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رياضة

األمناء / متابعات :

املنتخــب  اســتهل 
يف  مشــواره  الربازييل 
أمريكا،  كوبــا  بطولــة 
فنزويال  بالفــوز عــى 
بنتيجــة )0-3( ، عــى 
جارينشا  ماين  اســتاد 

الوطني.
وسجل ثالثية الربازيل 
الدقيقة  يف  ماركينيوس 
)23(، ونيــار من ركلة 
 ،)64( الدقيقة  يف  جزاء 
وجابرييل باربوســا يف 

الدقيقة )89(.
ورفع منتخب الربازيل رصيده لـ3 نقاط يف صدارة 
الرتتيب بدون  املجموعة، بينا تذيل منتخــب فنزويال 
نقاط، مع العلــم أن املجموعة تضــم أيًضا اإلكوادور 

وبريو وكولومبيا.
ويف مباراة ثانية اســتهلت كولومبيا مشوارها يف 
كوبا أمريكا لكرة القدم بالفوز بصعوبة )-1صفر( عى 

اإلكوادور ، وجاء الهدف بعد جملة فنية رائعة يف تنفيذ 
ركلة حرة بالقرب من منطقة الجزاء.

وســجل إدوين كاردونا هدف املبــاراة الوحيد قبل 
االســرتاحة بثالث دقائق حيث بدأ الجملة الفنية، وملس 
العبان آخران الكرة، قبل أن تصل إليه ويســدد من مدى 

قريب داخل املرمى.

الربازيل ل�صرب فنزويال بثالثية و كولومبيا تنتزع فوًزا �صعًبا من الإكوادور 

األمناء / متابعات :
 

فاز منتخب هولندا بصعوبة بالغة عى نظريه األوكراين، بنتيجة )-3
2(،  عى ملعب يوهان كرويف أرينا، بالجولة األوىل للمجموعة الثالثة 

لبطولة يورو 2020.
تقدم الطواحني بهدفني لجورجينو فينالدوم وفوتر فيجورست يف 
الدقيقتني )52 و58(، ورد منتخب أوكرانيا بهدفني ألندريه يارمولينكو 
ورومان يارمتشوك يف الدقيقتني )75 و79(، ثم سجل دينزل دومفريس 

هدف الفوز لهولندا يف الدقيقة )85(.
ويف لقاء آخر افتتح املنتخب اإلنجليزي مشــواره يف بطولة كأس 
أوروبا 2020، بفوز مثني وصعب عى ضيفــه املنتخب الكروايت 1-0  

ضمن منافسات املجموعة الرابعة.
وأحرز رحيم سرتلينج هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 57.

وتصدرت إنجلرتا املجموعة برصيد 3 نقــاط بانتظار املباراة الثانية 
بني أسكتلندا وضيفتها التشيك.

األمناء / متابعات :
 

 أوقف االتحــاد األملاين لكرة 
كاتومبا  ســايالس  الالعب  القدم 
ملدة  شتوتجارت  مهاجم  مفومبا، 
3 أشــهر كا فرض عليه غرامة 
بعدما  يورو  ألف   30 بقيمة  مالية 
اســتخدم هوية مزيفة  أنه  تبني 

طوال سنوات.
وحتى األســبوع املايض كان 
باســم ســايالس  يعرف  الالعب 
إن  عن  كشف  لكنه  وامانجيتوكا، 
اسمه وتاريخ مولده يختلفان عا 

كان معلنا، قائال إن وكيل أعال سابق له هو من قام بتغيري البيانات خالل إدارته 
لشؤونه عندما كان مراهقا.

وبعد قرار العقوبة قال ســفني ميســلينتات املدير الريايض لشتوتجارت 
»أدركنا نحن وهو أيضا أنه ســيتعرض لعقوبة مــن جانب االتحاد األملاين لكرة 
القدم، ويف الوقت نفسه يأخذ القرار يف الحسبان الظروف االستثنائية لحالته 

ونحن سعداء بتسوية وضع الالعب«.
وينتهي اإليقاف املفروض عى الالعب يف 11 ســبتمرب/ أيلول املقبل بينا 

ينطلق املوسم الكروي الجديد يف أملانيا يف 13 أغسطس آب.
وأقر الالعب والنادي بقبول قــرار العقوبة الصادر عن االتحاد األملاين للعبة 

الشعبية.
وجاءت العقوبة بعد أن أقر الالعب يف األسبوع املايض بأنه كان يعيش يف 
خوف منذ أن غادر جمهورية الكونغو الدميقراطية عندما كان عمره 17 عاما من 

أجل اللعب لفريق فرنيس مغمور.
وأكد الالعب أن اسمه هو سايالس كاتومبا مفومبا وأنه ولد يف 1998 وليس 
يف 1999 ما يعني أن عمره 22 عاما حاليا، مؤكدا أن تغيري البيانات قام به وكيل 

أعال يف بلجيكا كان يسيطر عى حسابه املرصيف وجواز سفره.
وكان سايالس انضم إىل شتوتجارت يف 2019 وأحرز له 11 هدفا يف املوسم 

األخري، وهو بذلك عى رأس قامئة هدايف النادي يف هذا املوسم.

هولندا حتبط اأوكرانيا بفوز قاتل 
واجنلرتا تعرب كرواتيا بهدف

اإيقاف هداف �صتوجتارت 
ب�صبب التزوير

بطولة كوبا أمريكا..

األمناء / متابعات :

استقر نادي توتنهام هوتسبري، بشكل كبري 
عــى هوية املدير الفني الجديــد للفريق، الذي 
سيتوىل املهمة الفنية للسبريز بداية من املوسم 

املقبل »2021-2022«.
وذكرت صحيفة »الجارديان« الربيطانية، أن 
باولو فونسيكا املدير الفني السابق لروما، بات 
عى وشك أن يبدأ مهمته الجديدة يف توتنهام، 
حيث إنه هو املدرب املختار ليك يقود الســبريز 
الجيالورويس بنهاية  انتهت مهمته مع  أن  بعد 

املوسم املنرصم.
وأضافت أن فونسيكا عى وشك توقيع عقد 
ملدة 3 ســنوات مع توتنهام، لينضم إىل فابيو 
باراتييس، املدير الريايض الســابق ليوفنتوس 
والذي انضم يف األيام املاضية للنادي اإلنجليزي.

من جهة أخــرى، قال فابريزيــو رومانو، 
الشهري بشبكة »سكاي سبورت«، إن  الصحفي 
فونسيكا سيوقع عقده الجديد كمدرب لتوتنهام 

يوم األربعاء املقبل.

األمناء / متابعات :

إريكسن،  كريســتيان  يزال  Nال 
حالة  يف  الدمنــارك،  منتخب  العب 
طيبة ومســتقرة، بعد تعرضه ألزمة 
قلبية خالل مباراة فريقه أمام فنلندا 

يف بطولة أمم أوروبا.
وقــال ياكوب هوير، مســؤول 
لكرة  الدمناريك  االتحاد  االتصال يف 
القدم للصحفيني امس اإلثنني »نحن 

عى تواصل معه«.
وتابــع »كنا عى اتصال به أمس 
أمس،  كانــت  كا  حالته  واليــوم. 

مستقرة وجيدة«.
وخالل مبــاراة الدمنارك وفنلندا، 
إريكســن دون تدخل من أي  سقط 
العب، ليثري الرعب داخل امللعب، ويتم 

نقله إىل املستشفى.

حتديد موعد الإعالن عن مدرب توتنهام اجلديد

 الحتاد الدمناركي: حالة اإريك�صن م�صتقرة وجيدة

» يف بطولة اليورو 2020 »


