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قـررت وزارة الــدفــاع اجلــزائــريـة
زيـادة عـدد الـطـائـرات اخملـصـصـة
ــشــجـــعــ إلى الــقــاهــرة لـــنــقل ا
ــبـاراة الـتي ســيـلـتـقي حلـضـور ا
فــيــهـــا مــحـــاربــو الــصـــحــراء مع
قبل في السـنغال يـوم اجلمعـة ا

نهائي بطولة كأس أ أفريقيا.
وذكــرت وزارة الـدفـاع اجلــزائـريـة
في بـــيـــان صــحـــفي "إضـــافــة إلى
بيـاننا الصـحفي ليـوم السبت 13
ـــتــعــلق يــولــيـــو/ تــمــوز 2019 ا
بـــتـــخـــصـــيص 6 طــــائـــرات نـــقل
مشجع عسـكـرية لـنقل 600 
لـلـمـنـتـخب الـوطـني لـكرة
ـناسبـة نهائي القدم 
كـــأس أ إفـــريـــقـــيــا
ستخصص 3 طائرات
نقل عـسكـرية إضـافية

لنقل 270 مشجعا".
وتــــــــابــــــــعـت: "بـــــــات
اجملــمـوع 9 طــائـرات
ليصل الـعدد اإلجمالي

للـمـشجـع إلى
870 مـــــــــن
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بدأ نيمار جونيور جنم باريس سان جيرمان الفرنسي تدريباته استعدادا للموسم اجلديد.
عـد الـبدني ـوقع الـرسمي لـنـيمـار صـورا لالعب الـبرازيـلي وهـو يؤدي تـدريبـات مـنفـردة حتت إشـراف ا ونـشر ا
شـاركة في مباريات استـعراضية للترويج دة أسبوع كامل بداعي ا عسـكر فريقه متأخـرا  للفـريق.وانضم نيمار 
يـة اخلاصة به في مسـقط رأسه بالبـرازيل.وأدى تأخر الالعب في الـعودة من البرازيل لعالمـته التجاريـة واألكاد

إلى أزمة داخل أروقة النادي الباريسي الذي أصدر بيانا رسميا يتوعد فيه نيمار جونيور بالعقوبات.
ـدير الرياضي لـلنادي الـباب أمام إمكـانية الـتفاوض حول بـيع نيمـار هذا الصيف كما فـتح البرازيلي لـيوناردو ا
في ظل ارتباط اسم الـالعب كثيـرا بالـعودة إلى فـريقه السـابق برشـلونـة.ولم يكـتف نيمـار بالـتأخـر في العودة إلى
باريـس فقط بـل أطلق تـصـريـحات تـسـبـبت في جـدل كـبيـر عـنـدما قـال إن الـفـوز مع بـرشلـونـة عـلى بـاريس سان

جيرمان 1-6 في دوري أبطال أوروبا من أفضل ذكريات مسيرته الكروية.
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أكــــــد العب الـــــوسـط الـــــيــــــابـــــاني
ـنـضم مـؤخـرًا تـاكـيـفـوسـا كــوبـو ا
لــريـال مــدريــد أنه فـخــور لــلـغــايـة
بــالـــلــعب مـع الــفــريـق األفــضل في

العالم.
ــنـــضــمــة وأكـــد أحــدث الـــوجــوه ا
لـلـميـريـنـجي في تصـريـحات لـقـناة
النادي  خالل فترة اإلعداد للموسم
دينـة مونتـريال الكـندية: اجلديـد 
"هناك شـغف كبير بـريال مدريد في
الـــيـــابــان وأنـــا فـــخـــور لــلـــغـــايــة
بانتـقالي للـعب مع أفضل فريق في

العالم".
وعـن انـــطــبـــاعـــاته األولـــيـــة حــول
ـلــكي قـال صـاحب الـ18 الــنـادي ا
عـاما إن أكـثر مـا لفت انـتبـاهه هو
الــقــيـمــة الــكــبـيــرة لــكل زمالئه في

الفريق.
وأوضـح: "األجـــــواء رائـــــعـــــة بــــ

درب والالعب وتأقلمت بشكل ا
جـيد لـلـغايـة.. عـلي أن استـغل هذه

الــفــرصــة
ولـكن علي

أيــضـا أن اســتــمــتع بـهــا ألنــهـا ال
تأتي لكثيرين".

وأ الالعـب الـذي شــارك مــؤخـرا
مع مــنــتــخـــــــــــب بالده في كــوبــا
أمـــــريـــــكـــــا 2019
بــــــــالــــــــبـــــــــرازيل
تصـريحـاته "أتعلم
الــــكـــثــــيــــر كالعب
وكــشــخص سـواء
ــــلـــــعب أو داخـل ا
خـــــارجـه. األمـــــور
تـــمــر بـــشــكل رائع

للغاية".
وكـــــــان كـــــــوبــــــو
ـعـروف في بالده ا
بــــلــــقـب "مــــيــــسي
اليـابان" وافق في
ـــاضي الـــشـــهـــر ا
عـــــلى االنـــــتــــقــــال
ـــلــكي لــلـــفـــريق ا
قــــــــسم الــــــــرديف
ـــتــد لـ5 بـــعـــقـــد 
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بــيـنــهـمــا.وقـال مــصـدر مــطـلع إن
شـرخا حـدث في عالقـة ريـنارد مع
فــــوزي لــــقــــجع رئــــيـس االحتـــاد
ــغـربي بــســبب الـكــيــفـيــة الـتي ا
ـــنـــتــخـب كــأس أ غـــادر بـــهـــا ا

. إفريقيا 2019 على يد بن
كــمـا أن لـقـجع مـسـتـاء من ريـنـارد
منـذ فتـرة إذ ظل األخيـر يؤكد في
تصريحـاته أنه غير مـعني ببلوغ
غـرب مراحل مـتقـدمة فـي الكان ا
بـعـكس رئـيس احتـاد الـكـرة الـذي

كان يصر على العودة باللقب.
ــصــدرغم بــيــان احتـاد وأضـاف ا
الــكـرة األخــيـر إال أن الــعالقـة مع
ريــنــارد مــتــدهــورة جــدا بــعــدمـا
تسبب في متاعب وانتقادات قوية
لـــفـــوزي لـــقـــجع من مـــســـؤولــ
ـغربـية بارزين ووسـائل اإلعالم ا
وخـاصــةً اجلــمـهــور الــغـاضب
بـعـد تـسـريب مـعـطـيـات
وبـــيـــانـــات مـــالـــيــة
كـبـيـرة رصـدهـا
االحتاد لـهذا

بــاالنــتــصــار عـلـى تــونس بــهـدف
نظيف.

ـبـاراة النـهـائـيـة لـكأس سـتـكـون ا
األ األفــريــقــيـة بــ مــنــتــخـبي
اجلـزائر والـسنـغال يـوم اجلمـعة
ـقبل مـعـركة طـاحـنة بـ أفضل ا
هــــــــجــــــــوم وأقــــــــوى دفـــــــــاع في
النهائيات مع وصولهما للمرحلة

األخيرة من البطولة.
ـنـتـخب الـسنـغـالي لم يـسـتـقبل  ا
أي هــــدف في آخـــر 4 مــــبـــاريـــات
مـباريـات وحتـديدا مـنـذ أن سجل
يــــوسف باليــــلـي هــــدف الــــفـــوز
لـلـمـنـتــخب اجلـزائـري في مـبـاراة
الفـريـقـ بـاجلـولـة الـثـانـيـة لدور

اجملموعات.
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سـيكـون غـياب كـاليـدو كـوليـبالي
مــدافع الـــســنــغــال عن الــنــهــائي
ـثـابـة ضـربـة مـوجـعة لـإليـقـاف 
لـلــفــريق حــيث يـعــد أحــد أفـضل

مدافعي القارة.
وســــيـــتــــرك كـــولــــيـــبــــالي دفـــاع
السنغال في مواجهة صعبة أمام
كون الهجـوم اجلزائري الـناري ا
من الــــــثالثـي مـــــحــــــرز باليــــــلي

وبوجناح.
بوجناح ومحاولة الرد

ســـجل بـــغـــداد بـــوجنـــاح هـــدفــا
واحـدا فـي الـبــطــولـة كــان أمـام
ــنــتــخـب الــكــيــني من ركــلــة ا
جـــــــزاء لـــــــكـــــــنـه صـــــــام عن
الــتـــســجــيل بـــعــد ذلك عــلى
الــرغم من الـــفــرص الــعــديــد

التي أتيحت له.
بوجنـاح الذي لم يـسجل في
5 مــــبــــاريــــات مع اخلــــضــــر
بـاراة النهـائية سيـسعى في ا
إلى التهديف بأي طريقة
خاصة وأن كوليبالي
أبـرز عنـصـر في دفاع
الـســنــغــال لن يــكـون

حاضرا.
باراة هذا وستحمل ا

الــــنــــهـــائــــيـــة الــــعــــديـــد من
الـصـراعـات الـثـنـائـيـة إضـافة إلى
مـــحــاولــة الـــعــديــد مـن الالعــبــ
الــتـــواجــد حتت األضـــواء حــيث
سـيـكـون ريـاض مـحـرز أمـام حتد
جـــديـــد حــــيث ســـيــــســـعى العب
مانـشـسـتـر سـيـتي لـلـتـسجـيل في

أجل دعـم وتــــشــــجـــــيع الـــــفــــريق
الوطني وحتفيزه على الفوز بهذا

هم". اللقب القاري ا
عـلى جـانب آخـر قـررت احلـكـومة
اجلــزائـــريــة إقــامــة جــســر جــوي
يـشمل 28 طـائـرة مـدنـيـة لـزيـادة
ـتجهة للقاهرة أعداد اجلماهير ا

إلى 4800 مشجع.
وتسعى الـسلطات اجلـزائرية بكل
الطرق الرياضية إلى توفير الدعم
الكافي لكـتيبة جـمال بلماضي من
أجل حتـقيق الـلقب لـلمـرة الثـانية
في تـاريخ اخلـضـر بعـد الـتـتويج
األخـــيــر والــوحــيـــد بــنــســخــة

.1990
وتـــــأهــــــلت اجلــــــزائـــــر
لـلــنـهـائي  عـقب الـفـوز
على نـيجـيريا 2 ــ1 في
نـصف النـهائي بـينـما

وصــــــــــــــــــــــلــت
السنغال
لــــــهـــــذا
الــــــــــــدور
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ـــديــر الـــريــاضي احلـــالي أليــاكس يـــرى مــارك أوفـــرمــارس جنم آرســـنــال الـــســابق وا
ـاني مـسعود ـغربي حـكيم زيـاش العب الفـريق الهـولنـدي أفضل من األ أمسـتردام أن ا

أوزيل جنم اجلانرز.
وقـال أوفرمـارس خالل تصـريحـات نقـلتـها شـبكـة "سكـاي سبـورتس": "أنا مـندهش قـليال

ألنه الزالت هناك حالة من الهدوء حول حكيم".
وأضـاف: "أعـتـقد أنه كـان يـلـعب بـشكل أفـضل كل عـام وإحـصـائيـاته جـيـدة واسـتثـنـائـية
والـعـديـد من األنـديـة تـبــحث عن هـذا األمـر بـصـورة مـتـزايــدة". وتـابع: "إنـهم يـنـظـرون إلى
ـا يُـظـهـره الـالعب ومـا يـحـدث حـوله وأعـتـقـد أن حـكـيم زيـاش أفـضل من األرقـام أكـثـر 
مـسـعـود أوزيل". واخـتــتم: "عـلى آرسـنـال أن يــسـتـغـني عن أوزيل وســيـتـعـاقـد مع زيـاش
بنصف سعره ولكن النادي لم يستمع لنصيحتي لذلك قد يظل حكيم معنا في أياكس".
ـاضي فـيـمـا ـوسم ا وسـجل زيـاش 21 هـدفـا وصـنع  24 في 49 مـبـاراة مع أيـاكس بـا

أحرز أوزيل 6 أهداف وصنع 3 خالل 35 مباراة.
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يسعى روما اإليطـالي للتعاقـد مع األرجنتيني جونـزالو هيجواين مـهاجم يوفنتوس خالل
فترة االنتقاالت الصيفية احلالية.

وفي هـذا الصـدد ذكـر مـوقع "توتـو مـيركـاتـو" اإليـطالي أن رومـا عـلى اسـتعـداد لـفعل أي
نـحه شارة شيء من أجل التـعاقـد مع هيـجوايـن حيث يـحاول إغـراء مهـاجم يوفـنتـوس 
ـوقع أن اليوفي سـيكون حريـصا على تـسهيل عمـلية رحـيل هيجواين الـقيادة. وأضاف ا
في ظل وجود ماندزوكـيتش ورونالدو بجانب الرغبة في التعاقد مع ماورو إيكاردي العب
ـثابـة العـائق حتى االَن هـو راتب هيـجواين إنتـر ميالن. ولـفت إلى أن الشـرط الذي يـعد 
السنـوي حيث يرغب روما في تقلـيل ما يحصل عليه الالعب (6.5 مـليون يورو) إلى 4.5
نصـرم بعدما وسم ا وسم الواحـد. وعانى هيـجواين على مـدار ا مـليون يـورو فقط في ا
رحل عن يوفنتوس إلى ميالن ثم تشيلسي على سبيل اإلعارة دون أن يحقق جناحًا يُذكر

. في التجربت
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سنوات وسـيتقاضى راتـبًا سنوياً
يـــبـــلغ 1.2 مــــلـــيـــون يـــورو بـــعـــد

الضرائب.
وخــــاض كــــوبــــو أول مــــبــــاراة له
بـــــقـــــمــــيـص "الـــــســــامـــــوراي" في
التاســـــع من يــــــــــونـيو/حزيران
ــــــــاضــــــــــي فـي وديــــــــة أمــــــــام ا

السلفادور.
يذكـر أن كوبـو كان يـلعب بـصفوف
نـاشــئي بـرشــلـونـــــــــــة لــكن قـرار
االحتـاد الـدولي لـكرة الـقـدم (فـيـفا)
عـاقبـة البـرسا عـلى خلــــــــــــفية
الـتعـاقد مع العـبـ قاصـرين أعاده

لبالده.
وخاض كوبو في الـدوري الياباني
وسم 13 مبـاراة سجل فـيها هذا ا
أربـعـة أهـداف كـما شـارك في ثالث
مــبـاريــات بـالــكــأس أحـرز خاللــهـا
ــعــروف في بالده بــلــقب هــدفــا وا
"مـيـسي الـيابـان" وافق في الـشـهر
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السنغال. وقادت النيران الصديقة
مـنـتـخب الـســنـغـال لـتـخـطي عـقـبـة
تـــونس بـــالــفـــوز بـــهــدف دون رد
والــــتــــأهل إلى نــــهــــائي كـــأس أ
أفــريـقــيـا 2019  أمس األحــد عـلى

ملعب الدفاع اجلوي.
وسـجّل هدف الـلـقاء الـوحـيد ديالن
بــرون مـدافـع تـونـس بــاخلـطــأ في
مــرمـاه بـالــدقـيـقـة 101 بـعــد خـطـأ
فادح من مـعز حسن حـارس نسور

قرطاج.
ومن جـهة نـيجـيريـا يغـيب جامـيلو
كـولــيــنــز ظــهـيــر أيــســر مــنــتـخب
نيجيريا عن فريــــــــقه أمام تونس
ـركــز الــثـالث في مــبـاراة حتــديــد ا
لــبــطــولــة كــأس أ أفــــــــــريــقــيـا

األربعاء .
وحــصل كــولــيــنــز عــلى الــبــطــاقــة
الـصـفـراء الـثـانـيـة له في الـبـطـولة
أمـام اجلــزائـر لــيـتــأكـد غــيـابه عن

قبلة. باراة ا ا
وتـــغــلـب مــنــتـــخب اجلــزائـــر عــلى
نـيـجــيـريـا بـنـتـيــجـة هـدفـ مـقـابل
ـباراة الـتي جـمـعتـهـما هـدف في ا
الـيــوم بـإســتـاد الـقــاهـرة لــيـتـأهل
مـحــاربـو الـصــحـراء إلى الــنـهـائي
ـواجـهــة الـسـنـغــال يـوم اجلـمـعـة

قبل. ا

ـلــعب الــنــهـائـي حـيـث خـرج مـن ا
ونـزل بـدال منه نـعـيم السـلـيتي.كـما
غـاب عـن الـتــدريب احلــارس مــعـز
حـسن الذي يـشـكو من إصـابـة على

مستوى الرأس.
وعـلم  أن مـعـز حـسن لن يـكون في
تــشــكــيــلــة تــونس الــتي ســتــواجه
نيجـيريا في ظل معـاناته من حالة
مـعــنـويـة سـيــئـة بـعــدمـا سـاهم في
خــــســــارة نــــســــور قــــرطــــاج أمـــام
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شــرع مـنــتـخب تــونس في اإلعـداد
ـقـررة الـيـوم ـواجـهــة نـيـجـيـريــا ا
األربـعــاء  في لـقـاء حتـديـد صـاحب
ـــــركـــــز الــــثـــــالث بـــــكــــأس األ ا
قامة حاليا في مصر. األفريقية ا
نتخب ـران غياب قائـد ا وشهدت ا
ــســاكــني الــذي كــان قــد يــوسف ا
تــــعــــرض لإلصــــابــــة فـي مــــبـــاراة
الــسـنـغــال أمس األحـد في نـصف

جونزالو
هيجواين
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ـاني الدولي الـسابق أولـيفـر كان أنه يـرغب في مـساعدة أكـد احلارس األ
الص لكي حتقق حلمها بأن تصبح دولة كروية من الطراز الرفيع.

وقال كـان بعـد أن  منـحه الـيوم لـقب "أستـاذ" في اجلامـعة الـرياضـية
انـية: "أعتقد بـالعاصمـة الصينيـة بك في تصـريحات لوكالـة األنباء األ
أن الص علـى الطريق الصحـيح لديها هنـا الوعي الالزم إلحداث تطور
من الـداخل".ويتـطلع كان من خالل شـركته الـرياضـية التي ظـهرت لـلنور
درب في ـساهمـة بشـكل واسع في إعداد احلـراس وا قبل 4 أعوام إلى ا

. الص
وأضاف: "احلارس اجليـد يشكل عـنصرا حاسـما هذا أمر تـعترف به الدول

بشكل أكبر كل يوم".
ـنـتـخب الـصـيني كـان بـإمـكانه الـتـأهل إلى بـطولـة كـأس الـعالم وأشـار إلى أن ا

 2018بروسيا ولكن أخطاء حارسه حرمته من ذلك.
يشـار إلى أن الرئـيس الصيـني شي ج بـينج يهـتم كثـيرا بكـرة القدم كـما دعا
ـستوى سـؤول في بالده إلى تـكثـيف جهـودهم من أجل أن يصـلوا بالـلعـبة إلى ا ا

ي. العا
وعن هذا األمر حتدث كان قـائال: "لم تكن الفرصة مواتية للكرة الصينية للتقدم إال في

مرات قليلة للغاية".
ـونديال أيضا ويعد وتستـضيف الص بطولة كأس آسيا 2023 كما تـتطلع إلى تنظيم ا

التأهل إلى مونديال قطر 2022 هو التحدي القادم بالنسبة لها.
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مـنـحت الـرئـاسـة الـرومـانـيـة
والــكــنــيـســة األرثــوذكــســيـة
ســيـــمــونـــا هــالـــيب بــطـــلــة
ـبــلــدون أعـلى األوســمـة و
في الـبالد بيـنمـا استـقبـلها
ـــئــات من عــشــاق الــتــنس ا
فـور عـودتـهــا إلى رومـانـيـا
عـقب فـوزهـا الـسـاحق عـلى
األمـريـكـيـة سـيـريـنـا ولـيـامز

في النهائي.
 وأصــــبــــحت هــــالـــيب (27
عـامـا) أول رومــانـيــة تـفـوز
بـلــقب فــردي الـســيـدات في
ـبلـدون بعـد تغلـبهـا على و
ـتوجة بالـلقب سبع ولـيامز ا
مـرات بـنـتـيـجة 2-6 و6-2
في 56 دقـــيــــقـــة الــــســـبت

اضي. ا
وقـالت هـالـيب والـسـعـادة ال

ســـيــمــونــا هــالــيب

ساكني يتعرض لالصابة الالعب يوسف ا

ساهمة في باراة من أجل ا هذه ا
مـنح الــتـاج األفـريــقي لـلـمــنـتـخب

اجلزائري.
كما يأمل محرز في التسجيل أمال
في حصـد جائـزة هداف الـبطـولة
تلك في رصيده 3 أهداف حيث 
خــــلف أوديــــون إيــــجـــالــــو العب
نيجيريا الذي سجل 4 أهداف.
ومن جــــانب اخــــر تـــاكـــد  أن
ـدرب الـفـرنسي اسـتـمـرار ا
هيرفي رينارد مع منتخب
ــــــــغــــــــرب أصـــــــــبح ا
مـــســتـــحــيال رغم
نـفي الـطـرفـ
النـــتـــهــاء
الـــعالقـــة

ــــنـــتـــخـب".وأردف: "مـــا يـــؤخـــر ا
االنفصال هو االختالف ب لقجع
وريـنــارد بـشــأن صـيــغـة األمـر إذ
ــــدرب عـــلـى انـــفــــصـــال يــــصـــر ا
بــالــتــراضـي يــعــفــيه من أداء أي
تـعـويض بــيـنـمـا يــرى لـقـجع أنه
يــــتـــحـــتـم عـــلى ريــــنـــارد تـــقـــد
اســتــقــالــته واالعــتــراف بــفــشــله

وإعادة مبالغ مالية مهمة".
وعن حقيقة الشرط اجلزائي الذي
ــصـدر: يــعــيق االنــفــصــال قــال ا
"بالـفعل يوجـد شــــــــــرط جزائي
فــــــــأي طــــــــرف يــــــــرغــــــــــــب في
االنــفــصــال عن الــثــاني مــلـــــــزم
بأداء ما تبقى من قـيمة العقد من
تاريخ القرار حتى يونيو/حزيران
2022  وهــو مـا يـعـقـد الـتـفـاوض
إلنهاء العالقة".وعلم "" أن إجمالي
الــشـرط اجلــزائي يـفـوق 4 مالي
دوالر إذ يـــحـــصل ريـــنـــارد عـــلى
راتب شــهــري يــزيـد عن 130 ألف
دوالر ولــيس 80 ألف دوالر كــمــا

كان يُتداول في السابق.

تــسـعــهـا لــلـصــحـفــيـ في
مــــطـــــار بــــوخـــــارست وهي
تــمـــسك بــجــــــــــــــائــزتــهــا
وبــــــــاقــــــــة مـن الــــــــزهـــــــور
واجلـماهـيـر تـهتف بـاسـمـها
"تـشــبـثـت بـفــرصــتي بـذلت
قـــصـــارى جـــهـــدي ولـــهـــذا

فزت.. 
احــتــفــظت بــتــركــيــزي أمـام
ســيــريــنــا وهي واحــدة من
أفــضل الالعــبــات عــلى مــر

العصور".
وهـــذا ثــــاني لــــقب حتــــقـــقه
هـالـيب في الـبـطوالت األربع
الـكبرى عقب فوزها بروالن

اضي. جاروس العام ا
ومــنـحــتـهــا الـرئــاسـة وسـام
جنــمـــة رومـــانــيـــا بـــيــنـــمــا
كــرمـتـهـا الـكـنـيـسـة بـجـائـزة

رفيعة.

ـاضي عـلى االنـتـقـال لـلـفريق ا
ــلــكي قــسم الــرديف بــعــقـد ا
تد لـ5 سنوات وسيتقاضى
راتبًـا سنويـاً يبلغ 1.2 مليون
يـــورو بـــعـــد الــضـــــــــــــرائب
بــــــحــــــسب مــــــا ذكــــــرتـــــــــــه
الـــصـــحــــيـــفــــة اإلســـبــــانـــيـــة
"مـــــــــــاركـــا" فـي ذلك الــــوقـــــــــت
والتي أكـدت بأنه سـيغادر مــــــــــع
بــعـثـة الـفـريق األول إلى كـنـدا هـذا
الــــصـــيـف من أجـل االســــتــــعـــداد

قبل. للموسم ا
ويُــعـــتــبـــر "مــيـــسي الــيـــابــان" من
األســمـــــــــــــــــاء الــرئــــــــــــيــسـيـة
الـــتـي ســيـــعـــــــــــــتـــمـــد عـــلـــيـــهــا
ــبي مــنــتــــــــــــخـب الــيــابــان األو
والذي يسعى لتحقيق حلم الشعب
الـــــــيـــــــابـــــــاني وهـــــــو الـــــــفـــــــوز
ــــــــــــيـداليـة الـذهـبـية في دورة بـا
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إلصـــــابــــــات في الـــــرأس
والــصـــــــــدر و نـــقــله
إلى مــــــســـــتـــــشـــــفـى في

بلجراد.
وذكرت صحـيفة "بـليتش"
أنَّ كوزميـتش يرقد حـاليًا
في غـــيـــبـــوبـــة نـــتـــيـــجـــة
لإلصابات التي تـعرض لها
خالل ســـفــــره مع صــــديق له
الـــــذي تــــعـــــرض هـــــو اآلخــــر

إلصابات خطيرة.
ولـعب كـوزمـيـتش 29 عـامًـا في
صــــــفــــــوف ريــــــال مـــــدريــــــد في

. اضي وسم ا ا
وعـاد كــوزمــيــتش إلى صــفـوف
تد لعام بعد ريد ستار بعقد 
مــسـيــرة حـافــلـة شــهـدت أيــضًـا
احـــتـــرافه فـي جـــولــدن ســـتـــيت
واريـــورز وفـــوزه بـــلـــقب دوري
الــــــــــســــــــــلــــــــــة األمــــــــــريــــــــــكي
ـقرر أن .كـان من ا لـلــــــمـحتـرفـ
يـــشـــارك الالعـب الـــبـــالغ طـــوله
مـــتــرين و13 ســنـــتــيــمـــتــرًا مع
مـنتـخب صربـيا في بـطولـة كأس

قبلة. العالم ا
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ــانـــيــا بـــحق اســتـــضــافــة فــازت أ
األدوار اإلقـصـائــيـة لـبــطـولـة كـأس
أوروبـا لكـرة الـسلـة عام 2021 كما
ستـستضيـف إحدى فعـاليات الدور

التمهيدي في كولونيا.
وأعـــــلن االحتــــاد األوروبـي لــــكــــرة
ـباراة النهائـية ستقام السلة  أن ا
ـقـبل في في 19 أيـلـول/سـبـتـمـبـر ا

. العاصمة برل
وترجع أخر نسخة من بطولة كأس
انيا أوروبا لكرة السـلة جرت في أ
إلى عــام 1993 عــلــمًـــا بــأن بــرلــ
اســتـــضــافت األدوار الــتــمــهــيــديــة
لــنـســخـة  2015الـتي جـرت األدوار

النهائية لها في فرنسا.
رحـلة الـتـمهـيديـة لـنسـخة وتـقـام ا
 2021أيضا في التشيك وجورجيا

وإيطاليا.
ومن جانبه تعـرَّض جنم كرة السلة
الـــصـــربي أوجــــنـــ كـــوزمـــيـــتش
إلصابـات خطـيرة إثـر حادث حتطم
سـيـارة  بـحــسب مـا أعـلــنه فـريـقه
ريـــد ســتــار بــلـــجــراد وأشــار ريــد
ســتـار إلى أنَّ كــوزمـيــتش تـعـرض

العب
الوسط
الياباني
تاكيفوسا
كوبو


