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وافـق االحتـــاد الــــعـــربي لــــكـــرة
الــقــدم "مــبــدئــيــا" عــلى مــقــتـرح
العـراق خوض مـباريـات ذهاب
دور الـ(32) لبطولة كأس محمد
السـادس لألنديـة األبطـال التي
ـقبل سـتـنـطلق نـهـايـة الشـهـر ا

على ملعب الشعب.
وقـــال نـــائـب رئـــيس الــــهـــيـــئـــة
االداريـة لــنـادي الــقـوة اجلــويـة
ولــيـد الــزيــدي في تـصــريــحـات
صـحــفـيـة اول امس الـسـبت أن
عدم توقيع عقـد مشاركة األندية
الــعـراقـيـة في الـبـطـولـة "لم يـكن
مقصودا" وأن األنديـة العراقية
ـيـزة ـكـانـة كـبـيـرة و حتــظى 
لدى االحتاد العربي لكرة لقدم.
وبــيّـن أنه اقــتــرح عـلـى االحتـاد

الـعربـي أن تقـام مـباراة
األنـديـة الـعـراقـيـة
فـي ذهـــــــــاب دور

الـ(32)
بـــالـــعـــاصـــمـــة
بـــغـــداد عـــلى
ملعب الشعب
الــــــــــــــــدولـي
وأوضــــــــــح:
"االحتـــــــــاد
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ـتوج مؤخـرًا بلقـب بطولة كـوبا أمريـكا في حـيرة شديدة يعيش داني ألـفيس قائـد منتـخب البرازيل ا
بعد انتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووصل احلال بـداني ألفيس للكـتابة عبـر حسابه الرسـمي على إنستـجرام "أبحث عن عمل.. أين أقدم
سيـرتي الذاتـية?".وأضـاف الـبرازيـلي اخملضـرم ساخـرًا "هل من أحـد لديه وقت لـقراءة سـيرتي" وذلك

في إشارة أللقابه العديدة مع البرازيل وأندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.
ورفـضت إدارة الـبي إس جي جتـديد تـعـاقـد داني ألفـيس لـيـرحل عن الفـريق الـفـرنسي بـاجملـان هذا
الصيف.وارتـبط اسم ألفـيس بالعـديد من األنـدية مثل آرسـنال وتـوتنهـام هوتـسبيـر ومانـشستـر سيتي
كـمــا زعـمت تــقـاريـر أخــرى أنه عـرض نــفـسه عــلى مـســؤولي بـرشــلـونـة.وقــال بـيب جــوارديـوال مـدرب

مانشستر سيتي "أعلم تمامًا موقف داني ألفيس ولكن لدي في مركزه وفرة عددية".
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اطاحت بطولة كـأس أ إفريقيا التي
اقيـمت في مـصـر مـؤخراً بـالـعـديد من
ــدربــ الـــذين يــتـــرأســون اجلــهــاز ا
ـنـتـخـبـات الـكـبـيرة الـفـني لـعـدد من ا
الـتي كـانت مـرشـحـة لـلـمـنـافسـة عـلى
الـــلـــقب الـــقـــاري قـــبل ان تـــخـــرج من
.وسـجــلـت كــبـار ــنــافــســات مــبــكــراً ا
منتـخبـات القـارة نتائج مـخيـبة آلمال
ــا اجـــبــر و احالم جـــمــاهـــيــرهـــا  
ــدربـيــهـا االحتـادات عــلى اإلطــاحـة 
لتقليص حجم خـسائرها  خاصة في
ظل غيـاب اسـتـحقـاقـات رسمـيـة حتى
ـقبل  وهي مـهلة كـافيـة تمكن العام ا
ــســؤولــ من الــبــحث عن مــدربــ ا
جدد للتـعاقد معـهم إستعداداً خلوض
غمار تصفـيات كأس إ إفريـقيا لعام
ؤهلة 2021 و التصفيات اإلفريقية ا

لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
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جـاء في مــقـدمــة ضـحـايــا الـبــطـولـة 
بـعـدمـا كـان مـرشـحـا لـقـيادة مـنـتـخب
مـصـر لـلــفـوز بـلـقب الــبـطـولـة  حـيث
صري راتباً شهرياً رصد له االحتاد ا
عاليـاً يقدر بـ 105 آالف دوالر  إال ان
اداء "الـفــراعــنـة" كــان مـتــواضــعـاً في

مبارياته الثالث بدور اجملموعات رغم
حتـقـيـقه الـعالمـة الـكـامـلـة بـتـسجـيـله
ثالثة انتصارات بـشباك نظـيفة  لكنه
وجد نفسه يـخرج من السـباق القاري
من دور الــســتــة عــشــر بــعــد خــسـارة
مــفــاجــئــة عــلى يــد مــنــتـخـب جــنـوب
افريـقيـا بهـدف قـاتل.وتبـاينت األنـباء
كسيكي  درب ا بشأن حقيقة رحيل ا
حــيث تــشــيــر تــقــاريــر الى أنـه تــقـدم
بإستقالته  بينما تشير تقارير أخرى
الى أنه تمت إقـالـته  وذلك قـبل ثالثة
اعـوام من إنـقـضـاء عـقده الـذي ابـرمه
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قرر تقد استقالته رسمياً من تدريب
ـغـربي  بـعـد نـحـو اربـعـة ـنـتـخب ا ا
اعــوام من رئــاســتـه جلــهــازه الــفــني
جنح خاللها في إعادة الهيبة لـ"أسود
ـغــاربـة إلى األطـلس"  حــيث أوصل ا
نــــهـــــائــــيــــات كـــــأس الــــعــــالم 2018
غرب قد دخل بروسيا.وكان مـنتخب ا
ـنـافسـات بـقـوة  مـحـقـقـاً هـو اآلخر ا
الـعالمة الـكـامـلـة في دور اجملـمـوعات
رغم ان القـرعة وضـعته في اجملـموعة
االصـــعب إلى جـــانب ســـاحل الـــعــاج
وجـنـوب افـريـقـيــا و نـامـيـبـيـا  ولـكن

ـــبـــكــر من خـــروج "أســود األطـــلس" ا
الــبــطــولـة عــلى يــد مــنــتــخب بــيــنـ
ــتــواضـع بــركالت الــتـــرجــيح  دفع ا
بـالـفـني الـفـرنـسي لـتـقـد اسـتـقـالـته
.وكـان اخلـبـراء قـد رشـحـوا ان يـذهب
غربي بـعيداً في الـبطولة  نتـخب ا ا
إال ان األداء الــــفـــــني طـــــرح عالمــــات
اسـتـفـهـام كـثـيـرة حـول االسـتـعدادات
الـتي قـام بـهـا الـثعـلـب الفـرنـسي قـبل
نافـسات  خاصة مـا يتعلق إنطالق ا
بـاخلــيـارات الـتــكـتـيــكـيـة الــتي لـقـيت
انـتـقـادات الذعــة  دون إغـفـال قـضـيـة
ـهـاجـم حـمـد الــله الـذي غـادر بــعـثـة ا
ــنـــتــخـب احــتــجـــاجــاً عـــلى أجــواء ا
ـعـسـكـر غــيـر اجلـديـة.ويـبـدو رونـار ا
فـضل خـوض جتـربـة جـديـدة بـدالً من
ـغـرب  بـعـدما مـواصـلـة مـهـمـته مع ا
كــشف عــدد من الــتـقــاريــر عن تــلــقـيه
اتـــصــاالت لـــلـــتـــدريب في الـــقـــارتــ
ا السمـراء و الصـفراء بـراتب اعلى 

غرب. يتقاضاه في ا
 uÐ ‰uÐ wJO−K³ «

صـــنع لـــنــفـــسه إســـمــاً فـي خــريـــطــة
درب األجانب بإفريـقيا منذ قيادته ا
منـتـخب بـوركيـنـافـاسو لـلـوصـافة في
عام 2013 إال انه وجد نـفـسه ضحـية

الـسـيــاسـة الـتي تـتــبـعـهـا االحتـادات
ــنــتــخــبـات اإلفــريــقـيــة مع مــدربي ا
تمثلة باإلقالة بعد كل إخفاق.وقاد وا
بـوت مــنـتــخب غـيــنـيــا لـبــلـوغ الـدور
الـثمـن النـهـائي  إال ان ذلك لـم يشـفع
له بـالــبـقــاء لـيـقــرر االحتـاد الــغـيـني
إقــالـته بــســــــبب الـتــقــيـيم الــســلـبي
ـنــتـخـب طـوال مــنـافــسـات لـنــتــائج ا

البطولة .
وكان بـوت مرتـبـطاً بـعقـد مع االحتاد
الـغـيـنـشي حـتى عـام 2021 أي حتى
إنطالق تصفيات كأس إفريقيا وكأس
الـــعــالم الـــقـــادمــتـــ  لــكـن تــواضع
سجلة منذ التعاقد معه قد النتائج ا
دفع بــــاالحتـــاد إلى إقــــالـــتـه من أجل
إتاحـة الـفـرصة امـام مـدرب آخـر قادر
على تـعزيز فـرصة مـنتـخب غيـنيا في

قبلة. االستحقاقات ا
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تـــمت إقـــالـــتـه من تـــدريب مـــنـــتـــخب
تنزانيا بعدما ودع البطولة من الدور
االول مـــــســـــجالً ثـالث هـــــزائم امـــــام
اجلزائـر و الـسنـغـال و كـينـيـا  حيث
جاء إنـهـاء عقـده قـبل عام من نـهـايته
مع االحتاد التنزاني الذي ارتبط معه

لعام بداية من منتصف 2018.
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ـنتـخب السـعودي امس وبدأ ا
األحـد رحــلــة اإلعـداد لــبـطــولـة
ـزمع إقـامـتـهـا في غـرب آسـيـا ا
دة من 30 يوليو/ العراق في ا
تــــــمــــــوز اجلـــــــاري حــــــتى 14

قبل. أغسطس/ آب ا
ـــنــتــخب وانــطــلـق مــعــســـكــر ا
الــــســــعـــودي فـي الـــعــــاصــــمـــة
الـرياض ويـستـمر حـتى يوم 2
أغـــســـطس/ آب قـــبل مـــغــادرة
بعثـة األخضر إلى مـدينة أربيل
الــــعــــراقــــيــــة الــــتي حتــــتــــضن
مواجهات اجملموعة الثانية من

بطولة غرب آسيا.
وتــضم قــائـــمــة األخــضــر طالل
ــــــــوسى عــــــــبـــــــسـي وريــــــــان ا
(الــتــعــاون) ومــحــمــد الــفــهــيـد
ومـــحــــمـــد اجملـــحــــد (الـــفـــتح)
وسـامي اخلـيـبـري وعـبـدالـكر
الـقحـطاني (الـفيـحاء) وحـس
الـــشـــويش وصـــالح الـــشـــهــري

ألـف دوالر لــــــــــلـــــــــبــــــــــطل و50
للـوصيف فإن الـبطـولة جنحت
اضية أن تثبت ناسبات ا في ا
جـــدارتـــهـــا وأكــــــــــــدت أنـــهــا
تـــــــرمـــــــومـــــــتــــــر حـــــــقـــــــيـــــــقي
لـــــلــــمــــــــــــــنـــــتــــخـــــبــــات قـــــبل
الـــتـــــــــــــصــفــيـــات اآلســيــويــة
ؤهلـة لكأس العالـم ونهائيات ا

آسيا.
يـرصــد الـتـقــريـر الـتــالي بـعض
الفــــوائد للـبطـولة التي تـنطلق
بـــــعـــــد 3 أيــــــام في الــــــعـــــراق
ــشــاركـة 9 مــنــتــخــبــات هي و
الـــعـــراق والـــيـــمـن وســـوريــا
وفــلـســطــ ولــبــنـان واألردن
والــــبـــحــــرين والــــســـعــــوديـــة

والكويت.
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ال يـزال الـعــديـد من مـنــتـخـبـات
آســيـا في ســبـات عــمــيق فـيــمـا
يـــــخـص االســـــتـــــعـــــداد اجلــــاد
زدوجة لـلتـصفـيات اآلسـيويـة ا
ــؤهـلـة لــكـأس الـعـالم 2022 وا
ونــهــائـيــات آســيـا 2023 كـذلك
فـــإن تـــوفــــيـــر إعــــداد قـــوي في
الــــــوقـت احلـــــالـي أمــــــر لــــــيس
بــالــســهل عــلى االحتــادات
األهلـيـة ودخول الـفرق
في فــــــــتـــــــرات إعـــــــداد
يــصـعب مـعــهـا خـوض
مـــــــبــــــــاريــــــــات عــــــــلى

مستويات عالية.
ما يعني أن بـطولة غرب
آسـيــا سـتــكـون فــرصـة
مـثـالــيـة لـلـمــنـتـخـبـات
لــــــــــلــــــــــدخــــــــــول فـي
اســـتـــعـــدادات جــادة
للتصفـيات اآلسيوية
ــــــزدوجــــــة فـي ظل ا
تـواجد مـنـتخـبات من
الـــــــــــــــصـف األول فـي
آســيــا في مــنـافــسـات

البطولة.
كـــمـــا أن الـــبـــطـــولـــة ســـتـــكــون
تــرمـــومــتـــر حــقـــيــقي لـــقــيــاس
نـتــــــــخبـات بعـيدا مـستـوى ا
عن الـتـصـنـيف الـسـابق والذي
قــــد يــــكــــون خــــادعــــا لــــبــــعض

نتخبات. ا
◊uGC « »UOſ

ــشــاركـة في لن تــكـون الــفــرق ا
مـــنــافـــســات غــرب آســـيــا حتت

الـــعـــربي واألنـــديـــة الـــعـــربـــيــة
ـقـترح" جـمـيعـهـا وافـقت على ا
فــيــمــا أكــد أن االحتـاد الــعــربي
سيخاطب الفيـفا للحصول على
مــوافـــقـــته رســـمـــيــا لـــلـــعب في
بــغـــداد لــلـــمــســـاهــمـــة في رفع

احلظر عن العاصمة.
وأوضح أن قــــــرعـــــة دور الـ 32
لـكـأس مـحمـد الـسـادس لألنـدية
األبـــطـــال ســـتــعـــتـــمـــد األنـــديــة
الــــعـــراقـــيــــة الـــقــــوة اجلـــويـــة
والـشـرطة في الـتـصـنيف األول
بـعكس الـنسـخة الـسابقـة التي
كــان يــعــتــمــد فـــيــهــا تــصــنــيف

نتخبات لألندية. ا
W¹dOC% W uDÐ

حتـتفظ بـطولـة غرب آسـيا لـكرة
الــقــدم والــتي انــطــلـقـت مـطــلع
األلفـية الـثالثـة بأهـمية كـبيرة
ـشـاركـة ال لـلـمـنـتـخـبـات ا
ســيـمـا أنـهــا تـأتي دائـمـا
قـــــــــبـل الــــــــدخـــــــــول في
الـتـصـفـيـات اآلسـيـويـة
ؤهـلة لكـأس العالم ا
وتــــصــــفـــيــــات كـــأس

آسيا.
وبــعـــيـــدًا عن عــدم
اعــتــراف الـفــيــفـا
بـالـبـطـولـة أو
جــوائــزهـا
البـالـغة
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ـدير يـسـتعـد دوجالس كـوسـتا جـنـاح يوفـنـتوس لـعـقـد محـادثـات مع ماوريـسـيو سـاري ا
الفني من أجل حسم مستقبله مع البيانكونيري.

وقع "كالـتشيـو ميركـاتو" اإليـطالي فإن اسم كـوستا ارتـبط بالـرحيل عن يوفـنتوس ووفقًـا 
هذ الصيف وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وأندية صينية.

ـوقـع اإليـطــالي أشــار إلى أن كـوســتــا سـيــواصل االسـتــعــداد مع الـفــريق حتت قــيـادة ا
ماوريـسيـو ساري خالل جـولـته في آسيـا لكن ذلك ال يـعنـي أنه سيـكون مـتواجـدًا ضمن
وسم اجلـديـد.ويرى سـاري أن كوسـتـا يعـتـبر من أفـضل الالعـب في قـائمـة الـفريق فـي ا

يوفنتوس لكنه لم يظهر بكامل مستواه حتى اآلن بسبب تكرار اإلصابة.
ـقــبـلـة ولــكن حـتى هـذه في كل األحـوال سـوف يــحـدد سـاري وجــهـة دوجالس كـوســتـا ا

اللحظة يعتبره جزءًا من مشروعه في يوفنتوس.

ومــحـــمـــد الـــعــمـــري (الـــرائــد)
وعــبـدالــله الــصــالح (االتــفـاق)
وعــبـــدالــلـه اجلــدعـــاني وعــلي
الــــنـــــمـــــر وحــــا بـالل وفــــواز
الــــــــصــــــــقــــــــور (الــــــــوحــــــــدة)
وعــبـداحملــسن الــقــحـطــاني من
الـــقــــادســـيـــة ووســــام ســـويـــد
(احلـــزم) وعــبـــدالـــله الـــشــامخ

وحسان تمبكتي (الشباب).
ــنـتـظـر أن يـعـلن االحتـاد ومن ا
الـســعـودي الـقـائــمـة الـنــهـائـيـة
شـارك فـي البـطولة لالعبـ ا

قبلة. خالل الساعات ا
وخلت القائمة من أسماء العبي
أنديـة الهالل واألهـلي واالحتاد
والـنــصـر بـســبب تـزامـن مـوعـد
البطولة مع مـشاركة األندية في
دور الـ  16من بــــطــــولـــة دوري

أبطال آسيا.
ويــواجه األخـــضــر الــســعــودي
نــظـيـره الـكــويـتي يـوم األحـد 4
ــقـبل في أولى أغــسـطس/ آب ا

مبارياته باجملموعة الثانية.
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يعد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مطمعًا للعديد من األندية خالل
مـدة االنتقاالت الـصيفيـة اجلارية.وأكدت صـحيفـة إندبندنت أن ريـال مدريد يجـهز عرضًا
خيـاليًا لـضم مبابي في صيف 2020 لـيكون بـديال للنـجم البرتـغالي كريـستيـانو رونالدو
ـاضي.وأضـافت أن زين الـدين زيدان ـوسم ا الـذي رحل إلى يـوفـنـتـوس اإليطـالي مـطـلع ا
ا أثر عـلى مسيرة لكي تأكـد تماما أن الـفريق ال يضم بديـال قويا لكـريستيـانو  مـدرب ا
ـاضي.لـكن مـا يـهدد وسـم ا الـفـريق وتـراجـعه لـلـمـركـز الـثـالث في جـدول الـلـيـجا خـالل ا
مساعي ريال مدريـد لضم مبابي عدة أمور منها اهتـمام بيب جوارديوال مدرب مانشستر
سيتي باحلـصول على خدمات كيلـيان.كما أن إدارة النادي الـباريسي حتاول إغراء مبابي
بالـبـقـاء في صـفـوف الـفـريق بـرفع راتـبه األسبـوعي إلى 860 ألف جنـيه إسـتـرلـيني.ولن
غـري إال في حالـة واحدة وهي حتـقيق نيـمار جـونيور يحـصل مبـابي على هـذا الراتب ا

لرغبته في العودة مجددا إلى صفوف برشلونة.

الضغط الذي دائما ما يصاحب
مـــشــــاركـــتــــهم في الــــبـــطـــوالت
الــرســمــيــة ال ســيـمــا أن أغــلب
ـنـتــخـبـات تـتــطـلع إلى فـوائـد ا
أخـرى كــالـتـجــهـيـز لــلـبـطـوالت

قبلة. ا
كما تضع العديد من االحتادات
األجهـزة الفنـية األجـهزة الفـنية
حتت االختبار قبل الدخول في

قبل. عترك اآلسيوي ا ا
…bŽU  V¼«u

وتـعــول األجـهــزة الـفــنـيــة عـلى
بــطـولـة آسـيـا كل مـنـتـخب عـلى
حـدة اكـتـشـاف مـواهب جـديـدة
لالعـــتــــمـــاد عـــلـــيــــهم في قـــادم

شاركات. ا
ــنـــتـــخـــبــات وتـــعــانـي أغــلـب ا
ـــــــشاركـة في غرب آسيـا فقر ا
في األوراق الــرابـحـة ال ســيـمـا
أن الــعـــــــــــــديــد من الـالعــبــ
الــــذيـن بــــرزوا في الــــســــنـــوات
الــسـابــقــة بــاتـوا عــلى أعــتـاب
االعـتـزال أو أعــلـنـوا اعــتـزالـهم

W∫ العراق يستعد عبر استظافة غرب آسيا بأنه جاهز للنجاح uDÐ
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االحتــــاد اإلوغــــنــــدي فـــضـل أيــــضـــاً
االنفـصـال بـالـتـراضي عن مـدربه قبل
ستة اشهر من إنقضاء عقده رغم انه
نتخب لـبلوغ الدور تمكن من قيـادة ا
الثمن الـنهـائي ألول مرة منـذ سنوات
طويـلـة قبل ان يـخـسر امـام الـسنـغال
بـــهـــدف نـــظــيـف.ويـــبــدو ان الـــطالق
بـالـتـراضي خــدم الـطـرفـ فـاالحتـاد
درب األوغندي سيتخلص من راتب ا
ــدرب الــفــرنـسي الــبـاهـظ  بـيــنــمـا ا
وجدها فـرصة مواتـية للـتحرر من أي
قيـود قد تُـعيق مـسيـرته االحتـرافية 
بـهـدف خـوض جتـربـة جـديـدة  وهـو
مـا حدث بـالـفـعل بـإعالن تـعـاقده مع
ـصري بـراتب اعلى نادي بـيرامـيدز ا

ا كان يحصل عليه في أوغندا.
·—ËbOÝ ÍbM uN «

وانضم الـثـنائي الـهـولنـدي كالرينس
ســيـــدورف و بــاتـــريك كاليـــفــرت إلى
قـائــمـة ضـحــايـا الـبــطـولـة الــقـاريـة 
بــعــدمــا اعــلن االحتــاد الــكـامــيــروني
رسـمـيـاً إقـالـتـهـمـا من اجلـهـاز الـفـني

روضة". نتخب "األسود غير ا
وكان سـيدورف قـد تعـرض النتـقادات
الذعـــــة من قـــــبل وزيـــــر الــــريـــــاضــــة

خـــوســـيه آنـــخـــيل ســـانـــشـــيــز
ـــحــاولــة أخــرى وطــالــبـــهــمــا 

للتعاقد مع بول بوجبا.
ــصـدر "رغم مــطـالــبـة وأضـاف ا
مــانــشـــســتــر يـــونــايــتــد بـ 180
مليون يورو لـبيع بوجبا إال أن
إدارة ريـــال مــدريــد بــإمـــكــانــهــا
الـــتــــوصل التـــفـــاق مع الـــنـــادي

اإلجنليزي".
ولـــفــــتت الـــشــــبـــكــــة إلى أن من
الــــعـــقـــبــــات األخــــــــــــرى الـــتي
تــواجـه الــصــفــقــة أن بــاب قــيــد
الالعـبـ اجلـدد بـقـوائم األنـدية
اإلجنــلـــيـــزيــة ســـيـــغـــلق يــوم 8
ا يفرض قبل  أغسطس/آب ا
عــلى يــونــايـتــد ضــرورة إيــجـاد
بـــديل لـــبــــــــــــوجـــبــا قـــبل هــذا
ـوعــد بـيـنـــــــــــمـا يــبـقى بـاب ا
الــــبــــيع مـــــفــــتــــوحــــا لألنــــديــــة
اإلجنـلــيـزيـة لــنـهـايــة الـشـــــــهـر

قبل. ا

رغبة الـنادي اإلجنلـيزي في بيع
العبه.

لـــــكن زيـــــدان ألح عـــــلى رئـــــيس
ــديــر الــعـام ـلــكي وا الــنــادي ا

مدريد  –وكاالت 
يـضـغط زين الـدين زيـدان مدرب
ريــال مــدريــد عــلى إدارة نــاديه
ــلـكي بـكل قـوة إلتـمـام صـفـقـة ا
الـتــعـاقـد مـع بـول بـوجــبـا العب
وسط مـــانـــشـــســتـــر يـــونـــايـــتــد

اإلجنليزي.
ــلــكي وأكــد مــصــدر بــالــنــادي ا
لـشــبـكـة ESPN أن إدارة الـريـال
تــثق في إمــكــانـيــة ضم بــوجــبـا
هـذا الـصـيـف اسـتـجـابـة لـرغـبة
زيـــدان رغم أن رئــيـس الــنــادي
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز يــحــتـاج
ــبـــررات مــقــنـــعــة من وراء ضم
الالعب الفـرنسـي بعـد صرف ما
يـزيـد عن 300 مـلــيـون يـورو في

ميركاتو الصيف اجلاري.
وأشــــارت إلى أن بـــيــــريـــز أبـــلغ
زيدان خالل اجتماع دار بـينهما
في مونتريال بأن صفقة بوجبا
تبـدو صعـبة هـذا الصـيف لعدم

وليد
الزيدي

الــذي يـتــقـاضــاه خـضــيـرة.وهــنـاك
تـكــهـنـات مـنــذ أيـام حـول إمــكـانـيـة
ــــاني عن رحــــيل العـب الـــوسـط األ
ـوسم غـير يـوفـنـتـوس وذلك بـعـد ا
الـسعـيـد الذي قـضـاه مؤخـرا. وكان
خضيرة خضع لعـملية جراحية في
ــاضي بــسـبب فــبـرايــر / شــبـاط ا
عـدم انتـظام ضـربـات القـلب وأعقب
ذلك خضـوعه لعمـلية في

الركبة.
جتدر اإلشارة إلى
أن يــوفـــنـــتــوس
ــــوسم حـــــصل ا
ــنـــصـــرم عــلى ا
بــطــولــة الــدوري
اإليــطــالي لــلــعـام
الـــــــثــــــامـن عــــــلى

التوالي.
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كـشف تـقـرير صـحـفي إيـطالي اول
امس الـسـبت عن إمـكـانـيـة انـتـقال
ــــاني ســــامـي خــــضــــيــــرة إلى األ

الدوري اإلجنليزي هذا الصيف.
وذكـرت صـحـيـفـة "الجـازيـتـا ديـلـلو
ســـبــــورت" اإليـــطــــالـــيــــة أن نـــادي
وولـفـرهـامـبتـون اإلجنـلـيـزي مـهـتم

بضم خضيرة (32 عاما).
وأضــــافـت الــــصــــحــــيــــفــــة أن
خـضـيـرة يـفـضل الـعودة إلى
ــانــيــا لــكـنه ال يــســتــبــعـد أ
إمـــكـــانــيـــة االنـــتـــقــال إلى

إجنلترا.
وبـــحـــسب الـــصـــحـــيـــفـــة
اإليـطالـية فـإن يـوفنـتوس
يــرغـب في الـــتــخـــلص من
ــرتــفع الــراتب الــســـنــوي ا
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يـثق إرنـسـتـو فـالـفـيـردي مـدرب بـرشـلـونـة بـطل دوري الـدرجـة األولى اإلسـبـاني لـكرة
القـدم في أن أنـطوان جـريزمـان الوافـد اجلديـد لن يـواجه أي مشـاكل في التـأقلم

هاجم ليونيل ميسي ولويس سواريز عندما يلعب الثالثي سويا. مع ا
وانـضم جـريـزمــان الـقـادم من أتـلـيـتــيـكـو مـدريـد في وقـت سـابق من الـشـهـر
احلالي إلى تـشكـيلـة برشـلونـة في رحلـة إلى الــــيـابان والـتي شهـدت الفوز

0 -2 على فيسيل كوبي اول امس السبت.
 وبعد مشاركـتهما في كأس كوبا أمريكا حصل ميسي وسواريز على عطلة

مطولة ولن ينضما إلى الفريق سوى بعد العودة من اليابان.
وأحــرز الالعــبــون الــثالثــة 682 هــدفــا في الــدوري اإلســبــاني ويــشــعــر
فـالـفيـردي بـاحلـماس بـشـأن ثالثي الـهجـوم ويـؤمن أن جـريزمـان هـو اجلزء
الذي كان ينـقص برشلونة الساعي لـلقبه األول في دوري أبطال أوروبا منذ
كنهم التأقلم سويا سريعا 2015.وقال فالفيردي: "نعم بعض الالعب 
ــسـتــوى االجـتــمـاعـي وفي مـعــسـكــر الـفــريق نـحن سـنــرى الـعالقــة عـلى ا

متحمسون بشأن هذه الفرصة".
وأضـاف: "نؤمن في الـتوازن في هـذا الفـريق سواء في الـهجـوم أو الدفاع..
ـرر بشكل جـيد ويـعثر عـلى مساحـات وهذا ما جريـزمان يتـحرك سـريعا و
كـان يـنــقـصـنــا".وهـز كـارلـيس بــيـريـز الــبـالغ عـمـره 21 عـامـا والـقـادم من
يـة برشـلـونة الـشبـاك مـرت في الـشوط الـثـاني ليـفوز بـرشـلونـة على أكـاد
كوبي الذي يضم بـ صفوفه الثالثـي أندريس إنيسـتا وديفيد بـيا وسيرجي
سـامـبر الـذي سبق له الـلعـب في برشـلونـة.وقال فـالـفيـردي: "كارلـيس بيـريز
ـلـك إمـكـانـاته ويـظـهـر أنـنـا نـسـتـطـيع أحـرز هـدفـ وهـذا أمـر جـيـد لالعب 

االعتماد على الالعب الشبان".

كالرينس
سيدورف

tK³I²  r Š dE²M¹ U²Ýu

VFA « w  »dF « W¹b½√ nOOCð ‚«dF « Õd²I  vKŽ WI «u*«

U³ſuÐ WIH  …dOðË l d¹ Ê«b¹“ —«d ≈v ≈ ‰UI²½ù« bF³² ¹ ô …dOCš

mO dO1d³ «

نتخب من الكاميـروني عقب إقصـاء ا
الدور الـثـمن النـهـائي بخـسـارته امام
نيجيريا بثالثة اهداف لهدف  حيث
كان الـكاميـرونيـون مرشـح لـلذهاب
بعيـداً بصفـتهم حامـل لقب الـبطولة
.هذا ودفعت انـتقـادات وزير الـرياضة
االحتــــاد الـــكــــامـــيــــروني إلى إقــــالـــة
ســيـدورف ومــســاعــده كاليــفــرت قـبل
ثالثــة اعـوام مـن انـقــضــاء عـقــدهــمـا
بعـدمـا كان مـقـرراً استـمرارهـمـا حتى
البـطـولـة القـادمـة التـي ستـحـتضـنـها

الكاميرون في صيف عام 2021.
w²O½U  w³O UM «

دفـعت الـهـزائم الــثالث الـتي سـجـلـهـا
مـنـتـخب نـامـيــبـيـا إلى تـقـدم مـانـيـتي
اسـتقـالـته من مـنـصـبه بـعـدمـا اقصي
مـنـتــخب بالده من دور اجملــمـوعـات 
حيث تـذيل ترتـيب اجملـموعـة الرابـعة
ـغـرب وسـاحل العـاج وجـنوب خلف ا
افــريــقــيـا بــرصــيــد خــالٍ من الــنــقـاط

مكتفياً بإحراز هدف وحيد.
يشـار الى أن األيام الـقـادمة قـد تشـهد
إقـــالــــة مـــدربـــ اخـــريـن عـــلى غـــرار
الـــفــرنـــسي االن جـــيـــراس الـــذي قــاد
منـتـخب تونس لـبـلوغ الـدور الـنصف
النهائي  لكن األداء الفني كان مخيباً

ــا آلمــال الــتــوانــســة 
جـــــعـل الـــــصـــــحـــــافـــــة
تـــــــــــــــــــشـن عـــــــــلــــــــــيه
هــــــــجــومـا عــنـيــفـاً في
اعــــقـــاب تــــســــجـــيــــله
ثــــــــالثــــة تـــعـــادالت
في دور اجملـمـوعـات
امـــام مـــنـــافـــســ
مـتـواضــعـ مـثل
مالي و موريتانيا

و انغوال .

 زين الدين زيدان
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ـــواجـــهــة الـــدوري الــهـــولـــنـــدي 
مـضــيـفه فـيــتـيـسه أرنــهـا يـوم 3
ـقبـل فيـما يـستـعد آب/أغـسطس ا
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تـــوج فـــريـق أيـــاكس بـــلـــقب كـــأس
السـوبر الهـولندي لـكرة القدم اول
امـس الـــســــبـت بـــتــــغــــلــــبه عــــلى
أيندهوفن (0 / 2) سجلهـما كاسبر
دولبـيرج في الـدقيـقة األولى ودالي

بليند في الدقيقة 53.
ــبــاراة وشــارك أيـــاكس في هـــذه ا
بـصــفـته بـطل الـدوري والـكـأس في
ــــاضي فــــيــــمــــا شـــارك ــــوسم ا ا
ـــبــاراة بــصــفــته أيــنـــدهــوفن في ا
وصــــيـف الــــدوري.وتــــوج أيــــاكس
بالـلقب لـلمـرة التـاسعـة في تاريخه
وبـــات يـــفـــصـــله عن أيـــنـــدهـــوفن
صــاحب الـرقم الــقـيــاسي من حـيث
عدد مرات التتويج بـالبطولة لقب
فقـط.ويسـتهل أيـاكس مبـارياته في

ـواجهـة مـضـيـفه فريق أيـنـدهـوفن 
تـــفــــيــــنـــتي أنــــشــــخـــيــــدة يـــوم 3

قبل. آب/أغسطس ا

جانب من
احدى
مباريات
الدوري
الهولندي


