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ـصـريـة الـقـاهرة تـشـهـد الـعاصـمـة ا
يـوم غـد اجلـمـعـة نـهـائي كـأس األ
األفـــريــقـــيــة 2019 بـــلــقـــاء يـــجــمع
اجلـزائـر مع الـسـنـغـال في مـواجـهـة
واجـهة من العـيار الـثـقيل وكـانت ا
نـتخـب فى األخيـرة التى جـمـعت ا
دور اجملـــمــــوعــــات في الــــبـــطــــولـــة
احلاليـة وقد انتـهت بتفـوق منتخب
احملــاربــ بــنــتــيــجـة 0-1 وتــواجه
نتخبان اجلـزائري والسنغالي في ا
ــبــاريـات الــوديـات 21 مــبـاراة في ا
والـرسـمـيـة وكـان االنـتـصـار حلـيف
"اخلــــضــــر" بـ 11فــــوزا مــــقــــابل 4
انـــتـــصــارات لـــلـــســنـــغــال و6
مـواجــهـات مـتــعـادلـة. وفي
نــــهــــائــــيــــات كـــأس األ
األفـــريـــقــيـــة اصـــطــدمت
اجلزائـر والـسـنـغال في
4 مــنــاســبــات انــتــصــر
اخلــــــــــــــضـــــــــــــــر فـي 3
مواجهـات وتعادال مرة
ولم تـنــتـصـر الــسـنـغـال
فـي مـــــبــــــاراة. وســـــجل
العـبـو مـنـتـخب اجلـزائـر
12 هــــــدفــــــا واهــــــتــــــزت
شـــبــاكـــهم بـــهـــدفــ خالل
مــــشــــاركــــة اخلــــضــــر في
الـبـطــولـة احلـالـيـة.
وألول مرة في

AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 . Issue 6405 Thresday 18/7/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6405  اخلميس 15 من ذي القعدة 1440 هـ 18 من تموز (يوليو) 2019 م

 ôU Ë ≠ b¹—b

ـفاوضـات ب برشـلونـة وباريس سـان جيـرمان حول يـة امس األربعاء تـناول كـواليس ا واصـلت الصـحف العـا
يركـاتو الصيفي اجلاري. وفي هذا الصدد عودة النجم البرازيـلي نيمار دا سيلفا إلى الـنادي الكتالوني خالل ا
كشـفت صـحيـفة "لـيـكيب" الـفـرنسـية عن خـطـة جديـدة إلدارة الـبارسـا من أجل اسـتعـادة نيـمـار بصـفقـة تـبادلـية.
وأشـارت إلى أن مـسـؤولي النـادي الـكتـالـوني رحـبوا بـاالسـتغـنـاء عن العب الـوسط الكـرواتي إيـفـان راكيـتـيتش
بادلة فقط بل طرحت أيضا والنجم البرازيلي فيـليبي كوتينيو مقابل انضمام نيـمار. ولم تكتف إدارة البارسا با

مبلغا ماليا قيمته  40 مليون يورو إضافة إلى كوتينيو وراكيتيتش. 
وكانت تـقـارير صـحـفيـة سـابقـة قـد طرحـت أسمـاء أخـرى ضمن هـذه الـصفـقـة مثل صـامـويل أومتـيـتي وكلـيـمنت
بلي ونيلـسون سيميدو. وذكرت صحـيفة "ذا صن" البريطانـية اول أمس أن ناصر اخلليفي لينجليت وعـثمان د
بـلي وكـوتيـنـيو بـاإلضـافة إلى 36 مـلـيون رئـيس سـان جيـرمـان لم يقـبل عـرض برشـلـونة لـضم نـيـمار مـقـابل د

إسترليني.
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فـــاز فــيــورنـــتــيـــنــا اإليــطـــالي عــلى
ـكــسـيـكي (1-2) في جــواداالخـارا ا
ـبـاراة االفـتـتـاحـيـة لـبـطـولـة كـأس ا
األبـطـال الدولـيـة الـتي أقـيـمت على
مـلـعب سـيت جيـك ستـاديـوم بـوالية
إلـيـنـوي األمـريـكيـة. وبـعـدمـا افـتتح
ـكـســيـكي الــتـســجـيل في الـفـريـق ا
الــدقـيــقـة  25من زمن الــلــقـاء عــبـر
إدواردو لــوبـيـز تـمـكن فــيـورنـتـيـنـا
ســريـعــا من إدراك الـتــعـادل بــفـضل
جــيـوفـاني سـيــمـيـوني الـذي أحـرز
أول هـــــدف لـــــفـــــريـــــقه (ق27).وفي
الشـوط الثـاني تقدم الـفيـوال بهدف
ثـان جـاء بـتـوقـيع ريـكـاردو سـوتـيل
(ق52) لـــيـــنـــتـــهي الـــلـــقـــاء بـــفـــوز
اإليطالي (1-2).من جانب اخر قال
ــديـر أولي جــونــار ســولــســكــايــر ا
ـانــشـسـتـر يــونـايـتـد إنه ال الـفـني 

انشـستر يزال يـأمل في بناء فـريق 
يــونـــايــتـــد مــكــونـه األســاسي بــول
بــوجــبـــا عــلى الــرغـم من اعــتــراف
العـب خط الــوسط الــفـــرنــسي بــأنه
يـريـد خـوض حتـديًـا جديـدًا. في اب
ـاضي قال سـولـسكـاير من الـعام ا
ـولدي عن عـنـدما كـان مـديـرًا فنـيًـا 
رغبـته في بقـاء بوجبـا في يونـايتد
غادرة والذي طلب في ذلك الوقت ا
وسط اهـتـمـام من بـرشـلـونـة وبـعـد
 11شهرًا أصبح سولسكاير مديرًا
فنيًا لـيونايتد وعلـيه أن يتخذ قرارًا
بشـأن مسـتقبل بـوجبـا الذي يرغب
في الـرحـيل. وبـسـؤاله عـمـا إذا كان
بـــوجــبـــا هــو الـــرجل الـــذي يــعـــيــد
مـانشـسـتر يـونـايتـد إلى الـقمـة قال
سـولـسـكـاير: "نـعم بـول العب رائع
وكــان دائـــمًــا مــحــتــرفًــا عــظــيــمًــا..
عالقـتي به جـيـدة لـلـغـايـة". وأضاف

في تــصــريــحــات لــشــبــكــة "ســكــاي
ســبــورتس": "قــلت سـابــقًــا إذا كـان
ضـمن فريـقي سـأبـني فريـقًـا حوله
ولم أغير ذلك كثـيرًا منذ ذلك احل

لــــذلك أود أن أقــــول نــــفس الــــشيء
ــاذا يـريـد اآلن". وتــسـائل: "ال أفــهم 
الالعبون مغادرة يونايتد!". روميلو
ــغــادرة لــوكـــاكــو يــتــطــلـع أيــضًــا 
يونايـتد هذا الصـيف وسط اهتمام
من إنــتـــر مــيالن بــنـــاءً عــلى طــلب
مـدربه اجلــديـد أنــطـونــيـو كــونـتي.
ــتـوقع أن يــقـدم إنـتــر عـرضًـا ومن ا
جــديــدًا بـقــيــمـة 60 مــلــيــون جـنــيه
إسترليـني باإلضافة إلـى متغيرات
لــكن يــونــايــتــد يــريـد أكــثــر من 79
مــلــيـون جــنــيه إســتــرلــيـنـي. ولـدى
ســؤاله عـمـا إذا كـان يـتــفـهم عـقـلـيـة
الالعبـ الـذين يرغـبون في مـغادرة
يونـايتـد قال سولـسكـاير: "ال هؤالء

ـغـادرة اآلن لم الـذين يـرغـبـون في ا
يـكـونــوا هـنـا عــنـدمــا كـانت األمـور
مــســـتــقـــرة". وأضــاف: "إنـه أفــضل
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حـيث يـطلـب ناديه 15 مـلـيـون يورو
لـــلـــتــخـــلي عن خـــدمــاتـه. ولــفت آدم
أونـــاس األنــظـــار في أ أفـــريــقـــيــا
احلاليـة بعـدما سجل 3 أهداف بات
نـافس على لقب هداف بها ضمن ا
الـبــطـولـة رغم مــشـاركـاته الـقــلـيـلـة.
ا يغير أوناس وجهته مع نهاية ور
الـكــان بـاخلــروج من نـابــولي عـقب
تـألــقه مع اخلـضـر وذلك لــلـحـصـول
على فرصـة أكبر من تـلك التي حصل
ـاضي بــفـريق ــوسم ا عــلـيـهــا في ا
أنشيلوتي. من جهـته يتواجد ياس
بـراهـيـمي احلـر من أي الـتزام ضـمن
مخـططـات آرسنـال وولفـرهامـبتون
ووست هام إضافة إلى نادي بيتيس

اإلسباني.
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يـعـد الـوصول لـنـهـائي الـكـان نـهـاية
مـثـالـيـة لتـألق يـوسف بـاليلـي الذي

دفاع في كان 2019 فلم تـهتـز شباك
اخلــضـــر ســوى مــرتـــ فــقط وذلك
بـــفـــضل الـــربــاعـي الــقـــوي جـــمــال
بلعمـري وعيسى ماندي ورامي بن
ســـبــعــيـــني ويــوسف عـــطــال (قــبل
إصابته). وشكل الرباعي سدا منيعا
نتخبـات التي قابلوها في أمام كل ا
كــأس األ األفـــريــقــيــة لــيــجــذبــوا
األنــظــار إلــيــهم بــقــوة في انــتــظـار
ـــنــاســـبــة خـــاصــة في الـــعــروض ا
رجح خروج بـلعمري أوروبا. ومن ا
من الشبـاب السعـودي بعدمـا تفوق
عــلى نـفــسه في الــبــطـولــة إذ أبـدت
أنــديــة فــرنــســيــة عــدة اهــتــمــامــهـا
بــالالعب واألمــر نــفــسه بـالــنــســبـة
لـعيـسى مـاندي العـب بيـتـيس الذي
نــال اهـتــمـام نــادي رومـا اإليــطـالي
وفقـا لـبعض الـتـقاريـر. أما رامي بن
ســبـعــيـني فــلـديه الــضـوء األخــضـر

تـــاريخ مـــســـابـــقـــات بـــطـــولـــة األ
األفريقية تصل أهداف نسخة واحدة
إلى 100 هــدف حــيث تــخـطـت عـدد
أهـداف نـسـخة 2008 الـتي فـاز بـها
ـصري والـتي  خاللـها نـتـخب ا ا

تسجيل 99 هدفا.
ـنــتـخب اجلـزائـري لـكـرة ويـواصل ا
ـواجـهة الـقدم تـدريـباته اسـتـعدادًا 
السـنـغال عـلى ملـعب الـقاهـرة وكان
ـديـر الـفـني جـمـال بـلـمـاضي أراح ا
الالعب بعد الفـوز على نيجيريا /1
2  في الــدور قــبل الــنــهــائي. وشــهـد
ــــران الـــــذي أقــــيـم عــــلـى مــــلـــــعب ا
بـتـروسـبـورت حـضـور كل الالعـبـ

ماعدا يـوسف عطال الـذي يعاني من
إصــــابـــة جـــراء تـــعـــرضـه خلـــلع في
الـكــتف في مـبـاراة كــوت ديـفـوار في
دور الثمانية للـمسابقة. وحضر عدد
من اجلماهيـر اجلزائريـة التي هتفت
ـــدرب جــــمـــال بــــلــــمـــاضي بـــاسـم ا
ـباراة والالعبـ كـتحـفيـز لـهم قبل ا
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مــبـــاشــرة بـــعــد انـــتــهـــاء كــأس أ
أفريقيـا سيدخل العـديد من الالعب
اجلـزائـريـ سـوق االنـتـقـاالت بـقـوة
ــســتــويــات الــرائــعـة الــتي نــظــيــر ا
قــــدمــــوهــــا فـي "كـــان 2019 والــــتي
أهــلــتــهم لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة من
ـسابـقـة القـاريـة. وسيـسـعى بعض ا
الالعـــبــ إلى تــغـــيــيــر األجــواء مع
ارتـــفـــاع أســـهـــمـــهم خالل الـــشـــهـــر
اجلــــاري ويـــســـتــــعـــرض  من خالل
الــتـقــريـر الــتــالي عـددا من األســمـاء
ــرشـحـة لــتـغـيــيـر مـســتـقـبــلـهـا في ا
ـوسـم اجلـديـد. وعــلم  من مــقـربـ ا
من جنم إمبولي واجلزائر إسماعيل
بن نــاصــر أن األخــيـر ســيــوقع عــقـد
انـــتــقـــاله إلى مــيـالن بــعــد انـــتــهــاء
مــنــافــســات كــأس أ أفــريــقــيـا
بـعــدمـا كـان الالعـب الـبـالغ من
الـــــعــــمــــر 21 عـــــامــــا ضـــــمن
اهتمـامات العـديد من األندية
أبرزهـا دورتمـوند وآرسـنال

إضافة إلى نابولي.
ŸU b « wŽUÐd  W¹u  ÷ËdŽ

ـنـتـخب يـعــتـبـر خط دفــاع ا
اجلـــزائــري ثـــاني أقـــوى خط
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أكــد إدريس عـكي رئــيس الـشــركـة الــراعـيــة لالحتـاد األفــريـقي لــكـرة الــقـدم "كـاف" ســعـادته
ـا حقـقته مـصر فـي استـضافـتهـا لبـطولـة كـأس األ األفريـقيـة التي يـسدل وشعـوره بالـفـخر 
الـستار عـليهـا اليوم اجلـمعة. وقـال عكي في تـصريحـات صحفـية إن مصـر حققت مـعجزة في
الكـان خاصة مع ضيق الوقت فخالل 4 أشهر فـقط استطاعت أن حتقق كل هذا النجاح وهذا
ـا للبـطولـة في ظل اجملهـود الكـبيـر الذي بذله شيء يدعـو للـفخر. وأوضح أنـه ينتـظر خـتامًـا رائعً
ـصريـة التي لم ـصـري أو الدولـة ا اجلـميع إلجنـاحـها سـواءً من االحتاد األفـريـقي أو االحتاد ا
تبخل بأي مجهـود. وأشار رئيس الشركة الراعـية لالحتاد األفريقي إلى أن البطـولة رائعة فنيًا

نتخبات. يزة من ا ـيـز مع الـتـرجي ثموشهدت تألقًا للعديد من النجوم ومستويات  قـدم مـسـتــوى 
وسم مع منتخـب بالده على مدار ا
ـا جــعل كـثـيــر من وكالء الالعـبـ

يــلــهـثــون خــلف الالعب لــتــســويـقه.
ـــتــلـك باليــلـي عــروضـــا عــدة من و
الـدوريات الـعـربيـة يـتـقدمـهـا عرض
ـصري والـسد والـدحيل بيـراميـدز ا
الــقــطـــريــ لــكن الالعب قــد يــغــيــر
وجهـته ليـعود لـلدوري الفـرنسي من
ـقبل. وفي سـياق وسم ا جديـد في ا
قــريب عـــلم  بــدخــول وكــيل أعــمــال
ــانـي في مــفــاوضـــات مع ســفــيــان أ
ـقبـلة فيـغولي لـتمـثيـله في الفـترة ا
ـاني في تـمــهـيـدا لــنـقـله لــلـدوري األ
ــقـــبل لـــيـــنــهـي جتــربـــته ــوسـم ا ا

التركية مع جالطة سراي.
‰UGM « ‰U ¬ q UŠ v½U  u¹œUÝ

تـعــقـد اجلـمـاهـيـر الــسـنـغـالـيـة آمـاال
كبيرة على ساديو مانى جنم "أسود
الــتــيــراجنــا" احملــتــرف فى صــفـوف
لـيــفـربـول اإلجنــلـيـزى فى الــتـتـويج
بــــلـــقب كـــأس األ األفـــريـــقـــيـــة فى
النهائى الذى سيجمع منتخب بالده

مع اجلزائر يوم غد اجلمعة. 
ويـــطـــمح ســاديـــو مـــانى فى قـــيــادة
منتخب بالده إلى حصد اللقب األول
األفــريـقــيـة لــلـســنــغـال فى الــتـاريخ
خـاصة أنه أعـلن فى تـصـريـحات أنه
أمـله األكـبـر هـو حتـقـيق هـذا احلـلم
قائال: "لو كـان األمر بيـدى الستبدلت
ــيــدالـيــة الــذهـبــيــة لـدورى أبــطـال ا
أوروبا مـقابل لقب كـأس أ أفريـقيا

مع السنغال". 
وســــجل ســـاديــــو مـــانى 26 هـــدفـــاً
ـــــاضـى فى مــــــخـــــتــــــلف ـــــوسـم ا ا
الــبــطـوالت وصــنع 5 أهــداف أخـرى
فى مـــــوسـم خــــرافـى لـــــلــــمـــــهـــــاجم

السنغالى.
uMO²½UH½≈ ‰u Ë

وصل جــيــانى إنــفــانــتــيــنـو رئــيس
االحتـــاد الـــدولى لـــكـــرة الــقـــدم إلى
مـطــار الـقــاهـرة حلـضــور كـوجنـرس
قرر له االحتاد األفريقى لكرة القدم ا
اليوم اخلميس بأحد فنادق القاهرة
إلى جانب قرعة كأس األ األفريقية
2021 الـتـى تـضـيــفـهـا الــكـامـيـرون
وكـــــــذلـك نــــــهـــــــائى األ 2019 ب

اجلزائر والسنغال.
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تأكد بشكل كبير رحيل الفرنسي هيرفي رينارد عن قيادة منتخب األسود بشكل رسمي رغم
ـغربي. وأكـد مـصدر أن االنـفصـال  بالـفعل بـقرار من بـيان الـنفي الـذي أورده احتاد الـكرة ا
قـام حاليًا في مصر. وأشار ريـنارد نفسه والذي سيـتقدم باستقالـته مباشرة بعد نـهاية الكان ا
صدر إلى أن اإلعالن عن هـذا االنفـصال سـيتم بعـد مواجـهة اجلـزائر والسـنغـال في نهائي ا
بـطـولة األ األفـريـقيـة. وعن سبب تـزامن هـذا االنفـصـال الذي تـأكـد ل بشـكل فعـلي مع نـهائي
ـسابـقـة حـتى رغم إقـصاء ـدرب الـفـرنـسي تفـادى االسـتـقـالة مع اسـتـمـرار ا الـكـان هـو كون ا
صدر "رينارد اتخذ القرار رسميًا وأبلغ به ا مـن دور الثمانية. وقال ا األسود وخروجه مبكرً

فوزي لقجع وهو قـرار ال رجعة فيه وهو يريد أن تنتهي أ أفريقيا كي يعلن للرأي
الـعـام وجمـاهـيـر األسود رحـيـله كي ال يسـتـفـز مشـاعـرهم وكأنه رفـقـة األسود ال
تـحدث لـيقول "أنـقل إليـكم هذا اخلـبر بـعد توصل ـسابقـة". وعاد نـفس ا يـزال با
رينـارد ولقـجع التفـاق ينـهي االرتبـاط بعـدما اسـتحـال البـقاء واسـتمـرار التـعاون

بينهما ولن تكون هناك أي تعويضات يتحملها طرف لفائدة الثاني".

‰UGM « WNł«u  w  »dF « ¡«u  qL% dz«e'«
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للرحـيل عن رين الفرنـسي مع تلقيه
عـروضــا عـدة أبـرزهـا من إشــبـيـلـيـة
ـاني في اإلسـبـاني وهـوفـنهـا األ
ح يبقى مستقبل عطال زاهرا بعد
ــوسم ـــمــيـــز مع نــيـس في ا أدائه ا
ـنـقـضي وقـد أشـارت تـقـاريـر عـدة ا
إلى اهــتــمــام أنــديــة بــحــجم بــايـرن

ميونخ وتشيلسي بخدماته.
¡ôb³ UÐ X ô ÂUL²¼«

يسعى مهدي زفان لتـحديد مستقبله
بـعـد الـكـان رغم وجـوده احـتـيـاطـيا
مع اخلضـر في البـطولة ومـع بقائه
ــكـنه رسم مــسـتـقـبــله بـيـده حـرا 
خـاصة مع اهـتـمام نـادي نـوتنـغـهام
فـورست اإلجنلـيـزي بـخدمـاته وفـقا
لـتقـاريـر صـحفـيـة. عـلى جـانب آخر
دخـل مـــحـــمـــد فــــارس العب ســـبـــال
اإليــطــالي حــيــز تــطــلــعــات نـابــولي
إضـافــة إلي سـاسـولـو وإشــبـيـلـيـة

»ôUH²Š ∫ اجلماهير اجلزائرية حتتفل ببلوغ منتخبها نهائي ا افريقيا
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ــكن أن تـشــعــر به كالعب شــعــور 
كــرة قــدم في هـــذا الــنــادي عــنــدمــا
حتــقق الـبــطـوالت.. نــأمل أن يـكـون

2020 Ë—u¹ d «cð vKŽ dO³  ‰U³ ≈
 19.3مـليـون شـخص حلجـز تـذاكر
دة قـررة في ا مـباريـات الـبطـولـة ا
ب  12 حزيران و12 تموز 2020
في 12 مدينة أوروبية ألول مرة في
ـسابـقـة احتـفـاال بالـذكرى تـاريخ ا

ـــــرحـــــلـــــة األولـى من 2020) فـي ا
بيعات.  ا

ـــــرحـــــلـــــة األولـى من وامـــــتـــــدت ا
ـاضي ـبـيـعـات من 12 حـزيـران ا ا
ولـغـايـة 12 تـمـوز اجلـاري وتـقـدم
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أعـلن االحتاد األوروبـي لكـرة الـقدم
(الــيـــويــفــا) عن أعــداد الــطــلــبــات
قدمـة حلجز تذاكـر مباريات كأس ا
األ األوربـيــة لـكــرة الـقــدم (يـورو

هيرفي
رينارد

رحـيل مالكـوم لكنـه يريد احلـصول على
60 مـليون يورو على األقل من وراء بيع
الـالعب. وانـتـقـل مـالـكــوم إلى بـرشــلـونـة
ـاضي بـعــدمـا كـان في ــوسم ا مـطـلع ا

طريقه إلى روما اإليطالي. 
ــهـتــمـة ويــعـتــبـر آرســنــال من األنـديــة ا
بــاحلـصـول عــلى خـدمـات مــالـكـوم لـكن
صـحـيـفـة "إكـسـبـريس" أكـدت أن عـرض
اجلــانـرز سـيـكــون بـعـيــدًا عن طـمـوحـات

البارسا والالعب نفسه. 
ويـــريــد الـــنــادي اإلجنـــلـــيــزي ضــــــــم
مـــالــــكــــوم عــــلى ســــبــــــــــــــيل
اإلعـــــــارة مـع خــــــــيـــــــار
الـــشـــراء في نــهـــايــة
ــــــــــوسـم لــــــــــكن ا
بـــرشــــــــــــــلـــونــة
يـــــــــــــــــــــــرغــب فــي
احلـــــصــــول عــــلى
55.7 مليون يورو
من أجل الـــســمــاح
بــرحــيل صــاحب الـ

22 عامًا.

ولم يـتمكن النـجم األسطوري الذي سبق
له الـــلــعـب مع ريـــال مــدريـــد اإلســـبــاني
ومـيالن وإنتر في إيطاليا وتدريب ميالن
أيـضـاً لم يـتـمــكن من حتـقـيق أي جنـاح

ستوى التدريبي. ملفت على ا
مـن جــانب اخــر رحب العب بــرشــلــونــة
بـــالــــرحــــيل عـن صـــــــــــــــفـــوف نــــاديه
ــشـاركــة بــشـكل الــكـتــالــوني من أجل ا
ـــبــاريــات حــيث لم يــشــارك أكــبــر في ا
ــدرب بــصـــورة كـــبـــيـــرة حتـت قـــيـــادة ا

إرنستو فالفيردي. 
ــثـلي وذكــرت صــحــيـفــة ســبــورت أن 

الـبرازيـلي مـالـكـوم جنـاح بـرشـلـونة
تـقـابـلـوا مع مـسـئـولي الـبـارسـا
لــلــتـعــرف عــلى نــوايــاهم فــيــمـا

ستقبل الالعب.  يتعلق 
وقـــالت الــصــــــــــــحــيـــفــة إن
مـالكـوم مـستـعد لـلـــــــــرحيل
عن بــرشـــلــونــة حــال تـــلــقــيه
عـرضًا جـيدًا خـاصة في ظل
صـعــوبـة مــــــــــــشــاركـته مع
الــفـريق بــعـد انــضـمــام أنـطـوان
جـــريــــزمــــان واقـــتــــراب عـــودة

نيمار. 
ــــــــــــــــــــــــــــانــع وال 
بـــــرشــــلـــــونــــة

 ôU Ë ≠ f½uð

ـنـتـخب تـونس آالن جـيـريس أنه كـان يـعـلم بـغـيـاب الـثنـائي ـديـر الـفـني  أكـد ا
ركز ـصاب عن لقـاء حتديد ا ساكـني واحلارس معز حسن ا يوسف ا
قـرر مسـاء األربعـاء ضد مـنتـخب نـيجـيريا. الثـالث بـكأس أ أفـريقيـا ا

ـؤتـمر الـصـحفي وكان جـيـريس قـد أثار دهـشـة الصـحـفيـ في ا
ساكني وحسن للمبـاراة ح بدا أنه ال يعلم بغيـاب العبيه ا
عن لقـاء نيـجيريـا قبل أن يحـاول تبريـر ذلك بتصـريحات
ـوقع الـرسـمي لالحتـاد الـتـونـسي لـكـرة الـقدم. نـقـلـهـا ا
وأوضح: "مــا لم أكن أعــرفه هـو أن االحتــاد الـتــونـسي
لـكــرة الـقــدم أصـدر بــيـانــا وأعــلن رسـمــيـا عن غــيـاب
ــدرب دائــمـا يــؤجل ويــتــحـاشى ــســاكـنـي وحـسن. ا ا
." ـصـاب اإلعالن عن الـغـيـابـات عـلى أمل اسـتـعـادة ا
وحول مـا  قـيل إنه يلـهث وراء الـنجـوم لـلحـصـول على
قـمصـانهم عـلى غرار مـا حصل مع سـاديو ماني جنم
نتـخبات التي دربتها السنغـال قال جيريس: "جنوم ا
ـصافحـتي قبل انطالق صـافحتي ومـاني جاء  تـأتي 
مـبــاراتـنـا ضـد الـســنـغـال لـتـقــد الـتـحـيـة". وأردف:
"لــيــسـت مــشــكـــلــتي أن أكـــون مــدربــا مـــعــروفــا جــدا

ويحترمني اجلميع. 
ح ذهـبـنـا إلى كـرواتيـا أهـداني مـدربـهم قـميـصـا عـليه
الي نـتخب ا ـشكـلة". واختـتم: "العب ا اسـمي فأين هي ا
أيـضـا حــرص عـلى أن يــهـديــني قـمــيـصه ونــفس الـشيء
بالـنـسبـة لـساديـو مـاني الذي بـحث عـني ليـهـديني قـمـيصه
لكـن لألسف هنـاك من يـفـسـر األمور بـطـريـقـة سلـبـيـة وهذه

ليست مشكلتي".
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أعــلـن االحتــاد الـــكــامـــيــروني فـي بــيــان
رســمي تــخــلـيه عـن الـهــولــنـدي كالرنس
ــنــتــخب األول عــقب ســيــدورف مــدرب ا
اخلــــروج من ثـــــمن نــــهـــــائي كــــأس أ
ـقــامـة حــالـيــاً عـلى األراضي إفــريـقــيـا ا

صرية.  ا
وخـرج منتخب الكاميرون من ثمن نهائي
الـبـطـولـة عـلى يـد مـنتـخب نـيـجـيـريـا إثر
اخلـــــســــارة 2-3 إذ احـــــتل مـــــنــــتـــــخب
الـــكـــامــــيـــرون حـــامل الــــلـــقب وصـــافـــة
مـجموعـته السـادسة بـفارق األهداف عن
غـانا بـعدمـا انـتصـر في مـباراة وتـعادل

 . في اثنت
وجـاء في بيان االحتاد الكاميروني  على
حـسـابه في مـوقع الـتـواصل االجـتـماعي
تويـتر عبر اإلنتـرنت اليوم الثالثاء: " قرّر
ـبـرم مع اإلطـار االحتـاد حـسب الـعـقـد ا
الـفــني لـلـمـنـتـخب (سـيـدورف ومـسـاعـده
كــلـــويــفـــرت) وضع حـــد لــلـــعالقـــة بــ
ـــدرب ومـــســاعـــده بـــدءاً من االحتـــاد وا

اليوم". 
وأوضـح االحتــاد الــكــامـــيــروني أنّ هــذا
الـــــقـــــرار جـــــاء عـــــقب الـــــتـــــشـــــاور مع
ـــعــنــيـــ مــبــيـــنــاً أنّه أتى األشــخــاص ا
كنـتـيجـة للـخـروج من كأس أ إفـريقـيا.

ــدن الـ 60 النــطالق الــبــطــولــة وا
هي: أمــســـتـــردام بــاكـــو بــلـــبــاو
بوخـارست بودابـست كوبـنهاغن
دبــلن غالســكــو لـنــدن مــيــونـيخ

روما وبطرسبورغ. 
ـــبـــاراة وتـــقـــدم حلــــجـــز تـــذاكـــر ا
الـنـهــائـيـة الـتـــــــــــي سـتــــــــــــقـام
ــــــــــــبـلي الـشـهـير عـلى مـلـعب و
في الـعاصــــــــمة الـبريـطانـية لـندن

1.9 مليون طلب. 
ــبـاراة وبـلغ عــدد طـلــبـات تــذاكـر ا
االفــتــتــاحــيــة الــتي ســتــضــيــفــهــا
الــعــاصــمـة اإليــطــالــيــة رومـا 540
ـــبــاريــات الــتي ألـــفــا.أمــا تــذاكــر ا
ســتـلــعب في مــديـنــة بــطـرســبـورغ
الـروسـيـة فـحـظـيت بـنـحـو مـلـيون
طلب (994.617 ألف طلب) وشكل
ديـنة نسبة %81 من أعداد أبناء ا
الطلبات. وستـضيف بطرسبورغ 4
مـبـاريـات في الـبطـولـة ثالث مـنـها
في دور اجملــمــوعــات (في  13و17
و22 حــزيـران) وواحــدة في الـدور

كالرينس
سيدورف

شعار االحتاد
االربي لكرة

القدم

هــــؤالء الالعـــبـــون جـــزءًا من ذلك -
وأريـــد أن أكـــون أنــا جـــزءًا من ذلك

أيضًا".

فيورنتينا
يتغلب على
جواداالخارا
في كأس
االبطال 

‚U³ « ¡UMŁ√ w UD¹≈ Ã«Ò—œ Wz— VI¦¹ ` —·—ËbOÝ qOI¹ w½ËdO UJ « œU%ù«

ربع النهائي (في 3 تموز).
مـن جـــانب اخــــر تـــعـــرض الـــدرّاج
اإليـطـالي لوريـنـزو غوبـو إلصـابة
مـــروّعـــة أثــــنـــاء بـــطـــولـــة أوروبـــا
لـلـدراجـات الـهوائـيـة لـفـئة دون 23
عـامـا التي تـضيـفـها مـديـنة غـينت

البلجيكية. 
وأثــنـــاء الـــســبـــاق طـــارت قــطـــعــة
خــشـبــيـة (تــشـبه الــرمح) يـتــجـاوز
ــتــر مـن احلــلــبـة طــولــهــا نــصف ا
بـشـكل غريب وغـرزت بـظهـر غـوبو

في مشهد مؤلم للغاية.
وقـــام الـــفـــريـق الـــطـــبي بـــتـــقـــد
اإلســعـافــات األولــيــة لـغــوبــو عـلى
ـشــفى حـيث الـفـور ثـم نـقــله إلى ا
أجـريـت له عـمــلـيـة مــعـقــدة امـتـدت
لــــثالث ســـاعـــات بــــســـبب وصـــول
القطعة اخلـشبية إلى رئته وإحلاق

الضرر بها. 
وحتـدثت الـتــقـاريـر اإلعـالمـيـة بـأن
وضع غـوبــو مــسـتــقـر اآلن ولــكـنه

ركزة. يخضع للعناية ا


