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الربازيل تتوج بطال كوبا �أمريكا للمرة التا�سعة يف تاريخها
األمناء  /متابعات :

توج منتخب الربازيل بلقب كوبا أمريكا ،مســاء اليوم األحد،
عقب الفوز بنتيجة ( )3-1عىل بــرو ،يف نهايئ البطولة ،التي
يستضيفها السيلساو.
واستعاد راقصو السامبا اللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام
 ،2007والتاسع يف تاريخ مشــاركاتهم بالبطولة ،بينام خرست
بريو أول نهايئ يف تاريخها بعد حصد لقبني من قبل.
وعىل ملعب ماراكانا ،تقدم الربازيل بالهدف األول عن طريق
الفتــى الواعد إيفرتــون يف الدقيقة  ،16قبــل أن يتعادل باولو
جرييــرو من ركلة جزاء يف الدقيقة  44ويتســاوى الالعبان يف
صدارة ترتيب هدايف كوبا أمريكا .2019
وقبل انتهاء الشوط األول ،أدرك جابرييل جيسوس املتألق يف
هذه النسخة الهدف الثاين بعد متريرة حريرية من العب برشلونة
آرثر ميلو.
جيســوس طرد يف الشوط الثاين وبالتحديد يف الدقيقة 70
ليجرب املدرب تيتي عىل إخراج صانع لعبه فيليبي كوتينيو وإرشاك
بدءا من املوســم املقبل وانتهاج
إيدير ميلياتو مدافع ريال مدريد ً
النسق الدفاعي.
ويف الدقيقة  ،90أطلق ريتشــار ليســون العــب إيفرتون

اإلنجليزي رصاصة الرحمة عىل بري وآماله من ركلة جزاء تحصل
عليها املتألق إيفرتون.

مي�سي يواجه خطر الإيقاف لفرتة طويلة..
األمناء  /متابعات :

يواجه ليونيل ميــي قائد املنتخب
األرجنتيني ،خطر اإليقاف لفرتة طويلة،
عىل خلفية اتهاماتــه بانحياز التحكيم
للربازيل يف منافســات بطولــة كوبا
أمريكا.
وودع مييس ورفاقــه ،بطولة كوبا
أمريكا ،من املربع الذهبي عقب الهزمية
أمام الربازيل ( ،)0-2يف مباراة شــهدت
الكثري من الجدل التحكيمي.
وكان ميــي قــد اتهــم التحكيم
باالنحياز إىل الربازيــل وتفضيله لفوز
الســامبا بلقب البطولــة ،بعدما رفض
حكم مواجهــة الربازيــل واألرجنتني،
العودة لتقنية الفيديو ،يف ركلتي جزاء مل
يحتسبا لراقيص التانجو.
كام تعرض مييس للطرد من مباراة
تشييل ،يف تحديد صاحب املركز الثالث،
مشــددًا عىل أن طرده جاء ملعاقبته عىل
ترصيحاتــه ،كام أكد عقــب املباراة أنه
رفض استالم امليدالية نظ ًرا ألنه ال يريد أن
يكون ضمن الفساد.
ً
ووفقــا لصحيفــة "مــرور"
الربيطانية ،فإن ليونيــل مييس يواجه
خطر اإليقاف ملدة عامني ،عن املشــاركة
مع األرجنتني ،بعد ترصيحاته األخرية.
وأضافت أن لوائح اتحاد أمريــكا الجنوبية ،تحظر أي إهانة
ريا إىل أن من يتعدى
بأي وســيلة أو طريقة لالتحاد القاري ،مش ً

15

الهولندي �ضحى برب�شلونة ..دي ليخت
يوافق على عر�ض مغ ٍر من يوفنتو�س..

األمناء  /متابعات :

اقرتب الالعب الهولندي ماتياس دي ليخت ،نجم فريق أياكس أمسرتدام
من غلق باب التكهنات حول مصريه يف املوســم الجديد ،يف ظل الرصاع
املشــتعل بني أكرث من نا ٍد يف الشهور القليلة املاضية عىل الفوز بخدمات
املدافع القوي للمنتخب الهولندي.
وكشــفت تقارير صحفية يف الساعات املاضية عن أن دي ليخت وافق
عىل عرض مغر من عمالق مدينة تورينو نادي يوفنتوس اإليطايل لالنتقال
إليه يف املوســم املقبل ،ليرتك لـ«السيدة العجوز» فقط إنهاء الصفقة مع
ناديه أياكس أمسرتدام.
وكان دي ليخت هدفا مه ً
ام يف الفرتة املاضية لفريق برشلونة اإلسباين،
حيــث كان يرغب يف الحصول عىل توقيع الالعب لتكوين ثنائية دي يونج
مع دي ليخت ،التي تألقت يف أياكس يف صفوف النادي الكتالوين.

ً
ً
توتنهام يقطع �شوطا كبريا يف مفاو�ضات
�ضم �سيبايو�س من ريال مدريد ..

ذلك ،يحصل عىل حظر ملدة عامني.
ولفتت إىل أنه يف حال تقرر معاقبة مييس ،فسيغيب النجم
األرجنتينــي عن التصفيات املؤهلة لــكأس العامل  ،2022وكذلك
كوبا أمريكا املقبلة .2020

الك�أ�س الذهبية ..املك�سيك تهزم الواليات املتحدة وحترز لقبها الثامن..

األمناء  /متابعات :
أحرز منتخب املكســيك
بطولة الكأس الذهبية للمرة
الثامنة بفوزها عىل منتخب
أمريكا غرميتهــا التقليدية
يف منطقــة الكونــكاكاف
أمريكا الشاملية والوسطى
والبحر الكاريبي1 /صفر يف
املبــاراة النهائية عىل ملعب
سولدجرز فيلد يف شيكاغو.
وسجل جيوفاين دوس
ســانتوس هــدف املباراة
الوحيد يف الدقيقة .73
وتابعت املكسيك بالتايل
تفوقها عــى أمريكا ،فمن
أصــل ســتة لقــاءات يف
مباريــات نهائيــة يف هذه
البطولة ،حسم املنتخب األول
اللقــب يف صالحه خمس
مرات.

األمناء  /متابعات :

يواصل املسؤولون يف نادي توتنهام اإلنجليزي جهودهم من أجل إنهاء
صفقة داين ســيبايوس ،العب وسط فريق ريال مدريد اإلسباين ،وفقا ملا
ذكره موقع «سبورت وتنيس».
وخطف ســيبايوس صاحب الـ  22عاما األنظار بشدة بفضل عروضه
القوية التي قدمها رفقة منتخب إســبانيا تحت  21عاما ،ما يثري عالمات
استفهام حول التصنيف الذي مينحه الفرنيس زين الدين زيدان املدير الفني
للمليك لالعب.
ســيبايوس الذي يراوده إحساس بأن له مســتقبال داخل سانتياجو
برنابيو ،يحرص عىل األرجح عىل االنضامم إىل الفريق اللندين عىل سبيل
اإلعارة ،وهــي الخطوة التي يرحب بها األرجنتيني ماوريســيو بوكيتينو
املدير الفني للسبريز.
وانضم ســيبايوس إىل ريال مدريد قادما مــن مواطنه ريال بيتيس
يف يوليو من العام  ،2017وشــارك فعليا يف  100مباراة بقميص «لوس
بالنكوس» ،يف الدوري اإلســباين ،كام شارك يف  6مباريات مع منتخب
بالده.

