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أكد الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق 
برشلونة اإلسباني، أن النادي »الكتالوني« 

ورئيسه خوان البورتا، وهو شخصيًا، لديهم 
رغبة شديدة في خوض املوسم املقبل، متمنيًا 

أن يكون بحضور الجماهير في املدرجات. وقال 
كومان في تصريحاته: »نعم كان أسبوعًا، أو 10 

أيام، غير مريح بعض الشيء للطرفني، اآلن ننتظر 
انطالق املوسم بحماس كبير، أرغب بشدة في 

بداية املوسم الكروي الجديد«.

خضع جانلويجي دوناروما، حارس مرمى 
املنتخب اإليطالي، للفحص الطبي في روما 

قبل توقيع عقود انضمامه لفريق باريس سان 
جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر بعد 
انتهاء عقده مع فريق اي سي ميالن. ورافق 

 من جيانلوكا فيالي، مساعد مدرب 
ّ

الحارس كل
منتخب إيطاليا، وكذلك الطبيب أندريا فيريتي. 
ووفقًا لوسائل إعالم إيطالية، سيوقع دوناروما 

عقدًا مع النادي »الباريسي« حتى عام 2026.

صعدت الروسية ليودميال سامسونوفا 43 مركزًا 
في التصنيف العاملي لالعبات التنس املحترفات، 
بعد تتويجها بلقب بطولة برلني آتية من األدوار 

التمهيدية. ووفقًا للتصنيف الصادر، نجحت 
الالعبة صاحبة الـ22 سنة، والتي فازت في املباراة 

النهائية على السويسرية بيليندا بينشيتش 
املصنفة 11 عامليًا، في الصعود إلى املرتبة الـ63. 

 األسترالية آشلي بارتي 
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

تتصدر التصنيف.

رونالد كومان: أرغب 
بشدة في بدء الموسم 

الجديد

دوناروما يخضع لفحص 
طبي تمهيدًا النضمامه 

لباريس سان جيرمان

ليودميال سامسونوفا 
تتقدم 43 مركزًا بعد 

تتويجها في برلين

كشفت تقارير 
رياضية أن فريق 
يوفنتوس منح 
نجمه البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو مهلة 
نهائية )حوالي 
أسبوع(، لتحديد 
مستقبله مع 
الفريق، الذي 
يرتبط معه 
بعقد حتى 
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حسين غازي

إلـــــــــــى خـــــــتـــــــام دور  الـــــــــيـــــــــوم  نــــــصــــــل 
املجموعة  إلــى  تحديدًا  املــجــمــوعــات، 
ــّم مــنــتــخــبــات  ــتــــي تــــضــ ــة الــ ــادســ ــســ الــ
فرنسا وأملانيا والبرتغال واملجر، التي تبدو 
إلــى دور  فــرق منها  الحظوظ كبيرة لتأهل 3 
الــــــــ16. فـــي الـــبـــدايـــة تــلــتــقــي فــرنــســا بمنتخب 
ــاراة مــهــمــة لـــزمـــاء الــنــجــم  ــبــ الـــبـــرتـــغـــال فـــي مــ
خيبة  بعد  رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي 
األمـــــل الـــتـــي تـــعـــّرض لــهــا »بــــرازيــــل أوروبــــــا« 
ــام أملــانــيــا فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة  بــالــخــســارة أمــ

بنتيجة 2-4.
لضمان  للتعادل  البرتغال  منتخب  ويحتاج 
التأهل كــأحــد أفــضــل الــثــوالــث، أمــا الــفــوز فقد 

يـــخـــوض املــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
مــبــاراتــه األخـــيـــرة، فــي املــجــمــوعــة الخامسة 
ليورو 2020 أمام سلوفاكيا اليوم األربعاء، 
معلقًا آماله على القائد سيرجيو بوسكيتس 
فــي الــعــبــور بالسفينة إلـــى بــر األمــــان، بعد 
مــشــوار مــتــرنــح فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة حتى 
بفيروس  بوسكيتس  إصابة  وتبينت  اآلن. 
كـــورونـــا قــبــل الــبــطــولــة، ليغيب عــن املــبــاراة 
ــادور ســلــبــيــا مــع  ــ ــاتــ ــ ــادل فــيــهــا املــ ــعــ الـــتـــي تــ
الــســويــد، وكــذلــك خـــال الــتــعــادل اإليــجــابــي 
بــهــدف ملــثــلــه مـــع بــولــنــدا. ويـــعـــود املنتخب 
اإلســبــانــي، بطل أوروبـــا فــي نسختي 2008 
املــواجــهــة  لـــخـــوض  إشــبــيــلــيــة  إلــــى  و2012، 
ــدرك أنـــه في  الــحــاســمــة أمـــام ســلــوفــاكــيــا، ويــ
ــفـــوز، مـــن أجـــل الــعــبــور  حــاجــة مــاســة إلـــى الـ
لدور الستة عشر. وأظهر بوسكيتس العب 
وسط برشلونة، أداء بدنيًا جيدًا وتمكن من 
إلى  املنتخب  قائد  وانضم  املـــران.  استكمال 
التدريبات بمشاركة 24 العبًا دوليًا. وتحتل 
إســـبـــانـــيـــا املــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي مــجــمــوعــتــهــا 
ــادلـــن، بينما  ــعـ الــخــامــســة بــنــقــطــتــن مـــن تـ
تــتــصــدر الــســويــد املــجــمــوعــة بـــأربـــع نــقــاط، 
تليها سلوفاكيا في الوصافة ولديها ثاث 
بنقطة  الترتيب  بولندا  تتذيل  فيما  نــقــاط، 

واحدة.
مدافع  أزبيليكويتا،  قــال ســيــزار  مــن جهته، 
إسبانيا، في تصريحات صحافية: »املباراة 
بمثابة حياة أو مــوت... لسنا في الوضعية 
ــــرت تــقــاريــر لــوســائــل  ــا«. وذكــ ــ ــاهـ ــ الـــتـــي أردنـ
إنـــريـــكـــي  املــــــــدرب   

ّ
أن ــة،  ــيــ ــانــ ــبــ اإلعــــــــام اإلســ

إلى  تشلسي،  مدافع  بأزبيليكويتا،  سيدفع 
عن  أزبيليكويتا  وقـــال  بوسكيتس.  جــانــب 

ـــــه قــائــد مــذهــل، 
ّ
العــــب وســــط بــرشــلــونــة: »إن

يــســاعــد الــفــريــق بــأكــمــلــه مــن خـــال هيمنته 
فـــي خـــط الـــوســـط«. وســتــبــلــغ الــســويــد الــتــي 
املــغــلــوب في  أدوار خـــروج  الــتــأهــل،  ضمنت 
املفاجئ  املتصدر  بصفتها  أوروبـــا،  بطولة 
للمجموعة الخامسة، إذا فازت على بولندا 

ها لن تكون مهمة سهلة، 
ّ
اليوم األربعاء، لكن

للحصول  انتصار  إلى  املنافس يحتاج   
ّ
ألن

عــلــى فــرصــة الــتــأهــل لــــدور الــســتــة عــشــر في 
الصدارة. وسيتوجه متصدر املجموعة إلى 
هامبدن بارك في غاسكو، حيث سيتقابل 
ــد مـــن أفـــضـــل املــنــتــخــبــات صــاحــبــة  ــ مـــع واحـ

ــــي املــــجــــمــــوعــــات األولــــــى  ــز الــــثــــالــــث، فـ ــ ــركـ ــ املـ
الـــرابـــعـــة، فـــي 29  الــثــالــثــة أو  الــثــانــيــة أو  أو 
لوستيك،  ميكل  ويتطلع  حــزيــران.  يونيو/ 
مــدافــع الــســويــد، الـــذي قــضــى ســبــع ســنــوات 
ــلـــعـــودة إلـــى  فــــي ســيــلــتــيــك اإلســـكـــتـــلـــنـــدي، لـ
املدينة. وقال لوستيغ في مؤتمر صحافي: 

ــهـــور كـــبـــيـــر مــن  ــمـ ــبـــع ســــيــــؤازرنــــا جـ ــالـــطـ »بـ
السويدين  السويد هــنــاك... هناك كثير من 
يعيشون في بريطانيا، وسيكون بوسعهم 
حضور املباراة، لدّي كثير من األصدقاء في 

غاسكو«.
)إفي/رويترز(

منتخب إسبانيا 
والفرصة األخيرة

يعني تأهله في املركز األول إذا تعثرت أملانيا 
أمام املجر، أو الثاني في حال فوزها. الحسابات 
أخــرى  مــع وجــود مباريات  كثيرة، خصوصًا 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه بــمــجــمــوعــة ثــانــيــة. ال يــريــد 
البرتغال دخــول دوامــة الخسارة من  منتخب 
خال التأهل بثاث نقاط، خصوصًا في حال 
نفسه  سيجد  حينها  أملانيا،  على  املجر  فــوز 
في مؤخرة الترتيب وخارج املنافسة. لم تظهر 
البرتغال حتى اللحظة بالشكل املطلوب رغم 
امــتــاكــهــا الــعــديــد مــن الــاعــبــن املــمــيــزيــن في 
مــخــتــلــف الــــدوريــــات األوروبــــيــــة، إذ أثــــرت في 
املـــبـــاراة الــثــانــيــة بــشــكــٍل واضــــح مـــن الــنــاحــيــة 
سيميدو،  نيلسون  جبهة  سيما  ال  الدفاعية، 
الــذي كــان أبــرز خلل في التشكيلة، خصوصًا 
النسخة  بعد غياب جــواو كانسيلو عن هــذه 
بــســبــب تــعــّرضــه إلصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا. 
بدورهم لم يقدم العديد من الاعبن أنفسهم 
كــمــا تــمــنــت جــمــاهــيــرهــم، شـــتـــان بـــن بــرونــو 
مع  ومستواه  يونايتد  مانشستر  فيرنانديز 
الــبــرتــغــال، يــبــدو حــتــى الــلــحــظــة تــائــهــًا وغير 
قادٍر على تقديم اإلضافة، فيما يستمّر غياب 
جواو فيليكس عن التشكيلة، وهو أمٌر مؤثر 

بطبيعة الحال.
على املقلب اآلخر، ضمنت فرنسا التأهل عقب 
النتائج الــتــي حصلت فــي األيـــام املــاضــيــة، ال 
املركز  احتلت  التي  الدنمارك  سيما مجموعة 
الــثــانــي بــثــاث نـــقـــاط، مــمــا أدى إلــــى احــتــال 
فنلندا املركز الثالث بـ3 نقاط، بالتالي حتى لو 
البرتغال  أمــام  ديشان  ديدييه  كتيبة  خسرت 
املــجــر، سيبقى رصيدها  أملــانــيــا على  ــازت  وفـ
4 نقاط وستبلغ دور الـــ16، لكن ذلك لن يكون 
حه العديد 

ّ
مرضيًا لبطل العالم 2018 الذي رش

من املتابعن والنقاد ليكون بطل هذه الدورة.
منتخب فرنسا يريد رّد الدين للبرتغال التي 
حرمته من لقب يــورو 2016 على أرضــه وبن 
جـــمـــاهـــيـــره، ويـــرغـــب فـــي تــعــويــض املــســتــوى 
والفوز  املجر  أمــام  عليه  الــذي ظهر  املتوسط 
الصعب على حساب أملانيا في الجولة األولى 
ــران الــصــديــقــة عـــن طـــريـــق مــاتــس  ــيـ ــنـ بـــقـــدم الـ

EURO  2020  يورو

تلعب الليلة آخر مباريات دور المجموعات حين تلتقي 
فرنسا بالبرتغال في مباراة مهمة لزمالء كريستيانو 

رونالدو فيما تواجه ألمانيا منتخب المجر

مواجهة منتظرة بين رونالدو ومبابي وبنزيمة )فرانك فيفه/ فرانس برس(

)Getty /فرنسا تواجه البرتغال في تكرار لنهائي يورو 2016 )دان موالن

ألمانيا تالقي المجر في مباراة مهمة للمنتخبين )ليون كوغيلير/ األناضول(

)Getty /منتخب إسبانيا يسعى للفوز من أجل التأهل )إيرينا هيبوليتتو

السويد تتصدر ترتيب المجموعة )بويرن الرسون/فرانس برس(

ــع املـــانـــشـــافـــت. فـــي الــحــقــيــقــة لم  ــدافـ هــومــلــز مـ
ــال مــدريــد حتى  يظهر كــريــم بنزيمة نــجــم ريـ
لتشكيلة  اإلضـــافـــة  تــقــديــم  عــلــى  ــقـــدرة  مـ اآلن 
الديوك، ربما يحتاج أكثر للتفاهم مع أنطوان 
 الجميع 

ّ
غريزمان وكيليان مبابي، مع العلم أن

يــنــتــظــر بــــول بــوغــبــا، واملـــســـتـــوى الــــذي قــّدمــه 
أمـــام املــاكــيــنــات األملــانــيــة فــي الــجــولــة األولـــى. 
على  ديشان  سيعمل  الدفاعية  الناحية  ومــن 
تافي األخطاء، ال سيما تلك التي حصلت في 
املباراتن السابقتن، وتحديدًا من قبل املدافع 
الفوز  فـــاران. ويــريــد منتخب فرنسا  رافــائــيــل 
أيضًا كي تكون مباراته في دور الـ16 مقبولة، 
ــمــا تــقــّدمــت 

ّ
ــب مــواجــهــة قــــوي، فــكــل

ّ
يــريــد تــجــن

فـــي األدوار بــاتــت فــرصــك أكــبــر لــلــذهــاب إلــى 
النهائي، ولن تضطر لبذل جهد أكبر وصعب 

حن تواجه منتخبًا كبيرًا.
من جانٍب آخر تلعب أملانيا، املنتشية بفوزها 
التي تريد تفجير  املجر،  أمــام  البرتغال،  على 

 املـــهـــمـــة لــن 
ّ
ــن ــكـ ــتــــأهــــل، لـ ــالـــفـــوز والــ ــفـــاجـــأة بـ مـ

ها هذه املرة 
ّ
تكون يسيرة طبعًا، خصوصًا أن

تفتقد جماهيرها التي مألت مدرجات ملعب 
»بـــوشـــكـــاش أريــــنــــا« فــــي بــــودابــــســــت، بــعــدمــا 
 أساسيًا 

ً
شّكلت األخــيــرة دافعًا كبيرًا وعــامــا

ــــع حـــمـــاســـة الـــاعـــبـــن، وهــــنــــاك هــتــفــت  فــــي رفـ
حــنــاجــر 60 ألـــف مــتــفــرج أمــــام فــرنــســا، وكـــان 

التعادل في نهاية األمر.
ــى  ــاراة األولــ ــبــ ــح مــنــتــخــب أملـــانـــيـــا فـــي املــ ــ أوضـ
رغم  يقدمه  مــا  لــديــه   

ّ
أن للجميع  فرنسا  أمـــام 

ــــرة بــغــيــاب  ــيـ ــ ــارة، افـــتـــقـــد لــلــمــســة األخـ ــســ ــخــ الــ
 لـــقـــاء الـــبـــرتـــغـــال كــان 

ّ
املـــهـــاجـــم الــــهــــداف، لـــكـــن

مغايرًا، فاملنتخب هاجم بقوة، ولعب توماس 

مولر العائد للمنتخب بعد استبعاده من قبل 
يواخيم لوف في السابق دورًا مهمًا في عملية 
نحو  قاتلة  تمريرات  وإرســـال  اللعب  صناعة 
كـــاي هــافــريــتــز، الــــذي تــحــّدث عــنــه األســطــورة 
: »يــمــتــلــك شــيــئــًا مــن 

ً
لــــوثــــار مـــاتـــيـــوس قــــائــــا

الفرنسي زين الدين زيدان«... تشبيه كبير في 
الحقيقة يضع على الاعب عبئًا أكبر للظهور 
الــقــمــة، لكن تبقى املــســألــة األهـــم اآلن، هل  فــي 
سينجح لــوف فــي رحلته األخــيــرة مــع أملانيا 
فـــي الــتــعــامــل مـــع مــجــريــات الــلــقــاء بــالــطــريــقــة 
بها  قــام  التي  الغريبة  التبديات  بعد  املثلى، 
أمام البرتغال وكادت تؤدي إلى عودة األخير؟ 

لننتظر الساعة الثامنة بتوقيت غرينيتش.

يـورو بـازار

ثالثة منتخبات 
يمكنها التأهل من 

مجموعة الموت

■ سارع النجم كريستيان إريكسن، قائد خط وسط منتخب الدنمارك، 
)16( فــي بطولة  الــــــ إلـــى دور  إلـــى التعبير عــن ســعــادتــه بــوصــول رفــاقــه 
»يورو«، عقب الفوز املثير على منتخب روسيا، في املواجهة التي جمعت 
العاصمة كوبنهاغن، ضمن منافسات  بينهما، على استاد »باركن« في 
القارية. وأظهر  املسابقة  املجموعات في  الثالثة واألخيرة من دور  الجولة 
بعدما  الــدنــمــارك،  منتخب  بــفــوز  الكبيرة  ســعــادتــه  إريــكــســن  كريستيان 
ــورة، تظهر  ــ نــشــر عــلــى حــســابــه الـــخـــاص فـــي أحـــد مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، صـ
النتيجة النهائية للمواجهة مع منتخب روسيا، ليضيف إليها 4 أيقونات 
الــذي تمكن رفاقه من تسجيله. وُيعد  اللقاء،  تصفيق، وهــو عــدد أهــداف 
كريستيان إريكسن أسعد دنماركي في العالم بتأهل منتخب بالده إلى 
)16( في بطولة »يورو«، بعدما قام رفاقه والجماهير الحاضرة في  دور الـ
استاد »باركن«، بإهداء الفوز املثير على روسيا إليه، عبر الهتافات وحمل 

قميصه الخاص مع منتخب بالده.

ــالـــدو النــتــقــادات الذعــــة، بــعــد هزيمة  ■ تــعــرض الــنــجــم كــريــســتــيــانــو رونـ
البرتغال 4-2 أمام أملانيا السبت املاضي، في الجولة الثانية من بطولة يورو 
 مهاريًا خالل 

ً
2020. ومع تقدم فريقه 1-0، قدم مهاجم يوفنتوس فاصال

مواجهة مشتركة مع أنطونيو روديغر، بعدما رفع الكرة فوق رأس مدافع 
ها في ما يبدو لم تكن على 

ّ
تشلسي، قبل أن يلعب تمريرة بكعب القدم، لكن

مستوى ذوق الجميع. وقال نجم الكرة األملانية ديتمار هامان، خالل تحليل 
ه 

ّ
ه هراء، ضرب الكرة، وتظاهر بأن

ّ
املواجهة عبر قناة »آر تي إي«: »أعتقد أن

ه 
ّ
أن ه مذهل ونعلم 

ّ
إن سيلتقطها ولعبها بالكعب وهو ينظر بعيدًا، بالطبع 

ه يقلل من شأن املنافس«. وأضاف: 
ّ
يستطيع فعل ذلك. أعتقد، بطريقة ما أن

ه يبدو أحمق. إذا سألت الالعبني األملان، سيخبرونك اآلن بما يفكرون 
ّ
»إن

ه ربما أعطانا دفعة لتغيير النتيجة«.
ّ
هم   سيقولون إن

ّ
فيه. أقول لكم اآلن، كل

■ يواصل املهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، عروضه الهجومية القوية 
في موسم 2020-2021، فبعدما سجل أهدافًا كثيرة مع فريقه إنتر ميالن 
بالده  مع منتخب  ُيبدع  ها هو  اإليطالي،  الـــدوري  بلقب  بتتويجه  وساهم 
بلجيكا وُيسجل 3 أهداف في البطولة حتى اآلن، وهو من أبرز املساهمني 
في تأهل منتخب »الشياطني الُحمر« إلى دور الـ16. واملثير أّن لوكاكو سجل 

52 هدفًا في آخر 54 مباراة لعبها مع بلجيكا، وهو رقم تهديفي خارق.

■ بعد انتهاء مواجهة البرتغال وأملانيا في دور املجموعات ليورو 2020، 
ريــال  فــي  السابق  مــع زميله  فــي حديث ودي  رونــالــدو،  ظهر كريستيانو 
مــدريــد، تــونــي كـــروس. وكـــان االثــنــان زميلني فــي »املــلــكــي« خــالل العصر 
ه في األسبوع الذي غادر فيه 

ّ
الذهبي للنادي، وكان من املثير إلى حد ما، أن

سيرخيو راموس النادي، شوهد اثنان من زمالئه السابقني يتحدثان في 
ه ســأل رونــالــدو عن 

ّ
لقطة مثيرة. واعترف العــب خط الوسط األملــانــي، بأن

 Einfach mal Luppen( وضعه في إيطاليا، وأضاف في تصريح إلذاعة
podcast( األملــانــيــة: »لــقــد لعبت معه ملــدة أربـــع ســنــوات، وكــنــا قريبني من 
أخــرى.  مــرة  لرؤيته  بالطبع كنت سعيدًا  لذلك  املــالبــس،  بعضنا في غرفة 
تحدثنا بإيجاز عن املباراة بالطبع، وأيضًا عن املباريات املقبلة. تمنيت له 

 التوفيق وسألته عن أحواله في إيطاليا«.
ّ

كل

ملعب 
ُحــر
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أيوب الحديثي

ه أعظم العب مقدوني 
ّ
ُينظر إلى غوران بانديف على نطاق واسع، على أن

تاريخيًا، وفي سن السابعة والثالثني، قرر الالعب إنهاء مسيرته الدولية 
منتخب  قيادة  بعد  هدفًا(  و38  مباراة  بـــ122  وتهديفًا  )األكثر مشاركة 
للنجم املخضرم، دور أساسي في تأهل  يــورو 2020. وكــان  بــالده في 
الــقــاري، حــني سجل فــي املــبــاراة الفاصلة ضــد جورجيا،  بــالده للعرس 
األكبر في كرة  الشعبية  ليرسخ مكانته كبطل قومي، ويصبح صاحب 
القدم ببالده. بانديف ولد في مقدونيا الشمالية، عام 1983، حني كانت 
املهنية  حياته  معظم  املهاجم  وأمــضــى  السابقة،  يوغسالفيا  مــن  جــزءًا 
تمثيل  األول، وبعد  املستوى  األندية في  لعب ألفضل  إيطاليا، حيث  في 
التسيو وإنتر ونابولي وغلطة ســراي، ما زال يتألق حاليًا رفقة جنوى 
إنتر  أعظم فرق  املهاجم األسطوري جــزءًا من أحد  الكالتشيو. كان  في 
مورينيو  جوزيه  قيادة  تحت  بالثالثية  فــازوا  عندما  الحديث،  بالتاريخ 
الهدف  الدولي، سجلت مقدونيا  في موسم 2009-2010. على الصعيد 
األول لها في تصفيات بطولة أوروبــا، في 7 سبتمبر/ أيلول 1994 ضد 
ــدنــمــارك، لــكــّن هـــدف بــانــديــف الـــذي أّهـــل الــبــالد لــلــيــورو، هــو األهـــم في  ال
تاريخها. وقاد املهاجم الهداف، مقدونيا الشمالية، في أول بطولة كبرى 
لها على اإلطالق كدولة مستقلة، ليدخل تاريخ الكرة في بالده من أوسع 

األبواب، بعد تسجيله هدفًا أمام النمسا في اليورو.

مقدونيا الشمالية تودع بانديف



قتيبة خطيب

تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة 
القوية  املواجهة  انطاق  العاملية 
ــتـــاد »نــيــلــتــون  املــنــتــظــرة، فـــي اسـ
ــبــــي فـــي مــديــنــة ريــــو دي  ســـانـــتـــوس« األوملــ
الــبــرازيــل ومنافسه  بــن منتخب  جــانــيــرو، 
منتخب كولومبيا، ضمن منافسات الجولة 
القدم  لكرة  أميركا  الرابعة في بطولة كوبا 

.2021
ــل إلـــــى تــحــقــيــق  ــرازيــ ــبــ ويـــطـــمـــح مــنــتــخــب الــ
االنـــتـــصـــار، وحــصــد الــنــقــاط الـــثـــاث، حتى 
ــار دا ســيــلــفــا  ــمـ ــيـ ــم نـ ــنـــجـ يــــواصــــل رفـــــــاق الـ
تربعهم على عرش املجموعة الثانية، فيما 
يــأمــل نــجــوم مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا بنسيان 
بيرو، ومواصلة  أمــام منتخب  الهزيمة  ألــم 

رحلتهم في بطولة كوبا أميركا 2021.
واستطاع منتخب البرازيل الوصول إلى 6 
نقاط، بعدما حقق فوزين متتالن، جعاه 
يــظــفــر بــزعــامــة تــرتــيــب املــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
فيما جمع منتخب كولومبيا 4 نقاط فقط، 
بانتصار وحــيــد، وتــعــادل، وتـــذوق نجومه 

طعم الخسارة املؤملة على يد بيرو.
ولم يعاِن منتخب البرازيل في بطولة كوبا 
أميركا حتى اآلن، بعدما تمكن نجومه من 
أهـــداف فــي شــبــاك منافسيه في  تسجيل 7 
ــى كــانــت بــثــاثــة أهـــداف  ــ املــواجــهــتــن، األولـ
مقابل ال شيء أمام فنزويا، والثانية ضد 
بيرو وانتهت بأربعة أهداف من دون مقابل، 

 شباك »السامبا« أي هدف.
َ

فيما لم تتلق
ــيـــكـــس ســـــانـــــدرو مــع  ــنـــجـــم ألـ ــم الـ ــ وبـــــــرز اســ
ــبــــرازيــــل، بــعــدمــا ســـاهـــم بــفــوزه  مــنــتــخــب الــ
ــداف نظيفة،  الــكــبــيــر عــلــى بــيــرو بــأربــعــة أهــ

البرازيل تواجه 
كولومبيا

أميركا  كوبا  بطولة  في  الجيدة  النتائج  لمواصلة  البرازيل  منتخب  يطمح 
لكرة القدم 2021، وتحقيق فوٍز جديد على منافسه منتخب كولومبيا، 

حتى يبقى »السيليساو« بصدارة المجموعة الثانية بالمسابقة القارية

3031
رياضة

وقدم الكثير من اإلبــداع في املواجهة، وقام 
 ،)12( الـــ الدقيقة  في  األول  الهدف  بتسجيل 
ليخطف األنظار مع زميله نيمار دا سيلفا.

وأصــبــح نــيــمــار قــريــبــًا مــن الــرقــم القياسي، 
املــســجــل بــاســم األســـطـــورة الــســابــق بيليه، 
ملنتخب  هــدفــًا   77 اســتــطــاع تسجيل  الــــذي 
الــبــرازيــل فــي 92 مــواجــهــة خــاضــهــا، بعدما 
ــم بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان  ــهــــاجــ تـــمـــكـــن مــ
الــفــرنــســي مــن تــجــاوز الــرقــم املــســجــل باسم 
»الظاهرة« رونالدو نجم ريال مدريد وإنتر 

ميانو السابق.
دا سيلفا يمتلك 68 هدفًا مع  نيمار  وبــات 
ــل، فـــي 107 مـــبـــاريـــات مع  ــرازيـ ــبـ مــنــتــخــب الـ
باريس سان  مهاجم  يجعل  ما  »السامبا«، 
جــيــرمــان يــتــأخــر بتسعة أهــــداف فــقــط، عن 
رقم األسطورة بيليه، األمر الذي دفع نيمار 
التصريح لوسائل اإلعــام بقوله: »إنه  إلى 
شـــرف كــبــيــر لـــي أن أكــــون جــــزءًا مـــن تــاريــخ 
الـــبـــرازيـــل. فــي الــحــقــيــقــة حــلــمــي كـــان اللعب 
للبرازيل وارتداء قميص املنتخب. لم أتخيل 

ني سأصل إلى هذه األرقام«.
ّ
أن

ــِه قــــصــــص نــــيــــمــــار مـــــع مــنــتــخــب  ولـــــــم تــــنــــتــ
البرازيل عند هذا الحد، بل قرر نجم نادي 
بــاريــس ســان جيرمان إهـــداء املــديــر الفني، 
تيتي، مدرب »السامبا«، قميصًا خاصًا، في 

قبل  رفــاقــه،  الاعب وجميع  رائعة من  لفتة 
منتخب  منافسهم  ضــد  املــواجــهــة  انــطــاق 
البرازيل  منتخب  نجوم  وطلب  كولومبيا. 
القميص الخاص  من زميلهم نيمار تقديم 
ــم 5  ــذي ُدّون عــلــيــه رقــ ــ لـــلـــمـــدرب تــيــتــي، والــ
بــمــنــاســبــة مــــرور خــمــســة أعــــوام عــلــى تولي 
املــديــر الــفــنــي قــيــادة »الــســيــلــيــســاو« والــتــي 
نــجــح فــيــهــا فــي تحقيق لــقــب كــوبــا أمــيــركــا 
االحتفاظ  إلــى  هم يطمحون 

ّ
لكن عــام 2019، 

باللقب للمرة الثانية على التوالي.
إلى  كولومبيا  منتخب  يطمح  املــقــابــل،  فــي 
الــبــرازيــل،  منتخب  على  االنــتــصــار  تحقيق 
في  التي ستجعله  الــثــاث،  النقاط  وخطف 
صــــدارة املــجــمــوعــة الــثــانــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
أمل الاعبن بنسيان الهزيمة القاسية على 
يد بيرو بهدفن مقابل هدف وحيد، ضمن 

منافسات الجولة الثالثة في كوبا أميركا.
وجاء فوز بيرو في املواجهة على كولومبيا، 
نتيجة الخطأ الــفــادح الــذي وقــع به املدافع 
ــذي أســكــن الـــكـــرة فـــي شــبــاك  ــاري مــيــنــا، الــ يــ
 ،)64( فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة الـ
كانت  ثمينة،  نقاط   3 ما جعلهم يخسرون 

ستجعلهم في صدارة املجموعة الثانية.
وبــــات مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا بــقــيــادة مــدربــه 
رينالدو رويدا أمام اختبار صعب للغاية في 
أن مواجهة  أميركا، وبخاصة  كوبا  بطولة 
البرازيل تشكل صداعًا حقيقًا للمدير الفني 
الهندوراسي، ألن »السيليساو« لديه سجل 
انتصاراته  لإلعجاب، بفضل سلسلة  مثير 
املــســتــمــرة مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
2019، بعدما حقق رفاق نيمار الفوز في 9 
مواجهات كان من بينها 8 مباريات رسمية، 
لصالحهم،  هدفًا   16 تسجيل  واستطاعوا 

يأمل منتخب اإلكوادور 
في تحقيق أول فوٍز 

ببطولة كوبا أميركا

أنشيلوتي يستعد لحقبته الثانية على رأس النادي »الملكي«
بدأ اإليطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي قدم مدربًا لريال مدريد في 2 حزيران/يونيو الحالي، 
االستعداد في مدينة فالديبيباس الرياضية لبدء حقبته الثانية على رأس الجهاز الفني 
للفريق األبيض. وبعد 19 يومًا من تولي املنصب الذي تركه الفرنسي زين الدين زيدان 
شاغرا، توجه املدرب اإليطالي إلى املدينة الرياضية للعمل على التحضير لفترة ما قبل 
املوسم وتجهيز »امليرينغي« للموسم املقبل. ولدى أنشيلوتي والنادي الكثير من العمل 
سواء في ضم أو استبعاد العبني ضمن االستعداد للمرحلة املقبلة. وحتى اآلن صفقة 
الضم الوحيدة املنجزة، تتعلق باملدافع النمساوي، ديفيد أالبا، الذي تأهل منتخب بالده 
للدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا ألول مرة في التاريخ، بينما االستبعاد املؤكد 
في الوقت الحالي يعود إلى القائد سيرخيو راموس. وكان النادي األبيض أعار الويلزي 
راينير  والبرازيلي  يوفيتش  لوكا  والصربي  أوديــغــارد  مارتن  والنرويجي  بيل  غاريث 
وبورخا  ديــاز  وإبراهيم  دانــي سيبايوس  اإلسباني  إلى  باإلضافة  كوبو  تيك  والياباني 

مايورال وخيسوس فاييخو.

باولينيو يغادر غوانغزو لعدم قدرته العودة إلى الصين
أعلن البرازيلي، خوسيه باولو بيزيرا، املعروف باسم باولينيو، رحيله عن نادي غوانغزو 
الصيني لكرة القدم بسبب عدم قدرته على العودة إلى الدولة اآلسيوية بسبب قيود السفر 
املفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا. وعلى حسابه الرسمي في »إنستغرام«، 
العالم  ديناميكيات  يغير  الوباء  الحظ،  »لسوء  لكن  مبكر‹‹  »وداع  أنــه  باولينيو،  أوضــح 
بشكل كبير‹‹. وقال باولينيو في مقطع فيديو »بسبب الوباء، رأيت أنا والنادي أنه من 
األفضل التوصل إلى اتفاق. عندئذ، هذه هي نهاية قصتي كالعب في غوانغزو. اعلموا 
أنكم ستظلون دائما في قلبي«. وتحدثت وسائل إعالم صينية عن مشاعر الحزن التي 
إلى  أشــارت  لكنها  البرازيلي،  الالعب  إزاء رحيل  الصيني  الفريق  بها جماهير  شعرت 
أن ذلك يمثل أيضًا »ارتياحًا ماليًا كبيرًا« للفريق بعد القواعد األخيرة التي أعلن عنها 
االتحاد الصيني لكرة القدم، والتي حددت الحد األقصى السنوي الذي يمكن أن ينفقه أي 

فريق بـ 600 مليون يوان )92.8 مليون دوالر(.

لويس فرناندو سواريس مدربًا جديدًا لكوستاريكا
أعلن االتحاد الكوستاريكي لكرة القدم عن تعيني الكولومبي، لويس فرناندو سواريس، 
املقال من منصبه قبل أسبوعني عقب  مدربًا ملنتخب بــالده خلفًا لرونالد غونساليس 
الدولي  أن مهمة  بيان  في  الكوستاريكي  االتحاد  وأوضــح  انتصار.  أي  دون  مباراة   11
الكولومبي السابق البالغ من العمر 61 سنة، هي قيادة املنتخب الكوستاريكي الى نهائيات 
كأس العالم املقررة في قطر العام املقبل. وأضاف االتحاد في بيانه الرسمي أن »سواريس 
استراتيجي ذو خبرة، لديه 27 سنة من الخبرة في عالم كرة القدم ومشاركتني في كأس 
العالم 2006(  كــأس  في  اإلكـــوادور  )مــع  الكونميبول  مثل  اتحادين مختلفني  مع  العالم 
والكونكاكاف )مع هندوراس في عام 2014(. مشاركتاه )مرتني في كأس العالم( كانتا 

عنصرًا أساسيًا في االختيار«.

»كاس« تخفف عقوبة إيقاف مدرب منتخب نيجيريا السابق
الحياة  مــدى  اإليقاف  إلــى 5 سنوات عقوبة  »كــاس«  الرياضية  التحكيم  خففت محكمة 
في قضية  النيجيري، سامسون سياسيا،  للمنتخب  السابق  للمدرب  »الفساد«  بتهمة 
االتحاد  الذي فرضه  الحياة  اإليقاف مدى  املحكمة  واعتبرت  املباريات.  بنتائج  التالعب 
الدولي »فيفا« في شهر نيسان/أبريل 2019 على املدرب البالغ من العمر 53 سنة بعد 
»قبول األموال في قضايا تتعلق بالتالعب باملباريات« في عام 2010، على أنه  إدانته بـ
مدة  من  قللت  لكنها  اإلدانـــة  الرياضية حكم  التحكيم  محكمة  وأيــدت  متناسب«.  »غير 

العقوبة وألغت الغرامة اإلضافية البالغة 50 ألف فرنك سويسري )54 ألف دوالر(. 

زهير ورد

نجح ألفارو غونزاليس في نحت مسيرة دولية مميزة مع منتخب 
األوروغــــواي، إذ خــاض مع »السيلستي« 72 مــبــاراة دولــيــة، بني 
مع  مشاركة  الالعبني  أكــثــر  أحــد  ليكون  و2017،   2006 عــامــي 
منتخب بالده طوال تلك السنوات، وقد ساعده في ذلك محافظته 
على مستواه الجيد الذي ضمن له مكانًا برفقة جيل مميز قاد 
األوروغواي إلى تحقيق نتائج باهرة في العشرية األخيرة، وأعاد 
في  أو  الجنوبية  أميركا  فــي  السابقة  إبــداعــاتــه  إلــى  السيلستي 
كأس العالم. وُولد غونزاليس سنة 1984، وكانت بداية مسيرته 
إلــى 2007، وخــالل  مــع ديفنسور فــي األوروغـــــواي مــن 2003 
هذه الفترة خاض 125 مباراة كان أساسيًا في معظمها. وهذا 
نه من االنتقال إلى الدوري األرجنتيني، إذ تعاقد مع 

ّ
النجاح مك

بوكا جونيورز في خطوة مهمة في مسيرته، نظرًا إلى شعبية 
الــذي  الكبير  الجماهيري  والــدعــم  الــدولــي  الصعيد  على  الفريق 
التجربة لم تتواصل ألكثر من عامني خاض  أّن  يتمتع به، غير 

خاللها قرابة 50 مباراة، ليعود بعدها إلى األوروغواي. 
ورغم صدمة الفشل مع بوكا، لم تمنعه هذه التجربة الصعبة من 
الــدوري املحلي، رغم  خوض تجربة احترافية جديدة بعيدًا عن 
الذي لم  التي عرفها عند تعاقده مع نادي ناسيونال  املصاعب 

يمدد عقده، وانتقل إلى التسيو روما اإليطالي ولعب لهذا النادي 
من 2010 إلى 2017، وهي املرحلة األهــم في مسيرته، ويمكن 
ه نجح في فرض 

ّ
لكن التنافس،  قــوة  ها األصعب بحكم 

ّ
إن القول 

نفسه في صفوف نادي العاصمة. وخالل هذه الفترة تحول إلى 
العب مهّم للغاية في الفريق، ذلك أّن قدرته على التأقلم مع العديد 
من األدوار الدفاعية أو وسط امليدان جعلته خيارًا مهمًا بالنسبة 
إلى املدرب بيتكوفيتش، وقد شارك موسم 2012ـ 2013 في 59 
لقاًء رسميًا مع فريقه، وهو رقم يثبت قيمته الكبيرة ووزنه في 
يتواصل، وخصوصًا  لم  التسيو  مع  النجاح  هــذا  لكّن  الفريق. 
مع التحول التكتيكي الذي شهده أسلوبه. وبعد تجارب قصيرة 
ــواي ولــعــب لفريق  ــ مــع تورينو وفــي املكسيك، عــاد إلــى األوروغـ
ناسيونال قبل أن ينضّم إلى ديفنسور في 2019، وهو الفريق 
الذي كانت بدايته معه، ويستمر في اللعب معه بعمر 36 عامًا. 
ــارك غــونــزالــيــس فــي العديد  وخـــالل هـــذه الــســنــوات الــطــويــلــة، شـ
ــه كــان حــاضــرًا فــي كــأس العالم 

ّ
املــبــاريــات الــدولــيــة، لكّن األهــم أن

2010، البطولة التي كانت مميزة بالنسبة إلى األوروغــواي بعد 
وصولها إلى الدور نصف النهائي، كذلك شارك في كوبا أميركا 
تــوج منتخب األوروغــــواي بلقبها، وهــي من أفضل  التي   2011
املحطات في مسيرته إلى جانب مشاركته في كأس القارات في 

2013، قبل أن ينال فرصة الحضور في كأس العالم 2014.

ألفارو غونزاليس

على هامش الحدث

هو أكثر الالعبين تمثيًال لمنتخب األوروغواي برصيد 72 مباراة دولية 
والذي ساهم بتحقيق نتائج ُمميزة مع بالده 

يريد نيمار 
مواصلة التألق 
ضد كولومبيا 
)غابرييل أبونتي/ 
)Getty

)Getty(  األرجنتين الى الدور ربع النهائي

وتــلــقــت شــبــاكــهــم هــدفــن فــقــط. هــي حقيقة 
ــــدرب  مـــرعـــبـــة ملــنــتــخــب كـــولـــومـــبـــيـــا، لـــكـــن املـ
الــهــنــدوراســي ريــنــالــدو رويـــدا يمتلك ميزة 
صغيرة، عندما كان مديرًا فنيًا لإلكوادور، 
ــة أهـــــــــداف عــلــى  ــعــ ــأربــ ــوز بــ ــ ــفـ ــ واســــتــــطــــاع الـ
امــتــحــان حقيقي  أمـــام  اآلن  لكنه  الــبــرازيــل، 
في بطولة كوبا أميركا، وبخاصة أن رفاق 
ــبـــاك خــصــومــهــم  نـــيـــمـــار يـــواصـــلـــون دّك شـ
ــام بـــيـــرو يكشف  ــ ــا حــــدث أمـ بــــاألهــــداف، ومــ
العيب الدفاعي لدى منتخب كولومبيا. أما 

اآلن  لكنهم يبحثون  أمــام فنزويا،  ملثلهما 
عن انتصارات األول، والنقاط الثاث املهمة.

بدوره، سلط املدرب األرجنتيني غوستافو 
ــارو املـــديـــر الــفــنــي ملــنــتــخــب اإلكـــــــوادور  ــفــ ألــ
إليهم  موجهًا  نجومه،  بعض  على  الــضــوء 
رسائل مباشرة من دون ذكر أسمائهم في 
»النتائج  أضــاف:  ه 

ّ
لكن الصحافي،  املؤتمر 

التي نستحقها ال ترافقنا«. 
وأكد ألفارو أن منتخب اإلكوادور تطور في 
املــبــاراتــن ضــد كولومبيا وفــنــزويــا. وعــزا 

منتخب  نــجــوم  فيريد  الثانية،  املــبــاراة  فــي 
اإلكـــوادور تحقيق أول فــوز لهم في بطولة 
كــوبــا أمــيــركــا لــكــرة الــقــدم 2021، مــن خــال 
ــيـــرة، والـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــبـ ــيـــام بـــمـــفـــاجـــأة كـ ــقـ الـ
ملعب  في  بيرو،  العنيد منتخب  منافسهم 
» أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو«، بالبرازيل.

ولـــعـــب مــنــتــخــب اإلكــــــــــوادور فــــي مـــبـــاراتـــن 
ــــى أمـــام  بــبــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا، خــســر األولـ
ــيء، فــيــمــا  ــ ــهـــدف مـــقـــابـــل ال شــ كــولــومــبــيــا بـ
استطاع نجومه خطف تعادل مثير بهدفن 

إلى  الفنزويلين  سجلهما  اللذين  الهدفن 
عــدم التركيز الــدفــاعــي. وقـــال: »نــحــن نعمل 
بــجــد لــتــولــيــدهــا وتـــأتـــي بــســهــولــة كــبــيــرة« 
وعّبر عن ثقته بجميع العبيه في املواجهة 
املنتظرة ضد بيرو. من جهته، قال ريكاردو 
ــرو: »فـــريـــقـــي ال يــتــوقــف  ــيـ غـــاريـــكـــا مـــــدرب بـ
عــن الــنــمــو، ويــبــحــث عــن الــتــحــديــات، وهــذا 
 الاعبن يحاولون 

ّ
يمنحنا راحة البال، ألن

بــــاســــتــــمــــرار تـــحـــســـن أنـــفـــســـهـــم، وهـــــــذا مــا 
سنفعله ضد اإلكوادور أيضًا«.

»كوبا أميركا«: تأهل وجه رياضي
األرجنتين وتشيلي

 مــن األرجــنــتــن وتــشــيــلــي مقعدًا 
ّ

حــجــزت كـــل
في الــدور ربع النهائي من منافسات بطولة 
»كوبا أميركا« لكرة القدم، بفوز األولى على 
الباراغواي بهدف نظيف، وتعادل الثانية مع 
األوروغواي )1-1( ضمن منافسات املجموعة 
األرجنتن فوزها  األولــى. وبالتالي، سجلت 
الثاني في ثاث مباريات بهدف أليخاندرو 
ــابــــو« غــومــيــز فـــي الــدقــيــقــة الـــعـــاشـــرة من  »بــ
مباراة باهتة أقيمت في العاصمة البرازيلية.
في املباراة األولى، حقق املنتخب األرجنتيني 
فــــوزه الــثــانــي فـــي مــنــافــســات بــطــولــة »كــوبــا 
أمــيــركــا«، وهــــذه املــــرة عــلــى حــســاب منتخب 
التأهل  نــظــيــف، ليضمن  بــهــدف  الــبــاراغــواي 
ــــدور ربـــع الــنــهــائــي بــعــدمــا وصـــل إلــى  إلـــى الـ
النقطة السابعة في الصدارة واملنافسة على 

اللقب القاري.
وخـــاض املنتخب األرجــنــتــيــنــي املـــبـــاراة ضد 
 قــوة من أجــل تحقيق الفوز 

ّ
الــبــاراغــواي بكل

الذي يضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي، 
 نــجــح فـــي ذلـــك بــهــدف نــظــيــف سجله 

ً
وفـــعـــا

الــــاعــــب، ألـــيـــخـــانـــدرو غـــومـــيـــز، فـــي الــدقــيــقــة 
الـ  الدقيقة  في  هدفًا  الحكم  وألغى  العاشرة، 
45 مــن املــواجــهــة. ورغــم الــفــوز، قــدم املنتخب 

األرجنتيني مباراة متوسطة املستوى، وكان 
الــبــاراغــواي قريبًا أكثر مــن مــرة من  منتخب 
 الحارس 

ّ
 أن

ّ
 الشباك ومعادلة النتيجة، إال

ّ
هز

بــإبــعــاد الخطر  األرجــنــتــيــنــي ودفـــاعـــه تكفا 
في  املواجهة  وحسم  التقدم  على  واملحافظة 

النهاية.
ــوز، رفــــع املــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي  ــفــ وبـــهـــذا الــ
رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة من فوزين 
ــادل وضــــمــــن الـــتـــأهـــل إلـــــى الــــــــدور ربـــع  ــ ــعـ ــ وتـ
الــنــهــائــي، وذلـــك بسبب بــقــاء مــبــاراتــن فقط 
لصاحب املركز الخامس )بوليفيا(، وبالتالي 

لن يصل إلى النقطة السابعة أبدًا.
 مــن األوروغــــواي، 

ّ
ومــن املتوقع أن يتأهل كــل

والــبــاراغــواي، وتشيلي واألرجنتن عن هذه 
املــجــمــوعــة، وذلـــك ملــواجــهــة أول 4 منتخبات 
الــبــرازيــل،  تضم  الــتــي  الثانية  املجموعة  مــن 
كــولــومــبــيــا، بــيــرو، فــنــزويــا واإلكــــــوادور، في 
ــروف تــفــشــي  ــ ــ نــــظــــام تــــم تـــحـــديـــده بـــســـبـــب ظـ
ــيـــروس كــــورونــــا بـــقـــوة فـــي الـــبـــرازيـــل. فمن  فـ
املــركــز الثالث  الــبــاراغــواي فــي  جهتها، باتت 
مع ثاث نقاط من مباراتن، وال تزال أمامها 

فرصة للتأهل نظريًا إلى ربع النهائي.
وكانت املباراة أيضًا بمثابة إنجاز شخصي 
الــذي عادل  لقائد األرجنتن ليونيل ميسي، 
الرقم القياسي لخافيير ماسكيرانو في عدد 

املباريات التي خاضها مع باده )147(.
الثانية، حجزت تشيلي مقعدًا  املــبــاراة  وفــي 
ــع نــهــائــي الــبــطــولــة الــقــاريــة، بعد  لــهــا فــي ربـ
تــعــادلــهــا مـــع األوروغـــــــواي )1 - 1(، وافــتــتــح 
فـــــارغـــــاس،  إدواردو  ــــرم،  ــــضـ ــــخـ املـ ــم  ــاجــ ــهــ املــ
قبل   ،26 الــــ  الــدقــيــقــة  فــي  لتشيلي  التسجيل 
الــتــعــادل في  يـــدرك منتخب األوروغــــــواي  أن 
الدقيقة الـ 66 من طريق العب مهاجم أتلتيكو 

مدريد، اإلسباني لويس سواريز.
األول، جعله  الـــشـــوط  فـــي  فـــارغـــاس  ــــدف  وهـ
يــــتــــســــاوى مــــع الـــبـــيـــروفـــي بــــاولــــو غـــيـــريـــرو 
الــهــدافــن في  فــي ترتيب  بتسجيل 14 هــدفــًا 
الرقم  أهـــداف عــن  بــفــارق ثاثة  كوبا أميركا، 
مشاركة  واملسجل  هدفًا   17 البالغ  القياسي 
بــاســمــي الــبــرازيــلــي زيــزيــنــيــو واألرجــنــتــيــنــي 
نــوربــرتــو مــيــنــديــز. وبــهــذا الــتــعــادل، وصلت 
ــــى نــقــطــتــهــا الـــخـــامـــســـة مــــن ثـــاث  تــشــيــلــي إلـ
مــبــاريــات فــي املــركــز الــثــانــي، وضمنت مكانًا 
لها في األدوار اإلقصائية. في املقابل، بقيت 
األوروغـــواي في املركز الــرابــع بنقطة واحــدة 
ــاراة  ــبـ ــاراتـــن، بــعــد خــســارتــهــا فـــي املـ ــبـ مـــن مـ

االفتتاحية أمام األرجنتن بهدف نظيف.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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