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استهل منتخب أوروجواي مشواره
في كوبـا أمريكـا بفـوز كبـير عريض
على نـظـيره اإلكـوادور بنـتيـجة (-4
0) في اجلـــولـــة األولى من مـــرحـــلــة
ـــســـابـــقـــة. أحــرز اجملـــمــوعـــات بـــا
نـيكـوالس لـوديـرو هـدف أوروجواي
األول بــــالـــــدقـــــيـــــقــــة 6  وضـــــاعف
إدينسون كافاني النتيجة (33) فيما
سجل لـويس سواريـز ثالث األهداف
(44) قـبل أن يــخـتـتم أرتــورو مـيـنـا
مدافع اإلكـوادور النتـيجة بـتسـجيله
الــهــدف الـرابـع بـاخلــطــأ في مــرمـاه
(80).وحــــــصـــــد أوروجـــــواي أول 3
نــقـــاط في اجملـــمـــوعـــة لــيـــتـــصــدر
اجملــمــوعــة الـثــالــثــة فـيــمــا يــتـذيل

منتخب اإلكوادور الترتيب.
دير الفني اعتمد أوسـكار تاباريـز ا
نتـخب أوروجواي على طـريقة "-4
2-4 فــتــواجـد الــثـنــائي خــيـمــيـنــيـز
وجــوديـن في قــلب الـــدفــاع بــجــانب
ظــــهـــــيــــري اجلــــنـب كــــاســـــيــــريس
والكــسـالت. فــيـمــا لـعـب فـيــتـشــيـنـو
وبـــنـــتــانـــكـــور كالعـــبي ارتـــكــاز في
لـعب ونـانـديز ولـوديرو منـتـصف ا
ن واأليــــســـر فـي اجلـــنــــاحــــ األ
وتواجـد سواريـز وكـافاني في اخلط
قـابل دخل هرنان الهجـومي. وفي ا
ــبـاراة جـومــيـز مــدرب اإلكـوادور ا
بـطـريـقـة "-3-2-4 بـتـواجـد الـربـاعي
كويـنتـيرو أكـيلـير مـينـا بيـدير
كـايـسـيـدو في اخلط اخلـلـفي
أمـــامــهم ثـــنــائـي االرتــكــاز
أوريـخـويال وإنـتـريـاجـو.
فـيـمـا لــعب أنـطـونـيـو
فـــــــالـــــــنـــــــســـــــيـــــــا
وبيرسيادو على
األطـــــــــــــــراف
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باراة االفتتاحـية ببطولة كوبا أمريكا 2019 أمام بـوليفيا فجر السبت دير الفني لـلبرازيل في الدفع بنفس العناصر األسـاسية التي خاضت ا يفـكر أدينور ليوناردو باتشي 'تيتي 'ا
قـبلة بعـد تعافيه من اضي في مبـاراة فنزويال فـجر يوم غد األربـعاء ولكن بتـعديل وحيـد. ويتجه تيـتي إلى الدفع بالعب وسط برشـلونة آرثر مـيلو في مبـاراة "العنابي الـالتيني" ا ا
قبلة فجر األربعاء باراة ا دينة سلفادور التي ستحتضن ا اضي. وخاض أصحاب األرض مرانهم األول  اإلصابة بكدمة في الـركبة اليمنى خالل مباراة هندوراس الودية األحد ا
على مـلعب (فونتي نوفا أرينا). وخالل الـ20 دقيقة األولى التي كـانت مفتوحة لإلعالم قسم تيتي الالعبـ جملموعت األولى تكونت من التشكـيل األساسي الذي بدأ مباراة بوليفيا
ـنـتظـر أن يـبدأ "الـسـيلـيـسـاو" اللـقـاء بالـعـناصـر الـتالـيـة: ألـيسـون بـيكـر وداني ألـفيس ـفتـرضـة. وعلى إثـره من ا بـاسـتثـنـاء آرثر بـيـنمـا عـلى اجلـانب اآلخر اجملـمـوعة االحـتـيـاطيـة ا
وماركينيوس وتياجو سـيلفا وفيليبي لويس وكاسيميرو وآرثر ميلو وفيليبي كوتينيو ودافيـد نيريس وريتشارليسون وروبرتو فيرمينو. وجلس العب وسط البلوجرانا على مقاعد البدالء
دافع ـاضي قبل أن ينـضم لزمالئه بـشكل طبـيعي. كمـا تدرب ا باراة األولى لـعدم اخملاطـرة به ولم يشـارك في حصيـت تدريـبيتـ ولكنه أدى تـدريبـات منفـردة األربعاء ا خالل ا
نتقل حديثا لـريال مدريد اإلسباني إيديـر ميليتاو اليوم بـشكل طبيعي بعد زوال آالم الـفخذ التي أجبرته على مـغادرة مران األمس. وتتصدر البـرازيل اجملموعة األولى بثالثة نقاط ا

عقب الفوز على بوليفيا بثالثية نظيفة في افتتاح البطولة فجر السبت وبعد تعادل بيرو وفنزويال سلبيا مساء السبت.
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بـــعــد أن قــاد مــنـــتــخب كــولـــومــبــيــا
لـتـحـقـيـق فـوز ثـمـ عـلى األرجـنـتـ
بـثـنائـيـة نـظـيفـة في مـسـتـهل مـشوار
بطولة كوبا أمريكا  2019 بالبرازيل
ــدرب الــبــرتــغــالي كــارلـوس حــافظ ا

كـيــروش عـلى سـجــله اخلـالي من أي
نـتـخـبـات الـتي تـوالها خـسارة مـع ا

في بداية أي بطولة رسمية. 
ورفع صاحب الـ66 عامًا رصيده إلى
مباريات دون جترع أي خسارة في  7
بداية أي بـطولـة رسميـة للـمنتـخبات

مـنذ 2002 عـندمـا كـان يـدرب جـنوب
أفــريــقـيــا الــتي تــعـادلت ســلــبــيًـا في
مستهل مشوارها ببطولة أ أفريقيا
التي احـتضنـتهـا مالي أمـام بوركـينا
فاسو.  وبعد انقضاء 17 عامًا حافظ
ــدرب الــبــرتـــغــالي اخملــضــرم عــلى ا

سجـله اخلـالي من اخلـسارة بـعد أن
قـاد "لـوس كــافـيـتـيــروس" لـفـوز طـال
انتظاره على األرجنت منذ 12 عاما
في أي مـبـاراة رسـمـيـة بـهـدف دون
رد ضمن مـباريات اجملـموعـة الثـانية
بـبـطـولـة كـوبـا أمـريـكـا. بـيـنمـا كـانت
نـاسبة الـثانـية في مـونديال 2010 ا
بجـنـوب أفـريقـيـا حيث كـان كـيروش
ــديــر الـفــني ــا عــلى مــقــعــد ا جــالــسً
ــنـــتــخب بالده واســـتــهل مــشــواره
ـا بــعـدم اخلــســارة حـ تــعـادل أيــضً

أمام كوت ديفوار بدون أهداف. 
ويحمل كيروش اجلزء األكبر من هذا
الـسجل الـرائع مع مـنـتـخـبه الـسابق
إيران الـذي تـولى تـدريبه في نـيـسان
2011.وبــعــد 4 ســنــوات وحتــديــدًا
مـــونـــديــــال الـــبـــرازيل 2014 واصل
مـدرب ريـال مـدريـد اإلسـبـاني سـابـقًا
سجله الناصع في مـستهل البطوالت
الـرســمـيــة حـيث قــاد "أسـود فـارس"
لـتـعـادل سـلـبي أمـام نـيـجـيـريـا. وفي
نـتخب بطـولة آسـيا 2015 استـهل ا
اإليــــراني مـــشــــواره بـــالـــفــــوز عـــلى
الـبـحـرين بــثـنـائـيـة نـظـيـفـة. اإلجنـاز
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دون خطـورة حتى وصلـت الكرة إلى
بيـريز من ركـلـة ركنـية لـكن احلارس
الـقـطــري سـعـد الـشـيـب سـيـطـر عـلى
محـاولته الـضـعيـفة في الـدقيـقة 25.
وحـصل الـقـطـري سـلـمـان علـى إنذار
الدعاء السقوط داخل منطقة اجلزاء
ومع سـيـطـرة الــقـطـريـ عـلى الـكـرة
مــعــظـم الــوقت اكـــتــســـبــوا الـــثــقــة
لتتحـول طريقـة لعبهم إلى .4-4-1-1
رمى ومـرت رأسيـة بـالـبويـنـا فـوق ا
الــقـــطــري بــالــدقــيــقــة 35 وبــعــدهــا
بدقـيـقتـ أهدرت بـاراجـواي العـديد
من الــفــرص عــنــدمــا حــاول بــيــريـز
الـلحـاق بـعرضـيـة أرزامـنديـا لـتذهب
ــرمى. وفي مــحــاولــتـه بــعــيــدا عن ا
الــــــدقـــــيــــــقـــــة 38 تـــــألـق احلـــــارس
البـاراجويـاني روبـرتو فـرنانـديز في
التصدي حملاولة حا قبل أن يعود
ويـنـقـذ مـرمـاه بـالـوقت بـدل الـضـائع
من الشوط األول عقب انـفراد خطير

عز. من ا
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وأرغـــمـت اإلصـــابــــة بـــيــــريــــز عـــلى
ــلـعب بــ الـشـوطـ اخلـروج من ا

ليـدخل مـكانه جـونـزاليس الـذي عزز
تقـدم باراجـواي في الدقـيقة 56 بعد
تــسـديـدة مــقـوســة من عـلـى بـعـد 25

نـفذهـا لـوديرو لـيـحاول كـاسـيريس
تـسديـد الـكرة بـرأسيـة لـكنـهـا تصل
إلى ســواريـز عــلى الــقـائم الــبـعــيـد
ليسدد بيمناه ويضيف ثالث أهداف

اللقاء.
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ومع انـطالقة الـشـوط الـثـاني سجل
كـافانـي رابع أهـداف أوروجواي إال
أن حـكـم الـلـقــاء قـرر عـدم احــتـسـابه
بـداعي التـسـلل. وتـراجع الـلعب إلى
ـلــعب مع تــراجع من العـبي وسط ا
األوروجـــــواي في ظـل تـــــقــــــدمـــــهم
بــثـالثــيـــة نـــظــيـــفـــة فــيـــمـــا حــاول
اإلكـــوادور اخلـــروج مـن مـــنـــتـــصف
مـــلـــعـــبه إال أنه فــــشل تـــمـــامًـــا في
ــرمى مـــحـــاوالته نـــحــو الـــوصـــول 
أوروجــواي. وبــالــدقــيــقــة 78 أحـرز
ــنــتـــخب األوروجــوايــاني الــهــدف ا
الــرابع بــالــنـيــران الــصــديـقــة بــعـد
عـرضـية من اجلـهـة الـيـسـرى حاول
الـبديل جـاسـتون بـيـريرو تـهـيئـتـها
لسـواريـز إال أن أرتورو مـيـنا العب
اإلكــوادور أخــطـــأ وســدد الــكــرة في
مــرمــاه.  وكــاد ســواريــز أن يـســجل
ثـاني أهدافـه الشـخـصـيـة واخلامس
لفريقه بالدقيقة 85 بعدما انفرد من
ــــرمى ـن وســــدد بـــــا اجلـــــانب األ
لــيــتــصـدى احلــارس ويــبــعــدهـا عن

مرماه.
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نـتخب الـقطري فـي مباراته تعـادل ا
األولى بنهـائيات كوبـا أمريكا 2019
قـامة بـالبـرازيل وذلك مع منـتخب ا
باراجواي بـنتـيجة (2-2) مساء اول
امس األحـد عـلى مــلـعب "مـاراكـانـا"
ضمن مـنـافسـات اجملمـوعة الـثانـية.
وأحــــرز أوســـكــــار كـــاردوزو (4) من
ركــلــة جـــزاء ودرلــيس جــونــزالــيس
(56) هـدفي بـاراجـواي فـيـما سـجل
ــعـــز عــلي (68) وخــوخـي بــوعالم ا
(77) هـدفي قـطـر. وتـضم اجملـمـوعـة
نتخب الكولومبي الذي فاز أيضًا ا
الــسـبت عـلـى نـظـيــره األرجـنــتـيـني
بهدفـ نظيـف ليـتصدر اجملـموعة
برصيد 3 نقاط مـقابل نقـطة لكل من
قـطـر وبـاراجـواي. واعـتـمـد مـنتـخب
قطر في بداية األمر على طريقة لعب
دفاعـية (2-3-5) فلـعب بدرو مـيجيل
وبـوعالم خـوخي عـلى الـطـرفـ مع
تـواجــد الـثالثي عــبـد الـعــزيـز حـا
وطـارق سـلمـان وعـبـد الـكـر حسن
فـي عـــمق اخلط اخلـــلـــفي. وتـــبـــادل
الــــثـالثي بــــســــام الـــراوي وعــــاصم
مابيدو وحسن الهيدوس األدوار في
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ـة قـاسيـة أمـام نـظـيـره الـكـولـومـبي بـهـدف دون رد في ـنـتـخب األرجـنـتـيـني هـز تلـقى ا
مـسـتــهل مـشـوار الـفــريـقـ في بــطـولـة كـوبــا أمـريـكـا 2019. وذكـرت صــحـيـفــة "مـونـدو
ديـبـورتـيـفــو" أن لـيـونـيل مـيــسي جنم راقـصي الـتـاجنــو أصـبح أكـثـر نـضــجًـا في الـفـتـرة
ـلـعب. وأوضـحت أن األخـيـرة مـوضــحـة أن الـبـرغـوث يـلـعب دورًا قـيـاديًـا داخل وخـارج ا
ة أمام كـولومـبيـا وهو مـا حدث معه ميـسي خرج لـلحـديث مع وسائل اإلعالم عـقب الهـز
ـة الـقـاسـيـة لـفـريـقه بـرشـلـونـة أمـام لـيـفـربـول في دوري أبـطـال أوروبا. أيـضًـا عـقب الـهـز
نتخب األرجنتيني عقب اخلسارة ورفع من وأضافت أن ميـسي دخل غرفة خلع مالبس ا
ـتـلـكـون اخلـبرة مـعـنـويـات زمالئه خـاصة وأن مـعـظـمـهم من الالعـبـ الـشـباب الـذين ال 
البس حيث قال "هذه مجرد طلوبة. ونـقلت الصحيفـة كلمات ميسي داخل غرفـة خلع ا ا
بداية يجب علـينا أن نفكر في مباراة باراجواي نحن جميعًا على نفس اخلط يجب علينا

سئولية حتى نصل إلى النهاية اجليدة". العمل 

يــاردة وقــبـلــهــا ألـغى احلــكم هــدفًـا
لـبـاراجـواي ســجـله كـاردوزو بـداعي
التسلل وذلك بعد االستـعانة بتقنية
الـــفــيــديــو. ورغم تـــوقــعــات بــفــتــور
حمـاس بطل آسـيا تـمكن الـقطـريون
من تــذلــيل الــفــارق في الــدقــيــقـة 68
عز تمـريرة من سلمان عندما تلـقى ا
ليطلق مـن على حدود منـطقة اجلزاء
كرة قـويـة مـقوسـة فـشل احلارس في

إبعادها. 
ـتـواصل لـلـعـنابي وأسـفـر الضـغط ا
عن هــدف الـتــعـادل في الــدقـيــقـة 77
بـــعـــدمــا وضع عـــفـــيف الــكـــرة أمــام
خـوخي الــذي حـاول احلــارس إنـقـاذ
محـاولته لـكـنهـا أكمـلت طريـقهـا قبل
أن يكـمـلـها روخـاس في شـباك بالده

باخلطأ. 
وحـــاولـت بــــاراجــــواي اســــتــــعـــادة
تـقــدمـهـا ال سـيــمـا مع دخـول خـوان
إيــتــوربي وأبــعــد الــراوي تــمــريــرة
كـــاردوزو الــســـاحـــرة قــبـل أن يــصل

يرون في الدقيقة 84. إليها أ
ودخل كـر بـوضـيـاف إلى تـشـكـيـلة
ـتـعب حـا وبـقـيت قـطـر بـدلًـا من ا
النتيجة على حـالها حتى نهاية زمن
بـاراة ليـحصـد كال الفـريقـ نقـطة ا

التعادل.
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أكـد لويس سـواريـز مهـاجم مـنـتخب أوروجـواي لـكرة الـقـدم بأن الـفـوز الكـبـير 0-4 عـلى
ــنـافس. وتــغـلب مــنـتـخب ــبـاراة وا نــظـيــره اإلكـوادوري ال يــعـكس مــدى صـعـوبــة وقـوة ا
أوروجــواي عـلى نــظــيـره اإلكــوادوري اول أمس األحــد في اجلــولـة األولى مـن مـبــاريـات
قـامة اجملـمـوعة الـثالـثـة بالـدور األول لـبطـولة كـأس أ أمـريكـا اجلـنوبـية (كـوبـا أمريـكـا) ا
باراة كانت أقوى حاليا بـالبرازيل. وقال سواريز الذي سـجل الهدف الثالث للـفريق إن ا
كن أن توضـحه هذه النـتيجـة. وأشار سـواريز إلى أن الفـريق يجب علـيه أن ينسى ـا 

ـباراة الـتالـية له ـباراة سـريعـا للـتركـيز في ا نتـيجـة هذه ا
بالبطولة حيث يلتقي مع نظيره الياباني.
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خط الـوسط مـقــابل حتـرك الـثـنـائي
ــعــز عـلـي وأكـرم عــفــيف في اخلط ا
ــقــابـلــة جلـأ األمــامي. في اجلــهـة ا
مـدرب مــنــتـخب بــاراجـواي إدواردو
بــيـريــزو إلى طــريـقــة الــلـعب 4-3-3
فــتــكــون اخلـط اخلــلــفي من بــرونــو
فالـديز وفـابيـان بالـبويـنا وجـونيور
ألــونـسـو وســانـتــيـاجـو أرزامــنـديـا.
ووقف رودريــــجـــو روخــــاس كالعب
وسط مـحـوري ومن حــوله سـيـلـسـو
يرون فيما تشكل أورتيز وميجيل أ
اخلط الـهــجـومي من الــثالي هـرنـان
بــــــيــــــريــــــز وأوســــــكــــــار كـــــاردوزو

وسيسيليو دومينيجيز.
الشوط األول

ولم تمر سوى 4 دقائق حتى افتتح
منتخب باراجواي التسجل من ركلة
جـــزاء نــفـــذهــا اخملـــضــرم كــاردوزو
بنجاح بعدما ارتدت الكرة من ذراع
ميجيل. ورد القطريون في الدقيقة 6
ــدى مـن عــبـد بــتــســديــدة بــعــيــدة ا
الـكـر حـسن لـم تـشـكل خـطـرًا عـلى
ــرمـى وبــعـــد الـــهـــدف اعـــتـــمــدت ا
ـرتـدة بـاراجــواي عـلى الــهـجـمــات ا
التـي أطلق من إحـداهـا دوميـنـيجـيز
ــــرمى في كــــرة قـــويــــة حـــادت عن ا
الدقـيـقة 13. ومرت الـدقـائق التـالـية

dO³∫ حقق منتخب أوروغواي فوزاً كبيراً على االكوادور في بطولة كوبا امريكا  “u
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ــــرة عـــــلى تـــــواصـل ولــــكـن هـــــذه ا
األراضي الــــروســـيـــة صـــيف الـــعـــام
نتخب رة أمام ا اضي وكان هذه ا ا
غربي بالفـوز بهدف نظيف قبل أن ا
يفـوز بـعدهـا بـأشهـر قلـيـلة وحتـديدًا
بداية الـعام اجلـاري في بطولـة آسيا
بـاإلمــارات بـخـمــاسـيــة نـظـيــفـة عـلى
الــــيــــمن. وخالل الـ 7 مــــنــــاســــبـــات
الـسـالف ذكـرهـا حـقـقت الـفـرق الـتي
قــادهـــا كــيــروش 4 انــتـــصــارات و3
تــعـــادالت وتــمــكــنـت من هــز شــبــاك
ــنــافــســ 10 مـــرات بـــيـــنـــمـــا لم ا

تستقبل شباكها أي هدف.
الى ذلـك أكــد اإلســـبـــاني فــيـــلـــيــكس
ـنتـخب قطر ـدير الـفني  سانـشيز ا

عـقب التـعـادل أمـام بـاراجواي (2-2)
اول امـس األحـــــــد فـي مــــــســـــــتـــــــهل
مسـيرتـهـما ضـمن اجملمـوعة الـثانـية
بــــبـــطـــولــــة كـــوبـــا أمــــريـــكـــا 2019
بــالـبــرازيل أن بــطل آسـيــا اســتـحق
هـذه الـنـتـيـجـة بـعـد أن كـان مـتـأخرًا
بــهـدفــ نـتــيـجــة تـوتــر الـبــدايـة من
درب اإلسـبـاني في . وأكـد ا الالعـبـ
مــؤتـمــر صـحــفي عـقب الــلـقــاء الـذي
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ــنـــــــتــخــبـات األقــدم في بــبــطــولــة ا

العالم.
‰u³O/u  oK

من جــانب اخـر أعــلن احتـاد أمــريـكـا
اجلـــــنــــوبـــــيــــة لـــــكــــرة الــــــــــــــقــــدم
ــيـبــول) الــيــــــــــوم األحـد أن (كــو
رصــيــد بـــــــــــيع الــتــذاكــر اخلــاصـة
بـاريـات كـــــــوبـا أمريـكــــــــا2019
كـان "إيـجـــــــــابـيًـا" وأبـــــــــدى أمـله
ـالعب فـي أن تـــــــكــــــون جـــــــمـــــــيـع ا

تلئة باجلماهير.  البرازيلية 
ـــــيـــــبـــــول وقـــــال رئـــــيـس الـــــكـــــو
الــــــبـــــاراجــــــوائي ألــــــيـــــخــــــانـــــدرو
دومـــيـــــــــنــــجـــيـــز "نــــريـــد أن تـــأتي
اجلـمــاهـيـر لـتــرى أفـضل العـبي كـرة

القدم في العالم". 
وأبــدى دومـيــنـجــيـز قــلـقـــــــه بــشـأن
الــتـواجــد اجلــمـاهــيـري الــقــلـيل في
مــبـاراة فــــــــــنـزويـال وبـيــرو والـتي

ثلـهما وستـبحث عن بطـاقة التأهل
لدور الثمانية أمام "العنابي" القطري
مـــســـاء يــوم األربـــعــاء عـــلى مـــلــعب

(مورومبي). 
وأجـــرت اجملــمــوعــة األســـاســيــة في
مــــبــــاراة األرجــــنــــتــــ تــــدريــــبــــات
اسـتـشـفائـيـة عـلى مـلـعب (بـيـتـواكو)
ــديـنــة سـلــفــادور بـيــنـمــا خـاضت
اجملــمــوعــة االحــتــيـاطــيــة تــدريــبـات

خفيفة. 
وســيــخــوض "لــوس كــافــيــتــيــروس"
ــديــنــة ســاو بــاولـو مــرانــهم األول 
االثــــنــــ داخل مــــركــــز تــــدريــــبـــات
ــيـراس وسـيـكــون خـلف األبـواب بـا
غلقة. ووصل مـنتخب قطر لـلمدينة ا
عـــقـب االنــتـــهـــاء مـن مــبـــاراتـه أمــام
"األلــبــيــروخــو" والــتي قــلب فــــــيــهـا
تأخـره بهدفـ نظـيف لـتعـادل ثم
(2-2) في أول ظـهور له عـبـر تـاريخه
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وصل منتخب كـولومبيـا فجر اإلثن
دينة ساو باولو من أجل التحضير
لـــثـــاني مــواجـــهــاتـه في اجملــمـــوعــة
الثـانـية بـبطـولـة كوبـا أمريـكا 2019
بالبرازيل أمام قطـر بحثا عن تأكيد
الـتـأهل لـدور الـثـمـانـيـة عـقب الـفـوز
ـــشـــوار عـــلى الــثـــمـــ فـي بـــدايــة ا
األرجنتـ بثنـائية نـظيفـة. والتحقت
درب كارلوس كيروش بفندق كتيبة ا
دينة ساو باولو حيث كان اإلقامة 
في اســـتــــقـــبـــالـــهـــا الــــعـــشـــرات من
اجلـمـاهيـر الـكـولـومبـيـة الـتي هـتفت
لهم بـحرارة كبـيرة بـعد األداء الكـبير
ــــــنـــــــتــــــخب أمــــــام الــــــذي قـــــــدمه ا
"األلــبـــيـــســـيــلـــيـــســتي". وتـــتـــصــدر
كولـوميـبيـا اجملمـوعة الـثانـية بثالث
نـقـاط بـعـد تـعـادل بـاراجـواي وقـطـر
مــــســــاء اول امس األحــــد بـــهــــدفـــ

لويس سواريز
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نــــقـطة حتـول وأعاد قـطر لـلقاء في
وقت كـان أداؤنــا أفـضل مـن الـشـوط

األول". 
وأضاف "فقدنـا االستحواذ ولم يكن
ــكــنه الــتــحــكم هــنــاك العـب وسط 

بالكرة ومنحنا األفضلية. 
واجـهـنــا خـصـمًـا جــيـدًا يـضـغط من
نتصف ولـهذا وجدنـا صعوبة في ا
فـرض أسـلـوب لـعـبـنـا". إال أن مـدرب

إشبيـلية اإلسـباني األسبق
يرى أن هذه النتيجة ال
تــــــــــــــــــقــــــــــــــــــلــل مـن
"األلـبـيـروخـو" الـذي
واجـه بــــطل آســــيــــا
الــــــفـــــريـق الـــــذي ال
يــــســــتــــهــــان به في

البطولة. 
وأ "بـــــــالـــــــطـــــــبع
النتـيجة مـحبطـة لنا
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اعـترف إديـنـسون كـافـاني مـهاجم مـنـتخب
أوروجـــواي بـــأن الــــنـــقص الـــعـــددي في
صفـوف منافسه اإلكـوادوري جعل الفوز
عـــلــيه أكـــثــر ســهـــولــة. وتـــغــلب مـــنــتــخب
أوروجــــواي عــــلـى نــــظــــيــــره اإلكـــوادوري
بـــربـــاعـــيـــة دون رد اول أمس األحـــد في
اجلولة األولى مـن مباريات اجملمـوعة الثالثة
بـــالــدور األول لـــبــطـــولــة كـــأس أ أمــريـــكــا

قامة حاليا بالبرازيل. اجلنوبيـة (كوبا أمريكا) ا
وقـال كافـاني الـذي سـجل الـهدف الـثـاني لـفـريقه

ـبــاراة إن طـرد خــوســيه كـويــنــتـيــروس مـدافع فـي ا
ـنـتخب اإلكـوادوري في مـنـتصف الـشـوط األول جعل ا
نـتـخب أوروجـواي. وأشار الـفـوز أكـثر سـهـولـة بالـنـسـبـة 
كافاني جنم بـاريس سان جيـرمان الفرنـسي "الفرص التي
سـنـحت لـنـا في الــشـوط األول سـاعـدتـنــا عـلى حتـقـيق هـذا
نـافس وكان ـطمـئن". وأضاف "كـنـا نعـلم مدى قـوة ا الـفوز ا
كن وأن نبذل كل ما بـاراة بأفضل تركيـز  اهتمامـنا هو بدء ا

بوسعنا في البداية وهو ما حققناه". 
وأشــار كـافـاني إلـى أن الـفـريق عــلى اسـتـعـداد

ــزيــد من اآلن لــلــكــفــاح بــقــوة وبــذل ا
ـــبـــاريـــات الـــتي اجلـــهـــد فـي كل ا
ســـيـــخـــوضـــهـــا في الـــبـــطـــولـــة
والـــســـعي الســـتـــعـــادة الـــلـــقب

القاري.
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أرجع األرجــنـتــيـني إدواردو "تــوتـو"
ـديـر الـفــني لـبـاراجـواي بـيــريـزو ا
تـــعــادل فــريــقه أمــام قــطــر بــهــدفــ
ــثــلــهــمـــا عــلى الــرغـم من الــتــقــدم
بـهــدفـ في الـلــقـاء الـذي جـمــعـهـمـا
اليوم األحد ضمن اجملموعة الثانية
إلى فقدان السـيطرة عـلى األمور بعد

تسجيل قطر للهدف األول. 
ـؤتمر الصحفي وأكد بيريزو خالل ا
ـبـاراة التي احـتـضـنهـا مـلعب بـعد ا
اراكـانا) "قطـر استـحقت الـتعادل. (ا
كـانت هـنـاك الكـثـيـر من اإليـجـابـيات

نافس.  لنا وكذلك ا
هـــدف قـــطــــر األول أعـــادهــــا بـــقـــوة

للمباراة". 
وتابع "فـقدنـا السـيطـرة على مـقالـيد
األمـــور بــعـــد هـــذا الــهـــدف ثم جــاء
الـــتـــعـــادل. الـــهـــدف األول لــهـم كــان

انـتهت بـالـتعـادل الـسلـبي وكـان عدد
باراة أقل من 40 احلضور في هـذه ا
ألـف مـــشـــجـع عـــلى عــــكس األعـــداد
ــواجــهـة الــغــفــيــرة الـتي حــضــرت ا
اضي ب االفتتاحيـة اجلمــــــــعة ا
الـبـرازيل وبـولـيـفـيـا وأيـضـا مـباراة

 كارلوس
كيروش

األرجـــــــــنــتــ وكــولــومــبــيــا الــتي
انــتـــهت بــفــوز األخــيــرة بــهــدفـــــــ
. وأوضح رئــــــيس االحتـاد نـظــيــفـ
الــقـاري "هــنـاك مــبـاريــات عـائــداتـهـا
جيدة لـلغـاية وأخرى لألسف أقــــــل

بكثير".

ـهـاجم الـوحيـد إيـنـير ومـينـا حتت ا
فالنسيا.
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بـاراة سـريـعًا وفي الـدقـيـقة بـدأت ا
األولى أخـطـأ ديـيـجـو جـودين خـطـأ
فـــادح بــعـــدمـــا مـــرر كـــرة قـــصـــيــرة
حلارسه كـاد إينـير فـالنـسيـا مهاجم
اإلكـوادور أن يـضـيف الـهدف األول
لوال تألق احلـارس موسلـيرا. وتمكن
نتخب األوروجـواياني من تسجيل ا
الــهــدف األول فـي الــدقــيــقــة 6 بــعــد
عـرضـيـة لــويس سـواريـز من اجلـهـة
اليمـنى التي وجـدت لوديرو وراوغ
بــبــراعــة كــبــيــرة كــونــتــيــرو مــدافع
األكـوادور وسـدد تصـويـبـة يـسـارية
ـرمى. وألــغى حـكم الــلـقـاء سـكــنت ا
هــدفًــا ألوروجــواي في الــدقــيــقـة 10
سجـله نانـديز بـعد وقوع كـافاني في
حــالــة تـــســلـل في بــدايـــة الــلـــعــبــة.
وشهدت الـدقيقة 20 إصابة لوديرو
بـــعـــد تـــدخـل عـــنـــيف مـن خـــوســـيه
ن لإلكوادور كونـتـيرو الـظـهيـر األ
ليحـصل على بطـاقة صفراء ومن ثم
عاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو وقرر
مــنــحه الــبــطــاقـة احلــمــراء لــيــكـمل
ــبـاراة بـ10 ـنــتــخب اإلكـوادوري ا ا
. واقتـرب كافاني من مـضاعفة العب
ـنـتـخب بالده بـهـدف ثانٍ الـنـتيـجـة 
بــعــد عــرضــيــة أرضـيــة من اجلــانب
ن عن طريق كاسـيريس سددها األ
ـدافع ويـبـعـدهـا كـافـاني لـتــرتـطم بـا
احلـارس دومــيـنـجــيـز لـركــنـيـة. ومن
عـرضــيـة نـانــديـز بـالــدقـيـقـة 32 كاد
كــافـــاني أن يـــســـجل هـــدفًـــا رائـــعًــا
بــالـكـعب بــعـدمـا اســتـقـبل عــرضـيـة
نـانـديـز وسـددهـا بـالـكـعب لـيـبـعـدها
احلــارس وتـرتــطم بـالــقـائم وتــخـرج
لركنية. ومن نفس اللعبة عاد كافاني
وسجل ثـاني أهداف الـلقـاء بطـريقة
رائــعــة بــعــدمــا وصــلــته
الـــكـــرة داخل مــنـــطـــقــة
جزاء اإلكوادور ليسجل
بـــضــربــة مــقـــصــيــة في
ـــرمى. وأهـــدر نـــانـــديــز ا
فــرصــة مــحــقــقــة بــالــدقــيــقــة
35بـعـدمـا راوغ مدافـع اإلكوادور
بـبراعـة لـيـسـدد كرة ضـعـيـفة
تــــصل ســـــهــــلـــــة أليــــدي
دوميـنـجيـز. وضاعف
ســـــواريــــز غـــــلــــة
األهـــــــــــــــــــــــداف
ألوروجـــــــــــــواي
بـــالــدقـــيــقــة 44
بعـد ركلـة ركنـية

ألن اجلمـيع كان يـطمح لـلفـوز ولكن
نع وجـود إيجـابيات كـثيرة هذا ال 

لدينا". 
وحصد كل فريق نقطة ليمنحا بذلك
صـدارة اجملـمـوعة لـكـولـومـبـيـا التي
أسقـطت األرجنـت بـثنـائيـة نظـيفة
في مسـتهل اجملمـوعة بـينمـا يتذيل
"األلـبـيـسيـلـيـسـتي" اجملـمـوعـة بدون

رصيد.
 وفي اجلـولــة الـثـانـيــة سـتـلـعب
كولومبيا أمام قطر مساء يوم
غـد األربـعاء مـن أجل حـجز
بــــطــــاقــــة الـــــتــــأهل لــــدور
الثـمانيـة فيـــــما سـيسعى
رفـــاق الـــنـــجم لـــيـــــونـــيل
مـــيـــسـي لــلـــحـــفـــاظ عـــلى
آمـالهـم في البـطـولـة بـفوز
أمــــام بــــاراجــــواي فــــجـــر

اخلميس.

جانب من
مدرجات
كوبا
أمريكا

ـاراكـانـا" "بـدأنـا احـتـضـنه مــلـعب "ا
شــوطي الــلــقــاء بــنــوع مـن الــتــوتـر
واستقبلنا هـدف في بدايتهما وهو
أمر مقلق وعـلينـا حتسينه". وأوضح
"رغم ذلك رد فعل الالعـب كان طـيبًا
وبدأنـا الـدخـول في اللـقـاء تدريـجـيا
ثم حققنا في النهاية تعادلًا مستحقًا

ا قدمناه".  نظرًا 
وأضاف سانـشيز "الـنتيـجة النـهائية
عـــادلـــة. نـــســتـــحق الـــنـــقـــطــة الـــتي
حصـدنـاها". وأكـد أنه عـلى الرغم من
أن العــبـي بــاراجــواي ضـــغــطــوا من
األمـام مـنـذ بـدايـة الـلـقـاء وحتـصـلـوا
علـى ركلـة جـزاء وهـدف في بـداية كل
شـوط إال أن "العـنـابي" الـقـطـري كان
ــســيــطــر واســتــطـاع أن األفــضل وا
يـحـقق الـتــعـادل في الـشـوط الـثـاني.
ـــدرب اإلســـبـــاني "الـــفـــريق وأردف ا
أظهر قدرته على العودة في النتيجة
وصنعـنا فـرصًا للـتسـجيل وتعـادلنا
في الـنـهـاية. نـنـظـر لألمـر بـإيـجـابـية
كـبــيـرة ولــكن ال يـجب نــسـيــان أنـنـا
اســتــقــبــلــنــا هــدفــ كــان بــاإلمــكـان
تالفـيهـمـا". وأكـد صاحب الـ 43عـاما

أنه بـدأ التـحـضـير
ـقـبـلة للـمـواجـهة ا
ــــــهـــــمــــــة أمـــــام ا
كـــولــومـــبــيـــا الــتي
تـتــصـدر اجملــمـوعـة
بـــعـــد فـــوزهـــا عـــلى
األرجـنـتـ بـثـنـائـيـة
نـــــظـــــيـــــفـــــة. وأردف
"كــولــومـــبــيــا قــدمت
أداءً رائـــــــعًـــا أمــام
. هـــو األرجــــنـــتــــ
ــــــتــــــلك فــــــريـق 
العـديـد من نـقاط
الــقــوة ونــقـاط
ضـعف قـلـيـلـة.
سنـــحاول أن
نــكـــون نــــدًا
قـــــــــــــــــــــــــدر
استطاعتنا. جانب من

مباراة
كولومبيا
واالرجنت
في كوبا
امريكا
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