
15 www.alomanaa.net

Thusday - 22 Jun 2021 - No: 1259

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

22 يونيو 2021م املوافق 12 ذو القعدة 1442هـ - العدد 1259

األمناء / متابعات :
أفلت منتخب فنزويال من الهزمية 
أمام نظريه اإلكوادوري وتعادل معه 
2 / 2 صباح اإلثنني  ضمن منافسات 
املجموعــة الثانية ببطولة كأس أمم 
أمريكا الجنوبيــة لكرة القدم )كوبا 

أمريكا( املقامة حاليا يف الربازيل.
الذي يدربه  وبدا منتخب فنزويال، 
جوزيــه بيســريو، يف طريقه إىل 
تلقــي الهزمية الثانيــة خالل ثالث 
رونالد  البديل  الالعب  لكن  مباريات، 
هرينانديــز خطف هدف التعادل يف 

الثواين األخرية من املباراة.
وافتتح آيرتون بريسيادو التسجيل 
ملنتخب اإلكوادور يف الدقيقة 39 ثم 
فنزويال عن طريق  منتخــب  تعادل 

إيدسون كاستيو يف الدقيقة 51.
اإلكوادور  منتخــب  تقدم  بعدها 
مجددا بهدف لالعــب جونزالو بالتا 
يف الدقيقة 71 لكن هرينانديز سجل 
هدف التعادل لفنزويال قبل ثوان من 
النهايــة، ليعزز آمال  إطالق صافرة 

بالده يف التأهل لدور الثامنية.
ورفع منتخب فنزويال رصيده إىل 
نقطة  حصد  قد  كان  نقطتني، حيث 
بالتعادل مع منتخب كولومبيا سلبيا 
يف الجولــة الثانية بعد أن خرس يف 

الجولة األوىل أمام الربازيل.

منتخب  أنعش  الثاين  اللقاء  ويف 

بريو، طموحاتــه يف كوبا أمريكا، 
بعدما حقق انتصــاره األول وتغلب 
2-1 عىل كولومبيا، ضمن منافسات 

املجموعة الثانية.
وتفــوق منتخــب كولومبيا من 
حيث االســتحواذ عــىل الكرة لكنه 
الثلث  يف  املطلوبة  الكفــاءة  افتقد 

األخري من امللعب.
واستغل منتخب بريو فرصته يف 
الدقيقة 17، وافتتح التســجيل عن 

طريق سريجيو بينا.

وتعادل منتخــب كولومبيا بهدف 
سجله ميجيل بورخا من رضبة جزاء 

يف الدقيقة 53.
لكن هدف الفوز ملنتخب بريو جاء 
يف الدقيقة 64، وسجله الكولومبي 
ياري مينا بالخطأ يف شباك منتخب 

بالده.
أول 3 نقاط  وحصد منتخب بريو 
له يف البطولة عــرب املباراة الثانية، 
حيث خــرس مباراتــه األوىل أمام 

الربازيل 4-0.

األمناء / متابعات :
صعًبا  فوًزا  إيطاليا  منتخب  حقق 
عــىل نظريه الويلــزي، بهدف دون 
مقابــل، يف املباراة التي جمعتهام ، 
من  الثالثة  الجولة  مواجهات  ضمن 
دور املجموعات ببطولة يورو 2020.
وعىل ملعــب األوليمبيكو، أحرز 
ماتيو بيســينا هدف املباراة الوحيد 
ويلز،  منتخب  شــباك  يف  لألزوري 
بالدقيقــة )39( من عمر الشــوط 

األول.
العالمة  إيطاليا  منتخــب  وحقق 
الكاملــة برصيــد 9 نقــاط من 3 
للمجموعة  مباريات وتأهل متصدًرا 
األوىل، بينام تجمد رصيد ويلز عند 
4 نقــاط باملركز الثاين وتأهل رفقة 

األزوري.
نفس  مــن  الثاين  اللقــاء  ويف 
عىل  ســويرسا  تغلبت  املجموعــة 
تركيــا بنتيجــة )3-1(، يف املباراة 

األوملبي،   باكو  ملعب  احتضنها  التي 
الجولــة األخرية من  لقاءات  ضمن 
مرحلة املجموعات ملنافسات اليورو.
وســجل ثالثية ســويرسا هاري 

وشــريدان   )6( ســيفريوفيتش 
شــاكريي )26، و68(، بينام سجل 
كان  الوحيد عرفــان  تركيــا  هدف 

قهوجي )62(.

األمناء / متابعات :
أنس  التونســية  الالعبة  حافظت 
الـــ 24 عاملًيا،  جابر، عىل مركزها 
يف التصنيف الجديد لالعبات التنس 

املحرتفات، الصادر امس اإلثنني.
وكانــت أنس جابر، قــد توجت 
أمس األحد، بلقب بطولة برمنجهام، 

عىل  النهايئ  الــدور  يف  بتغلبهــا 
كاســاتكينا،  داريــا  الروســية 
 5-7 بواقع  رد،  دون  مبجموعتــني 

و4-6.
صعدت  الزوجي،  تصنيــف  ويف 
أنس جابر من املركز 171 إىل املرتبة 
134 عاملًيــا، بعــد أن أدركت الدور 

النهايئ لبطولــة برمنجهام صحبة 
األسرتالية إلني برييز. 

يذكر أن أنس جابر ستشارك بداية 
من الغد يف بطولة ايســتبورن من 
فئة 500 نقطة، وتستهل مشاركتها 
ماركيتــا  التشــيكية  مبواجهــة 

فوندروسوفا.

األمناء / متابعات :
أكــد تقرير صحفي إيطايل، ، أن الربتغــايل جوزيه مورينيو، املدير 
الفني لروما، مصمم عىل التعاقد مع اإلســباين سريجيو راموس، قائد 

ريال مدريد، هذا الصيف.
وأعلن ريال مدريد رســمًيا رحيل راموس بنهاية عقده هذا الصيف، 

بعد فشل التوصل التفاق حول توقيع عقٍد جديد.
وبحسب صحيفة "الجازيتا ديلو سبورت" اإليطالية، فإن مورينيو 
يحاول بشــتى الطرق إقناع راموس بقبول اللعب يف روما، حيث يرغب 

يف االستفادة من فنيات وخربات قائد ريال مدريد.
وأضافت الصحيفة، أن امليزة التي يســتند عليهــا روما، هو خصم 
50% عىل الرضائب املفروضة عىل العبي كرة القدم الوافدين من خارج 

إيطاليا.
باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يستخدم راموس القاعدة التي تم تقدميها 
يف عام 2017، والتي بفضلها ســيتعني عليه فقط دفع 100000 يورو 
مقابل جميع أرباحه بعيًدا عن إيطاليا )نفس القاعدة التي يســتخدمها 

رونالدو(.
وأوضحت الصحيفة، أن روما ســيدفع راتًبا أقل بكثري من الذي كان 
يتقاضــاه راموس يف ريال مدريد، حيث يســتعد الذئاب لتقديم عرًضا 
قمته 7.5 مليون يورو مستفيًدا من ميزة انخفاض الرضائب، بينام كان 

يتقاىض املدافع اإلسباين 12 مليون يورو، ولكن برضائب باهظة.
جديــر بالذكر أن اســم راموس ارتبــط أيًضا باالنتقــال إىل أندية 

مانشسرت سيتي وتشيليس وباريس سان جريمان.

األمناء / متابعات :
غادر عثامن دميبيل نجم برشلونة، معسكر منتخب فرنسا بعد تأكد 

غيابه عن باقي مشوار الديوك يف بطولة يورو 2020.
وذكرت شبكة "RMC" الفرنســية أن دميبيل غادر معسكر الديوك، 

صباح اإلثنني، بعدما تأكد أن إصابته يف الركبة ستبعده ثالثة أسابيع.
وكان جناح برشــلونة خرج من امللعب يف مباراة املجر املاضية بعد 

مشاركته بديال بنصف ساعة.
وفرس ديديه ديشــامب املدير الفني ملنتخب فرنسا األمر حينها بأن 

الالعب تعرض لكدمة يف أوتار الركبة.
ويتبقى للمنتخــب الفرنيس مواجهة الربتغال يف ختام الدور األول، 
وحال تأهله لدور الـ16 سيلعب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 يونيو/حزيران 

الجاري.
وافتتح أبطال العامل مشــوارهم يف يــورو 2020 بالفوز عىل أملانيا 

بهدف ثم التعادل مع املجر بنتيجة )1-1(.

�لنري�ن �ل�صديقة حتبط كولومبيا �أمام بريو وفنزويال تتعادل مع �الكو�دور يف كوبا �أمريكا 

يورو 2020 .. �إيطاليا حتقق �لعالمة �لكاملة وويلز تر�فقها لدور �ل16

�أن�س جابر حتافظ على مركزها يف �لت�صنيف �لعاملي

روما يغري ر�مو�س مبيزة رونالدو

دميبلي يغادر مع�صكر فرن�صا

رياضة


