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األمناء  /متابعات :

األمناء  /متابعات :
ســيكون املنتخب األرجنتيني بحاجة
عامــا ،عندما
لكرس عقدة اســتمرت ً 26
يلتقي الربازيل اليــوم الثالثاء  ،يف نصف
نهايئ كوبا أمريكا .2019
ففي البطولــة الالتينيــة الكربى ،مل
يتمكن “األلبيسيليســتي” من الفوز عىل
“السيليساو” منذ عام  ،1993عندما انترص
يف ربع النهايئ بــركالت الرتجيح (،)6-5
بعد انتهاء الوقت األصيل بالتعادل (.)1-1
ويعود آخر فوز للتانجو عىل السامبا،
يف الوقت األصيل ببطولة كوبا أمريكا ،إىل
االنتصار ( )3-2يف الدورة النهائية لنسخة
. 1991

وبعد ذلك ،تواجه العمالقان  4مرات يف
كوبا أمريكا ،فازت بهــم الربازيل جميعً ا،
كالتايل:
 يــوم  17يوليو/متــوز  ،1995يفالدور ربع النهايئ ،وفازت الربازيل بركالت
الرتجيح ( ،)4-2بعد التعــادل يف الوقت
األصيل (.)2-2
 يوم  11يوليو/متوز  ،1997يف الدورربع النهايئ ،وفازت الربازيل (.)2-1
 يــوم  25يوليو/متــوز  ،2004يفالنهايئ ،وفــازت الربازيل بركالت الرتجيح
( ،)4-2بعــد التعــادل يف الوقت األصيل
(.)22
 يــوم  16يوليو/متــوز  ،2007يفالنهايئ ،وفازت الربازيل بثالثية نظيفة.

تهديدات بالقتل ملدافع كولومبيا
تعيد للأذهان واقعة �إ�سكوبار..
األمناء  /متابعات :

تلقى ويليام تيســيلو ،مدافع
منتخب كولومبيا ،تهديدات بالقتل،
عقب تســببه يف خروج منتخب
بالده من منافســات الــدور ربع
النهايئ من بطولــة كوبا أمريكا،
املقامة يف الربازيل.
وخــرت كولومبيــا أمــام
تشــييل ،بركالت الرتجيح بنتيجة
( ،)5-4بعد إضاعة ويليام تيسيلو،
ركلة الرتجيح الخامســة ،لتودع
كولومبيا البطولة.
وبحسب قناة “”RMC SPORT
الفرنســية ،فإن زوجة تيســيلو
اعرتفت بتلقــي الالعب العديد من
التهديــدات بالقتــل ،عقب وداع
منتخب بــاده ملنافســات كوبا
أمريكا ،واصفة األمر بأنه “عار”.
وأضافــت أن الســلطات
الكولومبية تولت القضية ،وتحاول
حال ًيــا التعرف عىل مــن أطلقوا
هذه التهديــدات تجاه مدافع ليون
ومنتخب كولومبيــا ،والبالغ من
عاما.
العمر ً 29
وكانت كولومبيــا قد تصدرت
املجموعة الثانيــة بكوبا أمريكا،
برصيد  9نقاط ،بعدما حققت ثالث
انتصارات عــى األرجنتني ،قطر
وباراجواي ،إال انها ودعت املسابقة من
ربع النهايئ.
وأعادت تلك التهديــدات لألذهان ما
حدث عام  ،1994والــذي أودى بحياة
أندريس إسكوبار العب ومدافع املنتخب
الكولومبي عىل يــد عصابة من  3أفراد

يحاول برشلونة،
التعاقد مع الربازييل
نيامر دا سيلفا ،نجم
باريس سان جريمان
الفرنــي ،ليعــود
للفريــق بعد عامني
فقط من الرحيل يف
.2017
ً
ووفقا لصحيفة
«موندو ديبورتيفو»
اإلســبانية ،فإن أداء
نيــار الريايض هو
أكــر الجوانب التي
تهم جامهري ونادي
برشــلونة ،السيام
وأن مستوى الالعب
انخفض بشكل كبري
عقــب رحيلــه عن
البارسا.
وأضافت أن برشلونة ال يريد
املخاطرة بإجــراء صفقة بهذا

الحجم ،دون التأكد من أن نيامر
سيكون هو نفسه الالعب الذي
ظهر من قبل مع برشلونة من

حيث األداء.
ولفتت الصحيفة
إىل أنه لهذا الغرض،
يخطط برشــلونة
إلدراج رشط يتضمن
جــزءا ماليــا مــن
عقــد نيــار ،يتم
رصفــه بنــاء عىل
املتغــرات يف األداء
الريايض ،للتأكد من
أن الربازييل سيبذل
قصارى جهــده إذا
عاد.
يذكــر أن تياجو
سيلفا نجم منتخب
الربازيــل ،أملح إىل
إمكانيــة رحيــل
مواطنه وزميله يف
باريس سان جريمان
نيــار دا ســيلفا،
يف فــرة االنتقاالت
الصيفية.

م�صر و�صدام حمتمل مع مايل وتون�س يف ربع النهائي
األمناء  /متابعات :

ضمن منتخب مرص التأهل
إىل مثــن نهــايئ كأس األمم
األفريقيــة  ،2019متصــدرا
ترتيب املجموعة األوىل برصيد
 9نقــاط ،بحصــد العالمــة
الكاملــة ،عقــب التغلب عىل
أوغندا بهدفني دون رد بالجولة
األخــرة للمجموعة ،مســاء
األحد.
وأصبــح الســؤال الــذي
يطرحه جمهور منتخب مرص
يدور حــول هويــة منافس
الفراعنة يف الدور املقبل ،يف
ظل الحســابات املعقدة التي تنتظر رصاع أفضل
الثوالث يف املجموعات الست.
ويصعد أفضل  4منتخبات تحتل املركز الثالث
يف  6مجموعات ببطولة كأس األمم األفريقية.

ويواجــه منتخب مــر أفضــل ثالث يف
املجموعــات الثالثــة أو الرابعة أو الخامســة،
ليخوض الفراعنة لقاء دور الـ 16يوم الســبت
املقبل بإستاد القاهرة.

رونالدو ي�ستعني بعداء نيجريي لتطوير �سرعته
األمناء  /متابعات :

أطلقــت  12رصاصة يف جســده بعد
خروجه مــن أحد املطاعــم يف مدينة
ميديلني الكولومبية.
جاء ذلك بعدما ســجل إســكوبار
هدفا بالخطــأ يف مرمى منتخب بالده،
أمام أمريكا يف مونديال  ،1994وخرس
فريقه .2-1

يواصل نجم يوفنتوس اإليطايل ،كريستيانو
رونالــدو ،تدريباته حتــى يف العطالت ،والتي
تجمع بني رحالت بالقوارب والعشاء يف لشبونة
ومتارين الرسعة تحت أعني أحد عدايئ النخبة.
وبعد قضاء عدة أيام يف اليونان ،يقيم النجم
الربتغايل حاليا يف بالده،
حيث قام بنرش مقاطع
له ،عن كيفية استعداده
قبــل العودة ملعســكر
إعداد الســيدة العجوز
للموسم الجديد.
وترتكــز تدريبــات
رونالدو خالل هذه األيام
عىل الرسعة ،وذلك وفقا
ملا ظهر خــال مقطع
فيديــو قــام بعرضه
عىل حسابه الشخيص
بتطبيــق إنســتجرام،
وكان يتواجد فيه داخل

مركز ريايض برتغايل.
وعلــق النجم الربتغايل عــى الفيديو قائال
“التدريب مع زميــي داخل مضامر الركض كان
تجربة كبرية” ،يف إشــارة إىل العداء النيجريي
السابق فرانســيس أوبيكويلو الذي حصل عىل
فضية سباق  100مرت يف أوملبياد أثينا .2004

