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حارس مرمى كولومبيا ينقذ كرة قوية لالعب پاراغواي روس باور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   )ا.ف.پ(

على التوالي بعد األول على 
الدولة املضيفة 2-0 سجلهما 
 )8( زابات���ا  كريس���تيان 
وخاميس رودريغيز )42 من 
ركلة جزاء( في اجلولة االولى 
التي تعادلت فيها الباراغواي 

سلبا مع كوستاريكا.
وحس����مت كولومبي����ا 
النتيجة في الش����وط االول 
افتتح مهاجم ميالن  بعدما 
االيطالي التسجيل من ضربة 
رأس محكمة، واضاف العب 
وسط ريال مدريد االسباني 
اله����دف الثاني بتس����ديدة 
ارضي����ة )30(، وبات ثاني 
الع����ب يس����جل هدفني في 
البطول����ة بعد بالس بيريز 
مهاجم بنما في مرمى بوليڤيا 

.)1-2(
وسيطرت كولومبيا على 
املجريات متاما في الشوط 
االول، وكادت تنهي����ه بغلة 

أوفر من االهداف.
التي  التغييرات  وقلبت 
أجراها االرجنتيني رامون 
دياز مدرب الباراغواي الوضع 
رأسا على عقب في الشوط 
الثاني فتحكم رجاله في سير 
اللقاء وقلصوا الفارق عبر 

فيكتور اياال )71(.
ولوال وجود دافيد اوسبيا 
ف����ي املرم����ى الكولومب����ي 
ووقوف العارضة في صفه 
ثم طرد اوسكار روميرو )81( 
خلرجت الباراغواي بالتعادل 

على اقل تقدير.

تاباريز ميل���ك بدائل قادرة 
على الفوز كادينسون كافاني 
مهاجم باريس سان جرمان 
ومدافع اتلتيكو مدريد دييغو 

غودين.
بات منتخ���ب كولومبيا 
لكرة القدم اول املتأهلني الى 
الدور ربع النهائي بعد فوزه 
على نظي���ره الباراغوياني 
2-1 في اجلولة الثانية من 
منافسات املجموعة األولى.

وسجل كارلوس باكا )12( 
وخاميس رودريغيز )30( 
هدفي كولومبيا، وفيكتور 
اياال )71( هدف الباراغواي.
وف���ي ش���يكاغو حققت 
الواليات املتحدة فوزا كبيرا 
على كوس���تاريكا برباعية 
نظيفة سجلها كلينت دميبسي 
)9 من ركلة جزاء( وجرماين 
جونز )37( وبوبي وود )42( 

وغراهام زوسي )87(.
كولومبي���ا  وتتص���در 
الترتيب برصي���د 6 نقاط 
بالتال���ي إحدى  وضمن���ت 
بطاقت���ي التأه���ل، مقابل 3 
للواليات املتحدة التي انعشت 
آمالها، ونقطة واحدة لكل من 

الباراغواي وكوستاريكا.
الثالثة  وف���ي اجلول���ة 
االخي���رة، تلتقي كولومبيا 
مع كوستاريكا، والواليات 

املتحدة مع الباراغواي.
في املب���اراة األولى على 
ملعب روز بول في باسادينا، 
حققت كولومبيا فوزها الثاني 

برشلونة في املوسم املنصرم 
وسجل له 59 هدفا في جميع 

املسابقات.
امل���درب اوس���كار  لكن 

مايو املاضي وسيغيب 3 الى 
4 اسابيع عن املالعب بحسب 

االطباء.
وتأل���ق س���واريز م���ع 

ايطاليا جورجو كييليني في 
مونديال البرازيل 2014، لكنه 
اصيب بتمزق عضلي خالل 
نهائي كأس اسبانيا في 22 

االسباني يأمل بالعودة الى 
احملفل الدولي للمرة االولى 
بعد ايقافه لفترة طويلة اثر 
قيامه بعض مدافع منتخب 

تخ���وض االوروغ���واي 
بغياب هدافها لويس سواريز 
مواجهة صعبة عندما تلتقي 
ڤنزويال اجلمعة في اجلولة 
الثانية من منافسات املجموعة 

الثالثة.
الس���بت  وتلع���ب فجر 
املكسيك مع جامايكا ضمن 

املجموعة ذاتها.
وكانت اجلول���ة االولى 
اسفرت عن فوز املكسيك على 
االوروغواي 3-1، وڤنزويال 

على جامايكا 0-1.
وتتصدر املكسيك الترتيب 
برصي���د 3 نق���اط بف���ارق 
االهداف ام���ام ڤنزويال، وال 
متلك االوروغواي وجامايكا 

اي نقطة.
وسيضع الفوز املكسيك 
وڤنزويال ف���ي ربع النهائي 
مباش���رة، في حني ستودع 
الرقم  االوروغواي صاحبة 
القياس���ي بعدد االلقاب في 
البطولة )15 لقبا( وجامايكا 
دائرة املنافس���ات من الدور 
االول بغ���ض النظ���ر ع���ن 
نتيجتي اجلولة الثالثة في 14 
اجلاري وتلتقي فيها املكسيك 
مع ڤنزويال، واالوروغواي 

مع جامايكا.
ويس���تمر غياب هداف 
االوروغواي الشهير لويس 
سواريز الذي فشل ايضا في 
اللحاق باملباراة االولى بسبب 

اصابة في الفخذ.
جنم أميركا كلينت دميبسي سجل في مرمى كوستاريكا وكان مهاجم برش���لونة 

الالعبون املسلمون 
في »الديوك« لن يصوموا

اإليڤواري بيلي
 أولى صفقات مورينيو

مساعد مدرب إجنلترا يكشف
باخلطأ تشكيلة املباراة األولى

كاساي يقود املباراة
 االفتتاحية ليورو

ال يعتزم الالعبون املسلمون في املنتخب الفرنسي 
الصوم خالل شهر رمضان لتزامنه مع بطولة كأس أمم 

أوروبا لكرة القدم )يورو 2016(.
وذكرت صحيفة »ليكيب« الرياضية الفرنسية ان 
الالعبني املسلمني في املنتخب الفرنسي، مثل بول بوغبا 
وجنولو كانتي وباكاري س���انيا، اتفقوا على ذلك مع 

املسؤولني في املنتخب الفرنسي.

يس���تعد اإليڤواري الدولي ايريك برتران بيلي 
مدافع ڤياريال اإلس���باني ألن يصبح أولى صفقات 
البرتغال���ي جوزيه مورينيو املدي���ر الفني اجلديد 

لنادي مان يونايتد اإلجنليزي.
ووفقا لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.س���ي( 
فإن بيلي )22 عاما( من املتوقع أن يخضع للكشف 
الطبي هذا األس���بوع في اولد ترافورد قبل االنتقال 
ملانشستر، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 30 مليون 

جنيه استرليني.
وش���ارك بيلي في 40 مباراة بالدوري اإلسباني 

من بينها 5 مباريات مع اسبانيول.
ولعب بيلي جميع مباريات املنتخب اإليڤواري 

في كأس أمم أفريقيا 2015. 
وتعاق������د ڤياري����ال م���ع بيلي م���ن صفوف 
اسباني��ول في يناير 2015 مقاب�ل 4.4 ماليني جنيه 

استرلين�ي.

كشف مساعد مدرب منتخب اجنلترا لكرة القدم راي 
ليوينغتون عن طريق اخلطأ التكتيك الذي س����يعتمده 
املدرب روي هودجسون في املباراة األولى في كأس أوروبا 
باعتماده على هاري كاين وجاميي فاردي في خط الهجوم 

وواين روني في الوسط.
ونشرت صحيفة »ذي صن« البريطانية صورة تظهر 
ليوينغتون وهو يحمل املالحظات التي دونها عن التكتيك 
الذي س����يعتمد في املباراة األولى ضد روسيا، بينما كان 
عائدا الى الفندق بعد احلصة التدريبية الثالثاء في شانتيي 
بفرنسا. وتظهر املالحظات، التي يبدو أنها شكلت أساس 
احلصة التدريبية، هاري كاين )توتنهام( وجاميي فاردي 
)ليستر سيتي( في الهجوم، وقائد املنتخب واين روني 

ضمن العبي خط الوسط.

يقود احلكم املجري فيكتور كاساي املباراة االفتتاحية 
لكأس اوروبا 2016 في كرة القدم بني فرنس���ا املضيفة 
ورومانيا في 10 اجلاري بحسب ما ذكر املوقع الرسمي 

لالحتاد القاري.

كولومبيا أول املتأهلني والواليات املتحدة تنعش آمالها

أوروغواي للتعويض أمام ڤنزويال في كوبا أميركا
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