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{ لـندن  –وكاالت: أقـيل األرجنـتيـني ماوريـسيـو بوكـيتـينـو من تدريب
درب اضي وتعاقدت اإلدارة في اليوم التالي مع ا توتـنهام الثالثاء ا
البـرتغالـي جوزيه مـورينـيو. وكـان بوكـيتـينـو يقـود السـبيـرز منذ 2014
وسـم احلالي وجنـح في الوصـول بـالـفـريق إلى نـهائي دوري وحـتى ا
ــاضي.  وكـــشــفت صــحـــيــفــة "ذا صن" ـــوسم ا أبـــطــال أوروبــا في ا
البـريطـانيـة كيف كـان وداع بوكيـتيـنو لالعـب الـذين عمـل معهـم لعدة
سـاحة سنـوات.  وقام بـوكيـتيـنـو بتـرك رسالـة خاصـة لالعـب عـلى ا
ـدرب ــبـاريــات. وكــتـب ا اخملــصــصــة لــشــرح اخلــطط الــفــنــيـة قــبـل ا
األرجنـتيني "شكرًا جـزيلًا لكم جمـيعًا.. لم نستطـع قول وداعًا ولكنكم

ستكونون دائمًا في قلبي".
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ـاني { لــنـدن  –وكــاالت:  رحب األ
يــورجن كــلــوب مــدرب لــيــفــربـول
بـــعـــودة جــــوزيه مـــوريــــنـــيـــو إلى
ــمـتــاز عـبـر الـدوري اإلجنــلـيـزي ا
بوابة توتنهام بينما أبدى صدمته
من رحـيل األرجـنـتـيني مـاوريـسـيو

بوكيتينو.
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وقال كـلوب: "مـرحبًـا بك مرة أخرى
جـوزيه مـن الـلــطــيف عــودته مـرى
ـدة أخـرى بــدا عـلــيه الـيــأس في ا
الـتـي لم يـتــواجـد فـيــهـا وتــغـيـرت
األمــور بـــســرعــة كـــبــيـــرة مــنــذ 5
شهور". وأضاف "تواجـد بوكيتينو
في نــهــائـي دوري أبــطــال أوروبــا
واآلن أصــبح في عــطـلـة لــكـنه قـدم
عملًا مـذهلًا مع توتـنهام هو مدرب
وشـخص رائع واسـتـمتـعت كـثـيرًا
ــبــاريــات أمـامه وبــات بــيــنــنـا بــا
واجـهـات خـصـوصًا تـاريـخًـا من ا
أن أول مــــــبــــــاراة لي فـي الـــــدوري

اإلجنــلـيــزي كــانت أمــامه".  وتــابع
مـدرب لـيـفـربـول "عـنـدمـا تـتـوفر أي
ـرشـحـ وظـيـفـة سـيــصـبح أول ا
لهـا كل شيء سيـكون عـلى ما يرام
مــعه ولـــكن األمــر صــادم عــنــدمــا
سـمعت اخلـبـر أول مـرة لم أصدقه
أتـمـنى أن يـستـمـتع بـبـعض الوقت

في راحته احلالية". 
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وعـلق كـلـوب عـلى صـراع الـتـتـويج
بالـلقب: "الالعـبون في حالـة جيدة
ال يوجد شيء آخر لـلتحدث عنه ال
نــفــكــر في ســبـاق الــفــوز بــالــلـقب
التـحدي األكبـر هو مـواجهة أسـئلة
ـوضـوع الـتـحـدي بـالـنـسـبة هـذا ا
ـتـبـقـية". ـبـاريات الـ 26ا لـنـا هـو ا
وعن اإلصـابـات الـتي يـعـانـي مـنـها
الـفــريق قـال كـلــوب: "في الـلــحـظـة
احلاليـة فيرجـيل (فان دايك) جاهز
ــئــة ولــكن هــذا بــنــســبــة  100 بــا
ــا يـرحل أي ـوسم ر الــوقت من ا

رض". العب عنك بسبب ا
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ــكن الــقــول بــأن بـاقي وتـابع" "ال 
الالعــبــ جــاهــزين بــنــســبـة 100
ئـة وخاصة صالح وروبـرتسون با
ومــاتــيب بــالــنــســبــة لــفــابــيــنــيـو
وفيـرمـيـنو وفـيـنـالـدوم فجـمـيـعهم
لــعــبــوا مـــبــاريــات يـــوم الــثالثــاء
وســنـرى كـيف سـيـتـفـاعـلـون". وعن
حـالـة مـحمـد صالح: "تـدرب مـعـنا 
وتدرب عـلى األمـور التي أردنـا منه
الــقـيــام بــهـا األمــر ال يـتــعــلق بـأن
إصـابته تـزداد سـوء ولكـنه ال يزال
مـصـابًـا وعلي الـنـظـر إلى احلـصة
التـخـاذ الـقـرار". وواصل: "نـخـوض
اآلن مباريـات يتوجب عـلينـا القيام
بــالـتـغـيـيـرات خاللـهـا نـأمل في أن
يحظى كل الالعبـ بنفس التناغم
لـوفرين يـبلـي البالء احلـسن وهذا
الــسـبب وراء تــواجــده مـعــنــا هـو

لك اجلودة". 

ــزدحــمـة وعن جــدولــة لـيــفــربـول ا
ـبـاريـات عـلق كـلـوب: "ال يـوجـد بـا
خطة طويلـة األمد ولكن يجب علي
االعـتـيـاد عــلى ذلك فـقط نــفـكـر في
مبـاراة كريـستـال باالس وال يـوجد
لـدي فـكــرة عـمن سـيــواجه نـابـولي
ـــقـــبل األمـــر يـــتــعـــلق األربـــعــاء ا
بــإيــجـــاد احلــلـــول لــكل مـــرحــلــة".
ـاني للحديث عن درب األ وتطرق ا
شيردان شـاكيري: "هو فـقط يحتاج
إلى الـتـدرب وأن يــسـتـعـيــد لـيـاقـة
ــبــاريــات تــدرب هــذا األســبــوع ا
ــفـتـرض أن وبــعـيــدًا عن ذلك من ا
يــكــون في حــالــة جــيــدة ال حــاجـة
للتسرع".  وختم: "نحن نتحدث عن
وسم وشاكيـري العبًا مهمًا هذا ا
دة األمر يـتعـلق باسـتعـادة قوته ا
األصـعب قـادمـة وأتـمـنى أن يـكـون
اجلميع على استعداد لها وسنرى
ــلــعب مــرة أخــرى شــاكــيــري فـي ا

ئة. بنسبة 100 با
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الـ 10:00صــبــاحـا لــلــمــحـكــمــة وكـان
"هـــادئـــا تـــمـــامــا" ولـــديـه الــرغـــبـــة في
تـــوضــيح األمـــور.وأكــد أن الـــعــمـــلــيــة
بــرمـتــهـا تــمت "بـشــكل جـيــد لـلــغـايـة"
ووفــقــا لـــلــقــانــون. وحــســبــمــا أوضح
كـارلـيس مـوجنـيـلـود مـحـامـي أبـيدال
لـــوســائـل اإلعالم فـــقــد رفض األخـــيــر
الــقـيــام بـأي أمــر "غــيـر قــانـوني" خالل
عـــمـــلـــيــة زرع الـــكـــبـــد ونــفـى قــيـــامه
ــدعــو جــيـرارد ــتــبــرع ا بــتــعــويض ا
أرمـــانـــد مـــاديـــا. وأكــــد أنه لم يـــقم أي
شـخص بـدفـع أموال ألرمـانـد حتت أي
مــسـمى أو بـأي شـكل وأوضح أنه ابن
عم أبـيـدال.  ولـذا أمـام غـيـاب "عـنـصـر
ـة" أكـد مـوجنيـلـود أنه سـيـطلب اجلـر
حــفظ الــقــضــيــة وأال تــظـل مــفــتــوحـة
لـدقيـقة أخـرى.  من جانـبه أكد روسيل
الـذي وصل احملكمة بـعد ساعة ونصف
مـن وصـول أبـيـدال أن مـوضـوع شـراء
كـبـد بطـريـقة "غـيـر قانـونـية" هـو اتـهام
"خــاطئ تـمـامــا" واتـهم وسـائل اإلعالم
بــأنـهـا تـريـد إحلـاق الـضـرر واألذي به.
يـذكر أن أبيدال خضع لعملية زرع كبد
في  10أبـريل/نيسان  2012مـن متبرع
حـي قال عـنه النـادي والالعب الـسابق
نـــفــسـه من الــلـــحــظـــة األولى إنه ابن

عمه.

تـهدف لـلضرر به.  ومَـثَل كل من أبيدال
وروســـيل وخــوان كـــاســتــيـــو مــوظف
بـالنادي الكتـالوني اول امس اجلمعة
أمـام احملـكـمـة كـمـتـهـمـ في الـقـضـيـة
اخلـاصـة بـوجود مـخـالـفات في عـمـلـية
زرع كــبـد خــضع لــهـا الالعب الــسـابق
إريـك أبــيــدال في عــام .2012 وحــضــر
الالعـب الفـرنسي الـسابق قـبل السـاعة

{ مـــــدريــــد  –وكـــــاالت : نــــفـى الالعب
الـفـرنـسي السـابق والـسـكرتـيـر الـفني
احلـالي لـبـرشـلـونـة إريك أبـيـدال أمام
ـتـبـرع له احملـكـمـة قـيـامه بـتـعـويض ا
بـالـكـبد مـاديـا. وأكد أن األمـر  بـشكل
"قـانوني" تماما بيـنما قال رئيس نادي
بـرشلونة السابق ساندرو روسيل إنه
يـعتبـر نفسه ضـحية حلـملة "اضـطهاد"

mO d1d³ « Ÿ«d  vKŽ oÒKF¹ “b¹d « »Ò—b

ZO−C « sŽ «uH  ∫Ê«b¹“ 

qOÐ ÊQAÐ
وأردف مـدرب الريـال: "حـالـة بيل الـبـدنـية?
لـقـد حتدثـت معـه ومع جـميـع الالعـب في
األمـــور الــــتي تـــخص كــــرة الـــقـــدم ولـــيس
خارجه وهـو في حالـة جيـدة وتدرب بـشكل

طبيعي".  
ا واسـتـكمـل: "بيل سـعـيـد أكـثـر مع ويـلـز? ر
بسبب الـلغة فـذلك يجعل األمـور أكثر سـهولة
أعــتــقـد أنه العـب حـاسـم وأفـكــر في ذلـك فـقط
وإذا لم يُعـان من أي آلم فـهو العب مـهم لـلغـاية
بـالـنـسـبة لـنـا وسـأعـتـمـد عـلـيه بـيل وهـو أمر

ليس باجلديد". 
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وبسؤاله عن رأيه في قيادة مورينيو لتوتنهام
أجـاب: "ال يهـمـني وضـعي كـما هـو لـست أكـثر
هــــدوءً وأعـــتـــقـــد أن الـــعالقــــة مع الـــرئـــيس
فـلــوريـنـتـيــنـو بـيـريــز جـيـدة فـهــو جـلـبـني

تنًا له".  كالعب ومدرب وسأظل دائمًا 
وأوضح: "في إسـبـانـيـا سأتـولى تـدريب

ريال مدريد فقط فأنا أبيض".  
واختتم: "موقف كاسيميرو? إنه موقف
ــعــقـــد إلى حــد مــا فــعـــلى الــرغم من مُ
ـكــنـهم الـقــيـام بـدوره وجـود العــبـ 
لكنه استراح قليال مع منتخب بالده".

{ مـدريـد - وكــاالت: أكـد الـفــرنـسي زين الـدين
ـدير الفـني لريـال مدريـد عدم اهـتمامه زيدان ا
بأزمـة الويـلـزي جاريث بـيل مـهاجم الـفريق في
دة األخيرة  وقال زيدان "نحن نعرف الوضع ا
وهـذا لـن يـتــغـيـر أبــدًا والـعــديـد من الـالعـبـ
يذهبون للمشاركة مع منتخبات بالدهم وعلينا

أن نقبل ذلك". 
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وعن رأيه فـي أزمــة بــيل األخــيـــرة بــرفــعه عــلم
مــدون عــلــيـه (ويــلــز اجلــولف ريــال مــدريــد)
أجـاب: "أعـتـقـد أن هـنـاك الـكـثيـر مـن الضـجـيج
بسبب تصرف بـيل ويتوجب التـركيز على كرة
القـدم".  ونـوه: "عدم احـترام بـيل لـريال مـدريد?
لن أدخل في هذا اجلدال فـهو أمر ال يـخصني
ـــدرب لـــريـــال مـــدريــــد وبـــيل العب في وأنـــا ا
الفريق". وتابع زيـدان: "الالعب ذهب لالنضمام
ــنـتــخب بالده وكــان قــادرًا عـلى الــلــعب وعـاد
إليـنـا وأنا أنـظـر فقط لألداء الـريـاضي وليس
ـا يُقال". ـقال في اخلارج فـأنا غـير مـهتم  ما يُ
وزاد: "االنتـقـادات لـبيـل? لن أجيب عـلى أسـئـلة
ــا فـعــله هـذه أخــرى حـول بــيل وحـ نــنــظـر 
رة فيتـوجب على اجلماهـير التي حتب ريال ا

مدريد أن يكونوا معه". 

أخبار النجوم
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غريب اللقب القاري للمرة األولى في
تـاريـخه. كــمـا تـأهـلت  3مـنـتــخـبـات
نـافـسـات كـرة القـدم بـدورة األلـعاب
ــبــيــة في طــوكــيــو وهي مــصــر األو
وكــوت ديــفــوار وجــنــوب أفــريــقــيـا.
بـاراة في مجمـلها بـالندية اتسمت ا
الــــشــــديــــدة والــــكــــفــــاح من العــــبي
نتخـب والتـزامًا جمـاهيريًا رسم ا
ـيــزة في الــتـشــجـيع لـوحــة فــنـيــة 

والروح الرياضية.
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ــنــتـخــبـان بــدايــة حـذرة خالل قـدم ا
نـتخب الربع سـاعة األولى وحـاول ا
لعب صري الـسيـطرة عـلى وسط ا ا
وفرض األسلـوب التكتـيكي ولكن بال
ــنــتـخب خـطــورة بــيـنــمــا اعـتــمـد ا
اإليـــفــواري عـــلى قـــدرات الــظـــهـــيــر
الـســريع ســيالس جــنـاكــا الــذي قـاد
االنـطالقـات عـبـر اجلــبـهـة الـيـسـرى.
وبدا هـنـاك صراع مـبـكر في اجلـبـهة
ــنــتــخب مــصــر مع تــقــدم الــيــمــنى 
الـثـنــائي كـر الـعــراقي وعـبـد
الـرحــمن مــجـدي هــجـومــيـاً
ووجــود نــزعــة هــجــومــيـة
إيـفــواريــة عـبــر الــظـهــيـر
األيسر سـيالس وأضاع
الـعــراقي أول مــحــاولـة
بعد اسـتالم رائع لكنه
سدد في يـد احلارس.
 وطـــلب مـــصـــطـــفى
مــحــمــد احلــصــول
عـلى ضــربـة جـزاء
بـــعـــد تـــســـديـــدة
وجهها وأبعدها
ــــــــــدافـع وسط ا
مطـالـبـة بـلـمـسة
يــــــــــد. وســــــــــقط
يـــــــــــــــــــوسـف داو
هـاجم اإليـفواري ا
في مــــنــــطـــقــــة اجلـــزاء
مطـالـبـاً بضـربـة جزاء
لم يحـتـسبـهـا احلكم
كـمـا ضــاعت فـرصـة
أخرى من رمضان.
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مــــرت الـــنــــصف
ســــاعــــة األولى
مـن عــــــــــمـــــــــر
ــــــــــبـــــــــاراة ا
ـــحـــاوالت
مــــــحـــــدودة
عــلى مــرمى
الـــفـــريـــقـــ
دون خــــطـــورة
حــقــيـــقــة ولــعب
نتـخب اإليفواري ا
بطريـقة دفـاعية مع
الـــــــرهـــــــان عــــــــلى

{ مـدريد  –وكاالت: يـستـهـدف نادي بـرشـلونـة أحـد النـجـوم البـارزين في بـايرن
ميونـخ للعمل على ضمه خالل مدة االنتقاالت الصـيفية القادمة. وذكرت صحيفة
اني جوشـوا كيـميتش ظـهير "موندو ديـبورتـيفو" الـكتالـونيـة أن البارسـا وضع األ
الـبـايـرن عـلـى رأس أولـويـاته في سـوق االنــتـقـاالت. ويـسـعى مــسـؤولـو الـبـارسـا
لتعـزيز قوة اجلبهة اليمـنى للفريق رغم امتالك الثنائي نـيلسون سيميدو وموسى
ـانـيـة أن النـادي الـكـتـالوني واجي. رغم ذلك أفـادت صـحـيـفة "سـبـورت بـيـلد" األ
ليس لـديه فرصـة في الظفـر بتوقـيع الالعب البالغ من الـعمر  24 عـامًا الرتباطه
بـعقد مع بـايرن حتى عام .2023 كمـا يصـعب تفريط الـنادي البـافاري في الدولي
سـتـقـبلي له. ـاني الـذي يعـد أحـد أبـرز عنـاصـر الـفريق الـرئـيـسـية والـقـائـد ا األ
وأشارت الصـحيفة إلى خطة برشـلونة البديلة حـال فشله في ضم كيميتش حيث
ـاني الـذي يـنـتهي يـنـوي التـحـرك نـحـو لـوكاس كـلـوسـتـرمـان ظـهيـر اليـبـزيج األ

تعاقده في صيف .2021
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{ مدن  –وكـاالت:  حــصـد مـنــتـخب
ــــبـي لــــقب كــــأس األ مــــصــــر األو
األفــريـقــيــة حتت  23 عــامــاً لــلــمـرة
األولى في تاريـخه بعـد الـتغـلب على
كوت ديـفوار بـنتـيجة 1-2 اول امس
لـعب الـقـاهرة في الـلـقاء اجلمـعـة 
الــنـهــائي لــلــبــطـولــة الــقــاريــة الـتي
استضـافتـها مـصر.  سجل لـلفـراعنة
كـر الـعـراقـي الـظـهـيـر
ن في الـــدقــيـــقــة األ
 36 وتعادل أبوبكر
دومـبــيــا لألفــيـال
في الــدقــيــقــة 89
ثم تـقـدم رمـضـان
صــــــــبــــــــحـي في
الـــدقــــيـــقـــة 114
نتخب ليحسـم ا
ـصـري بـقـيادة ا
مـــدربه شـــوقي
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الالعب الفرنسي السابق إريك أبيدال

{ روما - الـزمـان: كشف تـقـرير صـحفي
إيـــــــطـــــــالـي أن الــــــــســـــــويـــــــدي زالتـــــــان
ـهـاجم الـسـابق لـلـوس إبـراهـيـمـوفـيـتـش ا
أجنــلــوس جــاالكــسي مــنح مــيالن وعــدًا
وقع "كـالـتـشـيو يـركـاتـو.  ووفـقًـا  بـشـأن ا
مــيـركـاتــو" اإليـطـالي فــإن بـاولـو مــالـديـني
يالن وزفونيـمير بوبان مدير ديـر التقني  ا
قطـاع الكـرة حصال عـلى الضـوء األخضر
مـن إلــيــوت (مالك الــروســونــيــري) بــشـأن
الــتــعــاقــد مع إبــرا. وأشــار إلـى أن بــوبـان
هـاجم السويـدي إلقناعه اتصل هـاتفيًـا با
باالنـتقال إلى مـيالن كما حـدثت اتصاالت
جديـدة ب مـسـؤولي النـادي ومـينـو رايوال
وكـيل الالعب. وأوضح أن االجـتـمـاع  بـ
رايوال ومـسؤولي ميالن جعل إبرا منفتحًا
لــــــلــــــعـــــودة إلـى ســـــان ســــــيـــــرو. ومــــــنح
إبراهيموفيتش مسؤولي ميالن وعدًا بأنه
قدم خالل  20يـومًا سـيرد على الـعرض ا
مـشـيـرًا إلى أنه ال يــزال يـنـتـظـر تـقـيـيم كل
العـروض التي ستقدم له. وشـدد "كالتشيو
ميـركاتو" على أن إبرا يـريد احلصول على
نــفس راتـبه في لـوس أجنـلـوس جـاالكـسي
( 6مـالي يـورو) ولـكن سـيـعـمل مـسـؤولو

ميالن على خفضه قليلًا.
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إلى الدوري اإلنكليزي  
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{ رومـا  –وكـاالت: عـلق الـبـرتـغـالي كـريـسـتـيـانـو رونـالدو
جنم يوفـنتوس على استبعاده من قائـمة البيانكونيري
ــبــاراة أتـاالنــتــا امس الــســبت ضــمن اجلــولـة الـ13
للـدوري اإليـطـالي بـسـبب اإلصـابـة.  ونـشـر رونـالدو
صورة عـبـر حسـابه عـلى "تـويتـر" قـائلًـا: "أركـز على
مــرحــلــة االســتــشــفـاء لــلــعــودة ســريــعًــا".  وكـان
مـاوريـسـيـو سـاري مــدرب الـيـوفي قـد أعـلن
ي للمباراة ـؤتمر الصحفي الـتقد خالل ا
أن رونـالدو سـيـكون خـارج حسـابـاته ضد
أتالنـتـا بـعـد عودتـه مـصابًـا مـن منـتـخب
بالده.  وخــــــاض "صـــــاروخ مــــــاديـــــرا"
مــبــاراتــ مع الــبــرتــغــال مــؤخــرا في
تـصفـيـات كأس األ األوروبـية 2020
أمـام ليـتـوانـيـا ولـوكـسـمـبـورج حـيث
جنح في تــسـجـيل  4أهـداف بـواقع
ــبــاراة األولى وهـدف ثالثــيـة في ا
: "وضعنا في الثانية.  وقال ساري
بـرنامـجا خـاصـا لرونـالـدو وهدفـنا
ـبـاراة دوري اآلن أن يـكــون جـاهــزًا 
أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد".

{ بـرل  –وكاالت : عـقـد مسـؤولـو بايـرن مـيونـخ اجتـمـاعًا سـريًـا مع أحد
الـوكالء من أجل تـسـهـيل الـتـعـاقـد مع بـيـب جـوارديـوال مـدرب مـانـشـسـتر
ـقبل وفـقا لـتقـرير صـحفي إجنلـيزي. فـقد ذكـرت صحـيفة سيتـي الصيف ا
ثلي النادي البافاري التقوا مؤخرا الوكيل اإليطالي "ميـرور" البريطانية إن 
جيوفـاني برانشـيني لبـحث إمكانـية عودة جـوارديوال.  وكان بـرانشيـني مفتاح

درب اإلسباني عام  2013 حـيث عمل على تسهيل الصفقة. تـعاقد النادي مع ا
ويرتبط جوارديوال بعقد مع السيتي حتى صيف  2021 وهو ما يجعل مهمة بطل
الـبونـدسـليـجـا صـعبـة. ويـعـد برانـشـيـني أحد الـوكالء الـبـارزين بالـنـسـبة لـلـنادي
اني حـيث سبق له اإلسـهام بـقوة في الـعديـد من الصـفقـات الكـبرى لـبايرن األ
اضـية. ويـتولى وكالـة أعمـال جوارديوال شـقيـقه بيري إال على مـدار السنـوات ا
أن األخـير اعـترف عام  2015 بـأن برانشـيني كان له الـدور البـارز في تولي بيب
تدريب بـايرن. كما تعـول إدارة بايرن ميـونخ على الوكيل اإليطـالي إلجناز صفقة
انـي ليـروي سـاني جنـاح مـان سيـتي. وكـان بـرانشـيـني متـداخـلًا في الـنـجم األ
اضي قبل أن يـتعرض فـاوضات التي جـرت ب مسـؤولي النـادي الصـيف ا ا

الالعب إلصابة في الرباط الصليبي.

تـسـديـدة من أوتــارا من ضـربـة حـرة
نـــال خاللــهـــا أبـــو الــفـــتـــوح إنــذارًا
للخشونة. وسجل أبوبكر دومبيا في
الـدقــيــقـة  89من تــمـريــرة عــرضــيـة
خـطــيــرة حـولــهــا الالعب في شــبـاك
مــحــمــد صـــبــحي لــيــنـــتــهي الــوقت
األصلي بالـتعادل. حتـسن أداء مصر
الهجومي في بداية الوقت اإلضافي
وأنـــقـــذ مــــحـــمـــد صــــبـــحي حـــارس
الفـراعنـة محـاولة قريـبة مـن األفيال.
ووجه عـمـار حـمـدي تـسـديـدة سـهـلة
في يد احلارس وأضاع عبد الرحمن
مـجــدي تــسـديــدة أخــرى وسـيــطـرت
االلتحامـات البدنـية مع محـاولة غير
مـكـتمـلـة من صـالح مـحسـن. وأضاع
صالح ضربة رأس بجـوار العارضة
ودفع منتخب مصر بتغييرين بنزول
أحمـد يـاسـر ريان ومـحـمـود اجلزار
بدالً من عـمـار حـمدي وعـبـد الـرحمن
مــجــدي. وجنح مــنــتــخب مــصــر في
تـســجـيل الــهـدف الــثــاني عن طـريق
رمضان صبحي في الدقيقة  114من
مـتابـعـة لـتـسـديـدة أحـمـد ريـان التي

ردها احلارس. وجلأ منتخب
مصـر للـدفـاع بعـد التـقدم
مـجـدداً لــيـنـتـهـي الـلـقـاء
بفوز الفراعنة والتتويج

ـرتــدات وضـاعت كــرة سـريــعـة من ا
عـبـد الـرحـمن مــجـدي بـيـنـمـا أفـسـد
أســامــة جالل كــرة مــرتــدة لألفــيــال.
وجنح مـنــتـخـب مـصــر في تـســجـيل
هـدف الـتـقـدم بــعـد صـمـود إيـفـواري
عن طـــــريق كــــرة دام  36 دقــــيـــــقـــــة
نطلق وقام عرضية مررها رمـضان ا
بـتـفـويـتـهـا عــبـد الـرحـمن مـجـدي ثم
ن سددها كـر العراقي الـظهير األ
ـرمى بــاقـتـدار. حـاول مــنـتـخب في ا
كـوت ديفـوار الـرد سـريـعـاً بـانـطالقة
من ســــيالس وتـــمــــريـــرة إلـى شـــيخ
تيـمـيتـيه الـذي سـدد في األقدام ورد
الـقـائم مـحـاولـة جـديـدة من عـرضـية
إيـــفـــواريـــة مـن اخلـــطـــيـــر ســـيالس
بـتــســديـدة مــاكــرة ووجه تـيــمــيـتي
تــســديــدة بــجــوار الـقــائـم لــيـنــتــهي

الشوط األول بتقدم مصري. 
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فـرض منـتـخب مـصـر سـيـطرتـه على
الـشــوط الـثــاني مـنــذ الـبــدايـة ونـال
أمـــانـــيه العـب وسط كـــوت ديـــفـــوار
إنذاراً ثم ضاعت مـحاولة من جانب
عبد الرحمن مجدي. وأجرى منتخب
كـوت ديـفـوار أول تـغـيـيـر بـعـد مرور
 52 دقيـقـة بـنـزول كـوفي كـواو على
حــسـاب شــيخ تــيــمــيــتـيـه. وضـاعت

مـحــاولــة من انــطالقــة ألبـوالــفــتـوح
وعرضـية أبـعدهـا الدفـاع اإليفواري
وأرسل عــبــد الـــرحــمن مــجــدي كــرة
عـرضـيـة أنـقـذهـا دابـيال قـبل رأسـيـة
مـصـطــفى مـحــمـد. وأجـرى مــنـتـخب
األفيـال تغـييـرًا ثـانيًـا بنـزول أبوبـكر
دومـبـيـا عـلى حـسـاب الزاري أمـانـيه
بـعـد مرور  65 دقـيـقة لـتـنـشـيط خط

الوسط. 
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بـدأ مـنــتـخب كـوت ديــفـوار االنـدفـاع
الهـجومي لـلـضغط عـلى دفاع مـصر
ووجه دومــبـــيــا تــســديـــدة أبــعــدهــا
احلارس صبـحي كمـا سنـحت فرصة
خطـيـرة للـمـهاجم يـوسف داو ولـكنه
ـرمى. وأضاع كر سدد بعـيداً عن ا
الـعـراقي فـرصـة تـعـزيـز الـتـقـدم بـعد
تمريرة مع عبد الرحمن مجدي وبدأ
اإلرهاق يـدب في صـفـوف الـفـراعـنة.
ونال كوفي إدجـارد العب وسط كوت
ديـفـوار إنـذارًا لـلـخـشـونـة ضـد أكـرم
ـبـاراة وأشـرك تـوفـيق أحـد جنـوم ا
هاجم صالح محسن منتخب مصر ا
بدلًا من مـصطـفى محمـد في الدقـيقة
ـــنـــتـــخب اإليـــفـــواري .81 ونـــشط ا
وأبعد احلـارس صبحي كـرة عرضية
خـطــيــرة كـمــا رد احلـائـط الـبــشـري

بي لقب كأس األ األفريقية حتت  23 عاماً للمرة األولى في تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة 2-1 WMŽ«dHK∫ حصد منتخب مصر األو  VIK «

صري تامر طرب ا باللقب. وأحيا ا
حــسـنـي حـفـل خـتــام بــطــولــة كـأس
األ اإلفريقية حتت  23عاما التي
سيـسدل الـسـتار عـليـهـا في القـاهرة
وقدم تامر أغـنية خـاصة باسم "جيل
جـــديــــد" وسط تـــفــــاعل كـــبــــيـــر من
ــصــريـــة الــتي مألت اجلــمــاهـــيــر ا
مدرجات استاد القاهرة قبل انطالق
نــهــائـي الــبــطـــولــة بــ مــنـــتــخــبي
الــفـــراعــنـــة وكــوت ديــفـــوار. وعــقب
األغـنـيــة أدى الـفـنـان أحــمـد عـصـام
فقـرة موسـيقـية مع اسـتخـدام مبـهر

لألضواء واأللعاب النارية. 
واسـتـمـر احلـفل حـوالي  20دقـيـقـة
ـبي بـيـنـمــا نـال مـنـتــخب مـصـر األو
ـشجـع بـعد يـزا من ا استـقبـاال 
لـعب ألداء عمـليـات اإلحماء نزوله ا
وذهب احلـارس مـحـمـد صـبـحي لـرد
حتـــيــــة اجلـــمــــاهـــيـــر. ونــــال ثالثي
نتخب رمضـان صبحي ومصطفى ا
مــحـمــد ومــحــمــد صـبــحي اجلــانب
األكبر مـن التحـية اجلـماهـيريـة بعد
ـبـيـاد جنـاح الـفـراعـنـة في بـلـوغ أو
طــــــوكــــــيـــــو  2020 عــــــقب
الـــفـــــــــوز عــــلى جــــنـــوب
إفـريــقــيـا 0-3 في نـصف

النهائي.


