
لــو جـيــديس في الــدقــيــقـة  60من
ــبـاراة ــبـاراة. أول تــهــديــد في ا ا
كـان من اجلـانب البـرتـغـالي حيث
سدد برونو فيرنـانديز تسديدة من
حـدود مـنـطـقة اجلـزاء في الـدقـيـقة
11 أمـسك بـهـا احلـارس سـيـلـس
بــســهــولـة. واســتــمــرت مــحـاوالت
الـبـرتـغال بـحـثًـا عن الـهدف األول
حــيـث ســدد جـــوزيه فــونـــتي كــرة
رأسيـة في الدقـيقة  29تصـدى لها
. وخالل النصف احلارس سيلس
ـــبــــاراة كـــان ســــاعـــة األولـى من ا
اجلـــانب الــبــرتــغـــالي هــو األكــثــر
خــطـورة بـاعـتـمـاده عـلى الـضـغط
ـتـواصـلـة الـعـالي والـتـســديـدات ا
علـى مرمى سـيلـس ودون أي رد
ـنـتـخب الهـولـندي فـعل يُـذكر من ا
والـذي اكــتـفـى فـقط بــاالسـتــحـواذ
الــســلــبي. وانــتــهى الــشـوط األول
بـالـتـعـادل الــسـلـبي بـدون أهـداف
ـــنــتــخـب الــبــرتـــغــالي كــان لــكن ا
األفضل من نظيـره الهولندي. ومع
بـدايـة الـشـوط الـثـاني قـرر رونـالـد
دير الفـني لهولـندا الدفع كومـان ا
بـبرومـيس بـدال من رايـان بابل ثم
بـــــدوني فـــــان دي بـــــيـك بـــــدال من
ستيفن بيرجوين وأخيرًا لوك دي
يـــــوجن بـــــدال من مـــــارتن دي رون.
وجـاءت أخـطــر فـرصـة لـلــمـنـتـخب
الـهـولــنـدي في الـدقــيـقـة 56 حـيث
اســتـغل بـرومــيس تـمـريـرة من دي
رون وســـدد عــلى مـــرمى احلــارس
باتريـسيو الذي بـدوره حولها إلى
ركــلــة ركـــنــيــة. واقــتص جــيــديس
الهـدف األول للبرتـغال في الـدقيقة
60 حيث استلم تمريرة من زميله
بــيــرنــاردو ســيــلــفــا وســدد بــقــوة
. أقــصى يـسـار احلـارس سـيـلـسـ
وجنح اخلط الدفاعي للبرتغال في
ــــيـــز ضـــد الــــصـــمــــود بـــشــــكل 
مـحـاوالت الـهـولــنـديـ لالخـتـراق
والـعـودة في الـنتـيـجـة عبـر ديـباي
وبروميس. وكـاد برونو فيـرنانديز
ــنـتــخب أن يُــضــاعف الــنــتــيــجــة 
الــبـرتــغــال حـيث أرسـل تـســديـدة
صــاروخـــيـــة من خـــارج مــنـــطـــقــة
اجلــــزاء تـــصـــدى لـــهـــا احلـــارس
يـاسـبـر سـيلـسـ في الـدقـيـقة 80.
ــديـر وقــرر فـرنــانـدو ســانــتـوس ا
الـــفــني لــلــبــرتـــغــال الــدفع بــأولى
أوراقه حيث أشرك رافا سيلفا بدال
مـن صـــاحب الــــهـــدف جـــونـــزالـــو

AZZAMAN SPORT

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 . Issue  6373 Tuesday 11/6/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6373  الثالثاء 8 من شوال 1440 هـ  11 من حزيران (يونيو) 2019 م

 ôU Ë ≠ Êb

ـيـدان انــتـهت إحـدى مــبـاريـات الـدوري األوكـرانـي لـكـرة الـقــدم بـنـزول مـشـجــعي الـفـريق اخلــاسـر إلى أرض ا
والهـجـوم عـلى حـكم الـلـقـاء بـالـكـراسي. وشـهـدت مـبـاراة إيـاب تـفـادي الـهبـوط مـن دوري الدرجـة األولى والـتي
جمعت فريق فول بـضيفه كارباتي قبيل حلظات من صفارة النهايـة احتدام العبي الفريق عندما كانت تشير
النـتيجة إلى تـقدم الضيوف 1-3 عـقب ركلة جـزاء منحهـا حكم اللقـاء من خطأ كـلف العب فول بطـاقة حمراء.
يدان عـدد من مشجعي فول الذين هجموا بكراسي ما أثار حفيظـة أصحاب األرض وجمهوره ليقتحم أرض ا
ـلعب بغيـة االعتداء على حـكم اللقاء قـبل أن يتدخل العبـو فول في محـاولة حلماية  اقتالعـها من مدرجات ا
ـباراة صفارة الـنهاية سـريعا قبل أن يـطلق قدميه للـريح مع مساعديه طاقم الـتحكيم من االعـتداء. وأعلن حكم ا
متـجنـب ضـربة مـحتمـلة من كـرسي طائـر على رؤوسـهم. يذكـر أن مبـاراة الذهـاب انتـهت بالـتعـادل السـلبي ب
ركـز الـعاشـر في الئـحـة ترتـيب الـدوري األوكـراني فيـمـا تـوج شاخـتـار بطال الـفريـقـ ويـحتل فـريق كـاربـاتي ا

للمسابقة للمرة الثانية عشر في تاريخه.
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قـال رئـيس االحتـاد الـتـونـسي لـكرة
الــــقــــدم وديـع اجلــــريء اول امس
األحــــــد إن الــــــتــــــرجـي تــــــعــــــرض
لـ"مــظــــــــــلـمـة صـارخـة" بـعـد قـرار
الـكــاف بـإعــادة إيـاب نــهـائي دوري

أبطال إفريقيا. 
وأضــاف اجلــريء في تــصـريــحـات
ّ تــمـــــــــــريـر تــلــفــزيـونــيــة: "لــقـد 
رســائل مـشـــــــــــفــرة وخــطــيـرة من
قــــــــــبل الــكــاف تــخــدم مــصــلــحـة

الوداد البيضاوي".
 وتـابع: "أنـا ال أحـكم عـلـى الـنـوايا
لـــكن الــوقـــائع تــؤكــد ذلـك ومــنــهــا
مـعـاقـبة احلـكم جـهـاد جريـشـة وهو
لم يـــــخـــــطئ فـي شيء وتـــــعـــــيــــ
جـاسـامـا وأيـضـا سـيـكـازوي لـلـفار
مع أن إدارة الترجي راسلت الكاف
وطــلــبت بــلــطـف عــدم تــعــيــ أحـد
احلكم فتم تعيينهما االثن مرة

واحدة". 
وأردف: "لقـد وصلتـني مراسـلة يوم
28  آيـــار من الـــكــاف اعـــتــبـــرتــهــا
غــريــبــة نــوعــا مــا حــيث طــالــبــنــا
كـاحتـاد تـونـسـي بـأن نـقـدم ضـمـانا

حــــــول األمــــــور األمـــــــنــــــيــــــة.. و
ـبـاراة االسـتــشـهــاد في اخلـطــاب 
ـــتــــلـــوي واإلفـــريــــقي الـــتي جنم ا
ســــجـــلت نــــزول اجلــــمـــاهــــيـــر إلى
ــيـــدان". وواصل: "لـــكــنـي رفــضت ا
مــطــلب الـــكــاف وقــلت لــهم حــصل
اقتحـام للميـدان في بركان ولم يقع
طـــلـب هــذه الـــوثـــيـــقــة مـن االحتــاد
غربي قبل مباراة الذهاب لنهائي ا
دوري أبـــطــــال إفـــريـــقــــيـــا.. وأمـــام
رفــضي قـال لي الــســكـرتــيـر الــعـام
ــــوضــــوع وانس لــــلــــكــــاف (انس ا
ــراســلــة) الـــتي لم أرد أن أحتــدث ا
عــنــهــا من قــبل حــتى ال تــتــكــهـرب
األجـواء". واستـرسل اجلـريء: "قبل
 4ســـاعـــات من انـــطالق مـــواجـــهــة
الـــتــرجـي والــوداد قـــال لي أحـــمــد
ـــــوضــــوع أحـــــمـــــد ســــأســـــر لك 
وأخــبـرنـي أن الـفــار غــيـر مــتــوفـر..
ّ فـطــلـبـت مـنه إعالم الــفـريــقـ و
ذلـك بـالـفـعل ووافق الــطـرفـان عـلى

خوض اللقاء". 
ـلـعب حـ نزل واسـتـطـرد: "نـزلت ا
رئــيس الـكـاف ودخـلــنـا في نـقـاش
ورئــــيـس الـــوداد قــــرر إيــــقـــــــــــاف

ـبـاراة واعـتـرض عـلى اسـتـئـناف ا
اللعب". 

وحــــــــول مــــــــا تــــــــردد عـن وجـــــــود
ضـــغـــوطـــات عـــلى رئـــيس الـــكــاف
لتـسلـيم التـرجي كـأس دوري أبطال
إفـــريــقـــيــا أجـــاب: "رئــيـس الــكــاف
رفض فـي الــبـــدايــة مـــنح الـــتــرجي
لـقـبه لـكن حـصل فـيـمـا بـعـد نـقاش
مع الــرئــيس وأعــضــاء في الــكــاف
وكـلـهم وافـقـوا عـلى تـسـلـيم الـلقب
بــــالـــرجـــوع إلـى الـــفـــصل الـ 17من

قانون البطولة". 
وأضـاف رئـيس االحتـاد الـتـونـسي:
"اقـتـنع أحـمـد أحــمـد بـكالم أعـضـاء
الـكــاف وقـدم لـنــا الـتـهــاني وسـلم
الــلـقـب لـلــتــرجي ولألمــانــة رئـيس
احلـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة ووزيــرة
ـوضـوع الــريـاضـة لم يــتـدخال في ا

أبدا". 
وخـتم بـقــوله: "لـنـفــتـرض أن أحـمـد
أحــمـد ســلم الــلــقب لــلـتــرجي حتت
ــنح ألفـراد الــضـغــوطــات فـكــيف 
طــاقـم الــتـحــكــيم مــيــدالــيــاتــهم في
البس وهــذا مــوثق في حــجــرات ا
ـيداليات تقاريـر.. فتسـليم احلكام ا

همة". اعتراف ضمني بإنهاء ا
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ديـر الفني للـترجي الرياضي عبر ا
الــتــونــسي مــعــ الــشـعــبــاني عن
اسـفه  الـشـديـد للـقـرار الـذي اتـخذه
االحتـــاد االفـــريـــقـي لـــكـــرة الـــقـــدم
والـقــاضي بــاعــادة  مـبــاراة االيـاب
لــلـــدور الـــنــهـــائي لـــدوري  ابـــطــال

افريقيا. 
وقــال الـشـعـبــاني في حـديث  خصَ
ـــوقع به مـــســـاء اول امس االحـــد ا
الـرســمي لـفـريـق بـاب سـويــقـة: "مـا
قــرره  االحتـاد األفـريـقـــي فـضـيـحـة
كــــبــــرى ألنـه بــــعــــد ان حتـــــــــــدث
اجلـميع عـن الفـار وبـعد ان تـاكدوا
من ان  رواية الـفـار ال توصـلهم الى
شيء غـــيــروا الـــســـبب الى دواعي

امنية. 
وأضاف: على كل نحن قـمنا بالالزم
يـدان واكـدنا انـنـا اقوى من فـوق ا
الـوداد ذهـابـا وايـابـا كـمـا انه عـلى
ـسابقة االفـريقية لم نـتعثر امتداد ا
ـة ." وتابع ولم نـتذوق طـعم  الـهز
الــشـعــبـاني:" لــديـنــا ادارة حـكــيـمـة
ـكنـها الـدفاع ولـها من احلـنكـة ما 
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حـقق مـنـتخب الـبـرتـغال االنـتـصار
عـلى مــنـتــخب هــولـنــدا بـهـدف
دون رد فـي نــهــائي بــطــولـة
دوري أ أوروبــــا مــــســـاء
اول امس األحـــد في مــلــعب
"الـــــــدراجــــــاو". وحـــــــصــــــد
نتخب البرتغالي النسخة ا
األولـى لـلــبــطـولــة وهـو
اللقب القاري الثاني
لهذا اجليل بعد
الـــتــــتـــويج
بــــــكــــــأس

األ
األوروبية
.2016
وســـــجل
هــــــــــدف
ـبـاراة ا
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تلك كلمات تصف إحساسه بعد الفوز اول امس أكد اإلسباني رافائيل نادال أنه ال 
األحـد بـبـطولـة روالن جـاروس لـلتـنس لـلـمرة الـ12 في تـاريخه وفـي الوقت ذاته تـنـبأ
باراة النـهائية النمساوي دومـينيك ثيم. وقال نادال لثيم نافسه في ا ستقـبل واعد 
ـلعب عـقب دقـائق قـليـلـة من تـسلـمه الـكـأس من قـبل أسطـورة أخـرى وهو من داخل ا
رود لـيـفـر "أنت تـعـمل بـشـكل كـبـيـر ولـديك شـخـصـيـة كـبـيـرة أعـلم أن اخلـسـارة
صـعــبـة ولـكـني إذا خـسـرت يـومـا مـا أمــامك فـلن أحـزن". كـمـا وجه الالعب
ـبـاراة ــلك إسـبــانـيـا الــسـابق خــوان كـارلـوس عــلى حـضــوره ا الــشـكـر 
بصـحـبة ابـنته إلـينـا. ولـكن أكثـر الكـلمـات إثـارة وحمـاس كانت من نـصيب

فريقه بقيادة مدربه كارلوس مويا الذي رافقه عم الالعب توني نادال. 
وأكد نادال مـوجها كالمه لفريقه "منذ وقت قلـيل للغاية لم نكن نعلم إذا ما
كـنت سأنـافس هنـا أم ال الفـوز بـهذه الـكأس يـعني لي الـكثـير أشـكركم

عقدة". كثيرا على مساندتي ودعمي خالل هذه األوقات ا

العب هـندوراس بـعـد تدخل عـنيف
ضـــد آرثــــر العب وسط الــــبـــرازيل
ـــبـــاراة. وجــعل الـــذي لم يـــكــمل ا
فـيلـيب كوتـينـيو الـنتـيجة -3صفر
من ركلة جزاء في الدقيقة 37  كما
ــــرمى. ســــدد مــــرتــــ في إطــــار ا
وأحرز جيسوس هـدفه الثاني بعد
دقـيـقتـ من بـدايـة الشـوط الـثاني
ثم هز نيريس في مباراته الدولية
األولى الـشــبـاك في الــدقـيــقـة 56.
وأضـاف الـبديل روبـرتـو فـيرمـيـنو
الــهـدف الـسـادس فـي الـدقـيـقـة 65
واختـتم ريتـشارلـيسون الـسبـاعية
قبل 20 دقـيـقـة من الـنـهـايـة. وقـال
جـيـسـوس "لـعـبـنـا بـشـكل جـيد في
ــبـــاراتــ الـــوديــتـــ فــرضـــنــا ا
أسـلـوبــنـا أعـتـقـد أنـنــا اكـتـسـبـنـا
الــثــقـة ومــا يـجــعــلـنــا نــواصل مـا
نـفـعلـه". وتـسـتهـل الـبـرازيل الـبـلد
ـســتـضـيف مــشـوارهــا في كـوبـا ا
أمريكا ضد بوليفيا في ساو باولو
يـوم اجلـمـعـة. وتـسـافـر هـندوراس
إلى جـامـايـكـا إذ تـلـعب ضـدهـا في
اجملــمــوعــة الــثــالـــثــة في بــطــولــة
الـكأس الـذهـبيـة بـجانب كـوراساو

والسلفادور.
—Ëœ«u ù« vKŽ ‚uH²ð pO J*«

ـكسيـكي انتصارا ـنتخب ا حقق ا
صـــعـــبــا وتـــغـــلب عـــلى نـــظـــيــره
اإلكوادوري 2 / 3 في مـبـاراة كـرة
القـدم الوديـة التي جـمعت بـينـهما

جـيـديس ثم جـواو مـوتـيـنـيـو بدال
من بـرونـو فـيـرنـانـديـز واسـتـمـرت
محـاوالت البرتـغال نـحو مُضـاعفة
الــنــتــيــجــة وفــشــلت هــولـنــدا في
العودة في النتيجـة لتستمر عقدة
الـــطــــواحــــ الــــتــــاريـــخــــيــــة في
النـهـائـيـات الـقاريـة مـنـذ الـتـتويج

بيورو 1988.
ـدير وتـقدم فـيرنـانـدو سانـتوس ا
ـنتـخب الـبرتـغـال بالـشـكر الـفـني 
لالعــــــبـــــيـه عـــــلـى أدائـــــهـم خالل
االنـتــصـار عـلى هـولـنـدا (0-1) في
نــــهــــائـي دوري األ األوروبــــيـــة.
وقـال ســانـتــوس في تـصــريـحـات
ــوقع "يــويــفــا" الــرســمـي: "الــفـوز
بــالـنــسـخــة األولى لــلـبــطـولــة أمـر
تـــاريـــخي.. لــــكن اآلن يـــجب قـــطع
خطوة جـديدة إلى األمام". وحتدث
ــبــاراة قـائــلًــا: "لـقــد أدركــنـا عن ا
خـطـورة دي يـوجن.. لم نـكن نـتـكلم
عنه لكننا كنا نعرف أنه إذا تمكنا
من تـقـليص حـريـته سـنكـون أكـثر
ســـــعـــــادة". وأضـــــاف: "لـــــيس من
الــــســـهـل تـــدريـب مـــنــــتــــخب إنه
مـختـلف تمـامًـا عن األنديـة.. هؤالء
الالعـبـون رائـعـون ومــتـحـمـسـون
ـلـعب ولـديـهـم الـدافع عـلى أرض ا
لـلـفـوز". وأكـمل: "خـلـقـنـا خـمس أو
ست فـرص محـققـة لم نـدافع فقط
لـقــد عـرفــنـا كــيف نـهــاجم أيـضًـا..
هــــولــــنــــدا فــــريـق رائع يــــتــــمــــتع
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عن الفـريق وعن حقوقه ولـتعيـد لنا
لــقــبــنــا االفـريــقـي ولـكـن اريـد ان
اســتـغل الــفــرصــة الوجه رســالـة
ـدرب الـوداد الـبـيـضـاوي فـوزي
الـبــنـزرتي الــذي نـحـبـه ونـقـدره
وشـخــصـيـا دربـني سـنـة 2003
وتوجت معه بلـقب الدوري كما
عـمـلت الى جـانـبه في الـترجي
كــمـســاعـد له وفي كـل مـبـاراة
كــــنـــا نــــخـــوضــــهـــا مــــعه في
ـــســابــقــة االفـــريــقــيــة كــان ا
يــذكـــرنــا بـــانــنـــا في خـــدمــة
الــوطن والبـــد من تـــشــريف

الراية الوطنية. 
ولــذلك اقـول له  بــان يـقـول
شـــــهــــادة حـق جتــــاه هــــذا
الوطن..اتهمونا بانه ليس
لــنـا امن في بالدنــا وبـانه
لـــدواعي امـــنـــيــة تـــوقف
الـــــلــــقـــــاء إذا كــــان ذلك
صــحـيـحـا فــلـيـقـله وان
كــــان غــــيـــــر صــــحــــيح
فـلــيـشـهـد بـاحلق وهـو
امـام فـرصـة تـاريـخـية

جتاه  هذا الوط".

وديع اجلريء

الـرســائل". وتـابــعت بـالــقـول: "إنه
عـنـيف ومـدمن مـخـدرات ويـحـتاج
إلى القبض عليه أو إرساله إلعادة

التأهيل. 
في حالته احلالية هو يشكل خطرا
على اجملتمع وتهديدا لنفسه". ورد
مـحــامـيـهــا الـسـابق الــذي اقـتـرح
عــلـيــهـا فــضح نــيـمــار قـائال: "إذا
كانت لديك صور فسـيكون القانون

لـــــــــــصــــــــــاحلـك
وسيحميك.
عـنـدما

بـإمكـانات وقـدرات عالـية يـعرفون
كيفية االستـفادة من نقاط الضعف
لـديك". وعن الـتـتـويـج الثـانـي بـعد
يورو 2016 قـال سـانـتـوس: "هـذه
عالمــــة كـــبــــيــــرة في كـــرة الــــقـــدم
البـرتغـاليـة إذا نظـرنا إلى الوراء
وحتـــديــدًا عــام 2016 ســـنــجــد أن
الـقـائـمـة شــهـدت تـغـيـيـرًا كـبـيـرًا".
وواصل: "هـذه عــمـلـيــة مـســتـمـرة
ـوجـودة ــوهـبـة ا تــوضح مـقـدار ا
في بــلــدنـا.. يــبــدو مــسـتــقــبل كـرة
الـقدم الـبرتغـاليـة مضـمونًـا لكـننا
بحـاجة إلى احلـفاظ عـلى التوازن
ألنهم (الالعبون) يلعبون في أندية
مخـتلفـة بطرق مـختلفـة في جميع
أنــحــاء أوروبــا". وأ بــقـوله: "إذا
كــنت تـريـد الـفــوز يـجب أن تـلـعب
جيـدًا.. لقد فـزنا ألننـا لعبـنا جيدًا

ال يهم األسلوب".
”«—ËbM¼ ÂeNð q¹“«d³ «

أحـرز جـابـريـيل جـيـسـوس هـدفـ
وسجل دافيد نيريس هدفه الدولي
األول في انـــــتــــصــــار الـــــبــــرازيل
الـساحق -7صـفر عـلى هـندوراس
في مـبـاراة وديـة اول امس األحد
اســتـــعــدادا النــطـالق كــأس كــوبــا
أمـريكـا. وافتـتح جيـسوس مـهاجم
مـانـشـسـتر سـيـتي الـتسـجـيل بـعد
ست دقائق بضربة رأس وضاعف
تــيـاجــو سـيـلــفـا الــفـارق بــعـد ذلك
بسبع دقـائق. وطُرد روميـل كيوتو

سيرجيو
بوسكيتس

ــادة". من تــســتــرخي أرســلي لي ا
جـهـته يـصـر نـيـمـار عـلــــــى أن ما
ـدعـــــــــيـة لـيس سوى تـتـهـمه به ا
أكاذيــــــــــب وافتراءات وأن كل ما
حـــدث بــيــنـــهــــــــــمـــا كــان بــرضى

 . الطرف
ورد الـنــجم الــبــرازيـلي فـي شـريط
بـــثه عـــبــر "إنـــســتــــــــــــغــرام" أنه

ضحية "فخ" نصب له.
 مـشـيـرا إلى أن احلــــــــــقـيـقة "هي
عـكس (االتهـامات) تـمـاما" عـارضا
في الــــــــشــــــــريط الــــــــرســـــــــــــــائل
ــتـــبـــــــــــــادلــة الـــطــــــــويـــلــة ا
مــــــع الــشـابــة عــلى تــطــبـيق
ــــــــــــــا "واتـــــــســـــــــــــاب" 
فـــيـــهــــــــــــــا صـــور عـــاريــة
تـسـلــمـهـا مـنــهـا مع إخـفـاء
اســـمـــــــــهـــا مــا اســـتــدعى
الــــشــــرطــــة الـــبــــرازيــــلــــيـــة
الســتــجــوابه بـتــهــمــة نــشـر

صور فاضحة.

 15,380ألف مــــشــــجع بــــحــــسب
سجالت االحتاد الدولي لكرة القدم
باراة الـثانـية على "الفـيفـا". وفي ا
مـــلــعـب ديــز الب بـــ مــنــتـــخــبي
الـبـرازيل وجامـايـكا فـقـد حضـرها
 17,668ألـف مــــــشــــــجـع والــــــتي
انتهت بفوز البرازيل بنتيجة 3-0.
وانـــخـــفض عـــدد احلـــاضـــرين في
ـباراة الـثـالثـة على مـلـعب اليـانز ا
ريـفـيــيـرا وجـمـعت بــ مـنـتـخـبي
اجنـلـتـرا وأسـكـتــلـنـدا لـيـصل إلى

 13,188ألف مشجع.
مـن جـــانب اخـــر شــــكـــكت مـــدربـــة
منتخب اسكتلـندا للسيدات شيلي
كير في صـحة ضربـة اجلزاء التي
سـجـلـت مـنـهـا إجنـلـتـرا هـدفًا اول
امـس األحـــــــــد خـالل مـــــــــبـــــــــاراة
ـنـتـخـبـ في اجلـولـة األولى من ا
منافسات اجملموعة الرابعة بكأس

العالم 2019. 
وحتــصـلـت إجنـلــتــرا عــلى ضــربـة
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اسـتـمـر انـخـفاض عـدد اجلـمـاهـير
ـبــاريـات كـأس الــعـالم احلـاضــرة 
للـسيدات 2019 في فرنسـا لليوم
الـثـاني عـلى الـتـوالي لـيـبـقى عدد
ـبـاراة االفـتـتـاحـيـة احلـضـور في ا
بـ فرنـسا وكـوريـا اجلنـوبيـة هو
األعــــلى حـــتـى اآلن. مـــنـــذ الـــيـــوم
الــثـــاني من الـــبـــطــولـــة الـــســبت
اضي انـخـفض عدد احلـاضرين ا
ــبـاريـات الــثالث لـيـصل إلى في ا
أقل من رقم 45 ألف مـشـجع وهـو
رقم احلضـور للـمباراة االفـتتـاحية
في يـوم اجلـمـعـة عـلى مـلـعب بارك
دي بـرانس لـيـكـون أعـلى حـضـور
في ذلك الـيـوم  15ألف مـشـجع في
ـانـيـا والــصـ عـلى مـلـعب لـقـاء أ
أوغــــــــيـــــــسـت دولــــــــون. فـي أولى
مـــبـــاريـــات اول أمس األحـــد بـــ
منـتخبي أسـتراليـا وإيطالـيا على
ملعب دي هـاينو حـضر بالـتحديد
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مسـاء اول امس األحد عـلى ملعب
"داالس كـاوبـويـز" بـواليـة تـكـساس
األمريكـية. وافتـتح جوناثان دوس
سـانــتـوس الـتـســجـيل لـلــمـنـتـخب
كـسيـكي في الدقـيقة 28 ثم أدرك ا
أنخيل مينـا التعادل لإلكوادور في

الدقيقة 47. 
ــكــسـيك بــعــدهـا تــقـدم مــنــتـخب ا
بـهـدف لالعب لـويس مـونتـيس في
الــدقــيــقـة 63 ثـم تـعــادل مــنــتـخب
اإلكـوادور مـجـددا عن طـريق إدوار
بـريسـيادو في الـدقيـقة 66 قبل أن
يــســجل لــويس رودريــجــيــز هـدف
الفوز  2 / 3للـمكسـيك في الدقـيقة
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ـبـاراة ضـمن اسـتـعدادات وتـأتي ا
ـكـسـيك خلـوض بـطـولة مـنـتـخب ا
ـنتـخـبات الـكأس الـذهـبـية 2019 
الـكـونــكـاكـاف (أمـريـكــا الـشـمـالـيـة
والـــوســـطـى والـــكـــاريـــبي) الـــتي
تنطلق منـافساتها في 16 حزيران
ــنـتــخب اجلــاري. وســيــتــنـافـس ا
ــكــسـيــكي في الــكــأس الـذهــبــيـة ا
ضــــــمن اجملــــــمــــــوعـــــة األولـى مع
منتـخبات كـندا ومارتيـنيك وكوبا.
كـذلك يـسـتـعــد مـنـتـخب اإلكـوادور
لكـأس أ أمريكـا اجلنوبـية (كوبا
أمريكا 2019) التي تنطلق في 15
حـزيـران وسيـتـنـافس فيـهـا ضمن
اجملـمـوعـة الـثـالـثـة مع مـنـتـخـبـات

أوروجواي واليابان وتشيلي.

جزاء في الدقـيقة 14 بعد مـراجعة
س الكرة تقـنية الـفيـديو بدعـوى 
ـدافعـة االسكـتلـنديـة نيـكوال لـيد ا
دوشـيــرتي لـتــسـجـل اإلجنـلــيـزيـة
نيـكيتـا باريس هدف الـتقدم (1-0)
ـنافس ليـخسر الذي بـعثر أوراق ا
(1-2). وعلقت كير 49 عاما على

ضــــربـــة اجلـــزاء عــــبـــر الــــقـــنـــاة
الرياضية الـبريطانية (بي بي سي
ســـبـــورتس) بـــالـــقـــول: "شـــاهــدت
ضـربـة اجلـزاء ثالث مـرات أعـتـقد
أنـهـا كـانت قـاسـيـة بـعض الـشيء
." لــكـن الـــقـــوانــ هـي الـــقـــوانــ
وأضــافت: "من احملــتــمل أن تــكـون
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أعـرب كريـستيـانو رونـالدو قائـد منـتخب البـرتغـال عن سعادته
بـعــد الـتــتـويج بــلــقب دوري األ األوروبـيــة بـاالنــتـصــار عـلى
ـبـاراة الــنـهــائـيــة عـلى هـولــنـدا (0-1) اول امس األحـد فـي ا
ملعب الـدراجاو في بورتو. ويعـتبر هذا اللـقب الثاني لرونالدو
بقمـيص البرتـغال بـعد قيـادة "برازيل أوروبا" لـلتتـويج بكأس
األ األوروبـــيـــة في فـــرنــســـا عــام 2016. وعن ذلـك قــال
ـوقع "يـويـفـا" الـرسمـي: "لـقد رونــــــــالـدو في تـصـريـحـات 
كـان هذا رائـعًا.. أنـا سعـيـد للـغايـة بعـد الـفوز بـهذه الـكأس
هــنــا أمــام الـشــعب الــبــرتـغــالي". وتــابع جنم يــوفــنــتـوس
اإليـطــالي: "هــذا شـرف عــظـيم لـي". وشـارك رونــالـدو في
مـبـاراتـ فـقط خالل الـبـطـولـة لـكـنه جنح في تـسـجـيل 3
أهـداف جــاءت جـمــيـعــهـا فـي الـدور قــبل الـنــهـائي أثــنـاء

ـثــابـة االنــتـصــار عـلـى سـويــسـرا (1-3). وجــاء هـذا الــلـقـب 
تعويـض معنوي لـ"صاروخ ماديرا" بعـد فشله في قيادة فريقه
نصرم. وسم ا يوفنتوس إلى لقب دوري أبطال أوروبا في ا
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حصل العـب الوسط اإلسـبـاني اخملـضرم سـيـرجـيو بـوسـكـيتس
عـلى إشادة من روبـرت مورينيـو مساعـد مدرب منـتخب إسـبانيا
لويس إنريـكي عقب االنتقادات التي طالته بسبب مستواه خالل
وسم احلالي. ولم يـقدم سيرجيـو بوسكيتس مـستوى جيداً في ا
وسم احلـالي كـما تـرى جمـاهـير بـرشلـونة الفـترة األخـيـرة من ا
حـيث تعـتقـد أنه واحد من األسـباب الـتي تسـببت بـاخلسـارة أمام
لـيفـربـول بـربـاعيـة نـظـيـفـة ضمن إيـاب نـصف نـهـائي دوري أبـطال
أوروبـا ومــغـادرة الـبــطـولـة ومن ثـم اخلـسـارة أمــام فـالـنــسـيـا في
نهـائي كأس مـلك إسبـانيـا. وتواجد سـيرجـيو بـوسكـيتس في قـائمة
واجـهة الـسـويد ضـمن تـصفـيات منـتـخب إسبـانـيا ويـستـعـد حالـيـاً 
كـــأس أ أوروبـــا 2020. وقـــال روبـــرت مـــوريـــنـــو عن ســـيـــرجـــيـــو
بوسـكيتس خالل مـؤتمر صحـفي أقيم اول أمس األحد “بـوسكيتس
رفعـنا مـعنـوياتـنـا كل شخص حـر في التـعـبيـر عن رأيه لكـنه واحد

من أفضل الالعب الذين مروا على كرة القدم .”
وأضاف “أعرفه جيـداً من خالل السنـوات الثالث التي عـملت بها
في بــرشــلـــونــة هــو العب مــثــالـي ألي مــدرب  دائــمــاً مــا يــصل

بحماس عالي وهذا أمر رائع
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كـشـفت صـحيـفـة مـاركا اإلسـبـانـية
عن تـوجـيه جنـيال تـرينـداد الـفـتاة
الــتـي تــتـــهم الـــبــرازيـــلي نــيـــمــار
داسيلفا جنم باريس سان جيرمان
بـاغتـصـابهـا تهـمـة مشـينـة أخرى
لـه. وذكـرت الـصـحـيـفـة اإلسـبـانـية
في تـقـريـر نـشـرته بعـد حـصـولـها
عــلى تــســجــيالت احملــادثــات بــ
تـــريــــنـــداد الــــبـــالــــغـــة 27 عــــامـــا
ومــحـامــيـهــا بــأن تـريــنـداد تــتـهم

نيمار بإدمان اخملدرات. 
وتـقـول تـريـنــداد في الـتـسـجـيالت
إنـهـا "لم تتـخـيل أنـها سـتـعود إلى
ـــنــزل عــلى قــيـــد احلــيــاة" بــعــد ا
ـــزعـــومــة. واقـــعــة االغـــتـــصـــاب ا
وتــضــيف: "كــنـت ســأبــلغ عــنه في
بـــاريس لـــكــنـي كــنت خـــائـــفــة من
عواقب ذلك. يا إلهي إنه مجنون. 
ضربني واغـتصبني كـان مخمورا
ومـــــــخـــــــدرا وقــــــد قـــــــال ذلـك في

الـعـقـوبـة قد أضـعـفت ثـقتـنـا قـليال
في الـبــدايـة لــكن الالعــبـات أعـدن
جتــمــيع صــفــوفــهن بــعــد نــهــايــة

الشوط األول.. 
مـــا أريــد فـــعـــله اآلن هـــو اإلشــادة
بــهـن كــان من الـــرائع أن نـــســجل
هدفا.. اآلن سنرتاح لنعيد جتميع
ــواجــهــة صــفـــوفــنــا ونـــســتــعـــد 
الـيــابـان". وقــالت كــيـر أيــضًـا في
وقع الرسمي تصريـحات نشرهـا ا
للفـيفا: "نعلم أنـنا بحاجـة لتحقيق
الــفــوز في مـــبــاراة واحــدة ولــكن
لــيـس من الــضــروري أن تــكـــــــون
أول مـــــــبــــــاراة وكــــــانـت األمــــــور
ســـتـــصـــبح رائـــعـــة لـــو حـــقـــقـــنــا

االنتصار اليوم". 
وأردفت: "في بــطـولــة كـبــيــرة مـثل
كــأس الــعــالم يــجب أن تــدقق إلى
أقــــصى احلــــدود.. كــــانت هــــنــــاك
العديد من اإليجـابيات في الفريق

خالل الشوط الثاني".


