
AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6376-6377 Saturday-Sunday 15-16/6/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6376-6377 السبت-االحد 13 من شوال 1440 هـ 15-16 من حزيران (يونيو) 2019م

UJ¹d √ UÐuJ  jO Ð ÕU²² ≈ qHŠ

UOHO uÐ „U³ý w  ¡UCOÐ WOŁö¦Ð W uD³ « √b³ð q¹“«d³ «

{ القاهرة - وكاالت - استـجاب جنم الفراعنة ولـيفربول محـمد صالح لطلب سيدة مـصرية في لفتة
ريضة باراة الوديـة أمام تنزانـيا على مـلعب برج العـرب. وكانت سيدة حتـمل ابنتهـا ا إنسانيـة خالل ا
ـلعب للتـواصل مع صالح من أجل الوقوف ساعـدة من أحد أفراد أمن ا ـباراة وطلـبت ا قد حضرت ا
بجانبها وهـو ما فعله األمن حيث أبـلغ العب الريدز طلب السيـدة. وقال مصدر مسؤول لـ"" إن صالح
ـبـاراة قـبل نـهـايـتـها بـ 15دقيـقـة وطـلب من األمن اسـتـدعـاء الـسـيدة حـرص على اخلـروج من مـلـعب ا
ريـضة. ويـسـتعـد صالح حالـيًـا مع منـتخب وابنـتهـا لـلجـلوس مـعـهمـا واتخـاذ الالزم من أجل الـطفـلـة ا
بالده خلوض منـافسات بـطولة أ إفـريقيا  2019التي ستـقام ب يومي  21يونيـو/حزيران اجلاري

قبل. و 19يوليو/تموز ا
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{ مــــدن - وكــــاالت - تــــســــعى 5
مــنــتــخـبــات إفــريــقــيـة شــاركت في
مـــونــــديـــال  ?2018إلـى حتـــقــــيق
انــتـفــاضـة فـي الـبــطـولــة الـقــاريـة
بـــعــدمــا فـــشــلت فـي جتــاوز الــدور

األول لكأس العالم.
ـنـتـخـبات ويـأتي عـلى رأس هـذه ا
مــصـر الــتي وقــعت في اجملــمــوعـة
األولى لـلـمـونـديـال مع أوروجـواي
وروســيــا والـســعــوديــة وخــسـرت
الــثالث مــبـــاريــات حــيث ســجــلت
هـدفـ فـقط واسـتـقـبلت  6أهداف

ركز األخير بال رصيد. لتحتل ا
وسيـكون منـتخب الفـراعنة مـطالبا
ــحـــو هــذه الــصـــورة الــســـيــئــة
مـستـغال عامـلي األرض واجلمـهور
في الكان بـاإلضافة للـحالة اجليدة
ـتوج بـلقب لـنجـمه محـمد صالح ا
دوري أبــطـــال أوروبــا مـــؤخــرا مع

ليفربول اإلجنليزي.
وتـضم مـجـمـوعة مـصـر في بـطـولة

ــبــابــوي أ إفــريــقــيـــا كال من ز
قراطية وأوغندا. والكونغو الد

كتيبة مخيفة
غرب فـقد تواجد في أما منـتخب ا
ـونـديال مع اجملـمـوعـة الـثانـيـة بـا
إسـبـانـيـا والـبـرتـغـال وإيران وحل
رابـعـا أيـضًـا بــنـقـطـة وحـيـدة رغم
ـبـاريـات الثالث األداء الـقوي في ا
خاصةً خالل التـعادل التاريخي مع

إسبانيا (.(2-2
وســـــيـــــحــــــاول "أســـــود األطـــــلس"
اسـتـغالل وجـود كـوكـبـة كـبـيرة من
الـنجـوم مثل حـكـيم زياش ومـهدي
بن عـطـيـة وأشـرف حـكـيـمي ونـبيل
ــدرب درار وغـــيـــرهم فـــضال عـن ا
ـمـيـز هـيـرفي ريـنـارد الـذي تـوج ا
من قبـل بلقـب للـبطـولة اإلفريـقية
مع منتخبي كوت ديفوار وزامبيا.
ـغرب في الـكان وتـضم مجـموعـة ا
كـــوت ديــفــوار وجــنـــوب إفــريــقــيــا

وناميبيا.

ـــونــــديـــال تــــواجـــد وفي نــــفس ا
مـنــتـخب نـيــجـيـريـا فـي اجملـمـوعـة
الرابعة التي ضـمت أيضا كرواتيا

واألرجـنتـ وأيـسلـنـدا وحل ثالـثا
بـعـد الـفـوز في لـقـاء واخلـسارة في
مــــبــــاراتــــ مـــســــجال  3أهــــداف

ومــسـتــقـبال  .4وســتــبـحث نــسـور
نيجيريا عن اللقب اإلفريقي الرابع
في تــاريــخــهــا عــنــدمـا تــلــعب في
مــجـــمــوعــة واحــدة مع مــدغــشــقــر

وبوروندي وغينيا.
اللقب الثاني

ـنــتــخب الــتـونــسي في كــمـا حـل ا
اجملـمـوعة الـسابـعـة بكـأس الـعالم

 ?2018مع إجنلترا وبلجيكا
ــركـز الــثـالث وبـنــمـا وجــاء في ا
ــة في بــعـــد الــفـــوز مــرة والـــهـــز
مــــبـــاراتــــ مــــســـجال  5أهــــداف
ومستقبال .8ويسعى نسور قرطاج
خـلف اللـقب اإلفريـقي الـثاني بـعد

نسخة .2004
ــــدرب اخملــــضــــرم آالن ويــــقــــود ا
جـيـريس كـتـيــبـة من الـنـجـوم في
مـقـدمــتـهم طـه اخلـنـيــسي ووهـبي
اخلزري ونـعـيم السـليـتي ويوسف
ساكني وفرجاني ساسي.وتشمل ا
مــجـمـوعـة تـونس في أ إفـريـقـيـا

كــال مــن مـــــــــــــــــــــالــي
وموريتانيا وأجنوال.
احللم التاريخي

وكــــــذلـك تــــــواجـــــد
مـنـتخب الـسـنـغال
فـي اجملـــــمـــــوعــــة
الــــــــثـــــــامــــــــنـــــــة
ـونـديـال إلى بـا
جــوار الــيــابـان
وبـــــــولـــــــنـــــــدا
وكــولــومـبــيـا
وحــــــــل فـــــــي
ــــــــــركــــــــــز ا
الــــــثــــــالث
بـــــفـــــارق
البـطـاقا

ت
ــلــونـة ا
عــــــــــــــــــن
السـامورا

ركز الثاني. ي أصحاب ا
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االنـضـمـام لــلـفـريق الـثـاني وهـو مـا
رفضه مطالبا بدور في الفريق األول
ـلـكي ولم يـقـبل الـبـارسـا بـذلك لـكن ا

وافق عليه.
ـــالي طــــلب وكالء وعــــلى اجلـــانـب ا
كـوبــو مـلـيـون يــورو كـراتب سـنـوي
لـكن بـرشــلـونـة رفض األمـر وأكـد أنه
لن يــدفع أكــثــر من  250 ألف يـورو
ـطـالب لـكن ريـال مـدريـد وافق عـلى ا

الية ليفوز بالصفقة. ا
واستغل ريال مدريد صراع برشلونة
مع بــــاريس ســــان جـــيــــرمـــان عــــلى
الالعب ليُكثف مـحاوالته لضم كوبو
سـريـعًـا ويــنـجح في احلـصـول عـلى

دة  5سنوات. توقيعه 
ومــنح بــيــريــز لــراؤول جــونــزالــيس
ـدير الفـني لفريق ـلكي وا أسطورة ا
الــشــبـاب احلــالي هــديــة كـبــيــرة قـد
نعتبرها "جالكتيكو" للفريق بالتعاقد

مع كوبو.
ويُجيـد كوبو اللـعب بالقـدم اليسرى
كـنه الـلعب في مـركـز خط الوسط و
ن بـاإلضـافة هـاجم واجلـانب األ ا
إلى قدرتـه على الـلـعب كمـهـاجم ثان
ـا سيـمـنح راؤول مـرونة تـكـتيـكـية
كــبــيــرة. ويـتــمــتع كــوبــو بـالــســرعـة

بالده بلقب "ميسي الـيابان" لصفوف
بـرشـلــونـة في سن الـعــاشـرة ولـكـنه
رحل في منـتـصف عام  2015بسـبب
عقوبات فـرضها الـفيفا عـلى البارسا
لتعاقده مع العب أقل من 18 عام .
وجنح ريال مدريـد في استغالل فشل
بـرشـلـونة في إقـنـاع كـوبـو بـالـعودة
حيث عرض الـبلوجـرانا على الالعب

الظفر بـخدمات الشـاب كوبو صاحب
الـ 18عـــامــا يُــعــد صــفــعــة لــلــغــر
بـرشـلـونــة السـيـمـا وأن الالعب كـان
ضمن نـاشئي الـنادي الـكتـالوني بل
ـواهب في "الماسيا" وكان من أبرز ا
بـجانب مـحـاولـة الـبارسـا اسـتـعادته
مـؤخــرًا قـبل خــسـارة الــصـراع ضـد
ــلــقب في ــلـــكي.وانــضم كــوبـــو وا ا

{ مــــــــــدريـــــــــــد - وكــــــــــاالت - جنـح
فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد
خالل أسـابـيع قـلـيـلة فـي قلـب األمور
 180 درجة فـبعـد أن كانت جـماهـير
يـرجني تطـالـبه بالـرحيل أصـبحت ا
تـهـتف بـاســمه وتـدعـمه بـعـد الـثـورة
الــتي قـــام بــهــا حــتى اآلن في ســوق

االنتقاالت.
وعـاش ريـال مـدريـد مـوسـمًـا كـارثـيًا
نـافسة مُـبكـرًا على لقب ودع خالله ا
ــركـــز الـــثــالث الــلـــيــجـــا واحـــتل ا
لك وأقصي من نـصف نـهائي كـأس ا
ضــد الـغــر الـتــقـلــيـدي بــرشـلــونـة
وخرج من ثـمن نهـائي دوري األبطال
أمـام أيـاكس لتـثـور اجلـمـاهـيـر على

. بيريز ومجلسه والالعب
وجنح بـيــريـز في امـتــصـاص غـضب
اجلمـاهيـر سـريعًـا بإعـادة زين الدين
زيـدان لــلــقــيــادة الــفــنــيــة لــلـفــريق
والتدعيم بـصفقات من العـيار الثقيل
حـتى اآلن وكـان أبـرزهـا الـبـلـجـيـكي
إيـــــدين هـــــازارد من تـــــشـــــيــــلـــــسي
والقناص الصـربي لوكا يوفيتش من
آينـتـراخت فرانـكـفورت بـيـنمـا كانت
آخـر الـصـفــقـات الـشـاب تـاكـيـفـوسـا

كوبو من نادي طوكيو الياباني.
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فـي هــــــــذا الــــــــشــــــــأن قــــــــال جنم
أوروجــواي: "أحتــدث أنــا ومــيـسي

مدريد  –وكاالت 
قــــال لــــويس ســــواريــــز مــــهــــاجم
بــرشـلــونـة اول امس اجلــمـعـة إن
زمـيـله وقـائـد الـبلـوجـرانـا لـيـونيل
تعلقة ميسي يتأثر باالنتقادات ا
ـلـعب مـؤكـدًا ـا يــدور خـارج ا
أنه ال يتـدخل في أي أمـور خارج

وظيفته كالعب.
وأوضـح ســـــــــــــــواريـــــــــــــــز خـالل
تـــصـــريــــحـــات لـــشـــبـــكـــة "فـــوكس
ســــبـــــورتس": "أرى أنـه حــــتى اآلن
يـقولـون إن مـيسي ال يـريـد شخص
مـــا أو يـــريــــد ضم العــــبـــا مـــا أو

مدرب أو أي شيء".
ـــــنــــــتـــــخب وواصل: "حــــــتى فـي ا
الــوطــني طـلــبـوا رأيـه في بـعض

األمــــور وكــــان جــــوابه: ال
تــــطـــــلــــبــــوا أي شيء
مني واتخـذوا القرار

بأنفسكم".
وعن االنتـقادات التي
يـواجهـهـا "البـرغوث"

أخبار النجوم
ÎUF¹dÝ rÝu*« ÊUO ½ b¹—√ ∫5 OKOÝ

نـتخب األرجنـتيني أنه { لـندن  –وكاالت  - أكـد سيرجـيو أجـويرو مهـاجم ا
يتمنى التتويج بلقب كوبا أمريكا هذا العام من أجل قائدهم ليونيل ميسي.
ولم ينـجح ميسي مـنذ انطالق مسـيرته االحتـرافية في قيـادة األرجنت ألي
لـقب كبير إذ خسر النهائيات الـ  4الـتي بلغها مع منتخب بالده في كوبا
أمـريـكا (2007و2015و 2016بـاإلضافـة إلى نـهـائي مونـديـال الـبرازيل

عام .2014
وقال أجـويرو خالل تصريحاته لـقناة "فوكس سبورتس": "مـتحمس للغاية
للـفوز بكوبـا أمريكا هـذا العام من أجل مـيسي أكثر من نـفسي ألنه يلعب

منذ مدة طويلة وعانى كثيرًا".
وأضـاف: "حـ أحتـدث مع لـيـو دائـمـا نـقـول: فـلنـصل مـن أجل أن نـحقق
ذلك (احللم) يـوما مـا فهـذا ما يريـده وما نـريده جـميـعًا سـأبذل كل ما

لدي هذه البطولة".
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{ باريس - وكاالت - أثار كيليان مبابي مهاجم باريس سان
جيـرمـان الفـرنسي الـتـكهـنـات مجـددًا حـول مسـتقـبـله مع نادي
العاصمة برسالة مُبهمة. فـقد نشر مبابي اجلمعة عبر حسابه
على "فيسبوك" صورة له مع نـاصر اخلليفي رئيس النادي
ديـر الـريـاضي الـسـابق الذي رحل وأنتـيـرو هـنـريكـي ا
ـاضـية إلى جـانب زميـلـيه نيـمار خالل السـاعات ا

دا سيلفا ويوليان دراكسلر.
وعــلق الــدولي الــفـــرنــسي عــلى الــصــورة

قــــائــــلًــــا: "شـــكــــرًا لـك مــــســــتـــر
(هـنـريـكي) عـلـى كل مـا فـعـلـته
ــتـابــعـون لي هـنــا". وانـقــسم ا
حول الهدف من هـذه الرسالة
ـديـر الـريـاضي مـا بـ تـوديع ا

ـهـاجم الـشـاب لقـرب رحـيـله عن صـفـوف البي أو إشارة ا
إس جي. وكــان بــاريس ســـان جــيــرمــان قــد أعــلن اول
امس اجلمعة تعي البرازيلي ليوناردو مديرا رياضيا
لـلنـادي بـعـد سـاعـات من االنـفـصـال بـالتـراضي عن
هنريـكي. وارتبط اسم كيـليـان مبابي بـقوة باالنـتقال
ـيـركـاتو الـصـيـفي لـصـفـوف ريـال مـدريد خـالل ا
اجلاري في ظـل سعي فـلـورنـتـينـو بـيـريـز رئيس

لكي لتدعيم الفريق بشكل كبير. النادي ا

{ مـدريـد  –وكـاالت - أكـد يـاسـبـر سـيـلـيـسـ حـارس مـرمى بـرشـلـونـة عـدم
نصرم بعد خسارته لنهائي مع فريقه ومنتخب هولندا. وسم ا رضاه عن ا

وخسر سـيليسـ كأس ملك إسـبانيا بـرفقة برشـلونة أمام فـالنسيـا في النهائي
ة أمام البرتغال (.(1-0 وعاد ليخسر لقب دوري األ األوروبية بعد الهز

وقـال سيـلـيسـ في تـصريـحـات أبرزتـهـا صحـيـفة "مـاركـا" اإلسبـانـية: "هـذا هو
ني". النهائي الثاني الذي أخسره في وقت قصير وهو أمر يؤ

وأضاف: "كـان موسمًـا صعبًـا للغـاية بالـنسبـة لي بشكل عـام حيث شاركت في
ـبـاريـات وعــانـيت من إصـابــات عـديـدة وانـتــكـاسـات وخـسـرت عـدد قـلـيل مـن ا

كن". .. أريد أن أنسى هذا العام في أسرع وقت  نهائي
ـقبـلة قـال: "يجب أن أتـخذ قـرارًا مع وكيل وحول رحـيله عن بـرشلـونة ووجـهته ا

أعمالي لكن أولًا يجب أن أستريح لبعض الوقت".
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البرازيل تفوز
على بوليفيا
بثالثية نظيفة
مقابل ال شيء
في إفتتاح
مباريات كوبا
أمريكا 

ـــا ســـيـــشـــكل إضـــافـــة ـــهـــارة  وا
وسم اجلديد وجنح للكـاستيا فـي ا
هذا العام مع فريق طوكيو خالل 16
مــــبـــــاراة في تــــســــجــــيل  5أهـــداف

وصناعة  4أخرى.
ـنـتـخب وظـهـر كـوبــو ألول مـرة مع ا
األول لـلـيـابــان في وديـة الـسـلـفـادور
هــذا الــشــهــر ويــتــواجــد مـع بــعــثـة
ـشــاركـة في بــطـولــة كـوبـا الــفـريق ا

أمريكا.
ووجه بـيـريـز بـهـذه الـصـفـقـة ضـربـة
قــويـة جلـوســيب مـاريــا بـارتــومـيـو
رئيس برشلونة والذي انقلبت عليه
اجلــمــاهــيــر الــكــتــالــونــيــة مــؤخــرًا
ـدرب العــتـراضــهـا عـلـى اسـتــمـرار ا
إرنسـتو فالـفيـردي بعـد اإلقصاء من

لك. دوري األبطال وخسارة كأس ا
وازداد غـــضب اجلـــمـــاهـــيـــر في ظل
األنباء الـتي تؤكد اقـتراب الهـولندي
مـاتــيـاس دي لــيـخت مــدافع أيـاكس
من االنضمام لباريس سان جيرمان.
وظـــهـــر غــــضب اجلـــمــــاهـــيـــر ضـــد
بــارتــومــيـــو عــلى مــواقع الــتــواصل
االجـتــمـاعي بــعـد ســاعـات من إبـرام
ريال مـدريـد لصـفـقة كـوبـو وطالـبته

بالرحيل عن النادي.

مــســـتـــوى الـــعـــالم والـــتـي جتــرى
فـعــالــيــاتــهــا في الــبــرازيل لــلــمـرة

اخلامسة بتاريخها.
وأدت كــارول وســانــتــانــا بــصـورة
Vibra Conti-) ثــنــائـــيــة أغــنــيــة
 ?(nenteوهي األغنية الرسمية

للبطولة.
وقدمت كل دولة أزياءها الـتقليدية
وعــنـاصـر من ثــقـافـتــهـا الـشــعـبـيـة
حتت بـحـر من األعالم الـتي رفـرفت
بـال تــــــوقف فـي أرجــــــاء مــــــلــــــعب

مورومبي.
وتـــشــارك في الـــنــســـخــة الـ 46من
كــوبـا أمــريـكـا  10دول أعـضـاء في
احتاد أمريكـا اجلنوبيـة لكرة القدم
ــيـــبـــول) هـي األرجـــنـــتــ (كـــو
وبـولــيـفـيــا والـبـرازيل وتــشـيـلي
وكـــــولــــــومــــــبـــــيــــــا واإلكـــــوادور
وبـاراجـواي وبـيـرو وأوروجواي
وفـــــنــــزويال إضـــــافــــة إلـى قــــطــــر
واليـابان بطل ووصـيف بطل كأس

آسيا على الترتيب كمدعوين.
واعـتــاد الـ(سـيــلـيـســاو) رفع كـأس
كـوبا أمـريكا فـي كل مرة تـقام فـيها
البطولة على األراضي البرازيلية.
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انـطلـقت الـنسـخة الـ 46من بطـولة
كـوبـا أمـريـكــا فـجـر امس الـسـبت
بـــحـــفل مـــســـتــوحـى من ثـــقـــافــات
الـســكـان األصـلــيـ لـقــارة أمـريـكـا
اجلـنـوبـيـة أثـنـاء مـراسم االفـتـتاح
ـــلـــعـب مـــورومـــبي الـــتي جــــرت 
ـــديـــنــة ســـاو بـــاولــو عـــلى وقع
طربـة الكولومـبية كارول أغنيـات ا

جي والبرازيلي ليو سانتانا.
استغرق احلفل  15دقيقة وتوالت
فــقــراته عـلـى األرضـيــة الــعـشــبــيـة
ـــلــعـب مــورومــبـي قــبــيـل مــبــاراة
االفـتــتـاح بــ مـنــتـخـبـي الـبـرازيل
صـــــاحب األرض وبـــــولــــيـــــفــــيــــا
وحضـره الرئيس الـبرازيلي جـايير

بولسونارو.
وظــهــر  400شـــخــًصــا عــلى األقل
بــيـنــهم الـكــثـيــر من األطـفــال عـلى
الــعــشـب لــيــمــثل كل مــنــهم إحــدى
شـاركة في الـبطـولة الدول الـ 12ا
لــيـؤدوا رقــصـات بــحـيث يــلـتــقـون

لعب. أخيرا عند دائرة الوسط با
كمـا شارك  100موسـيـقي في حفل
افتتـاح إحدى أعرق الـبطوالت على

أدريــان جـــوســيــنــو في الــدقــيــقــة
49).)

وجنح فـيـلـيب كـوتـيـنيـو في وضع
ركـلــة اجلـزاء بــالـشـبــاك بـالـدقــيـقـة
( ?(50قــــبل أن يـــــعــــود مــــجــــددًا
ويـــــســـــجل الـــــهـــــدف الـــــثـــــاني له
ولـلـسامـبـا في الدقـيـقة ( ?(53بـعد
حتـويل عـرضـيـة فـيـرمـيـنـو برأسه
في شباك احلارس كارلوس المبي.
ومـــرت الـــدقـــائق الـــتـــالـــيـــة وسط
ــنــتــخب مــحــاوالت خــجــولــة من ا
البرازيلي لـتعزيز النتـيجة فيما لم
يشكل مـنتخب بـوليفـيا أي خطورة
على مرمى احلارس أليسون باكير
الذي لم يختبر تمامًا خالل اللقاء.
وجاءت اللـقطة األفضل في الـدقيقة
( (84عن طـريـق الـبــديل إيــفــرتـون
الذي اخـترق من النـاحية الـيسرى
إلـى داخل مـنــطــقـة اجلــزاء وسـجل
هـدفًــا رائـعًــا عــلى يـســار احلـارس
الــبــولــيــفي وتــمــر الـدقــائق حــتى
إطالق احلـــكم صــافـــرة الــنـــهــايــة
ــبـاراة وحتـصــد الـبــرازيل نــقـاط ا
ــواجــهـات دون أي خــســارة قـبـل ا

قبلة. ا

األولى لــلـمــنــتـخب الــبــرازيـلي في
الـدقـيـقة ( ?(5عـنـدمـا قـابل روبرت
فيـرمـينـو ركـنيـة فـيلـيب كـوتيـنـيو
بــــــقـــــدمـه فـي جــــــســــــد احلـــــارس
البوليـفي. وجاءت الفرصـة الثانية
دافع في الدقـيقة ( (11عن طريق ا
تـياجـو سيـلفـا الذي قـابل عرضـية
دافيد نـيريس برأسه بـجوار القائم

األيسر للحارس البوليفي.
نـتـخب البـرازيـلي طوال وحـاول ا
أحــداث الــشــوط األول هــزَّ شــبـاك
ـتـواضع لـكـنه لم يـخلق مـنـافـسه ا
رمى رغم محـاوالت حقيـقيـة على ا
مـــحـــاوالت ريـــشــــارلـــيـــســـون من
الـنـاحـيـة الـيـمـنى ودافـيـد نـيريس

على اجلناح األيسر.
حتسن أداء السيليساو

ضغط مـنتخب الـبرازيل منـذ بداية
الـشـوط الــثـاني كي يـهــز الـشـبـاك
مبكرًا حتى ال تتعقد األمور وجنح
ــبـتـغـاه بــاحـتـسـاب في الـوصـول 
احلــكـم األرجــنــتــيــني نــيــســتــور 
بــيــتــانـا بــعــد الــرجــوع لــتــقــنــيـة
الـفــيـديـو (الــفـار) ركـلــة جـزاء إثـر
ــدافع الــبــولــيـفي س الــكــرة يـد ا

بـالـبـطولـة يـتـصدر بـهم اجملـمـوعة
األولى الـتي تـضم أيـضًـا فـنزويال
وبــيــرو فــيــمــا تــذيــلت بــولــيــفــيـا

اجملموعة.
ـنتخب البـرازيلي نظيره ويلتقي ا
ـقـبل الـفـنـزويـلي فـجـر األربـعـاء ا
فــيـمـا تــلـتــقي بـولـيــفـيــا مع بـيـرو

مساء بعد غدا الثالثاء.
كسر لعنة القميص األبيض

تواضع ساعـد مستـوى بولـيفيـا ا
مــنــتــخب الــبــرازيل لــكـســر لــعــنـة
الـقمـيص األبيـض الذي لم يـرتديه
العـبو الـسيـلـيسـاو منـذ عام 1957

في أي مباراة رسمية.
وارتــدت الـبــرازيل الـلــون األبـيض
ـباراة األخـيرة عنـدما خـسرت في ا
بــــــكــــــأس الـــــــعــــــالم  1950أمــــــام
أوروجـــــواي وكـــــذلك فـي نــــهـــــائي
ـكافـئة بـطولـة أمـريكـا اجلنـوبـية ا
لكأس كوبا أمـريكا أمام باراجواي

في .1953
سؤول وتسبب ذلك في مـطالبـة ا
بــتـصــمـيـم قـمــيص جـديــد بـالــلـون

األصفر.
ومـــنـــذ ذلك احلـــ وخالل ارتـــداء
الـــلــون األصـــفـــر أو حــتى الـــلــون
األزرق الــبــديل أحـــرزت الــبــرازيل
كأس الـعالم  5مـرات وهو مـا يـزيد

عن أي منتخب آخر.
وقـــررت الـــبـــرازيـل ارتـــداء الـــلــون
األبـيض مـجددًا; تـقـديرا لـلمـنـتخب
الـفائـز بـبـطـولـة أمريـكـا اجلـنـوبـية

للمرة األولى في عام .1919
شوط متواضع

باراة متواضعة وكانت جاءت ا
أشـــبـه بـــالــــوديــــة خـــاصــــة في
شـــوطــــهــــا األول وحتـــسَّن أداء
ـنـتـخب الـبـرازيـلي نـسـبـيًـا في ا
الــشـــوط الــثــاني حـــيث اكــتــفى
بـتسـجيل هـدف حـصدا له نـقاط

باراة الثالث. ا
جاء الـشوط األول متـواضعًا في
ــنــتــخب الــبــولـيــفي ظل تــراجع ا
لـلـدفـاع من مـنـتـصف مـلعـبه ولم
ـــــنـــــتـــــخب يـــــســـــتـــــغل ا
البرازيلي الذي استحوذ
على هذا الشوط بشكل
كــامل الــفـرصــة لـهـز
شــــــبـــــاك احلـــــارس
الـبـولـيـفي كـارلوس

المبي.
أُتـــيــحت الـــفـــرصــة

{ مدن  – وكاالت - سـجَّل فيـليب
كوتـيـنـيـو هـدفـ لـيـقـود الـبرازيل
لـلـفــوز عـلى بـولــيـفـيـا ( (0-3فـجـر
ورمبي امس السـبت على ملـعب ا
في ساوباولـو في افتتاح الـنسخة
الـ 46من بطولة كوبـا أمريكا التي
تــســتــضــيــفــهــا الــبــرازيل حــتى 7

قبل. يوليو/تموز ا
سـجَّل كـوتـينـيـو هدفـ لـلمـنـتخب
الـبرازيـلي األول في الـدقيـقة ((50
مـن ركــــــلــــــة جــــــزاء
والثاني في الدقيقة
( ?(53فـيـمـا سجَّل
الــبــديل إيـفــرتـون
الـهـدف الـثـالث في

الدقيقة (.(84
ــنــتــخب وحــصــد ا
الـــبــرازيــلي أول 3
نـــــقـــــاط له

كـثــيـرًا عن هــذه االنـتــقـادات وهـو
كإنسان يـتأثر بالـتأكيد.. العب كرة
الــــقــــدم يــــجب أن يــــتــــعـــود عــــلى
ــلـعـب ولـيس االنـتــقــادات داخل ا

خارجه".
وفي سياق آخر قال سواريز: "بعد
اإلقــصـاء من دوري األبــطـال أردت
أن أخـتــفي من الـعـالم وال أريـد أن

أتذكر ما حدث".
ويـسـتعـد سواريـز ومـيسـي حالـيًا
خلـوض مــنـافـســات كـوبـا أمــريـكـا
 2019في البرازيل مع أوروجواي

. واألرجنت

ليونيل
ميسي


