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الربازيل تخ�شى مفاج�آت بريو يف نهائي كوبا �أمريكا ..مدرب غينيا :قادرون على �إق�صاء اجلزائر ..وفوز بنني يلهمني
األمناء  /متابعات :

األمناء  /متابعات :
نالت الربازيل ،لقب كأس كوبا أمريكا
لكرة القدم ،يف كل مرة اســتضافت فيها
البطولة ،وســتحاول الحفاظ عىل سجلها
املثــايل بحصد أول لقب كبــر منذ 2007
عندما تواجه بريو يف النهايئ ،اليوم األحد.
وأي نتيجة سوى فوز الربازيل بإستاد
ماراكانا ،ستحول األمر إىل فشل للذكرى،
ورمبا يكلف املدرب تيتــي وظيفته بغض
النظر عن التطور املستمر تحت قيادته.
ورغم غياب نيامر بسبب اإلصابة قبل
انطالق البطولة ،ظهــرت الربازيل كأكرث
املنتخبات قوة واكتــاال إذ أحرزت عرشة
أهداف ومل تهتز شباكها يف  5مباريات.
وجعلت تشــييل حاملة اللقب طريق
الربازيــل إىل املجد أســهل بعدما ودعت

البطولة أمام بريو التي خرست  0 5-أمام
فريق البلد املستضيف يف دور املجموعات.
ووجهت انتقادات لــداين ألفيس قائد
ُ
الربازيل بســبب ثقته املفرطة بعدما كتب
يف حســابه يف تويرت “انتهى األمر” بعد
فوز بريو املفاجئ عىل تشييل لكن الظهري
األمين نفى أن يكون قد ســخر من فريق
املدرب ريكاردو جاريكا.
وستكون الربازيل هي املرشحة للفوز
عىل بريو ،لكــن ال توجد أي حاجة لتذكري
جامهريها مبــا حدث يف نهــايئ كأس
العامل  1950بإستاد ماراكانا عندما كانت
واثقة من حصد اللقب قبل أن تخرس أمام
أوروجواي.
وحصــدت الربازيــل اللقب يف مثاين
مناســبات مــن بينهــا  4مــرات عندما
استضافت البطولة.

�سان جريمان يعر�ض نيمار على
ريال مدريد مرتني ..

األمناء  /متابعات :
قال املدرب البلجييك
لغينيــا ،بول بــوت ،إن
منتخبــه ميلــك القدرة
عىل عبور عقبة الجزائر،
اليــوم األحــد ،يف دور
الستة عرش ببطولة األمم
اإلفريقية .2019
وأوضــح بــوت،
خالل املؤمتــر الصحفي
التقدميــي للمبــاراة:
“تابعت مباريات الجزائر
املاضية ،ونحن قدمنا مواجهات
قوية ،لكننا افتقدنا القدرة عىل
التسجيل”.
وأردف“ :ال يفصــل يف
تصنيــف الفيفا بــن الجزائر
وغينيا ،سوى مركز واحد ،لكن
البطولة تعطي واقعا مختلفا،
ألن الجزائــر ظهــرت بصورة
قوية ورائعة”.

وعن جامل بلاميض مدرب
الخرض ،قال بــوت“ :بلاميض
يقوم بعمل رائع ،وأهنئهم عىل
مــا قدموه يف الــدور األول..
يحب أن نلعب بـــ 200%من
مستوانا لعبور الجزائر”.
وأكد أن فوز بنني عىل املغرب
بركالت الرتجيح يف دور الستة
عرش ،أمس ،سيكون ملهام له
بال شك ،لكنه له طريقة خاصة

يف تحفيز العبيه ،بغض النظر
عن مفاجأة بنني.
وحول نقــاط قوة وضعف
الجزائر ،رد املدرب ســاخ ًرا“ :ال
أملك حقيبة تكتيكية لتوزيعها
عىل اإلعالم”.
وأكد بــوت أنه ســيحاول
إيقــاف الهجــوم الجزائري،
ً
خاصة عرب التعامل مع الكرات
العالية.

طموح �شباب �أمريكا ي�صطدم بثقة املك�سيك يف نهائي الك�أ�س الذهبية
األمناء  /متابعات :

ســتتواصل واحدة من أحــدث وأرشس املواجهات
الدولية يف كرة القــدم عندما تلعب الواليات املتحدة ضد
املكسيك يف نهايئ الكأس الذهبية اليوم األحد.
ويضع مــدرب أمريكا جريج برهالــر رهانه عىل
مهاجميه الشابني للفوز بأول لقب تحت قيادته.
وتوىل برهالرت تدريــب أمريكا منذ أقل من عام لكن
بعد بعض النتائج الســيئة قبل البطولة قاد الفريق إىل
النهايئ بتسجيل  15هدفا وهو أقوى خط هجوم يف هذه
النسخة واهتزت شباكه مرة واحدة.
وأحرزت املكسيك  13هدفا ضد كندا وجزر املارتينيك
وكوبا يف دور املجموعات لكنها اكتفت بهدف واحد ضد
كل من كوســتاريكا وهايتــي يف أدوار خروج املغلوب
وانترصت عىل األخرية يف الــدور قبل النهايئ بعد وقت
إضايف.
لكن تأثري الوقــت اإلضايف رمبا ميثل أفضلية بدنية
ألمريــكا يف النهايئ الصعب بــن املنتخبني اللذين ناال
اللقب فيام بينهام  13مرة يف آخر  14نسخة.
وفــازت املكســيك  4-2يف مواجهتهام األخرية يف

نهايئ الكأس الذهبية يف .2011
وانتــرت أمريكا مرة واحــدة يف خمس مباريات
نهائية ضد املكســيك وكانت يف  2007لكنها فعلتها يف
ملعب سولدر فيلد يف شيكاجو الذي سيستضيف النهايئ
اليوم األحد.

ليفاندوف�سكي يوافق على جتديد عقده مع بايرن ميونخ..
األمناء  /متابعات :

األمناء  /متابعات :
أبــرز تقرير صحفي إســباين ،امس
الســبت ،غموض موقف باريس ســان
جريمان من إمكانية بيع نيامر لربشلونة،
يف ظل حالة التوتر مع النادي الكتالوين.
وقالت صحيفــة “مــاركا” املدريدية
إن نارص الخليفي ،رئيس ســان جريمان،
عرض نيامر عىل املريينجي مرتني من قبل،
إال أن األخري ال يضع النجم الربازييل ضمن
أولوياته حال ًيا.
كام تعاملت إدارة ريــال مدريد بحذر

وحرص ،فيام يخص التحرك لضم أي العب
من ســان جريمان ،لتتجنب بذلك أي رصاع
مع النادي البارييس.
وجاء عرض ســان جريمــان لنيامر
عىل ريال مدريد ،يف ظــل العالقة الطيبة
بني الطرفني ،إذ يعتــر الـ”يب إس جي”
صديقاً ،
ً
وفقا للصحيفة.
املريينجي
ومل يرتدد فلورنتينو برييز ،رئيس ريال
مدريــد ،يف االعرتاف بأن بيان الســابق
للنادي ،الذي نفى خالله التحرك للتعاقد مع
كيليان مبايب أو نيامر ،جاء بطلب من إدارة
سان جريمان.

وافــق املهاجم روبرت ليفاندوفســي عىل
تجديد عقده مــع بايرن ميونخ األملاين ملدة أربع
سنوات حســبام ذكرت وسائل اإلعالم
األملانية بعد ظهر امس السبت.
وكشفت شــبكة “سكاي سبورت”
األملانية أن املهاجم البولندي عىل وشك
التجديد مــع بايرن ميونخ  ،عىل الرغم
من ارتباطه املتواصل باالنتقال إىل ريال
مدريد اإلسباين يف مناسبات عديدة.
وأشارت هذه املصادر أن بطل الدوري
األملاين نجح بالتوصــل إىل اتفاق مع
مهاجم بوروســيا دورمتوند السابق ،
حيث سيوقع خالل األيام القادمة عىل
عقد جديد حتى عام .2023
وأفادت هــذه املعلومات أن اإلعالن
الرسمي عن تجديد عقد ليفاندوفسيك

مع بايرن ميونخ ســيتم خالل بداية األســبوع
املقبــل عندما يعــود الالعب مــن عطلته للبدء
باستعدادات املوسم الجديد.

