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الرياضية
غوميز يتمسك بالواقعية في تعامله مع املنافسني بـ »كوبا أميركا«

سانتوس يؤكد أن التخلي عن نيمار غير قابل للتفاوض

كولومبيا تخشى مفاجآت كوستاريكا في مواجهة سهلة

البرازيل ترفض االستهانة بڤنزويال

وسائل االعالم البرازيلية، وتوج 
نيمار مع فريقه سانتوس في 
22 يونيو الماضي بمس���ابقة 
الت���ي  كأس ليبرتادوري���س 
تعادل دوري ابطال اوروبا في 
الق���ارة العجوز، ومع منتخب 
الجنوبية  اميركا  بالده بكأس 
للش���باب )تحت 20 عاما( في 
البيرو في يناير الماضي حيث 
اختير افضل العب وافضل هداف 

برصيد 7 اهداف.

التوقعات املنتظرة منا«. وأضاف 
»تأهل املنتخب الكولومبي لثالث 
بطوالت كأس عالم في التسعينيات 
من القرن املاضي ولكنه فشل في 
ذل���ك على م���دار 13 عاما مضت. 
ولذلك، ستكون »كوبا أميركا« هذه 
املرة نقطة انطالق جديدة بالنسبة 
لنا. نسعى بالتأكيد لبلوغ األدوار 
النهائية ولكن بعض الفرق األخرى 

استعدادها دفع 45 مليون يورو 
للحص���ول على خدمات نيمار 

البالغ من العمر 19 عاما.
واضاف ريبيرو »بعد كوبا 
الجهود  اميركا سنناقش معه 
التي سيبذلها النادي من اجل 
االحتف���اظ به معنا س���عيدا 
ومحبوبا لسنوات عدة«، ويرتبط 
نيمار مع سانتوس بعقد حتى 
عام 2015 مقابل راتب سنوي 
قدره 1.49 مليون يورو بحسب 

األخرى. وحت���دث غوميز عقب 
تدريبات الفريق عن فرص فريقه 
في البطولة التي يخوض دورها 
األول ضمن املجموعة األولى التي 
تضم مع���ه منتخبات األرجنتني 
وبوليڤي���ا وكوس���تاريكا. وقال 
غوميز »حتسن مستوى فريقي 
في الفت���رة املاضية ونعتقد أننا 
نستطيع تقدمي بطولة تتفق مع 

ومانشستر سيتي االنجليزيان 
وانجي ماخاتش���كاال الروسي 
الى التعاقد مع النجم الصاعد 
في سماء كرة القدم البرازيلية 
والذي فرض نفسه بشكل الفت 
في صفوف سانتوس وانتزع 
الرسمية  التشكيلة  مكانه في 
للمنتخب البرازيلي والموجود 
معه حاليا في االرجنتين للدفاع 
عن لقبيه االخيرين في »كوبا 
اميركا«، واكدت االندية الخمسة 

تس����تهل كولومبي����ا حملتها 
اميركا اجلنوبية »كوبا  في كأس 
اميركا« لكرة القدم التي تستضيفها 
االرجنت����ني من 1 ال����ى 24 يوليو 
اجلاري، عندما تواجه كوستاريكا 
التي تخوض النهائيات مبنتخبها 
االوملب����ي عل����ى ملع����ب »23 دي 
أغوستو«، اليوم في اجلولة األولى 
من تصفيات املجموعة األولى التي 
تضم األرجنتني املضيفة. وأحرزت 
كولومبيا لقب املسابقة مرة واحدة 
في تاريخها عام 2001 وحلت ثانية 
عام 1975 وثالثة أعوام 1987 و1993 
و1995، في حني تشارك كوستاريكا 
للمرة الرابعة في الكأس األميركية 

اجلنوبية.
ويفتقد الكولومبيون الى صانع 
األلعاب خيو مورينو املصاب في 
ركبته، ما سيجبر املدرب هرنان 
داريو غوميز على اعتماد طريقة 
4-3-3، وهو أمر سيريح فالكاو 
وفريدي غوارين اللذين طبقا اخلطة 
عينها مع بورت����و البرتغالي في 
الى  املوس����م املاضي. وباإلضافة 
الهداف فال����كاو وغوارين، يعتمد 
»كافيتيروس« على هوغو روداييغا 
وداري����و مورين����و. م����ن جهتها، 
النهائيات  تخوض كوس����تاريكا 
بديلة لليابان التي انسحبت بسبب 
الزلزال والتسونامي املدمرين، وهي 
س����تخوض املواجهات بتشكيلة 
أوملبي����ة وذلك بعد أيام قليلة من 
مش����اركة »تيك����وس« في بطولة 
الكأس الذهبية ملنطقة كونكاكاف 
حيث بلغ����ت رب����ع النهائي قبل 
خسارتها امام هوندوراس بركالت 

الترجيح.
وم���ن جانبه أع���رب املدرب 
املدير  هيرن���ان داريو غومي���ز 
الكولومبي عن  الفني للمنتخب 
ثقته في قدرة فريقه على تقدمي 
عروض جيدة في )كوبا أميركا(. 
وأشار غوميز إلى أن الفريق ميتلك 
القدرة على تقدمي عروض جيدة 
وخاصة م���ن الناحية الهجومية 
التي يتمي���ز بقوتها ولكن عليه 
أن يتعام���ل بواقعي���ة مع »كوبا 
أمي���ركا« 2011 ويدرك الفارق في 
املستوى وتفوق بعض املنتخبات 

نفى المدافع البرازيلي الدولي 
لوي���زاو أن يك���ون المنتخب 
الڤنزويلي لكرة القدم منافسا 
البرازيلي في  سهال للمنتخب 
مباراتهم���ا في بداية مس���يرة 
الفريقين بالمجموعة الثانية في 
الدور األول لبطولة كوبا أميركا، 
وقال لويزاو نجم دفاع بنفيكا 
البرتغالي والمنتخب البرازيلي 
»نتوقع منافسة صعبة للغاية 
م���ن المنتخب الڤنزويلي« في 
إش���ارة لمباراة الفريقين غدا 

األحد.

حظر إعالمي

أنه فريقه لن  وأكد لويزاو 
يس���تطيع معرفة المس���توى 
الحقيق���ي لمنافس���ه إال خالل 
المباراة، وأوضح »قبل المباراة، 
ال يمكننا أن نعرف ما إذا كان 
المنتخب الڤنزويلي سيصبح 
أضعف فريق في المجموعة ام 
البرازيلي  ال«، وعاد المنتخب 
إلى فتح المجال أمام وس���ائل 
اإلع���الم ومندوب���ي الصحف 
لحضور التدريبات بعدما خاض 
المران دون السماح لإلعالميين 
والصحافيين بالحضور نظرا 
المدير  لتركيز مانو مينزيس 
الفني للفري���ق على النواحي 
الخططي���ة في م���ران األمس، 
ويس���عى المنتخب البرازيلي 
من خالل كوبا أميركا 2011 إلى 
اللقب الذي أحرزه  الدفاع عن 
في البطولتين الماضيتين في 

عامي 2004 و2007.

نيمار ليس للبيع

من جانب اخر، اعلن رئيس 
البرازيلي  ن���ادي س���انتوس 
لكرة الق���دم لويس الفارو دي 
التخلي  اوليفيرا ريبي���رو ان 
عن نجمه الدولي الواعد نيمار 
الذي تتهافت العديد من االندية 
االوروبية عل���ى التعاقد معه، 

»غير قابل للتفاوض«.
وقال ريبي���رو في بيان له 
»)انتق���ال( نيم���ار غير قابل 
للتفاوض السباب فنية ومالية 
وانسانية«، ويسعى ريال مدريد 
وبرشلونة االسبانيان وتشلسي 

لديها أفضلية«. وأشار غوميز إلى 
أن البطولة تشهد مشاركة خمسة 
منتخبات م���ن أميركا اجلنوبية 
ش���اركت في بطولة كأس العالم 
2010 بجن���وب أفريقي���ا وه���ي: 
منتخب���ات البرازيل واألرجنتني 
وتشيلي وبارغواي وأوروغواي، 
كما شارك املنتخب املكسيكي في 
مونديال 2010 ولكنه سيش���ارك 

ف���ي كوب���ا أمي���ركا 2011 بفريق 
تقل أعمار العبي���ه عن 22 عاما. 
وأشاد غوميز مبستوى املنتخب 
الكوستاريكي الذي سيلتقيه اليوم 
في بداية مسيرته بالبطولة كما 
الفني األرجنتيني  أشاد مبديره 
ريكاردو ال فولبي. وأكد غوميز أن 
املنتخب الكوستاريكي هو األفضل 

في منطقة أميركا الوسطى.

)أ.ف.پ( مهاجم كولومبيا راداميل فالكاو مير من مدافع السنغال عيسى سار في املباراة الودية السابقة  

)أ.ف.پ( جنم البرازيل نيمار يتألق في التدريبات استعدادا لڤنزويال  

أكد نادي أودينيزي اإليطالي أنه لم يتوصل ألي اتفاق بعد 
حول رحيل صانع ألعابه التش����يلي أليكسيس سانشيز خالل 
فترة االنتقاالت احلالية، وأثيرت تكهنات واسعة حول اقتراب 
برشلونة بطل الدوري االسباني ودوري ابطال أوروبا من التعاقد 
مع سانشيز، ولكنه لم يتقدم بعرض يتواكب مع الرغبات املالية 
ألودينيزي، التي تصل إلى 50 مليون يورو واستبعد سانشيز 
إمكانية االنتقال إلى مانشستر سيتي، مؤكدا أنه يفضل البقاء في 
أودينيزي عن الرحيل إلى النادي اإلجنليزي. وكشف أودينيزي 
أيضا عن وجود اهتمام من جان����ب إنتر ميالن اإليطالي لضم 
سانشيز )22 عاما( وقال فابريزيو الريني مدير الكرة ألودينيزي 
»لم يتم التوصل ألي اتفاق قاطع يتعلق بسانشيز«، وتابع »لسنا 
في حاجة إلى بيع سانشيز، الذي يتطور وبإمكانه أن يقدم املزيد 
للنادي«، وتابع »إذا لم نتوصل التفاق سنكون سعداء باإلبقاء 
على الالعب«، وكشف الريني »إنتر ميالن استطلع رأينا حول 
الالعب في يناير، ولكننا لم نتطرق حتى إلى مرحلة التفاوض«، 
وأشار »في ذلك الوقت كان ثمن الالعب مختلفا عن ثمنه اآلن، 
وبالتالي اصبح من الصعب على إنتر ضم الالعب، لقد عرضوا 
إج����راء عملية مقايضة لالعبني ولك����ن في الوقت احلالي هناك 

أندية تفوقت في عرضها على عرض إنتر«.

جنم تشيلي اليكسيس سانشيز

بورجي مينح تشيلي راحة سلبية

اعتقال حارس تشيلي السابق  
لالعتداء على سيدة وابنتها

أودينيزي يؤكد أنه لم يتوصل 
ألي اتفاق حول بيع سانشيز

 من���ح املدرب األرجنتيني كالودي���و بورجي املدير الفني 
ملنتخب تشيلي إلى العبي فريقه راحة سلبية من التدريبات 
وغادر العبو الفريق معسكرهم ظهر امس عقب زيارة جابرييل 
رويز تاجلي نائب وزير الرياضة في تش���يلي والذي تربطه 
باملدرب بورجي صداقة ش���خصية. وقال تاجلي، الذي تولى 
في املاضي رئاس���ة نادي كولو كولو، »أردت احلضور لوداع 
الالعبني والطاقم الفني للفريق نيابة عن احلكومة حيث يبدأ 
منتخب تشيلي مرحلة مهمة في مسيرته«. وأضاف »رأيت أن 
أجواء الفريق رائعة وأن احلماس والتفاؤل يسودان الالعبني. 
أعتقد أن الفريق يستطيع حتقيق نتائج مبهرة في بطولة كوبا 
أميركا«.ولم يسبق ملنتخب تشيلي الفوز بلقب كوبا أميركا على 
مدار مشاركاته السابقة في البطولة، ويخوض الفريق فعاليات 
الدور األول في بطولة هذا العام ضمن املجموعة الثالثة التي 

تضم معه منتخبات أوروغواي وبيرو واملكسيك.

قرر القضاء التشيلي توقيف حارس املرمى التشيلي الشهير 
الس����ابق روبرتو روخاس بسبب اعتدائه بالضرب على سيدة 
تدعى باوال تورو وابنتها البالغة من العمر 16 عاما عقب اصطدام 
سيارتهما بسيارته، وسارعت الشرطة إلى اعتقال روخاس عقب 
وقوع احلادث وقيامه باالعتداء على الس����يدة وابنتها قبل أن 
يصدر القضاء قراره بتوقيف الالعب، واضطر روخاس )53 عاما( 
لالعتزال في أواخر التسعينيات من القرن املاضي بعد واقعة 
ادعائه الشهيرة بالتعرض لإلصابة خالل مباراة بني منتخبي 
تشيلي والبرازيل، وكان روخاس واحدا من أفضل حراس املرمى 
في تاريخ تشيلي ولكنه أثار العديد من االنتقادات ضده بسبب 
واقعته الشهيرة في مباراة منتخب بالده أمام مضيفه البرازيلي 
على ستاد »ماراكانا الشهير« في عام 1989 ضمن تصفيات كأس 
العالم 1990، ومع تقدم املنتخب البرازيلي 1-0 في هذه املباراة، 
ادعى روخاس تعرضه لإلصابة وأظهر نزيف الدماء من وجهه 
بهدف إنقاذ فريقه من الهزمية ولكن تبني أنه من أصاب نفسه 
بش����فرة كان يخفيها في قفازه مما أسفر عن إيقافه عن اللعب 
مدى احلياة باإلضافة حلرمان منتخب بالده من املش����اركة في 

بطولتي كأس العالم 1990 و1994.

نوبوا: نسعى لبلوغ املباراة النهائية 
أكد العب كرة القدم اإلكوادوري كريستيان نوبوا أن هدف 
املنتخب اإلك���وادوري في )كوبا أميركا( هو الوصول لألدوار 
النهائية للبطولة، وأوضح نوبوا، جن روبن كازان الروس���ي، 
»هدفن���ا هو التقدم في البطولة بق���در اإلمكان حتى الوصول 
للنهائي، لدينا فريق رائع« مشيرا إلى أن فريقه لن يخوض كوبا 
أميركا 2011 بهدف املشاركة فحسب، وخاض املنتخب اإلكوادوري 
امس األول تدريباته في مدينة سانتا في والتي سيستهل بها 
مسيرته في البطولة يوم األحد املقبل بلقاء منتخب پاراغواي 
في اجلولة األولى من مباريات املجموعة الثانية في الدور األول 
للبطولة، وقال نوب���وا )26 عاما( »منتخب پاراغواي منافس 
قوي للغاية، ونعلم جيدا ما قدمه هذا الفريق في بطولة كأس 
العالم املاضية ولكننا سنؤدي ما علينا«.ورفض نوبوا ترشيح 
أحد املنتخبات للفوز باللقب مشيرا إلى أن أفضل العبي العالم 
يتنافسون في كوبا أميركا وليست هناك فرق كبيرة وصغيرة. 

وقال نوبوا »جميع الفرق متكافئة في املستوى«.

باتو: حانت ساعة 
تألقي مع البرازيل..

ومينيزيس يصفه
بـ »رونالدو اجلديد«

أعرب مهاجم ميالن بطل الدوري 
اإليطالي، أليكسندر باتو، عن 

سعادته بارتداء قميص منتخب 
البرازيل رقم »9« خالل بطولة كوبا 

أميركا متوقعا أن يقدم عروضا 
ترضي اجلماهير. وقال باتو: 

»القميص رقم 9 شرف لي. لقد 
حانت ساعة تألقي. وأشعر أنني 
سأقدم مع نيمار وغانسو بطولة 

كبيرة«.
ورفض باتو أن يكون تصريحه هذا 

مبثابة قناعة عن أنه سيلعب دور 
رأس احلربة األساسي للبرازيل 

في البطولة. وكان باتو قد عاد إلى 
املنتخب البرازيل مع تولي املدرب 
احلالي مانو مينيزيس مسؤولية 

الفريق خلفا لكارلوس دونغا الذي 
استبعد العب ميالن من القائمة 

املشاركة في كأس العالم املاضية. 
ومن جهة أخرى، قال باتو إن 
الترشيحات نظريا تصب في 

صالح األرجنتني باعتبارها صاحبة 
الضيافة، إال أنه حذر راقصي 

التانغو من أن البرازيل »فريق قوي 
للغاية والعبوه مازالوا شبابا«. ومن 

جانبه توقع مينيزيس بان أليكسندر 
باتو مهاجم ميالن اإليطالي ميلك 
ما يجعله جديرا بخالفة رونالدو 
في البرازيل.ويثق مينيزيس بأن 
الالعب امللقب بالبطة سيصل إلى 
مستويات عليا كالعب متكنه من 

أن يصبح مثل أسطورة السيليساو 
السابق رونالدو الذي فاز بكأس 

العالم 1994 و2002. وقال مينيزيس: 
»اجلمهور يتوقع دوما وجود العب 
يخلف أساطيرنا السابقة، واآلن هم 

يريدون أن يكون باتو رونالدو أو 
روماريو جديدا«.

حارس كولومبيا 
يصف كوستاريكا 

بـ »سندريال 
البطولة«

وصف حارس كولومبيا لويس 
مارتينيز منتخب كوستاريكا 

الذي سيواجهه اليوم بأنه 
»سندريال البطولة«. وقال 

مارتينيز، الذي سيحصل على 
فرصته في حراسة املرمى نتيجة 
إلصابة احلارس األساسي ديڤيد 

أوسبينا، يوم األربعاء املاضي في 
مؤمتر صحافي: »من املمكن أن 

تخطف سندريال الفوز«. وأضاف 
احلارس: »ولكننا لن نسمح 

بهذا األمر، ال يوجد تعادل أو 
خسارة بالنسبة لنا، فنحن نرغب 

في حتقيق الفوز«. ومن جانبه 
قال العب وسط كولومبيا أبيل 

أجيالر: »كوستاريكا خصم لديه 
فكر مختلف حتت قيادة مديرهم 
الفني اجلديد، فضال عن ارتفاع 

مستوى الالعبني«.

هيغوين ال يرغب في الرحيل مطلقًا عن ريال مدريد
شدد املهاجم األرجنتيني الدولي غونزالو هيغوين على أنه ال يعتزم 
بأي شكل من األشكال الرحيل عن نادي ريال مدريد االسباني، 
مشيرا إلى أنه يطمح إلى الفوز مبزيد من األلقاب مع النادي امللكي، 
وقال هيغوين لصحيفة آس االسبانية »امتنى البقاء في ريال مدريد، 
أعشق جماهير النادي واتطلع إلى الفوز مبزيد ومزيد من األلقاب، 
ليس هناك أفضل من اللعب في أكبر نادي في العالم«، وتابع »أشعر بسعادة مطلقة في 
ريال مدريد، ينبغي أن أبذل قصارى جهدي للحفاظ على مكاني بالقوام األساسي للفريق«.

مباراة اليوم بالتوقيت احمللي
كولومبيا � كوستاريكا
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