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كولومبيا تصعق األرجنتني بثنائية
وميسي يخيب اآلمال في كوبا أميركا

ميسي يبدي أسفه ويتمسك باألمل
أب���دى النجم األرجنتيني ليونيل 
ميسي أس��ف��ه ومتسكه ب��األم��ل أيضاً 
عقب هزمية منتخب بالده أمام نظيره 
الكولومبي 0-2 أمس األحد، في بداية 
مشوار الفريقني ببطولة كأس أمم أمريكا 
اجلنوبية لكرة ال��ق��دم )ك��وب��ا أمريكا 
2019( املقامة حالياً ف��ي البرازيل، 
مؤكداً أن الفريق سيحتاج إلى بعض 

الوقت ليتقبل هذه الهزمية.
وشكلت الهزمية صدمة قوية مليسي، 
الع���ب ب��رش��ل��ون��ة اإلس��ب��ان��ي، وال���ذي 

يخوض البطولة بأمل التتويج للمرة 
األول���ى بقميص منتخب ب���الده، ال��ذي 
يعيش مرحلة انتقالية حيث شهد 
انضمام العديد من الوجوه اجلديدة وال 
يشارك به حالياً س��وى 7 العبني ممن 
شاركوا ضمن قائمة األرجنتني في كأس 

العالم 2018 بروسيا.
وعلى ملعب أرينا فونتي نوفا مبدينة 
سلفادور، ظل التعادل السلبي قائماً بني 
الفريقني ط���وال 70 دقيقة ث��م حسم 
املنتخب الكولومبي املواجهة بهدفني 

سجلهما البديلني روج��ي��ر مارتينيز 
ودوف��ان زاباتا في الدقيقتني 71 و86، 
ليتصدر املجموعة الثانية برصيد 
ثالث نقاط. وق��ال ميسي عقب املباراة 
في تصريحات نشرتها صحيفة غلوبو 
س��ب��ورت البرازيلية: “سنحتاج إلى 
بعض الوقت لتقبل هذه الهزمية، ولكن 
لنر م��ا ستشهده األي���ام املقبلة، نحن 

بحاجة للنظر إلى األمام واملضي قدماً”.
وأض����اف: “كنا نتطلع إل��ى بداية 
مختلفة، لكن علينا اآلن التفكير بشكل 

مختلف، ثم لنر كيف ستسير األمور”.
وأبدى ميسي أسفه حلقيقة أن هدف 
التقدم للمنتخب الكولومبي جاء خالل 
الدقائق األفضل للمنتخب األرجنتيني 

خالل املباراة.
وصرح ميسي قائالً: “تلقينا الهدف 
في الوقت الذي كنا فيه الفريق األفضل.. 
أعتقد أننا حتسنا في الشوط الثاني 
وصنعنا ال��ف��رص.. علينا استخالص 
اإليجابيات من اليوم والتفكير بشأن 

الغد”.

أملانيا تبدأ حملة الدفاع عن كأس 
أوروبا للشباب مبواجهة الدمنارك

سكالوني: األهم اآلن هو تصحيح األخطاء

ليونيل سكالوني

بوغبا يلمح إلى رحيله
عن مانشستر يونايتد

أملح بول بوغبا العب وسط مانشستر يونايتد 
أمس األحد إلى إمكانية مغادرة النادي املنافس 
في الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم وأبلغ 
صحفيني في طوكيو بأن الوقت احلالي ”رمبا 
يكون مناسبا خلوض حتديات جديدة في مكان 

آخر“.
وتكهنت وسائل اعالم بريطانية بأن الالعب 
الفرنسي قد ينتقل إلى ريال مدريد للعمل حتت 
قيادة مواطنه امل��درب زي��ن الدين زي��دان أو قد 

يعود لناديه السابق يوفنتوس.
ولم يظهر بوغبا بشكل مميز وثابت في فترته 

مع يونايتد.
وق��ال بوجبا )26 عاما( خ��الل مناسبة في 
طوكيو ”هناك الكثير من األقاويل والكثير من 

التفكير أيضا.
”قضيت ثالثة أع��وام في مانشستر وقمت 

بعمل رائع. عشت حلظات جيدة وأخرى سيئة 
مثل أي شخص وكما يحدث في أي مكان آخر“.

وأض���اف ”بعد ه��ذا امل��وس��م وبعد ك��ل شيء 
حدث خالله وهو أفضل موسم لي.. أفكر في أن 
الوقت قد يكون مناسبا خلوض حتد جديد في 

مكان آخر“.
وانتقل بوغبا إل��ى يونايتد من يوفنتوس 
مقابل 89.3 مليون جنيه استرليني )112.43 
مليون دوالر( في أغسطس 2016 في صفقة 
قياسية عاملية آن���ذاك وش��ه��دت فترته رحيل 
جوزيه مورينيو واستبداله باملدرب احلالي 

أولي جونار سولشار.
ورغم عدم ثبات مستواه سجل الالعب الفائز 
بكأس العالم 24 هدفا في 92 مباراة مع يونايتد 
واخ��ت��ي��ر ضمن التشكيلة املثالية ب��ال��دوري 

االجنليزي في املوسم املاضي.
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أح��رز روج��ر مارتينيز هدفا بتسديدة 
مذهلة ليقود كولومبيا للفوز 2 -صفر 
على األرجنتني في نهاية مثيرة للمباراة 
باملجموعة الثانية في كأس كوبا أمريكا 

لكرة القدم املقامة بالبرازيل أمس األحد.
وفي الوقت ال��ذي ب��دأت فيه األرجنتني 
فرض السيطرة على كولومبيا استحوذ 
البديل مارتينيز على الكرة ناحية اليسار 
وتوغل بسرعة ثم أطلق تسديدة رائعة من 

حافة املنطقة في الشباك في الدقيقة 71.
وضمن البديل دوف��ان زاباتا انتصار 
كولومبيا بعدما قابل متريرة عرضية من 
جيفرسون ليرما وس��دد من م��دى قريب 

بقوة في الدقيقة 86.

وحققت كولومبيا فوزها األول على 
األرجنتني منذ كوبا أمريكا 2007.

وقال زاباتا للصحفيني ”كّنا نعلم أنه مر 
طويل على آخر فوز على األرجنتني ونحن 

نشعر بسعادة كبيرة“.
وأضاف ”سنستمتع بذلك وهذه نتيجة 
رائعة لكن البطولة ال ت��زال مستمرة وال 
ت��زال هناك الكثير من املباريات الصعبة 

القادمة“.
وعاشت جماهير املنتخبني أجواء رائعة 
في استاد فونتي نوفا شبه املمتلئ ليمنح 
ذلك دفعة ثقة للمنظمني بعد وجود 40 ألف 
مقعد فارغ في مباراة بيرو وفنزويال التي 

أقيمت في وقت سابق من هذا اليوم.

ورغ��م ذل��ك لم يكن الشوط األول على 
مستوى التوقعات من اجلانب الفني في 
ظل وج��ود العديد من ال��ك��رات املشتركة 

العنيفة.
وظ��ه��رت كولومبيا بشكل أفضل في 
الشوط األول لكن أداء األرجنتني تطور 
كثيرا بعد مشاركة رودري��ج��و دي بول 
بدال من أنخيل دي ماريا في بداية الشوط 
الثاني وحصل القائد ليونيل ميسي على 
بعض املساحات لصناعة اخلطورة وكان 

قريبا من التسجيل قبل هدفي املباراة.
وأه���در ميسي أخ��ط��ر ف��رص��ة قبل أن 
يسجل مارتينيز الهدف حيث تابع هداف 
برشلونة كرة مرتدة برأسه لكنه وضعها 

بجوار القائم مباشرة كما توغل الهداف 
التاريخي لألرجنتني قبل أن يسدد خارج 

املرمى.
اشتباك عنيف

ووق����ع اش��ت��ب��اك ع��ن��ي��ف ب���ني الع��ب��ي 
املنتخبني بعدما ت��ع��رض ميسي خلطأ 
عنيف م��ن خ��وان ك����وادرادو ف��ي الشوط 
الثاني بينما أطلق لياندرو باريديس العب 
وسط األرجنتني تسديدتني قويتني نحو 

املرمى.
وبدا أن فريق املدرب ليونيل سكالوني 
اقترب من التسجيل في الشوط الثاني 
لكن الكولومبي جيمس رودريجيز أرسل 

متريرة طويلة إلى مارتينيز 
ال���ذي ش���ارك ف��ي وق���ت مبكر 

ب��دال م��ن امل��ص��اب لويس 
موريل.

وأس����ق����ط ه���دف 
مارتينيز منتخب 

األرجنتني ولم يتمكن أصدقاء ميسي من 
تشكيل خطورة كما حدث في بداية الشوط 

الثاني ولم يقترب من التسجيل.
وق��ال سكالوني ”بدأنا بشكل جيد في 
أول 20 دقيقة ث��م أنهينا ال��ش��وط األول 

بشكل سيء وفقدنا الكرة كثيرا.
”لكن ف��ي ال��ش��وط الثاني كّنا أفضل 
كثيرا من كولومبيا وعندما وصلنا إلى 

أفضل مستوياتنا سجل 
امل��ن��اف��س م���ن هجمة 

مرتدة“.
وان��ت��ق��د سكالوني 
أرضية امللعب ووصفها 
بأنها ”تدعو إلى األسى“. 

األرجنتني ”لكن الشيء وقال مدرب 
اإليجابي في املباراة أننا تأقلمنا وتطورنا 
في الشوط الثاني. رمبا ال يبدو هذا األمر 
مفيدا بشكل كبير لكنه سيساعدنا في 

املباريات املقبلة“.
وتتصدر كولومبيا املجموعة الثانية 
برصيد ثالث نقاط بينما تلعب قطر مع 

باراجواي في املجموعة ذاتها.

 حسرة ميسي بعد اخلسارة أمام كولومبيا

يستهل املنتخب األملاني للشباب حتت 21 
ع��اًم��ا، حملة ال��دف��اع عن لقب بطولة ك��أس أمم 
أوروبا، مبواجهة نظيره الدمناركي غًدا اإلثنني 

على إستاد فريولي، معقل أودينيزي اإليطالي.
وق��ال جوناثان ت��اه مدافع املنتخب األملاني 

“نشعر باحلماس مع بداية البطولة”.
ويقود املدير الفني شتيفان كونتز، الفريق 
األملاني خالل مباراة الغد بعد 718 يوًما من الفوز 

بلقب النسخة املاضية للبطولة في كراكوف.
ويتأهل أصحاب املركز األول في املجموعات 
الثالث بجانب أفضل فريق يحقق املركز الثاني 
للمربع الذهبي، ما يعني أن مصير املنتخب 

األملاني ليس مضمونا في البطولة.
وأشار لوكاس كلوسترمان: “ال ميكننا أن نقع 

في اخلطأ”.
من جانبه، أوض��ح جوناثان تاه “علينا أن 

نثبت أنفسنا منذ البداية”.
وتضم املجموعة الثانية إل��ى جانب أملانيا 
وال��دمن��ارك، كل من صربيا والنمسا، وال يعد 
املنتخب الدمناركي ضمن املرشحني لنيل اللقب، 
لكن رغم ذلك ف��إنَّ سرعة ياكوب ب��رون مهاجم 
بوروسيا دورمتوند، قد تكون مصدر خطورة في 

صفوف الفريق الدمناركي.
وقال تيمو باومجارتل، العب شتوجتارت: 

“منتخب الدمنارك منظم بشكل جيد”.
من جانبه أشار تاه “لن تكون مباراة سهلة، 
فالدمنارك متتلك مجموعة من الالعبني أصحاب 
امل��ه��ارات ف��ي خ��ط الهجوم وعلينا أن نتحلى 

باحلذر”.
وأكد تاه “بالطبع طموحاتنا كبيرة، بالتأكيد 

نريد أن نحقق الفوز”.
ويلتقي منتخب املاكينات األملانية في مباراته 
الثانية ي��وم اخلميس املقبل مع صربيا، التي 
تعتمد بشكل كبير على ق��درات لوكا يوفيتش 
املنضم حديثا لريال مدريد اإلسباني، بينما يضم 
املنتخب النمساوي 6 العبني من احملترفني في 

البوندسليجا بني صفوفه.
الهدف األدن��ى للمنتخب األملاني يتمثل في 
بلوغ املربع الذهبي للبطولة القارية لضمان 
امل��ش��ارك��ة ف��ي أومل��ب��ي��اد طوكيو، ولكن الهدف 
األسمى هو بلوغ املباراة النهائية يوم 30 يونيو، 
والسير على نفس نهج اجليل السابق املتوج 

بلقب البطولة في 2017.
ويعاني منتخب أملانيا من ضيق الوقت قبل 
مباراته أم��ام ال��دمن��ارك حيث أن فترة اإلع��داد 
بلغت ثالثة أيام فقط ولكن الطقس املعتدل في 
إيطاليا قد يساعد الفريق على امتام جتهيزاته 

بنجاح.

ق���ال امل��دي��ر ال��ف��ن��ي للمنتخب 
األرجنتيني لكرة ال��ق��دم ليونيل 
سكالوني، إن الشيء األكثر أهمية 
بالنسبة لفريقه اآلن هو تصحيح 
األخطاء ومواصلة حتسني األداء، 
وذل���ك عقب ه��زمي��ة الفريق أم��ام 
نظيره الكولومبي 0-2 في بداية 
م��ش��واره��م��ا ب��ب��ط��ول��ة ك���أس أمم 
أمريكا اجلنوبية لكرة القدم )كوبا 
أمريكا 2019( املقامة حالياً في 

البرازيل.
وعلى ملعب أرينا فونتي نوفا 
مبدينة س��ل��ف��ادور، ظ��ل التعادل 
السلبي قائماً بني الفريقني طوال 
70 دق��ي��ق��ة، ث��م ح��س��م املنتخب 
ال��ك��ول��وم��ب��ي امل��واج��ه��ة بهدفني 
سجلهما البديلني روجير مارتينيز 
ودوف��ان زاباتا في الدقيقتني 71 
و86، ليتصدر املجموعة الثانية 

برصيد 3 نقاط، ويكون االنتصار 
األول لكولومبيا على األرجنتني 
منذ عام 2007. وأكد سكالوني أن 
أداء املنتخب األرجنتيني حتسن 
خالل الشوط الثاني، لكنه أشار 

إلى أنه واجه منافساً قوياً.
وأضاف سكالوني: “الالعبون 
ي��درك��ون جيداً أن امل��ش��وار طويل 
)ف��ي البطولة( وأمامنا مباراتني 
أخ��ري��ني ف��ي امل��ج��م��وع��ة، ال��ش��يء 
األكثر أهمية هو التمسك باجلوانب 
اإليجابية مع تصحيح األخطاء 

التي ارتكبناها”.
وم����ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ال��الع��ب 
األرجنتيني لياندرو باريديس: 
“الشوط الثاني كان جيداً، صنعنا 
الكثير م��ن ال��ف��رص لكن لألسف 
ل��م ننجح ف��ي التسجيل، فريقنا 

يتطور، وعلينا التحسن كثيراً”.

بوغبا

ميليتاو يغادر 
تدريب 

البرازيل 
لإلصابة

   
ت������ع������رض إدي�������ر 
ميليتاو لإلصابة خالل 
مشاركته في تدريبات 
املنتخب البرازيلي على 
هامش بطولة كأس أمم 
أمريكا اجلنوبية )كوبا 

أمريكا(.
ولم يستطع ميليتاو 
اس���ت���ك���م���ال احل��ص��ة 
التدريبية لبالده بعد 
ت��ع��رض��ه إلص��اب��ة في 

الفخذ.
وخ���ض���ع ميليتاو 
الع����ب ري�����ال م��دري��د 
اإلسباني للكشف الطبي 
من قبل اجلهاز الطبي 
مل��ن��ت��خ��ب “السامبا” 
وس��ي��ج��ري امل��زي��د من 

الفحوص الطبية.
ولم يشارك ميليتاو 
في املباراة االفتتاحية 
ل��ك��وب��ا أم��ري��ك��ا وال��ت��ي 
ج���م���ع���ت امل��ن��ت��خ��ب 
ال���ب���رازي���ل���ي بضيفه 

البوليفي.

بايرن ميونخ يتطلع الستعارة
غاريث بيل من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحافية أمس 
األح��د، أن نادي بايرن ميونخ 
ح��ام��ل لقب ال����دوري األمل��ان��ي 
يتطلع الس��ت��ع��ارة اجل��ن��اح 
ال��وي��ل��زي غ���اري���ث ب��ي��ل من 

صفوف ريال مدريد اإلسباني.
ووف��ق��اً لصحيفة ذي صن 
البريطانية فإن بايرن يسعى 
إلقناع إدارة النادي “امللكي” 
للتخلي عن خدمات بيل ملدة 
ع���ام واح����د ع��ل��ى أن يتحمل 
ال���ن���ادي ال���ب���اف���اري ال��رات��ب 

الشهري لالعب الويلزي.
وب���ع���د رح���ي���ل اجل���ن���اح 
ال��ف��رن��س��ي ف���ران���ك ري��ب��ي��ري 
واجلناح الهولندي آريني روبن 
عن بايرن ميونخ، بات النادي 
البافاري يتطلع لدعم صفوفه 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
احلالية ويبدو أنه وجد ضالته 

في بيل.
وأش��ارت صحيفة ذي صن 
إلى أن بايرن مستعد لدفع 350 
أل��ف جنيه إسترليني كراتب 

غاريث بيلأسبوعي لغاريث بيل.


