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سـاعـات قلـيـلة تـفـصلـنـا عن انطالق
بـطــولـة كـأس األ اإلفـريـقـيـة لـكـرة
الــقـــدم في نـــســخـــتـــهــا الـــثــانـــيــة
والثالث التي تضـيفها مصر بدءا

من يوم غد اجلمعة. 
ـشاركة في نتـخبات ا و تقسـيم ا
البطولة إلى ست مجموعات بواقع
أربــعــة في كل مــجــمــوعــة بــيــنــمــا
سـابقة عـلى ستة ستـقام مبـاريات ا
مالعب هي: الـقـاهـرة  و30 يـونـيـو
(الــــــــدفــــــــاع اجلـــــــــوي) والــــــــسالم
واإلســكـــنـــدريــة واإلســـمـــاعــيـــلـــيــة

والسويس اجلديد.
ويـواجه مــنـتـخب مـصـر في مـبـاراة
االفـتـتـاح يـوم غـد اجلـمـعـة مـنتـخب
ــبـابــوى عــلى مــلــعب الــقــاهـرة. ز

وتـلـعب مـصـر في اجملـمـوعـة األولى
بابوي وأوغندا برفقة منتخـبات ز
والكونـغو وتضم اجملـموعة الـثانية
مــنـتــخــبـات بــورونــدي ومـدغــشــقـر
وغــيـنــيــا ونــيـجــيــريــا ويـلــعب في
اجملموعة الـثالثة مـنتخبـات تنزانيا
وكينيا واجلزائر والسنغال وضمت
اجملموعـة الرابعة مـنتخبـات نامبيا
وكــوت ديــفــوار وجــنــوب أفــريــقــيـا
غرب اجملموعة اخلامسة ضمت وا
مــنــتــخـبــات أجنــوال ومــوريــتــانــيـا
ومــــالـي وتــــونس فـــــيــــمـــــا تــــالف
اجملـمـوعـة الـسادسـة من مـنـتـخـبات
الـكـامــيـرون غـيـنــيـا بـيــسـاو وغـانـا

. وبن
ـديـر الـفـني واكـد خـافـيـر أجـيـري ا
ــنـتـخب مــصـر عـلى قــوة مـنـتـخب

ؤتمر بابوي. وقال أجـيري في ا ز
الصـحـفي امس األربـعاء أنه درس
ـبـابـوي بـشـكل جـيـد خالل فـريق ز
ـاضـيــة ويـعـلم مـدى قـوته الــفـتـرة ا
وفي الـوقت احلــالي ال نـفـكـر في اي
بابوي فقط شيء  سوى منتخب ز
ـباراة مبيـنا ان إقامة حتى موعد ا
الــبــطـولــة عـلـى أرض مـصــر جتـعل
عليـنا مسـئوليـة كبيـرة ولكنه أمر ال

يلقي بالضغط علينا.
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تــلــقى أحـمــد الـطــيب شــيخ األزهـر
الـشريف اتـصـاال هاتـفـيا مـن محـمد
صالح العب مــنـتـخـب مـصـر ونـادي
لـيفـربـول اإلنـكلـيـزي. وأعرب صالح
خالل هـــذا االتـــصـــال عن تـــقـــديــره
لــشـيـخ األزهـر وســعـادته بــاحلـديث
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مـارسـيلـو مـورينـو بـنـجاح في الـشـباك.
ـهـاجم اخملـضرم بـاولـو جـيـريرو لـكن ا
أدرك التعادل لبيـرو في الدقيقة األخيرة
من عمر الشـوط بعد أن استـغل تمريرة
بـيـنـيـة من كـريــسـتـيـان كـويـبـا لـيـنـفـرد
بــاحلــارس اخملــضـــرم كــارلــوس المــبي
ويـراوغه ثم يـسـكن الـكـرة فـي الـشـباك.
وفي الـشـوط الـثـاني أهـدى جـيـفـرسون
نـتخب بيرو في الدقيقة فارفان التقدم 
55 بعد أن ارتقى عاليا لكرة عرضية

مـن جـيــريــرو وحـول الــكــرة بـرأسه في
الـشــبـاك.  وفي الــدقـيــقـة الـســادسـة من
الوقت احملتسب بدلًا من الضائع أنهى
إديسـون فلـوريس اللـقاء تمـاما بـالهدف
الـثـالث بعـد أن تالعب بـدفـاع بـوليـفـيا
قــبل أن يـــضع الــكــرة بـــهــدوء من فــوق
احلارس المبي إثر تمريرة بينية رائعة
ـدرب من فــارفــان. وحـصــدت كــتــيــبــة ا
ريـــكـــاردو جـــاريـــكـــا أول 3 نـــقـــاط في
الـبـطـولـة لـتـعـزز حـظـوظـها فـي التـأهل
لدور الثمانية بعد أن أصبح رصيدها 4
نـقاط في صـدارة اجملمـوعـة في انتـظار
نــتـيــجـة مــواجـهـة الــبـرازيل ( 3نـقـاط)
وفنـزويال (نـقطـة واحدة).الى ذلك وصل
ـديـنـة مــنـتـخب تـشـيــلي امس األربـعـاء 
ـواجـهته سـلفـادور من أجل الـتحـضـير 

يستغل أصـحاب األرض الفرص الـقليلة
الــتـي أتــيـــحت لـــهم في الـــشــوط األول
بـســبب الـتــســرع والـرعــونـة في الــثـلث
األمامـي بل كانت هـجـمات فـنزويال هي
األخــطـر عـلـى مـرمى احلـارس ألــيـسـون
بـيـكـر. بـدأ مـنتـخب الـسـيـليـسـاو الـلـقاء
بـضـغط هـجومي قـوي بـحـثـا عن حسم
الـتـأهل مـبـكـرا حـيث اسـتـغـل احلـماس
درجات. ورغم اجلمـاهيري الـكبيـر في ا
ـطلقـة ألصحاب األرض السيـطرة شبه ا
في أول ربع ساعة إال أنهم انتظروا 15
دقــيــقــة كــامــلــة عــلـى صــافــرة الــبــدايـة
لـتـشـكـيل خـطـورة حـقـيـقـيـة عـلى مـرمى
احلـارس والــكـر فــاريـنـيــز من تــسـديـدة
قــويـــة لــنــيــريس مـــرت بــجــوار الــقــائم
ن. انتفض بعدهـا منتخب فنزويال األ
وكــاد خـوســيـه رونــدون يـخــطـف هـدف
الــــتـــقــــدم عــــنـــدمــــا ارتــــقى أعــــلى من
مـــاركــيــنـــيــوس داخل مـــنــطـــقــة الــست
ياردات ليضـرب كرة برأسه لكـنها مرت
. وجنح فيرمينو بسالم على البرازيلي
أخيرا في هز الـشباك قبل نـهاية الشوط
األول بــــســـبع دقــــائق مـــســــتـــغال كـــرة
ن لـكن احلكم عـرضيـة من اجلـانب األ
ألــغى الــهـــدف بــســبب مــخــالــفــة عــلى
ــــدافع مـــهــــاجم الــــبـــرازيـل لـــصــــالح ا
الفنزويلي مـيكيل فيالنويـفا قبل تسديد

الكرة.
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ومع بـدايـة الـشـوط الـثـاني أدرك تـيـتي
مــعــانــاة فــريــقه في الــثــلث األخــيــر من
ـلـعب فـدفع بـجـابـريل خـيـسـوس على ا
حساب ريـتشارلـيسون أمال في تـنشيط
اخلط األمامي وإيجـاد حلول هـجومية.
وبالـفعل أصـبحت الهـجمـات البرازيـلية
أخطـر على مـرمى فنـزويال حيث صوب
خـيـسـوس كـرة مـبـاغـتـة لـكـنـهـا جـاورت

القائم األيسر بقليل. 
واصل خــــيـــــســــوس إزعــــاجـه لــــدفــــاع
الــضـيــوف بـعــد دقــيـقــتــ عـنــدمـا زار
الشباك مستـغال كرة أرضية عرضية من
فــيــرمــيــنــو لــكن احلــكم ألــغـى الــهـدف
بداعي تـسلل جنم لـيفـربول عـند تـسلمه
الـكـرة بـعـد الـرجوع لـتـقـنـيـة الـفار. ولم
ـسـتـوى جـيـد في يـظـهـر كـاسـيـمــيـرو 
ـلعب خالل 57 دقـيـقة لـيـضـطر وسط ا
تيـتي السـتـبـداله بـفـيـرنانـديـنـيـو فـيـما
وقع نـيريس دخل إيفـرتون سـواريس 
في آخـر الــتـغــيـيــرات الـبـرازيــلـيــة عـنـد
الدقيقة 72. وفشل خيسوس مرة أخرى
في كــســر الـصــمــود الــفــنـزويــلي إذ لم
يـستـطع حتويل كـرة عرضـية مـتقـنة من
اجلبهة اليمنى للشباك من داخل منطقة
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نتخب البرازيلي في حسم تأهله فشل ا
إلى الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا
واكـتـفى بـالــتـعـادل الـسـلــبي مع ضـيـفه
الـفنـزويلي ضـمن اجلـولة الـثانـية من
دور اجملـــــمـــــوعـــــات فــــــجـــــر امس
ـدينة سلـفادور. وشهدت األربعاء 
باراة جدال حتكيـميا كبيرا حيث ا
ألــغى احلــكم الــتـشــيــلي خــولــيـو
جـــــــــونـــــــــزالـــــــــيس 3 أهـــــــــداف
للسيلـيساو وسط اعتراض من
. وهذا هـو التعادل البرازيـلي
الـــــــــثـــــــــانـي فـي تـــــــــاريخ
مــــواجــــهــــات الــــبــــرازيل
وفــنــزويال بـــالــبــطــولــة
مــقــابل 6 انـــتــصــارات
لــلـســامـبــا بـيـنــمـا لم
ينجح فـريق العنابي
الالتـيـني في الـفـوز
بـــــــأي مـــــــبــــــاراة.
وتـصــدر مـنـتـخب
الــــــبـــــرازيل
اجملموع
ة األولـى
بـرصــيـد
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بـعـد انـتــهـاء مـبـاريــات اجلـولـة بـفـارق
األهــداف فـقط عن مـنـتــخب بـيـرو الـذي
تغلب في وقت سابق على بوليفيا .3-1
ـركـز الـثالث واحـتل مـنـتـخب فـنـزويال ا
بـرصـيـد نـقـطـتـ فــيـمـا تـذيل مـنـتـخب
بـولـيفـيـا اجملمـوعـة بال رصـيد. ويـلـتقي
مــنــتــخـب الــبــرازيل نــظــيــره بــيــرو في
اجلـولـة الـثـالـثـة فـيـمـا يـلـعب مـنـتـخـبـا
فـنـزويـال وبولـيـفـيـا وجـهـا لـوجـه مـساء
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دخل أديـنـور لـيـونـاردو بـاتـشي "تـيتي"
ـبـاراة بنـفس تـشـكيل مـدرب الـبرازيل ا
لـقــاء االفـتـتـاح بـاسـتـثـنـاء الـدفع بالعب
الوسط آرثر ميلو بدال من فيرناندينيو
بـعـد تـمـاثل جنـم بـرشـلونـة لـلـشـفـاء من
إصـابة الـركبـة. ولعب تـيتي بـطريـقة -4
1-3-2 بوجود الرباعي فيليبي لويس
ومـاركـينـيـوس وتيـاجـو سيـلـفا وداني
ألـفــيش في الـدفــاع وأمـامــهم الـثــنـائي
كاسيميـرو وميلو ثم الثـالثي كوتينيو
وريتـشارلـيسون وديـفيد نـيريس فـيما
لعب روبيرتو فيرمينو في خط الهجوم.
ـنــتــخب الــبــرازيـلـي في زيـارة وفـشـل ا
شباك فنـزويال بفضل التـنظيم الدفاعي
احملـكم لـلـضيـوف وغـيـاب احلـلول
الفردية لنجوم السامبا. ولم

الـثـانـية في اجملـمـوعـة الثـالـثـة ببـطـولة
كــوبــا أمــريــكـا  2019بــالــبــرازيل فــجـر
الــسـبت أمــام اإلكـوادور. واسـتــقل بـطل
الـقارة في آخـر نسـخـت طـائرة خـاصة
لالنـتــقــال من مـديــنــة سـاو بــاولـو إلى
سـلـفادور (شـمـال غـربي الـبـرازيل) التي
قبلة وذلك بعد واجهة ا ستستضيف ا
افــتــتــاح مـشــواره في الــبــطــولــة بــفـوز
عـــريض عــــلى الـــيـــابـــان 0-4. وتـــوجه
الالعـبون الـذين لم يـشاركـوا في مـباراة
ــلــعب (بــيــتــواكـو) الــيــابــان مــبـاشــرة 
خلوض مران خفيف بـينما ذهبت باقي
اجملموعة لفندق اإلقامة إلجراء تدريبات
إطـالــة ثم اخلــلــود لــلــراحــة. وخـاضت
كتيبة الـكولومبي رينـالدو رويدا تدريبا
مـغــلـقــا اسـتــعـدادا لــلـمــبـاراة. وإذا مـا
نتظر سارت األمور بشكل طبيعي من ا
أن يـعـتـمـد رويــدا عـلى نـفس الــتـشـكـيل
الذي اعتمده في مـواجهة "الساموراي".
وتقاسـم "ال روخا" صدارة اجملـموعة مع
أوروجـواي الـتي فـازت في وقت سـابق
عـلى اإلكـوادور 0-4 أيــضـا وسـيــبـحث
عن قـطع تـذكـرة الـعـبور لـدور الـثـمـانـية
بـالــفــوز عــلى "الـتــري" الــذي لن يــكـون
أمــامه سـوى الـفـوز لـلــحـفـاظ عـلى آمـال

التأهل.
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الــسـت يــاردات لــتـــتــهـــادى الــكــرة إلى
أحضان احلارس. 

وقـبل الـنـهـايـة بـ3 دقـائق ألـغى احلـكم
هدفـا برازيلـيا لـلمرة الـثالثـة إذ اخترق
إيـفـرتـون دفـاعات فـنـزويال من الـنـاحـية
الـيــسـرى ومــرر كـرة عــرضـيــة حـولــهـا
كـوتـيـنــيـو إلى الـشـبــاك لـكن الـصـافـرة
الــتــشــيــلـــيــة نــزلت كــالـــصــاعــقــة عــلى
اجلـمـاهــيـر الـبــرازيـلـيــة بـداعي وجـود
تـسـلـل عـلى فــيـرمـيــنـو الــذي تـدخل في
الــلـعـبـة بـعـد االسـتـعـانـة بـ"الـفـار". ولم
تفـلح احملاوالت البـرازيلـية خالل الوقت
احملــتـسب بـدال مـن الـضـائع في تــغـيـيـر
باراة وتـطلق بعدها الوضع لتنـتهي ا
اجلـــمــاهـــيـــر الـــبـــرازيــلـــيـــة صـــافــرات

االستهجان ضد العبيها واحلكم.
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حــقق مـــنــتــخب بـــيــرو فــوزه األول في
بـطـولـة كــوبـا أمـريـكـا بــعـد أن انـتـصـر
بصـعوبة عـلى حسـاب نظيـره البـوليفي
(1-3) في الـلـقـاء الـذي جـمـعـهـمـا مـساء
اول امس الــثالثـــاء ضــمن اجملـــمــوعــة

اراكانا.  األولى على ملعب ا
انـــتـــهى الــــشـــوط األول بـــهـــدف في كل
شــبــكــة حـيث تــقــدمت بــولــيـفــيــا مــنـذ
الـــدقــيــقــة 28 من ركــلــة جـــزاء نــفــذهــا

œUFð‰∫ فشلت البرازيل في حتقيق الفوز على فنزويال
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فـتـرة مثل حـالـة لوكـاس تـوريرا العب
وسط آرسـنال أو فيـدريكو فـالفيردي
العب ريـال مدريد. وحذر موسليرا من
خــطـــورة الــيـــابــان وأشــار إلـى أنــهــا
سـتواجه أورجواي برغـبة إثبات الذات
شوار بالبطولة. بعد التعثر في بداية ا
واتـفق معه زميله دييجو الكسالت في
أن فـوز تشـيلي عـلى اليـابان ال يـعكس
ـبـاراة. وأشـار إلى بـشـكل تـام سـيـر ا
ـنتـخب اليـاباني كـان يلـعب أيضا أن ا
بــقـــوة خالل الــتـــســعـــ دقــيـــقــة رغم
الـنتيجـة. وقال "ال أراها مبـاراة سهلة.
لـقد لعـبنا مع اليـابان منـذ شهور قـليلة
وكـانت صـعـبة لـلـغـايـة" في إشارة إلى
خـسارة السيليستي في اليابان.ودخل
مــنــتــخب أوروجــواي نــادي مــسـجــلي

400 هدف في تاريخ بطولة كوبا
أمـريـكـا لـيـنـضم بـذلك إلى األرجـنـت
والـبـرازيل. وبـفـوز أورجـواي بـربـاعـيـة
نــظـيــفــة أمـام اإلكــوادور في مــســتـهل
مـنــافـسـات دور اجملـمــوعـات في كـوبـا
أمـريـكـا  2019الـتي تـنـظم حـالـيـا في
الــبـــرازيل بــات في جـــعــبـــتــهــا 403
متد أهـداف على مدار تاريخ البطولة ا
مـنـذ 103 أعــوام. وحـمل الـهـدف رقم
(400) تـوقــيع نـيـكـوالس لـوديـرو في
مـستـهل مـواجهـة اإلكـوادور في مديـنة
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اعــتـــبـــر العـــبـــا مـــنـــتــخـب أورجــواي
فـرنانـدو مـوسلـيرا وديـيـجو الكـسالت
أن الـفوز على اليابـان في كوبا أمريكا
لن يـــكـــون ســـهال كـــمـــا يـــبـــدو بـــعــد
خــسـارتـهـا 4-0 أمــام تـشــيـلي. وقـال
احلــارس مــوســلــيــرا عــقب أول مــران
لـلــمـنـتــخب في بـورتــو ألـيــجـري الـتي
تــضــيف لــقــاء الــفــريق أمــام الــيــابـان
ــكن أن تــكــون "نــعــرف أن الــنــتــائج 
خــــادعــــة بــــعـض الــــشيء". وأضــــاف
"الـيــابـان أهـدرت أهــدافـا كـثــيـرة أمـام
تــــشـــيــــلي. غــــاب عـــنــــهـــا الــــدقـــة في
الـتـســجـيل ألنـهم وصــلـوا كـثـيـرا إلى
ـــرمى". وأقـــر مـــوســـلــيـــرا بـــأن كل ا
درجات الالعـب ال يرغبون في رؤية ا
خـالية كـما يـحدث في بعض مـباريات
بـطولـة كوبا أمـريكا 2019 بـالبرازيل.
وقـال "نحن هادئون. إذا كـنا مرشح

لــلـقب فال بــد من وجـود ســبب لـهـذا.
أمــر جـيــد أن يـعــامــلك اجلـمــيع بــهـذه
الـصـورة وأن يرشـحـوك للـفـوز. نؤمن
ـجمـوعتنـا احلالـية ولـكنـنا نـفكر في
كـل مـــبــــاراة عـــلى حــــدة". ويـــعــــتـــقـــد
مـوسليرا أن الـسبب في تطـور منتخب
بالده هـــو وجــود عـــنــاصـــر جــديــدة
وشـابــة مع أنـديـة كــبـيـرة في كل

أوسكار
واشنطن
تاباريز

جانب من مباراة اليابان في كوبا امريكا

نتخب نتخبا باراةا توقيت ا

اجلمعة   الثانية فجرااليابان االورغواي 

السبت     الثانية فجراتشيلي االكوادور 
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ـنتخب بـيرو عقـب الفوز عـلى بوليـفيا (1-3) اول دير الـفني  أكد ريكـاردو جاريكـا ا
امس الـثالثاء ضمن اجملـموعة األولـى ببطـولة كوبـا أمريكا  2019 بـالبرازيل أن هذه
النتـيجة أعـادت الهدوء والـراحة لالعـبيه. وأشار جـاريكا فـي تصريـحات عقب الـلقاء
اراكـانا): "هذه الـنتيـجة أعادت لـنا الهـدوء والراحة من الذي احـتضنه مـلعب (ا

ـدرب األرجـنتـيـني أنـهم واجـهـوا صـعـوبـات كـبـيرة من جـديـد". وأقـر ا
أجل التـسجيل في شـباك بـوليفـيا عـلى الرغم من هـذه النتـيجة.
وقـال في هــذا الـصـدد: "واجـهـنـا صـعــوبـات كـبـيـرة في اخلط
األمامي خالل الـشـوط األول. افتـقـدنا لـلـهدوء ولـلـبحث عن
الـلمـسات الـبـسيـطة ولـهـذا كان هـناك أخـطـاء في ترجـمة
ـقــبـلــة أمـام الـبــرازيل يـوم ــواجـهــة ا الـفــرص". وحـول ا
ـقبل في خـتام الـدور األول قال إنه يـنتـظر أن الـسبت ا
يواجه فـريقا قـويا ومتـماسكـا مضيـفا: "البـرازيل تمر

بحالة جيدة ولديها قدرات هائلة".
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خاض منتخب أوروجواي مرانه األول اول امس
ديـنة بـورتو ألـيجـري استـعدادًا خلوض الثالثـاء 

مباراته الثانـية في بطولة كوبا أمـريكا أمام اليابان.
غلقة قام ران الذي جـرى خلف األبواب ا  وخالل ا
ـديـر ـدرب اخملـضـرم أوسـكــار واشـنـطن تــابـاريـز ا ا
ـنــتـخب أوروجــواي بـالــعـمـل بـشــكل سـري مع الــفـنـي 
الالعب الـذي سـيـعوض مـاتـيـاس فيـسـيـنو الـذي سـيـغيب
عن بقية البطولة بسبب إصابته بقطع في األنسجة. وتدرب
ـيـو القـريبـة من فـندق الـفريق عـلى مالعب تـدريب فـريق جر

ـلـعب الــذي سـيـحـتــضن الـلـقـاء. وقــام تـابـاريـز اإلقـامــة ومن ا
بـالـتركـيـز بـشكل كـبـيـر على الـثـنـائي لوكـاس تـوريـرا وفيـدريـكو
فالفيردي من أجل اختـيار أحدهما للعب في مكان فيسينو. أما
بـقـيـة عنـاصـر الـفـريق األسـاسـيـة فـلن تـشـهـد أي تـغـييـرات عن
ـنــتـظـر أن يـتـكــون الـتـشـكـيل من مـبـاراة "الـتـري" وعــلـيه فـمن ا
التـالي: فرنـانـدو موسـليـرا مـارت كـاسيـريس ديـيجـو جودين
خوسيه ماريا خيـمينيز دييجو الكـسالت نانديز لوكاس توريرا
(فـيـدريكـو فـالـفـيردي) رودريـجـو بـينـتـانـكـور نيـكـوالس لـوديرو

إدينسون كافاني لويس سواريز.
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ـيزًا خالل حـقق إدواردو فارجـاس مهـاجم تشـيلي رقـمًا 
فوز منـتخب بالده على الـيابان فجـر اول امس الثالثاء في
اجلـولـة األولى من دور اجملــمـوعـات بـبــطـولـة كـوبــا أمـريـكـا.
ة وجنح فـارجـاس في إحـراز هـدف وقـيـادة تـشـيـلي لـهـز
اليـابان بـنتـيجة 0-4 وتـصدر اجملـموعـة الثـالثة فـي البـطولة
بـالـتـسـاوي مع مـنـتـخب أوروجـواي. ووفـقًـا لـشـبـكـة "أوبـتـا"
لإلحـصـائـيات فـإن فـارجـاس بات أكـثـر العب حـالي يـحرز
هاجم أهدافًا في بطولة كوبا أمريكا (12 هدفًا) متجاوزًا ا
البـيروفي بـاولو جـيريرو (11 هدفًـا). وأضافت الـشبـكة أن
فــارجـــاس وصل إلـى إحــراز 38 هـــدفًـــا مع تـــشــيـــلي في
مـخـتـلف الـبـطـوالت مـتــفـوقًـا عـلى مـارسـيـلـو سـاالس (37
ركـز الثـاني. وال يتـفوق علـى فارجاس ا) في صـراع ا هـدفً
اآلن فـي قـائــمــة هــدافـي تـشــيــلـي الــتــاريـخــيــ إال زمــيــله

أليكسيس سانشيز صاحب الـ 42 هدفًا.

مـــعه ومن جـــانــــبه رحب الـــطـــيب
بــاتــصــال صالح مــشــيــدا بــخــلــقه
الـعـالي ومـؤكـدا أنه قـدوة مـتـمـيـزة
لــــلـــشـــبــــاب ويـــشــــرف اإلسالم في
اجملـتـمـعــات الـغـربـيــة الـتي يـعـيش
بــهـا داعــيـا له بــالـتـوفــيق واحلـفظ

والسداد. 
وحــرص شــيـخ األزهـر عــلـى تــقـد
ـــنــــتـــخب عـــدة نـــصــــائح لـــنــــجم ا
ـصـري فـقـال: أنـصـحك بـالـتمـسك ا
بـالـتواضع دائـمًـا فهـو سـبـيلك إلى
االرتقاء أكثر وأكثر وأن تُداوم على

إسداء اخلير وحب الفقراء .
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ـبــابـوي صــدمـة تـلــقى مــنـتــخب ز
قـــويـــة بـــعــد تـــأكـــد غـــيــاب جنـــمه
تافـادزوا كـوتيـنوي العب خط وسط

الـفريق عـن منـافـسات بـطـولة األ
ـدرب األفـريــقـيــة وقـال مــبـانــداي ا
ـبــابــوي في ــنـتــخـب ز ــســاعــد  ا
: "من احملزن أن تصريحات صحفية
نعلن غياب كوتينوي عن بطولة أ
أفـريــقـيـا بـعـد تـعـرضه إلصـابـة في
ـباريات الـودية قبل الـسفر إحدى ا

إلى مصر". 
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سئولة عن أعلنت شركة "تـذكرتي" ا
طـرح تـذاكـر مـنافـسـات أ إفـريـقـيا
عـن نـفـاذ تـذاكــر مـنـتــخب مـصـر في
مـبــاريــات دور اجملــمـوعــات فــيــمـا
كشفت الـشركة عن طـرح باقي تذاكر
مــبـاريــات الـبــطـولـة مـن الـدور ثـمن
ــبـاراة الـنـهـائـيـة الــنـهـائي وحـتى ا
الـيـوم اخلـمـيس. وتـعـهـدت الـشـركة
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تـــصـــفـــيـــات كـــأس آســـيــا 2011.
بـاراة اعتماد مدرب وشهدت تلك ا
مــنـتـخـب الـيـابــان األسـبق رئـيس
الـلـجنـة الـفنـيـة بـاالحتاد الـيـاباني
لكرة القـدم حاليا تـاكيشي أوكادا
فـي خط الـــــوسط عـــــلـى كـــــازويــــا
يـامــامــورا من جـامــعــة ريـوتــسـو
كـــــايــــزاي وفي الــــهـــــجــــوم عــــلى
كــيـنــســوكي نــاجــاي من جــامــعـة
ــبـاراة بــفـوز فـوكــوكـا وانــتـهت ا
صـــعب لـــلـــيـــابـــان 2-3.يـــذكـــر أن
االحتاد اليـاباني لكـرة القدم يرعى
ســـنـــويًــــا بـــالـــتـــعـــاون مع "وزارة
الــتــعـــلــيم والــثــقــافــة والــريــاضــة
والــعـلــوم والــتـقــنــيـة الــيــابـانــيـة"
منافسات كأس اليـابان للجامعات
الـــتي انــطــلــقت ألول مــرة في عــام

1952 ويعتبر فريق جامعة
واســيـدا الــيــابــانـيــة األكــثــر فـوزا

باللقب برصيد 12 لقبا.
الـى ذلك حتـــــســـــر جنـم خط وسط
منـتخب اليـابان تاكـيفوسـا كوبو
عــلى ضــيـاع فـرصــة تـســجـيل أول
ـرمى مــنـتـخب أهــدافه الـدولــيـة 
تـشـيــلي فـجـر اول امس الـثالثـاء
بــالــلــقــاء الــذي انــتــهى بــخــسـارة
الـفــريق اآلســيــوي بــنـتــيــجـة 0-4
ضمن مـنافسـات اجملمـوعة الثـالثة
من كـأس أ أمــريــكــا اجلـنــوبــيـة

أولى مبـاريـاته الدولـية وهـو على
مـقــاعــد الــدراسـة اجلــامــعــيـة في
جــامـعـة هـوسي الـيــابـانـيـة حـيث
يــشــارك ضــمـن مــنــافــســات دوري
اجلـامــعـات في الـيـابـان. ال يـعـتـبـر
يـويدا أول طـالب جـامـعي يـخوض
مباراة رسـمية مع مـنتخـب اليابان
األول فقد سـبقه العبـان شاركا في
مـباراة رسـمـية عـلى مـستـوى قارة
آسيـا وكانت في 6 كانـون الـثاني

2010 ضد منتخب اليمن
بالـعاصمـة اليمنـية صنـعاء ضمن

"كــــــوبـــــا أمـــــريـــــكـــــا" 2019 في
الـــبـــرازيـل. وصـــنع كـــوبـــو 18
عــامـاً لــنــفــسه فــرصـة خــطــيـرة
للتـسجيل في الـدقيقة 65 عندما
راوغ مدافعي تشيلي ليصل إلى
ــرمى ومــواجــهــة احلــارس إال ا
أنه ســدد الــكــرة نــحــو الــشــبـاك
اجلــانـبـيـة. فـقــدان تـلك الـفـرصـة
ـعروف الـواضحـة جـعل كوبـو ا
في بالده بلـقب "ميـسي اليـابان"
يـعـتــرف لـلـصـحــيـفـة الـيــابـانـيـة
(ســانــكي ســـبــورتس) بــالــقــول:
"تــلـقـيـت بـعض الـفــرص اجلـيـدة
للتسـجيل ولكن لم أستـفد منها
يؤسـفني أنني لم أسـتطع الـقيام
بذلك". وأضـاف: "نحن لم نسـتفد
تـوفـرة لـلتـسـجيل من الـفـرص ا
بعكـس اخلصم الذي اسـتفاد من
كل فرصـة حصل عـليهـا لتـنتهي
باراة بـهذه النـتيجـة". ويسعى ا
"مــيـسي الــيـابــان" لـتـحــقـيق رقم
قياسي بأن يكون أصغر مسجل
في تـــاريخ مـــنـــتــخب الـــيـــابــان
ويـكـسـر الـرقم الـقـيـاسي احلـالي
ـعـتــزل نـوبـوتـوشي لــلـمـهــاجم ا
كــانــيــدا ( 61عــامــاً) والــذي هــز
شـباك مـنـتخب كـوريـا اجلنـوبـية
في 15 يـونـيـو 1977 بـعـمـر 19

عاماً و119 يوماً.
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ـديــر الـفـني أثـنى هــاجـيـمي مــوريـيــاسـو ا
نتـخب اليابان عـلى شجاعـة وجرأة العبيه
رغم اخلـســارة الـثـقــيـلــة أمـام تــشــــــــــيـلي
حامـلة الـلـــــــــقب بـرباعيـة نظـــــــــيفـة فجر
اول امس الـــثالثـــاء في مـــســتـــهل مـــشــوار
الـفــريـقـ بــبـطـولــة كـوبـا أمــريـكــــــا 2019

بالبرازيل. 
ؤتمر الصحفي بعد وقال موريياسو خالل ا
الـلــقـاء الـذي احــتـضـنـه مـلـعـب (مـورومـبي)
بـاجملمـوعة الـثالـثة "لم نـشعـر باخلـوف أمام
الــبــطل احلــالي وصــنــعــنــا فــرصــا عــديـدة

وحقيقية للتسجيل". 
وأكـد صاحب الـ 50عـامـا أن السـقـوط بـهذه
الـنـتــيـجـة كـان "مــحـزنـا" وأقـر بــأن تـشـيـلي
كــانت أفــضل ولــكــنه في الــوقت ذاتـه أشـاد
بـجــرأة العــبــيه وبـالــطــريق الــذي يـجب أن

يستمروا عليه في البطولة. 
وأبـدى مـورييـاسـو حـزنه من غـياب الـلـمـسة
األخـــيــرة أمـــام مـــرمى "ال روخـــا" وهـــو مــا
جـعـلــهم يـدفـعـون ثــمـنه غـالــيـا وشـدد عـلى
واجهت ضرورة حتس هذا اجلـانب في ا
ـقـبـلـتـ أمـام أوروجـواي واإلكوادور عـلى ا

الترتيب. 
وأوضح "الـنــتـيــجـة تــؤكـد أنـنــا فـشــلـنـا في
جـوانب مـحـددة أعـتـقــد أنـنـا كـنـا نـسـتـحق

تسجيل هدف على األقل".
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شــهـدت مـبـاراة مـنـتـخـبي تـشـيـلي
واليـابان فـجر اول امس الـثالثاء
اعـتمـاد وصيـف كأس آسـيا 2019
على العب ال يـزال يـواصل دراسته
اجلـامعـية ولم يـقـيد بـسجالت أي
نــادٍ يــابــاني مــحــتــرف. وخــسـرت
الــيـابــان أمـام تـشــيـلي 4-0 ضـمن
اجملـمــوعــة الـثــالــثــة من كـأس أ

أمـريـكـا اجلـنـوبـيـة "كـوبـا أمـريـكـا"
 2019في البرازيل. وخاض

ـهـاجم أيـاسي يـويـدا 20 عـاما ا

بـيـلــو هـوريـزونـتي الـبــرازيـلـيـة. ويـقف
مـنتخب "الـسيلـيستي" األكـثر تتـويجا
بـكـؤوس البـطـولة عـلى بـعد 52 هـدفا
من األرجــنــتــ األكــثــر تــهـديــفــا في
الـبطـولة الـقاريـة وفقط 5 مـن البرازيل
الــتـي ســجــلت مــؤخــرا 3 فـي شــبـاك
ـبــاراة االفـتـتــاحـيـة بـولــيـفـيــا خالل ا
لـكـوبــا أمـريـكـا; لـتــرفع رصـيـدهـا إلى
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وباتت أورجواي التي ستواجه اليابان
قـبل في إطار منافسات يـوم اجلمعة ا
اجملـمــوعـة الـثـالــثـة الـتي تــضم أيـضـا
تـشيلي تـتمتع بـفرصة من أجل زيادة

أهدافها في البطولة القارية.

بـــبــــذل أقـــصـى جـــهــــد لـــتــــذلـــيل
ــشــجــعـ الـصــعــوبــات أمـام ا
ـصـري والـعـرب واألفـارقة ا
لــتــسـهــيل عــمــلــيــة حــجـز
تـــذاكــر األدوار الــتــالــيــة
واحلصـول عـلى بطـاقة
شجع  FAN IDمن ا
ــــــــــــــــــــــوقــع خــالل ا
اإللــــكـــــتــــروني وأن
ـــعـــتـــمــد الـــنـــظــام ا
حلجز التذاكر يراعي
الـشــفــافــيــة وتــكــافـؤ
الـفـرص في احلـصـول
على الـتـذاكر من خالل
ـــتـــعـــارف الـــقـــاعـــدة ا
ـــيــا وهي عــلـــيــهـــا عــا

أسبقية احلجز".


