
فر���ض التع��ادل الإيجاب��ي )1-1( نف�س��ه �سي��دا 
للق��اء املثري الذي جمع اإجنل��را وغينيا يف اجلولة 
الثاني��ة م��ن مناف�س��ات املجموع��ة الأوىل، فيم��ا 
ع��ززت فنزوي��ا م��ن حظوظه��ا يف التاأه��ل للدور 
الث��اين بعد اأن حققت اإنت�ساره��ا الثاين وجاء على 
ح�ساب فانواتو بنتيجة )0-7( يف نهائيات كاأ�ض 
الع��امل حتت 20 �سنة والت��ي تقام حاليًا يف كوريا 

اجلنوبية.
حاول كا الفريقني �سنع اللعب منذ البداية بهدف 
الو�س��ول لل�سب��اك بوق��ت مبك��ر، ه��ذا الأم��ر �سمح 
بتهدي��د كا املرميني لكن ظل الهج��وم الإجنليزي 

هو الأخطر طيلة فرات ال�سوط.
عاد الإجنلي��ز ملمار�سة تهديده��م، فار�سل اإين�سلي 
ميتاند-نايلز كرة ذكي��ة يف عمق الدفاع �سددها 

اآرم�سروجن دون تردد لكنها ذهبت عاليا.
اأخطاء واأهداف

ب��دا اأن اهت��زاز ال�سب��اك وقد اق��رب، خ�سو�سا مع 
تلك الكرة املاكرة الت��ي �سددها الغيني عمر توريه 
وارتدت م��ن القائم الأمين. ل��ريد حامل ذات الرقم 
4 يف املنتخ��ب الإجنلي��زي، القائ��د لوي���ض ك��وك 

باإطاق��ه ت�سديدة �ساروخية م��ن م�سافة 35 مرا 
فاج��اأت احلار�ض الذي ارتب��ك ومل يح�سن الت�سدي 

لها، لتهز �سباكه، هدف اإجنلرا الأول )53(.
كان يفر���ض باله��دف اأن مين��ح اله��دوء والثق��ة 
لاإجنلي��ز، لكن املدافع فيكيو توموري عا�ض واقعا 
خمالف��ا، حيث قام باعادة الك��رة من و�سط امللعب 
ب�سكل ق��وي ومفاج��ئ حلار�س��ه دي��ان هندر�سون 
اخل��ارج م��ن مرم��اه لتم��ر نح��و ال�سب��اك، ه��دف 

التعادل لغينيا )59(.
ح��اول الغيني��ون التم�س��ك بنقطة التع��ادل وقاموا 
ي�سمح��وا  فل��م  مرماه��م  ع��ن  الدف��اع  بت�سدي��د 
ملناف�سيه��م بتهدي��د املرم��ى اإل يف الوق��ت ب��دل 
ال�سائ��ع، ح��ني اأهدر جوجني��و كيني ك��رة مثالية 
اإثر �سل�سلة متريرات عر�سية و�سلته داخل املنطقة 
و�سددها ب��دون تركيز ليهز ال�سب��اك اجلانبية فقط 

)1+90(. لينتهي اللقاء على اإيقاع التعادل.
ويف مب��اراة اأخ��رى، عززت فنزوي��ا من حظوظها 
يف التاأه��ل للدور الثاين بعد اأن حقق��ت اإنت�سارها 
الث��اين وجاء عل��ى ح�س��اب فانوات��و بنتيجة )-7
0( يف اأوىل مباري��ات اجلول��ة الثانية للمجموعة 

الثاني��ة من نهائي��ات كاأ�ض العامل حت��ت 20 �سنة 
.FIFA 2017 كوريا اجلنوبية

�صغط متوا�صل

�س��اغ لعبو فنزوي��ا �سيناريو ال�س��وط الأول منذ 
البداي��ة عندما امتدوا مبك��را للهجوم، و�رسعان ما 
ه��ددوا مرمى احلار�ض اأندريا���ض دو�ض بفر�ستني، 

ق��دم  عل��ى  كوردوف��ا  �سريخي��و  عر�سي��ة  الوىل 
رونال��دو بيني��ا اأط��اح بها ف��وق املرم��ى وهو يف 
املواجه��ة، والثاني��ة ك��رة ح��رة مبا���رسة عك�س��ت 
داخ��ل املنطق��ة اأخط��اأ الدف��اع اإبعاده��ا لتتهادى 
اأمام هرييرا يانخيل لي�سدد وترتد من قدم احلار�ض 
قب��ل اأن ته��ز ال�سباك. توا�سل ه��ذا ال�سغط وبف�سل 
مه��ارات بينياران��دا اأدالبريتو اخ��رق على اجلهة 
الي���رسى وعك�ض عر�سية عالية نح��و القائم البعيد 
مغال��ط احلار���ض ومانح��ا الفر�سة اأم��ام ويليامز 
فيازكوي��ز الذي زرعها يف ال�سباك، هدف فنزويا 

الأول )30(.
ويف الدقائ��ق الأخرية عزز ممثلوا اأمريكا اجلنوبية 
تفوقه��م م��ن ركني��ة عك�س��ت داخل املنطق��ة لعبت 
بالراأ���ض ارت��دت م��ن الدف��اع وكان له��ا �سريخيو 
كوردوف��ا باملر�س��اد ليه��ز ال�سب��اك م��ن م�ساف��ة 

قريبة، هدف فنزويا الثاين )42(.
ح�صم مبكر

كان الفنزويلي��ني متذكرين لل�سيناريو الذي اأحدثه 
مناف�سه��م يف مبارات��ه املا�سي��ة، ولذل��ك ع��ادوا 
بنف���ض الأطم��اع الهجومي��ة بداي��ة ال�س��وط الثاين 

وجنحوا يف ح�س��م الأمور ب�سكل نهائي، عندما 
�سجلوا الهدف الثالث عرب بينياراندا اأدالبريتو الذي 
تلق��ى متريرة ذكية من بيني��ا و�سددها يف املرمى 
)46(. وبعده��ا رف�ست العار�سة ت�سديدة قوية من 
بينيا، وظه��ر التوتر على دفاع فانوانو الذي اأخطاأ 
يف مل���ض الك��رة داخل املنطقة لتك��ون ركلة اجلزاء 
التي �سددها احلار�ض ويلكر فارينيز و�سط املرمى، 
اله��دف الراب��ع )56(. مل يكت��ف الفنزويليون بهذا، 
حي��ث وا�سلوا �سغطهم الهجوم��ي وتلقى كوردوفا 
كرة لو�سينا الذكية خل��ف الدفاع، ا�ستلمها ولعبها 

من فوق احلار�ض، الهدف اخلام�ض )73(.
وكما �سارك احلار�ض يف احلفلة، اأ�رس القادمني من 
مقاع��د التبدي��ل اأن ي�سعا ب�سمتهم��ا، حني اخرق 
�سوتيل��دو ييفر�س��ون ب�رسع��ة ومه��اراة م��ن اجلهة 
الي���رسى وقدم الكرة عل��ى طبق من ذهب اأمام يان 
هورتادو الذي حوله��ا لل�سباك من م�سافة ق�سرية، 
اله��دف ال�ساد���ض )82(. وتك��رر نف���ض ال�سيناري��و 
عندما اخرق ايدوين كويرو ممن ذات اجلهة ليقدم 
الكرة �سهل��ة اأمام البديل الثال��ث �ساموئيل �سو�سا 
الذي حولها للمرمى امل�رسع، الهدف ال�سابع )89(.
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اأمل��ح مهاجم اأتلتيكو مدريد الإ�سباين ومنتخب فرن�سا اأنطوان غريزمان 
الي��وم الثن��ني اإىل اإمكاني��ة انتقال��ه اإىل �سف��وف مان�س�س��ر يونايت��د 
الإنكلي��زي املو�سم املقبل. واأعلن غريزمان خال م�ساركته يف برنامج 
"يوم��ي" على قن��اة "تي اأم �سي" الفرن�سية احتم��ال دفاعه عن األوان 
فري��ق "ال�سياط��ني احلم��ر" املو�سم املقبل، م�س��رياً ودون ت��ردد اإىل اأنه 
فر�سه يف ذلك ت�سل اإىل 6 من اأ�سل 10. وهي املرة الأوىل التي يتطرق 
فيها جنم املنتخب الفرن�سي ب�رساحة عن انتقاله اإىل �سفوف مان�س�سر 
يونايتد. وو�سع مدرب الأخري الربتغايل جوزيه مورينيو هداف اأتلتيكو 
مدري��د بني اأولياته يف ف��رة النتقالت ال�سيفية املقبلة يف اأفق �سعيه 
اإىل ت�سكي��ل فريق تناف�س��ي. واأنهى مان�س�سر يونايتد املو�سم يف املركز 
ال�ساد���ض وف�س��ل يف حج��ز بطاقت��ه اإىل م�سابق��ة دوري اأبط��ال اأوروبا 
املو�س��م املقب��ل، بيد اأنه ميل��ك اأمكاني��ة التواجد يف امل�سابق��ة القارية 
العريق��ة يف ح��ال تتويج��ه بعد غ��د الأربع��اء بلقب 
م�سابق��ة ال��دوري الأوروبي "يوروب��ا ليغ" حيث 

يواجه اأياك�ض اأم�سردام الهولندي.
مل��دة  مدري��د  اأتلتيك��و  اإىل  غريزم��ان  وان�س��م 
ري��ال  م��ن  قادم��ًا   2014 �سي��ف  موا�س��م   5
2016، وبع��د خ�س��ارة  �سو�سيي��داد. ويف ع��ام 
نهائ��ي دوري اأبطال اأوروبا م��ع ناديه ونهائي 
كاأ���ض اأوروب��ا م��ع منتخب ب��اده، حل 
الذهبي��ة  الك��رة  ترتي��ب  يف  ثالث��ًا 
خل��ف  الع��امل  يف  لع��ب  لأف�س��ل 
رونال��دو  كري�ستيان��و  الربتغ��ايل 
مي�س��ي.  ليوني��ل  والأرجنتين��ي 
واأك��دت تقارير �سحفية �سابقة اأن 
الاعب يف مفاو�سات مع اأتلتيكو 
مدريد من اأج��ل حت�سني عقده من 
�ستع��ود  الت��ي  املادي��ة  الناحي��ة 
الروخيبانكو���ض  عل��ى  بالفائ��دة 

حال رحيله عن الفريق ال�سيف احلايل.

اأعل��ن الحت��اد الأملاين لكرة الق��دم الثاثاء اأّن الاعب ل��ريوي �ساين �سيغيب 
عن �سفوف املنتخب الأملاين يف بطولة كاأ�ض القارات 2017 برو�سيا، نظراً 

خل�سوعه لعملية جراحية يف الأنف.
وكان يواكي��م ل��وف املدير الفني للمنتخب الأملاين ق��د ا�ستدعى �ساين �سمن 
قائم��ة من 23 لعبًا يخو�ض بها كاأ�ض الق��ارات التي حتت�سنها رو�سيا بني 

17 حزيران/يونيو والثاين من متوز/يوليو وكذلك املباراة الودية اأمام 
الدمن��ارك يف ال�ساد�ض من حزيران/يونيو واملب��اراة اأمام �سان مارينو 
املق��ررة يف العا�رس م��ن حزيران/يوني��و �سمن ت�سفي��ات كاأ�ض العامل 

2018. وق��ال ل��ريوي �ساين لع��ب مان�س�سر �سيت��ي الإنكليزي 
يف ت�رسيح��ات ن�رست ببي��ان الحتاد الأملاين: "كنت 

اأود امل�سارك��ة يف رو�سي��ا )يف كاأ���ض الق��ارات(. 
ولكنن��ي الآن بعد الت�ساور م��ع الأطباء، قررت 

ا�ستغ��ال ف��رة الإجازة ال�سيفي��ة لإجراء 
هذه العملي��ة اجلراحية اأمًا يف بدء 

املو�سم اجلديد بدون اأي م�ساكل".
ا�ستدع��اء  ل��وف  ليواكي��م  وميك��ن 

لع��ب اآخر يحل م��كان لريوي �ساين 
حي��ث ي�سمح الحت��اد الدويل للعب��ة )فيفا( 

بالتغي��ري يف قوائ��م املنتخب��ات امل�سارك��ة يف كاأ���ض 
القارات، حتى ال�سابع من حزيران/يونيو.

ووا�س��ل النجم ال��دويل الأمل��اين، لريوي �س��اين، تقدمي 
اأداء ممت��ع م��ع فريقه مان�س�سر �سيتي ه��ذا املو�سم، وهو 

الذي مرر كرة الهدف الأول لفريقه والذي اأحرزه دافيد 
�سيلف��ا، قب��ل اأن يك�س��ب بنف�سه ركلة ج��زاء نفذها 

خي�سو�ض بنجاح.
وبلغ��ت ن�سب��ة جن��اح متري��رات �س��اين 

يف ال�س��وط الأول %100، وم��رر 8 
3 فر���ض  متري��رات طويل��ة وخل��ق 
�سانح��ة للت�سجيل، كما �سدد 3 مرات 

على املرمى.

كأس العالم للشباب: فنزويال تمطر شباك فانواتو والتعادل يسيطر على لقاء إنكلترا وغينيا

مانشستر يونايتد وأياكس أمستردام يتواجهان في مهمة استعادة المجد األوروبي
يتطل��ع العماقان اأياك�ض، ومان�س�س��ر يونايتد، لل�سعود 
ملن�سة التتويج الأوروبية، عندما يلتقيان، غًدا الأربعاء، 

يف نهائي الدوري الأوروبي يف �ستوكهومل.
ويحظ��ى كل م��ن الفريق��ني بتاري��خ حاف��ل عل��ى 
ال�ساح��ة القاري��ة، وكان ل��كل منهم��ا �سولت��ه، 
وجولت��ه، واألقاب��ه القاري��ة عل��ى م��دار العقود 
املا�سية. وي�سع��ى كا الفريقني، لتتويج مو�سمه 
باللقب، بعدما خرج كاهم��ا من الدوري املحلي، 

�سفر اليدين.
ويخو���ض اأياك�ض، النهائ��ي الأوروبي الأول 
له من��ذ خ�سارت��ه اأم��ام يوفنتو���ض بركات 

الرجيح بنهائي دوري اأبطال اأوروبا عام 1996.
كان اأياك���ض، توج بلق��ب دوري الأبطال، 4 مرات �سابقة، 
فيم��ا اأح��رز لقب الدوري الأوروبي، م��رة واحدة، يف عام 
1992، عندم��ا كان��ت البطولة مب�سماه��ا القدمي "كاأ�ض 
الحت��اد الأوروب��ي". واأنه��ى اأياك���ض، املو�س��م باملركز 
الث��اين بالدوري الهولندي، لي�سب��ح بحاجة خلو�ض دور 

فا�سل للتاأهل لدور املجموعات بدوري الأبطال.
لك��ن الف��وز بلق��ب ال��دوري الأوروب��ي، �سيمنح��ه بطاقة 

التاأهل املبا�رس لدور املجموعات بدوري الأبطال.
ويف املقاب��ل ، يخو���ض مان�س�سر يونايتد، غ��ًدا النهائي 
الق��اري الأول ل��ه، منذ خ�سارت��ه اأمام بر�سلون��ة بنهائي 

دوري الأبطال، عام 2011. ويبدو احلافز لدى مان�س�سر 
للف��وز باللق��ب الق��اري غ��ًدا اأك��رب منه ل��ه ل��دى اأياك�ض، 
ل�سيم��ا واأن الف��وز باللق��ب الق��اري غ��ًدا ه��و الفر�س��ة 
الأخ��رية ل��دى مان�س�س��ر للم�سارك��ة ب��دوري الأبط��ال، 
بعدم��ا اأنهى الربميي��ري لي��ج �ساد�ًسا. ورغم ف��وز الفريق 
بلقب كاأ�ض رابطة املحرفني الإجنليزية "كاأ�ض كابيتال 
وان"، �سيكون اللقب الأوروبي غًدا هو التعوي�ض املنا�سب 
للفري��ق، ومدرب��ه جوزي��ه موريني��و، عن اخل��روج �سفر 
اليدين من الدوري الإجنليزي، ل�سيما واأنه املو�سم الأول 
للفريق حت��ت قيادة الربتغايل. و�سه��دت املباريات التي 
خا�سه��ا مان�س�سر موؤخ��ًرا، حر�ض موريني��و على اتباع 

�سيا�س��ة امل��داورة ملنح الاعب��ني ق�سًطا م��ن الراحة، يف 
ظ��ل الإ�سابات العديدة التي �رسبت الفريق؛ لتوفري جهد 
الاعب��ني للنهائ��ي الأوروب��ي. وت�ساءل في��ل جونز، جنم 
مان�س�سر: "�سينظ��ر النا�ض جلدول الدوري، ويقولون اإننا 
مل نق��دم مو�سًما جيًدا، لك��ن يف النهاية، قد تنهي املو�سم 
باملرك��ز الثاين، ول تفوز ب�سيء، اأو تفوز ببطولتي كاأ�ض، 
وتتاأه��ل ل��دوري الأبط��ال؟". ويرج��ح اأن ي�س��ارك جونز 
مبب��اراة الغد، نظر لإيقاف اإيري��ك بايلي، فيما يغيب عن 
الفري��ق زلت��ان اإبراهيموفيت���ض، ولوك �س��و، وماركو�ض 
روخو، واأ�سلي يوجن، لاإ�سابات علما باأنهم �سيتواجدون 

مع الفريق غدا ملوؤازرة زمائهم.

اإلصابة تبعد ساني عن 
كأس القارات

الـNBA: عودة مظفرة لغولدن ستايت من معقل سان أنتونيو

صحيفة إسبانية: فالفيردي مدرب برشلونة الجديد

عاد غولدن �ستايت ووريرز من معقل �سان اأنتونيو 
�سب��ريز ببطاق��ة تاأهله اإىل نهائ��ي NBA للمو�سم 
الثال��ث عل��ى الت��وايل، وذل��ك بعدم��ا اأنه��ى �سل�سلة 
نهائ��ي املنطق��ة الغربية 0-4 بف��وزه يف املباراة 

الرابعة )من اأ�سل �سبع ممكنة( 129-115.
ودخ��ل غول��دن �ستايت تاريخ ال��دوري كاأول فريق 
يخ��رج فائزاً من مبارياته ال�12 الأوىل يف الأدوار 
الإق�سائية "باي اوف"، كونه فاز اأي�سًا ب�سل�سلتي 

الدورين الأول والثاين 4-0.
ويدي��ن غولدن �ستاي��ت بتاأهل��ه اإىل نهائي الدوري 
للم��رة التا�سعة يف تاريخه املت��وج باأربعة األقاب، 
اآخره��ا ع��ام 2015، اىل الثنائ��ي �ستيف��ن ك��وري 

وكيف��ن دورانت اللذين �سج��ا يف مباراة 36 و29 
نقط��ة عل��ى التوايل، م��ع 5 متابع��ات و6 متريرات 
حا�سمة ل��اأول و12 متابع��ة و4 متريرات حا�سمة 

للثاين.
و�سينتظ��ر ووريرز الآن ملعرفة هوي��ة الفريق الذي 
�سيتواج��ه مع��ه يف النهائ��ي واملرج��ح اأن يك��ون 
كليفان��د كافالي��ريز للع��ام الثال��ث عل��ى التوايل، 
كون ليربون جيم�ض ورفاقه يتقدمون على بو�سطن 

�سلتيك�ض 1-2 يف نهائي املنطقة ال�رسقية.
وكان دوران��ت �سعي��داً بعودته اىل نهائ��ي الدوري 
ال��ذي خا�س��ه م��ع اوكاهوم��ا �سيت��ي ثان��در عام 
2012 ح��ني خ���رس اأمام لي��ربون جيم�ض وفريقه 

ال�ساب��ق ميام��ي هيت 4-1 بع��د الفوز عل��ى �سان 
اأنتوني��و بال��ذات يف نهائي املنطق��ة الغربية، وهو 
قال بعد املباراة "من الرائع اأن تكون اأحد الفريقني 
ال�سامدي��ن الأخريي��ن، �س��رى م��ا �ست��وؤول الي��ه 

الأمور".
ومل يج��د ك��وري ودوران��ت ورفاقهم��ا اأي �سعوبة 
تذك��ر يف ح�س��م املب��اراة الرابعة الت��ي و�سل فيها 
الفارق ل�سالح و�سيف البطل اىل 22 نقطة. وعانى 
�س��ان اأنتونيو دون �سك م��ن افتقاده خلدمات جنمه 
كاوهي لي��رد الذي تعر�ض لاإ�ساب��ة يف املباراة 
الأوىل م��ن هذه ال�سل�سلة وان�سم بالتايل اإىل �سانع 

الألعاب الفرن�سي توين باركر وديفيد يل.

كرة القدم لشباب الصاالت

نهائي الدوري األوروبي

دوري أبطال آسيا 

العراق

اأياك�س اأم�صرتدام

جيجيو يونايتد
�صنغهاي

اأوزباك�صتان

مان�ص�صرت يونايتد

ريد دياموندز

جيانغ�صو �صونينغ

15:00

21:45

21:00
15:00

مفكرة
    الجورنال 

اأّكدت �سحيفة املوندو ديبورتيفو الكاتالونية 
املقرب��ة م��ن بر�سلون��ة هوية امل��درب اجلديد 
تدري��ب  يف  اإنريك��ي  لوي���ض  �سيخل��ف  ال��ذي 

و�سيف الدوري الإ�سباين.
حي��ث اأ�سارت يف خرب ح���رسي اىل اأّن اإرن�ستو 
فالف��ريدي �سيك��ون مدرب��ًا لن��ادي بر�سلون��ة 
ب�سكل موؤكد يف املو�سم املقبل و�سيتم الإعان 
ع��ن ال�سفقة يف التا�س��ع والع�رسين من ال�سهر 
احل��ايل. وكانت تقاري��ر �سحفية ق��د تناولت 
�سل��ة بر�سلون��ة مب��درب اأتلتي��ك بيلب��او نظراً 
لفهم��ه لتفا�سي��ل ال��دوري الإ�سب��اين وتقدمي 
اأتلتي��ك بيلب��او ملباري��ات قوية حت��ت اإمرته. 
وكان اإنريك��ي ق��د اأعل��ن رحيله ع��ن بر�سلونة 
من��ذ اأ�سهر م�س��رياً اإىل حاجته للراح��ة، لتزداد 
الراغ��ب  املدرب��ني  اأ�سم��اء  ع��ن  ال�سائع��ات 

بر�سلون��ة يف التعاق��د معه��م، يف الوقت الذي 
اأّك��دت به تقاري��ر �سحفية �س��ادرة حديثًا اأن 
فالف��ريدي ا�ستاأجر من��زًل يف كاتالونيا وبداأ 

فعليًا يف التخطيط ملهمته اجلديدة.
ريال مدريد يح��رز لقب الدوري ال�سباين على 

ح�ساب بر�سلونة
بلق��ب  الحتف��اظ  يف  اإ�سباني��ا  بط��ل  وف�س��ل 
ال��دوري الإ�سب��اين، كما خرج م��ن ربع نهائي 
دوري اأبط��ال اأوروبا اأمام يوفنتو�ض الإيطايل 
لكن��ه تاأه��ل اإىل نهائ��ي كاأ���ض مل��ك اإ�سبانيا 
ال�ساب��ع  يف  األفي���ض  ديبورتيف��و  و�سياق��ي 

والع�رسين من ال�سهر احلايل.
ومل يغ��ري بر�سلون��ة م��ن �سيا�ست��ه املتبعة يف 
ال�سن��وات الأخ��رية مبن��ح اأف�سلي��ة يف قي��ادة 
دكت��ه الفنية ملن �سبق واأن لع��ب يف �سفوفه، 

حي��ث كان فالفريدي لعب��ًا يف بر�سلونة بني 
.1990 اإىل   1988

وميلك فالف��ريدي )53 عام��ًا( جتارب كثرية 
يف ال��دوري الإ�سب��اين مث��ل تدريب��ه لأندي��ة 
وفياري��ال  واإ�سباني��ول  بيلب��او  اأتلتي��ك 

وفالن�سيا، كما اأ���رسف على اأوملبياكو�ض 
اليوناين يف فرتني خمتلفتني.

ومل يحقق فالفريدي اأّي لقب يف اإ�سبانيا 
با�ستثن��اء كاأ���ض ال�سوب��ر الإ�سباين على 
بع��د   ،2015 يف  بر�سلون��ة  ح�س��اب 
انت�ساره 0-4 ذهاب��ًا وتعادله 1-1 
اإياب��ًا، لكنه �سع��د اإىل نهائي الدوري 
الأوروب��ي يف 2007 م��ع اإ�سباني��ول 

وخ���رس م��ن اإ�سبيلية ب��ركات الرجيح 
.2-2 1-3 بعد التعادل 

غريزمان يقترب من 
"الشياطين الحمر"


