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أكد الالعب النرويجي مارتني أوديغارد أنه سيعود 
لنادي ريال مدريد في املوسم املقبل، بعد انتهاء 
إعارته لستة أشهر لنادي أرسنال. وقال الالعب 
لتلفزيون »TV2« النرويجي: »الوضع هو أنني 
العب ريال مدريد وعلي العودة إليه في غضون 

أسبوع ونصف األسبوع. ريال مدريد كان واضحا: 
يريد عودتي. وبالتالي سأضطر للسفر إلى هناك 

حني تبدأ التدريبات«. ولم يتحدث أوديغارد 
شخصيًا مع مدرب الريال الجديد أنشيلوتي.

سيقود نجم بروكلني نتس، الالعب املميز كيفن 
دورانت، منتخبًا أميركيًا متجددًا لخوض غمار 

مسابقة كرة السلة في دورة األلعاب األوملبية 
طوكيو 2020، كما كشفت شبكة »إلي أس بي ان« 
األميركية. وسيكون دورانت، الذي خرج للتو من 

األدوار اإلقصائية لدوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني مع نتس، الوحيد الذي كان ضمن 

منتخب بالده عندما توج بذهبية دورة ريو دي 
جانيرو األوملبية عام 2016.

تعملق الشاب تراي يونغ وسجل أعلى رصيد له 
في األدوار اإلقصائية بلغ 48 نقطة ليقود أتالنتا 
هوكس إلى تخطي مضيفه ميلووكي باكس 116-

113، في أولى مباريات الدور النهائي للمنطقة 
الشرقية بدوري السلة األميركي للمحترفني. 

وأضاف يونغ 11 تمريرة حاسمة و7 متابعات، 
فيما سجل 12 نقطة في الربع األخير، ليلعب دورا 
رئيسا في فوز فريقه الساعي لحصد لقبه الثاني 

تاريخيًا بعدما كان آخر تتويج عام 1958.

أوديغارد يؤكد 
عودته لريال مدريد 

الموسم المقبل

دورانت سيقود منتخب 
الواليات المتحدة في 

أولمبياد طوكيو

48 نقطة ليونغ 
في أرض ميلووكي 

تمنح أتالنتا التقدم



ثمن النهائي
البقاء لألقوى 

في بطولة اليورو
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قتيبة خطيب

املجموعات  دور  على  الستار  أســدل 
ــم األوروبــــيــــة  ــ ــــأس األمــ فــــي بـــطـــولـــة كـ
الـــقـــدم 2020، بــعــدمــا اســتــطــاع  لــكــرة 
إلــى ثمن نهائي  الــوصــول  16 فريقًا مــشــاركــًا 
ــددًا من  ــ ــذي ســيــشــهــد عـ ــ ــة، الـ ــاريـ ــقـ املــســابــقــة الـ
ــات الــــنــــاريــــة بــــني املـــتـــنـــافـــســـني، لــكــن  ــهــ ــواجــ املــ
الــبــقــاء يــبــقــى لــأقــوى فــقــط. وســيــبــدأ مــشــوار 
»يــورو  )16( ببطولة  ـــ الــ الـــدور  فــي  املنتخبات 
ــٍد الــســبــت، بـــني مــنــتــخــب ويــلــز  2020« يــــوم غــ
ــي مــلــعــب  ــ ــارك فـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ومـــنـــافـــســـه مـــنـــتـــخـــب الـ
»يــــوهــــان كــــرويــــف« بــالــعــاصــمــة الــهــولــنــديــة 
ــتـــردام. ووصــــل مــنــتــخــب ويــلــز إلــــى ثمن  أمـــسـ
نهائي املسابقة القارية، بعدما حل في املركز 

األرقـــام  تحطيم  رونـــالـــدو  كريستيانو  تــابــع 
األندية  القياسية في مختلف املسابقات مع 
أو املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي، لــيــخــلــد اســـمـــه في 
ومثبتًا من جديد  العاملية،  القدم  كــرة  سجل 
ه لم يعد قادرًا 

ّ
أن تقدمه في السن ال يعني أن

على كتابة التاريخ.
وكـــان الــهــدف الــثــانــي الـــذي ســّجــلــه رونــالــدو 
فرغم  فــي مسيرته،  مميزًا  فرنسا  مــرمــى  فــي 
ـــه أحـــرز الــهــدف مــن ضــربــة جـــزاء، إال أن له 

ّ
أن

رمزية كبيرة وسيبقى خالدًا في ذهن الدون 
ه توج مسيرة بطولية 

ّ
وعشاق كرة القدم، ألن

لهذا الالعب.
ونــجــح رونــــالــــدو فـــي مــعــادلــة رقــــم اإليـــرانـــي 
علي دائـــي فــي عــدد األهــــداف مــع املنتخبات 
ــز األول  ــركــ املــ ــي  فــ ــه  بــ الـــتـــحـــق  ــة، إذ  ــيـ ــنـ الـــوطـ
برصيد 109 أهداف في كل املسابقات، وهذا 
بقية  إلــى  يضاف  للبرتغالي  بطولي  إنــجــاز 
أرقــامــه األخــرى مع ريــال مدريد ويوفنتوس 

وقبل ذلك مع مانشستر يونايتد.
وأصـــبـــح لـــرونـــالـــدو عــــدد كــبــيــر مـــن األرقـــــام 
قريبًا،  معادلتها  ستصعب  الــتــي  القياسية 
باعتبار أنه وضع السقف عاليًا على جميع 
، بل 

ً
منافسيه، وتجاوزه لن يكون أمرًا سهال

 باسمه لفترات 
ً
سيبقى الرقم الجديد مسجال

طويلة إلى جانب رقمه في اليورو، إذ أصبح 
أفــضــل هـــــّداف فـــي ســجــل املــســابــقــة عــلــى مــّر 

التاريخ.
وبات البرتغالي أمام فرصة دخول التاريخ، 
إذ سيكون قــادرًا على تحطيم هــذا الرقم في 
الـــقـــادمـــة أو فـــي املــســتــقــبــل ليضمن  ــبــــاراة  املــ

االنفراد بالصدارة.
من جانبه، عاد النجم كريم بنزيمة، مهاجم 

منتخب فرنسا، إلى هواية تسجيل األهداف 
مع »الديوك«، بعدما استطاع تسجيل هدفني 

أمام البرتغال.
ــة  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ ــســــب شـــبـــكـــة »أوبـــــــتـــــــا« الـ ــحــ وبــ
لــإحــصــائــيــات الــريــاضــيــة، فـــإن الــنــجــم كريم 
بــنــزيــمــة اســتــطــاع تــســجــيــل هــدفــه األول مع 

ــن شــهــر  ــ ــن مـ ــامــ ــثــ ــا، مـــنـــذ الــ ــســ ــرنــ مـــنـــتـــخـــب فــ
 5 قــبــل   ،2015 عــــام  األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
سنوات و258 يومًا، وهــي أطــول فترة غياب 
ألحد العبي »الديوك«، منذ أن فعلها ديدييه 
ديشان، املدرب الحالي )7 سنوات بني هدفيه 
الثالث والرابع، وكانت أيضًا ضد البرتغال(.

ولم يكتِف النجم كريم بنزيمة بهدفه األول، 
بــل اســتــطــاع إضــافــة الــهــدف الــثــانــي لصالح 
بعدما   ،)47( ـــ ــ الـ الدقيقة  فــي  فرنسا  منتخب 
اســتــلــم كــــرة مــتــقــنــة مـــن زمــيــلــه بــــول بــوغــبــا، 
البرتغال،  منتخب  حــارس  بشباك  وأسكنها 
الــذي لم يستطع صدها نظرًا لقوة تسديدة 

بنزيمة  »الــديــوك«. وأصــبــح  مهاجم منتخب 
بعمر 33 عامًا و186 يومًا أكبر العب فرنسي 
يــســجــل أكــثــر مــن هـــدف فــي أكــثــر مــن بطولة 
)الــيــورو وكــأس العالم(، متجاوزًا رقم  كبرى 

زين الدين زيدان )31 عامًا و356 يومًا(.
)العربي الجديد(

رونالدو يعادل دائي 
وبنزيمة يعود للواجهة

نقاط،   4 برصيد  الثانية،  باملجموعة  الثاني 
عقب تحقيقه فوزًا وحيدًا، وتعاداًل، وخسارة، 
فيما خطف منتخب الدنمارك بطاقة التأهل، 
عــقــب حــلــولــه بــاملــرتــبــة الــثــانــيــة فــي املجموعة 

الثانية، برصيد 6 نقاط.
وفـــي نــفــس الــيــوم، ســتــكــون أنــظــار الجماهير 
مــتــجــهــة إلــــى مــلــعــب »ويــمــبــلــي« الــشــهــيــر في 
متابعة  أجــل  من  لندن،  البريطانية  العاصمة 
املـــواجـــهـــة بـــني مــنــتــخــب إيــطــالــيــا، ومــنــافــســه 
منتخب النمسا، الذي يطمح إلى كبح جماح 
دور  فــي مرحلة  كثيرًا  تألق  الــذي  »األزوري«، 

املجموعات.
هــدٍف،  أي  إيطاليا  منتخب  شــبــاك   

َ
تتلق ولــم 

مانشيني تسجيل  املــــدرب  نــجــوم  واســتــطــاع 
أهــداف، جعلتهم يتربعون على عرش  سبعة 
فيما حل  نــقــاط،   9 األولـــى برصيد  املجموعة 
باملجموعة  الــثــانــي  بــاملــركــز  النمسا  منتخب 
فــوزه في  الثالثة، بعدما جمع 6 نقاط، جــراء 

مواجهتني، وخسر في لقاء وحيد.
ــيــــو/حــــزيــــران،  ــبـــل 27 يــــونــ ــقـ ويـــــــوم األحـــــــد املـ
ســتــكــون الــجــمــاهــيــر عــلــى مـــوعـــد مـــع مـــبـــاراة 
مثيرة، بني منتخب هولندا متصدر املجموعة 
الثالثة )9 نقاط(، ومنافسه منتخب التشيك، 
الذي حقق املركز الثالث في املجموعة الرابعة 
برصيد 4 نقاط في ملعب »بوشكاش أرينا« 

في العاصمة املجرية بودابست.
ستترقب  العاملية،  الرياضية  الجماهير  لكن 
الــتــي ستجمع بني  الــقــويــة،  الثانية  املــواجــهــة 
منتخب  الــعــنــيــد  ومــنــافــســه  بلجيكا  منتخب 
الــبــرتــغــال فـــي مــلــعــب »ال كـــارتـــوخـــا« بمدينة 
ستكون  الجميع  وأعــني  اإلسبانية،  إشبيلية 
امللعب، وعلى  النجوم في  إلى جميع  متجهة 
البرتغال،  قائد  رونــالــدو  كريستيانو  رأسهم 

وإيدن هازارد نجم »الشياطني الُحمر«.
ــول إلــى  ــاع مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا الــــوصــ ــطـ ــتـ واسـ
)16(، بعدما تصدر املجموعة الثانية،  الدور الـ
برصيد 9 نــقــاط، عقب فــوزه فــي 3 مواجهات 
متتالية، لكن تأهل البرتغال لم يكن مفروشًا 
ــورود، ألن رفـــــاق كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو  ــ ــالـ ــ بـ

EURO  2020  يورو

تترقب الجماهير الرياضية العالمية انطالق مواجهات 
ثمن نهائي »يورو 2020«، وعلى رأسها اللقاء الناري بين 

منتخبي إنكلترا وألمانيا

)Getty/تريد ألمانيا مواصلة تفوقها على إنكلترا )الرس بارون

)Getty/تعتمد كرواتيا على خدمات مودريتش ضد إسبانيا )سيرجيو لوبيز

)Getty( يطمح هازارد لقيادة بلجيكا للفوز على البرتغال

)Getty/رونالدو بإمكانه تجاوز رقم علي دائي )أنخيل مارتينيز

)Getty/بنزيمة سجل بعد غياب 5 سنوات عن المنتخب )أليكس بانتينغ

استطاعوا خطف البطاقة، من مجموعة املوت 
الـــســـادســـة، نــتــيــجــة حــلــولــهــم بــاملــركــز الــثــالــث 
برصيد 4 نقاط. أما يوم اإلثنني املقبل الـ28 من 
الجماهير  أنــظــار  فستتجه  يــونــيــو/حــزيــران، 
إلى استاد »باركن« في العاصمة الدنماركية 

ــاراة بــني  ــ ــبـ ــ ــــذي يــســتــضــيــف املـ كـــوبـــنـــهـــاغـــن، الــ
منتخب  العنيد  ومــنــافــســه  كــرواتــيــا  منتخب 
أمجاده  اســتــعــادة  إلــى  الــذي يطمح  إسبانيا، 
فــي املــســابــقــة الــقــاريــة. ووصــلــت كــرواتــيــا إلــى 
الثاني  املــركــز  فــي  ت 

ّ
بعدما حل النهائي،  ثمن 

بــاملــجــمــوعــة الــرابــعــة، بــرصــيــد 4 نــقــاط، فيما 
اكتفت إسبانيا باملرتبة الثانية في املجموعة 
الــخــامــســة، نــتــيــجــة حــصــولــهــا عــلــى 5 نــقــاط، 
جراء فوزها في مباراة وحيدة، وتعادلها في 
مــواجــهــتــني. وبــنــفــس الـــيـــوم، يــطــمــح منتخب 
فــرنــســا بــطــل مــونــديــال 2018 إلـــى الــبــقــاء في 
»يورو 2020«، عندما يواجه منافسه منتخب 
ــيـــونـــاال«،  ــا نـــاسـ ــ ــنـ ــ ــرا فــــي مــلــعــب »أريـ ــويـــسـ سـ

وبخاصة  بوخارست،  الرومانية  بالعاصمة 
أن نـــجـــمـــه كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة اســـتـــعـــاد حــاســتــه 
الــتــهــديــفــيــة مــــرة أخـــــرى، عــقــب غـــيـــاب عـــن هز 

الشباك دام ملدة 5 سنوات.
ووصـــلـــت فــرنــســا إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي، بعدما 
تصدرت املجموعة السادسة، برصيد 5 نقاط، 
فيما خطفت سويسرا بطاقة التأهل، كأفضل 

ثالث عن املجموعة األولى، برصيد 4 نقاط.
)16( فــي »يـــورو  وتــخــتــم مــنــافــســات الــــدور الـــــــ
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران،   29 الـــثـــالثـــاء  ــــوم  يـ  »2020
بــمــواجــهــة مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل بـــني منتخب 
إنكلترا الــطــامــح إلــى اســتــعــادة أمــجــاده، أمــام 
أملانيا في ملعب »ويمبلي«  منافسه منتخب 

الــشــهــيــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن. 
وســتــواجــه إنــكــلــتــرا أملــانــيــا فــي بــطــولــة كبرى 
)كأس العالم أو يورو( للمرة الثامنة، أكثر من 
أي منافس آخر مع منتخب »األسود الثالثة«، 
ــر مــــرة قــضــت فــيــهــا إنــكــلــتــرا على  وكـــانـــت آخــ
األملان في األدوار اإلقصائية لبطولة كبرى في 

نهائي كأس العالم 1966.
ــتـــالقـــي الـــســـويـــد  ــوم، فـــسـ ــ ــيــ ــ ــ ــي نـــفـــس ال ــ أمــــــا فـ
منافستها أوكرانيا، التي استطاعت الوصول 
إلــــى ثــمــن الــنــهــائــي، بــعــدمــا حــلــت فـــي املــركــز 
الثالث في املجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، 
)16(، عقب  فيما وصلت السويد إلى الــدور الـــ
تصدرها املجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.

يـورو بـازار

منتخب البرتغال أمام 
امتحان صعب ضد 

منافسه منتخب بلجيكا

الــيــورو،  فــي  األول  انــتــصــاره  مــن تحقيق  اإلســبــانــي  املنتخب  ن 
ّ
تمك  ■

عندما تغلب على سلوفاكيا بنتيجة 5ـ0، في الجولة الثالثة من منافسات 
اليورو، بعد تعادل في أول مباراتني، وهي املناسبة األولــى التي يسجل 
خاللها منتخب الروخا خمسة أهداٍف في لقاء واحٍد من اليورو. ولم يكن 
ألفارو  املباراة، بعدما أضــاع نجمه  بداية  منتخب إسبانيا موفقًا خالل 
موراتا ضربة جزاء وهي الثانية تواليًا في هذه البطولة. والتحقت إسبانيا 
بمنتخب هولندا، الذي كان أول منتخب يضيع ضربتي جزاء في مباراة 
نصف نهائي يورو 2000 ضد املنتخب اإليطالي )خسر اللقاء بركالت 

الترجيح أيضًا(، وهو أول منتخب يضيع ضربتي جزاء في لقاء واحد.
كما فشل املنتخب اإلسباني في تسجيل آخر 5 ركالت جزاء، عبر أربعة 
العبني مختلفني وهــم سيرجيو رامــوس في مناسبتني وشــارت رويز 
وجيرارد مورينو وألفارو مورتا، وأصبح منتخب »الروخا« أول منتخب 
يضيع خمس ضربات جزاء تواليًا. ولم يسجل إال 3 ضربات جزاء من 

آخــر 9 ركــالت حصل عليها. ويبدو أن ركــالت الــجــزاء، تعتبر كابوسًا 
للمنتخب اإلسباني، إذ تؤكد أرقام موقع أوبتا، أن إسبانيا حصلت على 
ها أضاعت 4 ضربات وهو أعلى 

ّ
12 ضربة جزاء منذ سنة 1980، غير أن

رقم في اليورو. وسجل البديل فيران توريس الهدف الرابع في املباراة، 
بعد 44 ثانية من إشراكه من قبل املدرب لويس أنريكي، ليصبح صاحب 

أسرع هدف لالعب بديل في اليورو.

■ أوصى االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( بالتطعيم ضد فيروس 
كورونا لحضور بطوالت كرة القدم وخاصة مونديال قطر 2022، مؤكدًا 
أن عــدد اإلصــابــات في بطولة كــأس األمــم األوروبــيــة )يــورو 2020( كان 

منخفضًا للغاية.
وعقد »يويفا« اجتماعا مع وسائل إعالم بقيادة رئيس األطباء في بطولة 
الطبي دانييل  كأس األمم األوروبية زوران باهتيجاريفيتك واملستشار 
الدولية.  القدم  التطعيم إزاء بطوالت كرة  اللقاء  كــوخ. وكــان أحد محاور 
اإللــزامــي على األشخاص  التطعيم  وعقب اإلعـــالن عــن نية قطر فــرض 
الراغبني في حضور مباريات مونديال 2022، أكد كوخ أنهم لم ُيبلغوا 
انتهاء  بعد  مجددًا  املناقشة  في  وأنها قضية ستبدأ  قطر  بغرض  بعد 
بطولة يورو 2020. وتناول االجتماع اإلجراءات األمنية التي سيفرضها 
»يويفا« لنصف نهائي البطولة على ملعب ويمبلي في لندن أمام أكثر من 
60 ألف شخص. وحول عدد اإلصابات خالل البطولة، أكد رئيس األطباء 
أن األرقام منخفضة للغاية وأن معظم طاقم »يويفا« حصل على اللقاح.

دائـــي، كريستيانو رونــالــدو  اإليــرانــي األســطــوري علي  املهاجم  هنأ   ■
على معادلة الرقم القياسي الذي يحمله كأكبر هداف في تاريخ مباريات 
بأنه »بطل كرة قدم عظيم«. وكتب دائي  البرتغالي  املنتخبات، ووصــف 
»التهاني  يوفنتوس:  ملهاجم  مع صــورة  »إنستغرام«  على  عبر حسابه 
لرونالدو، الذي أصبح اآلن على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي 
من  اآلن،  واملعتزل  عامًا(   52( دائــي  ويعتبر  للرجال«.  الدولية  لألهداف 
أفضل الالعبني اآلسيويني في كل العصور وسجل 109 أهداف في 149 
مباراة مع املنتخب اإليراني. وأبرز الالعب اإليراني السابق: »يشرفني أن 
هذا اإلنجاز الرائع يعود إلى رونالدو، بطل كرة قدم عظيم وشخص يهتم 

بالعمل اإلنساني ويمثل مصدر إلهام في جميع أنحاء العالم«.

خــرج منتخب املجر من بطولة كــأس األمــم األوروبــيــة لكرة القدم 2020 
ل صداعًا حقيقيًا في مجموعة املوت السادسة، 

ّ
مرفوع الرأس، بعدما شك

وفرض نفسه في املواجهات التي خاضها، وخطف التعادل أمام منتخبي 
فرنسا وأملانيا بطلي العالم. 

وكاد منتخب املجر أن يفعلها أمام منتخب أملانيا، في املواجهة التي انتهت 
بينهما )2-2(، في ملعب »أليانز أرينا«، لكن خبرة رفاق النجم املخضرم 
توني كروس الكبيرة، حالت دون أن يقع »املانشفات« في حرج كبير أمام 

جماهيره العريضة.
ولم ُيخيب منتخب املجر آمال جماهيره العريضة، بعدما استطاع تقديم 
مواجهة قوية للغاية أمام منتخب فرنسا، بطل مونديال 2018 في روسيا، 

عندما فرض عليه التعادل بهدٍف ملثله بالجولة الثانية.
باختصار يحق ملنتخب املجر الخروج من بطولة »يورو 2020« مرفوع 
الرأس، وبخاصة أنه قّدم كرة جميلة للغاية في املسابقة القارية، وأحرج 
منتخب فرنسا، بطل مونديال روسيا 2018، وكــاد أن ُيقصي منتخب 
أملانيا مــن كــأس األمـــم، إال أن خبرة »املــانــشــافــت«، بطل كــأس العالم في 
بدور  التنويه  مع  الكبيرة،  املفاجأة  تحقيق  دون  حالت   ،2014 البرازيل 
املدرب ماركو روسي، الذي تحدى الظروف الصعبة، وسيكون لنا حديٌث 

عنه حتى لو خرج منتخبه في عدٍد قادم.
قتيبة...

ملعب 
ُحــر

خروٌج برأس مرفوع
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اللقب،  الــبــرازيــل، حاملة  انــتــزعــت 
ــر  ــيــ ــــق األخــ ــــرمـ ــالـ ــ ــًا بـ ــيــ ــدلــ فـــــــــوزًا جــ
عــلــى كــولــومــبــيــا 2-1 فــي ريـــو دي 
ــيــــرة من  جـــانـــيـــرو، ضــمــن الـــجـــولـــة قــبــل األخــ
لكرة  أميركا  كــوبــا  لبطولة  املجموعات  دور 
بثالثة  الجيد  سجلها  على  لتحافظ  الــقــدم، 

انتصارات متتالية.
بمنحى سلبي،  املــبــاراة  الــبــرازيــل  واستهلت 
عندما افتتح جناح بورتو البرتغالي لويس 
ــاش الــتــســجــيــل لــكــولــومــبــيــا فـــي الــدقــيــقــة  ــ ديـ
الــعــاشــرة مــن كــرة أكــروبــاتــيــة مقصية فائقة 

الروعة من داخل املنطقة.
لكن املضيف، خطف الفوز في نهاية املباراة 
ــى عــبــر روبـــرتـــو  ــ مـــن كـــرتـــني رأســـيـــتـــني، األولــ
فيرمينو )78(، والثانية في الدقيقة العاشرة 
مــن الــوقــت الــبــدل مــن ضــائــع لــالعــب الــوســط 

كازيميرو.
ورافـــق نهاية املــبــاراة اعــتــراضــات كثيرة من 
الـــطـــرف الـــكـــولـــومـــبـــي، عــلــى صــحــة تسجيل 
الكرة  ارتــّدت  بعدما  األول،  البرازيلي  الهدف 
 
ً
خطأ بيتانا  نستور  األرجنتيني  الحكم  من 

خالل بناء الهجمة.
وتــعــيــش الـــبـــرازيـــل فـــتـــرة رائـــعـــة مـــع عــشــرة 
املسابقات،  مختلف  فــي  متتالية  انــتــصــارات 
 شـــبـــاكـــهـــا بـــعـــد ســت 

ّ
وهــــــذا أول هـــــدف يـــهـــز

مــبــاريــات. ورفــعــت الــبــرازيــل الــتــي كــانــت قد 
النهائي، رصيدها  ربــع  إلــى  تأهلها  ضمنت 
إلــى 9 نقاط من ثــالث مباريات، مقابل 4 من 

أربع لكولومبيا التي تأهلت أيضًا.
وفي املجموعة عينها، تعادلت اإلكوادور مع 
البيرو 2-2، لترفع األخيرة رصيدها إلى أربع 

نقاط واألولى إلى نقطتني.
وخالفًا ملبارياته األخيرة مع »سيليساو«، لم 

البرازيل تهزم 
كولومبيا

أميركا  كوبا  في  كولومبيا  على  صعب  فوٍز  تحقيق  في  البرازيل  نجحت 
المقامة على أراضيها، رغم تأخرها في النتيجة من الدقيقة العاشرة، قبل 

أن تقلب الطاولة في آخر أنفاس اللقاء

3031
رياضة

يسجل النجم نيمار، لكنه أصاب القائم )65( 
ووجد رأس كازيميو في الحركة األخيرة من 

ركنية.
وأجــرى املــدرب تيتي الــذي يستفيد من هذه 
 ،2022 ملــونــديــال  فريق جيد  إلعـــداد  البطولة 
تــبــديــالت عـــدة، ودفـــع بخمسة العــبــني جــدد، 

مقارنة باملباراة األخيرة مع البيرو.
ليلعب  الــدفــاع  قلب  إلــى  ماركينيوس  وعـــاد 
بـــجـــانـــب زمـــيـــلـــه الـــســـابـــق فــــي بــــاريــــس ســـان 

جرمان، الفرنسي املخضرم تياغو سيلفا.
كــــوادرادو، العــب يوفنتوس اإليطالي:  وقــال 
املــبــاراة بقرار مماثل،  »مــن املحزن أن نخسر 
 املــجــهــود الــــذي قــمــنــا بـــه أمــــام أحــد 

ّ
بــعــد كــــل

أفضل الــفــرق فــي الــعــالــم«. تــابــع: »حكم يملك 
العالم،  كــأس  خبرة دولية كهذه وشــارك في 
ــاراة. لـــم نــتــجــاوز  ــبــ  ويـــــؤذي املــ

ً
يــرتــكــب خــطــأ

«. وما زاد الطني بلة، إضافة 
ّ
ــط

َ
تلك الحركة ق

عـــشـــر دقــــائــــق مــــن الــــوقــــت الــــبــــدل مــــن ضــائــع 
وتسجيل  الكولومبية،  االحتجاجات  بسبب 

البرازيل هدف الفوز في اللحظات األخيرة.
القدم،  لكرة  الــبــرازيــل  مــدرب منتخب  ونسب 
انتصار  »تيتي«،  باتشي  لــيــونــاردو  أديــنــور 
الــســيــلــيــســاو إلــــى الــتــبــديــالت الــتــي قــــام بها 
ــذي انــتــقــد  ــ ــاء املــــبــــاراة، فـــي الـــوقـــت الـ ــنـ فـــي أثـ
مؤتمر  وفــي  والتحكيم.  امللعب  أرضــيــة  فيه 

أنه  أكــد تيتي  الــلــقــاء،  انــتــهــاء  صحافي عقب 
حــني يــبــدأ الــفــريــق بــخــســارة يــجــب أن يخرج 
ــفــــرص، مــشــيــرًا إلــــى أن الـــبـــرازيـــل  ويــخــلــق الــ
فعلت ذلك من خالل التبديالت التي أجراها 
في الشوط الثاني الذي انتهى بوجود ستة 

العبني هجوميني بالفريق.
وأوضـــــح مــــدرب مــنــتــخــب الـــكـــنـــاري أن »هـــذا 
الــعــالــي مــن خالل  املــكــون تحقق مــن التركيز 
مرة  الفريق  أهلت  التي  املناسبة  التبديالت 
ــرى، والــفــضــل يــعــود إلـــى الــالعــبــني الــذيــن  أخــ
جيدة،  بتمريرات  وقــامــوا  السيطرة  أحكموا 
كــان لديهم هذه  املــبــاراة  الذين دخلوا  أولئك 
إنـــزال كــل من  التبديالت  الــقــدرة«. وتضّمنت 
ــو فــيــرمــيــنــو وغـــابـــيـــغـــول وإيـــفـــرتـــون  ــرتــ روبــ
لــودي  باكيتا وريــنــان  ولــوكــاس  سيبولينيا 
لالنضمام إلى نيمار في الهجوم. وأقر تيتي 
بــأنــه مــن خـــالل الــتــركــيــز عــلــى الــهــجــوم بهذا 
ــدر، خـــاطـــرت الـــبـــرازيـــل بــاســتــقــبــال مــزيــد  ــقـ الـ
من األهـــداف من خــالل هجمات مــرتــدة، لكنه 
أوضـــح أنــه كــان سيخاطر أيــضــًا بــأن يتوتر 

الالعبون لعجزهم عن قلب النتيجة.
وعـــــزا املــــــدرب جـــانـــب مـــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
إلــى سوء  النتيجة  لقلب  الــبــرازيــل  واجهتها 
حـــالـــة مــلــعــب نــيــلــتــون ســـانـــتـــوس بـــريـــو دي 

جانيرو، الذي كان قد انتقده من قبل.
: »يجب فهم املباراة في اإلطار 

ً
وأوضح قائال

الـــذي يحيط بــهــا، وملعب فــي حــالــة متردية 
املقبول  للغاية يضر باللقاء برمته. من غير 
ــن فـــريـــقـــني رفــيــَعــي  أن يــلــعــب ريــــاضــــيــــون مــ
املــســتــوى ويــلــعــبــان فـــي أوروبـــــا عــلــى ملعب 
بهذا الوضع«. وانتقد تيتي األداء التحكيمي 
لأرجنتيني نيستور بيتانا، لكنه فضل في 
الــنــهــايــة الـــتـــزام الــصــمــت وعـــدم الــخــوض في 

تيتي أكد أن فوز 
البرازيل جاء بفضل تبديالته 

الصحيحة

بيرو واإلكوادور يتعادالن 2-2
تعادلت البيرو مع اإلكــوادور 2-2 في املباراة التي أقيمت بينهما بدور مجموعات كوبا 
بــهــدف مــن نيران  الــشــوط األول  الــقــدم. وتقدمت اإلكــــوادور فــي منتصف  لــكــرة  أميركا 
صديقة، سجله ريناتو تابيا )23(. عّزز أيرتون بريسيادو النتيجة قبل الدخول إلى غرف 
 من خالل 

ً
املالبس )45+3(، لكن البيرو رّدت سريعًا بعد االستراحة، فقلصت الفارق أوال

جانلوكا البادوال )49(، ثم عادل مهاجم الهالل السعودي أندري كاريو )54(. وسيتقرر 
مصير املجموعة، األحد، عندما تلعب البرازيل مع اإلكوادور والبيرو مع فنزويال األخيرة 

)نقطتان(. وتتأهل أول أربعة منتخبات من املجموعتني إلى الدور ربع النهائي.

براغانتينو يهزم بالميراس ويتصدر الدوري البرازيلي
فاز براغانتينو على بامليراس 3-1 ليتأهل لصدارة جدول الدوري البرازيلي لكرة القدم، 
بفضل هاتريك للمهاجم يتالو جوزيه الذي يتصدر اآلن قائمة هدافي املسابقة بأربعة 
أهــداف، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة منها. ورفع براغانتينو، اململوك لشركة 
أتلتيكو  بنقطتني عن  الــصــدارة، مبتعدًا  نقطة في  إلــى 14  النمساوية، رصيده  بــول  رد 
باراناينسي، الذي لعب مباراتني أقل، وبإمكانه العودة ملكانه. بينما تجمد رصيد بامليراس 
عند عشر نقاط من ست مباريات ليحل في املركز الرابع بالجدول، بفارق نقطة خلف 
فورتاليزا. وسقط فورتاليزا خارج أرضه أمام حامل اللقب، فالمنغو، 2-1، حيث سجل 
هدفي الفوز ألصحاب األرض املهاجم برونو هنريكي، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط من 
أربع مباريات وليحل في املركز السابع. وفي الجولة نفسها فاز أتلتيكو غويانيينسي 
على ضيفه فلومينينسي بهدف نظيف جاء في الدقائق العشر األخيرة تكفل بتسجيله 
الالعب ناثان سيلفا، ليرفع الفريق رصيده إلى عشر نقاط أيضا ويحتل املركز الخامس.

برشلونة يجدد العشب على ملعب كامب نو
بدأ نادي برشلونة بتجديد العشب على ملعب كامب نو استعدادا للموسم املقبل، وهو 
عمل يجري كل صيف في السنوات األخيرة، وسينتهي خالل األسبوع األخير من يوليو/ 
تموز املقبل، لتنظيم بطولة كأس جوان جامبر واستضافة املسابقات الرسمية في أفضل 
الظروف. ويبدأ التغيير بإزالة التربة السطحية وطبقة الجذور واأللياف والرمل، على الرغم 
الرمل وخلطه بآخر جديد يتمتع بصفات  أنــه ستتم إعــادة استخدام جــزء من هــذا  من 
الجديدة،  العشب  طبقات  وضــع  يتم  القاعدة،  تسوية  بعد  مناسبة.  وميكانيكية  زراعــيــة 
ويجري تنفيذ هذه املهمة في الليل لالستفادة من الظروف املثلى لدرجة الحرارة والرطوبة. 
ويستخدم كامب نو عشبا هجينا منذ أن تم تطبيق هذا النظام في موسم 2017-2016 
من  مزيًدا  النظام  هذا  للخبراء، سيوفر  ا 

ً
ووفق  .%100 بنسبة  الطبيعي  العشب  لتعزيز 

الطبيعي من  العشب  اختيار  العام. ويتم  مــدار  امللعب على  الجر واستقرار  االتساق في 
عدة مشاتل منتشرة في جميع أنحاء أوروبــا، وُينقل إلى برشلونة في شاحنات مبردة 
من  التقليل  بهدف  نفسها  الليلة  فــي  العشب  فــي رصــف  للشروع  النهار  خــالل  تسافر 
إجهاد العملية وتجنب ساعات الحر إلى أقصى درجة، وهذا يعني أن غرس العشب يجري 

بواقع 2000 متر مربع في اليوم، ولكن يتم على هذا النحو ضمان تكيفه املثالي.

بارما يعلن تجديد إعارة األرجنتيني برونيتا عاما آخر
أعلن بارما تجديد إعارة العب الوسط األرجنتيني خوان فرانسيسكو برونيتا لنادي 
جودوي كروز لعام آخر حتى 30 من يونيو/ حزيران من عام 2022. وذكر نادي بارما 
في بيان رسمي، أن »بــارمــا يعلن التوصل التفاق مع نــادي جــودوي كــروز لتجديد 
النهائي«. وخــاض برونيتا  إعــارة خــوان فرانسيسكو برونيتا مع حق خيار الشراء 
آ( مع  القدم )سيري  الــدوري اإليطالي لكرة  )24 عاما(، 12 مباراة وسجل هدفا في 
الوسط  الثانية. ولعب العب  الدرجة  إلى دوري  الجاري  العام  الــذي هبط خالل  بارما، 

األرجنتيني خالل مسيرته في أرسنال ساراندي وبلغرانو وجودوي كروز.

زهير ورد

الــبــرازيــلــي مــارســيــو أمــــوروزو محظوظًا، فقد  لــم يكن املــهــاجــم 
تألق مواطنيه رونــالــدو وريــفــالــدو، فلم يتمتع  بــروزه مع  تزامن 
بحظه مــن الــشــهــرة الــتــي تــتــالءم مــع أرقـــامـــه، خــاصــة مــع نــادي 
أودينيزي اإليطالي الذي كان أبرز محطاته في املالعب األوروبية.
ُولــد أمــــوروزو فــي 5 يوليو/ تــّمــوز مــن عــام 1974، فــي مقاطعة 
املشاركة  فكانت  البرازيل  منتخب  مع  أبــرز محطاته  أما  باهيا، 
السامبا، حيث  منتخب  بها  ــوج 

ُ
ت التي   ،1999 أميركا  كوبا  في 

أعاد  الــذي  القوي  الهجوم  كــان برفقة ريفالدو ورونــالــدو ثالثي 
واقــتــرنــت مسيرة  قــارتــه.  فــي  الهيمنة  إلـــى  الــبــرازيــلــي  املنتخب 
أموروزو في بدايتها بالنجاحات، فقد خاض أول تجربة خارج 
البرازيل في اليابان بعدما انضم إلى طوكيو فاردي على سبيل 
اإلعارة موسم 1992ـ1993، وتّوج معه بالدوري ليعود بعدها إلى 
البرازيل وانضم إلى فاالمنغو قبل انتقاله إلى أودينيزي اإليطالي 

الذي كان بوابته نحو التألق والشهرة في عام 1996.
وكّون برفقة األملاني بيروف ثنائيًا قويًا قاد أودينيزي إلى املركز 
الخامس، وعند رحيل بيروف إلى ميالن، تخوفت الجماهير من 
إمكانية فشل الفريق بعد خسارة أبرز العٍب في صفوفه، لكن 
أموروزو تولى قيادة الهجوم وساعد الفريق في الحصول على 

املركز السابع إلى جانب إنهاء املوسم في املركز األول لترتيب 
الــهــدافــني برصيد 22 هــدفــًا. وكـــان مــن الطبيعي أن يــرحــل عن 
الــذي كان وقتها من أغنى  أودينيزي، حيث اختار فريق بارما 
الفرق اإليطالية دفع 30 مليون يورو من أجل االنتفاع بخدماته. 
ــبــدايــة املــشــجــعــة، فـــإن اإلصـــابـــات حــرمــتــه مـــن الــظــهــور  ــم ال ورغــ
ـــه لــم يــشــارك كــثــيــرًا مــع منتخب 

ّ
املــتــواصــل مــع الــفــريــق، كــمــا أن

الفريق كان  السامبا رغم أن نتائج بارما لم تكن كارثية ولكن 
حينها يعيش أفضل املراحل في مسيرته.

إليه  انتقل  الــذي  الجديدة، مع دورتموند  أمـــوروزو  بداية  وكانت 
مقابل 25 مليون يورو في موسم 2002ـ2002، بحثًا عن إعطاء 
مسيرته دفعًا قويًا، وأثبت صاحب أغلى صفقة في البوندسليغا 
ه يستحق املبلغ الذي دفعه فريقه فتوج بالدوري 

ّ
في تلك الفترة أن

األملاني وتصدر ترتيب الهدافني.
ويمكن القول إن اإلصابات هي التي حرمت أموروزو من نحت 
مسيرة أفضل، ذلك أن تكّرر غياباته جعل كل مدرب يبحث عن 
حل بديل، كما أن اإلصابات جعلت مــردوده يتراجع كثيرًا وال 
يقدر على تأكيد مستواه الجيد، ذلك أن تتويجه هّدافًا للدوري 
ـــه العــب قـــادر على صنع 

ّ
اإليــطــالــي ثــم األملــانــي يثبت بــال شــك أن

الــذيــن توجوا  السامبا،  مــن منافسة نجوم  الــفــارق وكــان قريبًا 
بمونديال 2002 بغيابه.

مارسيو أموروزو

على هامش الحدث

حرمت اإلصابات المتالحقة، النجم البرازيلي السابق، مارسيو أموروزو، 
من المشاركة في بطولة كأس العالم 2002، والتتويج مع رفاقه

البرازيل حققت 
الفوز الثالث 
في دور 
المجموعات 
)كارل دي سوزا/
فرانس برس(

)Getty  نيمار

هذا األمــر. وقال املــدرب البرازيلي: »أنا آسف 
ملا سأقوله، لكن أود أن أقول إن بيتانا عليه 

أن... يجب عليه أن...« دون أن يكمل عبارته.
من جانبه، صّرح املــدرب رينالدو رويــدا، في 
: »مــن 

ً
ــائـــال ــاراة، قـ ــبــ مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد املــ

املؤسف بال شك أن كل جهد الفريق قد ضاع 
فــي كـــرة ثــابــتــة كــنــا قــد تــدربــنــا عــلــيــهــا، وفــي 

النهاية كلفنا ذلك مجهود مباراة رائعة«.
وأكـــد رويـــدا أن هــدفــي الــبــرازيــل كــانــا نتيجة 
عندما  األول  لتركيزهم،  الكولومبيني  فقدان 

أكثر دقة  أن نكون  إلــى  وتــابــع: »كنا بحاجة 
فــي الهجمات املــرتــدة واالســتــفــادة مــن تقدم 

خطوط املنتخب البرازيلي«.
الـــحـــكـــم  كـــــــان  إذا  ــا  ــمــ عــ ســـــــــؤال  ــلــــى  عــ وردًا 
ــر فــي  ــ األرجـــنـــتـــيـــنـــي نــيــســتــور بــيــتــانــا قــــد أثـ
نتيجة املـــبـــاراة بــعــدم إلــغــاء هـــدف الــبــرازيــل 
بـــه، امتنع  األول، بــعــد أن اصــطــدمــت بــالــكــرة 
رويدا عن اإلجابة، وقال: »ليس لدي ما أقوله 
عـــن هــــذا املــــوقــــف«. وبـــذلـــك، حــافــظــت حــامــلــة 
الــلــقــب عــلــى صــدارتــهــا املــنــفــردة للمجموعة 

الكرة بالحكم قبل أن يحرز منها  اصطدمت 
فــي  والـــثـــانـــي  األول،  ــهــــدف  الــ ــيـــون  ــلـ ــرازيـ ــبـ الـ
ــاراة بــســبــب قلة  ــبـ الــدقــيــقــة املـــائـــة مـــن عــمــر املـ

التركيز في ركلة ركنية للمنتخب الكناري.
وأضاف: »لقد كانت مباراة قوية أظهر فيها 
املــنــتــخــب الــكــولــومــبــي الــكــثــيــر مـــن االلـــتـــزام 
والــشــخــصــيــة الــرائــعــة والــرغــبــة فـــي تحقيق 
نتيجة جيدة«. وأكد رويدا أن كولومبيا كان 
بإمكانها الفوز باملباراة إذا هاجمت البرازيل 
عندما تقدمت بكل خطوطها وأهملت الدفاع.

بالعالمة الكاملة )9 نقاط(، فيما تكبد »لوس 
كـــافـــيـــتـــيـــروس« الـــخـــســـارة الـــثـــانـــيـــة تـــوالـــيـــًا، 
ليتجمد رصــيــدهــم عــنــد 4 نــقــاط فـــي املــركــز 
الثاني مؤقتًا مــن 4 مــبــاريــات )فـــوز وتــعــادل 
وخسارتان(، وضمن كالهما التأهل إلى ربع 
الــنــهــائــي. وفـــي الــجــولــة األخـــيـــرة يـــوم األحــد 
املـــقـــبـــل، ســتــلــعــب الـــبـــرازيـــل أمـــــام اإلكـــــــوادور 
كولومبيا  فيما ستحصل  الــصــدارة،  لتأكيد 

على راحة.
)فرانس برس، إفي(

ريفيلينو: نيمار يستحق وجه رياضي
التواجد بالجيل الذهبي

السابق«،  البرازيل  منتخب  »أسطورة  كشف 
روبرتو ريفيلينو، عن قناعته التامة بأحقية 
تـــواجـــد الــنــجــم نــيــمــار دا ســيــلــفــا، واملــهــاجــم 
األساسية  التشكيلة  فــي  رومــاريــو،  السابق، 
العالم  أبــهــر  الـــذي  »السيليساو«،  لـ الذهبية 
املكسيك عــام 1970،  حينها، وفــاز بمونديال 
مؤكدًا أنهما كانا سيلعبان بداًل من توستاو.
وقال ريفيلينو في برنامج »إس بي تي أرينا 
الــتــلــفــزيــونــي: »فـــي عـــام 1970، كـــان بــمــقــدور 
نيمار دا سيلفا أن يلعب. كان يستحق اللعب 
في منتخب عام 1970، بسبب جودته كالعب 
كرة قدم، وكان من املمكن إخراج توستاو من 
التشكيلة. وكان من املمكن أن يلعب روماريو 

أيضا في منتخب 1970 بدال من توستاو«.
السابق«،  البرازيل  منتخب  »أسطورة  ويرى 
روبرتو ريفيلينو، أن النجم نيمار دا سيلفا 
أفضل العب في »السيليساو« الحالي، الذي 
يــشــارك فــي بطولة كــوبــا أمــيــركــا، ويــعــد أحد 
أبرز املرشحني لخطف لقب املسابقة القارية، 

والحفاظ عليه، بعدما حققه في عام 2019.
ــــورة بــيــلــيــه وجـــيـــرســـون،  ــطــ ــ وبـــجـــانـــب األســ
ــاو، وجـــيـــرزيـــنـــيـــو، كـــــان ريــفــيــلــيــنــو  ــتــ وتــــوســ
جزءًا ال يتجزأ من خماسي الهجوم الشهير 

الفني  املــديــر  كــان يعتمد عليه  الــذي  للغاية، 
ــذاك، زاغـــالـــو، املــعــروف  ــ ملــنــتــخــب الــســامــبــا آنــ
بــلــقــب »الــثــعــلــب الــعــجــوز«، الــــذي فـــاز بكأس 
العالم على األراضي املكسيكية في عام 1970.
وانــتــقــد نــجــم كــوريــنــثــيــانــز الــســابــق واملعلق 
الــتــلــفــزيــونــي الــحــالــي، املــديــر الــفــنــي الــحــالــي 
لــلــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي، تــيــتــي، لــعــدم تغيير 
ــنـــاد املــهــمــة  أســلــوبــه فـــي الــلــعــب واقـــتـــرح إسـ
لريناتو جاوتشو، الذي ترك نادي جريميو، 

ويتردد اسمه بقوة لخالفة املدرب الحالي.
الذكرى األروع لدى  ويعد مونديال املكسيك 
جماهير منتخب البرازيل، ألن كل شيء كان 
طريقة  بــســبــب  »الــســيــلــيــســاو«،  فـــي  مختلفًا 
تناقل الكرة بني بيليه وجيرزينيو وتوستاو 
وريــفــيــلــيــنــو وجــيــرســون وكـــارلـــوس ألــبــرتــو 
وغيرهم، ما جعل الجميع يطلق عليهم لقب 

»السحرة«.
ــلـــى بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم فــي  ــلــــق عـ لـــقـــد أطــ
املكسيك عام 1970، لقب مونديال بيليه، ألنه 
ــر لنفسه مــكــانــًا بــني أســاطــيــر الــســاحــرة 

ّ
ســط

اللقب  اســتــطــاع تحقيق  بــعــدمــا  املــســتــديــرة، 
منتخب  وأصبح  تاريخه،  في  الثالثة  للمرة 
البرازيل، الفريق الوحيد الذي يحتفظ بكأس 

جول ريميه السابقة إلى األبد.
وفي املباراة النهائية، أمام إيطاليا في ملعب 
»اآلزتيك« الشهير بكى بيليه في مناسبتني، 
ــه ســـيـــخـــوض آخـــر  ــ ــقــــن أنــ ــا أيــ ــنـــدمـ األولــــــــى عـ
مواجهة له في كأس العالم، والثانية، عندما 
اســتــطــاع رفــع كــأس املــونــديــال، وبــخــاصــة أن 
لــن يــتــكــرر وفــاز  الــبــرازيــل قـــدم أداء  منتخب 
أهـــداف مقابل هــدف وحــيــد، أجملها  بأربعة 
ذلـــك الـــذي تنقلت فــيــه الــكــرة بــني األســاطــيــر، 
ووصلت إلى بيليه، الــذي هيأها بروعة إلى 
والــذي  الخلف،  من  نطِلق 

ُ
امل ألبرتو  كارلوس 

الــِشــبــاك. ولتكتمل فرحة  فــي  قــّويــة  دهـــا  ســـدَّ
ــل هــدفــًا رائــعــًا بــكــرة رأسية  بيليه، فــإنــه ســجَّ
عاليًا  رفعه  عندما  جيرزينيو  معه  واحتفل 

دها تاريخ كأس العالم.
َّ
في لقطٍة خل

لكن رغم كل شيء، فإن بيليه يقول إن مباراته 
األفــضــل فــي مــشــواره كــانــت فــي الــــدور األول 
ــام إنــكــلــتــرا ألنـــه كـــان يــتــوق إلـــى مــواجــهــة  أمــ
اإلنكليز أبطال العالم في 1966، بينما كانت 
الــعــالــم عــاَمــي 1958 و1962  الــبــرازيــل بــطــلــة 
 وصــنــع هدف 

ً
ُمــذِهــال أداء  م فيها بيليه  وقـــدَّ

أفضل صــّدة في  جيرزينيو بروعٍة وشهدت 
الــتــاريــخ مــن الــحــارس جـــورج بانكس لكرته 

الرأسية.
)العربي الجديد(

كوبـا           أميركا
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