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تـــلــــقى هــــيـــرفي ريــــنـــارد مـــدرب
ـغــرب إشــادة الـنــقـاد مــنـتــخب ا
ـلـفـتـة ـدربـ بــعـد الـنـتـائـج ا وا

الــــتي ســــجـــلــــهـــا
ــغـرب مــنــتـخب ا
في نـــهـــائـــيـــات

AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 . Issue 6392 Wednesday 3/7/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6392  االربعاء 30 من شوال 1440 هـ  3  من تموز (يوليو) 2019 م

 ôU Ë ≠f¹—UÐ

ـقبـلـة خالل سوق أثـار الفـرنـسي أنطـوان جـريـزمان مـهـاجم أتلـتـيـكو مـدريـد الشـكـوك حول وجـهـته ا
االنتـقـاالت الصـيـفيـة بـتلـمـيح جديـد.وقـام جريـزمـان بوضع تـعـلـيق مثـيـر للـجـدل على مـنـشور لـزمـيله

السابق في صفوف الروخيبالنكوس دييجو جودين الذي انتقل أخيرا لصفوف إنتر ميالن.
وكـان جودين قـد نـشر عـلى صـفحـته الرسـمـية عـلى مـوقع التـواصل االجـتمـاعي "إنسـتـجرام": "شـكرًا
لـلجـمـيع على الـرسـائل وأنا مـتحـمس جـدًا لهـذا التـحـدي اجلديـد".ورد جريـزمـان على جـودين قائال:
هاجم الروخيبالنكوس الذي قبلة  "جاري التحميل" وهو ما زاد من تكهنات اجلماهير حول الوجهة ا
أعلن رحيـله أخيرا عن األتلـتي.وأفادت عدة تقاريـر صحفيـة في الفترة األخيـرة بأن جريزمـان سينتقل
لصفـوف برشلونة حـيث سيتقلص في بدايـة يوليو/ تموز اجلـاري الشرط اجلزائي في عقده من 200

وسم. إلى 120 مليون يورو وسيحصل على راتب بقيمة  16مليون يورو في ا
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رفض لــيـونـيل مـيـسي الـهـروب من
األمــــــر الــــــواقـع في ظـل تــــــواضع
مستواه خالل النسخة اجلارية من
بطولة كوبا أمـريكا التي تقام على

مالعب البرازيل.
اكــــتــــفـى جنم األرجـــــنــــتــــ األول
بـتــسـجــيل هــدف وحـيــد في مـرمى
بـاراجواي مـن ركلـة جـزاء وسارت
درب كـتيـبة الـتاجنـو حتت قيـادة ا
الــشـاب لــيــونـيـل سـكــالــوني حـتى
مـواجــهــة الـبــرازيل في كـالسـيــكـو

التيني بالدور قبل النهائي.
ـــقـــابل اخـــتــــفى إبـــداع جنم فـي ا
بـــرشــلـــونــة تـــمــامـــا في صــنـــاعــة
الـــفــرص فـــلم يـــقــدم أي تـــمــريــرة
حاسمة لـزمالئه سواء في مباريات
الــــدور األول ضــــد كــــولــــومــــبــــيـــا
وبـاراجواي وقـطر أو لـقاء فـنزويال

في دور الثمانية.
وقال ميـسي بعد التـأهل للدور قبل

النهائي: "هذه

الـنـسـخـة من كــوبـا أمـريـكـا لـيـست
األفـضل لي" وذلك تـعـبـيـرا عـن عدم

الرضا عن مستواه.
ويــســـتــعــرض  في هــذا الــتــقــريــر
مـسيـرة (لـيـونيل)
في 5 نــــــــسـخ من
بـطـولـة كــــــــــوبا
أمــــريــــكــــا لــــعب
خـاللــــــــــهـــــــــا 25

مباراة.
ـــــشــــــاركـــــة فـي ا
األولى عام 2007
ســــجل مــــيــــسي 
ــــرمى هــــدفــــ 
بـــــــيـــــــرو في دور
الـــثـــمـــانـــيـــة في
ــكــســيك شــبــاك ا
بـنـصف الـنـهائي
كــمــا صــنع هــدفـا
فـي لـقــاء أمــريــكـا
بــالــدور األول إال
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ـــنـــتـــخب اإليـــفـــواري جـــارديل ا
وســـيـــري دي وويـــلـــفـــريـــد زاهـــا
وكـــــورني فـي الــــدقـــــائق 40 و63
و82 و89 فـيـمــا سـجل لـنـامــيـبـيـا
كـامــاتـوكــا في الـدقــيـقـة 70.ورفع
نـتخب اإليفـواري رصيده إلى 6 ا
ـــركـــز الـــثـــاني وراء نـــقـــاط في ا
ـــغـــرب (9 نــــقـــاط) ــــتـــصــــدر ا ا
ركـز الثالث وجنـوب أفريقـيا في ا
ــركـز (3 نــقــاط) ونــامــيــبــيــا في ا

األخير برصيد فارغ.
وبـدأ الـلـقـاء مـتـكـافـئا حـيث دخل
باراة دون أي نتخب الناميبي ا ا
مـــــخــــاوف وواجـه جنــــوم كــــوت

ديفوار بندية واضحة.
واســتـــلم زاهــا كـــرة خــارج مــربع
الـعـمـلـيـات قــبل أن يـسـدد عـالـيـا
نتخب الناميبي بهجمة من ورد ا
اجلـهـة اليـمـني ومـرر بابـامـا كرة
عــرضــيــة تــصــدى لــهــا احلـارس

ـنتخب نـافسات اإلفـريقية ا في ا
باريات غربي يلعب بذكاء في ا ا
ونــشـعــر بـتــلك الـرغــبـة الــكـبــيـرة
لالعـبـ من أجل حتقـيق الـنـتائج

اإليجابية".
ــغـــربــيــة واعــتــبـــر جنم الــكـــرة ا
الـــســـابق عـــزيـــز بـــودربـــالــة أن
ريــنــارد يــســتـحـق اإلشــادة أمـام
ـسـتــوى الـذي يـقــدمه الالعـبـون ا

باريات. في ا
وأضـــاف: "أســـتـــطـــيـع الـــقــول أن
كنه غربي مع رينارد  نتخب ا ا
الـذهـاب بعـيـدًا بـفضل االنـسـجام
والـتوازن في اجملـموعـة وتـابعـنا
األسلوب الـتكتيـكي الذي يلعب به
غـربي بـفضل الـثقـافة ـنتـخب ا ا

." التكتيكية التي تميز الالعب
وقـــال عـــزيــز الـــصـــمـــدي الــدولي
ـغـربي الــسـابق: "هـنــاك تـنـظـيم ا
تـكتـيكي مـحكم وعـمل كبـير يـقوم
به العــــبــــو الـــوسـط وهـــذا راجع

للعمل الذي يقوم به رينارد".
وأردف: "التركـيز سيـكون أكبر في
ـقــبـلـة وال أعـتـقـد أن ـبـاريـات ا ا
ريــنـــارد ســـيـــســـمح لـالعـــبــ أن
يــتــراجــعــوا الــطــمــوحــات بـدأت
تـكـبـر وال بـد من اسـتـثـمـار نـقـاط
ـغربي خاصة أننا نتخب ا قوة ا
ـــراحـل الــــصــــعــــبـــة ســــنــــدخـل ا

نافسة". واحلاسمة في ا
ـغــرب صـدارته حـسم مــنـتــخب ا
لـلـمــجـمـوعـة الـرابــعـة في بـطـولـة
كــأس أ أفـــريــقـــيــا بـــتــحـــقــيق
انـتـصـاره الـثــالث تـوالـيـا وبـلـوغ
الـــعالمــة الـــكــامــلـــة ألول مــرة في
ـتأخر تاريـخه بفـضل انتـصاره ا
عــلى جـــنــوب أفــريـــقــيـــا بــهــدف
نـظـيف في اللـقـاء الذي جـمـعهـما
اليـوم بإسـتاد الـسالم.وجاء هدف
غرب عن طريق مبارك بوصوفة ا
في الــدقـيــقـة 90  وأنــهى الــفـريق
العربي بالفـوز اليوم عقدة جنوب

أفريقيا التي دامت لسنوات.
غرب بعد هذا االنتصار وتصدر ا
مجموعته برصيد  9نقاط وخلفه
كـوت ديـفـوار بـ  6نـقــاط وجـنـوب

صر. كأس أ إفريقيا 
وتـأهل مـنـتـخب األسـود بـالـعالمة
الـــكــامـــلـــة في دور اجملــمـــوعــات
بــفـوزه في مـبـاريــاته الـثالث عـلى
نـامـيـبـيـا وكـوت ديـفـوار وجـنـوب
إفـريـقـيـا بنـفس الـنـتـيـجة ( 1ـ 0)

وتصدره اجملموعة الرابعة.
وقـال عــبـدالـرحــيم طـالــيب مـدرب
اجلـيـش إن بـصـمـة ريـنـارد كـانت
بـاريات مشيرًا إلى حاضرة في ا
أنه اســـتـــطــاع أن يـــقـــود األســود

للنتائج اإليجابية.
وأضـاف: "عــرف ريـنــارد بـخــبـرته
اإلفــــــريـــــــقــــــيـــــــة أن يــــــواجـه كل
الـــصـــعـــوبــات خـــاصـــة اإلرهــاق
واحلرارة ومـكّن الالعب من رفع
تــركــيـزهم مــا جــعــلـهم يــقــدمـون
ــيــزة خـاصــة عـلى مــسـتــويـات 
ـستـوى التكـتيـكي الذي يـبقى ا

من نقاط قوة األسود".
وأكـــــد حـــــسن نـــــاضــــر
ـغربي الـنجم الـدولي ا
ـــنــتـــخب الـــســـابق: "ا
ــــــــغـــــــربـي جنـح في ا
الرهـان األول والتأهل
لــدور الــثــمن بــفـضل
الـعـمل الـكـبـيـر الـذي

قام به رينارد".
ــدرب وأضــاف أن ا
الفـرنسي اسـتطاع
أن يــعــيــد الــثــقـة
لالعـــــــبــــــ وأن
يـصـحح األخـطاء
قـــــــــبـل انـــــــــطالق
الـــنـــهـــائــيـــات في
بارات الوديت ا
أمــــام جــــامـــــبــــيــــا

وزامبيا.
 وأكـــــــد مــــــــحــــــــسن
بــــــــــوهالل الــــــــــدولي
غـربي السابق: "رغم ا
أن الــقـلق تـمـلـكـنـا قـبل
ـنــافـسـة إال أن بــدايـة ا
رينارد استـطاع أن يعيد
كـانهـا الصـحيح األمـور 
ـلك جتــربــة كـبــيـرة إنـه 
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قـارن العب الوسـط أرتورو فـيـدال بـ منـتـخب تـشـيلي في 2015- الـذي فـاز بـأول لقب
بـكـوبـا أمـريـكـا واجلـيل احلـالي مـعـتـبـرا أن الـفـريق احلـالي أكـثـر تـنـافـسـيـة ألنه يـحـتـفظ

بتعطشه لالنتصارات مع اكتسابه مزيدا من اخلبرة.
وقـال خالل مؤتـمـر صـحـفي في بـورتو ألـيـجـري حـيث يـخوض (ال روخـا) مـواجـهـة نصف
نهائي كوبـا أمريكا أمام بيرو: "هناك فوارق كـبيرة ألنه كان لدينا احلافز فقط في 2015
ـكنـنا في لـكن لم نـكن نتـمـتع باخلـبـرة وال األلقـاب أما اآلن فـنـمتـلك كل شيء".وواصل: "
باريات".وأضاف فيـدال أن الفريق يعمل وفي ذهنه الوقت احلالي التـحكم أكثر في سيـر ا
فكرة واحدة هي تـقد أمام بيرو "أفضل مبـاراة في البطولة" رغم حتذيره في الوقت ذاته
نافس لن يجعل األمـور سهلة عليهم.وأوضح: "يـتميزون بأسلوب لـعب جماعي للغاية أن ا
يلعبون كرة قـدم جيدة. يشبهون كولومبيا إلى حد بعيد رغم أنهم أقوى بدنيا" مذكرا بأن
تحدة رغم أن تشيلي خسرت على يد بيرو خالل مباراة ودية 3-0 في ميامي بالواليات ا
تشـكيل (ال روخا) كـان يشبه كثـيرا اجملموعـة األساسية احلـالية.وتابع "حـلمنا هـو التتويج
ثل جتنب الالعب التطرق إلمكانية بالبطولة ودخـول التاريخ بحصد اللقب للمرة الثالثة".با
عـودة البرازيـلي نيمار إلى فـريقه برشـلونة مؤكـدا أن هذا األمر ال يـخصه وأنه يلعب إلى
.وأكـد "ألـعب في بـرشـلـونـة بـالـفـعل إلى جـانب األفـضل وإذا كـان جـوار "أفـضل" الالعـبـ
ـنتـخب ومـحاولـة حـصد الـنادي يـريـد نـيمـار فـهذه لـيـست مشـكـلتي أنـا أركـز حـاليـا مع ا

اللقب ثم احلصول على عطلة".

اإليــفـواري جــبــوهـو بــنــجـاح ثم
ســدد ويـلــفــريـد بــــــــــوني بــقـوة
ومـــرت الــــكـــرة دون خـــطـــورة في

الدقيقة 26.
ـنـتــخب اإليـفـواري سـقط في فخ ا
أنــانـيـة بـعض العـبـيه في الـعـديـد
من الــفــرص خــاصــة أمــام مــربع
العمليات وكانت حتركات الالعب
الـنامـيـبي شالـولي األكـثر إزعـاجا

للدفاع اإليفواري.
بـحـلـول الـدقـيـقـة 40 أرسل فرانك
كيسي تمريـرة عميقة إلى جارديل
داخـل مــنــطــقـــة اجلــزاء لــيــســدد
رمى مـسجال الهدف األخير في ا

األول لكوت ديفوار.
ــــنــــتــــخب  ولم تــــكـن ردة فــــعل ا
الـنــامـيـبي قــويـة بـعـد اســتـقـبـال
الهـدف حيث افتـقد لألسـلحة من
ــــرمى احلـــارس أجل الــــوصـــول 

جبوهو.
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أعرب الـسـنغـالي سـاديو مـاني مـهاجم مـنـتخب الـسـنغـال عن سـعادته بـالـفوز الـذي حـققه
أسود التيراجنـا على كينيا وحصد النقاط الثالث والتأهل من اجملموعة الثالثة إلى الدور
الـتالي من الـبـطولـة األفـريقـيـة.وأبرز احلـساب الـرسـمي لالحتـاد األفريـقي لـكرة الـقدم
ـوقع تـويـتـر تـصريـحـات مـاني عـقب مـبـاراة كـيـنـيـا حـيث قـال: "بـالطـبع "كـاف" 
تعرفون شـعوري احلصول عـلى الثالث نقاط أمـر جيد وأقول لـكل جماهيري
في مـصـر أنـا أحــبـكم".وحـصل جنم لــيـفـربـول عـلـى لـقب أفـضل العب في
مـبـاراة السـنـغـال وكـينـيـا بـعد أن جنـح في إحراز هـدفـ أحـدهـما من

باراة نفسها. ركلة جزاء بينما أهدر ركلة أخرى خالل ا
نتـخب السنغالي علـى نظيره الكيـني بثالثة أهداف مقابل وفاز ا
ــبــاراة الــتي جــمـعــتــهــمـا فـي خـتــام مــبــاريـات ال شيء في ا
اجملـمـوعـة الـثـالـثـة من كـأس األ األفـريـقـية لـيـتـأهل مع

نتخب اجلزائري إلى دور الـ16 ليواجه أوغندا. ا
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أفـريـقـيا بـ 3 نـقـاط فـيـمـا احـتلت
ــركــز األخــيــر بــدون نــامــيــبــيــا ا

رصيد.
ـغــربي هـيـرفي ـنــتـخب ا مـدرب ا
ريـنــارد أجـرى 3 تــغــيـيــرات عـلى
الـــتــشـــكــيـــلــة الـــتي خــاض بـــهــا
مــواجــهــة كــوت ديــفــوار بــعـودة
مــنــيـر احملــمــدي حلــراســة مـرمى
األســود بــدال مـن يــاســ بــونــو
ــزراوي ومـروان وضم نــوصــيـر ا
داكـوستـا خلط الـدفاع مـكان درار
وبـنـعـطيـة.وخالفـا لـكل التـوقـعات
أبــقى ريـنــارد عــلى حــكــيم زيـاش
أســاســيــا رغـم تــأكــيــده في آخــر
مؤتمر صحفي على أنه سيريحه.
فــاز مـنــتــخب كــوت ديــفــوار عـلى
ــبــاراة الــتي نــامــيــبــيـا 1-4 في ا
جرت بـيـنـهـمـا  باجلـولـة الـثـالـثة
من مـنـافـسـات اجملـمـوعـة الـرابـعة
بكأس أ أفـريقيـا.وسجل أهداف

غرب فوزاً ثميناً على جنوب افريقيا u“∫ حقق منتخب ا
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أنـه فـــاق عــــلـى كـــابــــوس كــــبــــيـــر
بـــاخلــــــــــســــارة أمــــام الـــبــــرازيل
ـــــبــــاراة بـــــثالثـــــيـــــة دون رد في ا

النهائية.
بعد 4 سنـوات توقفت مـسيـرة ليو
مع األرجـنـتـ عـنـد دور الـثـمـانـيـة
بـــعــد اخلـــســارة ضـــد أوروجــواي
بــركالت الــتـرجــيح حــيث صـنع 3
أهـــداف ولم يـــهـــز الـــشــبـــاك في 4

مباريات.
أمـــــا في نـــــســـــخـــــة  2015الـــــتي
اسـتـضـافـتـهـا تـشـيـلي فـقـد سـجل
هدفا في مرمى بـاراجواي باجلولة
األولى ثـم صــــنع 3 أهـــــداف أمــــام
نفس الـفريق في مـباراة الـدور قبل
النهـائي إال أنه خسر الـلقب أيضا
بــركالت الـتــرجــيح أمــام أصــحـاب

باراة النهائية. األرض في ا
ئـويـة التي أقـيمت وفي الـنسـخـة ا
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أقـــصى مـــا لـــديه من أجل
اجلزائر مـؤكدا أن أسرته
ـبـاراة دعـمـته وحـضـرت ا
في مــــــدرجـــــات مــــــلـــــعب
الـــــــسالم.وأشـــــــار إلى أن
مـنــتـخب اجلـزائـر يـسـعى
للـتتويج بـلقب كأس األ
األفـــريـــقـــيــة 2019 بـــعــد
غـــــيــــاب طـــــويل.وانـــــضم
اجلــــزائــــري آدم أونـــاس

وحصد العالمة الكاملة.
 وقــــــــــال ديــــــــــلــــــــــور في
تـــصــريـــحــات صـــحــفـــيــة
بــــحــــضــــور مــــراسل  إنه
ـشاركة أسـاسيا سعـيد با
ألول مـرة مع الـفـريق بـعـد
عسكر اإلعداد انضمامه 
وظهـوره كبـديل في لقائي

كينيا والسنغال.
وأوضـح أنـه ســــــيــــــقــــــدم
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أبدى أندي ديـلور مهاجم
مــنـتـخب اجلــزائـر فـخـره
بـســبب االنـطالقـة الـقـويـة
ــــــنــــــتـــــخـب مـــــحــــــاربي
الـــصــــحـــراء في مـــشـــوار
بــــــطـــــــولــــــة كــــــأس األ
األفـــريــقــيــة  ?2019بــعــد
الــفـوز بـالـلـقـاءات الـثالثـة
في الــــدور األول لــــلــــكـــان

أرتورو
فيدال

يرفـض أن يسـدد مـاني ركـلـة اجلـزاء الثـانـيـة بـعد
ـــبــاراة لــكن إضــاعـــتـــــــه الــركــلـــة األولى في ا
الالعبـ طـالبـوا أن يسـددها مـاني حـتى يسـتعـيد
الثـقة وهو ما وافق عـلــــــــيه كمديـر فني خاصة
ـنـتـخب أن مـاني من األســــــــــمـاء الـكــبـيـرة في ا
ـدير ـنتـخب.وعلق ا واستـعادتـه لثـقته تـعود عـلى ا
ـنتـخب السـنغـال عـلى مواجـهة أوغـندا في الفـني 
دور ال  16مـؤكـدا أنهم مـنـتخب
قـوي ولــعب مــعــهم قــبل كـأس
ـنـتـخب الـعـالم.وصـعـد ا
ـركز الـسنـغالي في ا
الـثانـي بست نـقاط
خـــلف اجلـــزائـــر
صـــــاحـــــبـــــة 9
نـــــــــــــقـــــــــــــاط.
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ــهــاجــــــــم ســاديــو مــاني العب لــيــفــربـول فــاز ا
اإلجنلـيـزي ومـنـتـخب الـسـنــــــــغـال بـجـــــــــائزة
أفـضل العب في مباراة منـتخب بالده التي أقيمت
ــنـــــــتـخب الــكــيـني عــلى مــلـعب الــدفـاع  أمـام ا

اجلوي.
وفاز مـنتـخب السـنغـال عـلى منـتخب كـينـيا بـثالثة
ـباراة الـتي جـمـعـتـهـمـا على أهـداف دون رد في ا
ملـعب الدفـاع اجلوي في اجلـولة الثـالثـة واألخيرة
من دور اجملمـوعات للمـجموعة الـثالثة بـبطولة

األ اإلفريقية مصر 2019.
وجنح الـسنـغالي سـاديو مـاني في إحراز
ـنتـخب بالده في الـهدف الـثـاني والـثـالث 
ـنـتـخـب الكـيـنـي وكـان الـهدف مواجـهـة ا
األخـيـر مـن ضـربــة جـزاء وكـان مــاني قـد
فـشل في إحـراز ضـربـة جـزاء في الـشـوط

األول.
ـنـتـخب ـديـر الـفـني  و أعـرب ألـيــو سـيـسـيه ا
الـسـنــغـال عن سـعـادته بـعـد الـفـوز الـذي حـقـقه
ـنــتــخب الـكــيــني مـشــيـدا فـريــفه عــلى حـســاب ا

بــالـروح الــتي لـعـب بـهــا أسـود الــتـيــراجنـا
وجنـاحهم في ترجمـة سيطـرتهم لفوز

بـثالثـة أهداف مـقابل ال
شيء.

وكــشف ســـيــســيه
أنــه كـــــــــــــــــــان

ساديو ماني

ابراهيم كامارا

جانب من
مباراة
منتخب
اجلزائر
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ـغـرب إن الفـوز على جـنوب قـال نورالـدين أمربط جنـم منـتخب ا
أفريقيا أمس في اجلـولة الثالثة للمجمـوعة الرابعة بكأس أ أفريقيا

كان مهما.
وأكـد أمرابط فـي تصـريحـات تـلفـزيـونيـة:  "حقـقـنا األهم بـغض الـنظـر على

ـسـتوى كـرسـنـا قـوتنـا في اجملـمـوعة وتـصـدرنـاهـا وهذا سـيـعـطيـنـا حـافزا ا
قبلة." واجهات ا كبيرا في انتظار ا

ـقبلـة في ثمن النهـائي مشيرا أن باراة ا ـغربي سيركـز على ا ـنتخب ا وأوضح أن ا
هم اآلن هـو استعـادة العافـية البـدنية.وتـابع:  "سنلـعب في نفس الـتوقيت الـذي لعبـنا فيه ا
أمـام جنوب أفـريقيـا حيث ستـكون احلرارة مـرتفعة واألجـواء ال تساعـد كان من األفضل
ــسـؤولـون الـنـظـر فـي هـذا الـتـوقـيت ـواجـهـة بــعـد الـغـروب أتـمــنى أن يـعـيـد ا أن جتـرى ا

وتغييره.
غرب  لثمن النهائي متصدرا اجملموعة الرابعة بـ9 نقاط. وتأهل منتخب ا

قـــــبل  3ســـــنــــــوات حـــــقق
لـــيـــونــيـل مــيـــسي أفـــضل
مـعـدالته في كوبـا أمـريـكا
بـتــسـجـيل  5أهـداف في

شـباك بـنـما (هـاتريك)
وفــنــزويال وأمــريــكــا
وصـــــــنع 4 أهــــــداف
لـــــــــــزمـالئـه أمــــــــــام
فــنــزويال وأمـريــكـا
إال أنه خـسـر الـلـقب
مـــــجـــــددا بـــــنـــــفس
الـــســـيــنـــاريـــو أمــام
تـــــشـــــيـــــلي بـــــركالت

الترجيح.
فــهل يــقـود جــلـد الـذات
مـيــسي لـتــحـقــيق اجملـد
الضـائع في كوبـا أمريـكا
أم يــفـــيق عـــلى كـــابــوس

جديد في البرازيل.  ليونيل ميسي
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اجلــولــتـــ األولى والــثــانــيــة
واعــتــمــد عـــلى الــســرعــات في
اخلط األمـامي الـتي مـكـنـته من

حتقيق الفوز برباعية.
وتــابع: "نــامــبــيــا فــريق كــبــيـر
وأتـمـنى لـهم الـتـوفيـق في قادم
ـواعـيـد لـكن نـحن كـان لـديـنا ا
هــدف ونـسـعى لـتـحـقـيـقه وهـو

التأهل".
عـــــلى اجلـــــانب اآلخـــــر عـــــبــــر
ريـكاردو مـانيـتي مدرب نـامبـيا

 ôU Ë ≠ …d¼UI «

أكد إبراهيم كـامارا مدرب كوت
ديــفـوار أن فـريــقه قـدم مـبـاراة
جـيـدة أمــام نـامـبـيــا واسـتـحق
الفوز 1-4 في اللقاء الذي جمع
الفـريقـ  باجلولـة الثـالثة من
مـنـافـسـات اجملـمـوعـة الـرابـعـة

وحسم التأهل للدور الثاني.
وقــال كـامــارا عــقب الــلــقـاء في
ــؤتـمــر الــصــحــفي إن فــريـقه ا
لـعب بــشــكل أفــضل من لــقـائي

العـب نــابــولي اإليــطــالي
إلـى صــراع هـــدافي كــأس
األ األفــريــقــيــة بــعــدمــا
ســجل هـــدفــ فـي مــرمى
تنزانيا خالل اللقاء الذي
انـــتــهـى بــفـــوز مــنـــتــخب
اجلـزائــر بـثالثـيـة دون رد
في اجلـــــولـــــة األخـــــيـــــرة
للمجموعة الثالثة ببطولة

كأس األ األفريقية.
وســـجـل أونـــاس هـــدفـــ
لــيـتــســاوى مع الـالعــبـ
الذين سجلـوا نفس العدد
وهم الكـونـغولي سـيدريك
بـــاكـــامـــبــــو والـــثـــنـــائي
ـــصــري مـــحـــمــد صالح ا
وأحـــــــمـــــــد احملـــــــمـــــــدي
ـــلـــجــاشـي كــارولـــيس وا
أندريـا والبـنيـني ميـكايل
بــوتي والـكـيــني مـيـكـايل
أولوجنـا والغـيني مـحمد
يــــــاتــــــارا واألوغــــــنـــــدي
ــــــــانــــــــويـل أوكــــــــوي إ
والسنغالي ساديو ماني.

عن حـزنه الـشـديـد وغـضـبه من
اخلــســارة أمـــام كــوت ديــفــوار
بـربـاعـيـة مـقـابل هـدف واصـفًا

النتيجة بـ"اخملزية".
وتـــابع مـــدرب نــامـــبــيـــا: "كــنــا
كــالــتالمــيــذ أمــام العــبي كــوت
ديفـوار ولم نقـدم ما كـنا نـطمح
له عــقــدي انـتــهى مـع الـفــريق
أتـمنى لـهم الـتوفـيق في الـقادم
وال أعلم إذا كان سيتم التجديد

لي أم ال".


