
يلتقي منتخبا األرجيينييتيين وكولومبيا 
السبت مبلعب فونتي نوفا مبدينة سلفادور، 
في مستهل منافسات املجموعة الثانية من 
كوبا أمريكا 2019، وهي املباراة املرتقبة 

بشدة في أول أيام البطولة.
وبييعييد 9 مييبيياريييات ودييييية حييقييق فيها 
األلبيسيليستي نسبة جناح بلغت 70.3%، 
وصييل رفيياق ميسي إلييى البرازيل بنسخة 
مييعييدليية يييقييودهييا املييييدرب الييشيياب ليونيل 
سكالوني “41 عاما”، الذي سيخوض أول 

مباراة رسمية له، مع افتتاح البطولة.
واعييتييمييد سييكييالييونييي عييلييى 9 العييبيين من 
تشكيلة مييونييديييال روسيييييا 2018، وفييي 
مقدمتهم القائد ليونيل ميسي الذي يقارب 
ّني نفسه بحصد أول  الي32 من عمره، لكنه يمُ

بطولة مع منتخب بالده.
ويرى جنم برشلونة ومنتخب األرجنتن 
أن كييوبييا أمريكا 2019 متثل حتييديييا بعد 
اإلخفاقات املؤملة بالسقوط أمام تشيلي في 
نهائي نسختي 2015 و2016، األمر الذي 
دفعه لالعتزال الييدولييي، قبل أن يتراجع 
الحقا. وقييال ميسي: “مازلت مع املنتخب 
ألنني سأواصل القتال بكل قوة كي أحقق 
شيئا كبيرا”، لكنه حيياول جتنب الوقوع 
حتت الضغط، عندما تفادى التأكيد على أن 

األرجنتن رمبا تكون مرشحة بقوة للقب.
وأوضييح هداف الي)ألبيسيليستي( بي67 
هدفا: “جئنا بفريق جديد لذا فإن املرشحن 
األوفيير حظا للفوز بالبطولة هما البرازيل 

وأوروجواي، وليس األرجنتن هذه املرة”.
لكن حصد كوبا أمريكا ليس هييو هدف 
ميييييسييي، بييل سييكييالييونييي وبيياقييي الالعبن 
واجلميع في األرجنتن، التي لم ترفع كأس 

البطولة منذ 26 عاما.

وسيرافق ميسي كأساسين أمام كولومبيا 
3 العبن من أصحاب الباع الطويل في هذه 
البطولة هم سيرخيو أجويرو ونيكوالس 

أوتاميندي وأنخيل دي ماريا.
على اجلانب اآلخيير، طييرأت على منتخب 
كولومبيا تغييرات أيضا، أبييرزهييا تعين 
املدرب البرتغالي املخضرم كارلوس كيروش 

صاحب اخلبرة الدولية الكبيرة.

وميين أبييرز النقاط املضيئة فييي مسيرة 
كيروش أخيرا، بلوغه نصف نهائي كأس 
آسيا، وقيادة منتخب إيران -الذي دربه لي 8 

أعوام- إلى مونديال 2018 في روسيا.
وتييسييلييم كيييييييروش دفييية قيييييييادة )ليييوس 
كييافيييييتيييييروس( ميين األرجنتيني خوسيه 
بيكرمان الييذي حقق إجنيييازات خيالية مع 
املنتخب الكولومبي، منها بلوغ النسختن 

األخيرتن من املونديال، والتأهل لربع نهائي 
كييأس العالم 2014 بالبرازيل، فضال عن 
حلوله في املركز اخلامس بالتصنيف الذي 

يضعه االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.
ويعتمد املدرب البرتغالي )66 عاما( على 
وجوه جديدة في كوبا أمريكا 2019 بهدف 
إكسابهم اخلبرة، مع االحتفاظ في الوقت 
ذاته بأسماء بارزة مثل خاميس رودريجيز، 

وراداميل فالكاو، وديفيد أوسبينا، وخوان 
كييييييوادرادو. وصيييرح فييالييكيياو )33 عييامييا( 
اخلميس: “وصلنا على أمييل الفوز بكوبا 
أمريكا، أتينا خصيصا لهذا الغرض. لكن من 

األفضل أن نسير خطوة بخطوة”.
وأضاف: “قد تكون هذه آخر كوبا أمريكا 
لي، ال أحد يعرف. سأخوض البطولة كما 
لو كانت األخيرة. إنها طريقة جيدة ألحفز 

نفسي”.
وتعد مواجهة األرجنتن مهمة صعبة 
بالنسبة لكولومبيا حيييييث أن الفريق 
الكولومبي فشل طييوال 12 عاما في الفوز 
على نظيره األرجيينييتيين، وعجز الالعبون 
الكولومبيون خالل آخر 4 مباريات عن هز 

شباك األرجنتينين بهدف واحد.
ورغييم أنها رمبا تبدو غير مرشحة، لكن 
االنييتييصييارات الييودييية فييي األييييام املاضية 
لكولومبيا 3-0 على بنما وبيييييرو، فضال 
عن التمريرات احلركية واللمسات الرائعة 
للكرة، تدفع لالعتقاد بييأن لرفاق خاميس 
رودريجيز فرصة سانحة لتحقيق الفوز 

أخيرا.
التشكيل املتوقع لألرجنتن: فرانكو 
أرميييانيييي وريييينيييزو سييارابيييييا، وخيييييرمييان 
بيزيال، ونيكوالس أوتاميندي، ونيكوالس 
تاليافيكو، وجيوفاني لو سيلسو، وجيدو 
رودريجيث، ولياندرو باريديس، وأنخيل 
دي ميياريييا، وليونيل ميسي، وسيرخيو 

أجويرو.
كولومبيا: ديفيد أوسبينا، وسانتياجو 
أرياس، وييري مينا، ودافينسون سانشيز، 
وويليام تسيو، وويلمار باريوس، وخوان 
كيييوادرادو، وماتيوس أوريييبييي، وخاميس 

رودريجيز، ولويس مورييل، وفالكاو. 

سجلت البرازيل صاحبة األرض ثالثة أهداف في الشوط 
الثاني، واستفادت من ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو 
املساعد، لتفوز -3صفر على بوليفيا في افتتاح كأس كوبا 

أمريكا لكرة القدم أمس.
وأحييرز فيليب كوتينيو هدفن متتالن في بداية الشوط 
الثاني وأضاف البديل إيفرتون الهدف الثالث بتسديدة رائعة 
في الدقيقة 85. وأصبح رصيد البرازيل، التي ارتدت القميص 
األبيض في مباراة رسمية ألول مرة منذ عام 1957، ثالث نقاط 

في املجموعة األولى التي تضم أيضا بيرو وفنزويال.
وظهر املنتخبان بشكل متواضع في الشوط األول قبل 
احتساب ركلة جزاء للبرازيل في بداية الشوط الثاني بعد 
اللجوء إلى حكم الفيديو املساعد إثر ملسة يد داخييل منطقة 
اجلييزاء. ونفذ كوتينيو ركلة اجلزاء بنجاح ثم أضاف الهدف 
الثاني بضربة رأس من مييدى قريب بعد كييرة عرضية من 
روبييرتييو فيرمينو قبل أن يختتم إيفرتون الثالثية بشكل 
مميز بتسديدة من حافة املنطقة. وقييال دانييل ألفيس قائد 
البرازيل ”في النهاية وبالتحلي ببعض الصبر جعلنا األمور 
ممكنة واستحوذنا بشكل أكبر وصنعنا الفرص. حققنا فوزا 
مستحقا“. وتستضيف البرازيل، التي خرج جنمها نيمار من 
تشكيلة البطولة بعد إصابته هذا الشهر، كوبا أمريكا ألول مرة 
منذ 1989 مبشاركة املنتخبات العشرة في أمريكا اجلنوبية 

إضافة إلى قطر واليابان.
وبييدأت البرازيل املييبيياراة بوجود فيرمينو في التشكيلة 
األساسية كما شييارك فرناندينيو بعد إصابة أرتييور لكنها 
أخفقت في إمتاع املشجعن البالغ عددهم حوالي 46 ألف 
في استاد مورومبي في ساو باولو وأطلق البعض صيحات 

االستهجان عقب شوط أول سلبي.
لكن في الشوط الثاني تغير احلال بعد ركلة اجلزاء املبكرة 

والتي احتسبها احلكم بعد اللجوء إلى حكم الفيديو املساعد.
ولم تهدد بوليفيا، التي أحرزت اللقب آلخر مرة في 1963، 

مرمى البرازيل تقريبا خالل شوطي املباراة.
وقال إدواردو فيجاس مدرب بوليفيا للصحفين ”بوليفيا 
لعبت بشكل جيد من الناحية اخلططية في الشوط األول وكان 
رد فعل الالعبن رائعا وعندما استحوذنا على الكرة حاولنا 

التقدم إلى األمام.
”لكن املييبيياراة أقيمت على شوطن. يجب أن نتحلى أن 
نتحلى باألمانة والواقعية. فييازت علينا البرازيل وكانت 

تستحق ذلك“.
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البرازيل تسعى للتتويج بكوبا أميركا املقامة على أراضيها

كوبا أميركا .. البرازيل تستهل مشوارها بثالثية في شباك بوليفيا 

سواريز: ميسي يتأثر باالنتقادات.. 
ويرفض التدخل في االختيارات

كوتينيو يستعيد االبتسامة أخيرًا بعد موسم عصيب

فرحة كوتينيو بعد العودة إلى مستواه مع السامبا

في غياب املصاب نيمار اضطرت البرازيل 
صاحبة الضيافة لوضع ثقتها في فيليب 
كوتينيو لتحقيق لقب كييأس كوبا أمريكا 
لكرة القدم الغائب منذ 2007، رغم أن مهاجم 

برشلونة مر بظروف عصيبة هذا املوسم.
وقييالييت صحيفة ميياركييا اإلسييبييانييييية إن 
كوتينيو، الذي سجل من ركلة جزاء وضربة 
رأس في بداية الشوط الثاني: “استعاد 
االبتسامة أخيراً” بعد موسم محبط تعرض 
خيياللييه لصيحات استهجان ميين جماهير 
برشلونة وانتقادات صحفية مستمرة بسبب 

مستواه مع العمالق الكاتالوني.
وأقيير كوتينيو، أغلى العييب فييي تاريخ 
برشلونة بعد انضمامه مقابل 165 مليون 
يييورو من ليفربول في مطلع 2018، بأنه 

عاش “يوماً سعيداً جداً” طال انتظاره.
وقييال لصحيفة ميياركييا بعد الييفييوز على 
بوليفيا: “أنا ممنت جداً للدعم الذي وجدته، 
عشت فترات صعبة ألنني لم أقييدم األداء 
الذي توقعه اجلميع مني في امللعب.. لكن 
هذه هي كرة القدم ويجب أن جتتهد وتواصل 

العمل من أجل التحسن”.
وسييألييه مييراسييل ميياركييا إن كييان يعيش 
“أجمل يييوم له باملوسم” وفكر كوتينيو 
للحظات ثييم قيييال: “إنه يييوم سعيد جييداً، 
سجلت هدفن وساعدت فريقي في اخلروج 

منتصراً”.
ويحيط الغموض مبستقبل كوتينيو مع 
برشلونة وسط تكهنات باالستغناء عنه 
إلفساح املجال أمام مهاجم أتليتيكو مدريد 

وبطل العالم مع فرنسا أنطوان غريزمان.
لكن كوتينيو ال يريد التفكير في مستقبله 
اآلن ويييود التركيز فقط في نهاية مثالية 

ملوسم شاق.
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ميسي يقود األرجنتني في مهمة شاقة أمام كولومبيا

مواجهة قوية بن األرجنتن وكولومبيا

أغويرو: نسعى 
للتتويج باللقب 

من أجل ميسي
أكد سيرجيو أغويرو مهاجم 
املنتخب األرجنتيني، أنه يتمنى 
التتويج بلقب كوبا أمريكا هذا 
العام، من أجل قائدهم ليونيل 

ميسي.
ولم ينجح ميسي منذ انطالق 
مسيرته االحترافية، في قيادة 
األرجيينييتيين ألي لقب كبير، إذ 
خييسيير اليينييهييائيييييات اليييي 4 التي 
بلغها مييع منتخب بيييالده، في 
كوبا أمريكا )2007، و2015، 
و2016(، باإلضافة إلى نهائي 

مونديال البرازيل عام 2014.
وقييييييييال أغيييييوييييييرو خيييالل 
تييصييريييحيياتييه لييقيينيياة “فوكس 
سبورتس”: “متحمس للغاية 
للفوز بكوبا أمريكا هذا العام من 
أجل ميسي، أكثر من نفسي، ألنه 
يلعب منذ فترة طويلة وعانى 

كثيًرا”.
وأضييياف: “حن أحتييدث مع 
ليو، دائييمييا نييقييول: فلنصلِّ من 
أجل أن نحقق ذلك )احللم( يوما 
مييا، فهذا مييا يييريييده ومييا نريده 
جميًعا، سأبذل كل ما لدي هذه 

البطولة”.
واختتم: “أشعر بأنني في 
حيياليية جيييييدة، وأنهيت املوسم 
بشكل جيد ولييم أتييعييرض ألي 
إصيييابييية، وأريييييد أن أظييهيير مع 
األرجنتن، بنفس أدائييي القوي 

مع مانشستر سيتي”.

قييييال ليييوييييس سييييواريييييز، مييهيياجييم 
برشلونة، إن زميله وقائد البلوجرانا، 
ليونيل ميسي، يتأثر بيياالنييتييقييادات 
املتعلقة مبا يدور خارج امللعب، مؤكًدا 
أنه ال يتدخل في أي أمور خارج وظيفته 

كالعب.
وأوضح سواريز، خالل تصريحات 
لشبكة “فوكس سبورتس”: “أرى أنه 
حتى اآلن يقولون إن ميسي ال يريد 
شخص مييا، أو يريد ضم العبا مييا، أو 

مدرب، أو أي شيء”.
وواصل: “حتى في املنتخب الوطني 
طلبوا رأيييه فييي بعض األميييور، وكييان 

جيييوابيييه: ال تييطييلييبييوا أي شييييء مني، 
واتخذوا القرار بأنفسكم”.

وعييين االنييتييقييادات الييتييي يواجهها 
“البرغوث” في هذا الشأن، قال جنم 
أوروجواي: “أحتدث أنا وميسي كثيًرا 
عن هذه االنتقادات، وهو كإنسان يتأثر 
بالتأكيد.. العييب كييرة الييقييدم يجب أن 
يتعود على االنتقادات داخييل امللعب، 

وليس خارجه”.
وفي سياق آخر، قال سواريز: “بعد 
اإلقصاء من دوري األبييطييال، أردت أن 
أختفي من العالم، وال أريد أن أتذكر ما 

حدث”.

كيروش: مواجهة األرجنتني 
طريقنا للدور املقبل

شدد كارلوس كيروش املدير الفني 
ملنتخب كولومبيا، على أهمية مواجهة 
منتخب األرجنتن، في مستهل مشوار 

فريقه في بطولة كوبا أمريكا.
وقييال كيييييروش، خييالل تصريحات 
نقلتها قيينيياة “Tyc” األرجنتينية: 
“املباراة ضد األرجنتن هي األهم لنا 
في دور املجموعات للوصول إلى الدور 
املقبل، باإلضافة إلى أننا سنخوض كل 
مباراة كنهائي، وبناء الفريق في الوقت 

احلالي مهم للغاية”.
وأضاف: “لدينا فريق يتمتع بالكثير 
من التماسك واجلماعية، ولدي 23 العًبا 
جاهزون للعب وفي حالة جيدة، وأشكر 
اجلهاز الفني والطبي”، مختتما: “أنا 
سعيد جًدا، ألن اجلميع يعملون بشكل 

جيد جًدا”.
ويقع منتخب كولومبيا في املجموعة 
الثانية، بجانب األرجنتن، وباراجواي، 

وقطر.


