
بعد سحب شارة القيادة منه.
وقالت العديد من التقارير الصحفية
مـؤخــرا إن يـوفـنـتــوس هـو اخلـيـار
األول أمــــام الالعـب الــــذي يـــفــــضل
االنـضــمــام لــلــبــيــانــكــونــيـري عــلى
نـــابــولي لـــكــنه بــات يـــأخــذ عــرض
الــبــارتــيـنــوبي أيــضًــا عــلى مــحـمل

اجلد.
ومن جــهــة أخـرى يــظل هــيــجـواين
أحــد أقــرب الـــراحــلــ عن صــفــوف
يــوفــنــتـوس هــذا الــصــيف في ظل
رغـبــة الـسـيـدة الـعــجـوز في إفـسـاح

اجملال لضم إيكاردي.
وهـذا مع وجود كـل من كريـسـتـيـانو
رونـالـدو ومـانــدزوكـيـتش ومـويس
ك في كـتيـبة بـطل إيطـاليـا بيـنما

تراجع مستوى هيجواين بشدة.
ويـعد هـيـجواين أقـرب لالنـتـقال إلى
صـــفــــوف رومـــا إال أن أزمـــة راتـــبه
ـرتـفع تـمـثل عـائـقًـا أمـام الـصـفـقة ا
حــيث يــحـصـل عـلى 9 ماليـ يورو

سنويًا.
وعــــــلى غــــــرار هــــــيـــــجــــــواين
ــهـــاجم وإيـــكـــاردي يـــبـــدو ا
الـبـوسـني اخملـضـرم إيـدين
دجـيـكـو مــرشـحًـا لـلـرحـيل
عن رومــــا في ظـل رغـــبـــة
ـدير أنـطـونـيـو كـونـتي ا
الـــفـــنـي اجلـــديـــد إلنـــتــر

ميالن في ضمه.
ـــكـــانــة ورغـم تــمـــتـــعه 
أســـاســــيـــة في تـــشـــكـــيل
الــذئــاب خالل الــســنــوات
األخــيــرة إال أن دجــيــكــو يــرغب في

الرحيل واالنضمام لكتيبة كونتي.
ـهــاجـمـ ويــرتـبط مــصـيـر هــؤالء ا
الثالثة بـبعضـهم البعض فـانضمام
إيكاردي إلى يوفنـتوس يتوقف على
رحــيل هــيـجــواين إلـى رومـا فــيــمـا
يتـوقف انتـقال دجـيكـو إلنتـر ميالن

على مغادرة إيكاردي.
أعــرب ديـــديــيه دروجـــبــا جنم كــوت
ديفوار السابق عن سعادته بتجربة
الـتـحـلـيل الـتي خـاضـهـا علـى إحدى
ـصـريـة خالل كـأس األ الـقـنـوات ا
األفريقية التي استضافتها مصر.

وحتـــدث دروجــبـــا في حـــوار ل عن
أبـــرز األحـــداث والـــكـــوالـــيس خالل
بـطـولـة كـأس األ األفـريـقـيـة الـتي
نـتخب اجلزائري وتوقع توج بها ا
أن يحصد منـتخب بالده لقب بطولة
2021 بشرط احلفاظ على اجليل

احلالي والعمل على تطويره.
{ فـي الــبــدايــة كــيف تــقــيم جتــربــتك في
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نـفت مصـادر داخل مـانشـسـتر سـيـتي ادعاءات كـارل هـانز رومـيـنيـغه الـرئيس الـتـنفـيـذي لبـايرن
ميونخ حول مفاوضاته مع إدارة السيتي لضم ليروي ساني.

انـشستر سيت صرح بأنه ال يـوجد مفاوضات مع بايرن حول دير الفني  وكان بيـب جوارديوال ا
ساني ليرد رومينيجه أن جوارديوال ال يعرف شيئًا عن ناديه.

ونقلت صـحيفة "مـيرور" اإلجنليزيـة عن مصدر داخل النـادي قوله: "لسنا في مـفاوضات مع بايرن
ميونخ حول ساني وحاليًا نتحدث مع الالعب حول جتديد عقده وال نتطلع إلى بيعه".

وأضاف: "احلـديث عن دمج ديفد آالبـا هو أمر زائف تـماما ونـحن لدينـا اكتفـاء في مركز الـظهير
األيـسر ولـسـنـا بـحـاجـة له".ويكـثف بـايـرن مـيـونخ حتـركاتـه في سوق االنـتـقـاالت لـتـعويـض رحيل

نصرم. وسم ا الثنائي فرانك ريبيري وآري روبن اللذين رحال مع نهاية ا
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ـغربي قال فـوزي لقـجع رئـيس االحتاد ا
لـكـرة القـدم إنه مـسـتـعـد للـمـحـاسـبة في
حــال ثـبـت أنه اسـتــغل مــنـصــبه لـقــضـاء

مآرب خاصة.
وعـقـد لـقـجع مـؤتـمـرا مع رؤسـاء األنـديـة
ثلي درب وحـكام الـدوري و ورابطـة ا

. وتــابع لــقــجع الــذي هــيــئـــات الالعــبــ
اسـتهل مـداخـلـته بـاحلـديث عن إجنازات
ـنـصب قـبل 4 االحتـاد مـنــذ تـولـيه هــذا ا
ســـنــوات واســـتـــحـــضـــار وضـع الـــكــرة

غربية قبل قدومه. ا
وواصل: "تـــذكـــرون أنه قـــبل 4 ســـنــوات
ـنصب كـيف كان عنـدمـا انتـخـبت لهـذا ا

وضع األندية مقارنة باليوم لقد ساهمت
في إنــشـــاء أكــثـــر من مــلـــعب بــالـــعــشب
الصناعي و14 ملعبا بالعشب الطبيعي".
وأكمل: قـبل مجيـئي كان لـدى نادي أو3
فقط مراكز التنشـئة واليوم العدد ارتفع
ــا حتـقـق وكـيف وهــذا يــدعــو لـلــفــخــر 

تطورت اإليرادات".

وأردف لـــقــجـع: "الــيـــوم أكــشف أمـــامــكم
هـام التي ـالي اجلـميع يـعـلم ا وضعي ا
ـفـتـشـية وإدارة أشـغـلـهـا على مـسـتـوى ا
ـوازنـة الـعامـة لـلـمـغـرب ورئـيس احتاد ا
الكـرة وأخبركم بـأني ال أملك غـير الـشقة
التـي أقطن فـيهـا وقـطعـة أرض اقتـنـيتـها
فـي مــــوطـــــني األصـــــلي وإذا ثـــــبت أني
ربحت أو استفدت شيئا من منصبي فأنا

مستعد للمحاسبة".
ـنح األنـديـة وأشـار: "أنـا عـلى اسـتـعـداد 
تفويضا للتـحري في موازنة احتاد الكرة
ومـحــاسـبـتـي إذا ثـبت أني اســتـفـدت من
ـــصــــاريف درهم واحــــد وســــأتـــكــــفـل 
الــشـكــوى".وزاد: "عــلـيــنـا أن نــعــمل عـلى
إعادة هـيكلـة اإلدارة التقـنيـة لدينـا مركز
ـعمـورة عالي اجلـودة وحتفـة حقـيقـية با
وهـنا أعـتـرف أمـامـكم أنه ارتـكـبت بعض
الـهـفوات الـتي سـيـكـون علـيـنـا جتـاوزها
مستقبال". وأضاف: "إذا كان هناك رئيس
جـــهــاز كــرة عـــاجــزا عن ضـــمــان ظــروف
نتـخب بالده فال ينبغي حتضيـر مثاليـة 
أن يـواصل في مــنـصـبـه".واعـتـرف فـوزي
لــقـــجع وألول مـــرة تــلـــقـــيه اســـتــقـــالــة
الــفـــرنــسي هــيــرفـي ريــنــارد من تــدريب
ـغربـوقـال: "لقـد الـتقـيت لـرينـارد مـرت ا
ــنـصــرم وحتـدثــنـا عن خالل األســبـوع ا
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يـشهـد الـدوري اإليـطـالي صـراعًا من
ـهاجم نوع خاص علـى مستوى ا
بـ كــبـار أنـديـة الـكــالـتـشـيـو خالل

فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية.
ـهـاجم األرجـنـتـينـي ماورو وال زال ا
إيكاردي العب إنـتر مـيالن لم يحدد
ـــقــــبـــلـــة بــــعـــدمـــا قـــرر وجـــهــــته ا
النيراتزوري وضـعه خارج حساباته

قبل. وسم ا في ا
وكــــــــــــانــت أزمــــــــــــة
إيـكـاردي مع
اإلنــــتــــر
الـــــــــــــتـي
انــدلـــعت
في شـــبـــاط
اضي هي ا
الـــــــــســــــــــبب
الرئيسي وراء
قـــرار الــــنـــادي
بـرحيـله وذلك
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أبـدى أنـطوان جـريـزمان مـهـاجم بـرشلـونـة إعجـابه الـشديـد بـفـريق ليـفـربول كـاشـفًا في
الــوقت ذاته عن كـوالــيس رفـضه االنـضــمـام إلى مـانــشـسـتــر يـونـايـتــد ومـشـيــدا بـالـنـجم

البرازيلي نيمار جونيور العب باريس سان جيرمان.
وقال جـريـزمـان في حـوار أجرته مـعه شـبـكـة "سكـاي سـبـورتس" اإلجنـليـزيـة: "أنـا مـعجب
بــفـريق لــيـفــربـول بــسـبـب حـمــاس جـمــاهـيــره وأتـمــنى يــومًـا مــا أن يـفــوز بـلــقب الـدوري

اإلجنليزي".
ـانشستر يونايتـد لكنني كنت سعيدًا وأضاف النجم الفـرنسي: "كنت على وشك االنتقال 

في صفوف أتلتيكو مدريد وأجواء اللعب في الليجا".
وأشار جريزمان إلى تـطلعه للـعب بجوار مواطنه ألـكسندر الكازيت مـهاجم أرسنال قائالً

"الكازيت صديقي ولعبنا سويًا في منتخب فرنسا كما أنه موهوب للغاية".
وتـطرق أنـطوان جريـزمان لـلحـديث عن الصـفقة احملـتمـلة بـعودة نـيمار لـصفـوف برشـلونة
قائال: "إنها صفـقة معقدة للـغاية ولن تتم بسـهولة لكنه العب رائع لقـد تعرض إلصابت

إال أنه يبقى العب على أعلى مستوى".
بـلي وكوتـينـيو ومالـكوم. هم يـزون مثل عـثمـان د وتـابع: "لديـنا أيـضا العـبون آخـرون 

عناصر في منتهى األهمية ونتمنى أن نحقق إجنازات كبيرة سويًا".

تـرشـحه للـفـوز بـالـلـقب أو الـوصول
للـمباراة الـنهـائيـة حيث لم يـتعامل
اجلــهـاز الــفـني مع اجملــمـوعــة الـتي
اختـارها بـالشـكل الصـحيح كـما أن
ـصـري اجلـيل احلــالي لـلـمـنــتـخب ا
يـعـتـبـر أقـل بـكـثـيـر فـنـيـا من أجـيـال

سابـقة وضعت بـصمـاتهـا في القارة
األفريقية.

{ ومن أفـضل العب في القـارة األفريـقية
بالوقت احلالي?

- أرى أن رياض مـحرز تـفوق بـشكل
كــــبـــيـــر عــــلى صالح ومــــاني وذلك
لسبب وحـيد وهـو أنه التزم بـاللعب
لــصـــالح اجملـــمـــوعـــة وابـــتــعـــد عن
الفردية كما أنه وجد العناصر التي
ـيز تـسـاعده عـلى الـظـهـور بـشـكل 
ـسـتـطـيل األخـضـر األمـر الذي في ا

افتده صالح وماني.
{ ومن أفضل مدير فني في البطولة?

- الــثـنـائي جــمـال بــلـمــاضي وألـيـو
ســـيــســيـه هــمــا األفـــضل وســعــدت
ـا حـققه هـذا الـثـنـائي فهم لـلغـايـة 
بــالـنــسـبــة لي زمالء مــلـعب ولــعـبت
ضــدهم مــبـاريــات كــثـيــرة وأتــمـنى
قـبلة النجـاح لسيـسيه في الفـترة ا
كمـا أن بلـماضي هـو كلـمة الـسر في
تــتـويـج اجلـزائــر بـالــلــقب لــعالقـته
اجلـــيـــدة مـع الالعـــبــــ وتـــأثـــيـــره

التحليل?
- خضت جتربة التحليل على إحدى
صرية وسعيد القنوات الفضائـية ا
للغـاية بهـذه التجـربة فالـتواجد في
ـثـابة االسـتوديـوهـات الـتحـلـيـليـة 
تعويض عن اعتـزال كرة القدم التي

يـــشـــتـــاق لـــهـــا العـب يـــبـــتـــعـــد عن
ستطيل األخضر. ا

{ ومــا حــقـيــقــة انــضــمــامك لــلــعــمل في
الكاف?

- مستعد خلدمـة القارة السمراء في
أي مــــنـــصـب وكـــان هـــنــــاك بـــعض
االتـــــصـــــاالت مـن جـــــانـب عـــــدد من
الــشــخــصــيــات الــبــارزة في الــكــاف
ـقـبـلة ـرحـلـة ا بـشـأن االنـضـمـام بـا
ولــكن لم أحــسم مــوقــفي حــتى هـذه
ــشــاورات مــســتــمـرة الــلــحــظــة فــا
للتـعرف على طـبيعـة العمل وظروفه

وافقة أو الرفض. قبل إعالن ا
اذا ودع مـنـتـخب كوت ديـفـوار الـكان  }

رشح للقب? رغم أنه كان من ا
- رغـم اخلــــــــــروج مـن الــــــــــدور ربع
تـلك عناصر عديدة النهائي ولكن 
ـيـزة سـوف يكـون لـهـا شـأن كـبـير
فـي الـــقـــارة األفـــريــــقــــــــــــيـــة خالل
ـرحـلـة ـقــبـلـة فـنــحن  الـســنـوات ا
الـتـجـديــد ويـنـقـصـنـا فـقط اكـتـسـاب
بــعـض اخلــبــرات ولـــكن مع الــوقت
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شـتركة وكذا النظـر للمستقبل التجربة ا
ـكن فــعــله في الــفــتـرة واحلــديث عــمــا 
قبـلة".وتـابع: "لقد اتـضح أنه يسـتحيل ا
عـليه أن يـواصل وبـعدهـا راسـلنـا وتـقدم
ـــكن أن نـــطـــوي هــذه بــاســـتـــقـــالـــته و
الصـفحة والـتجـربة اجلـميلـة بكل مـا لها
وعليها قانونيا وبالتراضي". وأشار إلى
درب أنه سـيـعـ جلـنـة فـنـيـة الخـتـيـار ا
ـغـربي بـعـد رحـيل اجلـديـد لـلـمـنـتـخب ا

هيرفي رينارد.
وأضــاف: "ســتــعــمل هــذه الــلــجــنـة عــلى
دراســـة الــســيـــر الــذاتــيــة الـــتي وصــلت

الحتاد الـكـرة حيث سـيـكون
قبل." احلسم األسبوع ا
وخـــــتـم: "ال يــــنـــــبـــــغي أن
نــتـــوقف عــنـــد هــذا األمــر
طــويال هــذه صــفــحــة قـد
ـغربي نـتـخب ا طويـت وا
سيـتطـلع لـلمـستـقبل بـكثـير
مـن الــتـــفــاؤل لـــكن قـــبــلـــهــا

سـأخـبـركم بــأنـنـا مـقـبـلـون عـلى
مجـمـوعة من الـرهانـات والـتحـديات

ومـنهـا أن تـتـحـول األنديـة لـشـركات وكل
ــواصــفــات لن مـن لم يــســتــجب لـــهــذه ا
يشارك في الـدوري االحتـرافي وهذا قرار

ال رجعة فيه". غربي يفصخ عقد مدرب مدرب منتخب بالده رئيس االحتاد ا

جون إيسنر

عام 2013.
2- بداية جديدة

ــصـنــفــ الــثـمــانــيـة األوائـل عـلى من بــ ا
الـبـطـولـة هـنـاك  4العـبـ يـشـاركـون لـلـمرة
األولـى في مــســيـــرتــهم االحـــتــرافــيـــة بــتــلك
الـبـطولـة وهم: بـييـر هوجـيس هـربرت ورادو
ألبوت وجوردان تومسون وأوجو هومبرت.
3- األفضلية األمريكيةمنذ عام 2010 توج
الالعبون األمـريكيـون بلقب الـبطولة 8 مرات
مـن أصـل  9نـــــــــــسـخ
وهـناك  4نسخ في
تــــلك الــــفــــتــــرة
شــــــــــهــــــــــدت
نـــــــــهـــــــــائي
أمـــــــريــــــكي
خـــــــــــالـص
ويـــــشـــــارك

ـــزيـــد من االنـــســجـــام ســوف ومع ا
يرتفع مـستوى هـذه العنـاصر بشكل
أفـــضل وأتـــوقـع أن نـــحــصـــد لـــقب
بـطـولـة 2021 بـشـرط احلــفـاظ عـلى
اجلــــيـل احلـــــالي والـــــعـــــمل عـــــلى

تطويره.

{ هل يـسـتـحق مـنـتـخب اجلـزائـر حـصـد
اللقب?

- بـالـفـعل يـسـتـحق اجلـزائـر قـدمت
ـبـاريـات الـقـويـة في مـجـمـوعـة من ا
البـطولـة وحصـدت العالمـة الكـاملة
ــبـاريــات هـو مـنــتـخب في جــمـيع ا
مـتـكـامل فــهـنـاك جتـانس وانـسـجـام
بـــ جـــمـــيع الـــعـــنـــاصـــر في أرض
ــلــعب وذلك لــيس من فــراغ ولــكن ا
بـتـكـتـيـك وخـبـرة وحـنـكـة من جـمـال
بــلـــمـــاضـي الـــذي اســتـــطـــاع خـــلق
الـطـمـوح والـروح بـ الالعـب قـبل
وخالل مشوار اجلزائـر في البطولة
ـواجهات وعمل عـلى حتدي جـميع ا

واالختبارات الصعبة.
{ ومـا تـعـلـيـقك عـلى أداء مـنـتـخب مـصـر

في البطولة?
- مــنـــتــخب مــصــر الـــذي نــعــرفه لم
سـتوى الذي يظـهر في الـبطـولة فـا
قدمه الفراعنة غير مقنع للغاية منذ
ـــنــتـــخب ـــبـــاراة األولى خـــالف ا ا
صري جميع الـتوقعات التي كانت ا

أنطوان
جريزمان

في نسخة هذا العام  10العب من الواليات
تحدة. ا

4- اجليل الواعد
يـشـارك في نـسـخـة هـذا الـعـام مـن الـبـطـولة
كوكـبة بـارزة من جنوم اجلـيل الواعـد وعلى
رأسـهم ألـيـكس دي مــيـنـوار وكـول جـرومـلي
وأوجـو هـومـبـرت ومـيـومـيـر كـيـسـمـانوفـيـتش

وأليكسي بوبيرن وفرانسيس تيافوي.
5- البطل األول

مع هـيمـنة جـون إيسنـر التـامة عـلى البـطولة
ومــشــاركـــة األســتــرالي نــيـك كــيــريــوس في
مـنـافـسـات الـزوجي من احملـتـمل أن تـشـهـد
نـسخـة هذا الـعـام بطـلًا جـديـدًا للـمرة األولى
في آخر  3أعوام ولـلمرة الرابعة في آخر 9

أعوام.
تروف 6- تراجع د

لـلــمـرة األولى مـنـذ بـطــولـة بـاريس لألسـاتـذة
عــام 2012 يــشــارك الــبــلــغــاري جــريــجــور
ـيًا) في بطـولة وهو خارج ـتروف (52 عا د
ـصـنفـ اخلـمـسـ األوائل في الـتـصـنيف ا
تـروف عن التـقدم في ي.ويبـحث د العـا
ي من جـديد بـتحـقيق الـتصـنـيف العـا
نتائج طيبة في البطولة هذا العام.

ؤهلة للـمونديال حيث التصفيـات ا
ســـتــــقـــام عـــلى  3مـــراحل من أجل
الـتـعرف عـلى الـ 5مـنـتـخـبات الـتي
سـتمـثل الـقـارة الـسـمـراء في احملفل

ي. العا
واستقر كاف على إعفاء 26 منتخبًا
من الدور التمهيدي وهم األعلى في
تصنيف الفيـفا خالل الشهر األخير
قـــــــــبـل إجــــــــراء قـــــــــرعــــــــة الــــــــدور
التـمـهيـدي.وسيـخوض 28 منـتخـبًا
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حـدد االحتــاد اإلفـريــقي لـكــرة الـقـدم
"كاف" موعد إجـراء قرعة التـصفيات

ؤهلة إلى كأس العالم 2022. ا
وأعلن االحتاد في بيان إعالمي أنه
ســـيــــتم إجــــراء الــــقـــرعــــة يـــوم 29
يــولــيـو/تــمــوز اجلــاري بـالــقــاهـرة
ـنـتـخـبات الـتي بـحـضـور مـنـدوبي ا

ستشارك في التصفيات.
وســــــبـق أن أعــــــلن كــــــاف نــــــظــــــام
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ــعـــنــوي الـــرائع عــلى الـــنــفـــسي وا
. الالعب

{ وما تـعليقك على األجواء وتنظيم مصر
للبطولة?

- مصـر نظـمت البـطولـة األفضل في
تاريخ كأس األ األفريـقية األجواء

العب على ـيزة لـلغـاية وا رائعة و
أعـــلى مــســـتــوى وذلك يـــكــشف عن
اجلـهـد الـكـبـيـر الـذي بـذلـته الـلـجـنة
نظمة كما لم يشتك أي منتخب أو ا
حتــــــــدث أي أزمــــــــة واحــــــــدة خالل
الـبـطـولـة وذلك يـؤكـد أن مـصـر بـلـد
كـبـيـر ولــهـا وضع خـاص في الـقـارة

األفريقية.
{ وما أبرز مكاسب البطولة?

ــدربـ الـوطـنـيــ يـعـتـبـر - تـألق ا
ـكــسب األبـرز فــهـنـاك الــعـديـد من ا
ـنـتـخــبـات الـتي قـدمت أفـضل أداء ا
لـهـا مـنــذ فـتـرة طـويـلـة حتت قـيـادة

مدربها الوطني.
{ ومن الالعـب الــذي تــراه مـــفــاجــأة في

الكان?
- إسـماعـيل بن نـاصـر جنم مـنـتخب
ـثــابــة ديـنــامـو في اجلــزائـر كــان 
ــلـــعب ولــديه مـــنــطــقـــة وســــــــط ا
إمــكـــانــيــات كــبــــــــيــرة وأتــوقع أن
يـكــون له شـأن كـبــيـر في أوروبـا في

أقرب وقت.
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كشف تقرير صـحفي إجنليزي شرط يوفنتوس للـتخلي عن العبه األرجنتيني باولو ديباال
لصـالح مـانـشـستـر يـونايـتـد خالل سـوق االنـتقـاالت الـصـيفـيـة احلالـيـة.وبـحسـب صحـيـفة
"متـرو" فإن يـوفنتـوس مسـتعـد لبيـع ديباال مـقابل مـبلغ يـتراوح ب 70 و90 مـليـون جنيه

إسترليني.
وفي نـــفس الـــســـيــاق أشـــارت صـــحــيـــفـــة "ديــلـي مــيـل" إلى أن أولي جـــونــار
انـشـستـر يونـايتـد سيـسعى لـضم ديبـاال في حال ديـر الفـني  سـولسـكايـر ا
رحل رومــيـلــو لـوكــاكـو أو بــول بـوجــبـا حــيث يـراه العــبًـا مــهـمًــا وسـيــتـطـور
بـقوة.وارتبط لـوكاكو مـؤخرًا بالرحـيل إلى صفـوف إنتر ميـالن بينمـا يسعى

ريال مدريد للظفر بخدمات بول بوجبا هذا الصيف.
هـتم بـضم ديبـاال حـيث أبدى  يُـذكر أن الـيـونايـتـد ليس الـنـادي الوحـيـد ا

باريس سان جيرمان وإنتر ميالن أيضا اهتمامهما به.
ويسعى سولسـكاير لتدعـيم صفوف الشيـاط احلمر بقـوة بعدما أنهى

متاز. ركز السادس بالدوري اإلجنليزي ا اضي في ا وسم ا ا
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وصل اجلـزائري إسـمـاعـيل بن نـاصـر جنم إمـبـولي إلى مـديـنة
مـيالنـو ظـهـر  تـمـهـيـدًا لالنـضـمـام إلى صـفـوف مـيالن خالل

فترة االنتقاالت الصيفية احلالية.
وذكرت صحــــــــــيفة "الجازيتا ديللو سبورت" أن إسماعيل
ـنتـخب اجلـزائــــــــــري وصل إلى مـيالنو بن نـاصـر جنم ا
وتــوجه مـــبــاشـــرة لـــلــخـــضــــــــــوع لـــلــفـــحص الــطـــبي في

الروسونيري.
ولـفتت إلـى أن بن ناصـر سـيوقع غـدًا الـثالثاء عـلى عـقود
دة 5 سنـوات مـقـبـلة في ـتـد  يـالن بعـقـد  انـضـمـامه 

عملية تتكلف 15 مليون يورو.
وتـشـير الـتـقـاريـر الصـحـفـية إلى أن إسـمـاعـيل بن نـاصر
ســيـحـصل عــلى بن نـاصــر يـخـضع لــلـفـحـص الـطـبي في

ميالن
وسم الواحد.  مليون يورو كراتب سنوي في ا

يـذكر أن إسـماعيل بن نـاصر حـصل على جائـزة أفضل العب في بـطولة أ
أفـريـقـيـا التي أقـيـمت مـؤخـرًا في مـصر ونـال لـقـبـها مـنـتـخب اجلـزائـر على

حساب السنغال.

ــرحــلــة األولى بــنــظـام مــبــاريــات ا
الذهاب واإلياب.

رحلة الـثانيـة سينضم الـ14 وفي ا
منتخبًا الذين جنحوا في التأهل من
الدور الـتمـهيدي إلى الـ 26منتـخبًا
الذين  إعفاؤهم ليكونوا بذلك 40
مــنــتــخــبًـا يــتم تــقــســيـمــهم إلى 10

مجموعات.
رحلة الثالثة واألخيرة سيتم وفي ا
تـــقــســـيم الـ 10مـــنـــتــخـــبـــات الــتي
تـصــدرت اجملـمـوعـات إلـى نـصـفـ

بــــحـــيث يــــكـــون هـــنـــاك 5 فـــرق من
أصـحـاب الـتـصـنـيف األعـلى و5 من
أصـــحــاب الــتــصــنـــيف األقل وفــقًــا

ي وقتها. للتصنيف العا
وسـتــجـرى قـرعــة بـحـيـث يـلـعب كل
مـــنـــتـــخب من اخلـــمــســـة أصـــحــاب
الـتـصـنـيف األعـلى مع آخـر من الـ5

أصحاب التصنيف األقل.
وســيــقــام لــقــاء الــذهـاب عــلى أرض
صـاحب الــتـصـنــيف األقل والـعـودة
عــــلى أرض صــــاحب الــــتـــصــــنـــيف
األعـلى عـلى أن يــصـعـد الـفـائـز إلى

كأس العالم.

Ÿ«d∫ مهاجمي الدوري االيطالي في صراع من بل الفرق الكبيرة

 ôU Ë ≠sDMý«Ë

يـعود األمـريـكي جون إيـسـنر لـلـمشـاركة في
ـوسم بحـثًا عن بـطولـة أتالنتـا لـلتـنس هذا ا
الـتــتــويج بــلــقــبه الــســادس طــوال مــسـيــرته
ـسابقـة.ويتحـلى إيسنر االحترافـية في تلك ا
بـثقـة كبيـرة ومعـنويـات مرتفـعة بـعد أن توج

أمس األحد بلقب بطولة نيوبورت للتنس.
واسـتــعـرض مـوقع رابـطـة مــحـتـرفي الـتـنس
أبـرز مالمح الـبطـولة هذا الـعام عـلى الـنحو

التالي:
1- هيمنة إيسنر

يــبــحث إيـســنـر عـن الـتــتـويـج بـلــقـبه
السـادس في أتالنـتا والـثـالث على
الـــتــوالـي حــيـث ســبـق وأن تــوج
بــلـــقب الـــبــطـــولــة 3 مــرات عــلى
الــــتــــوالي من قــــبل بــــ عــــامي

 2013و2015.
باراة  ووصل إيسنر إلى ا

الـنـهـائـية  8مـرات من إجـمالي 9
مـشـاركات سـابقـة له في الـبطـولة

بــــــــل ووصــــــــل إلــــــــى
الــــــنـــــــهـــــــائـي فـي كل
نســـــــخ الـبطـولة مـنذ
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أعرب محسن رمضان العب منتخب
ــصــري لــكــرة الــيــد عن الــشــبــاب ا
سعادته بتأهل الفراعنة لثمن نهائي
بـطـولـة كأس الـعـالم حتت  21سـنة
ـقــامـة حـالـيــاً بـإســـــــــبـانــيـا بـعـد ا
تـصـدر اجملمـوعـة الـثانـيـة بـالـعالمة

الكاملة.
 وقال رمـضـان في تصـريح صـحفي
ان  "مـجمـوعـتـنا لـم تكن سـهـلـة على
اإلطالق خاصـة في ظل تواجـد فرق
ذات أســمــاء كــبـيــرة بــهــا وحتــديـدا
ـنــتــخب الـفــرنـسي بــأوروبـا مــثل ا

وأيضاً السويدي".
وأضـاف: "نــحـمـد الــله أنـنـا حــقـقـنـا
الـفوز في جـمـيع مـبـارياتـنـا وحـصد
الــعالمـة الــكـامــلـة وهــذا يـرجع إلى
تركيزنا اجلـيد والتزامنا بـتعليمات
اجلـــهــــاز الـــفــــني بــــقـــيــــادة طـــارق

محروس".
وأوضح: "قـــبل انـــطالق الــبـــطــولــة
ونــحن في حــالــة تــركـيــز لــتــحــقـيق

نـتــائـج إيـجــابــيــة فــهــدفــنــا كــبــيـر
ـونــديــال ولـيس فــقط الــتـمــثـيل بــا

شرف". ا
باراة القادمة وواصل: "سنركز في ا
أمام منـتخب صربـيا بثـمن النهائي
فـهو لـقـاء ليـــــس سـهال وسـنـسعى
بـــكل قــوة لـــتــخـــــــــطـي هــذا الــدور
ــنــتــخــبـات الـ8 لــلــتــواجــد ضــمـن ا

الكبار".
وعـن حـــصـــولـه عـــلى جــــائـــزة رجل
صري ـنتـخب ا بـاراة خالل لقاء ا ا
اليوم أمام نظيـره الفرنسي: "سعيد
جـدا بــهـذه اجلــائـزة الـتـي حـصـلت
عـــلــيــهــا بــفــضـل مــســاعــدة زمالئي
بـالـفــريق فـنـحن جـمــيـعـا عـلى قـلب

رجل واحد".
وختم: "هـذه اجلائـزة ستـكون دافـعا
لي لـــلــــظـــهــــور بـــشــــكل أفــــضل في
ـــبــاريـــات الــقـــادمــة ونــحـن نــعــد ا
ـصـريـة بـبـذل قـصـارى اجلـمـاهـيــر ا
اجلــهـد لــتــحـقــيق إجنــاز تـســعـد به

ويشرفها".


