
ـــبــــاراة بـــصـــورة مــــثـــيـــرة وكـــان ا
نـتـخب األمـريكي هـو الـذي سـنحت ا
له الـفـرص في الـبــدايـة بـيـنـمـا بـدت
ــكـســيك مــهــتــزة في الــدفــاع. وكـاد ا
كـريـسـتـيـان بـولــيـسـيـتش أن يـفـتـتح
الـتــسـجــيل في الــدقـيــقـة اخلــامـسـة
عـنــدمـا اســتــخـدم ســرعـته لــيـنــطـلق
وحيـدا بـعد تـمـريرة ذكـيـة من جوزي
ألــتــيــدور لــكـن جــيــيــرمــو أوتــشــوا
ـكــســيك تــصــدى حملــاولـته حــارس ا

بشكل رائع. 
وبـــعـــد حلـــظـــات مـــرر تـــيم ر إلى
ـهــاجم سـدد بــقـدمه ألـتــيـدور لــكن ا
ـــلــعـب وهــو في الــيـــســـرى خــارج ا
وضع انـــفـــراد بــاحلـــارس أوتـــشــوا.

وجـــــاءت أفــــــضل
فــــــــــــــــــرص
ـكــسـيك ا
فــــــــــــــــي
الـشـوط
األول
فـــــــــــــي
الدقيقة

16
عــنــدمـا
بــــــــــــــدا

الدقـيقة 24  بعـد تبـادل رائع للـكرة
مع بــغـداد بـوجنـاح داخل مــنـطـقـة
اجلـــزاء. وضـــاعف ريـــاض مـــحـــرز
العب مـانـشـسـتـر سـيـتـي الـنـتـيـجة
ـــهــارة فــرديـــة بــعــد 57 دقــيــقــة.
وحسم البديل آدم أوناس االنتصار
لـلـمنـتـخب اجلـزائري بـعـدمـا أنهى
هـجـمـة مرتـدة سـريـعـة في الـشـباك

قبل 8 دقائق على النهاية. 
وكــاد بــغــداد بــوجنــاح أن يــفــتــتح
التـسجيل لـلجـزائر في الدقـيقة 21
بعـدما استـقبل عـرضيـة قديورة من
ن لـــكـــنه ســـدد فــوق اجلـــانـب األ
الــعــارضــة بــقــلـيـل في أول فــرصـة
ـتواصل خطـيـرة. وأسفـر الـضغط ا
والـــقــوي حملــاربي الـــصــحــراء عن
تـسجـيل الـهدف األول عـبـر يوسف
الــباليـلي بـعــدمـا تـبــادل الـكـرة مع
بغداد بوجناح وسددها ببراعة في
الـزاوية الـبعـيـدة للـحـارس الغـيني.
نـتخب وفي الـشوط الـثاني دخـل ا
الــغـيــني بـنــشـاط هــجـومي مــتـوقع
إلدراك التـعـادل. وسدد مـادي كـمارا
ــتـألق رايس كــرة قــويـة أبــعـدهــا ا
مـــبــــوحلي حـــارس اجلــــزائـــر في

الدقيقة 55. 
ـــنـــتــخب وعــاقـب ريــاض مـــحــرز ا
الــــغـــيــــني بــــأحـــد أفــــضل أهـــداف
البـطولـة حينـما اسـتلم تـمريرة بن
نــاصـــر بــطــريـــقــة رائــعـــة مــراوغًــا
ــدافع قـــبل أن يــســـدد بــثـــقــة في ا
الشباك مـسجلًا الـهدف الثاني في
الـــدقـــيـــقــة 57. وجنح الـــبـــديل آدم
أونــاس فـي قـتـل األمـال الــغــيــنــيـة
بـإحــراز الـهــدف الـثــالث مـســتـغــلًـا
عـرضـية أرضـيـة من يـوسف عـطال
ليضعها مباشرةً في شباك إبراهيم
كــونـي حـارس مــرمـى غــيـنــيــا في
نتخب الغيني الدقيقة 82. وفشل ا
في اختراق الدفـاع اجلزائري الذي
بـــدا صــــلـــبًـــا كــــعـــادته طـــوال الـ4
مباريات التي خاضـها في البطولة
حـتى اآلن حيث لم تـسـتقـبل شـباك

اخلضر أي هدف.
مدغشقر تقصي الكونغو

ابــتــســمت ركالت الــتــرجــيح (4-2)
لــصــالح مــنــتــخب مــدغــشــقــر أمـام
الكونـغو في مبـاراتهمـا التي جرت
اول امـس األحـــــد عــــــلـى مـــــلــــــعب
اإلســكــنـدريــة لــيــحــسم تــأهــله في
مـــفــاجـــأة مـــدويـــة إلى الـــدور ربع
الـنــهـائي من كـأس األ األفــريـقـيـة
اجلـاريـة في مـصـر حـالـيـا. وانتـهى
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هنأ أندريه راجوليناز رئيس جمهورية مدغشقر العبي منتخب بالده بالتأهل للمرة األولى في التاريخ لدور الثمانية ببطولة كأس أ أفريقيا لكرة القدم. 
نتـخب الكونغولي  2 / 4 بركالت الـترجيح بعـد انتهاء الـوقت األصلي واإلضافي وتأهل منـتخب مدغشقـر لدور الثمـانية بفوزه اول امس األحـد في دور الستة عـشر على ا

بهدف لكل فريق. 
باراة لتحفيزهم وتشجيعهم علي الفوز.  وكان رئيس مدغشقر اجتمع بالعبي منتخب بالده قبل ا

نتـخب مدغـشقر عن سـعادته الـشديدة ديـر الفـنى  وأشاد رئـيس مدغـشقر بـالروح الـعاليـة واألداء الرجـولي لالعبي مـنتخب بالده. الى ذلك أعـرب الفـرنسي نيـكوال ديـبوى ا
بـاراة التي أقيمت بيـنهما. وتعـادل الفريقان في قراطية بـركالت الترجيح في ا بصعود فريـقه إلي دور الثمانيـة لكأس األ األفريقـية بعد الفـوز على منتـخب الكونغو الـد

دغشقر تأهله بركالت الترجيح بنتيجة 4-2. الوقت األصلي واإلضافي بنتيجة 2-2 بينما حسم منتخب ا
درجات ة الالعب سـبب ما وصلنا إليه حتـي اآلن". وأضاف: "وجود رئيس مدغشقر أنـدريه راجولينا في ا ـباراة: "اإلصرار وعز ـؤتمر الصحفي عقب ا وقال ديبوي في ا

كان له مفعول السحر. كان وجوده حافزا كبيرا لالعب الذين أدخلوا السعادة على شعب مدغشقر".
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هنـأ الـرئيـسي األمـريكي دونـالـد ترامب
مــنـتــخب بالده لــلــسـيــدات لــكـرة الــقـدم
بــالــفــوز بــبــطــولــة كـاس الــعــالـم. وقـال

ترامب فـي تغـريـدة نشـرهـا عبـر حـسابه
ــوقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي الـرسـمي 
عـــلى اإلنــتـــرنت "تـــويــتـــر" ذكــر فـــيــهــا:
"التـهـنـئة لـلـمنـتـخب األمـريكي لـسـيدات
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نـتـخب غـيـنـيا أن اخلـسـارة أمـام اجلـزائر ـديـر الـفـني  ـدرب البـلـجـيـكي بـول بوت ا أكـد ا
بثالثـيـة دون رد في دور السـتـة عشـر بـبطـولـة كأس األ األفـريـقيـة الـتي تضـيـفهـا مـصر
ؤتمـر الصحفي عـقب اللقـاء إن األخطاء الـصغيرة أدت ة. وقال بـوت في ا حـاليا كانت مـؤ
إلى اسـتقـبال هدف الـتقدم عن طـريق يوسف باليلي وازدادت األخـطاء في الشـوط الثاني.
وأشــار إلى أن العــبه ســولي كـابــا كــان يـعــاني اإلجــهـاد ولــذلك رفض إشــراكه في لــقـاء
ـواجـهة ضـد اخلضـر سـتكـون صـعبـة. وأكمل: اجلـزائر مـؤكـدا أنه كان يـدرك جـيدا أن ا
باراة بتـركيز كبـير حاولنا وقف هـجماتهم والحت لـنا فرصة فـشلنا في تـرجمتها "بدأنـا ا
نـتخب اجلـزائري صعب عـلينـا من مهـمتنـا في العـودة في النتـيجة ألنه إلى هدف. تـقدم ا
فـريق يعـرف عنه أنه ال يـهـزم عنـدما يـكون الـباد بـالـتسـجيل". وعن مـسـتقـبله مع الـفريق
أوضح أنه لن يستقـيل من منصبه "إال إذا كانت رغبة الـصحفي ذلك" الفتا إلى أن هدفه
كان قـيادة غـينـيا لـلتأهـل لنهـائيـات بطـولة كـأس أ أفريقـيا احلـاليـة وبنـاء فريق تـنافسي

للمستقبل.

ـشـاركــة أروهـاسـيـنـا بـدال من  58
ريـان رافـيـلـوسـون وبـعـدهـا أجـرى
مـنـتـخب الـكـونـغـو الـتـبديـل الثـاني
ــشــاركــة بــوكـادي بــوبي بــدال من
يـوسف مـولـومـبـو بـالـدقـيـقة 67 ثم
الـتـبــديل الـثـالث بـعـدهـا بـ3 دقائق
ـشـاركــة يـانـيك بـدال من تـشـادراك
أكــولــو. وحــتى الــدقــيــقـة 72 دانت
ــنــتــخب الــســيــطــرة واألفــضــلــيـة 
مـدغـشـقـر بـنـسـبـة %51 مـقابل 49
لـصــالح مــنــتــخب الــكــونــغـو. وفي
الدقيقة 73 أرسلت كرة عرضية من
يـانــيك بـوالسي العب الــكـونـغـو من
جـــهـــة الــيـــمـــ أبـــعــدهـــا الـــدفــاع

لغاشي عن مناطق اخلطورة.  ا
ـبـاراة وفي الـدقـيـقـة 77 من عـمـر ا
يتمكن منتخب مدغشقر من تسجيل
الهـدف الـثاني بـعد انـطالقة رائـعة
من رومان ميـتانيـر من جهة الـيم
أتـبــعــهـا بــعــرضـيــة داخل مــنـطــقـة
اجلـزاء من جـهـة الـيـسـار لـيـقـابـلـها
أندرياتسيمـا برأسية سكنت أقصى
ــ فـــومي مــاتـــمــبـي لي حــارس

منتخب الكونغو. 
قـابل فـرض منـتخب الـكونـغو في ا
نتهى القوة على أحداث سيطرته 
باراة من أجل تعويض الـنتيجة ا
ـبـاراة وفي الـدقـيـقـة 90 من عـمـر ا
تمكن تشانسيل مبيمبا من تسجيل
هـدف الـتعـادل بـعـد أن حـول الـكرة
الـعرضـيـة بـرأسه في مـرمى حارس

الــوقت األصـلـي لـلـمــبـاراة بــتـعـادل
نتـخب 2-2 حيث تـقدم إبـراهيم ا
ـنتـخب مدغـشقـر في الدقـيقة آمادا 
9 قبل أن يـتعـادل منتـخب الكـونغو
من خالل ســـيــدريـك بــاكـــامـــبــو في
الدقـيقة 21 وفي الدقـيقة 77 تمكن
فـانـيـفـا أنـدريـاتـسـيـمـا من تـسجـيل
ـنـتـخب مـدغـشـقـر الـهـدف الــثـاني 
قـبل أن تـتعـادل الـكونـغـو بـالدقـيـقة
90 عـن طـريق شـانــسـيل مــبـيــمـبـا.
باراة قوية من جانب جاءت بداية ا
مــنــتــخـب مــدغــشــقــر الــذي فــرض
ســيـطــرة قــويــة عــلى مــنــطـقــة خط
الــوسط وحــصـل أكـثــر مـن ضــربـة

لعب.  حرة في أماكن متفرقة با
وهــدد مــنــتــخـب مــدغــشــقــر مــرمى
الــكـونــغـو في الــدقـيــقـة 8 من عـمـر
ـــبــــاراة من خـالل ضـــربــــة حـــرة ا
ســددهـــا أنــدريـــا لــكـن مــاتـــامــبي
حارس الكـونغـو أمسك بالـكرة على

 . مرت
واصل مـنـتـخب مـدغـشـقـر سـيطـرته
باراة وفي الدقيقة 9 شهدت على ا
تـسجـيل إبـراهيم آمـادا هـدفًا رائـعًا
من صــاروخـيــة أطـلــقـهــا من خـارج
مـنـطـقـة اجلـزاء وذلك بـعـد تـمـريرة

من الالينا نومينياناهاري. 
وبــعـد الــهــدف بــدت ثــقــة عــنــاصـر
منتخب مدغـشقر واضحة في أرض
ــلــعب بــيــنــمــا تــراجع مــنــتــخب ا
الــــكـــونــــغــــو وسط هــــدوء تـــام في
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كرة القدم عـلى الفوز بـكأس العالم. أداء
رائع ومثير.

ـنـتـخب  أمـريـكـا فـخــورة بـكن". وتـوج ا
األمــريــكي بــلـقب بــطــولــة كــأس الــعـالم

منتخب امريكا
بكرة القدم
حلظة فوزه
دونالد ترامببكأس العالم
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دة 10 دقائق كاملة.  باراة  ا
وفي الــدقــيــقـة 21 تــمــكن مــنــتـخب
الكونـغو من تسـجيل هدف الـتعادل
من عــرضـــيــة من اجلــهـــة الــيــســار
أرسلـها جنونـدا موزينـجا لـيقابـلها
سـيـدريك بـاكـامـبـو بـرأسـيـة مـتـقـنـة
ســـكــنـت يــســـار حـــارس مـــنــتـــخب
مـدغــشــقـر مــيـلــفــ أدريـان. الحــقـا
حـاولت عـنـاصـر مـنـتـخب مـدغـشـقر
البـحث عن تسـجيل الـهدف الـثاني
من خالل امتـالك الكـرة بشـكل كبـير
ولـــكـن دون خـــطــــورة عـــلـى مـــرمى
الــكــونــغــو الــذي حــاول الــوصـول
ـلـغـاشـي عـبـر الـهـجـمات لـلـمـرمى ا
ـرتـدة حـتى انـتـهى الـشوط األول ا

بالتعادل 1-1. 
وفي الشوط الـثاني أجرى مـنتخب
الكونغو تبديال بخروج ميشاك بدال
من مـوكي وأظـهـر أفـضـلـيـة كـبـيـرة
عـلى عـكس الـشـوط األول من خالل
الـسيـطـرة عـلى منـطـقـة خط الوسط
بالـتمـرير الـكثـير ومـحاولـة البحث
عن ثــغـرات في دفـاع مــدغـشـقـر. في
الــدقـيــقـة 56 قــاد جـيــروم مــومـري
هـــجـــمــة بـــشــكـل مــنـــظم أتـــبــعـــهــا
بـتـصــويـبـة من عـلى حـدود مـنـطـقـة
جــزاء الـكـونــغـو أبـعــدهـا احلـارس
لــتـرتــد الـكــرة إلى كـارلــوس أنـدريـا
الــذي صــوب فــمـــرت كــرته بــجــوار
ن. وأجـــرى مـــنــتـــخب الـــقــائـم األ
مـدغـشقـر تـبـديله األول في الـدقـيـقة

آدم أوناس
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هز جوناثان دوس سانتوس الشباك
ـكسيك الفوز في الدقيقة 73 ليمنح ا
ـــتـــحـــدة في 0-1 عـــلى الــــواليـــات ا

نهائي الكأس الذهبية. 
ومنح االنتصار عـلى حامل اللقب في
ـكـســيك لـقـبــهـا الـثـامن شـيـكــاغـو ا
لـتـعـزز رقــمـهـا الـقـيــاسي في بـطـولـة
أمـــريـــكـــا الـــشـــمـــالـــيـــة والـــوســـطى
. والــكــاريــبي الـــتي تــقــام كل عــامــ
ـكــسـيك مــنـذ مــنـتـصف وسـيــطـرت ا
الــشــوط الــثــاني وســجــلت هــدفــهــا
عندما تـلقى دوس سانتـوس تمريرة
بــكــعب الـــقــدم من راؤول خــيــمــنــيــز

ليسدد في الشباك.
ـــنــتــخب األمـــريــكي عــلى  وحــصل ا
سـلــسـلــة من الـركالت الــركـنــيـة قـرب
الـنـهـايــة وفي الـدقـيـقـة 87 تـسـبـبت
واحدة في فوضى داخل منطقة جزاء
ــكــســيك لــكن هــيــكــتــور مــوريــنــو ا
تـصـدى لــتـسـديــدة بـوجـهه لــيـحـافظ

لبالده على تقدمها. 
ــتـــحــدة بــكل وهــاجــمـت الــواليــات ا
العـبــيــهـا خالل دقــيـقــتــ من الـوقت
ـكسيك احملتسب بـدل الضـائع لكن ا
صمـدت لـتسـتـعيـد اللـقب الـذي فازت
وبـــــدأت به آلخـــــــر مــــــرة في 2015. 
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مــدغـشــقـر.  وفـي الـشــوط اإلضـافي
األول ضغط مـنتـخب الكـونغـو بكل
قـــــــوة وسـط تـــــــراجـع وحـــــــذر من
منتخب مدغشـقر ليتمكن من فرض
االستحواذ بـنسبة %52 مقابل 48
لـصــالح مــنــتــخب مــدغــشــقـر. وفي
الدقـيـقة  98عادت خـطـورة منـتخب
مــدغـشـقـر لــلـظـهـور مـن جـديـد بـعـد
تــصـويـبــة من رومـان مـيــتـانـيـر من
خارج منـطقـة اجلزاء أبعـدها فومي
مـاتـامـبي حـارس الـكـونـغـو بـبـراعة
. وقبل نهاية لركنية من جهة اليم
الشوط اإلضافي األول كـاد منتخب
الكـونـغو أن يـسجل الـهدف الـثالث
عـن طــريق رأســيــة من تــشــانــســيل
مبيمبا ولـكن أبعدها أدريان حارس
مـــدغـــشـــقـــر. ومع بـــدايـــة الـــشـــوط
اإلضـــافي الـــثـــاني جـــاءت بـــدايـــة
اخلــطـورة بـتــصـويـبـة مـن بـاسـكـال
رازاكـانــانـتــيـنــيـانــا العب مـنــتـخب
ـرمى. الحـقا مـدغـشقـر مـرت أعـلى ا
انـحـصـر الـلـعب خالل أغـلب فـترات
الشـوط اإلضافي الثـاني في منـطقة
ــــلـــعـب في ظل الــــتــــحـــفظ وسط ا
الدفـاعي الشـديد من جـانب عنـاصر
كل مــنـتــخب خــوفـا من ارتــكـاب أي
أخـطــاء. وفي الـدقــيـقـة 116 جـاءت
تصويـبة من جـاكويز مـاغوما العب
منـتخب الـكونـغو من خـارج منـطقة
اجلـزاء جـهــة الـيـسـار مـرت بـجـوار
الــقـــائم األيـــســر قـــبل أن تــنـــتــهي
األشواط اإلضافـية أيضـا بالنـتيجة
نفـسـها 2-2 لـيحـتـكم الفـريـقان إلى
ركـالت الــتـرجــيـح. سـجـل مــنـتــخب
مـدغــشـقـر الـركــلـة األولى عن طـريق
إبـراهــيم صــامــويل أمــادا بــيــنــمـا
أضـاع مــنـتــخب الـكــونـغــو الـركــلـة
األولى عن طريق مارسيل تيشيراند

رمى.  سددها أعلى ا
وتمكن مـدغشقـر من تسجـيل الركلة
الـثانـية عن طـريق رومـان ميـتانـير
كـمـا سـجل الـكـونـغـو أيـضـا الـركـلـة
الثانية عن طريق سيدريك باكامبو.
وســجل تــومـاس الــركــلــة الــثــالــثـة
ـدغــشــقــر قــبل أن يــســجل أيــضـا
جــوزيه مــبــوكــو الــركــلــة الــثــالــثــة
لـلــكــونــغــو ثم ســـــــــجل مــنــتـخب
مـدغشـقـر الركـلـة الرابـعـة عن طريق
جــيــروم مــــــــومــري بــيـنــمــا أهـدر
مـنـتـخب الـكـونغـو الـركـلـة الـرابـعة
لـيــتــأهل مــنـتــخب مــدغـشــقــر لـربع
نــهــائي الــكــان بـــركالت الــتــرجــيح

بنتيجة 4-2.
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دخل آدم أوناس جنم منتخب اجلزائر بقوة سباق هداف كأس
األ األفريقية 2019 بعدما رفع رصيده إلى 3 أهداف في

البطولة. 
وسجّل أوناس هدفا رائـعا للجزائر قبل نهاية مباراة غينيا
مساء اول امس األحـد في ثمن نهائي دور الـستة عشر
ببـطـولة كـأس األ األفـريقـيـة التي تـسـتضـيـفهـا مـصر
حــالــيــا. وسـجـل أونـاس هــدفــ في مــبــاراة تـنــزانــيـا
الـسابـقـة في خـتـام دور اجملمـوعـات بـالبـطـولـة قبل أن
يــضـيف هـدفـه الـثـالث ضــد غـيـنــيـا في الـلــقـاء الـذي
انـتـهى بــفـوز "مـحـاربــو الـصـحــراء" بـثالثـيـة نــظـيـفـة
وتأهلـهم للدور ربع النهائي. ويتقاسم صدارة هدافي
ـا الـسـنـغـالي سـاديـو مـاني والـنـيـجـيري الـكـان حـالـيً
أوديــون إيـجـالــو والـكـونــغـولي ســيـدريك بـاكــامـبـو

بجانب آدم أوناس برصيد 3 أهداف.

أندريس جواردادو مـستـعدًا لـتحويل
تــمـــريــرة عــرضـــيــة من الـــيــســار في
الـشبـاك لـكن بـول أريـوال ظـهـر فـجأة

لينقذ الكرة في الثانية األخيرة. 
واشـتــعـلت األمــور بـعـد االســتـراحـة
ــهـــاجم عـــنـــدمــا احـــتك مـــوريـــنـــو 
ــتـحـدة ألـتــيـدور وتـدخل الـواليـات ا
ويــســتـون مــكــيــني ســريــعـا وجتــمع

العديد من الالعب اآلخرين.
ومن ركلة ركـنية أمـريكـية في الدقـيقة
51 سدد جوردان مـوريس برأسه لكن
جـواردادو أبــعـد الــكـرة مـن عـلى خط

رمى.  ا
وتـابع مكـيـني الـكـرة لكـنـهـا ارتـطمت
بــــالـــدفــــاع وطــــالب األمــــريـــكــــيـــون
سة يد باحتساب ركلـة جزاء بسبب 
لـكن احلــكم أشـار بـاســتـمـرار

اللعب. 
ـــــــــنـــــــــتـــــــــخب وزاد ا
كـسـيـكي من إيـقاعه ا
عـــلى نـــحـــو مــفـــاجئ
وبـعـد أن صـنع عـددا
من الـــــفـــــرص جنح
دوس ســــانـــــتــــوس
أخيرا في التسجيل
لـيــضع فـريــقه عـلى

طريق االنتصار.
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قـال مرتضـى منصـور رئيس الـزمالك اول امس األحـد إنه قضى ليـلة حـزينة
ـة أمـام جـنـوب إفـريـقـيا (0-1) وتـوديع ـصـريـ بـعـد الـهـز مـثل كل ا
الــفـراعـنـة لـكــأس أ إفـريـقـيـا 2019 مـن ثـمن الـنـهـائي. وأضـاف
مـرتـضى في تـصـريحـات لـلـمـوقع الرسـمي لـلـزمـالك أن الـدولة
صـري ودع البـطولـة سريـعًا ـنتـخب ا وفـرت كل شيء لكن ا
مــلـقــيًــا بـالــلـوم في ذلـك عـلى اجلــهـاز الــفــني و"اخـتــيـاراته
السـيـئـة". وأكـد رئـيس الـزمـالك أنه "حـذر مـرارا وتـكرارا
من ســقـطــات أجـيـري وهــاني رمـزي" وكــانت الـنـتــيـجـة
خروج مصـر من البطولة. وتابع: "أشفق على هاني أبو
ـا يحـدث حـوله حيث أن أعـضاء ريـدة وقـد حذرته 
مــجـلس إدارة احتــاد الـكــرة غـيــر مـتـاحــ لـلــعـمل
ويــــركــــزون في اإلعالم فــــقـط حتت إمــــرة رئــــيس
الشركـة الراعية". وواصل: "اللـقب القاري الوحيد
ــصـريـة فـي عـهـد إدارة الــذي فـازت به الــكـرة ا
االحتــاد احلــالـــيــة كـــان من نـــصــيب الـــزمــالك
(الــكــونـفــيــدرالــيــة اإلفـريــقــيــة)".  وخــتم بــقـوله:
"اخـتيـارات أجيـري كـانت سيـئة وهـو نـقمـة مثل
جــروس (مـدرب الـزمــالك الـســابق).. تـعــامـله مع
مـباراة جـنوب إفـريقـيا كـان سيـئًا أيـضًا ما أدى

ة في الدقائق األخيرة". إلى الهز
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سجـلت اجلـزائر فـوزا مـقنـعا (3-0)
عـــلـى غـــيـــنـــيـــا لـــتـــتـــأهل إلى دور
الـثـمـانـيـة في كـأس األ اإلفـريـقـيـة
2019 اول امس األحـد بـعـد عـرض
عـزز وضـعــهـا كـأبـرز مـرشح إلحـراز
الـــــلــــــقب عــــــقب
اخلــــــــــــــــــــروج
صر فـاجئ  ا
صــــــاحــــــبــــــة
الــــضــــيــــافـــة
ــــــــغـــــــرب. وا
وافـــــــــتــــــــــتح
يــــــــــــــــــــوســف
الـــــــــــبـاليـــــــــــلـي
التـسجيل في

الـتـاسع في الـبـطـولـة بفـضـل ثالثـية
إيـــفـــرتــون وجـــابـــريـــيل جـــيـــســوس

وريتشارليسون. 
وأبرزت مـعظم الـصحف احملـلية
بهـر لـ"السـيلـيساو" األداء ا
رغم افــتـقــاد الــنــجم األبـرز
نــيـمــار دا ســيـلــفــا بــسـبب

اإلصابة. 
O Esta-) وشـددت جـريـدة
(do de Sao Paulo
الـيـوميـة عـلى أن
ـــــنــــتـــــخب "ا
الــــبـــرازيــــلي
عــاد لـــيــفــوز
مجددا بـلقب
كوبا أمـريكا
على ملعبه
ويــــعــــوض
غـــــــــيـــــــــاب
نـــــيـــــمــــار".
ومــــــــــــــــــــــــن
جــــانــــبــــهـــا
ذكَـرت جـريدة
(O Globo) بـــــــــأن
هذا اللقب هو األول
تيتي 'على للمدرب '
ـدير الـفـني مـقـعـد ا
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تغـنت الصـحافـة الـبرازيـليـة بتـتويج
منـتـخـبهـا بـلـقب كـوبا أمـريـكا 2019

بــعــد الــفـــوز في الــنــهــائي اول
امس األحـد عـلى بـيـرو (3-1)
حـــيث كـــان الــعـــنـــوان األبــرز
"عـــودة الــــبـــطـل" في إشـــارة
لــتـحــقــيق هــذا اإلجنــاز بــعـد

غياب 12 عاما. 
وعـــــــنــــــونـت جــــــريـــــــدتــــــا

(Globoesporte)
(Lance)و
الريـاضـيـتـان "لـقد
عاد البـطل!" وهو
الــــهــــتــــاف الـــذي
رددته ألسنة آالف
اجلـمـاهيـر الـتي
احـــــتــــشـــــدت في
مــــــــــــــدرجـــــــــــــات
(ماراكانـا). بيـنما
أكــــــدت جــــــريــــــدة

Folha de Sao)
Paulo)  أن هـــــــــــــــذا
التتويج "يـؤكد الهـيمنة
البـرازيلـيـة على الـقارة
خالل هــــــذا الـــــقـــــرن"
وذلك بعد حصد اللقب

W¹—UI « WMLON UÐ qH²% WOK¹“«d³ « W U×B «
ـثــابـة لـلــبــرازيل وأنه يــعـتـــــــــبــر 
"تعـويض" عن "صـدمـة احلـقـيـــــــــقة"
بـتــوديع مــونـديــال روســيـا الــصـيف
ــاضي عــلى يــد بــلــجـيــكــا في ربع ا
الـنــهــائي. واكــتــــــــســحت الــبـرازيل
اجلــــــــوائـز الـفـرديـة لـكـوبـا أمـريـكـا
2019 بــعـــدمـــا تــوجت بـــالـــلـــــــــقب

التاسع في تاريخها. 
وفـاز مـنـتـخب الـسـيـلـيـسـاو بـجـائـزة
الـلـعب الـنـظــيف حـيث حتـصل عـلى
ـــلـــونـــة في أقل عـــدد مـن الـــكـــروت ا

البطولة. 
في الـــــوقت ذاته فـــــاز الــــبــــرازيــــلي
أليسون بـيكر بجـائزة أفضل حارس
مــرمى بــعـدمــا تــلـقـى هـدفًــا وحــيـدًا

خالل 6 مباريات. 
أما اكتشـاف البطـولة "إيفـرتون" فقد
فــاز بــجـائــزة هــداف كــوبــا أمــريــكـا

برصيد 3 أهداف. 
ورغم تــسـاويـه مع بــاولـو جــيــريـرو
جنم بـيرو إال أن األخـيـر سـجل ركـلة

جزاء ضمن أهدافه الثالثة. 
وفــاز داني ألــفــيـس قــائــد مــنــتــخب
الـســامـبــا بـجــائــزة أفـضل العب في
البـطولـة ليـواصل تعـزيز أسـطورته
بـاعـتــبـاره أكـثـر الالعــبـ في تـاريخ

كرة القدم حتقيقًا للبطوالت.

للـسـيـدات لـلمـرة الـثـانيـة عـلى الـتوالي
والـرابــعــة في تــاريـخـه اول امس األحـد
ـنـتـخب الـهـولـندي 2/ بـعد فـوزه عـلى ا
ـبـاراة الـنـهـائـيـة. وافتـتـحت صـفـر في ا

ميجان رابـينو الـتسجـيل من ركلة جزاء
 احتـسابـهـا بعـد تدخل حـكم الـفيـديو
ــســاعــد في الــدقــيــقـة 61. وبـعــد ذلك ا
بثمـاني دقائق ضاعـفت روز الفل الفارق
لتضيف أمـريكا الـلقب الرابع بـعد الفوز

به في 1991 و 1999و2015.
ولم يـسـبق لـلمـنـتـخب الـهـولـنـدي الذي
تـوج بـطال ألوروبـا في 2017 الـتـتـويج
بلـقب كأس الـعـالم حيث كـانت هذه هي
ـــشـــاركـــة الـــثـــانـــيــة لـه بـــعـــدمــا ودع ا
ـاضــيـة من دور مـنــافـســات الـنــسـخــة ا

الستة عشر. 
نـتخب األمـريكي صعـد للـمباراة وكان ا
الــنـــهــائـــيــة بــعـــد تــصــدره اجملـــمــوعــة
السـادسـة بـرصـيد تـسع نـقـاط ثم تـغلب
على إسبانيا 1 / 2 في دور الستة عشر
ثم على فرنسا 1/ 2 في دور الثمانية ثم
عـــلى إجنــــلـــتـــرا 1 / 2 في الـــدور قـــبل
نتخب الـهولندي النهائي. فـيما صعـد ا
لــهـذا الــدور بــعـدمــا تــصـدر اجملــمــوعـة
اخلامـسـة بـرصـيد تـسع نـقـاط ثم تـغلب
نـتـخب الـيـابـاني في دور الـسـتة عـلى ا
عشر 1 / 2 ثم على إيطاليا 2/ صفر في
دور الثمـانية ثم تـغلب على الـسويد / 1

صفر في الدور قبل النهائي.
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أبـــرز االحتــاد الـــدولي لـــكــرة الـــقــدم
"فــيــفـا" واالحتــاد األفــريــقي لــلــعــبـة
"كــاف" بــلــوغ مـــنــتــخــبي اجلــزائــر
ومدغشـــــــقر ربع نهائي بطولة كأس
األ األفـريــــــــــقـيـة الــتي تـضـيــفـهـا

مصر. 
ـــنـــتـــخـــبــان دور الـ 16 من وعـــبـــر ا
الــبـطــولــة الـقــاريــة إذ فـاز مــنــتـخب
اجلـزائـر 0-3 عـلى نــظـيـره الــغـيـني
بينـما انـتصر مـنتخـب مدغشـقر على
ــقـــراطــيـه بــركالت الـــكــونـــغــو الـــد
الترجيح بنتيجه 2-4 عقب تعادلهما

.2-2
وكتبت الصفحة الرسمية للفيفا عبر
مــوقع تـــويــتــر: "مــنـــتــخب اجلــزائــر
يواصل التفـوق واالنتصـارات ويعبر
غيـنـيا بـثالثيـة مـبهـرة لـيتـأهل لربع
الـنـهـائي عن طــريق باليـلي مـحـرز

وأوناس". 
وأضافت: "حـتى اآلن اجلـزائـر أفضل
هجوم بـ 9 أهداف مـسـجلـة وأفضل
دفــاع دون أهــداف في شــبــاكه". وفي
تـغــريـدة أخــرى لـلــفـيــفـا قــال: "تـأهل

ـنـتــخب مـدغـشـقـر إلى ربع تـاريـخي 
ــشــاركــة األولى بــعـد الــنــهــائي في ا
التـعادل 2-2 ثم الفوز (2-4) بركالت
الــــــتـــــرجـــــيـح عـــــلى الــــــكـــــونـــــغـــــو

وقراطية".  الد
فيـما غـرد الكـاف عبـر تويـتر بـالقول:
"مـحـاربــو الـصـحـراء هـم الـوحـيـدون
ستـمرون في احلـفاظ على شـباكهم ا
نظيفة وبالعالمة الكاملة بعد خروج

الفراعنة وأُسُود األطلس". 
كمـا نـشـر الكـاف: "مـنـتخـب مدغـشـقر
يــكــتب الــتـــاريخ بــأقـــــــــدام العــبــيه
ويـتـأهل إلى الــدور ربع الـنـهـائي في
أولى مـــــشـــــاركـــــاتـه في كـــــأس األ

األفريقية!". 
ـــنــتــخب اجلــزائــري يــشــار إلى أن ا
صــعــد لــدور ال16 بــعــد مـــا تــصــدر
اجملـمـــــــــوعـة الــثـالـثــة كـمــا تـصـدر
مــــــنــــــتــــــخـب مــــــدغــــــشـــــــــــــــــــقـــــر
اجملـــــــــموعة الثـانية في ح تأهل
مـــنـــتـــخـــبي غـــيـــنــيـــا والـــكـــونـــغــو
ـنتخبات قراطـية ضمن أفضل ا الد
ــركـز الــثـالث في دور الـتي احــتـلت ا

اجملموعات. جابرييل جيسوس


