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أعلن فريق يوفنتوس أنه اتفق مع فريق أتلتيكو 
مدريد على تمديد إعارة املهاجم ألفارو موراتا 

حتى 30 حزيران/ يونيو عام 2022، وكشف 
»يوفي« في بيان رسمي عن تمديد اإلعارة. وكان 
ليوفنتوس الحق في تمديد اإلعارة لعام إضافي، 

بعد ضم الالعب في شهر أيلول/ سبتمبر عام 
2020. ُيذكر أن موراتا سجل 20 هدفًا في 44 

مباراة هذا املوسم مع يوفنتوس وفاز بلقب كأس 
إيطاليا وكأس السوبر اإليطالي.

 مهاجمه 
ّ
أعلن فريق غلطة سراي التركي أن

الكولومبي، راداميل فالكاو، أصيب بفيروس 
كورونا ويخضع حاليًا للرعاية الصحية. وذكر 
 »راداميل فالكاو 

ّ
النادي عبر موقعه الرسمي أن

لم يشارك في التدريب، إذ كان يخضع للرعاية 
الصحية من قبل الفريق الطبي بعدما ثبتت 

إصابته األسبوع املاضي بفيروس بكورونا«. هذا 
ولم يحدد البيان الحالة الصحية العامة لالعب 
الذي تعرض للعديد من اإلصابات هذا املوسم.

حصل فريق ليفربول اإلنكليزي على الضوء 
األخضر لزيادة سعة ملعب »أنفيلد« بمقدار 7 

آالف مشجع، ليستوعب حوالي 61 ألف متفرج. 
ووافق مجلس مدينة ليفربول على الزيادة التي 
تبلغ تكلفتها حوالي 60 مليون جنيه إسترليني 

)66 مليون يورو(. باإلضافة إلى ذلك، حصل 
ملعب »أنفيلد« على تصاريح الستضافة 6 

حفالت موسيقية وأحداث كبرى، مثل مباريات 
كرة القدم األميركية، وكرة القدم األيرلندية.

يوفنتوس اإليطالي 
يمدد إعارة ألفارو موراتا 

حتى عام 2022

إصابة فالكاو بكورونا 
بعد موسم عانى فيه 

عدة إصابات

زيادة سعة ملعب 
»أنفيلد« إلى حوالي

61 ألف مشجع

لن يشارك العب 
التنس اإلسباني، 
روبرتو باوتيستا، 
في أولمبياد 
طوكيو 
2020 من أجل 
»محاولة 
إيجاد التوازن 
في الجدول 
المزدحم« 
لالعبي التنس، 
حسب ما ذكره 
في بيان. وقال 
باوتيستا: »إنّه 
موسم كثيف 
للغاية جسديًا 
وذهنيًا، وبعد 
مناقشة األمر 
والتفكير مليًا 
فيه مع فريقي، 
قررنا عدم 
الذهاب إلى 
طوكيو. األلعاب 
األولمبية حدث 
عظيم وحالفني 
الحظ للمشاركة 
فيه سابقًا، 
وأتمنى كّل 
التوفيق لفريق 
التنس اإلسباني«.

)Getty( باوتيستا لن يُشارك مع المنتخب اإلسباني في األولمبياد

باوتيستا ينسحب من طوكيو
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بلجيكا للتأهل 
هولندا 
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حسين غازي

منافسات  الخميس  الــيــوم  تستكمل 
الجولة الثانية من بطولة يورو 2020 
لــكــرة الــقــدم، الــتــي تــقــام فــي عـــّدة مدن 
أوكرانيا  بمواجهة  املباريات  وتبدأ  أوروبــيــة، 
وبلجكيا،  الدنمارك  ثم  الشمالية،  ومقدونيا 

وبعدها لقاء هولندا والنمسا.

مباراة النقاط األولى
ــيـــا ومــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة إلــى  تــتــطــلــع أوكـــرانـ
حــن   2020 يـــــــورو  فــــي  ــقــــاط  نــ  3 أول  حـــصـــد 
تلتقيان في بوخارست اليوم الخميس بتمام 

الساعة 2 )توقيت غرينيتش(.
وتعّرضت أوكــرانــيــا فــي املــبــاراة لهزيمة أمــام 

قتيبة خطيب

حقق منتخب فرنسا فوزًا ثمينًا على منافسه 
منتخب أملــانــيــا بــهــدٍف وحــيــد، فــي املــواجــهــة 
الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا عـــلـــى مــلــعــب »ألـــيـــانـــز 
أريـــــنـــــا«، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة األولـــــى 
لــلــمــجــمــوعــة الــســادســة فـــي بــطــولــة كـــأس أمــم 

أوروبا لكرة القدم 2020.
وجاء انتصار فرنسا على أملانيا بعد الهدف 
مــاتــس هوملز  املــدافــع  الـــذي سجله  العكسي 
عن طريق الخطأ في شباك الحارس مانويل 
نوير في الدقيقة 20، ما منح »الديوك« ثالث 
نــقــاط ثــمــيــنــة، جــعــلــتــهــم يـــتـــســـاوون بــالــنــقــاط 
ــازت عــلــى املــجــر بثالثة  مــع الــبــرتــغــال، الــتــي فـ
أهــداف نظيفة. وكــاد منتخب فرنسا أن يزيد 
ــمـــدت كــتــيــبــة  ــتـ غــلــتــه الـــتـــهـــديـــفـــيـــة، بـــعـــدمـــا اعـ
املرتدة  الهجمات  املــدرب ديدييه ديشان على 
للموهبة  الهائلة  السرعة  مستغلة  العكسية، 
 
ّ
كــيــلــيــان مــبــابــي، وزمــيــلــه كــريــم بــنــزيــمــة، لكن

تقنية الفيديو املساعد »فار« ألغت هدفن.
الرّد األملاني على الهدف الفرنسي جاء سريعًا، 
عبر نجمه املخضرم توماس مولر، الذي مرت 
كرته الرأسية إلى جانب قائم الحارس هوغو 
لم يظهر خطورته  »املانشافت«   

ّ
لكن لوريس، 

استطاع  الـــذي  فرنسا،  منتخب  ضــد  الكبيرة 
الكبير  االستحواذ  رغم  كبير،  بذكاء  التعامل 

لرفاق توني كروس.
أمــا فــي الــشــوط الــثــانــي، فــبــادر »الــديــوك« إلى 

الكرة  الــخــصــم، عندما وصــلــت  مــرمــى  تهديد 
ــو، الـــــذي تــوغــل  ــيــ مـــن مــبــابــي إلــــى زمــيــلــه رابــ
وسدد الكرة التي ارتدت بقائم الحارس نوير، 
سيرج  عبر  أملانيا،  منتخب  بعدها  لينتفض 

غنابري، الذي كاد يدرك التعادل. 
وأضاف مبابي الهدف الثاني لفرنسا عندما 
الــرواق األيسر وتوغل إلى  وصلته الكرة إلــى 
املــنــطــقــة مــســددًا كـــرة رائــعــة مــن مــوقــع صعب 
 الـــهـــدف ألــغــي 

ّ
 أن

ّ
نــحــو الــــزاويــــة الـــيـــســـرى، إال

ــداعـــي الــتــســلــل فـــي الــدقــيــقــة 66، فــيــمــا عــاد  بـ
بركلة جزاء،  للمطالبة   78 الدقيقة  مبابي في 
نتيجة عرقلته من املدافع هوملز. وقبل نهاية 
الثاني،  الهدف  بنزيمة  كريم  املواجهة، سجل 
املــســاعــد »فــــار« تدخلت  الــفــيــديــو   تقنية 

ّ
لــكــن

ثانية وألغت الهدف. استطاع منتخب فرنسا 
املحافظة على سجله الخالي من الهزائم ضد 
منتخب أملانيا فــي آخــر 6 مــواجــهــات جمعت 
ــارة »الــــديــــوك«  بــيــنــهــمــا، وتـــحـــديـــدًا مــنــذ خـــسـ
البرازيل عــام 2014،  في ربــع نهائي مونديال 
الوحيد  الــهــدف  هوملز  مــاتــس  سجل  عندما 
في املباراة. ويعد هذا الفوز هو الخامس عشر 
أملــانــيــا فــي 32 مواجهة  ملنتخب فــرنــســا عــلــى 
انتصارات  تسعة  مقابل  تاريخيًا،  جمعتهما 
»املــانــشــافــت« وثــالثــة لها فقط فــي نهائيات  لـــ
بطولة كبرى بعد يورو 2016، ومباراة تحديد 
املــركــز الــثــالــث فــي كـــأس الــعــالــم 1958. وهــذه 
املـــبـــاراة الــخــامــســة تــوالــيــًا الــتــي تــخــرج فيها 
فرنسا فائزة من دون أن تهتز شباك حارسها.

كيف فازت فرنسا على ألمانيا؟

هــولــنــدا بــعــد مـــبـــاراة مــثــيــرة انــتــهــت بنتيجة 
ــا فــي  ــنــ ــان كــــرويــــف أريــ 3-2عــــلــــى مــلــعــب يــــوهــ
الشمالية  مقدونيا  سقطت  فيما  أمــســتــردام، 
التي تــشــارك للمرة األولـــى، أمــام النمسا يوم 
األحد املاضي بنتيجة 3-1 رغم تقديم مجهود 
ــــه شــيــفــشــيــنــكــو  ــــدريـ طـــيـــب. كــتــيــبــة املـــــــدرب أنـ
ها 

ّ
ظــهــرت فــي املــبــاراة بشكٍل مميز وأكـــدت أن

تمتلك الــكــثــيــر، خــصــوصــًا بــعــد تــألــق الــالعــب 
ما يعيبها   

ّ
لكن األول،  اللقاء  في  يارمولينكو 

هو الفشل في الصمود واملحافظة على نقطة 
الــتــعــادل. عــلــى املــقــلــب اآلخــــر، ظــهــر املــخــضــرم 
ــــوران بــانــديــف، ليضع  املــقــدونــي الــشــمــالــي غـ
بصمته في هذا اليورو، وهو يسعى لتفجير 
مفاجأة وتحقيق نتيجة طيبة أمام أوكرانيا، 
 
ّ
إضافة لالعب إليف إملاس، إذ يمكن القول إن
العـــب خــط وســـط نــابــولــي هــو األكــثــر موهبة 
منتظم  بشكٍل  نفسه  أثــبــت  بعدما  الــبــالد  فــي 
وباتت  اإليطالي،  الجنوب  فريق  تشكيلة  في 
صفاته الفنية وقدرته على التأثير واضحتن 

للعلن.

مواجهة منتظرة
تـــســـتـــعـــد الـــــدنـــــمـــــارك »املــــنــــكــــوبــــة« ملــتــابــعــة 
الــيــوم حــن تــواجــه  رحلتها فــي يـــورو 2020 
كوبنهاغن،  فــي  بــاركــن  ملعب  على  بلجيكا 
وسيحاول املدرب كاسبر هيوملاند تعويض 
فنلندا،  أمــام  بهدف نظيف  األولــى  الخسارة 
األحــداث  التي طغت عليها  املــاضــي،  السبت 
املـــروعـــة واملـــأســـاويـــة، إثـــر ســقــوط نــجــم إنتر 
مــيــالنــو كــريــســتــيــان إريــكــســن مــغــشــيــًا عليه 
فــي أرض املــلــعــب بــعــد تــعــّرضــه ألزمـــة قلبية 
إيقاف  إلــى تدخل طبي عاجل. وتسبب  أّدت 
املــبــاراة في بداية األمــر ثم متابعتها، بأزمة 
ــر االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــي  ــ ــّي ــا خــ ــدمـ ــعـ ــبــــيــــرة، بـ كــ
اللعب  أو  استكمالها  بن  الدنمارك  منتخب 
في اليوم التالي أو االنسحاب بخسارة 3-0. 
وعــلــى األثـــــر، اســتــكــمــلــت املــــبــــاراة فـــي الليلة 
ذاتها وسط أجــواء صعبة، ليتلقى الحارس 
كــاســبــر شــمــايــكــل هــدفــًا ال يــدخــل مــرمــاه في 

EURO  2020  يورو

تتجه األنظار إلى مباريات اليوم الثاني في الجولة الثانية 
من دور مجموعات يورو 2020 لكرة القدم، البطولة 

التي تشهد منافسة كبيرة ومثيرة حتى اللحظة

)Getty/أوكرانيا تسعى لتحقيق النقاط الثالث األولى )الرس باريون

)Getty/هولندا ستالقي النمسا في مباراة ال تخلو من صعوبة )ماوريس فان ستين

مواجهة الدنمارك - بلجيكا منتظرة بعد حادثة إريكسن )كالوس بيش/فرانس برس(

)Getty/فرضت فرنسا رسمها التكتيكي على ألمانيا )أليكس غريم

)Getty( لحظة تسجيل هوملز هدفًا عن طريق الخطأ في شباكه)Getty( استطاع ديشان قيادة فرنسا إلى انتصار جديد

سعادة مبابي 
وبنزيمة بفوز 

فرنسا على 
)Getty( ألمانيا

اليوم  الدنمارك ظهور قائد منتخبها سيمون كيير  الجماهير في  تنتظر 
الخميس، إذ من املفترض أن يحظى بتحية كبيرة بعد الكشف عن الدور 
الـــذي قــام بــه فــي حــادثــة زميله إيــركــســن. ونــجــح مــدافــع نـــادي مــيــان، في 
القيام باإلسعافات األولية التي ساعدت اإلطار الطبي الحقًا، قبل أن يتوجه 
البطولي،  املــوقــف  هــذا  انهيار.  حالة  فــي  كانت  التي  زميله  زوجــة  ملساندة 
جعل كيير محل احترام كبير، وإشادة من كل الرياضيني بسبب تصرفه 
الرياضي  الصعيد  اليوم في مهمة صعبة على  ــه سيكون 

ّ
أن الــافــت، كما 

ضد بلجيكا عندما يراقب لوكاكو في ديربي مصغر، بما أنهما تواجها 
في الدوري اإليطالي.

سيمون كيير

األوقــات الطبيعية إضافة إلهــدار ركلة جزاء 
وسيحاول  هوغبيرغ.  إميل  بيير  طريق  عن 
مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك مـــفـــاجـــأة بــلــجــكــيــا الــتــي 
انــتــصــرت فـــي الــبــدايــة عــلــى حــســاب روســيــا 
سهلة  تكون  لــن  املهمة   

ّ
لكن نظيفة،  بثالثية 

أبدًا بحضور العديد من النجوم في تشكيلة 

املــــدرب روبــرتــو مــاريــتــيــنــز. فــي املــقــابــل، قــدم 
لوكاكو  رومــيــلــو  املــمــيــز  البلجيكي  املــهــاجــم 
تكريمًا مناسبًا لزميله في فريق النيرازوري 
ــر 10   شــبــاك روســيــا إثـ

ّ
ــز إريــكــســن، بــعــدمــا هـ

دقـــائـــق فــقــط، وســـيـــحـــاول الـــدبـــابـــة الــبــشــريــة 
الفريق  احترام  منافسيه مع  مواصلة ضرب 

الخصم بطبيعة الحال.
استطاع املــدرب روبرتو مارتينيز خوض 10 
مباريات بــدون هزيمة حتى اآلن، وكــان فوزه 
في اليوم االفتتاحي على روسيا بمثابة فوزه 
النجاح  فيما  بلجيكا،  مــع  بــالــيــورو  الــســابــع 
ضّد الدنمارك سيضعه في نفس املستوى مع 
صــاحــب الــرقــم القياسي الــوطــنــي غــاي تيس، 
في ثمانية انتصارات في املسابقة. ويتشارك 

العديد من الالعبن سنوات من العالقة الطبية 
مع إريكسن على غرار توبي ألديرويرلد ويان 
فيرتوخن، اللذين لعبا في توتنهام هوتسبر 
اإلنكليزي معه. في غضون ذلك، سيتغيب عن 
سيتي  ليستر  نـــادي  ظهير  بلجيكا  منتخب 
تعّرض  الــذي  كاستاني،  تيموثي  اإلنكليزي، 
إلصابة في املــبــاراة ضد روســيــا، فيما تحوم 
الـــشـــكـــوك حــــول العــــب خـــط وســــط بــوروســيــا 
دورتموند، أكسيل فيتسل، والعب خط وسط 

مانشستر سيتي، كيفن دي بروين.
واستطاعت بلجيكا تحقيق أكثر من انتصار 
مــتــتــاٍل عــلــى حــســاب الــدنــمــارك الــعــام املــاضــي 
خالل دوري األمم األوروبية، ويتقابل البلدان 
فــي بطولة كــبــرى ألول مــرة منذ يـــورو 1984، 

حــن تــعــافــت الــدنــمــارك مــن تــأخــرهــا بهدفن 
لتفوز بنتيجة 2-3.

هولندا والنمسا للصدارة
حقق منتخبا النمسا وهولندا االنتصار في 
 منتخب إلى 3 

ّ
الجولة االفتتاحية، ليصل كل

الثانية سيسعى  الجولة  انطالق  ومــع  نقاط، 
ــراب من  ـــتــ أحــدهــمــا لــلــتــربــع عــلــى الــقــمــة واالقـ
مميزين  العبن  الفريقان  ويمتلك  ـــ16.  الـ دور 
عـــلـــى املـــســـتـــوى الـــهـــجـــومـــي، ومـــــن الـــالعـــبـــن 
ديباي  ممفيس  هولنديًا  متابعتهم  املنتظر 
وفــيــنــالــدوم، فــيــمــا ســتــكــون األعــــن نمساويًا 
على أالبا وأرناوتوفيتش الذي أثار جداًل في 

اللقاء األول بسبب طريقة احتفاله.

نجم وكرة

مقدونيا الشمالية 
تسعى للظهور بشكٍل 

جيد في ثاني مباراة

يـورو بـازار
م البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي في عدد األهداف 

ّ
■ حط

خال نهائيات بطولة أمم أوروبــا، عندما سجل الهدف الثاني للبرتغال 
ضــد املــجــر مــن ضــربــة جــــزاء )3ـ 0( ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة األولـــى 

للمجموعة السادسة في يورو 2020.
ورفع رونالدو رصيده إلى 11 هدفًا، بتسجيله ثنائية في املباراة، ليفّك 
فــي رصيد كل  كــان  إذ  السابق باتيني،  الفرنسي  النجم  مــع  االرتــبــاط 

واحٍد منهما 9 أهداف. 
البطولة، تمكن  أهــدافــه خــال نسخة واحــدة من  وبينما سجل باتيني 
ــه بــفــضــل هــذه 

ّ
رونـــالـــدو مـــن ذلـــك خـــال خــمــس بـــطـــوالت مــخــتــلــفــة، لــكــن

املشاركات نجح في إضافة رقم قياسي إضافي إلى رصيده إلى جانب 
العديد من األرقام األخرى.

التسجيل خــال خمس دورات  فــي  أول العــب ينجح  وأصــبــح رونــالــدو 
الــيــورو، وهــو رقــم يصعب تحطيمه باعتباره يتطلب مسيرة دولية  من 
الــدورات  العدد من  طويلة من أجــل الوصول إليه، ألّن الحضور في هــذا 
م رونــالــدو الرقم القياسي في 

ّ
ليس أمــرًا في متناول أّي العــب. كما حط

تواليًا  الخامسة  للمرة  إذ حضر  البطولة،  نهائيات  في  املشاركات  عــدد 
يــشــارك  العـــب  أول  وهـــو  و2016،  و2012  و2008   2004 دورات  بــعــد 
له في  املباراة رقم 39  البرتغالي  في خمس دورات متتالية. كما خاض 
نهائيات املسابقات الكبرى، وهو رقم قياسي جديد يضاف إلى رصيده، 
األوروبـــي، متجاوزًا رقم  املستوى  أوبتا لألرقام على  تأكيد موقع  وفق 

باستيان شفاينسشتايغر.

■ شهدت مباراة أملانيا وفرنسا، ضمن منافسات املجموعة السادسة 
 غريبة وذلك قبل إعان ضربة البداية من قبل 

ً
من »يورو 2020«، حادثة

الحكم، كان بطلها مظلي لم يحسن التقدير وتسبب في إثارة الفوضى 
لبضع دقائق.

بسلك،  اصــطــدم  املظلي  فـــإّن  الفرنسية،   »RMC« قــنــاة نقلته  مــا  ووفـــق 
فتغير مــســاره واصــطــدم خــال نــزولــه الخاطئ بــأحــد املــوجــوديــن قرب 

امللعب، ما تسبب في إصابته، من دون أن تذكر خطورة هذه اإلصابة.
الحادثة في عدم جلوس العبي منتخب فرنسا على  كما تسببت هذه 
 املباريات في حركة مناهضة للعنصرية، 

ّ
ركبهم مثلما تعودوا قبل كل

ذلك أّن سقوط املظلي كان في املنطقة الخاصة بمنتخب الديوك ولهذا فقد 
استحال عليهم القيام بذلك، وفق تأكيدات القناة الفرنسية.

ويبدو أّن نزول املظلي على عشب ملعب أليانز أرينا في أملانيا، كان متفقًا 
عليه قبل املباراة وذلك ضمن مجهودات منظمة »غرينبيس« البيئية، لكن 

لسوء الحظ فإّن النهاية كادت تقود إلى كارثٍة.

الفوز  الديوك بعد  الــذي حققه  الفرنسية باإلنجاز  أشــادت الصحف   ■
 أّن النتيجة تؤكد جاهزية أبناء املدرب ديدييه ديشان 

ً
على أملانيا، معتبرة

النهائي  اللقاء  عندما خسروا  فرنسا  في   2016 يــورو  لتعويض خيبة 
ضد البرتغال 1ـ 0.

واستعانت صحيفة »لــوبــريــزيــان« بــأبــرز لقطة فــي املــبــاراة وهــي إقــدام 
األملــانــي روديــغــر على عــض بــوغــبــا، مــن أجــل وصــف النتيجة النهائية 
قائلة: »الزرق يعضون منذ البداية«. أّما صحيفة »ليكيب«، فأشارت إلى 
أّن املنتخب الفرنسي استحق االنتصار عن جــدارة بفضل تفوقه على 
منافسه على جميع املستويات، فقد كان بول بوغبا نجم املباراة بفضل 
لبقية  الــكــرات  مــن  العديد  وفــر  عندما  اللقاء  فــي سير  وتأثيره  نجاعته 

الاعبني في الفريق.
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قتيبة خطيب

شّكل انطالق بطولة كوبا أميركا 
لكرة القدم، ارتياحًا لدى جماهير 
مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل، الـــذيـــن تمكن 
بفوزهم  رائــعــة،  بــدايــة  مــن تحقيق  نجومهم 
بثالثة أهداف نظيفة أمام خصمهم فنزويال، 
فــيــمــا تــعــرض مــشــجــعــو األرجــنــتــن لصدمة 
كــبــيــرة، نتيجة تــعــادل فــريــقــهــم بــهــدف ملثله 

أمام منافسه منتخب تشيلي.
ورغم املشاكل التي الحقت منتخب البرازيل، 
بعدما أعرب ُمعظم نجوم »السامبا«، عن عدم 
قناعتهم باملشاركة في بطولة كوبا أميركا، 
نــتــيــجــة الــــظــــروف الــصــحــيــة الــصــعــبــة، الــتــي 
تعاني منها بالدهم من فيروس كورونا، إال 
 نيمار ورفاقه، تمكنوا من رسم االبتسامة 

ّ
أن

على  تغلبوا  بعدما  الجماهير،  وجـــوه  على 
فنزويال بثالثة أهداف مقابل ال شيء.

ــل يــتــصــدر  ــرازيــ ــبــ ــة جــعــلــت مــنــتــخــب الــ ــدايــ بــ
 
ّ
لكن نقاط،  ثــالث  برصيد  الثانية،  املجموعة 
رفـــاق نــيــمــار، ســيــكــونــون عــلــى مــوعــد صعب 
للغاية أمام منتخب بيرو في املواجهة الثانية، 
لــكــن فــي املــقــابــل لــم يــلــعــب منتخب فــنــزويــال 
بكامل طاقته، بعدما ضرب فيروس كورونا 
العناصر  من  الكثير  وغــاب  الفريق،  صفوف 
األساسية عن املباراة، األمر الذي جعل النجم 
ُيعبر عن حزنه  »السامبا«،  قائد  كاسيميرو 
الكبير لوسائل اإلعالم. وقال كاسيميرو: »لم 
تــخــض فــنــزويــال املـــبـــاراة بــقــوتــهــا الــقــصــوى، 
لــكــن كـــان عــلــيــنــا أن نــخــوض املـــواجـــهـــة، وأن 
نـــخـــرج بــأفــضــل شــكــل مــمــكــن« مــضــيــفــًا: »ال 
يمكن تنظيم بطولة كوبا أميركا بشكل جيد 
واالحتفال باملئوية في 10 أيــام فقط، ونحن 

حصيلة 
التينية أولية

طويًال  الزمه  الذي  نحسه  كسر  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  استطاع 
أمام منتخب تشيلي، بعدما سجل هدفًا في شباكه، لكنّه لم يكن كافيًا 
لـ»راقصي التانغو« من أجل خطف ثالث نقاط في رحلتهم الطويلة ببطولة 

كوبا أميركا لكرة القدم التي تقام في البرازيل

3031
رياضة

ــارات«. وبعد  ــتـــصـ هــنــا مــن أجـــل تحقيق االنـ
انتهاء املواجهة أمام فنزويال، توجه منتخب 
الــبــرازيــل إلــى مدينة ريــو دي جــانــيــرو، التي 
سيخوض فيها مواجهتيه املقبلتن، األولى 
ضــد منتخب بــيــرو، والــثــانــيــة ضــد منتخب 
كولومبيا. لذلك سيكون رجال املدرب تيتي، 
فــي مــركــز الــتــدريــبــات غــرانــخــا كـــومـــاري، من 

أجل االستعداد للمواجهتن.
ــــدرب تــيــتــي املـــديـــر الــفــنــي ملنتخب  ــــدرك املـ ويـ
 مفاتيح لعبه موجودة، وظهرت 

ّ
البرازيل، أن

النجم  خصوصًا  فنزويال،  أمــام  جيد  بشكل 
الخصم،  الفريق  أرهــق مدافعي  الــذي  نيمار، 
مهاجم  خــدمــات  على  سيعتمد  ــه 

ّ
فــإن وعليه 

بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي، مـــن أجــل 
االستعداد الجيد ملواجهة بيرو، حيث سبق 
»الــســامــبــا« أن واجـــهـــوه فـــي نــهــائــي كــوبــا  لـــ
ــام 2019. وبــاإلضــافــة إلـــى نــيــمــار،  أمــيــركــا عـ
ــــوة ضــــاربــــة فــي  ــبــــرازيــــل قـ ــر مــنــتــخــب الــ ــهـ أظـ
كيفية اســتــغــالل الــركــالت الــثــابــتــة، وهـــذا ما 
الــذي سجله املدافع  حصل في الهدف األول، 
ماركينيوس، مع هدوء كبير في خط الوسط، 
بــقــيــادة كــاســمــيــرو نــجــم ريــــال مـــدريـــد، الــذي 

»السامبا«. شّكل صمام األمان لـ
ـــر فــــي أول 

ّ
أمـــــا مــنــتــخــب األرجــــنــــتــــن، فـــتـــعـــث

ــا، بــعــدمــا  ــركــ ــيــ ــا أمــ مــــواجــــهــــة بـــبـــطـــولـــة كــــوبــ

تــعــادل بــهــدٍف ملــثــلــه، أمــــام مــنــافــســه منتخب 
تشيلي، رغم تقدم »راقصي التانغو« بهدف 
 
ّ
لكن  ،33 الــدقــيــقــة  فــي  ليونيل ميسي  الــنــجــم 
النتيجة بهدف العبه،  الخصم عادل  الفريق 
إدواردو فارغاس بالدقيقة 57. وسارع النجم 
االعتراف  إلى  املنتخب،  قائد  ليونيل ميسي 
املواجهة  انتهاء  عقب  رفــاقــه  مــع  بالتقصير 
أمــــام تــشــيــلــي، بــقــولــه فــي تــصــريــحــاتــه، التي 
»كنا  األرجنتينة:  »أولــيــه«  صحيفة  نقلتها 
نــفــتــقــر لـــلـــهـــدوء حــتــى بــعــد تــقــدمــنــا بــهــدف، 
افتقرنا  نا 

ّ
لكن تساعدنا،  لم  امللعب  وأرضية 

أســرع،  بشكل  واللعب  الــكــرة،  على  للسيطرة 
التعادل  بعد  فعله منتخب تشيلي  مــا  وهــو 
مــعــنــا«. وتــابــع »بــعــد الــتــعــادل لــعــب تشيلي 
بأعصاب هادئة، وتفوق في االستحواذ على 
أَر املخالفة  لم  املــبــاراة معقدة.  الــكــرة، وباتت 
ــزاء تــشــيــلــي )أضـــاعـــهـــا  ــ ــتـــي أدت لـــركـــلـــة جــ الـ
ها غــيــرت مــســار املــبــاراة، 

َ
أرتـــورو فــيــدال( لكن

كما الهدف الحقًا. لقد أردنا أن نبدأ مشوارنا 
ه سيكون خطوة مهمة أمام خصم 

ّ
بالفوز؛ ألن

أوروغـــواي،  مواجهة  تنتظرنا  واآلن  صعب، 
ومــعــقــدة«.  للغاية  متكافئة  مــبــاراة  ســتــكــون 
ــيـــســـي قــــائــــد مــنــتــخــب  ــل مـ ــيـ ــونـ ــيـ واخــــتــــتــــم لـ
األرجــنــتــن حــديــثــه، بــقــولــه: »افــتــتــاح املــشــوار 
باللعب ضــد خصم  أميركا  كوبا  فــي بطولة 
لذا  قـــوي،  ـــه منافس 

ّ
ألن مثل تشيلي صــعــب؛ 

التركيز  وعلينا  الــفــوز،  لتحقيق  نسعى  كنا 
واالستعداد بقوة ملباراة أوروغواي«.

املدير  ليونيل سكالوني  املـــدرب  قــال  بـــدوره، 
 مشوار فريقه 

ّ
الفني للمنتخب األرجنتيني، إن

، مضيفًا: 
ً
في بطولة كوبا أميركا ما زال طويال

»خــــالل املـــبـــاراة لـــم نــكــن مــوفــقــن فـــي مــرتــن، 
إحداهما كانت حينما نجح الفريق التشيلي 

قّدم منتخب البرازيل 
عرضًا جيدًا أمام منتخب 

فنزويال

تيباس: ندرس تغييرات لحماية أنفسنا من محاوالت دوري 
السوبر األوروبي

هم يدرسون حاليًا إجراء 
ّ
أن »الليغا« اإلسبانية، خافيير تيباس،  اعترف رئيس رابطة 

تغييرات للحماية بأفضل صورة ممكنة من مشاريع مثل دوري السوبر األوروبي، الذي 
ه ال يمكن فرض عقوبات كما حدث في حالة الدوري اإلنكليزي 

ّ
لم يكتمل، مشيرًا إلى أن

املمتاز. وقال تيباس أثناء مشاركته في تقديم مجمع »إ إس سي مدريد« الرياضي: 
تأديبيًا. نسعى  ليس شأنًا  ه 

ّ
لكن تغييره،  علينا  ما يجب  ملعرفة  نعمل  »بالطبع، نحن 

لحماية أنفسنا بأفضل صورة ممكنة من مسابقات ربما تضع منافستنا الوطنية في 
خطر«. وكانت رابطة »البريمييرليغ« أعلنت األسبوع املاضي عن غرامة مشتركة بقيمة 
سيتي  ومانشستر  وليفربول  وتشيلسي  أرســنــال  على  استرليني  جنيه  مليون   22
عنه  تراجعت  ثم  ليغ«  »السوبر  مشروع  دعمت  التي  وتوتنهام،  يونايتد  ومانشستر 
الحقًا. وقال تيباس في هذا اإلطار »فرض البريمييرليغ غرامات وعّدل نظامه الداخلي 
في  لديهم صاحيات  املسابقة.  هــذه  فــي  يشترك  ممن  نقطة   30 تكرر سيأخذ  وإن 
النطاق التأديبي مع األندية أكثر من الليغا. نحن ليست لدينا صاحيات ملعاقبة األندية 

إن تحرينا الدقة«.

قواعد  يخالفون  الذين  الرياضيين  طرد   :2020 طوكيو 
مكافحة »كورونا«

سيتم استبعاد الرياضيني الذين ينتهكون قواعد مكافحة فيروس كورونا خال دورة 
وذلــك وفقًا  اليابان،  أو حتى طردهم من  املنافسات  األوملبية طوكيو 2020 من  األلعاب 
العقوبات  املنظمة رسميًا. وتهدف هذه  اللجنة  الذي نشرته  الرياضيني  لدليل إرشــادات 
إلى ضمان االمتثال لتدابير الوقاية من العدوى التي وضعتها اللجنة املنظمة لألوملبياد 
الرياضيني  تتمثل في فرض قيود صارمة على حركة  والتي  الدولية،  األوملبية  واللجنة 
الذين  الــريــاضــيــني  على  ــراءات  ــ اإلجـ تطبيق  وسيتم  الصحية.  لحالتهم  دقيقة  ومــراقــبــة 
يرفضون الخضوع الختبارات فيروس كورونا اإللزامية عند وصولهم إلى اليابان وأثناء 
إقامتهم، وعلى أولئك الذين ال يحترمون االلتزام بالكمامة وبتدابير التباعد االجتماعي، 
من بني حاالت أخرى. كما سيواجه الرياضيون الذين يغادرون »الفقاعة األوملبية« - التي 
إخطار  يتم  لم  أماكن  إلى  يغادرون  والذين  واملسابقات-  والتدريب  اإلقامة  أماكن  تضم 
املنظمة مسبقًا بها، إجراءات تأديبية أيضًا. وسيتم فرض هذه اإلجــراءات التأديبية من 
امليثاق  إطــار  في  الدولية  والباراملبية  األوملبية  اللجنة  قبل  أو من  اليابانية  السلطات  قبل 
األوملبي، وفقا للمنظمني. وأشار املسؤول التنفيذي ألوملبياد طوكيو 2020، هيديماسا 
ناكامورا، في مؤتمر صحافي عن ُبعد، إلى أّن العقوبات األكثر صرامة مثل االستبعاد أو 
 في حال حدوث انتهاكات خبيثة للقواعد، أو في املواقف 

ّ
طبق إال

ُ
الطرد من اليابان: »لن ت

التي ربما تعرض حياة اآلخرين للخطر«.

انخفاض أرباح أندية الدوري اإلنكليزي للمرة األولى
انخفضت أرباح أندية الدوري اإلنكليزي املمتاز »البريمييرليغ« في موسم 2020/ 2021 
إلى مليار جنيه  ارتفعت فيه خسائرها  الــذي  الوقت  البطولة، في  إقامة  األولــى منذ  للمرة 
إسترليني )حوالي 1.1 مليار يورو(. وكان عدم القدرة على خوض مباريات أمام جمهور 
منذ مارس/ آذار 2020 أحد األسباب الرئيسية لألزمة املالية االقتصادية التي ألقت بظالها 
 عن انخفاض الدخل من حقوق البث التلفزيوني بسبب وباء كورونا. 

ً
على األندية، فضا

شركة  بحسب  إسترليني،  جنيه  مليار  بنحو  تــقــدر  الــتــي  االقــتــصــاديــة  الخسائر  وتبلغ 
إلى  وباإلضافة   .2019  /2018 موسم  في  املسجلة  الخسائر  أضعاف  »ديلويت« خمسة 
ذلك، انخفض الربح الجماعي للفرق بنسبة 13%، ليصل إلى 4.5 مليارات جنيه إسترليني 
)حوالي 5 مليارات يورو( مقارنة باملوسم السابق، ووفقًا لديلويت، ربما ال تسجل األندية 

أرقامًا مماثلة ألرقام ما قبل تفشي الفيروس، حتى نهاية املوسم املقبل.

زهير ورد

املدربني  أكثر  ريــكــاردو غاريكا، من  األرجنتيني  املــدرب  ُيعتبر 
استمرارًا مع أحد املنتخبات املشاركة في كوبا أميركا 2020، إذ 
يشرف ريكاردو ألبرتو غاريكا ناردي، على منتخب بيرو منذ 
الرضى  على  متتالية، مؤشر  لست سنوات  واستمراره   ،2015
الفني  املــديــر  بــقــيــادة  الــبــيــرو  منتخب  الــتــي حققها  النتائج  عــن 

األرجنتيني صاحب التجربة الكبيرة.
ما  الجنوبية،  أميركا  بلدان  عــدة في مختلف  أندية  قــاد غاريكا 
املحطات  العديد من  تدعيم تجربته. كاعب، عرف  ساعده في 
طوال مسيرته، التي ساعدته في أن يمتلك مهارات كبيرٍة للتعامل 
ه من الاعبني القائل في العالم الذين 

ّ
مع أصعب املواقف، ذلك أن

ــاء أفــضــل أربــعــة فــرق فــي األرجــنــتــني، وهــو مــا يثبت  حملوا أزيـ
مهاراته العالية، إذ من النادر التمتع بفرص مع أندية مثل بوكا 
أو ريفر بايت. أما كمدرب، فاستمراره مع منتخب بيرو طوال 
هذه املواسم يعكس قدرته على حسن توظيف مهارات الاعبني 
ليقود األول إلى مركز الوصيف في كوبا أميركا 2019، واملركز 
الثالث في نسخة 2015. أما أبرز إنجاز حققه، فهو قيادة بيرو 
- روسيا 2018، بعد مشوار صعب  العالم  كــأس  نهائيات  إلــى 
نسبيًا وضع حّدًا النتظار دام 36 سنة، لم تعرف خالها بيرو 

التي عرفها  الطويلة  التجارب  الحضور في أهم حدث رياضي. 
يستهان  ال  كبيرة  خبرة  يملك  جعلته  مسيرته  خــال  غاريكا 
بها. وبينما بات في الثالثة والستني، إال أنه أصبح اسمًا بارزًا في 
عالم كرة القدم، خصوصًا في أميركا الجنوبية، غير أّن الخبرة 
وحدها ال تكفي لتحقيق النجاحات وانتزاع اعتراف املنافسني، 
»النمر«، ُيعرف بقوة شخصيته التي  لهذا فإّن هذا املدرب امللقب بـ

 املحطات التي مّر بها. 
ّ

مكنته من فرض خياراته في كل
أّن  الــعــديــد مــن االنــتــقــادات، بما  لــه  تعيينه مــدربــًا لبيرو جلب 
ه غير قادٍر على مساعدة املنتخب 

ّ
غالبية الجماهير تعتقد أن

ه كان وراء 
ّ
في تحقيق نتائج باهرة، والبعض اآلخر لم ينَس أن

حرمان بيرو الوصول إلى نهائيات كأس العالم 1986، عندما 
سّجل هدفًا حاسمًا ملنتخب األرجنتني. مع ذلك، تمكن بفضل 
ثقته بقدراته، من تغيير نظرة الجماهير في بيرو إليه، وبعد 
فترة قصيرة نجح في قيادة املنتخب إلى تحقيق نتائج باهرة 
بيرو  قيادة  ترتفع كثيرًا. ويبحث غاريكا عن  جعلته أسهمه 
إلى نهائيات كأس العالم مجددًا، لكّن املهمة تبدو صعبة. ففي 
القارة  غياب نجوم بارزين مقارنة بما تملكه بقية منتخبات 
الــفــارق، قد يتأجل الحلم هذه  من العبني قــادريــن على صنع 
املرة، بما أّن بداية بيرو في التصفيات كانت صعبة بعد جمع 

4 نقاط فقط خال 6 جوالت.

ريكاردو غاريكا

على هامش الحدث

مدرب أرجنتيني يقود البيرو منذ 2015، حصد وصافة كوبا أميركا 2019، 
والمركز الثالث في 2015، وبلغ مونديال روسيا 2018

لم يتمكن 
ميسي من 
قيادة األرجنتين 
إلى الفوز على 
)Getty( تشيلي ــداء من  ــتـ ــــزاء. وابـ فـــي الــحــصــول عــلــى ركــلــة جـ

ذلـــك أصــبــحــت املـــبـــاراة صــعــبــة. لعبنا بشكل 
ــل، لــكــنــنــا وجـــدنـــا أنفسنا  جــيــد وكــنــا األفـــضـ
القدم،  في ملعب ال يمكنك أن تلعب فيه كــرة 
حــالــة أرضــيــة امللعب كــانــت ســيــئــة«. وأوضــح 
»الــفــريــق خلق العديد مــن الــفــرص فــي ملعب 
يمكن أن يحتضن أي رياضة أخرى غير كرة 
لــم نتمكن مــن خلق  الــقــدم. سنكون قلقن إذا 
أن نفعل  املــهــم هــو  الــشــيء  فـــرص للتسجيل، 
ذلــــك، كـــان لــديــنــا الــعــديــد مــن الــالعــبــن داخــل 

وكان آخر هدف من ركلة حرة سجله ليونيل 
نوفمبر/  في  األرجنتن،  منتخب  مع  ميسي 
تشرين الثاني 2016، ضد منتخب كولومبيا، 
إلى  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  فــي 
روسيا  في  أقيمت  التي  العالم،  كــأس  بطولة 
كسر  مــن  ميسي  ليونيل  وتــمــكــن   .2018 عـــام 
ــد مــنــتــخــب  نــحــســه الـــكـــبـــيـــر، الــــــذي الزمــــــه ضــ
تــشــيــلــي، بــعــدمــا فــشــل فـــي آخــــر مــواجــهــتــن 
خاضهما ضده، بتسجيل أّي هدف، باإلضافة 
)كوبا  الشهيرة  الترجيح  ركلة  إضاعته  إلــى 

مــنــطــقــة الــــجــــزاء، نــحــن هــــادئــــون بــخــصــوص 
الكثير من األخطاء لتصحيحها،  لدينا  ذلك. 
البطولة طويلة والفريق لديه الثقة«. صحيح 
 منتخب األرجنتن لم ُيحقق النقاط الثالث 

ّ
أن

 نجمه األول 
ّ
لــكــن فــي املــواجــهــة ضــد تشيلي، 

ليونيل ميسي، استطاع كسر نحسه الدولي، 
عــبــر إحـــــرازه هـــدف مــنــتــخــب بــــالده الــوحــيــد، 
عــن طريق ركلة حــرة، مــا يعني إنــهــاء صيام 
دام ملدة 1672 يومًا، بحسب ما ذكرته شبكة 
»أوبتا« البريطانية لإلحصائيات الرياضية. 

مع  الكبيرة  مشكلته  وكــذلــك   ،)2016 أمــيــركــا 
أحد نجوم تشيلي، ما جعل الحكم في كوبا 
أمــيــركــا 2019، يــشــهــر فـــي وجـــه »الــبــرغــوث« 
البطاقة الحمراء. وبعيدًا عن نتيجة البرازيل 
واألرجـــنـــتـــن، تــمــكــنــت كــولــومــبــيــا مـــن الــفــوز 
فيما ضربت  نظيف،  بــهــدٍف  ــــوادور  اإلكـ على 
أهـــداف  بــثــالثــة  بوليفيا  خصمها  بـــاراغـــواي 
 أعن الجميع ستكون 

ّ
مقابل هدف وحيد، لكن

متجهة إلـــى مــواجــهــات الــجــولــة الــثــانــيــة في 
املسابقة القارية.

وجه رياضي

كوبـا           أميركا

)Getty( البطولة مستمرة

كورونا يزيد من أزمات 
منتخبات كوبا أميركا

كــشــف االتــحــاد الــكــولــومــبــي لــكــرة الــقــدم في 
 بــابــلــو رومـــــــان، املــســاعــد 

ّ
بـــيـــان رســـمـــي، أن

الــتــقــنــي، وكـــارلـــوس إنــتــريــنــا، اخــتــصــاصــي 
ثبتت  األول،  بــاملــنــتــخــب  الــطــبــيــعــي  الـــعـــالج 
إصــابــتــهــمــا بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. وجـــــاء في 
البيان الرسمي: »أفاد الجهاز الفني للفريق 
الوطني األول الكولومبي املشارك في كوبا 
أميركا، بإصابة كل من املساعد الفني بابلو 
رومان، وأخصائي العالج الطبيعي كارلوس 
بــكــورونــا، بــعــد ظــهــور نتائجهما  إنــتــريــنــا 
املــوجــبــة فــي اخــتــبــارات )بـــي ســي آر(، على 
أعــــــراض«.     كــلــيــهــمــا مـــن دون 

ّ
أن ــن  ــم مـ ــرغـ الـ

وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: »بـــحـــســـب بـــروتـــوكـــوالت 
العضوان  أن يظل  واللوائح، يجب  السالمة 
اتصال  الصحي دون  الحجر  فــي  املــوجــبــان 
بــطــرف ثــالــث أو أعـــضـــاء وفــدهــمــا. بمجرد 
ــام مــن الـــعـــزل، ســيــعــودان إلــى  انــتــهــاء 10 أيــ
صفوف املنتخب، مع ضرورة تأكد بقائهما 
ــــراض«. وكــــان االتـــحـــاد الــبــولــيــفــي،  بــــدون أعــ
قــد أعــلــن فــي وقـــت ســابــق عــن إصــابــة 3 من 
العــبــي مــنــتــخــب بــــالده املـــشـــارك فـــي بطولة 
كوبا أميركا بكورونا. وأصدر االتحاد بيانًا 
ــراء فــحــوصــات الكشف  ــ جـــاء فــيــه: »بــعــد إجـ

عــن فــيــروس كــورونــا للبعثة املـــوجـــودة في 
الــبــرازيــل، تبينت إصــابــة 3 العــبــن وعضو 
فــي الــجــهــاز الــفــنــي« مــن دون أن يكشف عن 

هويتهم.
إصابة  الفنزويلي عن  املنتخب  أعلن  كذلك، 
11 عــضــوًا مـــن بــعــثــة الــفــريــق فـــي الــبــرازيــل 
بــكــورونــا، مــن بينهم قــائــد الــفــريــق توماس 
ريـــــنـــــكـــــون، مــــمــــا اضـــــطـــــر املـــــــــــدرب جــــوزيــــه 
ــاء 15 العـــبـــًا جــديــدًا  ــتـــدعـ بــيــســيــيــرون، السـ

للفريق.
البرازيلية  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت  بـــدورهـــا، 
عــن اكــتــشــاف 41 إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
بـــن العــبــن وأعـــضـــاء بــبــعــثــات املــنــتــخــبــات 
»كوبا  بطولة  في  مباشر  بشكل  والعاملن 
البرازيل حتى 10  التي تحتضنها  أميركا« 
اكتشفت  اآلن،  وحتى  املقبل.  تموز  يوليو/ 
فنزويال  بعثات منتخبات  داخل  اإلصابات 
وكولومبيا وبوليفيا وبيرو. ووفقًا للوزارة، 
من بن اإلصابات الـ41، هناك 31 بن العبن 
وأعــــضــــاء بــاملــنــتــخــبــات، بــيــنــمــا اإلصـــابـــات 
البطولة،  فــي  العاملن  بــن  األخـــرى  العشر 
وتــم عزلهم جميعًا داخــل أحــد الــفــنــادق في 
الــعــاصــمــة الــبــرازيــلــيــة. ولـــم تكشف الــــوزارة 
الجديدة  اإلصــابــات  حــول  تفاصيل  أّي  عــن 
املـــؤكـــدة، لــكــن، ُكــشــف عــن إصــابــة 12 عضوًا 
 8 بينهم  من  الفنزويلي،  املنتخب  بعثة  من 
العبن، وذلك بمجرد وصولهم إلى برازيليا. 
ه تم إجراء 2927 

ّ
كما أضاف بيان الوزارة أن

أكثر  بينها  من  اآلن،  لكورونا حتى  فحصًا 
ــــاص فــي  ــــخـ ــن فـــحـــص واحــــــد لــنــفــس األشـ مــ
بعض الــحــاالت. وتعّد البرازيل إحــدى أكثر 
الدول تضررا من تفشي كورونا، إذ سجلت 
حتى اآلن أكثر من 491 ألف وفاة، باإلضافة 

إلى 17.6 مليون إصابة مؤكدة.
ــانـــت املــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي الـــبـــرازيـــل، قد  وكـ
وافــقــت عــلــى إقــامــة كــوبــا أمــيــركــا بــبــالدهــا، 
الفترة  في  الحاصل  الجدل  بالتالي  لتنهي 
املاضية بشأن إقامة البطولة بسبب انتشار 
ــيـــروس كـــورونـــا بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــبـــالد،  فـ
ــاء.  ــوبــ وارتـــــفـــــاع نـــســـب اإلصـــــابـــــات بـــهـــذا الــ
البرازيلية، وموقع   »UOL« وأكدت صحيفة
مختصة  ومـــواقـــع  األرجــنــتــيــنــي،   »infobe«
أخرى، رفض 6 من 11 قاضيًا، الطلب املوجه 
إليهم بمنع إقامة البطولة، وبالتالي فقد تّم 
تثبيت املوعد السابق لهذه البطولة، لينهي 
هذا القرار الجدل الحاصل والغموض القائم 

منذ فترة بخصوص تنظيم البطولة.
)العربي الجديد، إفي(
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