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ـنتـخب اجلـزائـري لـكـرة الـقدم عـاد ا
الـسـبت الى بالده حـيث لـقي العـبوه
ومـدربـه جـمـال بـلــمـاضي اســتـقـبـال
األبـطال غـداة تـتـويجـهم بـلـقب كأس
األ اإلفـــريــقـــيــة الـــتي أقـــيــمت في
مــصـر راســــــــــمـ عــلى الـقــمـيص
جنـــمـة ثانـيـــــــــة بـعــــــد انــــــتظار

29 عاما ومانحــ اجلزائري
فــــــــرحــــــــــــــــــة
كـــبــــــــــــرى
فــــــــــــــــــــــــي
خــــــــضم
االحـتـجـا
جــــــــــــات
السياس
يــة مــنــذ

أشهر.

مـيـدالـيـته الـبـرونـزيـة بـعـد مـبـاراة تـشـيـلي الـتي حـصل
خاللــهـا عــلى بـطــاقـة حــمــراء بـعــد مـشــادة مع جـاري
ميـديل. ولم يلتزم احتاد أمريكـا اجلنوبية الصمت بل
ندد بـتصـريحات لـيونـيل ميسي
وزعـــمت تــــقـــاريـــر
صـحفيـة أن قائد
األرجــــــنـــــتـــــ
يـواجه عـقـوبة
اإليـــــــــقــــــــاف
عـــــامــــــ عن
ـشاركة في ا
أي بــــطــــولـــة
قـــــــــــاريــــــــــة.

ورابة ظهـر السبت أظـهر التـلفزيون
احلـكـومي وصــول الـطـائـرة وخـروج
الالعــبــ يـتــقـدمــهم الــقـائــد ريـاض
مـحرز حـامال الـكـأس الذهـبـيـة ومعه
يـدالـيات الالعـبون الـذين وضـعـوا ا
الـذهبـيـة حول أعـنـاقـهم قبل الـتـقدم
على بسـاط أحمـر ليسـتقبـلهم رئيس
الوزراء نور الـدين بدوي في صالون

الشرف.
طـار قـدم االطفـائـيون وعلـى أرض ا
ــيــاه لالعــبــ حتـــيــة بــخــراطــيـم ا

بتشكيل القوس الذي يخصص عادة
للـرحالت اجلديـدة أو الترحـيب قبل
أن يصعدوا على م حافلة مكشوفة
عــلـــيـــهــا صـــورة كـــبــيـــرة لالعـــبــ
ــدرب إضــافـــة الى جنــمــتــ في وا
إشـارة لــلـقـبــ الـقـاريــ وعـبـارتي

"فخورين بكم" و"أبطال إفريقيا".
وانطلقت احلافلة في جولة نصر في
شـــوارع الـــعـــاصـــمــة وصـــوال الى
ســاحــة أول مــايــو (أيـار) حــيث
احــتـــشــد آالف اجلــزائــريــ

نتخب. الستقبال ا
وقال حـس (22 عـاما)
الــذي قــدم من مــديــنـة
بــســـكــرة (400 كــلم
جـــنـــوب اجلـــزائــر)
لــــلــــمــــشــــاركــــة في
ـنتـخب اسـتـقـبـال ا
"أنا هنا منذ التاسعة
صـــــبــــاحـــــا الشــــاهــــد
الـالعــــبـــــ وأفـــــرح مع

الناس".
وتغـلب محـاربو الـصحراء
عــلى مــنـتــخب أســود تــيـرانــغـا
الـسـنغـالي بـنـتـيـجة -1صفـر بـفضل
ــهــاجم بــغــداد بـوجنــاح في هــدف ا
ـباراة النـهائية الدقيـقة الثـانية من ا
الـــتي أقـــيــمـت في ســتـــاد الــقـــاهــرة
الـــدولي لــيـــحــرزوا الـــلــقب لـــلــمــرة
الـثـانـيـة في تـاريـخـهم واألولى مـنـذ
تتـويجـهم على أرضـهم بلـقب نسـخة

.1990
ووسـط انــتــشـــار كــثــيف لـــعــنــاصــر
الـشـرطـة تـقـدمت احلـافـلـة بـبطء في
شــــوارع اجلــــزائــــر وسـط حــــشـــود
ــشــجـعــ الــذين لــوحــوا بـاألعالم ا
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قـرر رئـيس الـدولـة اجلـزائـري عـبـد الــقـادر بن صـالح اول امس الـسـبت مـنح أوسـمـة من درجـة

Æ2019 نتخب اجلزائري إثر فوزهم بلقب كأس أ أفريقيا االستحقاق الوطني لالعبي ا
باراة النهائية. وحقق منتخب اجلزائر لقب البطولة بعد فوزه على السنغال بهدف دون رد في ا
نتخب اجلزائري حيث قال في كلمته "قررنا وأقام بن صـالح حفل استقبال على شرف أعضاء ا
ـنتـخب أوسمـة االستـحقـاق الوطـني".وأضاف "ويـعد هـذا التـكر اسـتثـنائـيا أن نـسدي لالعـبي ا
ـتـميـزة لـكي يكـون مـصدر إلـهـام وقدوة حـسـنة لألجـيال بـحق إذ يـهدف إلى مـكافـأة إجنـازاتكم ا

القادمة".
ـظـفـر في مـنـافـسـة قـاريـة صـعـبـة تـعـلـقت بـكم آمـال وتـابع "مـنــذ أن بـدأ مـشـواركم الـريـاضي ا

اجلزائريات واجلزائري في الوطن وفي اخلارج".
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الزال العـمل جـاريًا عـلى قـدم وساق في
صــــــفـــــــوف ريــــــال مــــــدريـــــــد ضــــــمن
الـتـحـضــيـرات لـلـمـوسم اجلـديـد حتت
دير قيادة الفرنسي زين الدين زيدان ا

الفني احلالي للميرجني.
وبالـنظـر إلى الـتدريـبات الـتي خاضـها
لكي في مدينة مونتريال الكندية فإن ا
زيـــدان يــبـــدو قــد اســـتــقـــر عــلى اخلط

وسم اجلديد. الهجومي في ا
ـكانه في ـا يحـتفظ  والزال كر بـنز
الـتـشـكـيـلـة األساسـيـة بـيـنـمـا يـتـواجد
الـبـلـجـيـكي إيـدين هـازارد عـلى الـطرف
ن يــبـدو أنه األيــســر أمـا الــطــرف األ
سـيـكـون من نـصـيب الـبـرازيـلي الـشاب

فينيسيوس جونيور.
وظهر اعتماد زيدان في التدريبات على
ن فـــيــنـــيــســيـــوس عــلى الـــطــرف األ
ــوسم لـــتــحــضـــيــره لــهــذا الـــدور في ا
ـركز اجلديـد ونـنتـظـر رؤيته فـي هذا ا
باريـات الودية التي اجلديد علـيه في ا
ـواجـهـة بـايـرن ـيـرجني  يـسـتـهـلـهـا ا

ميونخ
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الشاب صاحب الـ19 الذي أتى الصيف
ـاضي لـريـال مدريـد بـعـد جنـاح بـاهر ا
مع فالمـنـجــو الـبـرازيـلي قـدم مـوسـمًـا
جيدًا رغم أنه لم يُشارك في البداية مع
لوبيتيجي وحـصل على فرصته بشكل
أكبر مع سانتـياجو سوالري الذي دربه

في فريق الكاستيا.
وكـان فـيـنـيـسـيـوس قـطـعـة ال تُـمس في
ـيـرجني أثــنـاء مـدة سـوالري هـجــوم ا
يـز لكن كان يـنقصه حيث ظهـر بأداء 
رمى حيث أهدر اللمسة األخيرة أمام ا

الكثير من الفرص.
ن وســيـكــون الــلـعب عــلى الــطـرف األ
ــثـابـة حتــدٍ جـديـد لــلـبــرازيـلي الـذي
ـيرجني في اضي مع ا ـوسم ا شارك ا
 31مباراة وسجل  3أهداف وصنع 12
أخـــرى العـــتــيـــاده عـــلى الـــلــعـب عــلى

الطرف األيسر منذ بداية مسيرته.
ولم يـــلـــعب فـــيــنـــيـــســـيـــوس ســوى 5
مبـاريات فـقط خالل مسـيرته في مـركز

ن مع فالمنجو حيث سجل الطرف األ
هدف وصنع هدفا وحيدًا.

وحــال جنح فــيــنـيــســيــوس في إثــبـات
ـركـز ستـكون نفـسه وقـدراته في هذا ا
ـيــزة له لــيـكــون ضــمن أبـرز خــطــوة 
النـجوم في الـعالم وسـيسـتعـيد مـكانة
مرة أخـرى في تـشكـيـلة مـنـتخب بالده
حيث قـاتل للـتواجـد مع السـيلـساو في
كوبا أمريكا لـكن اإلصابة التي تعرض
لـــهـــا ضـــد أيـــاكس فـي دوري األبـــطــال

ــاضي أضـــاعت عــلـــيه هــذه ـــوسم ا ا
الفرصة.
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بـــعــد ضـــمــان هـــازارد مــركـــز اجلــنــاح
األيسر لن يبقى أمام الشاب أسينسيو
سـوى الصـراع مع زمـيـله فـينـيـسـيوس
ـن.وعـــانى عــــلى مـــركــــز اجلـــنـــاح األ
اضي حيث ـوسم ا أسينـسيو كـثيرًا ا
ُعـتـاد ورغم ذلك ـسـتـواه ا لم يـظـهـر 
يـنـوي زيـدان مــنـحه فـرصـة جـديـدة في
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نـفى مـسـئــولـو بـاريس سـان جـيـرمـان وصـول أي عـرض رسـمي لــبـيع العـبه الـبـرازيـلي نـيـمـار

جونيور هذا الصيف.
دير الـرياضي للـنادي البـاريسي: "بصـراحة.. موقف نـيمار لم يـتغيـر منذ آخر وقال ليونـاردو ا

لقاء صحفي لي لم يحدث أي شيء جديد".
وتـابع "األمـر لم يتـحـرك ولم نتـلق أي عـرض رسمي بـشـأن نيـمار فـهـو ما زال العـبًـا بصـفوف

سان جيرمان".
وبشـأن الصـفقة الـتبـادليـة احملتـملـة في ظل عدم رغـبة بـرشلـونة في دفع أمـوال لضم نـيمار رد
ليوناردو عبر صـحيفة "لو باريزيـان": "أكرر. لم نتلق أي عرض رسمي فـاألمر كما هو منذ 10

أيام".
ـدرب توخـيل كان يـريد تـدعيم مـركزي وتطـرق للـحديث عن خـطط الـفريق هـذا الصـيف بقـوله "ا
العب الـوسط وقـلب الـدفـاع تـعاقـدنـا مع عـبـدو ديـالـو لـيـــــــــــدعم اخلط اخلـلفـي ويبـقى العب
ـطروحة لكنه مـجرد احتمال الـوسط. السنغالي إدريـسا جايه العب إيفـرتون ضمن اخليارات ا

فقط".
ـاني كـيـفن تــراب لم يـطـلب الـرحـيل ونـحـن لم نـخـطط لـبـيـعه هـذا وأكــد لـيـونـاردو "احلـارس األ
وقف الذي حـدث مع أريوال وتراب الصيف فـاألمر بحـاجة لـتفكـير دقـيق حتى ال يتـكرر نفـس ا

قبل  3 سنوات".
ـوسم اجلـديـد شـدد "إنه قـرار يـخص تـوخـيل ومدة وبـسـؤاله عن احلـارس األول لـلـفـريق في ا

مكنة لنتخذ أفضل قرار". االنتقاالت ما زالت مستمرة سندرس كل االحتماالت ا
وأشـار "لـقد رحل عن صـفوف الـفـريق داني ألفـيس وجـيانـلويـجي بـوفون بـينـمـا انضم العـب

زيج جيد ب الشباب واخلبرة". جدد لذلك أرى أن الفريق يتمتع 
شارك في كوبا أمريكا وهم ماركينيوس وتياجو سيلفا وكافاني وأ "ننتظر عودة الالعبـ ا
بـجانـب تشـوبو مـواتيـنج بعـد مشـاركته في أ أفـريـقيـا وكذلك كـول داجـبا الـذي يتـعافى من

إصابة تعرض لها في يورو الشباب".

اجلزائر الى تتويج طال انتظاره ما
جعـلهم يـنتـقلـون بقوة الـى مصر في
ـنتـخب الـنـهـائي من أجل مـسـانـدة ا
وتقاسـمه فرحة الـتتويج" في إشارة
ـشــجـعـ الــذين سـافـروا الى آالف ا
ـصـريـة خـصــيـصـا الى الـعـاصــمـة ا

باراة النهائية. تابعة ا
وذكرت صحـيفـة "الشروق" بـتصريح
لـبـلـمـاضي لـدى تـولـيه مـهـامه خـلـفـا
للنجم الـسابق رابح ماجر في صيف
اضي عندما قال "قد تقولون العام ا
عـــني إني مـــجــنـــون ولــكــنـــني أريــد

التتويج بكأس إفريقيا". 
وعـــقّــــبت "دخل بــــلــــمـــاضـي تـــاريخ
نـتخب الـوطني من الـباب الواسع ا
حيث تـمكن من حتـقيق مـا عجـز عنه
ــدربــ الــذين تـــعــاقــبــوا عــلى كـل ا

العارضة الفنية منذ االستقالل".
—U³ł qLŽ

ـباراة وكـان بـلمـاضي قـد قـال بـعـد ا
"أشعر بأنني سعيد جدا لكل بالدنا
لـشـعـبـنـا الـذي كـان يـنـتـظـر الـنـجـمة
الـثــانـيــة مـنـذ وقـت طـويل جـدا. أول
بطـولـة أ إفريـقـيا نـفـوز بهـا خارج
أرضنـا األمر مـذهل خـاصة بـالنـظر
ـكان الـذي أتـيـنا مـنه. تـسـلمت الى ا

اجلزائرية ورددوا هتافات "وان تو
حتيا ثري فـيـفا الجلـيري (2 ,3.1   

اجلزائر)".
ـــــشــــجـــــعــــون الـالعــــبــــ وخصَّ ا

بـالـتحـيـة ومـنـهم مـجـيد (28 عـاما)
ـدية عـلى بـعد 80 اآلتي من مـدينـة ا
كـــلم مـن الـــعـــاصــمـــة. وقـــال "لم أ
طـــوال الــلــيل بــســـبب االحــتــفــاالت
شاهدة بوجناح عن قرب". وأتوق 
وأضــــــاف عن العـب نـــــادي الـــــســـــد
الــقــطـري "أريــد أن أقــابــله وأعــانـقه
وأقــول له شــكــرا عــلى هــذا اإلجنــاز

الرائع".
ويــنــسب الــفــضـل الـكــبــيــر فـي هـذا
ـدرب جــمـال بــلـمـاضي الـلــقب الى ا
الــذي يــتــولى اإلدارة الــفــنــيــة مــنــذ
آب/أغسـطس 2018 وله الـفضل في
مصاحلة اجلزائري مع اللقب. ففي
خــــضم احلـــراك الـــســــيـــاسي الـــذي
تشهده البالد منذ أشهر منح النجم
الــســابق والعــبــوه شــعــبــهـم فــرحـة
اللقب بـعد بطولـة أجمع فيهـا النقاد
ــســتـوى عــلى أن اجلــزائــر قــدمـت ا

األفضل.
ولــقي بــلـمــاضي إشــادة كــبــيـرة من
الـصــحف اجلـزائــريـة الـســبت بـعـد
ـنـتخب مـواطـنيه سـاعات من مـنح ا
ـصرية فرحـة امتدت من الـعاصـمة ا
الى اجلزائـر وواليـاتهـا وصوال الى
مخـتلف مـدن فـرنسـا واالنتـشار في
مـدة مـن احلـراك الـســيـاسي الــنـشط
والتظاهـرات االحتجاجـية ضد نظام
احلـكم الـتي تــتـكـرر كل يـوم جـمـعـة
وأحيت "ذكراها" الثانية والعشرين.
وتـوقع العب خط الـوسط اجلـزائـري
سـفيـان فـغـولي في تـصريـحـات بـعد
الـنــهـائي أن "تـكــون كل اجلـزائـر في
الـشـوارع (الــيـوم). سـيـكـون األمـر ال
يصدق. لقـد اختبرنا ذلك في 2014)
بــعـــد بــلـــوغ الــدور ثـــمن الــنـــهــائي
ونديال البرازيل). كان األمر مذهال

واآلن سيكون أكبر".
وتــابع "ال يــوجــد أصـعـب من الــفـوز
ــشــاركـة 24 بــلــقب أ إفـريــقــيـا 
منتخبـا (للمرة األولى بدال من ?(16
وخــارج الــبالد (...) لــكن االحــتــفــال

سيكون أقوى في بالدنا".
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ــوسم اجلـديــد ورفض فــكـرة رحــيـله ا
هذا الـصـيف.ويُجـيد أسـيـنسـيو الـلعب
ن حيث شـارك في هذا في الطـرف األ
ركـز في 42 مـباراة وسـجل 5 أهداف ا
وصـــنع 6 أهـــداف مـن قـــبل.ويـــتـــمـــتع
ـرونـة تـكــتـيـكـيــة عـالـيـة أســيـنـسـيــو 
مُــقـارنـة بــفـيـنــيـســيـوس حـيث يُــجـيـد
الـلـعب تـقـريـبًـا في كل مـراكـز الـهـجوم
وهـو مــا قـد يُـســاهم في حـصــوله عـلى
عدد دقائق أكبر حال جنح في استعادة

مستواه.
eOJÝU Ë qOÐ

يُــعــد الــثــنــائي جــاريث بــيـل ولــوكـاس
فاسكيز حتى اآلن خارج حسابات زيزو
وسم اجلديد وفي انتظار تلقيهم في ا
عــروضًــا لـلــرحــيل هــذا الـصــيف.ورغم
تعقد موقـف بيل على وجه اخلصوص
الــذي لم يــتــلق أي عــروض حــتى اآلن
ـرتـفع والـذي بـسـبب راتـبـه الـسـنـوي ا
يـصـعـب عـلى أي نـاد دفـعـه لـكـنه حـال
اســتـمــر األمـر كـمــا هـو عــلـيه ســيـكـون
مصـيره دكـة البدالء.أمـا فاسـكيـز ففشل لكي يتعرض الي ضغوط مالية من اجل بيع العبيه الفريق ا

ليونيل
ميسي
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د تــقـريـر صـحــفي أنَّ الـنـجم األرجــنـتـيـنـي لـيـونـيل أكـَّ
ميسي تـقدَّم باعتذار ضمني الحتـاد أمريكا اجلنوبية
ـيـدالـية بـعـد اتـهـام مـسـؤولـيه بـالفـسـاد بـعـد الـفـوز بـا

البرونزية لبطولة كوبا أمريكا.
وقالت صـحيـفة "ال نـاسيـون" إنَّ االحتاد األرجـنتـيني
ـيـبـــــــــــول أرسل خـطــابًـا لـلـجـنــة االنـضـبـاط بـالــكـو
يــــــــسي وأن الالعـــــــــب تتـضمن خاللها اعتذارًا 
ـســــــــــــؤول بـعـيـنه عـنـدما لم يـقـصـد تـوجـيه إسـاءة 

حتدث عن الفساد.
وأضــافت الــصــحــيــفــة أن خــطــاب االحتــاد احملــلي
لنـظيره القاري برر في دفاعه عن ميسي أنه أدلى
بــهــذه الـتــصــريــحــات وهــو يـعــاني مـن اإلرهـاق
والضـغوط حيث يتطلع االحتاد األرجنتيني إلى
ــــــكن ــــــلـف في أســــــرع وقت  إغـالق هـــــذا ا
ه ماليا. واالكتفاء بتحذير جنم برشلونة أو تغر

كــان مـيــسي قـد صـرح بــأن مـســؤولي احتـاد أمــريـكـا
اجلنوبـية فاسدون وحرموا فريقه من التأهل للمباراة

الـنـهائـية في تـبريـره لـلخـسارة من الـبرازيل
في نصف النهائي.

كــمـا رفض لــيـونـيـل تـسـلم
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وشكل بلماضي السبت محط إجماع
الــصـــحف بـــعـــد قـــيــادتـه مــحـــاربي
الـــصــحــراء الـى لــقب ثـــانٍ في كــأس
األ بعد نحو ثالثة عـــــــقود وطي
صـــفـــحـــة أعـــوام من الــــتـــخـــبط في
ــــنــــتــــخــــــب ونــــتــــائج صــــفـــوف ا

متواضعة.
وعــوّل بـــلــمـــاضي عـــلى تــشـــكــيـــلــة
مــوهـــوبــة يــقــودهــا ريــاض مــحــرز
وضــمت في صــفــوفـهــا أســمــاء مـثل
فــغــولي وبــغــداد بــوجنـاح ويــوسف
باليــلـي إضــافــة الى اســمــاعــيل بن
ناصر (21 عاما) الذي اخـتير أفضل
ـرمى العب في الــبـطـولــة وحـارس ا
الصـلب رايس مبـوحلي الذي اخـتير

األفضل أيضا في مركزه.
وعـــنــونت صــحــيـــفــة "اخلــبــر" عــلى
صـفحـتـهـا األولى "جـابوهـا الـرجّـالة
(الـرجـال)" و"كـتيـبـة بـلـمـاضي تـهدي
الثانية للجـزائر" مرفقة ذلك بصورة
جــمــاعـيــة لـلــمـنــتـخـب بـعــد تـســلـمه
الـكـأس وأخـرى لالعـبـ يـحـتـفـلـون

مع بلماضي.
ورأت الـــصــحــيــفـــة أن اجلــزائــريــ
آمـنـوا "بـقــدرة بـلـمـاضي عـلى قـيـادة

نيمار
جونيور

بــنــتـيــجـة (0-1) والــتي أقــيـمـت عـلى
ملعب ملعب القاهرة الدولي.

وظــهـر فــيــجـولي خـالل االحـتــفـاالت
بـالـكأس وسط اجلـمـاهـير احملـتـشدة
في شــوارع الـــعــاصــمــة وهــو يــرفع
الـعـلم الـفـلـسطـيـني واحـتـفل به رفـقة

العلم اجلزائري.
نتـخب الفلـسطيني يذكر أن العـبي ا
كـانــو قـد نــشـروا مـقــطع فـيــديـو قـبل
نـهـائي "الـكان" عـبـر مـواقع الـتواصل
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خــــطف ســـفــــيـــان فــــيـــجــــولي العب
ــنـتــخب اجلـزائــري األضـواء خالل ا
احـتـفـاالت مـنـتـخب بالده فـي شوارع
العاصمة اول امس الـسبت بتتويج
مـــحــاربـي الــصـــحــراء بـــكــأس األ

األفريقية مصر 2019.
وحــصــد مــنـــتــخب اجلــزائـــر الــلــقب
الثاني في تـاريخه بالكـان بعدما فاز
بـاراة الـنـهـائيـة عـلى الـسـنـغال فـي ا
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نتخب الوطني اثناد وصولهم ارض الوطن »U³I²Ý‰∫ حتتفي دولة اجلزائر بالعبي ا

جماهير عربية
غفيرة حتتفل
بفوز اجلزاذر
بالقب االفريقي
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فريـقا في وضع صـعب فعال. الـتربع
عـلى عـرش إفــريـقـيـا في مـدة عـشـرة

أشهر أمر رائع.
ـا أنـا مـتـعب بـعض الـشيء ومن ر
الصعب إظهار مـشاعر سأدركها في
ـجــرد أن نـرتـاح بـعض وقت الحق 

الشيء".
وتـابع "قــلت أنـنـا ســنـشـارك في أ
إفــريـقــيـا من أجـل الـفــوز بـهــا. كـنت
أرغب في الـبـعـث بـرسـالـة قـويـة الى
الالعب ألقول لهم أنني أنخرط في
مـــشــــروع قــــوي. األلــــقــــاب هـي مـــا
يــهــمـنـي. في مــؤتـمــري الــصــحـافي
األول ســـئـــلت عـــمـــا اذا كــانـت هــذه
الـبـطــولـة انـتـقـالــيـة. كال نـحن هـنـا

(أحرزنا اللقب)".
ونال بلمـاضي إشادة رئيس االحتاد
اجلـزائـري خـيـر الـدين زطـشي الـذي
قــال "حـصــلـنـا عــلى هـذه الــنـتــيـجـة
بفـضل مـدرب كبـيـر الذي حـقق األمر
الــكـبــيــر لـلــفـريق الــوطــني وثـانــيـا
الالعــبــ الــذين قــامــوا مــنــذ شــهـر

ونصف بعمل جبار".
أضـــاف "نـــهـــدي هــذا الـــفـــوز وهــذا
الـتـتـويج بـثـاني كـأس إفـريـقـيـا لـكل

." اجلزائري
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حدد ريـال مدريد مبلغ  40 مليون يـورو لبيع العبه الكولـومبي خاميس رودريجيز

انع فيه انتقاله إلى أتلتيكو مدريد. في الوقت الذي ال 
ا لـصحيـفة "مـاركا" اإلسبـانية فـإن خاميـس رودريجيـز بات خارج حـسابات ووفقً

وسم اجلديد و إخبار الالعب بالبحث عن نادٍ جديد. زيدان في ا
ورفض ريــال مـدريــد فـكــرة إعـارة الالعب إلـى نـابــولي في ظل حــاجـته إلى
جــمع األمـوال من أجل إنــهـاء صـفـقــة بـول بـوجـبــا والـذي يـعـتــبـر هـدفًـا

أساسيًا لزيدان.
انـع ريال مدريـد في إمكانـية بـيع خاميس إلـى منافـسه اللدود وال 
أتـــلــتـــيـــكــو مـــدريـــد لـــو كــانـت هــذه هـي رغــبـــة الالعـب وتــمـــكن

ادية. الروخيبالنكوس من تنفيذ مطالب الريال ا
في حــالـة انــتـقــال الـنــجم الـكــولــومـبي إلى وانــدا مـتــروبـولــيـتــانـو
سيصبح رابع العـب سابق في ريال مدريد ينتقل للقطب اآلخر في
العـاصـمـة على خـطى ألـفـارو موراتـا ومـاركـوس يوريـنـتي ومـاريو

هيرموسو.

االجـتــمـاعي يـســانـدون فــيه اخلـضـر
أمام السنغال.

ويـعـتبـر سفـيـان فيـجـولي واحدا من
أبــرز العـــبي اخلــضــر بـــفــضل أدائه
الـبــطـولي تــقـريــبًـا في جل مــبـاريـات

اخلضر خالل البطولة األفريقية.
كمـا أن مساهـمته الـكبيـرة في تتويج
نتخب اجلـزائري بالكـأس األفريقية ا
الـثـانيـة زادت من أسـهـمه كثـيـرا لدى

. شجع اجلزائري ا

فـي إثـــــــبـــــــات
قــــــــــدراتـه مـع
ــــــيـــــــرجني ا
ـــــــــــــــــوسـم ا
ـــــــــــاضـي ا
حــــــــــــــــــيـث
حصل على
العديد من
الـــفـــرص
وارتــــــــبط
اســــــــــــــمـه
بــالـــعـــديــد
من األنــديـة
مـــــــــــــــــــــثــل
آرســـــــنـــــــال
وبـــــــــــاريـس
ســــــــــــــــــــــــان
جــــيـــــرمــــان
وتنتظر إدارة
النادي عرضًا
مـــــنـــــاســـــبًـــــا
للتخلي عنه.
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بـات احلارس اإلسـباني ديـفيـد دي خيـا على بـعـد خطـوات قلـيلـة من االستـمرار مع

ناديه مانشستر يونايتد بعد االتفاق على جتديد عقده.
دة 6 ا لـصحـيـفة "تـيلـيـجراف" فـإن ديفـيـد دي خيـا اتفق عـلى جتـديد تـعاقـده  ووفـقً
مواسم مـقابل راتب سـنوي يـبلغ 19.5 ملـيـون جنـيه إستـرليـني لـيصـبح احلارس
ا في الــعــالم.وأشــارت الــصـحــيــفــة إلى أن الــعــرض األخــيـر مـن جـانب األعــلى أجــرً

مانـشسـتـر يونـايتـد يتـضـمن حصـول دي خيـا علـى راتب أسبـوعي يتـراوح ب 350
إلى 375 ألف جنيـه إسترليـني.وينـتهي عقـد دي خيا مع مـانشستـر يونايـتد في صيف

قبل باجملان قبل االتفاق على التجديد. قرر أن يرحل الصيف ا 2020 حيث كان من ا
دة الـسابـقة باالنـتقـال إلى صفـوف الثـنائي باريس يـذكر أن ديـفيد دي خـيا ارتـبط خالل ا

سان جيرمان ويوفنتوس.

الـــروســــونـــيـــري خالل مــــدة االنـــتـــقـــاالت
الصيفية احلالية.

وقـال مـالـديـنـــــــــي في تصـريـحـات أبـرزها
موقع تـوتو ميركـاتو "ثيـو هيرنـانديز يجب
أن يــصـــبح مـن بــ أفـــضل 3 أظــــهـــرة في

العالم".
وأضاف "ثيو هيرنانديز جاء إلى ميالن في
ناسب إنه أمر مثالي بالنسبة لنا الوقت ا
لـــقـــد لــعب فـي فــريـق رائع مـــــــــــــثل ريــال
مـــدريــــد وفـــاز مـــعه بــــلـــقب دوري أبـــطـــال

أوروبا".
وخـتم بـاولـو مـالـديــني حـديـثه بـقـوله "لـقـد
أراد ثـيـو إغالق هـذا الـفـصل وفـتح صـفـحة
جديدة مهـمة في مسيـرته الكروية مع فريق

بنفس مستوى ريال مدريد".
دة 5 وتعـاقـد مـيالن مع ثـيـو هـيـرنـانـديـز 
سنوات ولم يـكشف الروسونـيري عن قيمة
الـصفقـة إال أن التـقاريـر الصحـفيـة توقعت
بـأن قدوم الـالعب كلف مـيالن مـا يـقرب من

20 مليون يورو.
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ديـر الـتـقـني لـنادي شدد بـاولـو مـالـديـني ا
مـيالن عــلى أهـمـيــة صـفـقـة انــضـمـام ثـيـو
هــيـرنـانـديــز ظـهـيــر ريـال مـدريــد لـصـفـوف
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