
 أحرز إدينسون كافاني هدفا بضربة 
رأس لتفوز أوروغ����واي 1 -صفر على 
تشيلي حاملة اللقب وتنتزع ص��دارة 
املجموعة الثالثة في كأس كوبا أمريكا 
لكرة القدم وتصبح على موعد مع بيرو 

في دور الثمانية.
وارتقى مهاجم باريس سان جيرمان 
إلى كرة عرضية من جوناثان رودريجيز 
ووضعها برأسه قوية في الدقيقة 82 
ليحسم املواجهة التي أقيمت بني فريقني 
ضمنا التأهل إلى دور الثمانية قبل اللعب 

معا.
وك���ان كافاني ت��ع��رض للطرد خالل 
خسارة أوروغواي 1 -صفر أمام تشيلي 
ف��ي دور الثمانية لكوبا أمريكا 2015 
بعدما تعرض لالستفزاز من جونزالو 
خارا. واحتفلت أوروغواي بشكل صاخب 

عقب الهدف وكأنها حصدت اللقب.
واقتربت تشيلي، التي ف��ازت في أول 
مباراتني على اليابان واإلك����وادور، من 
التقدم في النتيجة خالل النصف الثاني 
عن طريق ضربتي رأس من باولو دياز 

نحو املرمى لكن خوسيه خيمنيز مدافع 
أوروغواي أبعد الكرة من على خط املرمى 

في التوقيت املناسب.
وح��ص��ل ل��وي��س س���واري���ز م��ه��اج��م 
أوروغ��واي على أخطر فرصة في الشوط 
الثاني حيث انفرد باملرمى لكنه تأخر في 

مترير الكرة إلى أحد زمالئه.
واقتحم مشجع امللعب قرب النهاية بعد 
أن اجتاز أفراد األمن لكنه توقف بعد تدخل 

من خارا مدافع تشيلي.
وانتزعت أوروغواي صدارة املجموعة 
بسبع نقاط وتراجعت تشيلي إلى املركز 
الثاني بست نقاط لتضطر بذلك خلوض 
مواجهة أصعب ف��ي دور الثمانية مع 
كولومبيا وهي الوحيدة التي فازت بكل 

مبارياتها الثالث.
واحتلت اليابان املركز الثالث برصيد 
نقطتني بعد التعادل 1-1 مع اإلك��وادور 
ف��ي نتيجة أط��اح��ت باملنتخبني خ��ارج 
املسابقة بينما تأهلت ب��اراج��واي ضمن 
أفضل منتخبني باملركز الثالث رغم أنها 

حصدت نقطتني فقط في ثالث مباريات.
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فرحة كافاني وسواريز بهدف الفوز

سواريز ورفاقه ضربوا موعدا مع بيرو في ربع نهائي كوبا أميركا

رأسية كافاني تهدي أوروغواي الصدارة على حساب تشيلي

سواريز يطالب بركلة جزاء
بعد ملسة يد من حارس تشيلي

أث����ار ل��وي��س س���واري���ز م��ه��اج��م 
أوروغ���واي ج��دال جديدا خ��الل الفوز 
-1صفر على تشيلي في كأس كوبا 
أم��ري��ك��ا ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ع��دم��ا طالب 
باحلصول على ركلة جزاء بعد ملسة 

يد من حارس تشيلي داخل املنطقة.
وم��ع بحث أوروغ����واي ع��ن هدف 
أم��ام املنتخب حامل اللقب، النتزاع 
ص���دارة املجموعة، رك��ض سواريز 
داخل املنطقة وراوغ جابرييل أرياس 
ح���ارس تشيلي لكن احل���ارس عاد 
مجددا ليحول تسديدة املهاجم إلى 

ركلة ركنية.
لكن ب��دا وك���أن س��واري��ز ال ي��درك 
للحظات أن أري���اس يستطيع ملس 
الكرة بيده داخل املنطقة وطالب احلكم 

باحلصول على ركلة جزاء عن طريق 
اإلشارة إلى وجود ملسة يد.

وأدرك س��واري��ز اخل��ط��أ سريعا 
وت��وق��ف ع��ن االحتجاج ووض��ع يده 
على رأس��ه ملواساة نفسه على إهدار 

الفرصة السهلة.
ويأتي ذلك بعد مرور خمس سنوات 
م��ن واق��ع��ة ع��ض س��واري��ز ملنافسه 
جيورجيو كيليني مدافع إيطاليا في 
مباراة بكأس العالم 2014 وعوقب 

حينها باإليقاف أربعة أشهر.
وف��ي وق��ت الح��ق من م��ب��اراة كوبا 
أمريكا أثار سواريز جدال جديدا بعدما 
طالب احلكم بطرد ج��ون��زال��و خ��ارا 
مدافع تشيلي بعدما تدخل الالعب 
املنافس إلسقاط مشجع اقتحم امللعب.

مدرب اإلكوادور بعد
 وداع كوبا أمريكا: لست 

السبب ولن أرحل
جتنب م��درب اإلك���وادور، هرنان غوميز، حتمل 
مسؤولية اخلروج املبكر من كأس كوبا أمريكا لكرة 
القدم، مؤكداً أن��ه لم يفكر متاماً في االستقالة من 
منصبه. كانت اإلكوادور في حاجة للفوز على اليابان 
لبلوغ دور ربع النهائي، لكنها تعادلت 1-1 ليودع 

املنتخبان املسابقة.
وتذيلت اإلكوادور املجموعة الثالثة، بينما تأهلت 

أوروغواي وتشيلي إلى األدوار اإلقصائية.
ولم حتقق اإلكوادور أي فوز في 7 مباريات، لكن 

غوميز ال ينوي االستقالة.
وقال مدرب اإلك��وادور للصحافيني: “لم يبلغني 
امل��س��ؤول��ون عند تعييني أن مصيري يرتبط مبا 
سيحدث في كوبا أمريكا، ألنهم لو فعلوا ذلك ما قبلت 
املنصب، لن أترك منصبي، لو أرادوا إقالتي ميكنهم 
إقالتي، سيأتي مدرب آخر وستحدث نفس األشياء، 
هم يطلبون النتائج في الوقت ال��ذي ال ميكن فيه 

حتقيقها، ال أعتقد أنني السبب في املشكلة”.

»اتفاق شفهي« بني
 نيمار وبرشلونة للعودة 

إلى كامب نو
   

توصل البرازيلي نيمار وبرشلونة إلى “اتفاق 
شفهي”، يقضي بعودة املهاجم إلى صفوف الفريق 
الكاتالوني، كما كشفت صحيفة س��ب��ورت، التي 
اعتبرت بانه “يبقى حتقيق األصعب”، وهو إقناع 
فريقه احلالي باريس سان جرمان الفرنسي بالتخلي 
عن جنمه. قالت الصحيفة دون أن تذكر أي مصدر: 
“ميلك برشلونة اتفاقاً شفهياً مع نيمار لكي يرتدي 

قميص “البالوغرانا” للمواسم اخلمسة املقبلة”.
وأضافت: “وافق نيمار على العقد املعروض عليه 
من قبل برشلونة، وهذا ما تستطيع سبورت تأكيده 
بطريقة حصرية، موافقة الالعب كانت حاسمة، 
وقد وافق على تخفيض راتبه الى النصف مقابل ما 
يتقاضاه حالياً، مشيرة إلى عرض برشلونة احلالي 
هو 24 مليون ي��ورو، القريب مما كان يتقاضاه في 

برشلونة قبل رحيله إلى سان جيرمان عام 2017.
وتشير الصحف إل��ى أن نيمار يتقاضى أج��راً 
سنويا مقداره 35 مليون ي��ورو في صفوف فريق 

العاصمة الفرنسية.
نقطة أخ���رى ق��د تسهل م��ن ع���ودة ن��ي��م��ار إل��ى 
برشلونة، هو أن الالعب قرر سحب الدعوى املقدمة 
ضد الفريق الكاتالوني املتعلقة بعدم دفع األخير 
تعويضات له تقدر ب�26 مليون يورو لدى رحيله 
عنه. وبقيت صحيفة سبورت ح��ذرة في ما يتعلق 
بإمتام الصفقة، وإقناع سان جيرمان بالتخلي عن 
نيمار، بعد انتقاله إليه مقابل صفقة قياسية بلغت 

222 مليون يورو صيف عام 2017.
وأضافت: “هذا االتفاق الشفهي خطوة عمالقة في 
املفاوضات لالنتقال النهائي للبرازيلي، لكن األمر 
األكثر تعقيداً يبقى احلصول على موافقة باريس 
سان جرمان بالتخلي عنه، مشيرة إلى أن املفاوضات 
تتم عبر “وسيطني”، نظراً للعالقات السيئة بني 

الناديني.

لقطة من مباراة اليابان واالكوادور
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أكمل منتخب باراغواي لكرة القدم عقد املتأهلني لدور 
الثمانية ببطولة كأس أمم أمريكا اجلنوبية )كوبا أمريكا(، 
مستفيداً من تعادل املنتخبني اإلك��وادوري والياباني 1-1 

أمس الثالثاء، في ختام مباريات الدور األول للبطولة.
ومع التعادل بني املنتخبني اإلكوادوري والياباني في هذه 
املباراة، رفع األول رصيده إلى نقطتني فقط وظل في املركز 
الثالث باملجموعة الثالثة وحصد املنتخب الياباني نقطته 
األول��ى في البطولة ليظل في املركز الرابع األخير ويودع 

البطولة صفر اليدين.
ونظرا لتفوق منتخب باراغواي، صاحب املركز الثالث 
في املجموعة الثانية برصيد نقطتني أيضاً، على نظيره 
اإلكوادوري بفارق األهداف، تأهل منتخب باراغواي إلى دور 
الثمانية ليلتقي نظيره البرازيلي صاحب األرض اخلميس 

املقبل على أحد مقاعد املربع الذهبي للبطولة.
وكان املنتخب الياباني هو البادئ بالتسجيل في املباراة 
عن طريق شويا ناكاجيما في الدقيقة 15 وتعادل آنخل مينا 

لإلكوادور في الدقيقة 35 .

الكأس الذهبية: هايتي تقلب الطاولة
على كوستاريكا وتتصدر

كوتينيو يعترف مبوسمه 
املخيب مع برشلونة

  خطف جيمي أليكسيس 
ك��ل األض�����واء، ح��ي��ث تعافى 
م�����ن ت���س���ج���ي���ل ه������دف ف��ي 
م��رم��اه، وأح���رز ه��دف الفوز 
2-1 ق��رب النهاية لهايتي 
أم���ام كوستاريكا، لتتصدر 
املجموعة الثانية في الكأس 

الذهبية.
ل��م يتمكن أليكسيس من 
التعامل مع ضربة رأس قوية 
م��ن أل��ف��ارو س��اب��ورو لتدخل 
الكرة في مرماه بطريق اخلطأ، 
وتتقدم كوستاريكا 1-0 بعد 

13 دقيقة.
وأدركت هايتي التعادل في 
الدقيقة 57 عن طريق ركلة 

جزاء من داكنز نازون.
وأكمل أليكسيس )21 عاماً( 
االن��ت��ف��اض��ة ق��ب��ل 10 دق��ائ��ق 
من النهاية، بعدما سجل من 
مدى قريب بعد مجهود كبير 
م��ن دي��ري��ك إيتيني، وأليكس 

كريستيان ناحية اليسار.
ورغ�������م ض����م����ان ت���أه���ل 
املنتخبني بشكل مبكر إلى دور 
ربع النهائي، فإن فوز هايتي 
وضعها في مواجهة مع كندا 
ف��ي هيوستون، بينما تلعب 

كوستاريكا مع املكسيك.

اعترف الع��ب وس��ط املنتخب البرازيلي، فيليبي كوتينيو، بأن 
موسمه مع فريقه برشلونة لم يكن في مستوى التطلعات، لكنه وعد 
مبضاعفة مجهوداته من أجل “التتويج مع “السيليساو”، حيث يأمل 

في إحراز كوبا أمريكا املقامة حالياً على أرضه.
قال كوتينيو )27 عاماً( في مؤمتر صحافي: “صحيح أن موسمي 
لم يكن جيداً، ولم أقدم األداء الذي كنت أريده، من الواضح أنني أريد 
دائماً أن أقدم ما هو أفضل، وأن ذلك سيكون مبثابة درس بالنسبة 

لي”.
وتابع: “يتعني علي املزيد من العمل اجلدي، والتركيز أكثر على 
التتويج هنا مع املنتخب البرازيلي. وسواء كان موسماً جيداً أم ال، 

فإنه ال يغير شيئاً، ال تزال لدي نفس الرغبة”.
وأض��اف: “ال أستطيع أن أق��ول أي شيء حول مستقبلي، ال أحد 

يعرف ما ميكن أن يحدث”.

 فيليبي كوتينيو

فرحة جيمي أليكسيس بهدف الفوز ملنتخب هايتي

تعادل اليابان واإلكوادور يصعد 
مبنتخب باراغواي لربع النهائي


