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تعادلت البرازيل 1-1 مع بنما في مباراة كرة 
ــدة من أســوأ عــروض أبطال  قــدم وديــة شهدت واح
العالم خمس مرات منذ تولي املدرب تيتي املسؤولية 
في منتصف 2016. ولم يسبق لبنما تسجيل أي 
هدف ضد البرازيل، وخسرت كل املواجهات األربع 

السابقة بينهما واستقبلت خاللها 16 هدفا.
ومــنــح العــب الــوســط لــوكــاس باكيتا التقدم 
للمنتخب البرازيلي بعد 31 دقيقة، لكن أدولفو 
ماتشادو عــادل النتيجة بعد أربــع دقائق أخرى 

بضربة رأس من موقف بدا تسلال.
وسدد ريتشارليسون وكاسيميرو في إطار املرمى 
في الشوط الثاني لصالح البرازيل لكن مبرور الوقت 
بدا منتخب بنما سعيدا بالتعادل أمام فريق استحوذ 
على الكرة بنسبة 78 باملئة. واختار تيتي، وعينه 
على كأس كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل 
فــي يونيو حــزيــران، إشـــراك العديد مــن الالعبني 
صغار السن، فخاض باكيتا مباراته الدولية الثالثة 
واملدافع إيدر ميليتاو مباراته الثانية بينما شارك 
الظهير األيسر أليكس تيليس العب بورتو ألول مرة 
دوليا. لكن في غياب نيمار، الذي يتعافى من إصابة 
في القدم، افتقر املنتخب البرازيلي لإللهام الذي 

يوفره في املعتاد مهاجم باريس سان جيرمان.
ويسافر املنتخب البرازيلي إلى بــراج ملواجهة 

جمهورية التشيك وديا يوم الثالثاء.
ويــرى مــدرب املنتخب البرازيلي، تيتي، أن من 
ضمن أسباب تعادل الفريق أمام بنما وديــاً بهدف 
ملثله هو غياب دور األجنحة، إذ افتقد »السليساو« 
لالعبني أمثال نيمار وفينيسيوس جونيور، الذي 
كــان مت اســتــدعــاؤه، ولكنه أصيب خــالل مواجهة 
فريقه ريال مدريد وأياكس الهولندي في إياب ثمن 

نهائي دوري األبطال.
وأكـــد تيتي بعد رهــانــه سابقاً على الالعبني 
الذين يتمتعون بالقدرة الهجومية في اجلانبني: 

»فينيسيوس ميتلك هذه اخلصائص«.
من جانبه، عبر مدرب بنما، ديلي، عن سعادته 

بهذا اليوم التاريخي إذ هذه هي املرة األولــى التي 
يسجل فيها منتخب بالده هدفاً في شباك السليساو.

خــرج اإلسباني دافــيــد فيرر منتصراً 
من مواجهة اخلبرة والشباب بفوزه على 
األملاني ألكسندر زفيريف املصنف ثانيا 
2-6 و7-5 و6-3 في الدور الثاني لدورة 
ميامي في كرة املضرب، ثانية دورات األلف 

نقطة للماسترز.
واحتاج فيرر إبن الـ36 عاما واملصنف 
155 عامليا، الى ساعتني و23 دقيقة إلقصاء 
زفيريف وحتقيق ثأره من األملاني الذي فاز 
عليه في ثمن نهائي دورة أكابولكو أواخر 

فبراير املاضي.
وهو الفوز األول لفيرر، املشارك ببطاقة 
دعـــوة، على العــب مصنف بــني الثالثة 
األوائـــل فــي العالم )ثــالــث حــالــيــا(، منذ 
2014 ليرفع رصيده اإلجمالي الى 731 
فوزا في دورات احملترفني، علما أن هناك 
ثالثة العبني حاليني آخرين فقط وصلوا أو 
جتاوزوا الـ700 فوز، وهم اإلسباني رافايل 
نـــادال والــصــربــي نــوفــاك دجوكوفيتش 
والسويسري روجيه فيدرر الــذي تأهل 
السبت الى الــدور الثالث بفوزه الصعب 
على املولدافي املغمور رادو البوت 6-4 

و7-5 و3-6.
ويلتقي فيرر الذي اتخذ قراره باعتزال 
ـــدورة، بشاب آخــر في  اللعب بعد هــذه ال
الـــدور الثالث هــو إبــن الـ21 عاما ايضا 
األميركي فرانسيس تيافو الفائز على 
الصربي ميومير كيسمانوفيتش 6-7 )8-

6( و6-7 )5-7(.

وبعد أن وصــل الــى املــبــاراة النهائية 
املوسم املاضي قبل اخلسارة أمام األميركي 
جون إيسنر، انتهى مشوار زفيريف عند 
الدور الثاني، مضيفا هذه النتيجة املخيبة 
الى التي حققها في إنديان ويلز حني خرج 
من الــدور الثالث على يد مواطنه يان-

لينارد شتروف، متأثرا بوعكة صحية.
ومن جهته، استهل فيدرر الرابع سعيه 
لتعويض خسارة نهائي دورة إنديان ويلز 
األحد املاضي على يد النمسوي دومينيك 
ثييم، بفوز صعب على ألبوت 4-6 و5-7 

و3-6.
لكن السويسري املخضرم )37 عاما(، 

ــى لقبه الـ101 فــي مسيرته  الساعي ال
والــرابــع فــي ميامي بعد أعـــوام 2005 
و2006 و2017، جتنب على األقل سيناريو 
املوسم املاضي حني خسر مباراته األولى 
في هذه الدورة على يد االسترالي ثاناسي 

كوكيناكيس املصنف 175 عامليا انذاك.
وأشــار فيدرر بعد اللقاء الــى أنــه »لم 
أشاهده حقا )ألبوت( مباشرة في امللعب، 
بالتالي راجعت بعض الفيديوهات لتكوين 
فكرة عنه. رأيــت أيــن بإمكانه التسبب 
مبــشــاكــل. أحــتــرم كثيرا هــذا الــنــوع من 
الالعبني الذين ال يتمتعون بالبنية البدنية 
)175 سنتم(، بالتالي يحاولون إيجاد 

فيدرر

فيرر يخرج منتصرًا من مواجهة اخلبرة والشباب

البرازيل تكتفي بالتعادل مع بنما في مباراة ودية باهتة

فيرمينيو مهاجم السامبا في صراع على الكورة مع العب بنما

مارادونا يشن هجومًا الذعًا 
على العبي األرجنتني

توقع مدرب فريق دورادوس دي سينالوا، األرجنتيني دييغو 
مارادونا، أن يحقق مواطنه خيراردو تاتا مارتينو النجاح مع 

منتخب املكسيك لكرة القدم.
وعقب مارادونا على االنتصار الذي حققه منتخب املكسيك على 
تشيلي ودياً بنتيجة 3-1، في أول مباراة يقودها >تاتا< مارتينو 
منذ توليه اإلدارة الفنية لـ«التري«، وقال: »بداية جيدة جدا لتاتا، 
إنني متيقن من أنه سيحقق جناحات عظيمة مع املكسيك.. ينقصه 
فقط أن يتعرف أكثر على كرة القدم هنا، لكنه قدم مباراة أولى 
رائعة.. تسجيل ثالثة أهداف أمام تشيلي أمر مدهش، أهنأه على 

هذا االنتصار«.
وفي مؤمتر صحافي السبت، أقر مارادونا بأن »وضع منتخب 
األرجنتني يثير استياءه«، بعدما سقط »األلبيسليستي« أمام 
فنزويال 1-3 في الودية التي جمعت بني الفريقني اجلمعة مبدريد.

ــي 1986  ــع منتخب »الــتــانــغــو« ف واعــتــبــر بــطــل الــعــالــم م
باملكسيك، أن »العبي الفريق الوطني ال يستحقون ارتداء قميص 
األلبيسليستي، ألنها ليست محفورة بداخلهم، وليس لديهم أدنى 

فكرة عما يفعلون«.
وعن فوز فريقه الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية املكسيكي، 
على برافوس دي خواريز )1-0( ليصعد للمراكز املؤهلة للدور 
الفاصل لتحديد البطل، أكد مارادونا أن »الالعبني قدموا تضحيات 
كبيرة على الرغم من شعورهم بــاإلرهــاق«، معتبراً أن »هذا 

االنتصار يؤكد أن فريقه ما زال لديه الفرصة في هذا املوسم«.

زيدان يخطط إلزعاج 
برشلونة في »الليغا«

يسعى مــدرب ريــال مدريد اإلسباني، الفرنسي زيــن الدين 
زيدان، إلزعاج الغرمي برشلونة، فما تبقى من املوسم في الدوري 

اإلسباني لكرة القدم )الليغا(.
وقالت صحيفة ماركا اإلسبانية إنه، وبالرغم تبقي عدد قليل 
من املباريات في املوسم احلالي، إال أن زيــدان يستهدف حتقيق 

االنتصارات في كافة مواجهات الريال في الدوري اإلسباني.
ويريد املدرب الفرنسي أن يجمع 30 نقطة من الـ10 مباريات 
املتبقية في الليغا، ليضيفها إلى الـ3 نقاط التي حصل عليها من 

الفوز في مباراته األولى أمام سلتا فيغو.
وأشارت الصحيفة إلى أن هدف زيدان يبدو طموحاً للغاية، إال 
أنه سبق وأن حقق إجنازاً مشابهاً عندما تولى قيادة ريال مدريد 

في الوالية األولى موسم 2016-2015.
ــدان مع الريال الفوز في آخــر 12  وفــي ذلــك الوقت، حقق زي
مباراة، وهو ما وضع برشلونة حتت ضغط كبير وجعله غير 

قادر على حسم لقب الليغا، إال في اليوم األخير.

إصابة »الثالثي« تقلق 
جماهير برشلونة

يــســاور القلق جماهير فريق برشلونة اإلســبــانــي، فــي ظل 
اإلصابات التي ضربت أبــرز جنومه في فترة التوقف الدولية، 
خصوصاً مع اقتراب املوسم من فصله احلاسم، إذ ينافس النادي 

الكاتالوني على جميع األلقاب.
ويعاني الثالثي الهجومي في برشلونة، األرجنتيني ليونيل 
ميسي واألوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان دميبلي، 
من اإلصــابــات، قبل املواجهات القوية التي تنتظر البرسا أمام 

مانشستر يونايتد اإلجنليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة ماركا اإلسبانية إن مدرب برشلونة، إرنستو 
فالفيردي، في مأزق، في ظل معاناة الثالثى الهجومي، في وقت 

تفتقر فيه دكة »البلوغرانا« للبدائل املناسبة.
وغــادر ميسي معسكر منتخب بــالده األرجنتني، وعــاد إلى 
برشلونة بسبب اإلصابة، ليغيب عن مواجهة املغرب الودية 

الثالثاء املقبل.
وكان لويس سواريز عانى من إلتواء في الكاحل األمين، في لقاء 
برشلونة األخيرة أمام ريال بيتيس بالدوري اإلسباني، بجانب 
معاناة الفرنسي عثمان دميبلي من متزق في العضلة اخللفية 

يغيب على أثرها ملدة شهر.
ويعود برشلونة خلوض منافسات الدوري اإلسباني بعد فترة 
التوقف الدولية مبواجهة »الديربي« أمام إسبانيول، كما ينتظره 
مواجهتي مانشستر يونايتد اإلجنليزي في ربع نهائي دوري 

األبطال.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا هذا املوسم برصيد 66 

نقطة، متفوقاً بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد، أقرب منافسيه.

مدرب فنزويال ال يستبعد 
استقالته بسبب »التسييس«

لم يستبعد مــدرب منتخب فنزويال لكرة القدم استقالته من 
منصبه، بعد الفوز الــودي على االرجنتني 3-1، مشيرا الى ان 

فريقه تأثر باألزمة السياسية التي تعصف بالبالد.
وقال رافايل دوداميل بعد نهاية مواجهة االرجنتني في مدريد 
» اتساءل عن استمراري« مشيرا الى انه وضع استقالته بتصرف 

االحتاد الفنزويلي لكرة القدم.
وتابع »لقد مررنا مبرحلة مضطربة ألننا مسيسون للغاية«.

وشرح دوداميل انه التقى في اسبانيا مع أنتونيو ايكاري ممثل 
زعيم املعارضة خوان غوايدو، الذي غرد بعدها كاشفا حصول 

اللقاء.
واتهم دوداميل ايكاري بـ«تسييس زيارة املنتخب الوطني«: 
»عشنا اليوم جتربة مريرة، أنا خائب«، مشيرا الى لقاء ممثل 

غوايدو احتراما للمنتخب الوطني »الذي يوحد البالد«.
وذكر ان املنتخب استقبل في مباراة سابقة ضد االكوادور سفير 

الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو.
وبلغ الّنزاع على الُسلطة في فنزويال طريقاً مسدوداً. فالرئيس 
نيكوالس مادورو يشّن حمالت يومّية على »إمبريالّيي« الواليات 
املّتحدة الذين يحاولون إطاحته، فيما يجول غوايدو في البالد 
حلشد املناصرين ويِعد بأنه سيتوّلى الرئاسة »في وقت قريب 

جداً«.

إقالة اإليطالي بانوتشي
 من تدريب منتخب ألبانيا

أقال االحتــاد األلباني لكرة القدم مدربه اإليطالي كريستيان 
بانوتشي بعد اخلسارة أمام ضيفه التركي صفر2-، في اجلولة 

األولى من تصفيات بطولة  أوروبا 2020.
وأعلن االحتاد السبت  في بيان »نشكر بانوتشي على العمل 

املنجز ونتمنى له النجاح في باقي مسيرته«.
وتولى املدافع السابق البالغ 45 عاماً مهمته في يوليو 2017 
خلفا ملواطنه جاني دي بيازي الذي أوصل ألبانيا إلى نهائيات 

بطولة أوروبا 2016 للمرة األولى في تاريخها.
وكان هدف بانوتشي، مدافع روما اإليطالي وموناكو الفرنسي 

وريال مدريد اإلسباني سابقاً، التأهل مجدداً إلى البطولة القارية.
وأبعد بانوتشي حارس التسيو اإليطالي توماس ستراكوشا 
)24 عاماً( عن مباراتني أللبانيا بعد غيابه عن رحلة جوية بسبب 

ازدحام مروري، ما أثار غضب املتابعني.
وأعلن االحتاد أن املدرب املساعد إرفني بولكو والفني في االحتاد 
سليمان ميما سيقودان املنتخب في مواجهة أندورا االثنني ضمن 

املجموعة التي تضم فرنسا بطلة العالم.

بوروندي تتأهل لكأس 
األمم االفريقية ألول مرة

تأهلت بوروندي إلى نهائيات كأس األمم االفريقية لكرة القدم 
ألول مرة بعد أن جنحت في الغاء خطورة مهاجم اجلابون بيير-
إميريك أوبامياجن لتنتزع النقطة التي كانت بحاجة إليها بالتعادل 

1-1 أول من أمس.
وبهذه النتيجة ضمنت بوروندي املركز الثاني في املجموعة 
الثالثة لتنضم إلى مدغشقر وموريتانيا وهي الدول التي تأهلت 
للنهائيات ألول مرة وأثار اإلجناز احتفاالت صاخبة في الدولة 

الصغيرة الواقعة في شرق افريقيا.
وانضمت إليها في وقت الحق يوم السبت الكاميرون وغينيا 
بيساو وناميبيا، التي صعدت رغم خسارتها 4-1 أمام زامبيا في 

ظروف درامية.
وبينما كانت بــورونــدي في حاجة للتعادل فقط، كــان على 
اجلــابــون، التي استضافت النهائيات فــي 2017، الــفــوز في 
بوجمبورا لتنضم إلــى مالي الفائزة بــصــدارة املجموعة في 
النهائيات املوسعة التي تضم 24 فريقا في مصر خالل يونيو 

حزيران ويوليو متوز.
ولم تستطع بوروندي التسجيل عدة مرات بفضل أداء بطولي 
ــارس اجلــابــون املخضرم ديدييه أوفــونــو قبل أن ينجح  من ح

سيدريك أميسي أخيرا في هز الشباك في الدقيقة 75.
لكن االحتفاالت تأجلت حتى صفارة النهاية بعدما أدركــت 
اجلابون التعادل قبل ثماني دقائق على النهاية عندما وضع عمر 

جناندو مدافع بوروندي الكرة في شباك فريقه باخلطأ.
وقدم أوبامياجن مهاجم أرسنال واجلابون مباراة هادئة ولم 
ينجح منتخب بالده في تسجيل الهدف الثاني الذي كان يحتاجه 

للتأهل إلى النهائيات.
ــدارة املجموعة 11 بعد أن سجل  وضمنت غينيا بيساو ص
فريدريك مندي هدفا في الوقت احملتسب بدل الضائع ليمنح بالده 

التعادل 2-2 مبلعبها مع موزامبيق.
وتأهلت موزامبيق للنهائيات برفقة غينيا بيساو بعد أن 
عدلت تأخرها لتتقدم 2-1 بفضل هدف في الدقيقة 89 سجله 
البديل نلسون. لكن املنتخب املوزامبيقي استقبل هدفا عبر مندي 
في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وتركه التعادل 2-2 

متساويا مع ناميبيا ولكل منهما ثماني نقاط.
وصعدت ناميبيا، رغم خسارتها الثقيلة في لوساكا، في املركز 
الثاني باملجموعة 11 متقدمة على موزامبيق بفضل تفوقها في 

املواجهات املباشرة بني الدولتني.
وانتهت مباراة ناميبيا قبل دقائق قليلة من لقاء موزامبيق مع 
غينيا بيساو وشاهد العبوها في قلق الوقت املتبقي من املباراة 
األخرى على كمبيوتر لوحي خارج أرض امللعب قبل أن يحتفلوا 

عندما أدركوا أنهم تأهلوا أيضا.

مارادونا

األسطورة ديرك نوفيتسكي يوّدع قاعة« 
ــا« اخلــاصــة بفريقه داالس  ــن ــــل آري أوراك
مافريكس بفوز كبير على حامل لقب الـ 

NBA غولدن ستايت ووريرز.
وّدع العمالق األملــانــي املخضرم ديــرك 
ــا« الــذي  ــن نوفيتسكي قــاعــة »أوراكــــل أري
ــي دوري كــرة  ســجــل فــيــه سلته األولــــى ف
السلة األميركي للمحترفني قبل قرابة 21 
عاماً، بأفضل طريقة من خالل قيادة داالس 
مافريكس لفوز كبير السبت على مضيفه 
غولدن ستايت ووريــرز حامل اللقب 126-
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وكانت مباراة السبت األخيرة لألملاني 
البالغ 40 عاماً في »أوراكـــل أرينا« مبا أن 
ووريرز سينتقل لقاعة جديدة املوسم املقبل، 
كما من املرجح جداً أن يعتزل نوفيتسكي في 
نهاية املوسم بعد 21 عاماً في الدوري الذي 
بدأ مشواره فيه خالل موسم 1999-1998 
وأحــرز فيه اللقب وأفضل العب في النهائي 
عام 2011 وأفضل العب في املوسم املنتظم 

عام 2007.
ــادراً  ــاراً ون ولقي نوفيتسكي ترحيباً ح
من جمهور غولدن ستايت، اعترافاً مبا قدمه 
ــوام ما منحه الدفع املعنوي  طيلة هــذه األع
لبدء اللقاء بتسجيله 10 مــن نقاط الـ16 
األولــى في اللقاء، مانحاً فريقه التقدم على 
مضيفه الضامن تأهله إلى البالي أوف 2-14 
ثم 22-7 في طريقه لتسيد املــبــاراة حتى 

صافرة النهاية.
ــن الــذكــريــات  ــت أمــســيــة الــســبــت م ــان وك
ـــل  اجلميلة لنوفيتسكي فــي قــاعــة »أوراك
أرينا«، خالفاً لعام 2007 حني عاش أسوأ 
ــدوري بعدما أقصي  حلظات مسيرته في ال
داالس على يد غولدن ستايت في الدور األول 
من البالي أوف )2-4(، رغم أنه أنهى املوسم 
املنتظم في صدارة املنطقة الغربية ومنافسه 
في املركز الثامن األخير املؤهل إلى األدوار 

اإلقصائية.
وأنهى نوفيتسكي اللقاء بـ21 نقطة، بينها 
5 ثالثيات، مع 5 متابعات في 26 دقيقة، فيما 
واصل السلوفيني لوكا دونشيتش تألقه في 
موسمه األول في الدوري األميركي بتحقيقه 
»تريبل دابل«، بعد أن سجل 23 نقطة مع 11 

متابعة و10 متريرات حاسمة.
»حلظات رائعة وأخرى سيئة هنا«

وعلّق نوفيتسكي على مباراته األخيرة في 
معقل ووريرز بالقول »عشت حلظات رائعة 
وأخرى سيئة هنا. لطاملا كان مبنى )القاعة( 
ممتع، وأجــواء جميلة للعب. سأتذكر دائماً 
هذا املبنى« الذي ترك فيه األملاني أثره منذ 
ــى غاضباً  ــام 2007 حــني رم ــالي أوف ع ب
بكرسي إلى احلائط ما تسبب بحفرة صغيرة 

فيه لم ترمم حتى اآلن.
ــي ظــل غــيــاب جنــم ووريــــرز وصانع  وف
ألعابه ستيفن كوري بقرار من املدرب ستيف 
كير، جنح داالس الذي فقد األمل في احلصول 
على إحدى بطاقات املنطقة الغربية الثماني 
إلى البالي أوف، في وضع حد لهزائمه على 
»أوراكل أرينا« عند 12 مباراة متتالية، محققاً 
فوزه األول في قاعة غولدن ستايت منذ أبريل 
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وبالنقاط الـ63 التي سجلها من خارج 
القوس )مقابل 12 فقط لــووريــرز(، وصل 
الــفــارق بني الضيف وحامل اللقب إلــى 43 
نقطة في بداية الربع األخير رغم جهود كيفن 
دورانت )25 نقطة في 29 دقيقة لكنه فشل في 
جميع محاوالته الثماني من خارج القوس( 
ودمياركوس كازنس )19(، قبل أن يستقر 
في النهاية عند 35 نقطة، ليتلقى حامل اللقب 
أكبر هزمية له هذا املوسم )األكبر قبل السبت 
كانت بفارق 33 أمــام بوسطن سلتيكس( 
ويتنازل عن صدارة املنطقة الغربية بفارق 

نصف مباراة لصالح دنفر ناغتس.
ــزاً عن  ــاج ـــر كــيــر أن فــريــقــه »كـــان ع وأق

استعادة توازنه بعد البداية البطيئة ولم 
نتمكن بتاتاً من استالم زمام املبادرة«، مشدداً 
على ضــرورة نسيان هذه املباراة »واملضي 
قدما ألن ليس باإلمكان فعل شيء آخر سوى 

ذلك«.
وخــالفــاً لــووريــرز ومعاناته من خارج 
القوس، تألق اجلــار ساكرامنتو كينغز في 
قاعته أمام مضيفه فينيكس صنز بتسجيله 
17 ثالثية، بينها 7 لــبــادي هيلد، مــا مهد 
الطريق أمامه للخروج فــائــزاً 103-112 
والبقاء حسابياً في دائرة املنافسة على إحدى 
بطاقات البالي أوف الست املتبقية في املنطقة 

الغربية.
ــاراة تاريخية لهيلد الــذي  ــب وكــانــت امل
سجل 25 نقطة في اللقاء، إذ رفع رصيده من 
الثالثيات إلى 245 هذا املوسم، متفّوقاً على 
الرقم القياسي الشخصي لفريقه واملسجل 
باسم الصربي بيا ستوياكوفيتش منذ موسم 

2003-2004 )240 ثالثية(.
وبعد أن استهل اللقاء بقوة بحسمه الربع 
األول 32-19 بعد تسجيله 19 نقطة متتالية 
دون رد من مضيفه، تراجع أداء فينيكس 
وسمح لفريق املــدرب دايف يايغر بالعودة 
ــواء اللقاء في طريقه إلى  تدريجياً إلــى أج
حتقيق فوزه الـ36 في 72 مباراة مبساهمة 
كبيرة أيضاً من هاريسون بارنز الذي سجل 
7 من نقاطه الـ25 في الدقائق الثالث األخيرة، 
والصربي نيمانيا بييليتسا )13 مــع 17 

متابعة(.

لقطة من مباراة داالس مافريكس وغولدن ستايت ووريرز

نوفيتسكي يوّدع »أوراكل أرينا« بفوز كبير
 على غولدن ستايت

زيدان


