
تعادل املنتخب القطري في مباراته 
األولى بنهائيات كوبا أمريكا 2019 
املقامة بالبرازيل، وذلك مع منتخب 
باراغواي بنتيجة )2-2(، على ملعب 
»ماراكانا«، ضمن منافسات املجموعة 
الثانية. وأحرز أوسكار كاردوزو )4( 
من ركلة جزاء ودرليس جونزاليس 
)56( هدفي ب��اراج��واي، فيما سجل 
املعز علي )68( وخ��وخ��ي بوعالم 

)77( هدفي قطر.
وتضم املجموعة أيًضا املنتخب 
الكولومبي، ال��ذي ف��از مساء أمس 
ال��س��ب��ت، على نظيره األرجنتيني 
بهدفني نظيفني، ليتصدر املجموعة 
برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من 

قطر وباراجواي.
سانشيز: نستحق التعادل

وأكد اإلسباني فيليكس سانشيز، 
املدير الفني ملنتخب قطر أن بطل آسيا 
استحق ه��ذه النتيجة، بعد أن كان 
متأخًرا بهدفني نتيجة توتر البداية 

من الالعبني.
 وأكد امل��درب اإلسباني في مؤمتر 
صحفي عقب اللقاء ال��ذي احتضنه 
ملعب »امل��اراك��ان��ا«، »ب��دأن��ا شوطي 
اللقاء بنوع من التوتر، واستقبلنا 
هدفني في بدايتهما، وه��و أم��ر مقلق 

وعلينا حتسينه«.
وأوضح »رغم ذلك رد فعل الالعبني 
كان طيًبا، وبدأنا الدخول في اللقاء 
تدريجيا، ثم حققنا في النهاية تعادًل 

مستحًقا نظًرا ملا قدمناه«.
وأض�����اف س��ان��ش��ي��ز »ال��ن��ت��ي��ج��ة 
النهائية عادلة. نستحق النقطة التي 

حصدناها«.
وأكد أنه على الرغم من أن لعبي 
ب��اراغ��واي ضغطوا م��ن األم���ام منذ 
ب��داي��ة اللقاء وحتصلوا على ركلة 
ج��زاء وه��دف في بداية كل ش��وط، إل 
أن »العنابي« القطري ك��ان األفضل 
وامل��س��ي��ط��ر، واس��ت��ط��اع أن يحقق 

التعادل في الشوط الثاني.
 وأردف املدرب اإلسباني »الفريق 
أظهر قدرته على العودة في النتيجة، 
وصنعنا فرًصا للتسجيل، وتعادلنا 
في النهاية. ننظر لألمر بإيجابية 

كبيرة، ول��ك��ن ل يجب نسيان أننا 
اس��ت��ق��ب��ل��ن��ا ه��دف��ني ك���ان ب��اإلم��ك��ان 

تالفيهما«. وأك��د صاحب ال�43 عاما 
أنه سيبدأ من اآلن التحضير للمواجهة 

املقبلة املهمة، مساء الثالثاء، أمام 
كولومبيا التي تتصدر املجموعة بعد 

فوزها على األرجنتني بثنائية نظيفة.
وأردف »كولومبيا ق��دم��ت أداًء 

رائًعا أمام األرجنتني. هو فريق ميتلك 
العديد من نقاط القوة، ونقاط ضعف 

قليلة. سنحاول أن نكون ن��ًدا قدر 
استطاعتنا«.
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املعز علي سجل الهدف األول للعنابي

بداية قوية للعنابي أمام باراغواي في كوبا أميركا

فوز عريض إليطاليا 
على إسبانيا في 

بطولة أوروبا حتت 
21 سنة

ح��ق��ق املنتخب اإلي��ط��ال��ي ف���وزاً 
كبيراً على نظيره منتخب إسبانيا 
بثالثة أه��داف مقابل هدف في إطار 
بطولة أوروب��ا حتت 21 سنة التي 
تستضيفها إيطاليا وس��ان مارينو 

حتى الثالثني من الشهر احلالي.
أقيمت امل��ب��اراة م��س��اء األح���د في 
اجلولة األول��ى من املجموعة األولى 
واستضافتها مدينة بولونيا ووضع 
دان��ي سيبايوس لع��ب ري��ال مدريد 
منتخب إسبانيا في املقدمة في الدقيقة 
التاسعة، قبل أن ي��ع��ادل فيدريكو 
كييزا النتيجة عقب إح��رازه الهدف 
األول للمنتخب اإليطالي في الدقيقة 
36 ثم أض��اف الالعب ذات��ه الهداف 
الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يتمكن 
ل��وري��ن��زو بيليغريني لع��ب روم��ا 
من إح��راز الهدف الثالث ألصحاب 

األرض.
وضمن املجموعة ذاتها فاز املنتخب 
البولندي على نظيره البلجيكي 
)3-2(، أحرز أرون ليا الهدف األول 
ملنتخب بلجيكا ثم تعادل سيمون 
زوركوفسكي لبولندا ف��ي الدقيقة 
26 وأضاف كريستيان بيليك ثاني 
األهداف في الدقيقة 52 قبل أن يؤكد 
سيباستيان سزميانسكي تفوق 
البولنديني بإحراز الهدف الثالث في 

الدقيقة 79.
وقبل نهاية اللقاء بست دقائق 
س��ج��ل دي���ون ك��ول��ز ه���دف بلجيكا 

الثاني.

نيمار
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كشفت تقارير صحافية إسبانية أن 
مصلحة الضرائب البرازيلية وقعت 
احلجز على 36 منشأة ميتلكها املهاجم 
البرازيلي نيمار دا سيلفا، وذل��ك في 
إط��ار التحقيقات اجلارية مع الالعب 
ح��ول مزاعم تهربه من دف��ع ضرائب 

قيمتها 16 مليون يورو.
أشارت صحيفة آس اإلسبانية، إلى 
أن املنشآت املذكورة والتي مت توقيع 
احلجز عليها تعود ملكيتها لنيمار 

وأفراد عائلته وشركاته.
وأوضحت الصحيفة أن من بني هذه 
املنشآت قصران لالعب يقيم فيهما عادة 
عندما يتواجد في البرازيل، وك��ان قد 
قام بشرائهما في 2011، بعد حصوله 
على دف��ع��ة م��ن قيمة انتقاله لنادي 
برشلونة اإلسباني قادماً من سانتوس 

البرازيلي، وهو الذى مت بالفعل في عام 
2013. وأف��ادت التقارير اإلعالمية أن 
التحقيقات اجلارية مع نيمار تتركز 
في قضية انتقاله لبرشلونة، حيث 
ذكرت آس، أن النادي الكاتالوني دفع 
40 مليون يورو لصالح شركة مملوكة 
لوالد نيمار على دفعات ثالث في 2011 

و2013 و2014.
وب��ن��اء على ذل��ك، ترسخ ف��ي يقني 
ج��ه��ات التحقيق أن ه��ذه األم���وال مت 
دفعها لالعب، ولكن عن طريق شركة 
وال���ده م��ن أج��ل التحايل على قانون 

الضرائب.
وأك��دت آس أن احلجز على منشآت 
نيمار في البرازيل هو إجراء احترازي، 
وأن الالعب ميكنه اإلقامة فيها بشكل 

طبيعي، ولكنه ل يحق له بيعها.

2019 .. فوز  الكأس الذهبية 
كبير لكوستاريكا وصعب لهايتي

حقق املنتخب الكوستاريكي فوزاً كبيراً على نيكاراغوا 
4 -صفر، وتغلبت هايتي بصعوبة على برمودا 2-1 األحد 
في اجلولة األول��ى من منافسات املجموعة الثانية ضمن 
الكأس الذهبية اخلاصة مبنطقة الكونكاكاف )أميركا 

الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي(.
وحسمت كوستاريكا نتيجة املباراة في شوطها األول بثالثية 
تناوب على تسجيلها مدافع سندرلند اإلنكليزي براين أوفييدو 
)7( ولع��ب وس��ط غوزتيب التركي سيلسو بورغيس )19( 
ولع��ب وسط جيجو يونايتد الكوري اجلنوبي إلياس أغيالر 

.)1+45(
وعززت كوستاريكا حاملة اللقب 3 مرات آخرها عام 1989، 
تقدمها ب��ه��دف راب���ع ف��ي ال��ش��وط الثاني سجله لع��ب وسط 

سينسيناتي األميركي آلن كروز في الدقيقة 75.
وفي املجموعة ذاتها، حقق هايتي ف��وزاً صعباً على برمودا 
2-1. وكانت برمودا البادئة بالتسجيل عبر مدافع سليغو 
روف��رز الويلزي دانتي ليفيروك في الدقيقة الثانية من الوقت 
بدل الضائع من الشوط األول، وردت هايتي بثنائية في الشوط 
الثاني سجلها مهاجم موسكورن البلجيكي فرانتزدي بيروت في 

الدقيقتني 54 و66.
وتقام اجلولة الثانية اخلميس املقبل، فتلعب نيكاراغوا مع 

هايتي، وبرمودا مع كوستاريكا.

36 منشأة  الضرائب حتجز على 
مملوكة لنيمار

اإلقبال اجلماهيري الضعيف
يرجح معاناة كوبا أميركا

حضور جماهري ضعيف في كوبا أميركا

متثل »أزيز قارة« األغنية الرسمية 
لبطولة ك��أس كوبا أمريكا، لكن إذا 
أردنا تفسير احلضور القليل وبشكل 
لفت لبعض املباريات، فإن الكثيرين 
في أمريكا اجلنوبية وخاصة البرازيل 
ال��دول��ة املضيفة سيرجعونه لقلة 

احلماس للبطولة.
ك����ان أح�����دث م���ص���در ل��إح��ب��اط 
بالنسبة للمنظمني خ��الل التعادل 
املثير لباراغواي 2-2 مع قطر، حيث 
أقيمت امل��ب��اراة ف��ي إس��ت��اد ماراكانا 
الذي يسع 74 ألف متفرج في ريو دي 
جانيرو أم��ام مساحات واس��ع��ة من 
املقاعد الشاغرة ذات اللونني األصفر 

واألزرق.
وحضر 19 ألف متفرج فقط املباراة 

على الرغم من تقدمي املنظمني احملليني 
تذاكر مجانية ألربعة آلف طفل، من 

أجل زيادة أعداد اجلماهير.
ول ي���زال اإلق��ب��ال الضعيف على 
امل��ب��اري��ات ميثل مصدر قلق ملنظمي 
البطولة متمثلني ف��ي احت��اد أمريكا 
اجل��ن��وب��ي��ة، ع��ق��ب ح��ض��ور 13 أل��ف 
شخص فقط في إستاد غرمييو خالل 
التعادل السلبي لبيرو أم��ام فنزويال 

في بورتو اليغري، السبت املاضي.
وح���ت���ى ج���م���اه���ي���ر ال���ب���رازي���ل 
املستضيفة، والتي تشتهر بتعاطفها 
الشديد مع املنتخب الوطني، بدت غير 
مبالية حيث لم متتلئ املدرجات عن 
آخرها في النتصار على بوليفيا، في 
املباراة األولى التي أقيمت على إستاد 

مورمبي ال��ذي يسع 66 ألف متفرج، 
حيث حضر 46 ألف متفرج فقط.

وق��د يكون ارتفاع أسعار التذاكر 
السبب في إحجام اجلماهير، وكان 
سعر أفضل املقاعد في مباراة الفتتاح 
590 ري��ال برازيلي )151 دولر(، 
بينما تتكلف تذكرة النهائي 890 ريالً 
)228 دولر(، وهو ما يقل بقليل عن 
احلد األدنى لألجور في البالد والبالغ 

998 ريالً في الشهر.
كما قد يعزى السبب أيضاً ملا يسمى 
»ب��إره��اق األح���داث الكبيرة«، حيث 
تعد ك��أس كوبا أمريكا ثالث بطولة 
رياضية كبرى تقام في البرازيل خالل 
5 أع��وام، عقب ك��أس العالم 2014، 

ودورة األلعاب األوملبية 2016.

أوروغواي تسحق اإلكوادور 
برباعية نظيفة

فرحة إدينسون كافاني بهدف أوروغواي الثاني

ح��ق��ق��ت أوروغ�������واي ف���وزاً 
ساحقاً 4-0 على اإلكوادور، في 
مباراتها الفتتاحية بكأس كوبا 
أمريكا، بعد أن تسبب طرد مبكر 
ف��ي إض��ع��اف ف���رص امل��ن��اف��س، 
وضمن للفريق احل��اص��ل على 
ال��ل��ق��ب 15 م���رة ب��داي��ة سهلة 

ملشواره في البطولة.
ك��ان��ت أوروغ�����واي متقدمة 
بالفعل 1-0 في الدقيقة 6 عن 

طريق نيكولس لوديرو، عندما 
حصل خوسيه كينتيرو على 
ب��ط��اق��ة ح��م��راء م��ب��اش��رة بعد 
مراجعة حكم الفيديو املساعد، 
بسبب ض��رب��ة ب��امل��رف��ق خ��الل 

التحام هوائي.
وت��س��ب��ب ح��ال��ة ال��ط��رد في 
الدقيقة 23 في منح السيطرة 
ألوروغ���واي، وجعل إدينسون 
ك��اف��ان��ي بتسديدة بهلوانية، 

ولويس سواريز، النتيجة 0-3 
قبل نهاية الشوط األول.

وت��راج��ع إي��ق��اع أوروغ���واي 
في الشوط الثاني اخلالي من 
األح������داث، ل��ك��ن ه��دف��اً سجله 
أرت��ورو مينا باخلطأ في مرماه 
قبل 12 دقيقة على النهاية، أكد 
حكم الفيديو املساعد صحته، 
اختتم ليلة بائسة للمنتخب 

اإلكوادوري.


