
تنفست األرج��ن��ت��ن وق��ائ��ده��ا ميسي 
ال��ص��ع��داء وذل���ك بعد جتنب اخل���روج من 
دور املجموعات لبطولة كوبا أميركا ألول 
مرة منذ 1983، بالفوز على قطر، بهدفن 

نظيفن.
وب��ع��د ب���داي���ة ص��ع��ب��ة ج����داً لوصيف 
النسختن األخ��ي��رت��ن ب��خ��س��ارت��ه أم��ام 
كولومبيا صفر2- ثم تعادله مع الباراغواي 
1-1 بفضل ركلة جزاء من ميسي بالذات، 
جنح املنتخب األرجنتيني في حجز بطاقته 
إل��ى ال��دور رب��ع النهائي كثاني املجموعة 

الثانية.
ورغ��م إنهائه دور املجموعات بفارق 5 
نقاط عن كولومبيا األولى، أزال ميسي حمالً 
كبيراً عن كتفيه وجتنب إحراجاً جديداً كان 
سيجعله في قلب العاصفة وسيعجل على 
األرجح من قرار اعتزاله اللعب مع املنتخب، 
السيما بعد خيبة مونديال روسيا 2018 
حن عانى األمرين للتأهل إلى ثمن النهائي 

ثم خرج على يد فرنسا )4-3(.
وك��ان التأهل ال��ى رب��ع نهائي البطولة 
القارية التي يغيب لقبها عن األرجنتن منذ 
1993، أفضل هدية مليسي في عيد ميالده 
الثاني والثالثن ال��ذي يحتفل به اإلثنن، 
وه��و يأمل أن ال تنتهي األم���ور هنا ب��ل أن 
يذهب مع رفاقه حتى النهاية والفوز باللقب 
الذي أفلت من جنم برشلونة اإلسباني ثالث 
مرات بعد أن سقط في النهائي أعوام 2007 

و2015 و2016.
وبعد أن تنفس ال��ص��ع��داء، رأى أفضل 
الع��ب في العالم خمس م��رات أن “بطولة 
كوبا أخ��رى تبدأ اآلن، هذا االنتصار )على 
قطر بطلة آسيا( سيجعلنا أق��وى من أجل 

التمكن من مواصلة حتسننا”.
وتابع من بورتو أليغري حيث أقيمت 
مباراة األحد “األهم كان أن نفوز. سيعطينا 
هذا األمر دفعاً كبيراً ملا ينتظرنا الحقاً. من 
الصعب أن تلعب مع ضرورة أن حتقق الفوز 
ومع اخلوف من االقصاء، لكن قمنا مبا يجب 

القيام به”.
وم��ا ينتظر األرج��ن��ت��ن وميسي الحقاً 
ليس سهالً على اإلط��الق، إذ يتواجه رجال 
امل��درب ليونيل سكالوني في ربع النهائي 
مع فنزويال التي أنهت منافسات املجموعة 
األول��ى دون هزمية، حيث أجبرت البيرو 
والبرازيل املضيفة على التعادل السلبي قبل 
أن تفوز في اجلولة األخيرة على بوليفيا 

.1-3

جتدد املوعد مع فنزويال    
وي��درك ميسي ورفاقه صعوبة املهمة، 

ف��ه��م اخ��ت��ب��روا ال��ل��ع��ب ض��د ف��ن��زوي��ال في 
حتضيراتهم لكوبا أميركا ح��ن خسروا 
أمامها 1-3 في لقاء ودي أقيم على ملعب 
“واندا متروبوليتانو” في مدريد أواخ��ر 
مارس املاضي. وأقر مهاجم مانشستر سيتي 
اإلنكليزي سيرخيو أغويرو الذي عاد األحد 
إل��ى التشكيلة األس��اس��ي��ة وسجل الهدف 

الثاني لبالده في مرمى قطر، بصعوبة املهمة 
في ربع النهائي، معتبراً فنزويال “خصماً 

صعباً، يتقن الهجمات املرتدة”.
وك��ان نهائي كوبا أميركا األخير صعباً 
جداً على ميسي من الناحية النفسية، فأعلن 
اع��ت��زال��ه دول��ي��اً قبل أن يعود عنه، وق��ال 
عن تلك املرحلة التي واج��ه فيها املنتخب 

ان��ت��ق��ادات ح���ادة: “هاجمنا ال��ن��اس م��ن كل 
حدب وصوب”. ويدرك ميسي أّن الوقت بدأ 
يداهمه، وقال لشبكة “فوكس” األميركية 
قبيل ان��ط��الق ال��ب��ط��ول��ة احل��ال��ي��ة “أريد 
إنهاء مسيرتي بإحراز أمر ما مع املنتخب 

الوطني”.
وقال ميسي: “قدمنا مباراة جيدة وفزنا 

وه��ذا ما يهم، كنا بحاجة ملباراة كهذه من 
أجل احلصول على بعض الثقة والهدوء،  مع 
خوض املزيد من املباريات يتطور الفريق، 

وهذه املباراة جيدة في هذا اإلطار”.
وم��ن جهة أخ���رى ق��ال امل���درب ليونيل 
سكالوني إنه راض عن األداء وسعيد بوجود 

فرصة للحصول على لقب.

وأضاف: “بالتأكيد هناك أشياء من املمكن 
أن تتحسن لكني راض، حاولنا دائماً لعب 
كرة قدم والضغط عليهم من بداية امللعب، 
أعتقد أن ال��ش��وط الثاني ك��ان ج��ي��داً ج��داً، 
الرسالة يجب أن تكون أننا طاملا الزلنا في 
كوبا أمريكا فإننا بحاجة ملواصلة التقدم 

لألمام”.
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لقطة من مباراة األرجنتن وقطر

األرجنتني تتنفس الصعداء بعد الفوز على قطر والتأهل لربع نهائي كوبا أميركا

سانشيز: قدمنا أداء راقيا في كوبا أميركا
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أغويرو: اخلبرة ساعدتنا
في الفوز

كشف سيرجيو أغ��وي��رو مهاجم 
منتخب األرج��ن��ت��ن، ع��ن س��ر ف��وز 
منتخب ب����الده ع��ل��ى ق��ط��ر بهدفن 
دون رد، في ختام دور املجموعات 
باملجموعة الثانية في بطولة كوبا 

أمريكا.
وتأهل منتخب التاجنو لربع نهائي 
كوبا أمريكا، باحتالل املركز الثاني 
في املجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، 
ليصطدم باملنتخب الفنزويلي في دور 

الثمانية.
وق����ال أغ��وي��روف��ي تصريحات 
أبرزتها صحيفة سبورت اإلسبانية 
“الهدف ال���ذي سجلته، ك��ان نتاج 

اللمسات التي عملنا من أجلها طوال 
90 دقيقة”. وأض���اف “مع تقدمنا 
بهدف دون رد، كنا نلعب بوجود 
غصة ف��ي حلقنا، لكننا متكننا من 

تسجيل الهدف الثاني”.
وتابع “الفريق بأكمله كان هادًئا، 
وك��ان ذلك أم��ًرا مهًما، حلسن احلظ، 
اخل���ب���رة ف���ي ه���ذه األم�����ور جتعلك 

أفضل”.
وأمت “كوبا أمريكا ُتلعب بطريقة 
مختلفة مت��اًم��ا ع��ن تصفيات كأس 
العالم، املباريات اإلقصائية شيء 
آخر، ونحن بالفعل نعلم أن األرجنتن 

تفعل ذلك بشكل جيد للغاية”.

أقر مدرب منتخب قطر، اإلسباني فليكس 
سانشيز، بعد اخل��روج من دور املجموعات 
بكوبا أمريكا 2019 أن فريقه “ارتكب أخطاء 
رمبا ج��راء قلة اخلبرة” في حلظات حاسمة 

باملباريات الثالث التي خاضها في البطولة.
وق���ال سانشيز ف��ي م��ؤمت��ر صحفي عقب 
اخل��س��ارة أم���ام األرج��ن��ت��ن بثنائية نظيفة 
“كان ينقصنا رمبا عامل اخلبرة الكبيرة في 
اللحظات احلاسمة، وك��ان��ت مباريات ذات 

متطلبات كثيرة بالنسبة لنا”.
وت��اب��ع: “إلى جانب اإلح��س��اس باألسف، 
ندرك أنه ينبغي علينا مواصلة العمل من أجل 
التنافس واحل��ص��ول على نتائج أفضل في 
النسخة املقبلة من كوبا أمريكا” التي ستشارك 

بها قطر أيضا.
واعتبر امل��درب أن فريقه تلقى في اثنتن 
من املباريات الثالث أهدافا في الدقائق األولى 

جراء “أخطاء تافهة”.
وفي مواجهة األرجنتن على ملعب )أرينا 
دو جرمييو( مبدينة بورتو أليجري، سجل 
املهاجم الوت��ارو مارتينيز هدفا في الدقيقة 
اخلامسة بعدما قطع بشكل مباشر متريرة 

ملدافع قطر.
وق��ال سانشيز “نعتقد بشكل ج��ازم أن 
املنافسة في هذه البطوالت هو الطريق من أجل 
التحسن واكتساب اخلبرة واملستوى املناسب 

من أجل مقارعة هذه الفرق”.
وتابع: “أداء الفريق في املجمل وكل العب 
بشكل فردي كان راقيا للغاية، نرحل بشعور 

أننا استطعنا املنافسة بشكل جيد”.
وودع “العنابي” القطري البطولة من 
الباب الكبير، رغ��م تذيله املجموعة بنقطة 
واحدة، حيث أنه قدم أداء مشرفا في أول ظهور 

مدرب منتخب قطر اإلسباني فليكس سانشيزله ببطولة املنتخبات األقدم في تاريخ اللعبة.

خاميس: لست مهتمًا 
مبستقبلي مع ريال مدريد

أكد النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، أنه ليس منشغالً 
مبستقبله مع ناديه ريال مدريد اإلسباني، في الوقت احلاضر، 
مشيراً إلى أنه يصب كامل تركيزه مع منتخب بالده املشارك 

في بطولة كوبا أمريكا 2019 املقامة حالياً في البرازيل.
قال رودريغيز عقب فوز كولومبيا 1-0 على باراغواي، في 
أخر مباراة للفريق في املجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا 
في تصريحات نقلتها عنه صحيفة ماركا اإلسبانية: “أفكر 
فقط في كوبا أمريكا، ال أعرف حتى اآلن إلى أين سأذهب، أرغب 
في أن أكون هادئاً، القرار يعود إلى النادي، أعتقد أن هناك 
أشخاص لديهم نفوذ كبير في داخل النادي، وأنا ال أستطيع 

فعل أي شيء حيال هذا، لم أحتدث مع زيدان على اإلطالق”.
ويبدو أن ريال مدريد اتخذ قراره بشأن رودريغيز الذي من 
املنتظر أال يكون جزءاً من املشروع اجلديد لريال مدريد، وذلك 

كما يتوقع بعض املقربن من إدارة النادي “امللكي”.

الكأس الذهبية: تأهل روتيني 
للمكسيك إلى ربع النهائي

ضمن املنتخب املكسيكي تأهالً روتينياً إل��ى ال��دور ربع 
النهائي لبطولة ال��ك��أس الذهبية املخصصة ملنتخبات 
الكونكاكاف، وذلك بفوزه على ماريتينيك 3-2، في اجلولة 
األخيرة من منافسات املجموعة األولى التي ذهبت بطاقتها 

الثانية لصالح كندا.
تخطى املنتخب املكسيكي دور املجموعات للمرة 15 
من أص��ل 15 نسخة أقيمت حتى اآلن منذ انطالق البطولة 
بصيغتها احلالية عام 1991، علماً أن مشواره انتهى عند دور 
املجموعات مرة واحدة فقط بالصيغتن السابقة واحلالية، في 

النسخة األولى عام 1963.
وأن��ه��ت املكسيك ال��ش��وط األول متقدمة بهدف أورييل 
أنتونا )29( الذي رفع رصيده الى 4 أهداف، ثم جنح منتخب 
مارتينيك في إدراك التعادل بعد دقائق معدودة على انطالق 
الشوط الثاني عبر كيفن بارزومان )56(، إال أن رجال املدرب 
األرجنتيني خيراردو مارتينيو ردوا بهدفن لراوول خيمينيز 
)61(، وفرناندو نافارو )72(، قبل أن يقلص جوردي ديليم 

الفارق في الدقائق األخيرة )84(.

كولومبيا تقهر باراغواي وحتقق العالمة الكاملة
واص��ل منتخب كولومبيا، 
نتائجه املميزة مبرحلة دور 
امل��ج��م��وع��ات وح��ق��ق العالمة 
الكاملة، ببطولة كوبا أمريكا، 
بعدما ف��از على ب��اراج��واي، 
)1-0( ف��ي اجل��ول��ة الثالثة 

واألخيرة.
وأح��رز جوستافو كوييار، 
الع��ب وس��ط كولومبيا، هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة 31 

من الشوط األول.
ورف��ع املنتخب الكولومبي 
رص��ي��ده إل��ى 9 ن��ق��اط ليحقق 
العالمة الكاملة من مبارياته 
ال���ث���الث وي���واص���ل ت��ص��دره 
للمجموعة الثانية، فيما يتجمد 
رصيد ب��اراج��واي عند نقطتن 

باملركز الثالث.
وحاول لويس دياز، مهاجم 
كولومبيا، مباغتة جونيور 
ف��ي��رن��ان��دي��ز، ح����ارس م��رم��ى 
ب��اراج��واي، بعدما استلم كرة 
عرضية طولية في الدقيقة 11، 

وسدد بجوار القائم.
وك��اد لويس دي��از أن ينفرد 
باملرمى ف��ي الدقيقة 26، من 
الناحية اليسرى، ل��وال تألق 
م��داف��ع ب��اراج��واي جوستافو 
جوميز، ال��ذي أبعد الكرة إلى 
رك��ن��ي��ة. فيما اق��ت��رب رادم��ي��ل 
فالكاو، مهاجم كولومبيا من 
تسجيل أول��ى أه��داف املباراة، 
بعدما وصلته الكرة على القائم 
البعيد م��ن الركنية، ليحاول 
تسديدها بضربة مقصية، إال 

أنها علت العارضة.
ومتكن املنتخب الكولومبي 

م���ن ت��س��ج��ي��ل ال���ه���دف األول 
بالدقيقة 31 من امل��ب��اراة، عن 
ط��ري��ق ج��وس��ت��اف��و ك��وي��ي��ار، 

الذي استلم متريرة سانتياجو 
أري���اس م��ن الناحية اليمنى، 
وتوغل وسدد كرة أرضية مرت 

من بن أقدام حارس باراجواي 
إلى داخل املرمى.

وح�����اول ال��ق��ائ��د ف��ال��ك��او، 

ت��س��دي��دة ال���ك���رة م���ن مسافة 
بعيدة م��ن خ��ارج املنطقة، إال 
أن تسديدته األرضية خرجت 

بجوار القائم األمين لباراجواي، 
بالدقيقة 35.

وأه����در ك������وادرادو فرصة 
م��ح��ق��ق��ة للتسجيل لصالح 
امل��ن��ت��خ��ب ال��ك��ول��وم��ب��ي، بعد 
ع��دة مل��س��ات مم��ي��زة وص��ل بها 
كولومبيا مل��رم��ى ب��اراج��واي 
في الدقيقة 50، قبل أن يلمس 
ك����وادرادو ال��ك��رة ب��ي��ده داخ��ل 

منطقة الستة ياردة.
وبالدقيقة 59، أه��در العبو 
املنتخب ال��ك��ول��وم��ب��ي أخطر 
ف��رص ال��ل��ق��اء، بعدما تصدى 
ح���ارس ب��اراج��واي لتسديدة 
ك��اردون��ا األرض��ي��ة، لترتد إلى 
خاميس رودريجيز الذي فشل 

في السيطرة على الكرة.
وك���اد دي��رل��ي��س ج��ون��زال��ز، 
مهاجم ب��اراج��واي، أن يباغت 
حارس كولومبيا، بعدما سدد 
تصويبة قوية من خارج منطقة 
اجل����زاء بالدقيقة 64، لتمر 

بجوار القائم.
وأل��غ��ى حكم اللقاء الهدف 
ال��ث��ان��ي، ال���ذي أح���رزه لويس 
دي���از، بالدقيقة 69 م��ن عمر 
امل��ب��اراة، بعد ال��ع��ودة لتقنية 
الفيديو، التي كشفت عن ملسة 
يد على دياز داخل منطقة جزاء 

باراجواي، قبل تسديده للكرة.
وفي الدقيقة 91، قرر حكم 
ال��ل��ق��اء اح��ت��س��اب رك��ل��ة ج��زاء 
لصالح املنتخب الكولومبي، 
وق��رر العودة لتقنية الفيديو، 
التي أقرت بعدم وجود مخالفة، 
وت��س��ت��م��ر ال��ن��ت��ي��ج��ة ب��ت��ق��دم 

كولومبيا بهدف نظيف.

كولومبيا حققت العالمة الكاملة في دور املجموعات


