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ت�شيلي تهزم الإكوادور وتبلغ م�صر تفتتح �أمم �أفريقيا بفوز هزيل على زميبابوي..
ربع نهائي كوبا �أمريكا ..
األمناء  /متابعات :

افتتــح منتخب مرص،
مشواره ببطولة كأس األمم
األفريقية  ،2019بفوز هزيل
عــى نظــره الزميبابوي
بهــدف دون رد ،الجمعــة،
باللقــاء الــذي جمعهــا
بإستاد القاهرة بحضور 75
ألف مشــجع ،ضمن الجولة
األوىل للمجموعة األوىل من
البطولة.
ســجل هدف املبــاراة
الوحيــد محمــود حســن
تريزيجيــه ،يف الدقيقة ،41
بتسديدة رائعة ،ليعتيل الفراعنة
صدارة املجموعة األوىل برصيد
 3نقاط ،انتظار ًا ملواجهة أوغندا

األمناء  /متابعات :
بلغ املنتخب التشــييل ،حامل اللقب،
ربع نهايئ بطولة كوبا أمريكا ،بعد الفوز
عىل اإلكوادور ( ،)2-1صباح امس السبت،
يف الجولة الثانية من مباريات املجموعة
الثالثة بالدور األول.
ســجل هديف منتخب تشييل خوسيه
َّ
فونزاليدا ،وأليكسيس سانشيز بالدقيقتني
سجل هدف اإلكوادور إينري
( ،)51 ،8فيام َّ
فالنسيا من ركلة جزاء يف الدقيقة (.)26
ورفــع املنتخب التشــييل رصيده لـ6
متقدما
نقاط يف صدارة املجموعة الثالثة
ً
عــى األوروجواي يف املركــز الثاين بـ4
نقاط ،واليابــان يف املركز الثالث بنقطة،
واإلكوادور يف ذيل الرتتيب بدون رصيد.
وكانت اإلكــوادور هــي األفضل يف

الشــوط األول ،خاصة يف النصف ساعة
األخرية ،بينام تراجع أداء املنتخب التشييل
بشكل واضح.
تقدم الالعب خوسيه بيدرو فوينزاليدا
لتشييل يف الدقيقة ( )8من تسديدة قوية
بيمناه لتسكن شباك اإلكوادور.
ونجحت اإلكــوادور يف إدراك التعادل
من ركلة جزاء يف الدقيقة ( )26عرب إيرن
فالنسيا بعد تعرض نفس الالعب للعرقلة
داخل املنطقة من قبل حارس مرمى تشييل
جابرييل أرياس.
ويف الشوط الثاين تحسن أداء حامل
اللقب ،الــذي بحث عن هدف التقدم ،وهو
مــا تحقق عرب نجم الهجوم ،أليكســيس
سانشــيز الذي ســجل الهدف الثاين يف
الدقيقة ( )51من تسديدة بيمناه مل ينجح
حارس اإلكوادور ،ألكسندر دومينجز ،يف
إبعادها.

مان�ش�سرت يونايتد يقدم ً
عر�ضا �ضخ ًما لدي خيا
األمناء  /متابعات:

يتجه مانشسرت يونايتد
لالحتفاظ بحــارس مرماه،
اإلسباين دافيد دي خيا ،وفقا
لتقرير صحفي إنجليزي.
فقــد ذكــرت صحيفة
“ذا صن” ،امس الســبت ،أن
اليونايتد يهدف لإلبقاء عىل
دي خيــا ،من خــال تقديم
عــرض جديــد ،ينص عىل
تقاضيه  350ألف إسرتليني
أسبوعيا.
وكان النــادي قــد قدم
عرضا لــدي خيا ،أوائل العام
الحايل ،مدته  5أعوام ،بحيث
يتقاىض من خالله  300ألف
إسرتليني.
وأوضحــت الصحيفــة
أن العــرض الجديــد ملدة 4
أعوام ،مع خيار التمديد لعام
إضايف.
وينتهي عقــد دي خيا الحــايل بنهاية
املوســم املقبل ،ويتقاىض مبوجبه  200ألف
إسرتليني أسبوعيًا.
وأكدت “ذا صن” أن الحارس اإلســباين
يريد البقــاء يف الفريق ،لكنــه رمبا ينتظر
إلعالن قراره النهايئ ،حتى يرى ما ســيفعله
النادي لتعزيز صفوفه ،خالل فرتة االنتقاالت

والكونغو الدميقراطية .
مل يقــدم الفراعنــة بقيادة
محمد صــاح ،نجــم ليفربول
اإلنجليــزي ،املســتوى املنتظر،
وحاول املدرب املكسييك خافيري

أجريي ،تنشيط الفريق بتغيريات
يف خطة اللعــب أكرث من مرة،
بينام اجتهدت زميبابوي بقيادة
املدرب صنداي تشيدزامبوا كثريا،
وكانت ندا ألصحاب األرض.

بر�شلونة يجهز لقنبلة ال�سوق  ..نيمار وجريزمان معا..

األمناء  /متابعات :

بــدأ ســوق االنتقــاالت
وكالعادة اسم برشلونة يتصدر
الصحف العاملية يومي ًا ،النادي
الكتالوين الــذي يعد من أكرب
وأفضل األندية عاملي ًا خصوص ًا
يف القرن الحديث يريد وبقوة
تدعيــم صفوفه مجــدد ًا من
أجل لقب دوري األبطال الذي
يتحول كل مــرة لكابوس يهز
كيان النادي.
برشلونة بعد نجاحه من
عدة أشــهر من حسم صفقة
الهولنــدي فرينــي دي يونج
العب خط وســط آياكس أمسرتدام ،يســتمر يف عمله
يف ســوق االنتقاالت حيث يعمل عىل جلب بعد األسامء
الجديدة باإلضافة إىل بيع بعض الالعبني الذين لن يجدوا
مكان ًا يف الفريق املوسم القادم.
العمل يف ســوق االنتقاالت هذه األيــام أصبح أمراً

صعب ًا ،جميع األنديــة متتلك املــوارد واألموال لرصفها
والدخول يف الصفقات الكبرية مام يؤدي إىل ارتفاع سعر
الالعبني بشــكل كبري وهذا ما حدث مؤخر ًا يف عامل كرة
القدم.
برشلونة وحسب وســائل اإلعالم املختلفة املوثوقة
داخل وخارج إسبانيا ،يفاوض اسامن كبريان جد ًا وهام
الربازييل نيامر جونيور والفرنيس أنطوان جريزمان.

طموح الأرجنتني حتت تهديد قطري يف لقاء الفر�صة الأخرية
األمناء  /متابعات :

الصيفية الحالية.
وقدم دي خيا عرضا متذبذبا خالل املوسم
املــايض ،ما دفع الجمهــور لالنقالب ضده،
خصوصــا أن ذلك جاء بعــد أداء كاريث مع
منتخب بالده ،يف نهائيات كأس العامل .2018
وانتقل دي خيا إىل مانشســر يونايتد
عام  ،2011قادما من أتلتيكو مدريد ،ولعب له
حتى اآلن  362مباراة.

عىل عكس كثري من التوقعات،
قد تكون الفرصة ســانحة بقوة
أمام املنتخب القطري ،لعبور الدور
األول (دور املجموعات) يف بطولة
كأس أمم أمريــكا الجنوبية (كوبا
أمريــكا) ،حال نجــح الفريق يف
استغالل كبوة نظريه األرجنتيني،
عندما يلتقيان اليــوم األحد ،يف
ختام مباريات املجموعة.
ويرفــع الفريقان شــعار “ال
بديل عــن الفوز” ألنهــا النتيجة
الوحيدة التي ميكنها منح الفريق
بطاقة التأهل للــدور الثاين (دور
الثامنيــة) يف هذه النســخة من
البطولة القارية العريقة التي احتفلت قبل  3ســنوات
مبرور  100عام عىل بدء إقامتها.
وتتباين طموحــات الفريقني ،وكذلــك حالتهام
املعنوية قبل مباراة الغد املقررة يف بورتو أليجري علام
بأن كليهام حصد نقطة واحدة من مباراتيه السابقتني
يف املجموعة.
ورغــم الفارق الهائــل بني تاريــخ الفريقني يف
البطولة التي أحــرز املنتخب األرجنتيني لقبها  14مرة،

فيام يخوضها العنايب للمــرة األوىل ،يحظى املنتخب
القطري بوضع أفضــل يف املجموعة حيث يحتل املركز
الثالث بفارق األهداف فقط أمام منافسه.
وخــاض املنتخب القطري فعاليات هذه النســخة
من بطولة كوبا أمريكا بدعوة من اتحاد كرة القدم يف
أمريكا الجنوبية (كومنيبول) حيث متثل هذه املشاركة
فرصة جيدة أمام الفريق لالســتعداد واكتساب الخربة
الالزمة قبل خوض كأس العامل  2022التي تســتضفها
بالده.

