
حسمت البرازيل فوزها مبكرا 
بثالثة أهداف في الشوط األول 
ف��ي م��رم��ى ب��ي��رو قبل أن تنهي 
املباراة منتصرة -5صفر لتبلغ 
دور الثمانية ف��ي ك��أس كوبا 

أمريكا لكرة القدم.
واستعادت البرازيل بريقها 
أم���ام 42 أل��ف مشجع باستاد 
كورنثيانز، وتقدمت ال��دول��ة 
املضيفة ف��ي الدقيقة 12 عبر 
كاسيميرو بعد ارت��ب��اك أم��ام 
امل���رم���ى وض���اع���ف روب���رت���و 
فيرمينو النتيجة بعد سبع 
دق��ائ��ق الح��ق��ة ع��ق��ب خ��ط��أ من 

احلارس بيدرو جاليسي.
وأط��ل��ق فيرمينو تسديدة 
ارت���دت م��ن ال��ق��ائ��م لكن الكرة 
وص��ل��ت للمهاجم ال���ذي راوغ 
احلارس ثم وضعها في الشباك 

اخلالية.
وأضاف إيفرتون أفضل العب 
في املباراة الهدف الثالث عندما 
انطلق لداخل امللعب من اليسار 
وأطلق تسديدة منخفضة سكنت 
الزاوية القريبة ملرمى جاليسي 
وج��ع��ل دان���ي ألفيس النتيجة 
-4صفر ب��ع��د ث��م��ان��ي دق��ائ��ق 
من الشوط الثاني بعد هجمة 
رائعة أنهاها بتسديدة في سقف 

الشبكة.
وسجل البديل ويليان الهدف 
اخل���ام���س ب��ت��س��دي��دة م��اك��رة 
م��ن خ���ارج منطقة اجل���زاء في 
الدقيقة األخيرة، قبل أن يعوض 
جاليسي اخلطأ ال��ذي ارتكبه 
مبكرا بالتصدي لركلة جزاء من 
جابرييل جيسوس في الوقت 

احملتسب بدل الضائع.
وبعد أن واجه صعوبات في 
الشوط األول في أول مباراتني، 
وفشله ف��ي التسجيل ف��ي كل 
منهما، ق���ال امل����درب تيتي إن 
الهدفني املبكرين سهال من مهمة 
املنتخب البرازيلي ومنحاه املزيد 

من املساحة للعب.
وأضاف ”عندما تسجل مبكرا 
يلعب ال��ف��ري��ق بشكل مختلف 

ويصبح اللعب مفتوحا، هذه 
حقيقة“.

وبعد فوز فنزويال 3-1 على 
بوليفيا ضمنت البرازيل صدارة 
املجموعة األولى وستلعب ضد 
منافس م��ن ب��ني أفضل فريقني 
يحتالن املركز الثالث باستاد 

جرمييو أرينا يوم اخلميس.
وال��ش��يء السلبي الوحيد 
للبرازيل كان حصول كاسيميرو 
على اإلن����ذار ال��ث��ان��ي ف��ي ثالث 
مباريات مما يعني غياب العب 
وسط ري��ال مدريد عن مواجهة 

دور الثمانية.

وت��ل��ع��ب ف��ن��زوي��ال صاحبة 
املركز الثاني ضد ثاني املجموعة 
الثانية ي��وم اجلمعة باستاد 
ماراكانا في ري��و دي جانيرو، 
بينما يجب على بيرو االنتظار 
ملعرفة إن كانت النقاط األربع 
كافية لبلوغ دور الثمانية ضمن 

أفضل فريقني في املركز الثالث.
وقال ريكاردو جاريكا مدرب 
ب��ي��رو ”األمر ليس ب��ني أيدينا 

وهذا وضع غير مريح“.
وأض��اف ”)البرازيل( كانت 
أفضل منا منذ البداية وحتى 
النهاية. البرازيل حصلت على 

العديد من الفرص في املباراتني 
املاضيتني ولم تستغلها. اليوم 

استغلت كل الفرص“.
إيفرتون ُيبهر البرازيليني 

ق��ب��ل ان���ط���الق ك����أس ك��وب��ا 
أمريكا، كان القليل من املشجعني 
خ��ارج البرازيل يسمعون عن 

اجلناح إيفرتون، لكن بالتأكيد 
ارتفعت أسهمه اآلن بعد سلسلة 
م���ن ال���ع���روض ال���رائ���ع���ة مع 
ال��ب��رازي��ل التي ب��دأت تستعيد 

كبرياء املاضي.
واخ��ت��ي��ر إي��ف��رت��ون كأفضل 
الع���ب ف��ي امل���ب���اراة خ���الل ف��وز 

البرازيل على بيرو وسجل هدًفا 
رائًعا في أول مباراة كاملة له مع 

منتخب بالده.
وكانت مشاركته في اجلهة 
اليسرى متوقعة أمام بيرو بعد 
نزوله بدياًل في مباراتني، كما 
أن��ه هز الشباك في أول مباراة 

بالبطولة.
وف���ي أول م��ب��ارات��ني لفت 
الالعب النحيل، بقصة شعره 
التي تشبه املجندين ووشم في 
الرأس، األنظار وسط مطالبات 
من اجلمهور مبنحه فرص أكبر 
في اللعب دون تقييده في دور 

البديل.
وظ��ه��ر إي��ف��رت��ون، امل��ع��روف 
باسم “سيبولينيا” أو “البصلة 
الصغيرة” نسبة إلى شخصية 
كارتونية برازيلية حتمل نفس 
االسم، نشيًطا وسريًعا وبارًعا 
في التوغل من اجلبهة اليسرى 
نحو العمق ث��م ال��ت��س��دي��د، أو 

مترير كرات عرضية.
وأب���ه���رت مل��س��ات��ه امل��ه��اري��ة 
اجلماهير حتى أصبحت تتغنى 

باسمه في املدرجات.
لكن إيفرتون يحبذ مدح العمل 
اجلماعي بدالً من تقبل اإلشادة 

الفردية.
وقال للصحفيني: “إذا كانت 
هناك حالة من غياب الثقة في 
الفريق من قبل، فأعتقد أننا لعبنا 
اليوم مباراة ممتازة. كررنا ما 
قمنا به في املباريات السابقة 
وصنعنا ال��ع��دي��د م��ن الفرص 
لكن اآلن حتولت ال��ف��رص إلى 

أهداف”.
ورفض تيتي مدرب البرازيل 
اإلش��ادة بإيفرتون مبفرده لكن 
مي��ك��ن ل��الع��ب أن يطمئن على 
مشاركته أس��اس��ي��ا م��ن جديد 
ف��ي م��ب��اراة دور الثمانية يوم 

اخلميس مبلعب ناديه جرمييو.
وقال إيفرتون “سعادتي من 
نوع خ��اص. سأعود إلى ملعب 
فريقي وأنا مع املنتخب الوطني. 

أعرف كل متر في هذا امللعب”.
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كاسيميرو سجل الهدف األول للسامبا

البرازيل تسحق بيرو بخماسية وتبلغ ربع نهائي كوبا أميركا

مدرب بيرو: أحتمل مسؤولية الهزمية الثقيلة 
أك���د م����درب منتخب ب��ي��رو، 
األرجنتيني ريكاردو جاريكا، أنه 
يتحمل مسؤولية الهزمية الثقيلة 
0-5 أم��ام ال��ب��رازي��ل، ف��ي كأس 
أمم أمريكا اجلنوبية لكرة القدم 

“كوبا أمريكا”.
وشدد جاريكا على أن الهزمية 
الثقيلة ج��اءت أم��ام أح��د أقطاب 

كرة القدم في العالم.
وأشار خالل املؤمتر الصحافي 
ل��ل��م��ب��اراة: “سيطر املنتخب 
البرازيلي على مجريات اللعب 
منذ البداية وحتى النهاية، لم 

نتوقع ذلك، لكنه حدث”.
وأوض����ح: “الشيء امل��ه��م أن 
نتعلم من هذه الهزمية، رغم أنها 
مؤملة للغاية لكل اجلماهير، ولنا 

في الفريق بشكل خاص”.
وت����اب����ع: “احتمل ك��ام��ل 
املسؤولية، بعد ه��ذه الهزمية 
علينا أن نعيد تقييم الكثير من 

األمور”.

الكأس الذهبية: أميركا تسحق 
ترينيداد وتتأهل لربع النهائي

سجلت الواليات املتحدة 5 أهداف في الشوط 
ال��ث��ان��ي، ف��ي طريقها ل��ف��وز س��اح��ق 6-0 على 
ترينيداد وتوباغو في أوهايو، لتحجز مكانها في 

دور ربع الهائي للكأس الذهبية.
افتتح آرون لونغ التسجيل بضربة رأس في 
الدقيقة 41، وأح��رز جياسي زاردي��س هدفني، 
ليجعل النتيجة 3-0 في منتصف الشوط الثاني.
كما هز كريستيان بوليشيتش وبول أريوال 
الشباك لتصبح النتيجة 5-0، قبل أن يختتم 
لونغ األهداف مسجالً هدفه الثاني في اللقاء في 

الدقيقة األخيرة.
ويلتقي املنتخب األمريكي الذي يسعى إلحراز 
اللقب للمرة الثانية على التوالي مع بنما، في 
مواجهتهما األخ��ي��رة باملجموعة الرابعة في 

كانساس سيتي.
بنما تهزم جيانا 

وتأهلت بنما إلى الدور ربع النهائي أيضا بعد 
فوزها 4-2 على جيانا بأوهايو، في املجموعة 

الرابعة.

افتتح أبدييل أروي���و التسجيل لبنما في 
الدقيقة 16، بعد تفوقه على مدافع وح��ارس 
جيانا، ليستقبل كرة طويلة ويسدد في الشباك 

اخلالية.
وتعادلت جيانا في الدقيقة 33 من ركلة جزاء 
عن طريق نيل دان��ز، لكن هدفاً عكسياً سجله 
املدافع تيرينس فانكوتن باخلطأ في مرماه بعد 7 

دقائق أخرى أعاد بنما للمقدمة 1-2.
وهز إيريك ديفيز الشباك من ركلة جزاء في 
بداية الشوط الثاني، ليجعل النتيجة 1-3 

لصالح بنما.
وأض���اع ديفيز محاولته األول���ى م��ن عالمة 
اجل��زاء، لكن احلكم أمر بإعادتها بسبب حترك 

احلارس من على خط املرمى.
وتقدمت بنما 4-1 بعد هدف غابرييل توريس 
في الدقيقة 86، قبل أن يقلص دانز الفارق بهدف 
آخ��ر م��ن ركلة ج��زاء ف��ي ال��وق��ت احملتسب بدل 
الضائع. وتلتقي بنما بعد ذل��ك مع الواليات 
املتحدة في كانساس سيتي، بينما تلعب جيانا 

ضد ترينيداد وتوباغو.

إسبانيا أول املتأهلني 
إلى نصف نهائي 

بطولة أوروبا للشباب
بات منتخب إسبانيا أول املتأهلني 
إلى ال��دور النصف النهائي لبطولة 
أوروبا حتت ال�21 عاماً بفوزه على 
بولندا بخمسة أه��داف نظيفة ضمن 
اجلولة الثالثة للمجموعة الثالثة من 

املسابقة التي تستضيفها إيطاليا.
سجل بابلو فورنالس وميكل 
أوي����ارزاب����ال وف��اب��ي��ان ودان��ي��ال 
سيبايوس وبورخا مايورال اهداف 
إسبانيا في الدقائق 17 و35 و39 

و71 و90.
وف���ي امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة ضمن 
امل��ج��م��وع��ة عينها ف���ازت إيطاليا 

املنظمة على بلجيكا 1-3.
س��ج��ل إلي��ط��ال��ي��ا املستضيفة 
نيكولو ب��اري��ال ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 44 
وباتريك كوترون في الدقيقة 53 
وفيديريكو كييزا في الدقيقة 89، 
وللخاسر ي���اري ف��ي��رش��اي��رن في 

الدقيقة 79.
وأكملت بلجيكا اللقاء بعشرة 
العبني إثر طرد مبنزا في الدقيقة 90 

لنيله بطاقة صفراء ثانية.
تصدرت إسبانيا الترتيب برصيد 
6 نقاط وهو نفس رصيد إيطاليا 
الثانية، إمن��ا بفارق األه��داف )4+ 
مقابل 3+( فيما احتلت بولندا املركز 
الثالث ب��ذات الرصيد 6 نقاط إمنا 
)3-( ب��األه��داف، وبلجيكا أخيرة 

دون رصيد.
ويبقى على إيطاليا االنتظار 
ملعرفة مصيرها بالعبور إلى نصف 
النهائي من عدمه، إذ يبلغ أفضل 
منتخب وص��ي��ف دور األرب��ع��ة، 
علماً ان البطولة تتألف من ثالث 

مجموعات.
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مدرب منتخب بيرو األرجنتيني ريكاردو جاريكا

بوب تقود أملانيا إلى دور الثمانية 
في كأس العالم للسيدات

حافظت أملانيا الفائزة باللقب 
مرتني على سجلها ب��دون هزمية 
ف��ي ك��أس العالم للسيدات لكرة 
ال���ق���دم ب��ال��ف��وز -3صفر على 
نيجيريا بفضل القائدة ألكسندرا 

بوب لتتأهل إلى دور الثمانية.
وأح���رزت ب��وب، ف��ي مباراتها 
الدولية املئة، وس��ارة دابريتس 
هدفني سريعني في الشوط األول 
قبل أن حتسم ليا شولر االنتصار 
قبل النهاية لتنتظر أملانيا الفائز من 

السويد أو كندا في دور الثمانية.
واف��ت��ت��ح��ت ب���وب التسجيل 
ب��ض��رب��ة رأس ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 20 
وضاعفت دابريتس ال��ف��ارق من 

ركلة جزاء بعد ذلك بسبع دقائق.
وجلأ احلكم إلى تقنية الفيديو 

الحتساب الهدف وركلة اجلزاء.
وأضافت شولر الهدف الثالث 
قبل أربع دقائق من النهاية وسط 

استسالم بطلة أفريقيا.
وبلغت أملانيا، املنتخب الوحيد 
في البطولة الذي لم تهتز شباكه 
باإلضافة للواليات املتحدة، دور 
الثمانية ف��ي جميع نسخ كأس 

العالم للسيدات.
وق��ال��ت ب��وب أفضل العبة في 
املباراة ”الهدف األول منحنا بعض 
الثقة واألم��ان لكن بعدها سمحنا 
لنيجيريا بالعودة للمباراة بعض 
الشيء. بعد االستراحة هيمنا على 

مجريات اللقاء للغاية“.
واستمر غياب جينيفر ماروجان 
عن أملانيا إذ تتعافى من إصابة في 
القدم لكن منتخب بالدها سيطر 
ع��ل��ى وس���ط امل��ل��ع��ب وأت���ى األم��ر 
ث��م��اره سريعا بينما تثق العبة 

أوملبيك ليون الفرنسي في عودتها 
للمالعب سريعا.

وق��ال��ت ”اآلن رمب���ا أستطيع 
ال��ع��ودة. األل���م سيالزمني عدة 
أسابيع لكني لست خائفة. رمبا ال 
أستطيع خوض مباراة كاملة لكني 
سعيدة بأن الفريق لم يكن بحاجة 

لي اليوم“.
وسيطرت أملانيا على وسط 
امل��ل��ع��ب وجن��ح��ت ف��ي التسجيل 
مبكرا عندما أرسلت لينا ماجول 
ركلة ركنية وضعتها بوب بضربة 
رأس في املرمى واحتسب احلكم 
الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو 
املساعد الذي أكد عدم وجود تسلل.
وسقطت ماجول داخ��ل منطقة 
اجل����زاء ب��ع��د ت��دخ��ل م��ن إيفلني 
ن��واب��وك��و وأك����د ح��ك��م الفيديو 
املساعد وجود ركلة جزاء نفذتها 

دابريتس بنجاح.
وحت��س��ن أداء نيجيريا بعد 
الهدف الثاني وك��ادت أن تقلص 
ال��ف��ارق ف��ي ال��ش��وط الثاني غير 
أن دزاي��ر أوب��اران��وزي فشلت في 
الوصول إلى متريرة عرضية من 
البديلة الشابة راشيدات اجيبادي 

من الناحية اليسرى.
واستغلت شولر متريرة خاطئة 
في دفاع نيجيريا لتهز الشباك قبل 

ثماني دقائق من النهاية.
وق��ال توماس دينيربي مدرب 
نيجيريا ”أعتقد أننا أظهرنا للعالم 
أج��م��ع أن نيجيريا لديها فريق 
ت��ط��ور ك��ث��ي��را. بالطبع ال أشعر 
بالرضا لوداع البطولة لكن يجب 
أن ن��درك أن الفريق ليس جاهزا 

مبا يكفي“.

داني ألفيش يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان
أعلن املدافع البرازيلي داني 
ألفيش أمس األحد رحيله عن 
فريق ب��اري��س س��ان جيرمان 

الفرنسي.
وقال ألفيش )36 عاماً( أن 
“لكل ش��يء ب��داي��ة، منتصف 
ونهاية، والوقت حان لكي أضع 
نقطة النهاية هنا”، شاكراً 
“جميع العاملني على مودتهم 
واحترامهم وانخراطهم منذ 
اليوم األول. أنتم تساهمون 
على جعل ه��ذا ال��ن��ادي أكثر 

متيزاً”.
وان��ض��م ألفيش إل��ى سان 
ج��ي��رم��ان ف��ي ص��ي��ف 2017 
بعد موسم واح��د في صفوف 
يوفنتوس اإلي��ط��ال��ي، وت��وج 
م��ع ال��ن��ادي الباريسي بلقب 
الدوري في موسميه معه، كما 
أح��رز الكأس وك��أس الرابطة 

عام 2018.
وت���اب���ع الع���ب ب��رش��ل��ون��ة 
اإلسباني السابق الذي وصل 
إل���ى ن��ه��اي��ة ع��ق��ده م��ع ن��ادي 
العاصمة الفرنسية “اليوم، 
أنهي حقبة أخرى من حياتي، 
حقبة من االنتصارات، التعلم 
واخلبرات. أود أن أشكر عائلة 
ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان على 
منحي ف��رص��ة أن نكتب معاً 

صفحة في تاريخ النادي ...”.
وت��وج��ه ال��ب��رازي��ل��ي إل��ى 
مشجعي سان جيرمان بالقول 
“أعتذر، إذا لم أكن، في أي وقت 
م��ن األوق����ات، على املستوى 
املطلوب. أعتذر إذا، في وقت ما، 
ارتكبت خطأ. حاولت ببساطة 
داني ألفيش أن أبذل قصارى جهدي”.              


