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األمناء / متابعات :
كرس املنتخب األرجنتيني، عقدة "الباز"، وحقق 
أول فوز له عىل املنتخــب البوليفي يف عقر داره 
منذ 15 عاًما، وتغلب عليه 2-1، يف الجولة الثانية 
من تصفيــات أمريكا الجنوبيــة املؤهلة لبطولة 

كأس العامل 2022.
ورغــم األداء الباهت للتانجو األرجنتيني، حقق 
الفريق انتصاره الثاين عىل التوايل يف التصفيات 
ورفع رصيده إىل 6 نقــاط، لينفرد بصدارة جدول 
التصفيات مؤقتا لحني انتهاء باقي مباريات هذه 

الجولة.
وانتهى الشوط األول من املباراة بالتعادل 1-1، 
البوليفي بهز الشــباك بهدف  حيث بادر املنتخب 
الدقيقة 24،  سجله مارسيلو مارتينز مورينو يف 
وتعادل الوتارو مارتينيز للمنتخب األرجنتيني يف 

الدقيقة 45.
ويف الشــوط الثاين، صنع الوتــارو مارتينيز 
للتانجو، باســتغالل متريرة مييس،  الفوز  هدف 
ومتريرها بــدوره إىل زميله البديل خواكني كوريا 

الذي سجل الهدف يف الدقيقة 79.
وبهذا، حقق مييس أول فــوز له عىل املنتخب 
البوليفــي يف العاصمــة الباز، ليكــرس العقدة 
التي الزمته مع املنتخــب األرجنتيني يف عاصمة 

بوليفيا.

األمناء / متابعات :
مســؤولو  يســتهدف 
يوفنتــوس، التعاقد مع أحد 
نجوم باريس سان جريمان، 
يف صفقــة مجانية، خالل 

املريكاتو الصيفي املقبل.
"كالتشــيو  موقع  وذكر 
أن  اإليطــايل،  مريكاتــو" 
يوفنتــوس مهتم بالحصول 
ســان  نجم  خدمات  عــىل 
أنخيل  األرجنتيني  جريمان، 
املريكاتــو  يف  ماريــا،  دي 

املقبل.
 33( ماريا  دي  ويرتبــط 
عاًمــا( بعقــد مع ســان 
هذا  بنهاية  ينتهي  جريمان، 

املوسم.
أن  التقريــر،  وأوضــح 
تردد  وراء  الوحيــد  الحاجز 

يوفنتوس هو تقدم النجم األرجنتيني يف العمر.
وانضم دي ماريا إىل سان جريمان يف صيف 2015، قادًما 

من مانشسرت يونايتد، بعد موسم متواضع يف أولد ترافورد.
وميكــن أن يخرج دي ماريا بشــكل مجــاين من حديقة 
األمــراء يف غضون عام، كام فعل تياجو ســيلفا الذي انتقل 
إىل تشيليس، وإدينســون كافاين الذي انضم إىل مانشسرت 

يونايتد، وتوماس مونييه الذي تعاقد مع بوروسيا دورمتوند، 
وإريك ماكسيم تشوبو موتينج الذي رحل إيل بايرن ميونيخ، 

وجميعهم هذا الصيف.
ومع ذلك، تتجه النية لدى ســان جريمــان إىل توفري عقد 
جديد للنجم األرجنتيني؛ من أجل اإلبقاء عليه لفرتة أخرى يف 

حديقة األمراء.

األمناء / متابعات :
نجــح نيــامر يف تجــاوز الظاهرة 
رونالدو وتقــدم إىل املركز الثاين خلف 
بيليه يف قامئة هدايف منتخب الربازيل 
عرب العصور بعد ثالثيته خالل االنتصار 
4-2 عــىل بــريو الليلــة املاضية يف 

تصفيات كأس العامل لكرة القدم.
جريمان  سان  باريس  مهاجم  وميلك 
اآلن 64 هدفــا متقدمــا بهدفني عىل 
رونالدو وبفــارق 13 هدفا خلف بيليه 
الذي يتصدر القامئــة برصيد 77 هدفا 

وفقا إلحصاء االتحاد الدويل )الفيفا(.
وكان تيتــي مــدرب الربازيل مرتددا 
يف مقارنة نجمــه الحايل مع الالعبني 

العظامء السابقني.
وقال "من الظلم عقد هذه املقارنات. 
ما ميكنني قوله هو أن نيامر لديه أشياء 

ال ميكن توقعها".
وتابع "إنه القوس والســهم، والعب 
الفرص.  واســتغالل  صنع  يســتطيع 

يتحسن مبرور الوقت وينضج".
ويف مبــاراة بريو عــادل نيامر ثم 

تجاوز رونالدو بهدفني من ركلتي جزاء 
قبل أن يحرز هدفه الدويل 64 يف الوقت 

املحتسب بدل الضائع.
 28 العمر  من  البالغ  املهاجم  واحتفل 
عاما باإلشــارة إىل رقم 9 بيديه تكرميا 
عىل ما يبدو لرونالدو مهاجم برشلونة 

وريال مدريد السابق.
وأحــرز نيامر، الذي خــاض مباراته 
الدولية األوىل عــام 2010، أهدافه 64 

يف 103 مباريات دولية.

األمناء / متابعات :
أكدت تقارير صحفية، صعوبة لحاق الربتغايل كريســتيانو 
رونالدو نجم يوفنتوس، مبباراة فريقه املنتظرة أمام برشلونة، 

يف بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأعلن االتحاد الربتغايل، إصابة كريستيانو بفريوس كورونا 

املستجد، حيث جاءت نتيجة اختباره إيجابية.
وذكر موقــع "توتو مريكاتو" اإليطايل، أن بروتوكول االتحاد 
األورويب لكرة القــدم، يهدد لحاق رونالدو مبباراة برشــلونة 

بدوري األبطال.
وأضاف أن نتيجة اختبار رونالدو جاءت إيجابية ، بينام مقرر 
أن تقام مباراة برشلونة يوم 28 من ذات الشهر، أي بعد 15 يوًما.
وأشار إىل أن بروتوكول اليويفا، يوضح أن املوافقة عىل عودة 
الالعب للمشــاركة باملباريات يف املسابقات األوروبية يجب أن 
تصل قبل 7 أيام، أي أن الالعب يجب أن تكون فحوصاته ســلبية 

قبل خوض أي مباراة بأسبوع.
وختم بأنه لذلك الســبب من الصعب أن يكون كريســتيانو 

رونالدو متاًحا للمشاركة أمام برشلونة.

األمناء / متابعات :
ســجل املهاجم الربازييل نيامر دا سيلفا ثالثة أهداف، ليقود منتخب 
بالده إىل قلب تأخره بهدف، لفوز كبري )2/4( عىل مضيفه البريويف،  
)صباح  األربعاء بتوقيت جرينتــش(، يف الجولة الثانية من تصفيات 

أمريكا الجنوبية لكأس العامل 2022.
ورفع املنتخــب الربازييل بذلك رصيده إىل 6 نقــاط، من انتصارين 
متتاليني، ليتصدر جدول التصفيات بفارق األهداف فقط أمام األرجنتني، 

بينام تجمد رصيد بريو عند نقطة واحدة.

مي�شي يقود الأرجنتني لفك �شفرة بوليفيا ..

يوفنتو�س ي�شتهدف �شفقة جمانية من �شان جريمان..

نيمار يتجاوز الظاهرة ويقرتب خطوة جديدة من بيليه..

حتديد �شبب �شعوبة حلاق 
رونالدو مبوقعة بر�شلونة

ثالثية نيمار تقود الربازيل للفتك ببريو 
رياضة


