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البيرو تثأر من البرازيل ..وإعصار التانغو يضرب جدار املكسيك برباعية

الوتارو مارتينيز تألق وأحرز ثالثية للتانغو

ثأر املنتخب البيروفي من نظيره البرازيلي
وأحل��ق ب��ه الهزمية األول���ى منذ رب��ع مونديال
روسيا  ،2018وذل��ك بالفوز عليه 1-صفر في
مباراة دولية ودية في كرة القدم أقيمت أمس في
لوس أجنليس األميركية.
وب��دا فريق امل��درب تيتي في طريقه للتعادل
الثاني تواليا بعد الذي حققه قبل ثالثة أيام في
ميامي ضد كولومبيا  2-2بفضل جنمه العائد
نيمار الذي سجل هدفا ومرر كرة هدف االفتتاح
لكاسيميرو ف��ي أول مشاركة ل��ه منذ تعرضه
إلصابة في الكاحل مطلع يونيو املاضي خالل
مباراة ودي��ة ضد املنتخب القطري ،ما أدى الى
إبعاده عن املنتخب في بطولة كوبا أميركا التي
انتهت بتتويجه باللقب على أرضه.
لكن املنتخب البيروفي الذي خسر نهائي كوبا
أميركا أمام البرازيل  3-1في  7يوليو املاضي،

وحسمت األرجنتني ،القادمة من تعادل سلبي
قبل خمسة أي��ام مع تشيلي في ل��وس أجنليس
بغياب قائدها ليونيل ميسي ال��ذي يتعافى من
إصابة في ساقه اليمنى أبعدته عن املباريات
الثالث األولى لبرشلونة في الدوري اإلسباني،
اللقاء في الشوط األول الذي سجلت فيه أهدافها
األربعة.
ومهد مارتينيز طريق الفوز أمام فريق املدرب
ليونيل سكالوني بتسجيله الهدفني األول�ين في
الدقيقتني  17و 22ثم أض��اف الرابع لبالده في
الدقيقة  ،39حني كانت متقدمة بثالثية بعد ركلة
جزاء نفذها العب باريس سان جرمان الفرنسي
ليونادرو باريديس (.)33
ووضع املنتخب األرجنتيني بهذا الفوز حدا
للمباريات الـ 12املتتالية التي خاضتها املكسيك
دون هزمية بقيادة م��درب «ال ألبيسيليستي»

السابق خيراردو «تاتا» مارتينو ال��ذي أشرف
على منتخب بالده بني  2014و.2016
كما إنها املرة األولى التي تتلقى فيها املكسيك،
القادمة من فوز كبير على الواليات املتحدة 3-
صفر اجلمعة ،أربعة أه��داف منذ خسارتها أمام
أملانيا  4-1في نصف نهائي كأس القارات عام
 2017في روسيا.
وف��ي سانت ل��وي��س ،كاليفورنيا ،وبغياب
جنميها ل��وي��س س��واري��ز وإدي��ن��س��ون كافاني
املصابني ،تعادلت األوروغ����واي مع الواليات
املتحدة بهدف لبراين رودريغيز ( ،)50مقابل
هدف جلوردن موريس (.)79
كما تعادلت كولومبيا مع فنزويال دون أهداف
في أب��رز املباريات الودية األخ��رى التي أقيمت
الثالثاء في األميركيتني ،فيما خسرت تشيلي أمام
الهندوراس .2-1

أنييلي :إصالح دوري األبطال لن يتحدث قبل 2022

أكد رئيس رابطة أندية كرة القدم األوروبية اإليطالي أندريا
أنييلي أن «املوعد النهائي الفعلي» لوضع اللمسات األخيرة على
االقتراحات املثيرة للجدل إلصالح مسابقة دوري أبطال أوروبا لن
يكون قبل عام .2022
ويع ّد أنييلي ،رئيس نادي يوفنتوس بطل إيطاليا ،رأس حربة
الطروحات املثيرة للجدل إلعادة هيكلة نظام املسابقة القارية األهم
بدءا ً من العام  ،2024والتي يُخشى أن حتولها إلى بطولة «مغلقة»
بني األندية الكبرى.
وفي ظ ّل األصوات الرافضة في البطوالت احمللية واألندية التي
حتتل موقعا ً وسطيا ً في الدوريات اخلمس الكبرى ،انتهى االجتماع
الذي عقدته الرابطة يومي اإلثنني والثالثاء في جنيف دون التوصل
إلى إجماع حول سبل املضي في هذه االقتراحات.
وقال أنييلي في مؤمتر صحافي إثر االجتماع «نعرف أنّه علينا
إيجاد اجلواب مع حلول العام  ،2022سيدخل حينها ويفا (االحتاد
األوروب��ي لكرة القدم) السوق لبيع احلقوق التجارية للمسابقة
التي سنتفق عليها».
أضاف« :لذا املوعد النهائي هو  2022ولكن آمل في أال حتتاجوا
إلى كل هذا الوقت».
وكانت الرابطة التي متثل أكثر من  230ناديا ً في القارة العجوز،
قد قدمت اقتراح صيغة جديدة ل��دوري األبطال ،عرضه ويفا في
مايو الفائت.
ويتضمن االقتراح إقامة مباريات في نهاية األسبوع وأن تقسم
األندية الـ 32إلى أربع مجموعات تضم كل منها ثمانية أندية (بدالً
من الصيغة احلالية لثماني مجموعات من أربع أندية) ،إضافة إلى
نظام هبوط وترقية من شأنه أن يأهل األندية الستة األولى من ك ّل
مجموعة مباشرة إلى املوسم املقبل من املسابقة األهم على مستوى
األندية القارية.
ودف��ع االعتراض القوي من األندية وال��دوري��ات احمللية على
االقتراح الذي قد يؤثر سلبا ً على بطوالتهم ،االحتاد االوروبي إلى
تأجيل اجتماع كان مقررا ً في  11سبتمبر احلالي للبحث في هذه

أكد أسطورة التنس واملصنف الثاني عامليًا ،اإلسباني رافائيل نادال،
أول من أمس إن كثيرين لم يتوقعوا استمراره في املالعب لهذه الفترة
الطويلة ،حتى هو شخصيا لم يتوقع حتقيق هذه اإلجن��ازات التي
كان آخرها التتويج بلقب أمريكا املفتوحة األحد املاضي عقب مباراة
«ملحمية» أمام الروسي دانييل ميدفيديف.
وق��دم الثنائي مباراة مثيرة للغاية استمرت ألرب��ع ساعات و49
دقيقة ،لتصبح ثاني أطول مباراة في تاريخ خامتة البطوالت األربع
الكبرى (اجل��ران��د س�لام) ،حسمها ن��ادال بالفوز بثالث مجموعات
الثنتني .وحقق «املاتادور» بهذا التتويج العديد من األرق��ام الرائعة
حيث أصبح أكثر العب تخطى حاجز الـ 30عاما ،يتتوج باأللقاب في
مالعب الكرة الصفراء ،ويبقى على بعد لقب وحيد في بطوالت اجلراند
سالم ( 19لقبا) ،خلف األسطورة السويسري روجر فيدرير.
ورغم كل النجاحات التي حققها على مدار مسيرتها الالمعة ،إال
أن نادال أقر في تصريحات للفريق اإلعالمي الذي رافقه خالل بطولة
أمريكا املفتوحة ،الثالثاء بأنه ال زال ميتلك «الطموح واحلافز» من أجل
حصد املزيد من األلقاب .وأكد رافا «كنت أشك مثل الكثيرين في قدرتي
على االستمرار لسنوات طويلة في املالعب ..أنا أشك اآلن ،وكنت كذلك
دائما ..ولكن ها أنا هنا ،واألمر في النهاية متعلق بحالتي يوميا ..سعيد
مبا أفعله ،وأمتنى أن يسمح لي جسدي بالتدرب يوميا ،واالستمتاع
باملنافسة» .وأضاف الالعب ،الذي يقضي فترة راحة في مسقط رأسه
مباناكور (شرق إسبانيا)« ،ما يحفزني ،وهدفي األكبر هو أن أظل في
أعلى مستوى أطول فترة ممكنة» .وأقر صاحب الـ 33عاما بشعوره
بـ»اإلجهاد والتعب» بعد املجهود البدني الكبير الذي بذله من أجل الفوز
على ميدفيديف وحصد لقبه الرابع على مالعب (فالشينج ميدوز).
وأوضح «أشعر بالتعب ،احلقيقة أنني لم أستعد عافيتي الكاملة
بعد».

توجيه تهمة البالغ الكاذب لعارضة
أزياء اتهمت نيمار باغتصابها

أندريا أنييلي

األفكار.
روزنامة مزدحمة
وأجرت رابطة األندية على مدار اليومني األخيرين في جنيف
مناقشات مع األندية وصفها أنييلي بأنّها «نهاية املرحلة األولى من
االستشارات».
وقال ابن الـ 43عاماً الذي أعيد انتخابه مؤخرا ً رئيساً للرابطة
حتى « 2023األمر املهم في وضع هذا االقتراح على الطاولة ،هو
أنه ساهم في اتفاق اجلميع أنّ هناك حاجة للتغيير ،املهم هو إقامة
املزيد من املباريات األوروبية ،هذا ك ّل ما نريده مشاركة أكبر للدول

الصغرى».
وتابع أنييلي العضو في اللجنة التنفيذية لالحتاد األوروبي:
«نريد أن نبقى أوفياء ملبادئنا في بيئة موحدة تسمح للجميع أن
يجتمعوا ويفكروا مبا هو األفضل ملستقبل الكرة االوروبية».
وستتطلب زي��ادة ع��دد املباريات األوروب��ي��ة في ح��ال الرغبة
في تطبيقها ،إيجاد املواعيد في روزنامة دولية مزدحمة أصالً،
وبحسب مشاركني في اجلمعية العمومية ،طرح أنييلي حالً يقضي
بتقليص عدد األندية في البطوالت احمللية ،لكنه شدد على أن ذلك
ليس املوقف الرسمي للرابطة.

تشانغ يستغل سنه جلذب أفكار جديدة تعيد إنتر ميالن لألمجاد
يؤمن ستيفن تشانغ رئيس إنتر ميالن بأن
طاقته الشبابية قد تساعد في منح النادي املنافس
في دوري ال��درج��ة األول��ى االيطالي لكرة القدم
أفكارا جديدة وفهم مشجعني من جيله.
وعُ ني رجل األعمال الصيني تشانغ ( 27عاما)
رئيسا إلنتر في أكتوبر املاضي وتعهد بقيادة
النادي ،الذي لم يحقق أي لقب كبير منذ ،2011
إلى حقبة جديدة.
وق��ال تشانغ ،ال��ذي كان مدير عام إنتر خالل
عامني قبل تولي الرئاسة ،إنه يقدّر املشجعني في
نفس سنه ممن لديهم رؤية مختلفة عن األجيال
القدمية.
وأبلغ الصحفيني بعد انتخابه ضمن مجلس
إدارة رابطة األندية األوروبية ”ال يكتفوا مبشاهدة
املباراة ملدة  90دقيقة بل يتابعون مقاطع فيديو
ق��ص��ي��رة وم���ا ينشر ف��ي ح��س��اب��ات انستجرام
ويوتيوب اخلاصة باألندية ومواقع التواصل
االجتماعي.
”لذا ميكنني بطريقة ما جلب أفكار جديدة
للكرة األوروبية وإعطاء نظرة عاملية أشمل حتت
توجيه التكنولوجيا“.
وتابع ”السن ال يزعجني .في أمريكا والصني
يوجد عدد كبير من الشبان في مثل سني يقودون
شركات ومشاريع وم��ن املفترض أن يكون سن
الشباب ميزة ويجلب طاقات وأفكار جديدة ونظرة
ايجابية وتواصل مع متطلبات األجيال اجلديدة“.
وناشد تشانغ جمهور إنتر منح الوقت للمدرب
اجلديد أنطونيو كونتي.
وقال ”ميكن أن نطمح ألفضل نتائج لكن أمتنى
من اجلماهير الصبر على الالعبني وامل��درب وكل
فرد بالنادي ألننا جميعا أعضاء جدد ونحتاج
لوقت.
”أتفهم رغبة اجلمهور ف��ي ال��ف��وز ب��ال��دوري

نادال :كثيرون شككوا
في استمراري لسنوات طويلة

رافائيل نادال

نيمار يحاول املرور بالكرة من مدافع البيرو

خطف الفوز الثأري بهدف في الدقيقة  85من
اللقاء الذي بدأه نيمار على مقاعد البدالء قبل أن
يدخل في الدقيقة  63بدال من روبرتو فيرمينو.
وتدين البيرو بفوزها املعنوي الهام الى لويس
أب��رام ال��ذي افتتح سجله التهديفي مع منتخب
ب�لاده بأفضل طريقة من خ�لال ك��رة رأسية إثر
ركلة حرة نفذها يوشيمار يوتون ( ،)85ملحقا
مبنتخب «سيليساو» هزميته األولى في مبارياته
الـ 18األخيرة ،وحتديدا منذ ربع نهائي مونديال
روسيا حني خسر أمام بلجيكا  2-1في  6يوليو
.2018
وخ�لاف��ا للغرمي ال��ب��رازي��ل��ي ،حقق املنتخب
األرجنتيني فوزا كاسحا على نظيره املكسيكي
4صفر في س��ان أنتونيو (تكساس) بفضلثالثية مهاجم إنتر ميالن اإلي��ط��ال��ي الوت��ارو
مارتينيز.

رياضة

وجهت شرطة والية ساو باولو املدنية أول من أمس اتهاماً رسمياً
أمام القضاء لعارضة األزياء ،ناجيال تريندادي ،بالبالغ الكاذب بعد
اتهامها لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي ،البرازيلي نيمار دا سيلفا،
باغتصابها.
وفي الطلب املرسل إلى القضاء البرازيلي بعد شهر من غلق القضية
بعدم توجيه أي اتهام لنجم «السيليساو» لعدم وجود أدلة كافية،
زعمت الشرطة املدنية أن هناك أدلة تؤكد تقدمي عارضة األزياء ببالغ
كاذب ،وأنها حاولت التشهير بعائلة الالعب ،ولهذا طالبت مبحاكمتها.
واتهمت الشرطية املسؤولة عن القضية ،مونيكي ليما ،بارتكاب
جرائم التشهير واالحتيال واالب��ت��زاز ،وذل��ك بعد انتهاء اثنني من
التحقيقات اجلارية منذ اتهام صاحب الـ 27بتهمة االغتصاب.
ومت فتح أحد هذه التحقيقات بناء على طلب والد نيمار الذي أكد أنه
تعرض حملاولة ابتزاز من جانب أحد محامي تريندادي ،حيث عرض
عليه التوصل التفاق مالي مقابل عدم اتهام موكلته لالعب.
وفي نفس القضية ،وجهت الشرطة املدنية زوج عارضة األزياء
السابق ،إستيفن ألفيس ،تهم االحتيال ونشر مواد ذات محتوى إباحي،
حيث أنه وفقا للتحقيقات فإن ألفيس سلَم بعض الصور احلميمية
لزوجته السابقة إلى أحد الصحفيني من أجل نشرها عبر اإلنترنت.
يذكر أنه مت غلق القضية ضد نيمار في  8أغسطس املاضي ،وذلك
بعض أن أكدت الفحوصات التي أجراها املعهد الطبي القانوني عدم
وجود أي آثار العتداء جنسي على السيدة.

تغرمي مينا العب إيفرتون
خلرقه قواعد املراهنات

ق��ال االحت��اد اإلجنليزي لكرة القدم إن��ه عاقب ييري مينا مدافع
إيفرتون بغرامة مالية قدرها عشرة آالف جنيه استرليني (12300
دوالر) وحذره من تكرار املخالفة مستقبال خلرقه قواعد املراهنات.
وظهر قلب الدفاع في مقطع فيديو يروج لشركة مراهنات في بلده
كولومبيا .وحتظر اللوائح على الالعبني واملدربني واملسؤولني اإلعالن
أو الترويج ألي نشاط يتعلق باملراهنات في كرة القدم.
وقال االحتاد اإلجنليزي في بيان إن الالعب أقر بسوء التصرف.
وبعد انتهاء موسمه األول بالدوري املمتاز الذي طاردته خالله
اإلصابات عقب انتقاله من برشلونة شارك مينا في كل مباريات فريقه
األربع في ال��دوري في املوسم اجلديد وساعد إيفرتون على اخلروج
بشباك نظيفة مرتني.

مارادونا يؤكد أنه «سيقاتل»
إلنقاذ ناديه من الهبوط

ستيفن تشانغ رئيس إنتر ميالن

االيطالي ودوري أبطال أوروبا لكن يرغب جميع
املنافسني في ذلك أيضا .الكثير من العبينا حاليا
من الشبان وم��ن املهم السماح لهم بالعمل وأنا
متأكد م��ن حتقيقهم لنتائج مرضية ف��ي العام

املقبل“ .وحصل إنتر ،بطل أوروب��ا ثالث مرات،
على  18لقبا بدوري الدرجة األولى وكأس ايطاليا
سبع مرات لكنه تعثر منذ حقق الثالثية عام 2010
حتت قيادة جوزيه مورينيو.

وكونتي ه��و امل���درب  13إلنتر منذ الثالثية
وتولى القيادة بعد لوتشيانو سباليتي الذي أقيل
بعد نهاية املوسم املاضي عقب التأهل ل��دوري
األبطال.

قال األسطورة األرجنتيني دييغو مارادونا عقب التدريب األول له
مع فريقه اجلديد خيمناسيا ال بالتا إنه «سيقاتل» من أجل إنقاذ الفريق
من الهبوط للدرجة الثانية في األرجنتني .وشدد مارادونا في حوار مع
شبكة فوكس سبورتس «أحترم جميع الفرق في األرجنتني والعالم،
ولكني عنيد عندما أتولى مسئولية أمر ما .أري��د أن يعلم اجلميع،
سأبذل قصارى جهدي هنا .علينا االستفادة من عامل الوقت ،وانتشال
خيمناسيا من هذا املوقف» .وأوضح الـ>بيلوسا> «يجب الفوز ،ثم الفوز،
ثم الفوز .اليوم كان تدريب األول مع الفريق ،وكنت أشعر بالضيق في
البداية» .وتابع صاحب الـ 58عاماً أنه مبرور الوقت بدأ يتأقلم على
األجواء ،وكان «التدريب رائعا ً» في النهاية.
وأردف «حتدثنا كثيرا ً .حتدثنا أكبر بكثير مما كنا نتدرب .هذا
جعلني في حالة مزاجية جيدة» .ومت تقدمي مارادونا األحد املاضي
أم��ام حشد جماهيري وص��ل إل��ى  20أل��ف مشجع في تدريب مفتوح
أمام اجلميع .وغاب األسطورة األرجنتيني عن تدريب اإلثنني لوضع
الرتوش األخيرة اخلاصة بطاقمه املساعد ،قبل أن يظهر ألول مرة
رسميا ً في تدريب اليوم الذي أقيم خلف األبواب املغلقة.

