــــطـــــورة مـ
ومحاولة إبعادهما عن مناطق صنع الخطر، 
 مـــاســـون مـــاونـــت ســيــلــعــب دور 

ّ
مـــع الــعــلــم أن

الـــرابـــط بــني الـــدفـــاع والــهــجــوم، ومـــن املــرجــح 
ــرواق األيــمــن  ــ ــ أن يــلــعــب فــيــل فـــوديـــن عــلــى الـ
ورحــــيــــم ســتــيــرلــيــنــغ رجـــــل ســـاوثـــغـــيـــت فــي 
الجهة اليسرى، مع هاري كني في مركز رأس 
 هذه التشكيلة قد تكون 

ّ
الحربة، مع العلم أن

قاسية على جاك غريليش نجم أستون فيا، 
ــاركـــوس راشــــفــــورد وجــــادون  ومــــع تـــواجـــد مـ

EURO  2020  يورو

تتجه األنظار إلى ملعب ويمبلي حين يالقي منتخب 
إنكلترا نظيره كرواتيا في مباراة كبيرة، فيما تواجه 

النمسا مقدونيا الشمالية وتلعب هولندا ضد أوكرانيا

)Getty/هولندا في مواجهة صعبة مع أوكرانيا )إيان والتون

)Getty/إنكلترا وكرواتيا قمة منتظرة في إعادة لنصف نهائي كأس العالم )كريستوفر فورلونغ

)Getty/النمسا تفوقت في التصفيات على مقدونيا الشمالية )جوزيف بولين

سعادة نجوم إيطاليا بفوزهم على تركيا )علي بالكجي/األناضول(

سجل إنسيني الهدف الثالث لمنتخب إيطاليا )Getty(عانى حارس تركيا في المباراة أمام إيطاليا )أندرو ميشديني/فرانس برس(

حسرة ديميرال 
مدافع تركيا 

بعد خطأه 
)Getty( الفادح

ُيعتبر أوليكساندر زينشينكو نجم الكرة األوكرانية الجديد، ففي سن الـ24 
عــامــا، ســيــحــاول قــيــادة منتخب بـــاده إلــى الــتــألــق فــي يـــورو 2020، ويؤكد 
الاعبني في مركزه.  أفضل  الــذي عرفه مستواه وأصبح من  الكبير  التطور 
وساهم انتقال زيتشينكو إلى مانشستر سيتي سنة 2016 في مساعدته 
على تطوير إمكاناته، وبات قادرًا على اللعب في متوسط امليدان أو كمدافع. 
وستكون املباراة ضد هولندا، اليوم األحد، مميزًة بالنسبة إليه، إذ سيواجه 
العبني يعرفهم جيدًا، بما أّن السيتي أعاره لفترة قصيرة إلى إيندهوفن. كما 
سيحاول تتويج موسمه الجيد، بالتألق مع منتخب بــاده، بعدما لعب دورًا 

مهما في وصول السيتي إلى نهائي دوري األبطال.

أوليكساندر زينشينكو

ســانــشــو عــلــى الـــدكـــة، ســتــكــون أمـــور إنكلترا 
على ما يرام.

بدوره سيلتزم داليتش مدرب كرواتيا بنظام 
السنوات  الــذي خدمه بشكٍل جيد في   3-3-4
ــقــــائــــد إلــــــى جـــانـــب  األخــــــيــــــرة، مــــودريــــتــــش الــ

كــوفــازيــتــش وبــروزوفــيــتــش، يمتلك الــجــودة 
والــخــبــرة والـــقـــدرة عــلــى الــســيــطــرة فــي وســط 
في  ريبيتش  ميان  نجم  يبرز  فيما  امللعب، 

الخط األمامي.

النمسا تالقي 
مقدونيا الشمالية

تتطلع النمسا إلى تحقيق أول فوز لها على 
ــا، عــنــدمــا تــواجــه  ــ اإلطــــاق فــي بــطــولــة أوروبــ
االفتتاحية  مباراتها  في  الشمالية  مقدونيا 

للمجموعة الثالثة في بوخارست.
يبدو اللقاء مألوفا بالفعل للطرفني، بعدما 
التقيا في التصفيات مرتني، وفاز منتخب 

الـــنـــمـــســـا فــــي كـــلـــتـــا املــــواجــــهــــتــــني. ســتــظــهــر 
لها هذا  أوروبــيــة  ثالث بطولة  فــي  النمسا 
بعد  فــي تحسني سجّلها،  وتــأمــل  الصيف، 
محاوالتها السابقة، بهدف الهروب من دور 

املجموعات.
يعتقد فــرانــكــو فــــودا، الــــذي ســيــقــود الــفــريــق 
له كمدرب،  أول بطولة كبرى  في  النمساوي 
 

ّ
بــعــد أن خــلــف مــارســيــل كــولــر فـــي 2018، أن

فــريــقــه لــديــه مـــا يــلــزم لــلــوصــول إلـــى األدوار 
اإلقصائية.

الــبــالــغ 27 عــامــا،  وألول مــــرة فـــي تــاريــخــهــم 
ســيــشــارك مــنــتــخــب مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة في 
بطولة كبرى، وهو املصنف 62 في العالم من 

 حظوظه صعبة للغاية، 
ّ

قبل الفيفا، يعلم أن
 التحضيرات كانت جيدة.

ّ
رغم أن

هولندا تواجه أوكرانيا
لـــن تــكــون مـــبـــاراة هــولــنــدا ســهــلــة حـــني تاقي 
أوكرانيا، التي تطورت بشكٍل الفت تحت قيادة 
البعض  ويتوقع  شيفشينكو،  أنــدريــه  املـــدرب 
للمنتخب األوكراني أن يكون رقما صعبا في 
هذه البطولة. من جانٍب آخر، عانت هولندا في 
التصفيات  خــال  وحتى  الودية  التحضيرات 
ــن تـــركـــيـــا 2-4  األوروبـــــــــــي، بـــعـــدمـــا خـــســـرت مــ
انتهت 2-2،  وتعادلت في وديــة مع اسكتلندا 
مما دفع البعض النتقاد املدرب فرانك دي بور.

نجم وكرة

فرانك دي بور تعّرض 
النتقادات كبيرة في 

الفترة األخيرة

يـورو بـازار
■ ديــيــغــو يــورنــتــي ســيــشــارك فــي يـــورو 2020، أثــبــت الــفــحــص الــرابــع 
الذي خضع له الاعب اإلسباني دييغو يورنتي، عدم إصابته بفيروس 
كورونا، ليتأكد أن مغادرته للمعسكر يوم الثاثاء املاضي كانت بسبب 
كأس  بطولة  لخوض  زمائه  إلــى  يورنتي  وعــاد  موجبة خاطئة.  نتيجة 
األمم األوروبية )يورو 2020(. واكتملت األنباء الجيدة بالنسبة للمدرب 
الفقاعة  في  اللقاح  على  اإلسباني  املنتخب  مع حصول  إنريكي،  لويس 
الــصــحــيــة، مــع الــعــلــم أن جميع فــحــوصــات الــاعــبــني جـــاءت ســالــبــة. ولــم 
يستطع دييغو يورنتي إخفاء سعادته بهذه اللحظات بعدما عاش أحد 

أسوأ األوقات في مسيرته.
الثاثاء،  بوسكتيس  لسيرخيو  املوجب  كورونا  فيروس  وعقب فحص 
االختبار  لكن  األول،  االختبار  فــي  ليورنتي  قاطعة  غير  نتيجة  ظهرت 
بينما  يورنتي،  وغــادر  للغاية.  ليعيش حالة صعبة  كــان موجبا،  الثاني 
فرصة  بأنه سيفقد  الشعور  مع  إقامته  مقر  منه،  الدموع  تنهمر  كانت 
لــه مــع املنتخب اإلسباني.  املــشــاركــة فــي أول بطولة كــأس أمــم أوروبــيــة 
يونايتد  ليدز  مــدافــع  أجــراهــا  التي  الفحوصات  أثبتت  الــوقــت  ذلــك   ومنذ 

يوميا أنها سالبة.

■ إنسيني يكشف ما حصل في غرف املابس، كشف النجم لورنزو 
إنسيني، مهاجم منتخب إيطاليا، عن السبب الحقيقي في فوزهم على 
املواجهة  فــي  شــيء،  ال  مقابل  أهـــداف  بثاثة  تركيا  منتخب  منافسهم 
التي جمعت بينهما على ملعب »األوملبيكو« في العاصمة روما، ضمن 

منافسات بطولة كأس األمم األوروبية لكرة القدم.
ــيــة، عـــن لــورنــزو  ــبـــورت« بنسختها اإليــطــال ونــقــلــت شــبــكــة »ســـكـــاي سـ
إنسيني قوله: »لقد كنا متوترين وخائفني في بداية املواجهة ضد تركيا، 
عليها،  تدربنا  التي  بــاألمــور  بالقيام  الكفاية،  فيه  بما  نكن جيدين  ولــم 
لم  التي  الــجــزاء  النهاية، ولــم تؤثر بنا ضــربــات   لكننا قدمنا مــبــاراة فــي 

يحتسبها الحكم«.
وتابع: »في الشوط الثاني دخلنا بشكل جيد، ولعبنا مباراتنا التي سجلنا 
أهـــداف مهمة، وهــنــاك دائــمــا شــيء يجب تحسينه، واملــدرب  فيها ثاثة 
روبرتو مانشيني طلب منا التزام الهدوء، والقيام بأشياء نعرفها، وعدم 

التأثر بما يقوم به خصومنا في اللقاء«.
وأردف: »لقد طلب منا في االستراحة بني الشوطني أن نطمئن، ألنه يعلم 
صفات جميع الاعبني، وعلينا أن نخوض الشوط الثاني بصفاء ونقدم 
الجودة التي لدينا«، في إشارة واضحة إلى قدرته على تسجيل الهدف 

الثالث ملنتخب إيطاليا.

الــيــورو، توقع  ■ مشجع إيــطــالــي تــوقــع النتيجة والــهــدافــني فــي افــتــتــاح 
مشجع إيطالي فوز منتخب إيطاليا على تركيا 3-0 في افتتاح اليورو، 
لكن املفاجأة كانت باختياره أسماء الاعبني الذين سيسجلون األهداف، 

بطريقة تبدو أقرب إلى املعجزة.
وكشفت بعض املواقع أن هذا املشجع، محب لفريق ليشتي الذي يوجد 
إيطاليا في  أن ينجح العبون من جنوب  إيطاليا، وقــد توقع  في جنوب 
املــبــاراة )إيموبيلي وإنــســيــنــي(، فــي وقــت سجل  التسجيل خــال هــذه 
يــوجــد فــي شــمــال إيطاليا هــدفــا فــي مرمى  الـــذي   فيه العــب يوفنتوس 

منتخب باده.
إيطاليا  التاريخية، بني مدن جنوب  العداوة  التوقعات تكشف عن  وهذه 
وشــمــالــهــا، وهـــي تتجسد دائــمــا مــن خـــال الــشــعــارات الــتــي ُتــرفــع في 
تواجه  يوفنتوس  جماهير  أن  ذلــك  الكالتشيو،  منافسات  في  املباريات 

عديد املشاكل عندما تسافر بعيدًا عن تورينو وخاصة إلى نابولي.
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برازيليا ــ العربي الجديد

ــــذب اســـتـــمـــر لــفــتــرة  بـــعـــد شــــد وجــ
طــويــلــة، ســتــنــطــلــق بــطــولــة كــوبــا 
الــبــرازيــل فجر  أمــيــركــا 2021 فــي 
االثــنــن، بــلــقــاء يجمع صــاحــب األرض أمــام 
نظيره الفنزويلي، ومواجهة أخرى لحساب 
املــجــمــوعــة الــثــانــيــة أيـــضـــا، بـــن كــولــومــبــيــا 
واإلكــــــــوادور. وتـــبـــدو كــتــيــبــة »الــســيــلــيــســاو« 
والذهاب  االفتتاح  مواجهة  لتجاوز  األقــرب 
عليها  يغلب  بتشكيلة  املسابقة،  فــي  بعيدا 
الفني  مديرها  قيادة  االستقرار تحت  طابع 
تيتي، وهــو مــا يظهر فــي االنــطــاقــة القوية 
بتحقيق 6 انتصارات متتالية في التصفيات 
الــعــالــم )قــطــر 2022(. ونجح  املــؤهــلــة لــكــأس 
منتخب البرازيل، بطل النسخة املاضية، في 
اللقب، بأكثر من مناسبة، حيث  الــدفــاع عن 
بالفوز بنسختي  اإلنجاز مرتن  نجح بهذا 
وكـــرر   .1999 وبــــاراغــــواي   )1997 )بــولــيــفــيــا 
رفاق نيمار املشهد بالفوز بلقبن متتالين 
ثمينة  فــرصــة  وأمــامــه  و2007،   2004 عــامــي 
وقـــويـــة لــلــغــايــة فـــي الـــدفـــاع عـــن الــلــقــب الـــذي 
البطولة.  استضاف  عندما   2019 فــي  حققه 
واســتــضــافــت الـــبـــرازيـــل كــوبــا أمــيــركــا فـــي 5 
مــرة فيها  مناسبات سابقة، نجحت في كل 
الصعود إلى منصة التتويج بالكأس أعوام 
وهــي  و2019،  و1989  و1949  و1922   1919
ــا مــــن فـــرص  ــزز أيـــضـ ــعـ ــفـــارقـــة تـــاريـــخـــيـــة تـ مـ
السامبا في التتويج بنسخة 2021. وكالعادة 
تملك الــبــرازيــل، وفـــرة فــي املــواهــب الختيار 
الــتــشــكــيــلــة مـــنـــهـــا، إذ يـــكـــافـــح العــــبــــون مــثــل 
إيدرسون حــارس مانشستر سيتي وزميله 

انطالق 
كوبا أميركا

يجمع  بلقاء  البرازيل،  في   2021 أميركا  كوبا  بطولة  اإلثنين،  فجر  تنطلق 
كولومبيا  بين  أخرى،  ومواجهة  الفنزويلي،  نظيره  أمام  األرض  صاحب 
بمنح  البرازيل  في  العليا  المحكمة  قرار  بعد  هذا  يأتي  حيث  واإلكوادور، 

الضوء األخضر إلقامة البطولة في هذا البلد

3031
رياضة

إلى  باإلضافة  جيسوس،  غابرييل  املهاجم 
ثنائي ليفربول فابينيو وروبرتو فيرمينو، 
األساسية.  التشكيلة  في  للعثور على مكان 
وتعامل املدرب تيتي بخبرة مع غرور العبيه 
واألمــــور الفنية، وســيــكــون واثــقــا مــن حصد 
الــبــرازيــل لقبها الــعــاشــر فــي الــبــطــولــة. كما 
وبيرو  واإلكــــوادور  كولومبيا  ستلعب ضــد 
في املجموعة الثانية، لكن في الحقيقة فهذه 
لكأس  املنتخب  إعـــداد  حــول  تـــدور  البطولة 
لقب  البرازيل،  ونالت  قطر.  في   2022 العالم 
كأس العالم آلخر مرة في 2002، والغياب 20 
فــتــرة طويلة  التتويج هــي  عــاًمــا عــن منصة 
بالنسبة ملنتخب السامبا، لكن املقلق هو أنه 
بغض النظر عن مدى تألقها أمام جيرانها، 
فقد ال تكون جاهزة ملنتخبات أخرى. وكتب 
الفوز  بعد  السابق،  السامبا  العــب  توستاو 
عــلــى اإلكــــــوادور فــي تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم 
األسبوع املاضي »لعبت البرازيل كما تفعل 
في  املنافسن  على  للتغلب  يكفي  مــا  عـــادة، 
قائما  زال  مــا  القلق  لكن  الجنوبية،  أميركا 
عندما تواجه أفضل املنتخبات األوروبية«. 
وســـيـــكـــون املــنــتــخــب الـــفـــنـــزويـــلـــي، الــــــذي لــم 
يحصد اللقب في مناسبة سابقة، أمام تحٍد 
صــعــب مــن خـــال مــواجــهــة صــاحــب األرض، 

الـــــذي يــتــمــتــع بــســجــل مــبــهــر عــلــى مــســتــوى 
البطولة القارية. 

ــــي، ســـيـــلـــتـــقـــي مــنــتــخــب  ــانـ ــ ــثـ ــ ــاء الـ ــقــ ــلــ ــي الــ ــ ــ وفـ
كــولــومــبــيــا نــظــيــره اإلكـــــــوادوري عــلــى ملعب 
»أريــــنــــا بـــانـــتـــانـــال«، حـــيـــث ســـيـــكـــون املـــتـــوج 
ــام مــهــمــة الـــذهـــاب بــعــيــدا  ــ بــنــســخــة 2001، أمـ
املنافسات  سيخوض  الــذي  وهــو  بالبطولة، 
من دون العب ريــال مدريد السابق خاميس 
رودريــغــز املستبعد، األمـــر الـــذي أثـــار دهشة 
الاعب نفسه، بعد أن تم اإلعان عن أن صانع 
األلــعــاب، لم يصل بعد إلــى املستوى البدني 
الــذي كشفت فيه تقارير  الــوقــت  فــي  املتوقع، 
صــحــافــيــة، أن العـــب إيــفــرتــون، كـــان حريصا 
على الحصول على مزيد من الوقت من أجل 
التعافي تماما من مشاكله الجسدية، وطلب 
لفترة  راحـــة  بفترة  الفريق  عــن  بعيدا  البقاء 
أطـــول قليا، وهــو مــا لــم تتم املــوافــقــة عليه، 
حــيــث كـــان يــهــدف لتفويت مــبــاراة بــيــرو في 
الــتــصــفــيــات، ثـــم االســـتـــعـــداد لــانــضــمــام إلــى 
زمائه في منتخب كولومبيا بعد مباراتهم 
األولى في منافسات كوبا أميركا. وفي األيام 
املاضية، عانت البطولة القارية كثيرا، حتى 
نسخة  تأجيل  بعد  إقامتها  قـــرار  اتــخــاذ  تــم 
2020 بسبب كورونا إلى العام الحالي، وهو 
األمر الذي أجبر أستراليا وقطر، املشاركتن 
بـــبـــطـــاقـــة دعـــــــــوة، عـــلـــى االنــــســــحــــاب بــســبــب 
الــبــطــولــة مكونة  املــواعــيــد لتصبح  تــضــارب 
مــن مجموعتن كــل منهما مــن 5 بـــداًل مــن 6 
القديم،  للنظام  العودة  منتخبات. وبــدال من 
أصــــر اتـــحـــاد أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة عــلــى تــأهــل 
الفرق األربعة األولى في كل مجموعة إلى دور 
الثمانية، مما يعني استبعاد اثنن فقط من 

البرازيل تأمل في االحتفاظ 
جت  باللقب الذي ُتوِّ

فيه بالنسخة الماضية

بوليفيا تستعد لكوبا أميركا في األراضي البرازيلية
يستعد منتخب بوليفيا بقيادة املدرب البوليفي سيزار فارياس لخوض بطولة كوبا 
أميركا على األراضي البرازيلية، حيث سيلعب أولى مبارياته بالبطولة بعد غد الثالثاء 
الــبــرازيــل، مــن تشيلي، حيث تعادل  إلــى  البوليفي  الــبــاراغــواي. وســافــر املنتخب  أمــام 
بهدف ملثله الثالثاء املاضي في آخر جوالت التصفيات املونديالية املؤهلة لقطر 2022. 
إدواردو  األرجنتيني  بقيادة مدربها  الباراغواي  »الخضر« ملواجهة  ويستعد منتخب 
تشيلي.  ــــواي،  األوروغـ األرجــنــتــن،  أيضًا  التي تضم  األولـــى  املجموعة  بيريزو ضمن 
واحتفى الكونميبول بوصول بوليفيا للبرازيل عبر حسابه على »تويتر«: »لقد وصل 
الخضر«. وتتكون بعثة بوليفيا من 27 العبًا بينهم الهداف الدولي مارسيلو مورينو، 
وهو الهداف التاريخي للمنتخب والذي يتصدر أيضًا قائمة هدافي تصفيات اميركا 
الجنوبية ملونديال قطر. وكان االتحاد البوليفي قد أكد دعمه قرار الكونميبول بنقل 
مقر استضافة كوبا أميركا للبرازيل بعد اعتذار كّل من كولومبيا واألرجنتن، وذلك 

بعد عام أيضًا من تأجيل البطولة بسبب كوفيد-19.

قائمة األرجنتين لكوبا أميركا من دون فويث وأوكامبوس
أعلن مدرب منتخب األرجنتن لكرة القدم، ليونيل سكالوني عن قائمة الالعبن لبطولة 
كوبا أميركا التي ستنطلق في البرازيل، واستبعد منها خمسة العبن من أولئك الذين 
شاركوا في الجولتن األخيرتن من التصفيات املؤهلة ملونديال 2022 في قطر. وضّمت 
القائمة املهاجم لوكاس أالريو بعد تعافيه من إصابته، بينما غاب عنها املدافعون خوان 
فويث )فياريال( وخوسيه لويس بالومينو )أتاالنتا( ولوكاس أوكامبوس )إشبيلية( 
ليونيل  بليت(. وسيعود  )ريفر  ألفاريز  فيال( وخوليان  )آستون  بوينديا  وإيميليانو 
ميسي ليتصدر القائمة كقائد لأللبيسيليستي وسيشاركه في الهجوم زميله الجديد 
ــون« أغــويــرو. وتــخــوض األرجــنــتــن كــوبــا أمــيــركــا بعدما  فــي بــرشــلــونــة، سيرخيو »كـ
تحّصلت على نقطتن فقط في الجولتن املاضيتن من التصفيات املؤهلة للمونديال، 
بـ12  الترتيب  أمــام تشيلي )1-1( وأمــام كولومبيا )2-2(، وتحتل وصافة  إذ تعادلت 

نقطة، بفارق ست نقاط عن البرازيل املتصدرة.

وجوه جديدة في تشكيلة بيرو في كوبا أميركا
سيشارك منتخب بيرو في بطولة كوبا أميركا بخط هجوم جديد بعد غياب باولو 
)سياتل  رويــديــاز  وراؤول  ليما(  )أليانثا  فــارفــان  وجيفرسون  )نــاثــيــونــال(  غيريرو 
ساوندرز( وإديسون فلوريس )دي سي يونايتد(. واستدعى املدير الفني ملنتخب بيرو، 
ريكاردو غاريكا، للمرة األولى املهاجم املكسيكي الذي حصل على الجنسية البيروفية، 
سانتياغو أورمينيو، الذي سجل 17 هدفًا في 36 مباراة بالدوري املكسيكي بقميص 
وباإلضافة  املكسيكي.  لــيــون ميكس  فــريــق  إلــى  مــؤخــرًا  انتقل  والـــذي  بويبال،  فــريــق 
إلى أورمينيو، تم استدعاء جيانلوكا البــادوال )بينيفينتو(، أحد أفضل الالعبن في 
منتخب بيرو، والذي ساهم بتمريرتن حاسمتن في االنتصار األخير على اإلكوادور 
)2-1(؛ وكذلك أليكس فاليرا )أونيبرسيتاريو( ولويس إيبيريكو )ميلغار(، اللذين قدما 

بالفعل أداء جيدًا في كأس ليبرتادوريس وكوبا سود أميريكانا. 
لياقته  استعادة  التاريخي، من  البيرو وهدافها  قائد  يتمكن غيريرو )37 عامًا(،  ولم 
أبعده ملدة 6 أشهر عن املستطيل  الــذي  الركبة  أوتــار  التهاب  البدنية بعد معاناته من 
األخضر بسبب تمزق في الرباط الصليبي األمامي. وباملثل، يعاني فارفان )36 عامًا( 
نهاية  فــي  جراحية  لعملية  الخضوع  على  بالفعل  أجبرته  التي  الركبة  مشكالت  مــن 
بينما عانى فلوريس مــن إصــابــة عضلية جعلته يغيب عــن مباراتي  املــاضــي،  الــعــام 
لعام  املئوية  أميركا  الحال مع كوبا  واإلكـــوادور. وكما هو  أمــام كولومبيا  التصفيات 
2016، استفاد جاريكا من هذه النسخة الخاصة الستدعاء العبن جدد ودمجهم في 

صفوف املنتخب البيروفي.

زهير ورد

صنعوا  بالعبن  طويلة،  لعقود  البرازيلية  الــقــدم  كــرة  ارتبطت 
الــنــادر أن يشتهر حــارس مــرمــى، إذ كــان املركز  مجدها، ومــن 
ثــانــويــًا، مــا دام هــنــاك العــبــون قــــادرون عــلــى صــنــع الــفــارق في 
الهجوم أو خط الوسط. بل إّن أشهر حــارس في بداية مسيرة 
املنتخب، هو باربوزا، الذي حّمله الجميع خيبة النهائي الشهير 
الــذي مّكن األوروغــواي  لكأس العالم سنة 1950، بسبب خطأه 
دور  إلــى  البرازيلين  نظرة  وتغّيرت  اللقب.  على  الحصول  مــن 
الــذي عــاد خاللها منتخب  حــارس املرمى منذ مونديال 1994، 
الــلــقــب األغــلــى. ورغـــم تــألــق الثنائي  »الــســامــبــا« للحصول عــلــى 
الحارس  ينكروا فضل  لم  البرازيلين  أّن  إال  وبيبيتو،  روماريو 
كــالوديــو تــافــاريــل الـــذي ســاهــم بــقــدر كبير فــي الــحــصــول على 
البرازيلين إلى  النهائيات، تغيرت نظرة  الرابع. ومنذ تلك  اللقب 
حراس املرمى، بل أصبح املنتخب يملك أفضل الحراس في العالم 
منذ بروز تافاريل، على غرار ديدا نجم ميالن سابقًا، الذي قاد 
الفريق إلى الحصول على دوري األبطال مرتن، أو جوليو سيزار 

حارس اإلنتر وبطل أوروبا 2010، وغيرهما من األسماء.
ُولد تافاريل في عام 1966، وخاض الفترة الهامة من مسيرته 
إنترناسيونال،  مع  بدايته  فبعد  البرازيل.  عن  بعيدًا  الرياضية 

 ،1994 إلــى  مــن 1990  وريجينا  بــارمــا  بــن  بالكالتشيو  التحق 
الــبــرازيــل قبل أن يخوض تجربة تركية مــن 1998  ثــم عــاد إلــى 
إلى 2001 مع غلطة سراي، وبعدها عاد إلى بارما اإليطالي من 
2001 إلى 2003. ولم تكن النجاحات مع الفرق أهم ما تحتفظ 
به تجربة تافاريل الرياضية، بل إن تميزه كان مع منتخب بالده. 
اختير سنة  إذ  الكبير،  الــبــاب  مــن  الــدولــيــة  املــســيــرة  اقتحم  فقد 
1987 أفضل حارس في بطولة طولون، الفرنسية، وهي من أهم 
البطوالت التي يتابعها الكشافون الصطياد املواهب الصغيرة. 

وانضم تافاريل إلى املنتخب األول قبل كأس العالم 1990 الذي 
الــدور  البرازيل، وخصوصًا مع خروجها من  كــان صعبًا على 
الثاني أمـــام األرجــنــتــن. لــكــّن مــونــديــال 1994 كــان األفــضــل، إذ 
تألق الحارس في العديد من املباريات، قبل أن ُيساعد بالده في 
النهائي الذي ُحسم بركالت الترجيح. وكان كأس العالم 1998 
»السامبا«، بعدما فاز بكّل األلقاب املمكنة  نقطة نهاية عالقته بـ
مثل كأس العالم وكوبا أميركا )مرتن( كما حصل على امليدالية 
الفضية في األلعاب األوملبية )1988( وفاز بكأس العالم للشباب 
)1985(. وال تبدو مهمة تافاريل اآلن سهلًة، فهو ُيشرف على 
الــبــرازيــل، لكّن الــحــارس التاريخي قــادر عليها،  تــدريــب حـــّراس 
خصوصًا أّنه يملك نخبة من أفضل الحراس في العالم بقيادة 
أليسون حارس ليفربول، وإيدرسون حارس مانشستر سيتي.

كالوديو تافاريل

على هامش الحدث

استطاع كالوديو تافاريل تغيير نظرة الشعب البرازيلي إلى مركز حراسة 
المرمى بعدما قاد »السامبا« إلى نيل لقب كأس العالم 1994

منتخب البرازيل 
حصد اللقب 
في 9 مناسبات 
)نيلسون ألميدا/ 
فرانس برس(

)Getty( يعد نيمار األغلى في كوبا أميركا

الفرق العشرة بعد الدور األول. وقرر االتحاد 
القاري، اتباع النموذج األوروبي في التنظيم 
خــال السنوات األخــيــرة، وكــان من املفترض 
أن تصبح بطولة الــعــام الــحــالــي هــي األولــى 
واألرجنتن.  كولومبيا  بن  مشترك  بتنظيم 
ــل مـــن شــهــر من  وفـــي مـــايـــو/أيـــار، أي قــبــل أقـ
كولومبيا  استبعاد  تــم  املــنــافــســات،  انــطــاق 
من التنظيم بسبب االضطرابات املحلية في 
الباد، وبعد ذلك بقليل انسحبت األرجنتن 
من التنظيم جراء الزيادة في أعداد املصابن 

أغضب  البرازيلي،  االتــحــاد  رئيس  كابوكلو 
الذين وعــدوا باتخاذ  بــاده،  العبي منتخب 
ــــام مــحــلــيــة أن  مــــوقــــف، وذكـــــــرت وســــائــــل إعــ
الــاعــبــن رفــضــوا اللعب فــي الــبــطــولــة، حيث 
كتب الــاعــبــون فــي مــواقــع وســائــل التواصل 
أو  كــانــت إنسانية  »ألســبــاب مختلفة، ســـواء 
مهنية، لسنا راضن عن الطريقة التي تعامل 
وأكــدوا  أمــيــركــا«،  كوبا  مــع  الكونميبول  بها 
يــريــدون اتخاذ موقف سياسي، ولم  أنهم ال 
يـــذكـــروا كــابــوكــلــو أو االتـــحـــاد الــبــرازيــلــي أو 

بكورونا، ولجأ الكونميبول للبرازيل إلنقاذ 
ــــق الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جايير  املـــوقـــف. ووافـ
بــولــســونــارو عــلــى اســتــضــافــة الــبــطــولــة، قبل 
الرغم  انطاقها، على  مــن  أسبوعن  مــن  أقــل 
ــداد املصابن  الــبــاد املقلق فــي أعـ مــن سجل 
بــفــيــروس كـــورونـــا. وشــهــدت الــبــرازيــل وفــاة 
ــا يـــقـــرب مـــن نــصــف مــلــيــون شــخــص جـــراء  مـ
العدوى، مع أكثر من 1600 حالة وفاة يومية، 
وهو أكثر من أي دولة أخرى ما عدا الواليات 
املتحدة. وبدا أن القرار الذي اتخذه روجيريو 

بــولــســونــارو، ناهيك عــن الــوبــاء فــي بيانهم، 
قــبــل أن يــتــرجــعــوا عـــن قــــرارهــــم. وفــــي وقــت 
الــبــرازيــل  فــي  العليا  املحكمة  منحت  ســابــق 
الـــضـــوء األخـــضـــر الســتــضــافــة بــطــولــة كــوبــا 
القضاة في  أغلبية  أن  إلــى  أميركا، وأشـــارت 
املــحــكــمــة رفــضــوا الــطــعــون املــقــدمــة، مــن أجــل 
إيقاف تنظيم البطولة في البرازيل. وانسحب 
العديد من الرعاة الرئيسين للبطولة، علما 
بـــأن فــعــالــيــات كــوبــا أمــيــركــا ســتــقــام مــن دون 

حضور الجماهير بسبب جائحة كورونا.

أغلى النجوم وجه رياضي
في كوبا أميركا

برازيليا ــ العربي الجديد

ــات مـــنـــافـــســـة بـــطـــولـــة كــوبــا  ــاريــ ــبــ تــنــطــلــق مــ
أمــيــركــا بــقــيــادة كــوكــبــة مـــن الـــنـــجـــوم، الــذيــن 
ــا لتحقيق حلم  ــ تــركــوا بــلــدانــهــم نــحــو أوروبـ
االحـــتـــراف فــي عــالــم »الــســاحــرة املــســتــديــرة«، 
حـــيـــث ســمــحــت الـــهـــجـــرة ألغــلــبــهــم لــيــبــلــغــوا 
قيمتهم  وارتــفــاع  مستواهم  بفضل  العاملية، 
السوقية بشكل كبير جدًا. ورصدت صحيفة 
»آس« اإلســبــانــيــة، تــشــكــيــلــة أغــلــى الــاعــبــن 
املشاركن في نسخة 2021، التي ستقام على 
األراضي البرازيلية بعد أخذ ورد ثم موافقة، 
بالضرورة  سيجذبون  الذين  الاعبون  وهم 
املستديرة« نحوهم  »الساحرة  أنظار عشاق 

ويرفعون نسب املشاهدات.
وجـــاء اســم حـــارس نـــادي لــيــفــربــول، أليسون 
وقع  التشكيلة، حيث  فــي  كـــأول العــب  بيكر، 
يكن  لــم   موسمه 

ّ
أن مــن  بالرغم  عليه  الخيار 

تتغير  لــم  الــســوقــيــة  قيمته   
ّ

أن غــيــر  مــثــالــيــا، 
وبــقــيــت فــي حـــدود 60 مــلــيــون يــــورو، ليكون 
أغلى حامي عرين من قارة أميركا الاتينية.

واختارت الصحيفة الشهيرة رباعيا دفاعيا 
مكونا من البرازيلي دانيلو 20 مليونا، الذي 

تألق في صفوف نادي يوفنتوس اإليطالي، 
املــدرب  تشكيلة  فــي  أساسية  قطعة  ليصبح 
امُلقال أندريا بيرلو، إذ أشركه في مركز خط 
الوسط ألهميته الهجومية وثباته الدفاعي.

وحــقــق نــجــم مــنــتــخــب األوروغــــــــواي، خــوزيــه 
نادي  بألوان  ماريا خيمينيز، تطورًا مذهًا 
ــدوري  ــ ــ ــد، صــــاحــــب لـــقـــب الـ ــ ــدريـ ــ أتــلــيــتــيــكــو مـ
اإلسباني، فأضحى يساوي قيمة 60 مليون 
يــــورو، ولـــم تــؤثــر عليه اإلصـــابـــات ولـــم تثنِه 
قائمة  أن يكون ضمن  فــي  املتمثل  عــن هدفه 
املــحــوريــن بالعالم. وأثبت  املــدافــعــن  أفــضــل 
الــبــرازيــلــي مــاركــيــنــيــوس )75 مــلــيــون يـــورو( 
أّنه املدافع املحوري املثالي لكل مدرب، حيث 
شــّكــل الــعــمــود الــفــقــري لـــنـــادي بـــاريـــس ســان 
أغلب  فــي  ملسته  ووضـــع  الفرنسي،  جيرمان 
لقاءات  فيها  بما  لفريقه،  اإليجابية  النتائج 
بطولة دوري أبطال أوروبا. أما األرجنتيني 
ـــع رايـــــة الـــدفـــاع  تــاغــلــيــافــيــكــو، فــاســتــطــاع رفـ
الكبيرة  أثبت محدوديته  الذي  األرجنتيني، 
في تصفيات بطولة كأس العالم 2022، التي 
ســتــقــام فـــي قـــطـــر، األمـــــر الـــــذي جــعــل قيمته 

السوقية تصل إلى 22 مليون يورو.
ــوار  ــــي مـــشـ ــا فـ ــ ــارقـ ــ ــــي فـ ــــاضـ ــم املـ ــ ــــوسـ وكـــــــان املـ
األرجــنــتــيــنــي، رودريـــغـــو دي بـــول، حــيــث رفــع 
قيمته إلى 38 مليون يورو، بفضل أداء ثابت 
ــالـــي، وقــد  ــيـــزي اإليـــطـ ــنـ ــادي أوديـ ــ قـــدمـــه مـــع نـ
في  سكالوني  ليونيل  املـــدرب  مفاجأة  يكون 
وال  القدم.  لكرة  أميركا  كوبا  بطولة  منافسة 
ــال مــدريــد،  ــادي ريـ  الــبــرازيــلــي، نــجــم نـ

ّ
شــك أن

كــاســيــمــيــرو، هــو مــن بــن أغــلــى الــاعــبــن في 
مــركــزه، بقيمة مقدرة بـــ70 مليون يــورو، إلى 
جانب زميله األوروغواياني فيدي فالفيردي 
الذي بلغ ذات القيمة السوقية، إذ وقع عليهما 
الظروف  رغــم  الوسط.  ليشكا خط  االختيار 
التي أحاطت بمستواه، وتراجع نتائج نادي 
السوقية  القيمة   

ّ
أن برشلونة اإلسباني، غير 

للنجم املخضرم ليونيل ميسي لم تتأثر بشكل 
كبير، إذ ُقــّدرت بـ80 مليون يــورو، تماما مثل 
وزميله  اإليطالي،  ميانو  إنتر  مهاجم  قيمة 
فــي »راقـــصـــي الــتــانــغــو« الوتـــــارو مــارتــيــنــيــز، 
ــرز الــهــدافــن فـــي الــقــارة  الــــذي دخـــل ضــمــن أبــ
أكبر  نــيــمــار دا سيلفا  األوروبـــيـــة. وســيــكــون 
القدم  لكرة  أميركا  كوبا  بطولة  فــي  األســمــاء 
هــذه املــرة، بقيمة 100 مليون يــورو، وتنتظر 
منتخبها  قــيــادة  »السيلساو«  جماهير  منه 
نحو التتويج القاري على أراضيها، وهو ما 
يرغب فيه نجم »الباريسي« الذي يتواجد في 

أفضل رواق لتحقيق األرقام القياسية.

كوبـا           أميركا
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