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الأرجنتني ت�سقط �أمام �سالح الربازيل التاريخي يف كوبا �أمريكا..

مي�سي يح�سم موقفه النهائي من اال�ستمرار مع الأرجنتني

األمناء  /متابعات :

حقق منتخب الربازيل ً
رقم مميزًا خالل الفوز عىل األرجنتني،
بهدفني دون رد ،ضمن منافســات الدور نصف النهايئ ببطولة
كوبا أمريكا.
ً
ووفقا لشبكة "أوبتا" لإلحصائيات ،فإن منتخب الربازيل مل
يخرس أي مباراة يف كوبــا أمريكا إذا أحرز الهدف االفتتاحي يف
اللقاء منذ نسخة .1979
وتعود آخر هزمية للربازيل بالبطولــة القارية عقب افتتاح
التسجيل إىل نسخة  ،1979عندما ســقط راقصو السامبا أمام
بوليفيا بنتيجة (. )1-2
وعقب التفوق عىل األرجنتني بســاح الهــدف االفتتاحي،
حافظ السيليســاو عىل سجلهم دون هزمية يف كوبا أمريكا ،إذا
كان صاحب السبق يف التســجيل ،خالل  52مباراة  43فوزًا و9
تعادالت
.يذكر أن أهداف الربازيل يف مباراة جاءت عن طريق جابرييل
جيسوس يف الدقيقة الـ ،19وروبرتو فريمينو يف الدقيقة الـ.71

األمناء  /متابعات :

بر�شلونة ي�سعى ل�ضم نيمار دون �أموال

األمناء  /متابعات :

قال تقرير صحفــي كتالوين ،امس
األربعاء ،إن برشلونة يسعى للتعاقد مع
الربازييل نيامر دا ســيلفا ،نجم باريس
سان جريمان ،دون دفع أموال.
فقــد ذكــرت صحيفــة "مونــدو
ديبورتيفــو" ،أن البارســا مل يبــدأ
املفاوضات بعد مع سان جريمان ،بسبب
التوتر بني الناديني ،حيث ينتظر مسؤولو
البلوجرانا أن يفتح بطل فرنسا الباب أوال
لرحيل نجمه.
وأوضحت أن النادي الكتالوين يفكر
يف التعاقد مــع الربازيــي ،دون دفع
أموال ،عن طريق تقديم العبني لســان
جريمان ضمن صفقة تبادلية ،برشط أال
تزيد قيمة الالعبني عن  170مليون يورو،
وهو الرقم الذي يســمح لنيامر بالرحيل
خالل صيف  2020يف حال تسديده.
وأفادت الصحيفة بــأن هناك العديد
من العبــي البارســا ،الذيــن يثريون
إعجاب النــادي البارييس ،مثل الرباعي
فيليب كوتينيو وعثامن دميبيل وإيفان
راكيتيتش وصامويل أو متيتي.

كشف ليونيل مييس ،نجم برشــلونة ومنتخب األرجنتني ،عن موقفه
من االستمرار يف اللعب برفقة منتخب بالده ،عقب خروجه من منافسات
بطولة كوبا أمريكا.
وودع املنتخب األرجنتيني منافســات كوبا أمريكا ،فجر اليوم ،عقب
الهزمية أمام الربازيــل ،بنتيجة ( ، )2-0يف إطــار لقاءات نصف نهايئ
البطولة املقامة يف الربازيل.
وذكرت صحيفة "توتو سبورت" اإليطالية ،أن مييس لن يودع املنتخب
األرجنتيني ،بعدما كشــف عن رغبته يف مواصلة اللعب بالرغم من فشله
مجددًا يف الفوز ببطولة بقميص راقيص التانجو.
وقال مييس يف ترصيح أبرزته الصحيفة" :إذا كان ع ّ
يل أن استمر يف
املســاعدة بطريقة أو بأخرى ،فسأفعل ذلك ،أشعر أنني بحالة جيدة ضمن
هذه املجموعة من الالعبني" .
رشسا عىل
هجوما
يشــار إىل أن أســطورة التانجو ،كان قد شــن
ً
ً
اإلكــوادوري رودي ألربتــو زامربانو ،حكم مبــاراة األرجنتني والربازيل،
واتهمه مبجاملة الســامبا يف املباراة ،بعدما رفض احتساب ركلتي جزاء
للتانجو.

املك�سيك تنهي مغامرة هايتي
وتبلغ نهائي الك�أ�س الذهبية..

�أجريي يعد بتطور الفراعنة �أمام جنوب �إفريقيا..

األمناء  /متابعات :
تعهد منتخب مرص بالظهور بشكل أفضل أمام جنوب
إفريقيا ،يف دور الـ 16بكأس األمم اإلفريقية عىل أرضه،
بعد ثالثة انتصارات باهتة يف دور املجموعات.
وقال إيهاب لهيطة مديــر منتخب مرص للصحفيني،
إن مــدرب الفراعنة،
خافيــر أجريي ،وعد
بالتحســن ومعالجة
األخطــاء أمام جنوب
إفريقيا ،السبت املقبل،
يف استاد القاهرة.
وأضــاف لهيطة
" :تعهــد أجــري
أمــام وزير الشــباب
والرياضــة ورئيــس
االتحــاد املرصي لكرة
القدم بعــد زيارتهام
ملعســكر املنتخــب
الثالثــاء ببذل أقىص
جهد مــن جانبه ومن
الالعبــن ،للوصول
إىل منصــة التتويج
وإسعاد الجامهري".
وخاضــت مرص،
الطامحة لتعزيز رقمها
القيايس وحصد اللقب
للمرة الثامنــة ،مرانا

أمس الثالثاء مبشــاركة كل الالعبني ،باســتثناء املهاجم
أحمد حسن كوكا بعد تعرضه لكدمة قوية يف لقاء أوغندا
األخري ،بجانــب الحارس محمود عبد الرحيم جنش الذي
أصيب يف وتر العرقوب وسافر إىل أملانيا للعالج.

األمناء  /متابعات :

تأهلت املكســيك إىل نهايئ الكأس الذهبية لكرة القدم  ،بفوزها 1-0
عىل هايتي ،لكنهــا احتاجت إىل ركلة جزاء يف الوقــت اإلضايف ،لتهزم
الفريق املغمور القادم من الكاريبي.
ومل تستطع هايتي ،وهي واحدة من مفاجآت بطولة هذا العام ،الصمود
أمام املكســيك األكرث خربة ،والتي مل تخرس تحت قيــادة املدرب جرياردو
مارتينو منذ توليه املسؤولية ،يف يناير كانون الثاين املايض.
وكان جوين بالســيد حارس هايتي متألقا ،لكنه مل يستطع التصدي
لركلة جزاء راؤول خيمنيز ،بعد ثالث دقائق من الوقت اإلضايف.
وتلتقي املكسيك مع الواليات املتحدة أو جامايكا يف النهايئ ،يوم األحد
املقبل ،يف شيكاجو.

