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أصداء عالمية

كأس أوروبا 2020

نهائي «يورو  »2020في لندن
حـســم اإلت ـحــاد األوروبـ ــي لـكــرة الـقــدم
«يــوي ـفــا» بـعــد اجـتـمــاعــه ال ـطــويــل في
ج ـن ـي ــف اس ـ ـمـ ــاء املـ ـ ـ ــدن امل ـس ـت ـض ـي ـفــة
ملباريات كأس أوروبا .2020
وتمكنت لـنــدن االنـكـلـيــزيــة مــن الـفــوز
باستضافة مباراتي نصف النهائي
وامل ـب ــاراة النهائية مــن الـبـطــولــة بعد
أن انحصرت منافستها مع ميونيخ
االملانية.
وه ــذه هــي امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي ستقام
فيها البطولة في عدة مدن كبرى عبر
أرجاء القارة ،منذ انطالقها عام ،1960
وس ـت ـس ـت ـض ـي ــف  13دولـ ـ ــة مـخـتـلـفــة
املباريات.
وت ــم اخـتـيــار م ــدن بـلـبــاو (إسـبــانـيــا)،
وكوبنهاغن (الدنمارك) ،وبوخارست
(روم ــانـ ـي ــا) ،وأمـ ـسـ ـت ــردام (ه ــول ـن ــدا)،
ودبلن (أيرلندا) ،وبودابست (املجر)،
وبـ ــروك ـ ـسـ ــل (بـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــا) ،وغ ــاس ـك ــو
(اس ـكــوت ـل ـنــدا) ،السـتـضــافــة مـبــاريــات
الـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــان ــي وثـ ــاثـ ــة ل ـ ـقـ ــاءات مــن
مرحلة املجموعات.
أما باقي مباريات هذه املرحلة بجانب
لقاءات الدور ربع النهائي فستقام في

ميونيخ وبــاكــو (أذرب ـي ـجــان) ،ورومــا
(إيطاليا) ،وسان بطرسبرغ (روسيا).
وس ـت ـقــام الـبـطــولــة ب ـهــذا ال ـن ـظــام ملــرة
واحـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـق ــط الن رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـحـ ــاد
الـ ـف ــرنـ ـس ــي مـ ـيـ ـش ــال ب ــاتـ ـيـ ـن ــي أراد
االحتفال بمرور  60سنة على انطالق
ه ــذه ال ـكــأس مــن خ ــال تنظيم «كــأس
اوروبا لكل أوروبا».

ولن يكون هناك أي تأهل مباشر للبلد
املـضـيــف ال ــى الـنـهــائـيــات وسـتـشــارك
ج ـم ـي ــع ال ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـ ـ  54الـ ـت ــي تـنـتـمــي
لالتحاد االوروبي في التصفيات.
وهنا تــوزيــع املـبــاريــات على مختلف
املدن االوروبية:
لـنــدن :الــدورنـصــف النهائي واملـبــاراة
النهائية.

تغلبت لندن على ميونيخ لتستضيف النهائي (فابريس كافريني ـ أ ف ب)

أرسنال يخسر ديبوشي
بني  6أسابيع و 3أشهر...
باكو :ثــاث مباريات في الــدور االول
وواحدة في ربع النهائي.
كوبنهاغن :ثــاث مباريات في الــدور
االول ومباراة واحدة في دور الـ .16
بــروك ـســل :ث ــاث م ـبــاريــات ف ــي ال ــدور
االول ومباراة واحدة في دور الـ .16
م ـيــون ـيــخ :ث ــاث م ـب ــاري ــات ف ــي ال ــدور
االول وواحدة في ربع النهائي.
بــودابـســت :ثــاث مـبــاريــات فــي الــدور
االول وواحدة في دور الـ .16
رومــا :ثــاث مباريات في الــدور االول
وواحدة في ربع النهائي.
ام ـس ـتــردام :ثــاث مـبــاريــات فــي الــدور
االول وواحدة في دور الـ .16
دبلن :ثــاث مباريات في الــدور االول
وواحدة في دور الـ .16
بوخارست :ثالث مباريات في الدور
االول وواحدة في دور الـ .16
س ــان بـطــرسـبــرغ :ث ــاث مـبــاريــات في
الدور االول وواحدة في دور الـ .16
غــاس ـكــو :ث ــاث م ـبــاري ــات ف ــي ال ــدور
االول وواحدة في دور الـ .16
بلباو :ثالث مباريات في الدور االول
وواحدة في دور الـ .16

كرة المضرب

لي نا تعتزل كرة المضرب بعد  15عامًا من النجاح
قضت اإلصابة على
مسيرة الصينية لي نا
الرياضية ،وأدت إلى
اعتزالها النهائي للعبة.
من جهة أخرى ،تأهلت
األملانية أنجيليك كيربر
إلى نصف نهائي دورة
طوكيو ،فيما فشلت
البولونية أنييسكا
رادفانسكا في الحفاظ على
لقبها في دورة سيول ،إذ
خرجت من ربع النهائي

خ ـ ـض ـ ـعـ ــت العـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـ ــرة امل ـ ـض ـ ــرب
ال ـص ـي ـن ـيــة ل ــي ن ـ ــا ،ل ــإص ــاب ــة ال ـتــي
عانت منها وال تــزال على مستوى
الــركـبـتــن ،وأجـبــرتـهــا عـلــى اع ـتــزال
الـلـع ـبــة ن ـهــائ ـيــا ،ب ـعــد  15ع ــام ــا من
التألق والنجاح في املالعب.
وجــاء قــرار االعـتــزال عشية انطالق
مـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـس ـ ــات بـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة «ووهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان»
امل ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـشـ ــرف ع ـل ـي ـهــا
الـ ــراب ـ ـطـ ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ل ـل ـم ـح ـت ــرف ــات،
وتنظم في مسقط رأس الالعبة.
وكــانــت اإلصــابــة قــد حرمتها أيضًا
الـلـعــب ف ــي ّ
أي ب ـطــولــة مـنــذ بـطــولــة
ويمبلدون منتصف العام الحالي.
فـ ــي م ـس ـي ــرت ـه ــا ،ت ــوج ــت امل ـص ـن ـفــة
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ع ــاملـ ـي ــا بـ ـلـ ـق ــب ب ـط ــول ــة
ف ــرن ـس ــا امل ـف ـت ــوح ــة ف ــي عـ ــام ،2011
كـ ــذلـ ــك أحـ ـ ـ ـ ــرزت لـ ـق ــب أوسـ ـت ــرالـ ـي ــا
املفتوحة هذا العام ،وكان احتاللها
لـ ـلـ ـم ــرك ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي ف ـ ــي ال ـت ـص ـن ـي ــف
الـعــاملــي للمحترفات أفـضــل إنـجــاز
حـقـقـتــه الع ـب ــة آس ـيــويــة ف ــي تــاريــخ
الرياضة.

دورة طوكيو
ت ــأه ـل ــت األمل ــانـ ـي ــة أن ـج ـي ـل ـيــك ك ـيــربــر،
امل ـص ـن ـف ــة أولـ ـ ـ ــى ،إل ـ ــى الـ ـ ـ ــدور نـصــف
ال ـن ـه ــائ ــي لـ ـ ـ ــدورة ط ــوك ـي ــو ال ــدول ـي ــة
البالغة قيمة جوائزها مليون دوالر،
بعد فوزها السهل على البيالروسية
دومينيكا سيبولكوفا السادسة 3-6
و.0-6
وس ـ ـتـ ــواجـ ــه كـ ـي ــرب ــر الـ ـص ــربـ ـي ــة آن ــا
إيـفــانــوفـيـتــش ال ـثــال ـثــة ال ـتــي تغلبت
ع ـل ــى ال ـت ـش ـي ـك ـيــة ل ــوس ــي س ــاف ــاروف ــا
السابعة بسهولة  3-6و 2-6لتواصل
مسعاها إلى إحــراز لقبها الرابع في
 2014والخامس عشر فــي مسيرتها
االحترافية.
كــذلــك ،واصـلــت الــدنـمــاركـيــة كــارولــن
فوزنياكي الثانية زحفها نحو الفوز
بلقبها الثالث ،وذلك ببلوغها نصف
النهائي بعد فوزها على اإلسبانية
كـ ــارال س ــواري ــز ن ــاف ــارو ال ـثــام ـنــة 3-6
و.3-6
وتلتقي فــوزنـيــاكــي فــي دور األربـعــة
اإلسبانية غــاربــن مــوغــوروســا التي

تـخـلـصــت م ــن األوس ـت ــرال ـي ــة كــايـســي
ديالكوا  6-3و 6-7و.3-6

دورة سيول
فشلت البولونية أنييسكا رادفانسكا
املصنفة أولى في الحفاظ على لقبها
في دورة سيول الدولية البالغة قيمة
جوائزها  500ألــف دوالر ،إذ خسرت
في الدور ربع النهائي أمام األميركية
فارفارا ليبشنكو الخامسة  6-7و6-2
و.6-2
وتلتقي ليبشنكو ،فــي دور األربـعــة
األميركية كريستينا ماكهايل التي
أخـ ــرجـ ــت ال ـس ـل ــوف ــاك ـي ــة م ــاغ ــدال ـي ـن ــا
ريباريكوفا الرابعة بالفوز عليها 2-6
و 0-2ثم باالنسحاب.
ك ــذل ــك بـلـغــت ال ـ ــدور ن ـصــف الـنـهــائــي
أيضًا التشيكية كارولينا بليسكوفا
الثانية بفوزها على األميركية نيكول
غـيـبــز  3-6و ،4-6ل ـتــواجــه الــروس ـيــة
م ـ ــاري ـ ــا ك ـي ــري ـل ـن ـك ــو ال ـ ـتـ ــي أط ــاح ــت
األس ـتــون ـيــة كــايــا كــانـيـبــي الـســادســة
بالفوز عليها  7-6و 2-6و.3-6

الفورموال 1

ألونسو يجاري هاميلتون في التجارب ّ
الحرة لسنغافورة
تـ ـب ــادل س ــائ ـق ــا فـ ـ ـي ـ ــراري ،اإلس ـب ــان ــي
فرناندو ألونسو ،و»مــرسـيــدس جي
ب ــي» ،البريطاني لــويــس هاميلتون،
الـسـيـطــرة عـلــى املــركــزيــن األول ــن في
ج ــولـ ـت ــي ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ال ـ ـحـ ــرة ل ـس ـبــاق
جــائــزة سـنـغــافــورة ال ـك ـبــرى ،املرحلة
ال ــرابـ ـع ــة عـ ـش ــرة م ــن ب ـط ــول ــة ال ـعــالــم
لسباقات سيارات الفورموال .1
ففي الجولة األولــى ،حل ألونسو أول
ً
م ـس ـجــا  1,49,056دق ـي ـقــة ومـتـقــدمــا
ب ـ ـفـ ــارق  0,122ث عـ ـل ــى هــام ـي ـل ـتــون
و 0,149ث على زميل األخير ،األملاني
نيكو روزبرغ ،متصدر الترتيب العام
للبطولة ،فيما جاء سائق فريق «ريد
ُبل رينو» ،األملاني سيباستيان فيتيل،
ب ـط ــل الـ ـع ــال ــم ،وزم ـي ـل ــه األوسـ ـت ــرال ــي
دانـيــال ريـكـيــاردو فــي املركزين الرابع
والخامس على التوالي.
وفي الجولة الثاني ،تقدم هاميلتون
ً
إل ــى املــركــز األول ،مـسـجــا 1,47,490

ألونسو خالل التجارب الحرة األولى (توشيفومي كيتامورا ــ أ ف ب)
دقيقة ،وتــراجــع ألونسو الــى الثاني
ب ـ ـف ـ ــارق  0,133ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،فـ ـيـ ـم ــا حــل
ريكياردو ثالثًا بفارق  0,300ث أمام
ال ـف ـن ـل ـنــدي ك ـي ـمــي رايـ ـك ــون ــن ،ســائــق
فيراري ،وفيتيل على التوالي ،بينما

هبط روزبرغ الى املركز الثالث عشر.
وت ـق ــام ال ـت ـج ــارب الــرس ـم ـيــة لـلـسـبــاق
الليلي (بتوقيت سـنـغــافــورة) اليوم
الـ ـس ــاع ــة  16,00ب ـت ــوق ـي ــت بـ ـي ــروت،
والسباق غدًا الساعة .15,00

عـلــى صعيد آخ ــر ،أع ــرب البريطاني
بـيــرنــي ايـلـكـيـسـتــون ،مــالــك الـحـقــوق
التجارية لسباقات الفورموال  ،1عن
أمله بأن يرى تغييرًا كبيرًا في بطولة
املوسم املقبل من خــال السماح لكل
فــريــق باملشاركة بـثــاث س ـيــارات ،ما
يعني وجــود ثمانية فرق عوضًا عن
 11فريقًا.
«سنعلم ما سيحصل بعد السباقني
أو الـ ـث ــاث ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة» ،ه ـ ــذا مـ ــا قــالــه
اي ـك ـل ـي ـس ـت ــون عـ ـل ــى ه ــام ــش ج ــائ ــزة
سنغافورة ،مضيفًا «لطاملا كان على
ج ــدول أعـمــالــي أنــه إذا خسرنا حتى
ثالثة فــرق ،فحينها ستشارك الفرق
املتبقية بثالث سيارات».
وواصـ ـ ـ ــل «أعـ ـتـ ـق ــد أن ـ ــه ي ـج ــب عـلـيـنــا
ال ـ ّق ـيــام ب ـه ــذا األمـ ــر بـشـتــى األح ـ ــوال.
أفضل رؤيــة فيراري بثالث سيارات،
أو أي فريق كبير آخر بثالث سيارات
عوضًا عن وجود فرق تعاني».

سيغيب الظهير األيمن الفرنسي ألرسنال
االنكليزي ،ماتيو ديبوشي ،عن املالعب
لستة أسابيع على األقل بسبب اإلصابة،
وقد تصل الفترة إلى ثالثة أشهر ،بحسب
ما أعلن مدربه ومواطنه أرسني فينغر .وردًا
على سؤال بشأن ديبوشي ،قال فينغر
للصحافيني قبل مواجهة أرسنال أمام
أستون فيال في الدوري اإلنكليزي املمتاز
اليوم إن مواطنه سيخضع لفحص طبي،
مضيفًا« :سينظرون إلى حجم الضرر في
األربطة ،وبعد ذلك سنعرف .إذا لم يكن
بحاجة إلى جراحة سيستغرق األمر ستة
أسابيع .إذا خضع لجراحة سيغيب لثالثة
أشهر .في الوقت الحالي ال نعرف املدة».
في املقابل ،أعلن فينغر استعادته لخدمات
العب الوسط جاك ويلشير بعد تعافيه من
إصابة في الكاحل.

...وأتلتيكو يستعيد
ّ
ماندزوكيتش «املقنع» بعد  10أيام
أفاد أتلتيكو مدريد اإلسباني بأن مهاجمه
الكرواتي ،ماريو ماندزوكيتش ،املصاب
بكسر في األنف سيعود إلى صفوفه في
غضون عشرة أيام ،لكنه سيظل يضع
ُ
قناعًا .وأصيب ماندزوكيتش خالل املباراة
التي انتهت بهزيمة فريقه أمام أوملبياكوس
اليوناني  ،3-2في انطالق دور املجموعات
لدوري أبطال أوروبا يوم الثالثاء املاضي.
وذكر بطل إسبانيا عبر موقعه على شبكة
«اإلنترنت» أن ماندزوكيتش خضع لعملية
جراحية تكللت بالنجاح في مدريد الخميس.
ونقلت وسائل إعالم محلية عن بدرو لويس
لوبيز طبيب «لوس روخيبالنكوس» قوله:
«هو ينوي البدء في التدريبات يوم األحد أو
االثنني .من الطبيعي أن يكون جاهزًا للعب
في غضون  15يومًا ،لكن مع استخدام قناع،
فإن من املمكن أن يتمكن اللعب في غضون
عشرة أيام».

اختيار مستضيفي كأس أمم أفريقيا
 2019و 2021اليوم
ُت َّ
حدد اليوم هوية البلدين اللذين سينظمان
نهائيات كأس األمم األفريقية لكرة القدم
عامي  2019و ،2021حيث تتنافس الجزائر
والكاميرون وغينيا وساحل العاج وزامبيا
على استضافة البطولة التي تقام كل عامني.
ّ
وستصوت اللجنة التنفيذية التابعة لالتحاد
األفريقي للعبة التي تجتمع في العاصمة
اإلثيوبية أديس أبابا على من سيستضيف
النسختني  32و 33من البطولة القارية.
ومع ذلك ،يمكن أن ّ
يفجر االتحاد األفريقي
مفاجأة ويعلن اسم الدولة املستضيفة
لنهائيات  2017عقب قرار ليبيا الشهر
املاضي باالنسحاب من تنظيم البطولة.

تايالند مسرحًا ملواجهة كروية
بني الكوريتني
مباراة تاريخية ستشهدها العاصمة
التايالندية بانكوك اليوم عندما يتواجه
منتخبا الكوريتني الشمالية والجنوبية في
املباراة النهائية لبطولة آسيا لكرة القدم تحت
 16عامًا .ومعلوم أن العالقات بني الجارتني
في شبه الجزيرة الكورية متوترة ،وهما
في حالة «حرب باردة» منذ انتهاء الحرب
الكورية ما بني  1950و 1953بهدنة وليس
معاهدة سالم.

