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املكسيك »عاقبت« أوروغواي بقسوة

كولومبيا VS پاراغواي.. مصيرية في »كوبا أميركا«
وكانت املكسيك قد اسقطت 
أوروغواي 3-1 في منافسات 

املجموعة الثالثة.
وسجل الفارو بيريرا )4، 
خطأ ف���ي مرم���اه( ورافايل 
وهيكت���ور   )85( ماركي���ز 
هيريرا )92( اهداف املكسيك، 
ودييغ���و غودين )74( هدف 

االوروغواي.
وارتك���ب املنظمون خطأ 
عندما عزفوا النشيد الوطني 
التشيلي بدال من االوروغوياني 
املب���اراة قبل  انط���الق  قبل 
أن يعت���ذروا ع���ن »اخلط���أ 

البشري«.
واعترف مدرب األوروغواي 
اوس���كار واش���نطن تاباريز 
بأحقية الفوز املكسيكي، وقال 
املباراة  »استهلت املكس���يك 
بش���كل افضل من���ا ويتعني 
علي االعتراف بأنها تستحق 

الفوز«.
وأضاف »يتعني على فريقي 
القيام بردة فعل. نس���تطيع 
خس���ارة مباراة لكننا منلك 
جميع املقومات للقيام بردة 

فعل«.
وفي مب���اراة ثانية ضمن 
املجموعة ذاتها، تغلبت ڤنزويال 
عل���ى جامايكا في ش���يكاغو 
سجله جوزيف مارتينيز في 
الدقيقة 16. وطرد احلكم العب 
جامايكا رودولف اوسنت في 

الشوط األول.

رامون دياز عل���ى مجموعة 
من احمللي���ني واحملترفني في 

املكسيك.

الواليات المتحدة في خطر

تنتظر كوس���تاريكا قمة 
الواليات املتحدة  امام  نارية 
في مباراة تواجه فيها االخيرة 

خطر اخلروج املبكر.
وتعتب���ر املواجه���ة بني 
ممثلي اميركا الشمالية ثأرية 
لألمريكان الذين خسروا وديا 
امام كوستاريكا في 14 اكتوبر 
املاضي، كما انهم انهزموا امام 
ضيوفهما 1-3 في التصفيات 

املؤهلة الى مونديال 2014.
وق���د تك���ون املواجه���ة 
مصيرية بالنسبة الى مدرب 
املتح���دة االملاني  الوالي���ات 
يورغن كلينسمان الذي يواجه 
انتقادات الذعة منذ الفشل في 
الذهبية 2015 بسبب  الكأس 
العروض والنتائج املخيبة التي 

حتققها الواليات املتحدة.
بدورها تسعى كوستاريكا 
ال���ى حتقيق الف���وز لتعزيز 
حظوظها في بلوغ الدور ربع 
النهائي قبل مواجهة كولومبيا 

في اجلولة الثالثة االخيرة.

لكن جنم ريال مدريد اإلسباني 
تدرب مع رفاقه بشكل طبيعي 
امس األحد بحسب صحافي 

لوكالة فرانس برس.
وميلك م���درب كولومبيا 
االرجنتيني خوسيه بيكرمان 
العديد من األس���لحة البراقة 
التأهل في مقدمتها  حلس���م 
مهاج���م مي���الن اإليطال���ي 
كارلوس باكا والعب وس���ط 
تشلسي االجنليزي املعار الى 
يوڤنت���وس اإليطالي خوان 
انتر  كوادرادو والعب وسط 
ميالن االيطالي خيسون موريو 
باإلضافة الى قطب دفاع ميالن 
كريس���تيان زاباتا وحارس 
مرمى ارسنال االجنليزي دافيد 

اوسبينا.
املنتخ���ب  ول���ن يك���ون 
الباراغوياني لقمة س���ائغة 
امام كولومبيا وسيسعى الى 
الثأر من االخيرة التي حسمت 
الث���الث االخيرة  املواجهات 
بينهما لصاحله���ا وذلك في 
التصفيات االميركية املؤهلة 
الى مونديالي 2010 و2014 بينها 
خسارتان في اسونسيون 2-0 

و2-1.
املدرب االرجنتيني  يعول 

يسعى املنتخب الكولومبي 
ألن يك���ون اول املتأهلني الى 
الدور ربع النهائي عندما يلتقي 
مع باراغواي في اجلولة الثانية 
من منافسات املجموعة األولى 
ضمن بطولة كوبا اميركا لكرة 

القدم.
وكان املنتخب الكولومبي 
البطولة  استهل مشواره في 
القارية الت���ي تقام ألول مرة 
خارج اميركا اجلنوبية مبناسبة 
الذكرى املئوية النطالقها، بفوز 
على أصحاب الضيافة بثنائية 
العالمة  نظيفة، وهو يرصد 
الثانية  املب���اراة  الكاملة في 

حلسم تأهله مبكرا.
في املقابل، سقطت باراغواي 
التعادل السلبي امام  في فخ 
كوستاريكا، وستخوض مباراة 
غدا األربعاء حتت الضغط كون 
تعثرها سيصعب مهمتها في 
مواصلة مشوارها في البطولة 
التي نالت لقبها مرتني عامي 

1953 و1979.
وتتمنى كولومبيا استعادة 
خدمات قائدها وجنمها خامس 
رودريغيز الذي تعرض إلصابة 
امام  املب���اراة  الكتف في  في 
الواليات املتحدة واضطر الى 
ت���رك مكانه ف���ي الدقيقة 73 

لغييرمو سيليس.
ولم يع���ط اجلهاز الطبي 
للمنتخب الكولومبي اي خبر 
املكسيك - اوروغواي.. مباراة حافلة بالضرب                                                                                                                           )أ.پ(عن احلالة الصحية لرودريغيز 

إنتر بعهدة سانينغ الصينية

كومان على أعتاب إيڤرتون

أعلنت مجموعة سانينغ الصينية، شراء نادي إنتر 
ميالن اإليطالي، رسميا في مؤمتر صحافي.

واشترت سانينغ، 70% من النادي، عن طريق أيريك 
توهير، رئيس النيراتزوري، الذي تولى رئاسة إنتر 

في 2013 مقابل 270 مليون يورو.
وقال تشاجن جيدوجن، رئيس مجلس إدارة مجموعة 
س���انينج: »هذه الصفقة تعد حلظة حاسمة في سوق 

الصني النامية بعالم كرة القدم«.
وأضاف: »اآلن لدينا حتالف مع ناد كبير على املستوى 
األوروبي والدولي، كرة القدم تنمو مبعدل ال يصدق في 

الصني واكتساب انتر هو خطوة استراتيجية«.
وأمت: »أنا مقتنع بأن شراء إنتر، مع تاريخه املجيد، 
هو رس���الة ومس���ؤولية. لقد أصبحت متحمسا لهذا 

النادي، أشكر توهير الختياره لنا«.

يقت���رب الهولن���دي رونالد كومان م���درب فريق 
ساوثمبتون اإلجنليزي من تدريب إيڤرتون اإلجنليزي 

في الفترة املقبلة.
وكان اسم كومان ارتبط باالنتقال لتدريب إيڤرتون 
في الفترة املاضية بعد رحيل املدرب اإلسباني روبيرتو 

مارتينيز.
وذكرت صحيفة اإلكسبريس اإلجنليزية أنه في حال 
إمتام الصفقة سيدرب كومان إيڤرتون ملدة عام مقابل 
6 ماليني جنيه إسترليني مع ميزانية مالية تصل الى 
100 مليون جنيه إس���ترليني إلجراء صفقات لفريق 

مدينة ليڤربول في امليركاتو الصيفي املقبل.
ورشح كومان في الفترة املاضية لتدريب إيڤرتون مع 
كل من فرانك دي بوير مدرب اياكس الهولندي، اوناي 
إميري مدرب إشبيلية اإلس���باني، مانويل بليغريني 

مدرب مان سيتي السابق.

وداعا توهير وأهال بالصني

الهولندي كومان

ترنح »رفاق بيل« أمام »زمالء السلطان«

فوز بلجيكا وتركيا.. وتعادل روسيا

كونتي: سنرعب خصومنا

لكويوڤيتش قبل 3 دقائق 
من دخول الويلزي.

وتعادل منتخب روسيا 
مع نظيره الصربي 1-1.

البادئة  وكانت روس���يا 
بالتسجيل عبر مهاجم زينيت 
دزيوبا في الدقيقة 85، وردت 
صربيا بعد 3 دقائق بواسطة 
مهاجم نيوكاسل االجنليزي 

الكسندر ميتروفيتش.

لنهائيات اليورو.
وسجل إميل فورسبرغ 
)40( وميكايل لوسس���تيغ 
)57( وجون غيديتي )87( 

األهداف.
ودخل جنم ويلز وريال 
مدريد اإلسباني غاريث بيل 
في الدقيقة 64، فيما لعب قائد 
السويد زالتان ابراهيموڤيتش 
أساسيا قبل أن يترك مكانه 

على مضيفه السلوڤيني 0-1 
في إطار اس���تعدادات األول 

لنهائيات كأس أوروبا.
وسجل براق يلماظ هدف 
الدقيقة  املباراة الوحيد في 

اخلامسة.
املنتخ���ب  وحق����������ق 
الس���ويدي فوزا كبيرا على 
الويل���زي 3-0 في  ضيفه 
إطار استعدادات الطريفني 

وحتديدا في الدقيقة الثالثة، 
وردت النرويج بهدفني ملهاجم 
بورمنوث جوش���ووا كينغ 
)21( والعب وسط ريد بول 
س���الزبورغ بيريشا )48(، 
قبل أن تقلب بلجيكا الطاولة 
بهدفني لنجم تشلسي ادين 
ه���ازارد )70( ومونري���ال 

الكندي سيمان )74(.
كما فاز املنتخب التركي 

البلجيكي  فاز املنتخ���ب 
النرويجي 2-3  على ضيفه 
على ملعب امللك بودوين في 
بروكس���ل في مباراة دولية 
ودية في اطار استعدادات األول 
لنهائيات كأس أوروبا املقررة 
في فرنسا من 10 اجلاري إلى 

10 يوليو املقبل.
وتقدم���ت بلجيكا مبكرا 
عبر مهاجم ايڤرتون لوكاكو 

قال املدير الفني ملنتخب 
إيطالي أنطونيو كونتي إن 
خطة )3-5-2( التي يلعب 
بها الفريق ستجعل اخلصوم 
يشعرون باخلوف من مواجهة 

املنتخب اإليطالي.
وقال في مؤمتر صحافي: 
يجب أن نتأكد من أن عملنا 
مت بش���كل جيد، واننا على 
استعداد تام خلوض البطولة 
بشكل يليق بنا، يجب أن نتأكد 
من احلالة البدنية والتكتيكية 
لالعبني، أنا أيضا بحاجة إلى 
الذين  رؤية بعض الالعبني 

عادوا من اإلصابة«.
وتابع: يج���ب أن نثبت 
على تش���كيلة لك���ي نكون 

أكثر ديناميكية قبل افتتاح 
البطولة أمام بلجيكا، نحن 
نح���اول العمل، ونحاول أال 
نتأث���ر باألج���واء احمليطة 
بنا، أنا س���عيد م���ع هؤالء 

الالعبني«.
وعن العبه تياغو موتا 
قال: »لقد استأنف التدريبات 
في األسبوع املاضي وهو في 
حالة جي���دة، وال أعتقد أن 
إعطاءه الرقم 10 ميثل قضية 
كبيرة املهم أن تفوز إيطاليا 

في نهاية املطاف«.
أمر  وواص���ل: »االنتقاد 
طبيعي في ك���رة القدم، أنا 
أعيش في كرة القدم منذ 30 
عاما، وأعلم متاما أنه يجب 

أن تكون هناك انتقادات من 
الصحافة واملتابعني، يجب أن 
يكون هناك بعض اإلثارة«.

وأردف: »لق���د ش���اهدنا 
العديد م���ن مقاطع الفيديو 
حول التكتيكات وطرق اللعب 
في الدف���اع والهجوم، يجب 
أن نكون أكث���ر صرامة في 
امللعب، وأكثر كثافة ويجب 
أن نبتعد عن العاطفة«. وعن 
سيموني زازا قال:»انا أحب 
ميله للهجوم، لكنه في بعض 
األحيان يك���ون خطرا على 
الفريق سواء بحصوله على 
البطاقات باستمرار، أو تقدمه 
لألمام بشكل كبير فأضطر إلى 

أن أخرجه من امللعب«.

زالتان سيد امللعب واملكان                                                                                                                                                                                                                                                                 )أ.پ(

مدرب اآلزوري يوجه العبيه

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
كوبا أميركا )دور املجموعات(
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