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رياضة

أكد النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، املصنف 
 عامليًا، بعد التتويج بلقبه الثاني في 

َ
أول

منافسات »روالن غاروس« واللقب الـ19 له في 
ه ال يريد التوقف عند 

ّ
»غراند سالم« أن بطوالت الـ

هذه املحطة. وقال ديوكوفيتش في تصريحات 
صحافية بعد التتويج: »الفوز جاء بفضل 

مجهود فريق العمل. أنا سعيد للغاية وفخور 
بما حققته، وال أريد التوقف هنا، أريد العودة 

إلى منصات التتويج«.

وضع فريق برشلونة يدًا على لقب دوري كرة 
السلة اإلسباني، وذلك بعدما حقق فوزًا ثمينًا 

ومستحقًا على غريمه ريال مدريد في عقر داره، 
بنتيجة 89 - 75، في أولى مواجهات النهائي 

)مؤلف من ثالث مواجهات(. وبهذا الفوز الكبير، 
يضع برشلونة يدًا على لقب »الليغا« الغائب منذ 

2014، إذ يكفيه الفوز في املواجهة الثانية التي 
ستقام على ملعبه »باالو بالوغرانا« لكي يتوج 

باللقب الـ16 في تاريخه.

فازت التشيكية باربورا كريتشيكوفا، بلقب 
منافسات الزوجي للسيدات في بطولة »روالن 

غاروس« وذلك بعد يوم واحد من تتويجها 
بأول بطولة »غراند سالم« لها في الفردي. وبهذا 

الفوز، حصد الثنائي التشيكي ثالث بطولة 
»غراند سالم« بعد بطولتي »روالن غاروس« 

و»ويمبلدون« عام 2018. كما سبق لكريتشيكوفا 
الفوز بمنافسات فئة »الزوجي املختلط« عام 

2019 في بطولة »أستراليا املفتوحة«.

نوفاك ديوكوفيتش: 
ال أريد التوقف عند هذه 

المحطة

سلة برشلونة تكتسح 
»الملكي« وتقترب من 

استعادة لقب »الليغا«

كريتشيكوفا ُتتوج بلقب 
زوجي »روالن غاروس« 

رفقة سينياكوفا

تأهلت اليابانية 
نعومي أوساكا، 
المصنفة 
الثانية عالميًا، 
إلى أولمبياد 
طوكيو 2020، 
بعد نشر االتحاد 
الدولي للتنس 
تصنيفه لالعبات 
المحترفات، 
ويُحدد 
التصنيف تلقائيًا 
المتأهلين، 
لتكون هذه هي 
المشاركة األولى 
لليابانية في 
األولمبياد. هذا 
وتعتمد عملية 
التأهل على 
تصنيف االتحاد 
الدولي للتنس، 
ويتأهل 56 
العبًا و56 العبة 
إلى منافسات 
أوساكا سُتشارك في األولمبياد ألول مرة )Getty(الفردي.

أوساكا إلى األولمبياد
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اليوم الكبير
فرنسا تالقي ألمانيا 

وانطالق رحلة البرتغال
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حسين غازي

بالبطولة  لــلــفــوز  الــبــرتــغــال  تــتــطــلــع 
التوالي هذا  الثانية على  األوروبية 
الــصــيــف، حــن يفتتح فــريــق املـــدرب 
يــورو 2020  فرناندو سانتوس، مشواره في 
بمواجهة املجر في بودابست، اليوم الثالثاء.

ويصبو منتخب »برازيل أوروبــا« لالنطالق 
الــثــالث، فــي املجموعة  بــقــوة وحــصــد النقاط 
ــاّلً مــن فرنسا  الــحــديــديــة الــتــي تــضــّم أيــضــا كـ
وأملانيا، بالتالي سيتوجب على زمالء النجم 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو الــتــعــامــل مـــع الــلــقــاء 

بجدية بالغة.
ــــي بــطــولــة  ــالــــث فـ ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــر املـ ــجــ احـــتـــلـــت املــ
أوروبــا عام 1964 قبل أن تحصل على املركز 

رياض الترك

افتتاح  فــي  الــفــوز  الــهــولــنــدي  املنتخب  حقق 
ــورو 2020«، ورغـــم  ــ فـــي بــطــولــة »يــ مــــشــــواره 
ــرانـــي،  ــام املــنــتــخــب األوكـ ــاراة أمــ ــبـ صــعــوبــة املـ
فــإنــه نــجــح فــي تــخــطــي كــل الـــظـــروف وإنــهــاء 
فــي واحــــدة من   ،)2 -  3( املــواجــهــة ملصلحته 
أجمل مباريات البطولة حتى اآلن، لكن كيف 
ُمرشحة  اعتبارها  ُيمكن  فــازت هولندا وهل 

قوية للمنافسة على اللقب؟
فـــــازت هـــولـــنـــدا عــلــى أوكـــرانـــيـــا ألنـــهـــا كــانــت 
الفرص  من  الكثير  خلقت  األفضل هجوميا، 
أمام املرمى، وحاولت باستمرار من أجل هز 
الشباك، وساعدها على ذلك حسن االنتشار 
ــراف  ــ فـــي الـــحـــالـــة الــهــجــومــيــة وتـــوســـيـــع األطـ
لضرب التكتل الدفاعي للمنتخب األوكراني، 
وكذلك الكثافة العددية في الهجمات، والتي 
ــنـــدا تــســتــحــوذ أكـــثـــر هــجــومــيــا  جــعــلــت هـــولـ
املنتخب  مــدرب  اعتمد  أكثر.  أهدافا  وُتسجل 
الـــهـــولـــنـــدي فـــرانـــك دي بــــور عــلــى األســـلـــوب 
وصناعة  اللعب  بناء  في  املباشر  الهجومي 
فرينكي  الــوســط  وكـــان نجم خــط  الهجمات، 
دي يونغ يخرج بالكرة من وسط امللعب في 
أكثر من مرة، ويشق طريقه نحو منطقة جزاء 
أوكــرانــيــا، ثــم يصنع الــفــارق هــنــاك بتمريرة 

نحو العمق أو نحو األطراف املتقدمة.
ــــذه الـــطـــريـــقـــة الــهــجــومــيــة جــعــلــت هــولــنــدا  هـ
تتفوق في الثلث األخير مع وجــود أكثر من 

العـــب عــلــى مــشــارف وداخــــل منطقة الــجــزاء، 
ودفــعــت املــنــتــخــب األوكـــرانـــي لــلــســقــوط أمــام 
الهجمات الشرسة الهولندية، خصوصا عبر 
الكرات العرضية األرضية التي كانت ُتشكل 

الخطورة دائما طوال 90 دقيقة.
لكن السؤال األهــم، هل ُيمكن اعتبار هولندا 
ُمرشحة للمنافسة على اللقب؟ في الحقيقة، 
ُمــبــشــرًا  كـــــان  ــنـــدي  ــولـ ــهـ الـ الـــهـــجـــومـــي  األداء 
الكثير من  الــدفــاعــي عليه  األداء  لكن  وقــويــا، 
العكسي  الــضــغــط  أواًل  االســتــفــهــام.  عــالمــات 
السيئ الذي كان ُيطبقه املنتخب الهولندي، 
ــرة في  ــكـ ويــكــفــي أنــــه فــشــل فـــي اســـتـــرجـــاع الـ
الثاني،  األمـــر  أمــا  أوكــرانــيــا،  معظم هجمات 
فتمثل بعدم قــدرة دفــاع هولندا على إيقاف 
هناك  وكانت  بسهولة،  األوكرانية  الهجمات 

مساحات كبيرة بن الخطوط الهولندية.
ــــت قــــــادرة  ــانـ ــ ــدفــــن وكـ ــا ســـجـــلـــت هــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
أكبر،  بــجــرأة  لــو هاجمت  أكثر  على تسجيل 
قــدم مباراة كبيرة رغم  واملنتخب األوكــرانــي 
الــخــســارة، وهـــو مــا ظــهــر عــلــى أرض امللعب 
مـــن خــــالل طــريــقــة صــنــاعــة الــهــجــمــات خــالل 
90 دقيقة. وال يمكن للمنتخب الهولندي أن 
ُيدافع بهذه الطريقة أمام املنتخبات الكبيرة 
سيتلقى  حــتــمــا  ألنــــه  الـــقـــادمـــة،  األدوار  فـــي 
النظر عــن قدرته  الكثير مــن األهـــداف بغض 
املــنــافــس، وعليه،  على تسجيل األهـــداف فــي 
مع  لكنها  للمنافسة،  ُمرشحة  هولندا  ربما 

دفاع سيئ ستسقط بسهولة أمام الكبار.

كيف فازت هولندا وهل هي ُمرشحة؟

لــم تتأهل بعد ذلك  الــرابــع عــام 1972، لكّنها 
يــــورو 2016، ثم  لــنــهــائــيــات املــســابــقــة حــتــى 

النسخة الحالية.
ولــم يخسر فريق املـــدرب مــاركــو روســـي، في 
آخـــر 11 مـــبـــاراة فـــي جــمــيــع املــســابــقــات، بما 
فــي ذلــك انــتــصــارات قوية على ســان مارينو 
العالم  لــكــأس  التأهل  فــي تصفيات  وأنــــدورا 
لنهائيات  املــجــر  اســتــعــدادات  وكــانــت   .2022
يــورو 2020 قوية أيضا، إذ سجلت فــوزًا 0-1 
على قبرص فــي وقــت سابق مــن هــذا الشهر 
قبل أن تتعادل من دون أهداف مع جمهورية 
ــر صــعــوبــة  ــعــــي مـــنـــتـــخـــب املــــجــ ــدا. ويــ ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ أيـ
أمام  إيجابية  نتيجة   تحقيق 

ّ
لكن املجموعة 

لــرفــع السقف  يــدفــع الجماهير  قــد  الــبــرتــغــال 
ــك تعتبر  والـــحـــلـــم بــالــتــأهــل. فـــي غـــضـــون ذلــ
انتصرت في  الكأس بعدما  البرتغال حاملة 
يورو 2016 على فرنسا املضيفة 1-0، واحدة 
من املرشحن للذهاب بعيدًا بفضل األسماء 

التي يضّمها املنتخب.
الـــدور نصف  إلــى  البرتغال  ووصــل منتخب 
النهائي في 1984 و2000 و2012 ، بينما كان 
حــاضــرًا فــي ربــع نهائي يـــورو 1996 ويــورو 
2008، كما حقق املركز الثاني في يورو 2004 

على أرضه، حن خسر أمام اليونان.
ــتـــوقـــع أن يــبــدأ  ــن املـ بــالــنــســبــة لـــلـــبـــرتـــغـــال مــ
بــرنــاردو سيلفا، وديــوغــو غــوتــا، إلــى جانب 
كريستيانو رونالدو في خط املقدمة، بينما 
سيكون دور برونو فيرنانديز مهما في خط 

الوسط، وسيصعب اختيار بقية األسماء.
وتضّم البرتغال العديد من الالعبن املميزين 
في خطي الهجوم والوسط، على غرار جواو 
ــــب أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد وأنــــدريــــه  فــيــلــيــكــس العـ
سيلفا املتألق هذا املوسم في الدوري األملاني 
مــع نـــادي أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت فــي الخط 
األمامي، فيما تبرز في املنتصف عّدة أسماء 
ــواو مــوتــيــنــيــو ودانــيــلــو  ــ مــنــهــا املـــخـــضـــرم جـ
باريس سان جيرمان وويليام  بيريرا العب 
املتوج مع  ريناتو سانشيز،  كارفالو وكذلك 
الــفــرنــســي، وروبـــن نيفيز  الــــدوري  ليل بلقب 

EURO  2020  يورو

تبدأ اليوم منافسات المجموعة الحديدية، حين 
يواجه منتخب البرتغال بطل يورو 2016، نظيره المجر، 

فيما تلتقي ألمانيا مع فرنسا بطلة العالم 2018

)Getty/البرتغال توجت بلقب يورو 2016 وتسعى للحفاظ على تاجها )ماتياس هانست

)Getty/المجر تعلم ضرورة تحقيق نتيجة طيبة أمام البرتغال )جوليان فيني

قمة منتظرة بين فرنسا وألمانيا في المجموعة الحديدية )فرانك فيفي/فرانس برس(

)Getty( هولندا قدمت عرضًا هجوميًا ناريًا

)Getty( احتفال هيستيري بهدف الفوز)Getty( الجماهير الهولندية كانت حاضرة بكثافة

المنتخب 
األوكراني 

قدم مباراة 
)Getty( كبيرة

دخـــل غــــوران بــانــديــف، قــائــد منتخب مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، تــاريــخ الــكــرة في 
بــاده من أوســع األبـــواب، بعد تسجيله هــدف التعديل أمــام النمسا، بمستهل 
املنافس  لخطأ حــارس  استغاله  وبعد  »يـــورو 2020«.  فــي  الفريقني  مــشــوار 
دانيال باشمان، سجل الاعب املخضرم، أول هدف ملنتخب باده في بطولة 
كبرى، ُمدخًا الدولة التي كانت جزءًا من يوغوسافيا، التي تواجد منتخبها 
)جمهورية يوغسافيا االشتراكية االتحادية( في ُنسخ سنوات 1960، 1968، 
بــانــديــف، ثاني  الــيــورو. وبعمر 37 عــامــا و321 يــومــا، بــات  1976، 1984 مــن 
أكبر العــب يسجل فــي تــاريــخ كــأس األمــم األوروبــيــة، بعد النمساوي إيفيكا 
فاستيتيش )38 عاما و257 يوما( الذي هز شباك بولندا في نسخة عام 2008.

غوران بانديف

مـــن وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون. وفــــي الـــخـــط الــخــلــفــي 
تبدو األمور واضحة بالنسبة لقلبي الدفاع 
مانشستر  نجم  ديـــاز  روبـــن  على  باالعتماد 
سيتي واملخضرم بيبي، فيما سيلعب بمركز 
الظهير األيمن نيلسون سيميدو بعد ثبوت 

كــورونــا.  بــفــيــروس  إصــابــة جــــواو كانسيلو 
ننتقل إلى القمة النارية في املجموعة ذاتها، 
الــعــالــم 2018  كــأس  حــن تلعب فرنسا بطلة 

ضد أملانيا بطلة العالم في عام 2014.
فرنسا  منتخب  يعتبر  الجميع  وبــاعــتــراف 
بفضل  اللقب  لحصد  الــعــادة  فــوق  مرشحا 
كافة،  الخطوط  فــي  يمتلكها  الــتــي  األســمــاء 
ال ســيــمــا مـــع عــــودة املــهــاجــم كــريــم بنزيمة 
ــــوك« بــعــد ســـنـــوات مـــن الــغــيــاب.  ــديـ ــ إلــــى »الـ
بعد  اللقب  لحصد  الفرنسيون  وسيسعى 
 آخر 

ّ
خسارة النهائي في 2016، خصوصا أن

تتويج لهم كان في يورو 2000 على حساب 
إيـــطـــالـــيـــا، ويـــتـــســـّلـــح »الـــــديـــــوك« بــالــنــتــائــج 

الــفــوز بثالثية نظيفة  بــعــد  املــمــيــزة مــؤخــرًا 
على حساب ويلز وبلغاريا.

على املقلب اآلخــر يعلم منتخب أملانيا الذي 
بــــدوره يــضــّم العــبــن بـــارزيـــن تــألــقــوا بشكٍل 
 

ّ
الفـــت فــي بــايــرن مــيــونــخ، وبــقــيــة األنـــديـــة، أن
 الــجــمــيــع يريد 

ّ
املــهــمــة لــن تــكــون ســهــلــة، لــكــن

تحقيق إنجاز جديد في آخر مهمة للمدرب 
ــــذي ســـيـــتـــرك مــنــصــبــه فــي  ــــوف، الــ يـــواخـــيـــم لــ
»املانشافت« مع نهاية هذه البطولة، لصالح 

املدرب الجديد، هانز فليك.
حـــاول لـــوف تــجــربــة الــلــعــب بــثــالثــة مدافعن 
فــي الــخــط الخلفي مــن خـــالل االعــتــمــاد على 
أنطونيو روديغر املتوج بأبطال أوروبــا مع 

تشلسي ومــاتــس هــومــلــز ومــاتــيــاس غينتز 
لحماية عرين الحارس مانويل نوير. وينتظر 
أن يــديــر تــونــي كـــروس وإيــلــكــاي غــونــدوغــان 
لــيــون غوريتزكا  الــوســط فيما يــواصــل  خــط 
بأقرب  العضلية  املشاكل  من  للعودة  العمل 
عّدة  مواهب  أملانيا  منتخب  ويمتلك  فرصة. 
ــتـــمـــاد على  ــرّجــــح االعـ فـــي الـــهـــجـــوم، ومــــن املــ
سيرج غنابري وتوماس مولر وكاي هافرتز.
في النهاية قد نشهد في هذه البطولة كتابة 
ســطــر جــديــد فـــي كــتــاب الــتــاريــخ الــريــاضــي، 
بـــحـــال تــــوج ديـــشـــان بــالــلــقــب، إذ مـــن املــمــكــن 
املــونــديــال  لــقــب  اســـم يحصد  أول  أن يصبح 

واليورو العبا ومدربا.

نجم وكرة

ديشان يرغب في 
دخول التاريخ من خالل 

الفوز باليورو

يـورو بـازار
■ تواصلت األحــداث املحزنة في مباريات »يــورو 2020«، رغم انطاق 
من  اإلنكليزي  للمنتخب  مشجع  سقط  إذ  فــقــط،  يــومــني  قبل  املنافسة 
ــى أمــــام املــنــافــس  ــ أعــلــى مــــدرج مــلــعــب »ويــمــبــلــي«، خـــال املــواجــهــة األولـ
كرواتيا. ووفقا لصحيفة »ستاندار إيفنينغ« البريطانية، نقل اإلسعاف 
مشجعا للمنتخب اإلنكليزي في حالة حرجة، بعد أن تعّرض إلصابات 
خطيرة بسقوطه من أعلى املدرج، إذ فقد توازنه بطريقة مرعبة عاشها 
الصحيفة  نقلتها  شــهــادات  وحــســب  بجانبه.  كــانــوا  الــذيــن  املشجعون 
البريطانية، كشف املشجعون أن الضحية سقط بطريقة مخيفة وارتطم 
رأسه باألرض. وكشف أحد املكلفني بتنظيم املواجهة، أن خطورة الوضع 
إنقاذ  إلى املستشفى، من أجل محاولة  استدعت نقل املشجع مباشرة 
الــرأس. وقــال شاهد عيان  حياته، خصوصا أنها جــاءت على مستوى 
في هذا اإلطار: »تجاوز املشجع الحاجز ثم هوى وسقط على األرض ثم 
لم يتحرك بعدها، كان الوصول إليه صعبا، وأخذ اإلسعاف وقتا طويًا 
الحادث في حالة  لبلوغه، شعرنا بالصدمة، ودخــل مشجع آخر شاهد 

بكاء هستيري«.

الحكم  انضمام  البريطانية، عن  »ذا صــان«  تقرير لصحيفة  كشف   ■
الــحــكــام في  إلــى مجموعة  رابــالــيــنــي ومــســاعــديــه  فــرنــانــدو  األرجنتيني 
ــاء بــعــد بــرنــامــج تــبــادل بــني االتـــحـــاد األوروبــــي  يــــورو 2020، والــــذي جـ
)كونميبول(، حيث سيشهد  الجنوبية  أميركا  في  ونظيره  القدم،  لكرة 
في  ومساعديه  مانزانو  اإلسباني خيسوس جيل  الحكم  تواجد  أيضا 
البرازيل إلدارة بطولة كوبا أميركا 2021. راباليني البالغ من العمر 43 
سنة، يصل متوسطه إلى 6.81 بطاقات صفراء لكل مباراة، خال ست 
املــاضــي، كما  للموسم  األرجنتيني  الـــدوري  فــي  قــادهــا  عشرة مواجهة 
إلى ثمان  املباريات، باإلضافة  تلك  أظهر خمس بطاقات حمراء في  أنه 
وثاثني بطاقة صفراء و3 حمراء في ست مباريات فقط، في بطولة كوبا 
ليبرتادوريس. وألول مرة على اإلطاق، تم اختيار حكمة سيدة للتواجد 
في بطولة أوروبا للرجال، إذ شاركت الفرنسية ستيفاني فرابارت بدور 
الحكم الرابع والحكم االحتياطي، في مباراة االفتتاح بني إيطاليا وتركيا.

■ كانت مباراة هولندا وأوكرانيا، يوم األحد، ضمن منافسات املجموعة 
الرابعة من يــورو 2020، صعبًة، بشكل خاص على املدافع دالــي بليند. 
ورغم خبرته الكبيرة التي تكونت من تجاربه مع أياكس أو مانشستر 
يونايتد، إال أن اإلعداد لهذه املباراة كان مختلفا، خصوصا أن الاعب فّكر 
في عدم املشاركة في املباراة قبل أن يتراجع عن قــراره. وكشف بليند، 
في تصريحات إثر نهاية مباراة هولندا وأوكرانيا التي فاز فيها منتخب 
الطواحني بنتيجة 3ـ2، أنه عاش وضعا قاسيا، وهو يشاهد سقوط النجم 
 »gelderlander« مــوقــع  نقلها  تصريحات  فــي  بليند  وذكـــر  إريــكــســن. 
التي عرفها  إلــى ذهنه املصاعب  أعــاد  الهولندي، أن ما حــدث إلريكسن 
سابقا بما أّنــه عانى من مشاكل في القلب، وهو ما جعله متخوفا من 
أن يجد مصيرًا مثل الذي عاشه صديقه. وكان بليند عانى من مشاكل 
صحية خـــال إحـــدى املــبــاريــات فــي ســنــة 2020، ورغـــم ذلـــك نــجــح في 

التعافي والعودة لخوض مباريات في مستوى عاٍل.
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ريو دي جانيرو ـ العربي الجديد

عروضه  البرازيلي  املنتخب  تابع 
ــــص شــــريــــط افـــتـــتـــاح  ــة، وقــ ــويــ ــقــ الــ
ــا أمـــيـــركـــا« بــأفــضــل  ــوبـ بــطــولــة »كـ
طريقة من خالل الفوز على منتخب فنزويال 
بــنــتــيــجــة عــريــضــة )3 – صـــفـــر(، لــيــؤكــد منذ 
اللقب  على  املنافسة  على  عزمه  األول  الــيــوم 
ــــذه الــنــســخــة  ــــروف اســتــثــنــائــيــة فــــي هـ فــــي ظــ
بسبب تفشي فيروس »كورونا« في البرازيل 
بنسبة كبيرة. وقدم املنتخب البرازيلي مثلما 
جـــرت الـــعـــادة فــي املــبــاريــات األخـــيـــرة عرضًا 
كرويًا قويًا منذ الدقيقة األولى حتى النهاية، 
ــة وســــــدد 18 تــســديــدة  فـــهـــو خـــلـــق 14 فـــرصـ
عــلــى املــرمــى، مــقــابــل 3 تــســديــدات للمنتخب 
الفنزويلي وخلقه لفرصتني في املباراة فقط.

ــع مــاركــيــنــيــوس الــتــســجــيــل في  ــدافـ افــتــتــح املـ
منتصف الشوط األول وتحديدًا عند الدقيقة 
الدقيقة  فــي  النتيجة  نــيــمــار  ثــم ضــاعــف   23
64، قبل أن يمنح املهاجم غابريال باربوسا 
ــــالده هـــــدف االطـــمـــئـــنـــان فــي  ــ »غــــابــــيــــغــــول« بـ
الدقيقة 89 مــن املــواجــهــة. وبـــدا مــن الــواضــح 
عزم النجم البرازيلي، نيمار، تقديم مستوى 
الفـــت فــي الــبــطــولــة مــنــذ الــبــدايــة، فــهــو سجل 
هدفا وصنع آخر في املباراة، كما وكان أحد 
أميركا  قــارة  تصفيات  في  »السامبا«  نجوم 

الجنوبية املؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
املباراة  الــذي سجله نيمار في  الهدف  وبعد 
األولــــى مــن مــنــافــســات »كــوبــا أمــيــركــا«، رفــع 
النجم البرازيلي رصيده إلى 67 هدفًا دوليًا 
في 106 مباريات، بفارق 10 أهداف عن الرقم 
القياسي البرازيلي للملك بيليه بطل العالم 

انتصاران برازيلي 
وكولومبي

كولومبي  فوز  مقابل  أميركا«  »كوبا  في  بقوة  مشوارها  البرازيل  بدأت 
مهم في يوم االفتتاح. وأكد نيمار وزمالؤه على عزمهم المنافسة بقوة 
على لقب نسخة عام 2021، ومتابعة العروض الكروية الكبيرة التي سبق 

وقدموها في مباريات التصفيات المونديالية

3031
رياضة

ثالث مرات، وفي هذا اإلطار قال مدربه تيتي 
قــدم يمنى،  »لقد طــّور قدرته على الصناعة. 
قدم يسرى، أصبح العبًا من الصعب توقعه«، 
املباراة  البرازيلي يخوض  املنتخب  أن  ُيذكر 
القادمة مع البيرو، في وقت تواجه فنزويال 

املنتخب الكولومبي.
وفي تفاصيل املباراة، كان بديهيًا أن تتفّوق 
بالكامل  سيطرت  أنــهــا  خصوصًا  الــبــرازيــل، 
عــلــى املـــواجـــهـــة مــنــذ الـــدقـــائـــق األولـــــــى، ففي 
بداية اللقاء حرم الحارس، جويل غراتيرول، 
ريشارليسون،  اإلنكليزي،  إيفرتون  مهاجم 
ــدر قــلــب الـــدفـــاع إيــدر  افــتــتــاح التسجيل وأهــ
ميليتاو فرصة ثم أبعد الحارس كرة طائرة 
لــدانــيــلــو، فــي املــقــابــل، كــانــت فـــرص فــنــزويــال 
نــــــــادرة، وكــــــاد يـــعـــّكـــر فــــي إحــــداهــــا خــوســيــه 

مارتينيس صفاء الدفاع البرازيلي.
الــدقــيــقــة 24، عندما  الـــبـــرازيـــل فـــي  وتــقــّدمــت 
فوصلت  نــيــمــار،  ركنية  ريشارليسون  حـــّول 
ــان يــنــتــظــرهــا  ــ ــيـــث كــ ــــى داخـــــــل املـــنـــطـــقـــة حـ إلــ
ماركينيوس، فتعامل معها قائد باريس سان 
التسجيل.  الفرنسي بنجاح مفتتحا  جرمان 
ــرازيــــل ضــغــطــهــا،  ــبــ بـــعـــد الــــهــــدف، تـــابـــعـــت الــ
التسجيل  الفــتــتــاح  فرصتني  على  وحصلت 
عبر البديل أليكس ساندرو وريشارليسون، 

ملهاجم  متابعة تسديدة  عــن  نيمار  ثــم عجز 
لكن  خــيــســوس،  غــابــريــال  سيتي،  مانشستر 
في الدقيقة 64، أسقط يوهان كومانا دانيلو 
ركلة  على  البرازيل  فحصلت  املنطقة،  داخــل 
جزاء ترجمها نيمار العب سان جرمان دون 
عناء )د.64(. وقبل نهاية املباراة، صنع نيمار 
عندما  الــيــســرى،  الجهة  على  الثالث  الــهــدف 
في  تابعها بصدره  لغابيغول  لعب عرضية 

املرمى الخالي في الدقيقة 89.
وقال ماركينيوس صاحب الهدف األول بعد 
املــبــاراة »عــرفــنــا أنــنــا ســنــواجــه كتلة دفاعية 
األول  الــشــوط  فــي  تسجيلنا  لكن  فنزويلية، 
ســاعــدنــا، وأجــبــر الــهــدف األول الخصم على 
فتح الــلــعــب«. بـــدوره، قــال الــبــرازيــلــي جوزيه 
بيسيرو مدرب منتخب فنزويال »لم يقتصر 
األمـــــر فــقــط عــلــى غـــيـــاب العـــبـــني أســاســيــني، 
لهذا  التحضير  أجــل  مــن  للوقت  افتقدنا  بــل 
الــــفــــريــــق«. وكــــانــــت الــــبــــرازيــــل أحــــــــرزت لــقــب 
النسخة األخيرة، بفوزها على أرضها أيضًا، 
 )1  –  3( البيرو  منتخب  على  تفوقت  عندما 
فــي املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، فــي ظــل غــيــاب نيمار 

بسبب تعرضه لإلصابة آنذاك.

مدرجات خالية وفوز كولومبيا
انــطــلــقــت بــطــولــة »كــوبــا أمــيــركــا« بــمــدرجــات 
خالية وبـــدون روح فــي املــدرجــات فــي ملعب 
وذلك  برازيليا،  مدينة  في  غارينشا«  »ماني 
فيروس  تفشي  مكافحة  لبروتوكول  تطبيقًا 
»كــــورونــــا«. وكــــان األخـــيـــر تــســبــب بــغــيــاب 8 
العبني عن منتخب فنزويال في املباراة، األمر 
الذي دفع باالتحاد الفنزويلي إلى استدعاء 
الالعبني  نــقــص  بسبب  احتياطيًا  العــبــًا   15

نيمار دا سيلفا سجل 
هدفًا وصنع آخر 

في مباراة كبيرة

مدرب فنزويال يدافع عن إقامة »كوبا أميركا« 
رغم تفشي اإلصابات

ــفــريــق، فــرنــانــدو  ــدرب مــنــتــخــب فــنــزويــا، الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه بــيــســيــرو، وقـــائـــد ال ــع مــ دافــ
أريستيجييتا، عن إقامة بطولة »كوبا أميركا« في البرازيل رغم املشكات التي يعانيها 
»إذا  وقــال بيسيرو:  ثمانية من العبيه.  والــذي أصــاب  »كــورونــا«  الفريق بسبب فيروس 
كانت كرة القدم تلعب في جميع أنحاء العالم وبحضور جمهور، وتمكنا من تنظيم كأس 
التردد في إقامة كوبا أميركا«، وذلك  ليبرتادوريس وسود أميركانا، فليس من املنطقي 
خال مؤتمر صحافي قبل مباراة االفتتاح أم البرازيل. لكن املدرب البرتغالي اعترف في 
الوقت نفسه بأنه يواجه مشكلة في وضع تشكيلته من الاعبني الذين سيخوضون مباراة 
االفتتاح في املجموعة الثانية بعد إصابة 11 من أعضاء البعثة، بينهم ثمانية العبني، لدى 
وصولهم إلى البرازيل. واتفق القائد، أريستيجييتا، مع مدربه، مؤكدًا أنه منذ عودة كرة 
القدم في وسط الفيروس »نعلم أننا مكشوفون. هذا هو الواقع وأفكر في أننا إذا اتخذنا 
اإلجراءات الازمة فيمكننا اللعب. قد يحدث ما حدث لنا لكنني أتفق مع إقامة البطوالت«.

خاميس يتهم رويدا بعدم احترامه باستبعاده 
من المشاركة في »كوبا أميركا«

الفني  الجهاز  اإلنكليزي  إيفرتون  فريق  العــب  رودريــغــيــز،  خاميس  الكولومبي،  اتهم 
لقائمة منتخب  لم يستدِعه  بــاده، بقيادة رينالدو رويــدا، بعدم احترامه حني  ملنتخب 
»لــــوس كــافــيــتــيــروس« الــتــي ســتــخــوض مــنــافــســات »كــوبــا أمــيــركــا«. وفـــي حــــوار على 
»إنستغرام اليف«، قال العب الوسط البالغ من العمر 29 سنة: »لم أكن في حالة سيئة 
اآلن، كنت في حالة بدنية تسمح لي بخوض منافسات كوبا أميركا لكنه قرار الجهاز 
الفني. ال أتفق معه ألنهم لم يحترموني«. وأضاف خاميس في حديثه أن »األمر مختلف 
إذا قال لي أحدهم: لن أستدعيك ألنك ال تعجبني كاعب. إذا كان األمر كذلك، سأغلق 
فمي وأرحل«. وفي 30 أيار/ مايو املاضي، صرح رويدا بأنه لم يستدع خاميس ملباراتي 
التصفيات املؤهلة ملونديال 2022 في قطر، أمام بيرو واألرجنتني، وكذلك لبطولة كوبا 
وأوضح  يجب،  كما  البدنية  تعافيه  عملية  ولكي يستكمل  به  العناية  أجل  من  أميركا، 
املدرب حينها: »قلت لخاميس إنني اتخذت قرار استبعاده من القائمة حتى يستكمل 
عملية تعافيه كما ينبغي«، بعد موسم تعرض فيه العب الوسط للعديد من اإلصابات.

السلة األميركية: صانز إلى نهائي »الغربية« 
وباكس يُعادل نتس

بــلــغ فــريــق فينيكس صــانــز نــهــائــي املنطقة الــغــربــيــة فــي دوري كـــرة الــســلــة األمــيــركــي 
للمحترفني للمرة األولى منذ 11 سنة، بعدما حسم سلسلة نصف النهائي ضد ناغتس 
)4 -صفر( بفوزه عليه )125 - 118( في دنفر، في وقت عادل ميلووكي باكس النتيجة 
مع ضيفه بروكلني نتس )2 - 2( بفوزه عليه )107 - 97( في نصف نهائي الشرقية. 
في املباراة األولى، سجل كريس بول 37 نقطة و7 تمريرات حاسمة مقابل 34 لزميله 
ديفن بوكر و11 متابعة ليحسم صانز سلسلة نظيفة. وقــّدم صنز هجومًا متوازنًا 
الــدوري هذا املوسم الصربي نيكوال يوكيتش  للتغلب على ناغتس وأفضل العب في 
الذي أقصي من املباراة في الربع الثالث بعد خطأ قــاٍس، بعدما كانت في رصيده 22 
نقطة و11 متابعة. ويلتقي صانز في نهائي املنطقة الغربية مع لوس أنجلس كليبرز 
أو يوتا جاز، ويتقدم األخير )2 - 1(. وفي ميلووكي، سجل العماق اليوناني يانيس 
الشرقية  نهائي  إلى معادلة نصف  باكس  ليقود  نقطة و12 متابعة،  أنتيتوكومبو 34 
2-2 بفوزه )107 - 96( على بروكلني نتس الذي خسر نجمه كايري إيرفينغ بداعي 
اإلصابة. قّدم أنتيتوكومبو أفضل أداء له في األدوار اإلقصائية هذا املوسم مسجًا 14 
الثالث ليقود فريقه إلى فوزه  الربع  ا 12 نقطة في 

ً
رمية ناجحة من أصل 26، ومحرز

الثاني تواليًا على أرضه.

زهير ورد

يستعّد الحارس فيرناندو موسليرا للمشاركة مجددًا في كوبا 
أميركا، فقد أصبح حضوره في البطوالت الكبرى مؤكدًا، بعدما 
حسم املنافسة لفائدته ملا يملكه من خبرة كبيرة، ُتعتبر نقطة 
إلــى املنتخب األول عــام 2009،  انــضــّم  أّنــه  قوته األســاســيــة بما 
أّنه  وكان طوال هذه السنوات أساسيًا في معظم املباريات كما 
ُيعتبر من مصادر القوة التي تعتمد عليها أوروغواي في كوبا 

أميركا إلى جانب املهاجم لويس سواريز.
ولد موسليرا عام 1986 في األرجنتني، وكان قريبًا من تعزيز 
لــفــريــق مونتفيديو  لــعــب  »الــتــانــغــو«. وبــعــدمــا  صــفــوف منتخب 
قــصــيــرة مع  تــجــربــة  وبـــعـــد  إلــــى 2006،  مـــن 2004  وانـــــــدرس 
ناسيونال، انتقل إلى الدوري اإليطالي، ليعزز صفوف التسيو 
مــن 2007 إلـــى 2011، ثــم انــتــقــل بــعــدهــا إلـــى الـــــدوري الــتــركــي 
مــع غلطة ســـراي. واســتــفــاد موسليرا مــن تجربة  تــعــاقــده  بعد 
التي  الــكــبــرى  األهــمــيــة  إلـــى  نــظــرًا  مــســتــواه  ليحسن  الكالتشيو، 
يمنحها اإليطاليون لدور حارس املرمى، وبعد فتراٍت صعبة لم 
يكن خالها مستواه مستقرًا، نجح في إثبات نفسه مع التسيو، 
وأصبح من بني أفضل الحراس في الــدوري. وهذا النجاح قاده 
ــراي، إذ كــان الــفــريــق الــتــركــي يبحث  إلــى االنــتــقــال إلــى غلطة سـ

الفارق ومساعدته على استعادة  قــادر على صنع  عن حــارس 
مكانته الطبيعية. ولم يكن يتوقع أن ينجح موسليرا في البقاء 
مع عماق تركيا طوال هذه السنوات التي كان خالها من بني 
أحسن الحراس في الدوري. ورغم اإلصابة الخطيرة التي تعرض 
لها قبل عام، فإّنه عاد بقّوة واستعاد مستواه بشكل سريع إذ 

كانت لديه رغبة كبيرة في املشاركة وخوض املباريات.
لم يكتِف موسليرا بدور ثانوي في تتويجات الفرق التي لعب بها 
بما أّنه فاز بكأس إيطاليا كما أحرز الدوري التركي في 5 مّرات 
مع غلطة ســراي. أّمــا مع منتخب أوروغـــواي فقد كــان حاضرًا 
األولــى  التجربة  وكــانــت  ثــم 2014 و2018،  مونديال 2010  فــي 
أوروغــواي  لعب دورًا حاسمًا في وصــول منتخب  موفقًة، فقد 
إلى نصف النهائي عندما صّد ركلتي ترجيح ضد غانا. وفي 
نسخة 2018، تألق في الــدور األول ولم يقبل أّي هدف، غير أّن 
ارتكب خطأ ضد فرنسا في ربع  أّنــه  النهاية كانت صعبة بما 
النهائي وتسبب في هدف حاسم تسبب في خروج أوروغواي. 
مع ذلك، غادر النهائيات برقم قياسي بما أّنه أصبح أكثر العب 
العالم. كذلك، نجح  كــأس  ــواي مشاركة في مباريات  أوروغـ من 
كوبا  الحصول على  في  بــاده  منتخب  موسليرا في مساعدة 
أميركا 2011، بعد تألقه في ربع النهائي ضد األرجنتني بصّد 

ركلة جزاء للنجم كارلوس تيفيز.

فيرناندو موسليرا

على هامش الحدث

نجم كرة قدم من أوروغواي، حرس مرمى التسيو اإليطالي، وبعدها 
غلطة سراي التركي، يسعى لقيادة منتخب بالده للقب كوبا أميركا

قدم نيمار 
وزمالؤه عرضًا 
كرويًا قويًا 
)Getty(

خاميس استبعد من منتخب كولومبيا 
)نيلسون ألميدا/فرانس برس(

األساسيني. ُيذكر أن هذه البطولة أنقذت في 
اللحظة األخيرة، فبعد أن قرر االتحاد القاري 
كولومبيا  مــن  التنظيم  سحب  )كونميبول( 
ــتـــني، األولـــــى بــســبــب االحــتــجــاجــات  ــنـ واألرجـ
العنيفة املناهضة للحكومة، والثانية بسبب 
تفشي فيروس كورونا، منح شرف تنظيمها 
ــانـــي بـــــدورهـــــا مــن  ــعـ ــتــــي تـ ــى الــــبــــرازيــــل الــ ـــ إلـ
للوباء. هذا وعارضت جهات  انتشار سريع 
عــــدة مــحــلــيــة إقـــامـــة الــبــطــولــة فـــي الـــبـــرازيـــل، 
بشأن  االســتــمــاع  أنــهــت  العليا  املحكمة  لكن 

أنــنــا تــعــامــلــنــا مــعــه بــشــكــل جـــيـــد«، أمـــا قــائــد 
املواجهة  بعد  فــقــال  فالنسيا،  إيــنــر  االكــــوادر 
»كـــنـــا نـــعـــرف أنـــهـــا ســتــكــون مــــبــــاراة صــعــبــة. 
خــســرنــا املـــبـــاراة ربــمــا لنقص فــي الــتــركــيــز«. 
ــــوز ثــــــأر املـــنـــتـــخـــب الـــكـــولـــومـــبـــي  ــفـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ وبـ
ــام اإلكـــــوادور )6 – 1(  لــخــســارتــه الــقــاســيــة أمـ
ــال فـــي شــهــر تــشــريــن  ــديـ ــونـ فـــي تــصــفــيــات املـ
مجموعة  أن  ُيــذكــر  املــاضــي.  الثاني/نوفمبر 
البيرو،  البرازيل تضُم منتخبات كولومبيا، 
اإلكوادور وفنزويال واملجموعة األولى تضُم 

 6 الــبــطــولــة، بتصويت  إقــامــة  بــعــدم  املطالبة 
قضاة من أصل 11 لصالح إقامتها.

وباالنتقال إلى املباراة الثانية في املجموعة 
انتصارًا  الكولومبي  املنتخب  حقق  نفسها، 
مـــهـــمـــًا عـــلـــى اإلكــــــــــــوادور بــــهــــدف نـــظـــيـــف فــي 
افتتاح مشوار »الكوبا«، في مباراة قوية على 
دافيد  الــحــارس  فيها  تألق  البدني  الصعيد 
أوسبينا في الشوط الثاني. وعن أدائه امُلميز 
في املبارة، قال الحارس أوسبينا »هذا الفوز 
منحنا الثقة، واجهنا منتخبنا صعبًا وأعتقد 

مــنــتــخــبــات األرجـــنـــتـــني، بــولــيــفــيــا، تــشــيــلــي، 
باراغواي وأوروغــواي، وسيتأهل إلى الدور 
الــثــانــي 4 منتخبات مــن كــل مــجــمــوعــة، على 
أن ُيــغــادر صــاحــب املــركــز الــخــامــس البطولة 
القارية باكرًا. وتم اعتماد هذا النظام الجديد 
املــجــمــوعــات عــلــى عــكــس النسخات  فــي دور 
الصعبة  الصحية  لــلــظــروف  نــظــرًا  الــســابــقــة، 
الجنوبية  األمــيــركــيــة  الـــقـــارة  تعيشها  الــتــي 
وتـــحـــديـــدًا الــــبــــرازيــــل، وذلــــــك بــســبــب تــفــشــي 

فيروس »كورونا« بنسبة كبيرة.

كوبا أميركا... مسلسل وجه رياضي
غياب النجوم مستمر

 
ّ

إن الــقــدم،  لكرة  األول  التشيلي  املنتخب  قــال 
مــهــاجــمــه ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز، نــجــم فــريــق 
إنـــتـــر مــيــالنــو اإليـــطـــالـــي، ســيــغــيــب عـــن دور 
املــجــمــوعــات فـــي بــطــولــة كـــأس كــوبــا أمــيــركــا 
بسبب إصابة في الساق. وبعد تدريبات يوم 
عامًا(   32( سانشيز  عانى  املــاضــي،  الجمعة 
مــن مشكلة فــي الــعــضــالت، مــا يعني أّنـــه لن 
استعدادًا  الــبــرازيــل  إلــى  املنتخب  مــع  يسافر 
النـــطـــالق الـــبـــطـــولـــة. وقـــــال مــنــتــخــب تشيلي 
للتعافي  املتوقعة  »الفترة  رســمــي:  بيان  فــي 
تــتــجــاوز املــرحــلــة األولـــــى مـــن كــوبــا أمــيــركــا، 
الــالعــب فــي تشيلي  والــتــي سيبقى خــاللــهــا 
الستكمال عملية التعافي مع الطاقم الطبي 
تــشــيــلــي منتخبات  لــلــمــنــتــخــب«. وســتــواجــه 
بــولــيــفــيــا وبــــــاراغــــــواي وأوروغــــــــــــواي ضــمــن 
لــقــاء األرجــنــتــني في  الــثــانــيــة، بعد  املجموعة 

ريو دي جانيرو.
من جهته، قال الكولومبي خاميس رودريغيز، 
العب إيفرتون اإلنكليزي، والذي أبعد بقرار 
 الجهاز الفني ملنتخب بــالده، 

ّ
املــدرب، إن من 

بقيادة ريــنــالــدو رويـــدا، لــم يحترمه حــني لم 
يــضــمــه لــقــائــمــة »لــــوس كــافــيــتــيــروس« الــتــي 
ــوار على  ــ ســتــخــوض كـــوبـــا أمـــيـــركـــا. وفــــي حـ
البالغ  الــوســط  »إنستغرام اليــف« قــال العــب 
مــن العمر 29 عــامــًا: »لــم أكــن فــي حالة سيئة 
اآلن، كنت في حالة بدنية تسمح لي بخوض 

كوبا أميركا لكّنه قرار الجهاز الفني. ال أتفق 
مــعــه ألّنــهــم لــم يــحــتــرمــونــي«. وأضــــاف العــب 
ريـــال مــدريــد وبــايــرن مــيــونــخ ســابــقــًا: »األمـــر 
مــخــتــلــف إذا قـــال لـــي أحـــدهـــم: لـــن أســتــدعــيــك 
ألّنك ال تعجبني كالعب. إذا كان األمر كذلك، 
سأغلق فمي وأرحــــل«. وفــي 30 مــايــو/ أيــار 
املاضي، صرح رويدا بأّنه لم يستدِع خاميس 
 2022 ملونديال  املؤهلة  التصفيات  ملباراتي 
في قطر، أمام بيرو واألرجنتني، وكذلك لكوبا 
ولكي يستكمل  بــه  العناية  أجــل  مــن  أميركا، 
عملية تعافيه البدنية »كما يجب«. وأوضح 
اتخذت  إّنني  لخاميس  »قلت  املــدرب وقتها: 
قـــرار اســتــبــعــاده مــن الــقــائــمــة حــتــى يستكمل 
عــمــلــيــة تــعــافــيــه كـــمـــا يــنــبــغــي« بـــعـــد مــوســم 
اإلنكليزي  إيفرتون  فيه العب وسط  تعرض 
للعديد من اإلصابات. وعّبر خاميس وقتها 
عن شعوره باإلحباط تجاه قرار رويدا، وأكد 
أّنه استكمل عملية تعافيه وأّنه بات في حالة 
سؤاله  على  وردًا  باللعب.  لــه  تسمح  بدنية 
حـــول إمــكــانــيــة عــودتــه لــريــال مــدريــد بعدما 
تــولــى اإليــطــالــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي )مــدربــه 
امللكي،  الفريق  تدريب  إيفرتون(  في  السابق 
قــــال العــــب الــــوســــط: »ال أعـــتـــقـــد، كـــانـــت هــذه 

مرحلة وانتهت«.
ــلــــن االتــــحــــاد  ــابــــات، أعــ ــيــ ــغــ ــي مــســلــســل الــ ــ وفــ
البوليفي لكرة القدم، عن إصابة 3 من العبي 
مــنــتــخــب بــــــالده املــــشــــارك فــــي بـــطـــولـــة كــوبــا 
أمــيــركــا، بــفــيــروس كــورونــا. وأصـــدر االتــحــاد 
ــيـــه: »بـــعـــدمـــا أجـــريـــنـــا فــحــوص  ــال فـ ــ بـــيـــانـــًا قـ
الكشف عن فيروس كورونا للبعثة املتواجدة 
فــي الــبــرازيــل، تبني وجـــود 3 حـــاالت موجبة 
بـــني الــالعــبــني وواحــــــدة لــعــضــو فـــي الــجــهــاز 
الفني« من دون أن يكشف عن هوية الالعبني، 

 »جميع املصابني في حالة جيدة«.
ّ

مبينًا أن
في وقت  أعلن  قد  الفنزويلي  املنتخب  وكــان 
الفريق  ســابــق، إصــابــة 11 عــضــوًا مــن بعثة 
فــي الــبــرازيــل بــفــيــروس كـــورونـــا، مــن بينهم 
املدرب  ليلجأ  رينكون،  توماس  الفريق  قائد 
البرتغالي جوزيه بيسييرون، الستدعاء 15 

العبًا جديدًا للمنتخب.
وكـــــان مـــن املـــفـــتـــرض أن تـــقـــام بــطــولــة كــوبــا 
أميركا في كولومبيا واألرجنتني، لكن جرى 
قــضــايــا سياسية  الــبــلــديــن بسبب  اســتــبــعــاد 
وجائحة فيروس كورونا. وُمنحت البرازيل، 
حـــق اســتــضــافــة الــبــطــولــة فـــي إطــــار سعيها 
ــم أّنــهــا من  ــقـــاري، رغـ لــلــحــفــاظ عــلــى الــلــقــب الـ

البلدان األكثر تضررًا من الجائحة.
)رويترز/إفي(

كوبـا           أميركا
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