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فرحة العبي تشيلي

تشيلي تستهل حملة الدفاع عن لقب كوبا أميركا برباعية في شباك اليابان
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سجل املهاجم إدواردو فارغاس هدفني ليقود منتخب 
تشيلي إلى بداية قوية في رحلة الدفاع عن لقبه في 
بطولة كأس أمم أمريكا اجلنوبية )كوبا أمريكا( بالفوز 
الساحق 4-0 على املنتخب الياباني في اجلولة األولى 

من مباريات املجموعة الثالثة بالدور األول للبطولة 
املقامة حالياً بالبرازيل.

واقتسم منتخب تشيلي، الفائز بلقب نسختي 
2015 و2016 من البطولة، صدارة املجموعة الثالثة 

ــاز بنفس النتيجة  ــــواي الـــذي ف مــع منتخب أوروغ
ـــوادوري األحــد في املــبــاراة األولــى  على املنتخب اإلك
باملجموعة. وحسم منتخب تشيلي الــشــوط األول 
لصاحله بهدف نظيف سجله إيريك بولغار في الدقيقة 

41. وفي الشوط الثاني، أمطر منتخب تشيلي شباك 
املنتخب الياباني بثالثة أهداف سجلها فارجاس في 
الدقيقتني 54 و83 وأليكسيس سانشيز في الدقيقة 

.82

ويشارك املنتخب الياباني »محاربو الساموراي«، 
وصيف بطل آســيــا، للمرة الثانية فقط فــي تاريخ 
البطولة بدعوة من احتاد كرة القدم بأمريكا اجلنوبية 

»كومنيبول«.

الكأس الذهبية .. جامايكا حتّقق 
فوزًا صعبًا على هندوراس

قاد مهاجم أنقره غوجو التركي ديفر أورجيل منتخب بالده جامايكا 
إلى فوز صعب على هندوراس 3-2 في كينغستون في اجلولة األولى 

من منافسات املجموعة الثالثة ضمن مسابقة الكأس الذهبية.
ــني ملنتخب جامايكا،  وسجل أورجيل )29 عاماً( الهدفني األول
وافتتح التسجيل من ضربة رأس بعد متريرة عرضية من العب لوس 
أجنليس بتر-لي فاسيل )15(، وأضاف الثاني بعدما اخترق دفاعات 

هندوراس وقام مبجهود فردي ومراوغة أكثر من العب )41(.
وفي الشوط الثاني، أعاد العب جيرونا اإلسباني أنطوني لوزانو 
األمل لهندوراس عندما قلص الفارق مستفيداً من كرة ألبرث إيليس 

.)54(
لكن فاسيل نفذ كرة ركنية باملقاس على رأس املدافع داميون لو 
الذي أكملها بنجاح في املرمى )56(، مصعباً مهمة الهندوراسيني من 

جديد.
 وفي الوقت بدل الضائع، قلصت هندوراس الفارق مرة ثانية عندما 
رفع إميليو إيزاغيري كرة عرضية عالية وتابعها رامون روبيليو 

كاستيو برأسه في شباك احلارس أندريه باليك )2+90(.
وتصدرت جامايكا ترتيب املجموعة بفارق األهداف أمام السلفادور 
التي فازت بصعوبة أيضاً على كوراساو بهدف وحيد سجله مهاجم 
بانكونك يونايتد التايالندي نيلسون بونيا قبيل نهاية الشوط 
األول على امللعب الوطني إنديبندنسي ستاديوم نفسه في العاصمة 

اجلامايكية.

مفاوضات بني برشلونة
وسان جيرمان إلعادة نيمار

عزز تقرير صادر من البرازيل الشائعات 
حــول عــودة مهاجم باريس ســان جيرمان، 
النجم البرازيلي نيمار، إلى فريقه السابق 

برشلونة.
أشـــارت قــنــاة غلوبو إيــســبــورتــي، إلى 
مــفــاوضــات متقدمة بــني برشلونة وســان 
جيرمان، الستعادة املهاجم الــدولــي )27 
عاماً(، والغائب عن بطولة كوبا أميركا التي 

تستضيفها بالده بسبب اإلصابة.
ويأتي التقرير البرازيلي بعد آخر لصحيفة 
ليكيب الفرنسية، أشــارت فيه إلى أن نادي 
العاصمة الفرنسية جاهز للتخلي عن نيمار 

هذا الصيف.
فــي وقــت أكــد رئيس الــنــادي الباريسي 
القطري ناصر اخلليفي في مقابلة مع مجلة 
فرانس فوتبول نشرت كاملة أمس الثالثاء: 
»الــبــاب ليس مقفاًل أمــام أي العــب، إذا لم 

ينخرط في املشروع«، موجهاً انتقادات الذعة 
لنيمار حتديداً.

ونقلت غلوبو عن مصادر قريبة من امللف، 
أن رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو اقترح 
على سان جيرمان 100 مليون يــورو زائد 
العبني إضافيني، على غرار الفرنسيني عثمان 
دميبلي، وصامويل أومتيتي، والكرواتي 
إيفان راكيتيتش، ما يقلل من القيمة املالية 
االجمالية للصفقة في ناٍد يعاني من الديون، 
ويحاول تعويض خروجه املخيب من نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبــا أمــام ليفربول 

اإلجنليزي.
لكنها ذكــرت أن الالعب ال يــزال في نزاع 
قضائي مع الفريق الكاتالوني لعدم تسديد 
مكافأة متديد عقده في 2016، قبل انتقاله 
الحــقــا الـــى ســـان جــيــرمــان، مــقــابــل صفقة 

نيمارقياسية عاملية بلغت 222 مليون يورو.

يوفنتوس يتطلع لبداية عصر
جديد مع قدوم ساري

ريدناب: المبارد املرشح األوفر 
حظًا لتدريب تشيلسي

اجتــــه بــعــض مــشــجــعــي نـــادي 
يوفنتوس للتفكير بعمق، في الوقت 
الــذي دبــت فيه حالة من السخط بني 
ـــالن عن  جماهير نــابــولــي، بعد اإلع
تولي ماوريسيو ساري منصب املدير 
الفني حلامل لقب الدوري اإليطالي في 

السنوات الثماني املاضية.
ــتــدريــب  ــــاء انـــتـــقـــال ســـــاري ل ج
يوفنتوس بعد ثالثة مواسم قضاها 
في نابولي، وموسم واحد مع تشيلسي 

اإلجنليزي.
ــة في  ــي ــؤول ــس وتـــولـــى ســــاري امل
يوفنتوس خلفاً ملاسيميليانو أليغري، 
الــذي مت اإلطاحة به الشهر املاضي، 
وجاء اإلعالن عن هذه اخلطوة وسط 
أجواء حارة، وكتبت صحيفة الغازيتا 
ديللو ســبــورت: »يوفنتوس.. ثورة 
ساريستا تبدأ«، بينما حتدث صحيفة 

»توتوسبورت« عن »عصر ساري«.
وكــان نابولي حتت قيادة ساري 
آخــر فريق في دوري الدرجة األولــى 
االيطالي يفوز على يوفنتوس على 
ــي أبــريــل  أرضــــه، حــيــث فـــاز 1-0 ف
2018، في ختام موسم ساخن شهد 
فوز يوفنتوس بلقبه السابع من أصل 
ثمانية ألقاب على التوالي في الدوري 

اإليطالي.

ــدرب  ــال هـــاري ريــدنــاب امل ق
الــســابــق لتوتنهام هوتسبير 
إن فرانك المبارد مدرب ديربي 
ــي دوري  كــاونــتــي املــنــافــس ف
الدرجة الثانية االجنليزي لكرة 
القدم سيجد صعوبة في رفض 
تولي مسؤولية تشيلسي إذا ما 

عرض عليه ذلك.
ــذي أمضى  ــاد المــبــارد، ال وق
13 عاما حافلة بــاأللــقــاب مع 
تــشــيــلــســي كـــالعـــب، كــاونــتــي 
لنهائي اجلولة الفاصلة املؤهلة 
للصعود للدوري املمتاز وذلك 
في أول موسم له كمدرب قبل أن 

يخسر الفريق أمام استون فيال.
وبزغ جنم المبارد )40 عاما( 
كمرشح خلــالفــة ماوريتسيو 
ــــاري فـــي تـــدريـــب الــفــريــق  س
املنافس في الــدوري االجنليزي 
ـــدرب  ــاز عــقــب تــعــاقــد امل ــت ــم امل
اإليــطــالــي مــع يوفنتوس بطل 
دوري الدرجة األولى اإليطالي 

يوم األحد املاضي.
وأضــاف ريدناب، الذي درب 
العديد من األندية االجنليزية 
مبا في ذلك وست هام يونايتد 
وساوثامبتون، لراديو 5 اليف 

التابع لهيئة اإلذاعة البريطانية 
”من وجهة نظري الشخصية، 
سيكون هــو مـــدرب تشيلسي. 

يبدو لي أن هذا سيحدث“.
وتابع ريدناب الــذي يرتبط 

بصلة قرابة مع المبارد ”إذا ما 
اتصل به تشيلسي، سيكون من 
الصعب عليه أن يــرفــض. إنه 
اسطورة حقيقية في تشيلسي 
وهـــو أحـــد أعــظــم الــالعــبــني في 

تاريخ النادي. ”رمبا لن تسنح 
الفرصة ثانية. ال تعرف ماذا 
ــي عــالــم كـــرة الــقــدم.  يــحــدث ف
سنحت له الفرصة اآلن للعودة 

ثانية )إلى تشيلسي(“. ماوريسيو ساري

المبارد


