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فوز إيطالي »كالعادة« على املكسيك

بداية جيدة إلسبانيا في رحلة البحث عن القارات

صاحب الوجه الطفولي خافيير 
هرنانديز الذي رمى بوفون الى 
اجلهة اليمنى ووضع الكرة في 
الزاوية اليسرى مدركا التعادل 
)34(. ولم تختل���ف مجريات 
الشوط الثاني عن االول حيث 
امليداني لصالح  التف���وق  كان 
ايطاليا في  الطليان، وجنحت 
التقدم مج���ددا بعد كرة رفعها 
بارازاغلي من اخللف وتابعها 
جاكيريني بقدمه وهي طائرة 
فعلت وسقطت داخل املنطقة 
خطفه���ا بالوتيلي م���ن بني 3 
مدافعني وتابعه���ا بيمناه في 
قلب املرمى )78(. وخفت وتيرة 
االداء في الدقائق العشر االخيرة 
خصوصا م���ن جانب الطليان 
بسبب انخفاض اللياقة البدنية، 
فلم تشهد اي خطورة تذكر من 

اجلانبني.

وشاءت املصادفة ان تكون على 
ملع���ب ماراكانا الذي يحلم به 
الالعب منذ طفولته وبات الالعب 
الذي يدخل  االيطالي اخلامس 
نادي املائة وتوج حلمه بتسجيل 
الهدف االول، فيما خاض حارس 
يوڤنتوس جانلويجي بوفون 

املباراة الدولية رقم 129.
وحصلت ايطاليا على ركلة 
حرة نفذها بيرلو باناقة بشكل 
رائع ووضعها على ميني احلارس 
كورونا )27(، محرزا هدف التقدم 

ملنتخب بالده.
املداف���ع االيطالي  وارتكب 
اندريا بارزاغلي خطأ مزدوجا 
قاتال حني فشل اوال في الهروب 
بالكرة قبل ان يخطفها منه دوس 
سانتوس فعرقله بارزاغلي في 
منطقة اجلزاء ليحتسب احلكم 
ركل���ة جزاء للمكس���يك نفذها 

بفوز اسباني بهدفني مقابل 
هدف لالوروغواي.

 فوز ايطاليا

وفي لقاء ايطاليا واملكسيك 
ضمن املجموعة األولى والذي 
اقيم على ملعب ماراكانا وامام 
نحو 65 ال���ف متفرج، حققت 
ايطالي���ا فوزها الس���ابع على 
املكسيك مقابل 4 تعادالت انتهت 
جميعها بنتيج���ة واحدة 1-1، 

وخسارة واحدة.
وضم منتخب ايطاليا املشارك 
في البطولة احلالية 6 العبني من 
يوڤنتوس بطل الدوري و4 من 
ميالن وال يوجد ضمن صفوفه 
اي العب من انتر ميالن وال اي 

العب محترف خارج ايطاليا.
وخاض اندريا بيرلو صانع 
ألعاب املباراة الدولية رقم 100 

الذي سيطر عليها قبل ان 
يطلقها في س���قف الشباك 
)32(. واستمر النسج على 
املنوال ذاته في الشوط الثاني 
وسط مراقبة لصيقة لدفاع 
اسبانيا ملهاجمي االوروغواي 
اخلطيرين لويس سواريز 

وادينسون كافاني.
املباراة  وقب���ل نهاي���ة 
بعشرين دقيقة اشرك مدرب 
االوروغواي اوسكار واشنطن 
تاباري���ز املهاجم املخضرم 
دييغ���و فورالن ب���دال من 
دييغو بيريز، فأعطى نزوله 
نشاطا للمنتخب االميركي 
اجلنوبي.واحتسب احلكم 
ركلة حرة لالوروغواي نفذها 
سواريز بنجاح قبل نهاية 
املب���اراة بدقيقتني مقلصا 
النتيج���ة، لتنتهي املباراة 

حقق املنتخب االسباني 
لك���رة القدم بط���ل العالم 
واوروبا انطالقة جيدة في 
كأس القارات اللقب الوحيد 
الذي ينقص خزائنه بفوزه 
عل���ى االوروغ���واي بطلة 
امي���ركا اجلنوبية 2-1 في 
املباراة التي اقيمت بينهما 
في رسيفي في اجلولة االولى 
م���ن منافس���ات املجموعة 
الثاني���ة، وفي منافس���ات 
املجموع���ة االول���ى متكن 
املنتخب االيطالي من الفوز 
على نظيره املكسيكي 1-2 
وذلك في ختام اجلولة االولى 
م���ن منافس���ات املجموعة 
البرازيل  االولى، وكان���ت 
املضيفة افتتحت املنافسات 
يوم السبت بفوز كبير على 

اليابان 0-3.
لق���اء اس���بانيا  وف���ي 
واالوروغواي والذي شهد 
مشاركة حارس ريال مدريد 
ايكر كاسياس وقائد املنتخب 
اساس���يا في اللقاء بعد ان 
غاب عن مباري���ات فريقه 
اثر استبعاد مدرب الفريق 
البرتغالي جوزيه  السابق 
مورينيو له، سيطر املنتخب 
االسباني على مجريات اللعب 
في مطلع املباراة من خالل 
تبادل العبي���ه الكرة وكاد 
سيسك فابريغاس يفتتح له 
التسجيل بعد مرور 10 دقائق 
لكن كرته اصطدمت بالقائم.

لكن ال روخا سرعان ما افتتح 
التسجيل عندما سدد بدرو 
كرة قوية اصطدمت بقائد 
االوروغواي دييغو لوغانو 
وخدعت احلارس فرناندو 
موسليرا.وكعادته استحوذ 
املنتخب االسباني على الكرة 
لفترة طويلة حارما منافسه 
من بناء اي هجمة منسقة، 
وكاد صانع العاب برشلونة 
تشافي يضيف الهدف الثاني 
عندما سدد كرة قوية من ركلة 
حرة مرت الى جانب القائم 
)26(، و راوغ فابريغ���اس 
مدافعني قبل ان ميرر كرة 
متقن���ة باجتاه س���ولدادو 

مهاجم أوروغواي لويس سواريز يسدد ركلة حرة

اإلشادات تنهال على بيرلو
أشاد زمالء بيرلو في املنتخب االيطالي بقدرات الالعب 
الذي ساهم بفوزهم على املكسيك 2 � 1 في افتتاح مبارياتهما 
بكأس القارات. وقال احلارس جيانلويجي بوفون ملوقع 
االحتاد الدولي )الفيفا( على االنترنت: »حينما يلعب بيرلو 
جنلس ونستمتع باالداء، اعلم جيدا هذا األمر ألني اشاهده 

منذ سنوات طويلة.«
واضاف: »توج االداء الرائع بهدف من ركلة حرة ولذلك 
م���ن الطبيع���ي ان يحظى بكل هذا الدع���م واالعجاب من 
اجلماهير«. وقال املداف���ع جورجيو كيليني انه ال يوجد 
افضل من متري���ر الكرة الى بيرلو وترك���ه يفعل بها ما 
يشاء، بالنس���بة لي كمدافع وكزميل لبيرلو في املنتخب 
الوطن���ي وفي يوڤنتوس ال اطلب ش���يئا آخر في احلياة 
اكث���ر من ذلك«. وتابع »ال امتن���ى كمدافع اكثر من رؤية 
العب م���ن عينته امامي، تعرف جيدا انك حينما مترر له 
الكرة فانه س���ينقل الفريق الى االمام، انه مبنزلة الزيت 

في محرك الفريق«.

بيرلو محتفال بهدفه في مرمى املكسيك

دل بوسكي راض عن املباراة

إنييستا األفضل

كاسياس: إنها املباراة األولى لي!

حسرة بالصحافة املكسيكية

سولدادو: لم نستطع االسترخاء

أعرب مدرب اسبانيا فيسنتي دل بوسكي عن رضاه 
عن اداء منتخب بالده امام االرغواي امس االول، وقال: 
»النقاط الثالث في غاية االهمية بالنسبة الينا خصوصا 
اننا ازحنا منافسا لنا على احدى البطاقتني املؤهلتني 

الى نصف النهائي«.
واضاف »كانت املباراة رائعة من قبل املنتخبني اقيمت 

في ظروف مناخية صعبة انهكت الالعبني«.
وتابع دل بوس���كي »سيطرنا على مجريات اللعب 
متاما وتقدمنا 2-صفر واعتبرنا باننا حسمنا االمور 
في مصلحتنا وبالتالي شهدت صفوف املنتخب بعض 
التراخي في اواخر املباراة االمر الذي س���اهم بأحراز 

االرغواي لهدف تقليل الفارق في الدقائق االخيرة«.

حصد أندريس إنييستا العب وسط منتخب إسبانيا 
على لقب أفضل العب في مباراة فريقه أمام االرغواي، 
وأعرب الالعب عن سعادته بالفوز قائال في تصريحات 
ما بعد املباراة: »قدم الفريق أداء رائعا، وعلينا تطوير 
مستوانا خالل البطولة، أوروغواي فريق قوي ال يتركك 
تتسلم الكرة، ويضغط عليك بشكل مكثف، لكننا قدمنا 
أداء جيدا«.وأش���ار إنييستا إلى أن املستوى انخفض 
في الش���وط الثاني من املباراة، بسبب برودة الطقس 

والرطوبة، مؤكدا أن األهم هو الفوز باملباراة.

أكد قائد املنتخب اإلسباني لكرة القدم إيكر كاسياس 
إنه راوده أمام أوروغواي، »نفس الش���عور الذي كان 
لدي���ه منذ 13 عاما«، عندما خ���اص أول لقاء له مع »ال 

روخا«.
ولعب كاسياس أولى مبارياته الدولية كأساسي مع 
املنتخب اإلسباني في الثالث من يونيو 2000 عندما تعادل 
فريقه مع السويد. واستعاد الالعب نفس الذكريات بعد 
عودته حلراسة عرين املنتخب أمس في أولى مباريات 

»ال روخا« ببطولة كأس القارات بالبرازيل.
وقال كاس���ياس »إنها مفاجأة. حالتي مختلفة بعد 
خمس���ة أشهر من دون لعب مباراة رسمية، رغم أنني 
خضت 145 مباراة مع املنتخب، كنت أشعر كأنها املباراة 
األولى لي، نفس الش���عور الذي كان يراودني منذ 13 
عاما. محظوظ لكوني عشته مرة أخرى، وسعيد بالفوز، 

وبأصدقائي وباملنتخب، نريد االستمرار في الفوز«.

حتسرت الصحف املكسيكية على خسارة منتخب كرة 
القدم ملباراته األولى في بطولة كأس القارات أمام إيطاليا 
بهدفني مقابل هدف لواحد، وعنونت صحيفة )األونيفرسال( 
صفحتها الرئيسية بعبارة »حزن في البرازيل«، وأخرى 

تقول »املكسيك نسيت كرة القدم«.
كما امتدحت وسائل اإلعالم أسلوب لعب إيطاليا التي 
»لم تترك مساحات« للمنتخب الالتيني، و»سيطرت على 
اللقاء بالكامل«، وباملثل أك����د موقع )ميديو تييمبو( أن 
البداية كانت حزينة ملنتخب »التري«، وأن »ميزان القوة 

انصب لصالح األتزوري«.
أما صحيفة ريكورد الرياضية فقد أشارت الى أن الهزمية 
أصابت اجلماهير ب� »املرارة«، كما قالت مستهزئة أن تلك 
اخلسارة »أنهت سلس����لة التعادالت في آخر 5 مباريات 

بتصفيات كأس العالم«.

قال العب املنتخب االسباني روبرتو سولدادو حملطة 
تليسينكو االسبانية بعد مباراة منتخب بالده التي جمعتهم 
مع االرغواي وانتهت بفوز اس����بانيا بهدفني مقابل هدف 
لالرغواي: »لم نستطع االسترخاء ولو للحظة حتى عندما 
كنا متقدمني 2 � 0، وعندما سجل االرغواي هدف تقليص 

الفارق عندما سجلوا اصبنا ببعض التوتر«.
واضاف: »كان����وا يضغطون علين����ا وكنا نعاني في 
اللحظات االخيرة ومن املخجل اننا لم ننجح في االستفادة 
م����ن الفرص التي اتيحت لنا، نحن س����عداء للغاية الننا 

جنحنا في الفوز على منافس قوي«.

العب وسط اسبانيا سيرجيو بوسكيتس مير من مدافع أوروغواي مدافع املكسيك سالسيدو يسقط على االرض

كأس القارات 2013 في البرازيل من 15 - 30 يونيو


