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رياضة

الصحف وصفته بالمتعجرف والساذج

حلف أوروبي ضد كريستيانو رونالدو
م ـعــركــة ن ـجــم ال ـبــرت ـغــال كــريـسـتـيــانــو
رونــالــدو واأليسلنديني لم تنتهِ على
أرض امل ـل ـع ــب ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء مـ ـب ــاراة
املنتخبني أول من أمــس ،التي انتهت
بــالـتـعــادل اإليـجــابــي  ،1-1إذ انطلقت
حـ ــرب ك ــام ـي ــة ب ـي ـنــه وبـ ــن الــاع ـبــن
األيسلنديني.
واتـهــم رونــالــدو املنتخب األيسلندي
بأنه صاحب "عقلية ضيقة" ،بعد منعه
م ــن أن يـصـبــح أول الع ــب ف ــي تــاريــخ
البطولة يصل إلــى الشباك في أربعة
ن ـهــائ ـيــات ،مـعـتـبـرًا أن ه ــذا املـنـتـخــب
ال ــذي يـخــوض مـغــامــرتــه األول ــى على
اإلطالق ،إن كان على الصعيد القاري
أو العاملي" ،لــم يحاول أي شــيء ،وكل
ما فعله هو التكتل داخل املنطقة".
وسدد رونالدو  10مرات على الشباك
األي ـس ـل ـنــديــة ،لـكـنــه ع ـجــز ع ــن إي ـجــاد
طــري ـقــه إلـ ــى ال ـش ـب ــاك نـتـيـجــة ال ــدف ــاع
املـ ـحـ ـك ــم وحـ ـ ـ ـ ــارس امل ـ ــرم ـ ــى ه ــان ـي ــس
ً
هالدورسون ،وهو أضاف قائال" :لقد
وضعوا الحافلة في الشباك" ،أي إنهم
تكتلوا داخــل املنطقة وكأنهم حافلة
واقفة بني الخشبات الثالث ،مضيفًا:
"أيسلندا لم تحاول فعل أي شيء ،كل
ما فعلته هو الدفاع ،الدفاع والدفاع،
خلقوا فرصتني وسجلوا منهما هدفًا.
كــانــت ليلة حـظـهــم .نشعر بــاإلحـبــاط
ألنهم لم يحاولوا حتى الفوز باللقاء".
وواصــل" :لهذا السبب أعتقد أنهم لن
يحققوا شيئًا هنا (في كأس أوروبا).
بــرأيــي ،إنهم يملكون عقلية ضيقة...
اع ـت ـقــدت أن ـه ــم ف ـ ــازوا ب ـك ــأس أوروبـ ــا
بالطريقة التي احتفلوا بها في نهاية
اللقاء".
ول ـ ـ ـ ــم ي ـ ـس ـ ـكـ ــت األيـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــدي ـ ــون ع ــن
تـ ـص ــريـ ـح ــات ه ـ ـ ـ ــداف ري ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلسـ ـب ــان ــي ،إذ ّ
رد ك ـ ــاري ارن ــاس ــون
ً
قــائــا" :إنــه العــب مذهل ،لكنه إنسان
غير لبق .كنا قريبني حتى من خطف

ال ـ ـفـ ــوز ،وب ــالـ ـت ــال ــي أن يـ ـق ــول بــأن ـنــا
ل ــم ن ـح ــاول ال ـف ــوز ب ــامل ـب ــاراة يـخــالــف
الواقع" .وتابع" :من البديهي أننا لن
نخلق فرصًا أمــام منتخب رائــع مثل
البرتغال ،لكن تصريحاته تقف خلف
ّ
متقدمًا
الـسـبــب ال ــذي يجعل ميسي

عليه دائمًا خطوة إلى األمام".
وأشــار ارناسون الــذي واجــه رونالدو
فــي كــانــون األول عـنــدمــا ُم ـنــي فريقه
بهزيمة مــذلــة أم ــام ري ــال مــدريــد ،8-0
بينها أربعة أهداف للنجم البرتغالي،
إل ــى أن ال ـطــري ـقــة ال ـتــي ي ـت ـصــرف بها

فشل رونالدو في أن يصبح أول العب في تاريخ البطولة يصل
إلى الشباك في أربعة نهائيات (أ ف ب)

األخـ ـي ــر ت ـفـ ّـســر ال ـس ـبــب ال ـ ــذي يـجـعــل
غــري ـمــه ن ـجــم بــرش ـلــونــة واألرج ـن ـتــن
ليونيل ميسي محبوبًا أكثر منه.
أم ـ ـ ــا الـ ـ ــدولـ ـ ــي األيـ ـسـ ـلـ ـن ــدي ال ـس ــاب ــق
هرمان هريدارسون ،فصنف رونالدو
ب ــ"ال ــرج ــل الـ ــذي ال يـتـقـبــل ال ـخ ـســارة"،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه خ ـســر م ـعــرك ـتــه ضد
ال ـج ـهــد ال ـج ـب ــار ال ـ ــذي قـ ــام ب ــه العـبــو
أيسلندا" :أعتقد بأن األهداف ستمنح
له على طبق من فضة .لو عمل بنفس
الجهد الذي بذله كل العب أيسلندي،
فـلــن ي ـكــون حينها مـضـطـرًا إل ــى قــول
أي شـ ــيء ،ألن ـنــي مـتــأكــد م ــن أن ــه كــان
سيكافأ حينها على جهوده".
وكان الفتًا هجوم الصحافة األوروبية
ع ـل ــى رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ،إذ ك ـت ـب ــت صـحـيـفــة

شبيغل»:
«دير
ّ
رونالدو سيئ داخل
الملعب وخارجه

"ذا داي ـ ـلـ ــي ت ـ ـل ـ ـغـ ــراف" ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة:
"ت ـصــري ـحــات رون ــال ــدو ض ــد أيـسـلـنــدا
تؤكد نرجسيته الساذجة".
أم ــا صحيفة "غ ــاردي ــان" البريطانية
ف ــذك ــرت "أن ّ
رد ف ـعــل رونـ ــالـ ــدو عقب
املـبــاراة يتسم باملكابرة والتفاهة من
طفل مدلل".
في املقابل ،وصف املوقع اإللكتروني
ل ـص ـح ـي ـفــة "ديـ ـ ــر ش ـب ـي ـغــل" األمل ــان ـي ــة،
رونـ ــالـ ــدو ب ـ ـ ــ"الـ ـ ــرديء ف ــي ك ــل شـ ــيء"،
ّ
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ال ــاع ــب ال ـبــرت ـغــالــي
ّ
"مخيب لآلمال داخل امللعب وخارجه".
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أخبار «اليورو»
دي بروين وهازار خارج التمارين
استمر غياب نجمي بلجيكا كيفن دي
بروين وإيدين هازار عن تدريبات منتخب
بلدهما ،في الوقت الذي يستعد فيه
زمالؤهما ملواجهة جمهورية إيرلندا يوم
السبت املقبل ضمن الجولة الثانية من
مباريات دور املجموعات .ويغيب دي
بروين بسبب مشكلة في الفخذ ،بينما
يعيش هازار مخاوف بسبب مشكالت في

الركبة وأعلى الفخذ ،عانى منها منذ هزيمة
املنتخب البلجيكي أمام نظيره اإليطالي
 ،2-0االثنني املاضي في الجولة األولى.
ومع ذلك ،قال مدرب بلجيكا مارك فيلموتس
إن كال الالعبني سيستعيدان لياقتهما في
الوقت املناسب للمشاركة في املباراة أمام
إيرلندا.

ألمانيا تمنع المشاغبين من
السفر إلى فرنسا...

فرضت وزارة الداخلية األملانية حظر
السفر إلى فرنسا على نحو عشرين من
املشجعني األملان املثيرين للشغب .وقالت
متحدثة باسم الوزارة إنها وضعت قيود
تنقل على عشرة أشخاص آخرين ذوي
سوابق في إثارة الشغب على هامش
املباريات وأن هذا الحظر يمنعهم من
مغادرة مناطق بعينها .وأشارت املتحدثة
أيضًا ،إلى أن باستطاعة الشرطة على
الحدود أيضًا ،منع املزيد من مثيري
الشغب األملان من مغادرة البالد ،لحضور
املباراة بني املنتخب األملاني ونظيره
البولوني .وكانت السلطات األملانية قد
سلمت الشرطة الفرنسية قبل انطالق
البطولة ،أسماء  2500مشجع أملاني من
املسجلني في قاعدة بيانات خاصة لدى
السلطات واملعروفني بميولهم إلى ارتكاب
العنف خالل األحداث الرياضية.

 ...وروسيا تستدعي السفير
الفرنسي اعتراضًا

كوبا أميركا

ُ
األرجنتين وتشيلي تكمالن مقاعد ربع نهائي كوبا أميركا
واص ـ ــل امل ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ـن ــي ت ـع ـب ـيــد طــريـقــه
بـنـجــاح فــي "كــوبــا أم ـيــركــا" ،بـعــدمــا أنـهــى ال ــدور
األول من البطولة بحصد تسع نقاط كاملة في
املـجـمــوعــة الــراب ـعــة ،مـتـقـ ّـدمــا عـلــى تشيلي التي
حجزت مقعدها في الدور الثاني أيضًا.
في املـبــاراة األول ــى ،نجحت األرجنتني بالتغلب
على بوليفيا  ،0-3بفضل إيريك الميال ،إيزكييل
الفـ ـيـ ـت ــزي وف ـي ـك ـت ــور ك ــوي ـس ـت ــا الـ ــذيـ ــن س ـج ـلــوا
األهداف الثالثة في الدقائق  13و 15و 32تواليًا.
وخ ــال النسختني املــاضـيـتــن مــن الـبـطــولــة في
 2011و  ،2015لم ينجح أي منتخب في تحقيق
الفوز في جميع املباريات الثالث بمجموعته في
ال ــدور األول للبطولة .وك ــان منتخب "التانغو"
آخ ــر مــن فعلها حــن نـجــح فــي تحقيق العالمة
الكاملة بالدور األول في نسخة  2007بفنزويال،
لينجح في إعادة َّ
الكرة من جديد.
في هذه املباراة حرص املدرب جيراردو مارتينو
عـلــى إراحـ ــة ع ــدد مــن نـجــومــه األســاس ـيــن ،وفــي
مقدمتهم ميسي وخافيير ماسكيرانو ،قبل أن
يلعب األول فــي بــدايــة ال ـشــوط الـثــانــي مــن دون
أن تتغير النتيجة .والفوز هو الـ  11لألرجنتني
م ـقــابــل ان ـت ـصــاريــن لـبــولـيـفـيــا ف ــي  15مــواجـهــة
بينهما على مــدار تاريخ البطولة ،فيما انتهت
مباراتان فقط بالتعادل.
هـ ــذا ال ـت ــأه ــل دعـ ــا م ـ ــدرب األرج ـن ـت ــن جـ ـي ــراردو

باستثناء األرجنتين ،لم يحقق أي منتخب النقاط
الكاملة في دور المجموعات منذ ( 2007أ ف ب)

مــارت ـي ـنــو إلـ ــى الـ ـق ــول إن ال ـف ـت ــرة ال ـحــاس ـمــة في
عمر البطولة تبدأ بمواجهة فنزويال في الــدور
ّ
املقبل ،ووافقه القائد ليونيل ميسي بالقول إن

على الجميع التفكير في مواجهة املنافس املقبل
فــي البطولة التي بــدأت مواجهاتها تحتدم من
جديد.
فــي املـقــابــل ،رأى م ــدرب بوليفيا خوليو سيزار
بــالــديـبـيـيـســو ،أن فــري ـقــه م ـنــي بــال ـهــزي ـمــة أم ــام
األرجنتني بسبب عدم امتالكه الدوافع الضرورية
للفوز ،مدافعًا عن نفسه من إمكانية إقالته من
منصبه بعد الخروج من دور املجموعات بالقول:
"فــي ستة أي ــام مــن العمل ،قدمنا مــا ال يـقــدم في
أعــوام .أنــا سعيد بالعمل الــذي أنجزته ،وإذا ما
أقلت ،سأكون أول من يدعم منتخب بوليفيا".
وف ــي امل ـب ــاراة الـثــانـيــة ،اقـتـنــص منتخب تشيلي
بطاقة التأهل بتغلبه على منافسه بنما .2-4
س ـج ــل ل ـل ـف ــائ ــز إدواردو ف ـ ــارغ ـ ــاس ( 15و)43
وأليكسيس سانشيز ( 50و ،)89أما للخاسر فقد
سجل ميغيل كامارغو ( )5وابديل أرويو (.)75
ورفع منتخب تشيلي رصيده إلى  6نقاط ،بينما
ّ
ودعـ ــت بـنـمــا الـبـطــولــة بـعــدمــا بـقـيــت ف ــي املــركــز
الـثــالــث ب ـثــاث ن ـقــاط ،وكــذلــك بوليفيا صاحبة
املركز الرابع التي لم تحصد أي نقطة.
إذًا ،مــواج ـهــات مــرتـقـبــة ف ــي رب ــع الـنـهــائــي بني
األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن وف ـ ـنـ ــزويـ ــا م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وت ـش ـي ـلــي
واملكسيك من جهة أخرى ،وال شك في أن األخيرة
ستكون مرتقبة ،نظرًا إلى اقتراب املنتخبني في
املستوى.

استدعت وزارة الخارجية الروسية،
السفير الفرنسي جان موريس ريبير،
في موسكو لشرح "الطابع التمييزي"،
العتقال عشرات من مشجعي كرة القدم
الروسية أخيرًا .وأضافت الخارجية ،في
بيان على موقعها اإللكتروني ،أمس ،أن
"تزايد املشاعر املعادية لروسيا في ما
يتعلق بمشاركة منتخبنا الوطني في
بشكل كبير
كأس أوروبا يلحق الضرر
ٍ
بالعالقات الروسية الفرنسية".
وأشارت الوزارة على وجه التحديد ،إلى
القبض على  43شخصًا ،من بينهم ثالثة
سائقني ،كانوا في طريقهم من مباراة في
مرسيليا إلى ليل ،وقد أمرت السلطات
الفرنسية باحتجازهم ملدة  48ساعة ،وفقًا
لبيان الوزارة.
وأفادت وكالة األنباء الفرنسية بأن
الشرطة في ليل ،ألقت القبض على 10
أشخاص ،بعد ظهر أمس ،منهم ثالثة
بتهمة اإلفراط العلني في تناول الكحول،
وسبعة بسبب العنف.

العثور على ّ
مشجع مفقود

عثرت السلطات الفرنسية على مشجع
إيرلندي كان مفقودًا في خالل "اليورو"،
وذلك بعدما طالب االتحاد اإليرلندي
الجماهير باملساعدة في تحديد مكان
املشجع .وذكر االتحاد اإليرلندي عبر
حسابه على "تويتر"" :يمكننا إعالن
العثور على املشجع الذي كان مفقودًا،
وهو آمن وبحال جيدة .شكرًا لكل من ّ
قدم
املساعدة".

