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ـدن إثر تأهل مـنتخب { باريس - (أ ف ب )  - أعـلنت وزارة الداخـلية الـفرنسـية اإلثنـ توقيف  282شخـصا مسـاء اول امس األحد خالل صدامـات وقعت في عدد من ا
وقوف وضع  249قيـد االحتجاز بحسب حصـيلة أصدرتها وزارة الداخلـية. وأوضحت الوزارة أن االعتقاالت اجلزائـر لنهائي كأس أ إفريقيـا لكرة القدم. ومن أصل ا
ا كذلك بـتجاوزات خالل االحتفـاالت بالعيد الـوطني الفرنسي في  14تـموز. ونزل مرتبطـة "بشكل أساسي" بـاألحداث التي وقعت على هـامش االحتفاالت بتـأهل اجلزائر إ
اآلالف من أنـصار منـتخب اجلزائـر لكرة الـقدم إلى الشـوارع لالحتفـال بتأهـل فريقـهم األحد لنـهائي كأس أ إفـريقيـا التي جتري مـبارياتـها في مصـر. غير أن االحـتفاالت
نـتخب اجلـزائر وقـوات حفظ الـنظام عـلى جادة الـشانـزيلـيزيه. وأفادت تخـللـتهـا أحداث خالل اللـيل في مرسـيلـيا وبـاريس وليون. وفـي باريس جرت مـواجهـات ب أنـصار 
ـساء في الـعاصمـة وتغر  202 بسـبب قيادة سـيارات بـصورة خطـيرة. كـما وقـعت اضطرابـات في ليـون حيث أحرقت مديـرية الشـرطة عن تـوقيف خمـس شـخصا في ا
عشرات السيـارات وفي مرسيليا حيث استمرت الصدامات مع قوات حفظ النظام حتى ساعة متأخرة من الليل. وهنأ وزير الداخلية كريستوف كاستانير في تغريدة صباح
هني اللـذين أتاحا احتواء أعـمال العنف وتوقيف امس اإلثن "عنـاصر الشرطة والدرك واإلطـفاء الذين ظلوا مـتأهب طوال الـليل" وأثنى على "سرعـة استجابتهم وحـسهم ا

نتخب بهذا الفوز . مرتكبيها". وعند تأهل اجلزائر لنصف نهائي أ إفريقيا اخلميس وقعت حوادث وصفتها احلكومة بأنها "غير مقبولة" أثناء احتفال مشجعي ا
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{ مــدن - رويـتــرز - "عــنـدمــا تــهـتف
اجلــمــاهــيــر بــاسم روجــر أســمــعــهـا
وكــأنـهــا نـوفــاك".. هـكــذا قـال نــوفـاك
ديـوكوفـيـتش بـابتـسـامـة بعـد حـصد
ــبــلــدون لـــلــتــنس لـــقب بــطــولـــة و
ه األسطورة روجر والتفوق على غر
ــا يـــكــون من الـــصــعب فــيـــدرر. ور
تصـديق ذلك لـكنـه يظـهـر مدى الـقوة
الــذهـنــيــة الـتـي يـتــمــتع بـهــا الالعب
الــصــربي الــذي فــاز عــلى فــيــدرر في
أطول نهائي في منافسات الفردي في
ــمـتــدة عـلى مـدار ـسـابــقـة ا تـاريـخ ا
 133عـــامــــا. وقـــال ديـــوكـــوفـــيـــتش
ضاحكا "يبدو األمر ساذجا لكن هكذا
تـســيـر األمـور. أحــاول إقـنــاع نـفـسي
بـهـذا األمـر. هــنـاك تـشـابه بـ روجـر
ونــوفـــاك". وكــان ديــوكــوفـــيــتش في
ـشجـع حاجـة لـلعب والـتألق ضـد ا
ــتــعـــاطــفــ مع فــيــدرر إذ شــهــد وا
ــلــعب الــرئــيــسي  15ألف مــتــفــرج ا
أغـــلــبـــهم مع الالعـب الــســـويــســري
واسـتـمـر األمر عـلـى مدار  5سـاعات
قـبل أن يـفوز لـيـتـوج بـلـقبـه اخلامس
ـبــلـدون. وقـال الـالعب الـبـالغ في و
عــمــره  32عــامــا "هـــذه عــلى األرجح

أصـعب مــبـاراة أشــارك فـيــهـا وكـذلك
األصــعب ذهـنــيــا". وتـابـع "أعـني أنه
من األشياء الـتي كنت أقـولها لـنفسي
ـــلــــعب إنــــني فـي حـــاجــــة إلى فـي ا
التحلي بالـهدوء والتماسك ألني كنت
أعـــرف أن األجـــواء ســتـــكـــون بـــهــذه
ـبـاراة كـان أغـلب الـطـريـقـة". وقــبل ا
احلــــديـث يــــتــــعـــلـق عن الــــســــجالت
واجهة السابقـة واإلحصاءات لـكن ا
قـــدمـت الـــصـــراع بـــ األداء الـــفـــني
ـثل ـفـرطـة. وبـكل تـأكـيـد  والـقـوة ا
ديـــوكـــوفــيـــتش عـــنــصـــر الـــقــوة في
مـواجهـة فـيـدرر صـاحب األداء الـفني
ــــــمـــــتع حـــــيـث تـــــســـــلح كـل العب ا
بأسلحته ومـواهبه خالل عرض مثير
ومـــفــعـم بــاحلـــمـــاس عــلـى أحــد أهم
نـصات الـرياضـية في الـعالم. وفي ا
الوقت الـذي جذب فـيه فـيدرر إعـجاب
ـشـجـعـ في الـكـثـيـر من الـلـقـطات ا
ـفـرطـة كانت فـإن قوة ديـوكـوفـيتش ا
ـصنف األول واضحـة أيـضا. وكـان ا
وحــامل الــلــقب قــويــا ذهــنــيــا وبــلغ
تــركــيــزه درجــة عـــالــيــة ورغم ذلك لم
يــــــجــــــذب عـالمـــــات اإلعــــــجــــــاب من
ـشـجـعـ خالل سـيـر الـلعـب. وقال ا

ـيـا "أعــتـقــد أنـني ـصــنف األول عــا ا
كـنت أدافع أغـلب فـتـرات الـلـقـاء. لـقـد
كــان يــســيـــطــر عــلى الــلــعب". ونــوه
"حاولت الـقـتال والـعثـور عـلى طريـقة
نـاسب وهـذا ما للـتـفـوق في الوقـت ا

ـباراة حـدث. لـقـد قـلت لـنـفسـي قـبل ا
إني سـأحـاول عدم الـتـأثـر بـأكـبـر قدر
ـــا يـــدور حـــولـي وأن أكــون ـــكن 
حاضرا بقوة". وتـابع "أعتقد أنه كان
بوسعي الـلعب بشـكل أفضل. لكن في

الـــوقـت ذاته فــــإنه من األمــــور الـــتي
ساعـدتـني علـى العـودة بـقوة وإنـقاذ
ـبــاراة والــفــوز بــهـذا نــقــاط حـسـم ا
اللـقاء تـتمـثل في الثـبات الـذهني في

تلك اللحظات".
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حـوله فـي بالده لـكن رد اجلـمـاهـيـر
الــدافئ قـضى عـلى أغــلب الـشـكـوك
بــشـأن وضــعه في ســيـلــفـرســتـون.
وأضاف هاميلـتون البالغ عمره 34
عــامـا عن فـوزه الــسـابع في عـشـرة
ـوسم ورقم  80في سـبــاقـات هـذا ا
مــســيــرته "هــذا أحــد أفـضـل األيـام
ـــكـــنــــني تـــذكــــرهـــا". ومع الـــتـي 
انـتـصاره بـسـبـاق واحـد على األقل
في كل موسم منذ مشاركته األولى
في فورموال  1في  2007بلغ مـعدل
فـوز هـامـيـلـتـون عـشـرة انـتـصارات
ـوسم الواحـد مـنذ االسـتعـانة في ا
كـونة من بـاحملركـات التـوربيـنيـة ا
ـنــتـظـر أن سـت اسـطـوانــات ومن ا
يزيد العدد هذا العام. ويبدو سجل
مـايـكل شـومـاخـر القـيـاسي بـالـفوز
في  91سـبـاقــا وسـبـعــة ألـقـاب في
مـتـنـاول هـامـيـلـتـون الـذي يـتـصـدر
بطولة الـعالم بفارق  39نقطة على
زمــيـــله فــالــتــيــري بــوتــاس. وقــبل
سباق األحد كان هاميلتون متعادال
مـع الـــــــفـــــــرنــــــسـي آالن بـــــــروست
واإلسـكــتـلـنـدي الـراحل جـيم كالرك
بــرصــيــد خــمــســة انــتـصــارات في

بريطانيا.

الـعـديـد من أعالم بــريـطـانـيـا وكـان
كنـني رؤيتها في كل لـفة أشاهد
ــ هـــذا في كل عـــام هــنـــا وأنــا 
لـذلك تعـتـقد أنك سـتـعتـاد ذلك لكن
ـــرة في كل مــــرة تـــشـــعــــر أنـــهـــا ا
األولى". واضــــطـــر هــــامـــيــــلـــتـــون
لإلجـابة عـلى أسئـلة بـشأن "هـويته
ـاذا تـنـقـسم اآلراء الـبـريـطـانــيـة" و

سيارته مرسيـدس كال بطل العالم
ديح للـجماهير التي خمس مرات ا
وصـــــلـت إلى  141ألـــــفـــــا. وأبـــــلغ
هــامــيـلــتـون مــواطــنه الـبــريــطـاني
جـنسـون بـاتون بـطل الـعالم 2009
في مقابلة بعد خروجه من السيارة
ـــكــنـــني وصـف مــدى فـــخــري "ال 
الـيـوم أمـام جـمـاهـيـر بالدي هـناك

{ مــدن -  رويــتــرز- كـتـب لـويس
هـامـيـلـتـون بـطل الـعـالم لـسـبـاقـات
فـورموال  1لـلـسـيـارات فـصال آخـر
في تاريخ جـائزة بريـطانيـا الكبرى
بــاالنـــتــصــار الـــســادس وهــو رقم
قـيــاسي والـذي وصـفه بـأنه واحـد
من أفضل وأكثـر أيام حيـاته فخرا.
ومع تـلـويــحه بـعـلم بـريــطـانـيـا من
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ـدرب الـفـرنـسي آالن جـيـريس نـفـسه في مـرمى { الـقـاهـرة - وكـاالت - وضع ا
انـتقـادات اجلـمـاهيـر الـتـونسـيـة عـقب نهـايـة مـبـاراة منـتـخـبي تونس والـسـنـغال
ة نـسـور قـرطاج  0-1مـسـاء اول امس األحد في نـصف نـهـائي كأس أ بـهـز
أفـريـقـيـا. وذهب جــيـريس إلى جنم الـسـنــغـال سـاديـو مـاني بــعـدمـا أطـلق احلـكم
بـاراة وطلب احلصول على قـميصه في مشهد اإلثيوبـي تيسيما صـافرة نهاية ا
التـقـطـته اجلـمـاهـيـر التـونـسـيـة لـتـعلـق علـيه عـبـر مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي

بغضب شديد. 
ـنـتـخـب الـتـونـسي عن اسـتـيـائـهم الـشـديـد من وأعـرب كـثـيـر من أنـصـار ا
تـصـرف مـدرب نـسـور قـرطـاج إذ أشـاروا إلى أن جـيـريس اهـتـم بـتـقد
الـتـهـنئـة بـشـكل خـاص لالعبي الـسـنـغـال في الوقـت الذي كـان فـيه العـبو
ــيـدان وسط حـسـرة كـبــيـرة وكـانـوا في أمس مـنـتــخب تـونس يـغـادرون ا

واساتهم. احلاجة ألن يكون مدربهم إلى جانبهم 
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لــتـونس بــعـدمــا صـوّب كــرة تـصــدى لـهـا
احلارس جـوميـز. وحاول أسـود السـنغال
مـبـاغـتــة تـونس وعـلى إثـر هـجـوم سـريع
توغل إسـمـاعيال سـار في الـدقيـقة  79قبل
أن يـســقط بـعـد الـتـحــام مع بـرون لـيـعـلن
احلكم تيسـيما عن ركلـة جزاء فشل هنري
سافـيت في التـسجـيل منـها حـيث تصدى

لها معز حسن.
ÊUO U{ù« ÊUÞuA «

فـي الـــــــشـــــــوط اإلضــــــــافي األول حـــــــاول
ـنـتـخـبـان أخـد األسـبـقـيـة وفي الـدقـيـقـة ا
 101ابــتــسم احلظ ألســود الـتــيــراجنـا إذ
حــصـلـوا عــلى هـديـة ثــمـيـنـة بــعـد أن نـفـذ
ســافــيت ركــلــة حـرة فــشل احلــارس مــعـز
حــسن في إبــعــادهــا بـعــد خــروجه بــشـكل
خـاطئ من مـرماه لـتـصطـدم الـكـرة بديالن
ـبـاراة بــرون وتـسـكن الــشـبـاك. وهــدأت ا
نــوعًــا مـا حــتى انــتـهى الــشــوط اإلضـافي
األول وفي الـدقـيـقة  114عـنـدمـا احتـسب
ـست احلـكم ركــلـة جـزاء لـتـونـس بـعـدمـا 
الـكرة يـد إدريـسـا جانـا قـبل أن يـعود إلى
تقـنيـة الفيـديو ويـتراجع عن قـراره ويأمر
بــاسـتــمـرار الــلـعـب وسط اعـتــراضـات من
ـباراة بفوز العبي نسـور قرطاج لتـنتهي ا
الـســنـغــال والـتـأهل

للنهائي.

ـنـاسب لــيـخـرج الـكـرة إلى ركـنـيـة. وفي ا
الدقـيقة  12نفـذ وهبي اخلـزري ركلـة حرة
في عـمق دفــاع الـسـنـغـال كـاد أن يـحـولـهـا
ســـاسـي إلى هــــدف لـــوال تــــدخل الــــدفـــاع
ـنـاسب. وسـيـطـر الـسـنـغـالي في الـوقت ا
بــعـدهـا مـنــتـخب تـونس عــلى الـكـرة وفي
الدقـيقة  21نفّـذ اخلزري ركـلة حـرة أخرى
في اجتاه برون لكن رأسـية األخير خرجت

إلى ركنية. 
w½U¦ « ◊uA «

بـعد فـترة االسـتـراحة أقـحم آالن جـيريس
مــدرب تــونس نــعــيم الـــســلــيــتي بــدال من
ــسـاكـني مـا أعــطى حـريـة أكـبـر يـوسف ا
لـلهـجـوم التـونـسي. وفي الدقـيـقة  48كاد
مـنـتخـب تونس أن يـفـتـتح الـنتـيـجـة ح
مرر دراجر كـرة ذكيـة وضع بها اخلـنيسي
وجــهًــا لــوجه مع احلــارس جــومــيـز لــكن
مــهــاجم نــســور قــرطــاج أضــاع الــفــرصـة
بأعجوبة شـديدة. وواصل منتخب تونس
الضغط عـلى السـنغال حـيث سدد ساسي
كـرة قـويـة في الـدقـيـقة  74اصـطـدمت بـيد
ـدافـع الـســنــغــالي كــالـيــدو كــولــيــبـالي ا
واحـتـسـبـهـا احلـكم ركـلة جـزاء لـكن العب
الزمالك فـشل في حتويلـها إلى هدف حيث
تصدى لها احلارس جـوميز. وفي الدقيقة
 76أضاع السليتي فرصة افتتاح النتيجة

f½uð wD ²ð ‰UGM «

قادت النـيران الصـديقة مـنتخب الـسنغال
لـتخـطي عـقـبة تـونس بـالفـوز بـهدف دون
رد والتـأهل إلى نـهائي كـأس أ أفـريقـيا
 2019اول امس األحد عـلى ملـعب الدفاع
اجلــوي. وســجّـل هــدف الــلــقــاء الــوحــيـد
ديـالن بــرون مـــدافع تــونـس بــاخلـــطــأ في
مرماه بالـدقيقة  ?101بعد خطأ فادح من
معز حسن حارس نسـور قرطاج علمًا بأن
ــــــــبـــــــاراة امــــــــتــــــــدت إلى شــــــــوطـــــــ ا
ـباراة إهـدار ركـلتي . وشهـدت ا إضـافيـ
جــزاء حـيـث أضـاع فــرجــاني سـاسي أوال
لــتـونس ونــفس األمـر بــالـنــسـبـة لــهـنـري
ــنـتـظـر أن ســافـيت العب الـســنـغـال.ومن ا
ــبـاراة يـواجـه مـنــتــخب الــســنــغــال في ا
ـقـبل الـفـائز من الـنـهـائـيـة يوم اجلـمـعـة ا
ـقرر إقـامتـها مبـاراة اجلزائـر ونيـجيـريا ا

اليوم األحد على استاد القاهرة.
‰Ë_« ◊uA «

بداية اللقاء عرفت سيـطرة سنغالية حيث
ضغط أسود التيراجنـا على مناطق نسور
قــــرطـــاج وجــــاءت الــــفــــرصــــة األولى في
الدقيقة السادسة ح توغل ساديو ماني
ومـهـد الـكـرة لـيـوسف سـابـالي الـذي وجـد
نفـسه في مكان مـناسب الفـتتـاح النتـيجة
لـــوال تــــدخل مـــحــــمـــد دراجـــر فـي الـــوقت

ــنــتــخب احلــارس الــنــيــجــيــري الــكــرة. ا
اجلزائري كان أكثر اسـتحواذا على الكرة
أمام تراجع العـبي نيجـيريا الـذين اكتفوا
ـرتـدات ـراقـبـة الـلـعب واالعـتـمـاد عـلى ا
الهجـومية. وفي الـدقيقة  15من ركلة حرة
نـفذهـا بن ناصـر سـدد رامي بن سـبعـيني
رأسية لتمـر الكرة محاذيـة للعارضة. ورد
نتـخب النيـجيري بـفرصة ألحـمد موسى ا
من تـسـديـدة وتـصـدى احلـارس مـبـوحلي
لـلكـرة في الـدقـيـقة  .19واستـغل بـوجناح
ــدافـعــ الــنـيــجــيــريـ في خـطــأ أحــد ا
الدقـيـقة  ?25وانقض عـلى الـكـرة قبل أن
يـســدد لـكن احلـارس تـدخـل. ولم يـسـتـغل
منتخب نيجـيريا هجمة مـرتدة في الدقيقة
 36 قـــادهــا أحـــمـــد مـــوسى وتـــأخـــر في
التسديد في مـربع العمليـات. وفي الدقيقة
 40 انــــسل ريــــاض مــــحـــرز مـن اجلــــهـــة
ــرر الــيــمــنـى وراوغ مــدافــعـــا قــبل أن 
ـدافع النيجـيري إيكوجن لترتـطم الكرة با

رمى عن طريق اخلطأ. لتدخل ا
وعــلى غـرار الــشــوط األول دخل مـنــتـخب
اجلــزائـر الــشـوط الــثـانـي مـهــاجـمــا عـبـر
حتركـات محـرز وبوجنـاح وباليلي بـينـما
نتخب النيجيري الرفع من إيقاعه حاول ا
لتسـجيل هـدف التعـادل. ومع مرور الوقت
ـنـتـخب النـيـجـيـري يـضـغط ويـبحث بـدأ ا
عن الــتــســجـيـل وسـاعــده في ذلـك تـراجع
مستـوى الفريق اجلـزائري الذي سقط في
أخــطـاء الــتـمـريــر في الـوسـط. وانـطـلق
إيـجـالـو مـن الـوسط واخـتـرق قـبل أن
يـســدد في يـد احلــارس مـبـوحلي. ولم
ـنــتـخب اجلــزائـري بـعض يــسـتــغل ا
الــفــراغـات الــتي كـان يــتـركــهـا العــبـو
نيـجيريـا بسـبب التسـرع والتـمريرات
اخلاطئة. ومن تسديدة نيجيرية قوية في
ست الكـرة يد عيـسى مندي الدقيقة  ?70
في مربع الـعمـليات وجلـأ احلكم جـاساما
للفار من أجل التأكد من اللقطة وأعلن عن
ركــلـة جـزاء انــبـرى لـهــا إيـجـالــو بـنـجـاح
وسـجل هدف الـتـعـادل. وفي الدقـيـقة ?80
اختـرق إيوبـي الوسط ووجـد أماه فـراغا
قـبل أن يـخــتم مـحـاولـته بـتـسـديـدة قـويـة
تدخل عـلى إثـرها احلـارس مـبوحلي. وفي
الدقيقة  ?88أضاع فيـغولي فرصـة سهلة
ـربع عنـدمـا فضل الـتـسديـد بـقوة داخل ا
وذهـــبت الــكــرة عــالـــيــا. وفي الــوقت بــدل
الضـائع سجل مـحرز هـدف الفـوز من ركلة
حــرة صــاروخـيــة رائــعـة مــهـديــا الــتـأهل

للجــــــزائر.

{ الــــقـــــاهــــرة - وكـــــاالت - فــــاز
منتخب اجلزائر على نيجيريا /2
 ?1عـلى مـلـعب الـقـاهرة الـدولي
اول امـس االحـــــــد وتــــــأهـل إلى
نهائي كـأس أ أفريـقيا .2019
دافع نـتخب اجلـزائر ا وسجل 
الـنـيـجـيـري ويـلـيـام إيـكـوجن في
مــــرمــــاه عن طــــريق اخلــــطــــأ في
الــدقـيــقـة  ?40وريــاض مـحــرز في
الــوقت بــدل الـضــائع بـيــنـمــا أحـرز
نـتخب نـيجـيريـا أوديون إيـجالو في
الدقيقة  71من
ركــلــة جـزاء.
وضـــــــــــرب
مــنـتــخب

اجلــــــزائـــــر مــــــوعــــــدا في
الـــنــهـــائي أمـــام مــنـــتــخب
الـــســنـــغــال في مـــواجــهــة
مكررة من دور اجملموعات.

بادرة للجزائر ا
ــــبــــاراة بـــنــــوع من بـــدأت ا
ـــنــتـــخب احلـــذر من طـــرف ا
ــبـادرة الــنــيـجــيــري تـاركــا ا
لــلـمــنـتــخب اجلـزائــري الـذي
كـان أكـثر انـدفـاعـا وبـحـثا عن
الـتــسـجـيل. وشـهــدت الـدقـيـقـة
الـعاشـرة أول مـحـاولة خـطـيرة
من الــباليــلي الـذي مــرر حملـرز
وســـدد األخـــيــر بـــقــوة وأبـــعــد

ديوكوفيتش
يحرز لقب
بلدون و

WŠd∫ احتفل العب اجلزائر بالفوز على نيجيريا وبلوغ نهائي افريقيا

هاميلتون
يواصل

جناحاته في
سباق

السيارات

{ مـــــــدريــــــد - وكــــــاالت- كـــــــشف
جــوسـيب مـاريـا بـارتـومـيـو رئـيس
بـرشلـونـة تفـاصيل تـمـويل صفـقة
الــفـــرنـــسي أنـــطــوان جـــريـــزمــان
هـاجم اجلديـد للبـلوجـرانا. وكان ا
بـرشلـونة دفـع الشـرط اجلزائي في
عـقـد جريـزمـان مع أتلـتـيكـو مـدريد
والـذي بــلـغت قـيـمـته  120مـلـيـون
يــورو ووقـع عــلـى عــقـــود خلــمس
مواسم بشـرط جزائي بـقيمة 800
مــلــيــون يــورو. وقــال بــارتــومــيـو
خالل تـصريـحات نـقـلتـها صـحيـفة
"مـونـدو ديــبـورتـيـفــو" اإلسـبـانـيـة:
دة  6شـهور "الـنادي طـلب قـرضًـا 
دون ضـمــانـات بـقـيـمـة  35مـلـيـون
ـتـبــقـيـة من يورو و 85مـلـيــونًـا ا
فـــواتـــيــــر الالعـــبـــ الــــتي يـــجب
حتـصـيـلـهـا". وأشـارت الـصـحـيـفة
إلـى أن هـذه الـفـواتــيـر ال تـمـثل أي
مــخــاطــر لـلــنــادي وأنــهــا من بـ
ُـعـلـقــة لـلـصـفـقـات الـتي الـرسـوم ا
حــسـمــهـا الــبـارســا وعـلى ســبـيل

{ مدن - وكاالت - اجـتمع اآلالف من
جمهور مدغشقر في الساحات العامة
الستـقبـال منـتـخب بالدهم العـائد من
مـــشـــاركـــة تـــاريــخـــيـــة بـــكــأس األ
األفــــريــــقـــيــــة. وفي الــــظــــهـــور األول
ـلـغـاشي في كـاس األ لـلـمـنـتــخب ا
األفريـقية “مصر  ?”2019جنح هذا
ــنـتــخب الــواعـد في كــسب احــتـرام ا
اجلــمــيع وخــطف األنــظــار بـوصــوله
لــلــدور ربع الــنــهــائي من الــبــطــولـة.
واحتشـد اآلالف في استـقبال مـنتخب
مدغـشقـر الـذي استـقل العبـوه حافـلة
مــكــشــوفـة لــلــســيــر بـ اجلــمــاهــيـر
ــنــتــخــبـهــا ومــا حــقـقه. الــفــخـورة 
مــنــتــخب مــدغــشـقــر كــان قــد تــصـدر
اجملـــمـــوعـــة الـــثــانـــيـــة لـــكــأس األ
األفريـقـية بـ 7نقـاط واسـتطـاع الـفوز
على نيـجيـريا قبل أن يـهزم الكـونغو
ــقـراطـيــة بـركالت الــتـرجـيح في الـد
دور الـ  16ويــتــأهل لـــربع الــنــهــائي
ة من تـونس بثالثية حيث تلـقى هز

دون رد.
شجع الـتونسي من جانب اخر أكـد ا

رضــــا الــــفـــيـل أن جـــمــــاهــــيـــر بالده
ســتــســامح الــنـجـم فـرجــاني ســاسي
بعدما أهـدر ركلة جزاء أمـام السنغال
في دور األربـعـة بــبـطـولـة كـأس األ

األفريقيـة التي تضيـفها مصـر حاليا.
وخسر مـنتخب تـونس أمام السـنغال
بـــــهــــدف نــــظــــيـف في دور األربــــعــــة
بـالبـطـولـة ليـصـعـد أسود الـتـيـراجنا
واجهة اجلزائر يوم للدور النهائي 

ـقـبل عـلى مـلـعب الـقـاهـرة اجلـمـعـة ا
ـشجع األشهـر لنسور الدولي. وقال ا
قـــرطــاج : "ســـنــســـامح ســاسـي عــلى
ضربـة اجلزاء بـعدمـا قدم أداء كـبيرا
ــنــتــخب في الــبــطــولــة". وأضــاف: "ا
الـتونـسي قـدم مـسـتويـات طـيـبة ولن
نـــقــســـو عــلى الـالعــبـــ أو اجلــهــاز
درب آالن الفـني وأتـمـنى استـمـرار ا

جيريس في منصبه".
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وأكـــمل: "لــقــد حتــدثت مع
إنــريـكـي ســيـريــزو رئــيس
األتـــلــــيــــتي وســــنــــرى مـــا
سيحـدث لكن في احلـقيقة ال

ــــكن يــــوجــــد شـيء 
قوله"

ـــثــال فـــاتــورة مـن إيــفـــرتــون في ا
صـفـقـة بـيع أنـدريه جـومـيـز. وتابع
بـارتومـيو: "الـعـملـية كـانت مُعـقدة
ــثـلـنـا أوسـكـار وبـالـتـالي حتـدث 
جـــراو مع مــيـــجــيـل أنــخـــيل جــيل
مـارين الرئـيس التـنفـيذي ألتـلتـيكو
مــدريــد لــتـأجــيـل الـدفـع رغم أنــنـا
اضــطـررنــا في الــنــهـايــة إلى ذلك".
وأصر بـارتومـيو عـلى عدم ارتـكاب
أي مـخـالــفـات في الـصــفـقـة وذلك
ردًا عــلى بــيــان األتــلــيـتـي.  وكـان
أتلتيـكو مدريد قد أصـدر بيانًا أكد
من خالله أن برشلونة تفاوض مع
جريـزمان قـبل شهـر تمـوز وهو ما
يـعـد مـخـالـفـة واضـحـة وصـريـحـة
بــســبب الــتــفــاوض مع العب في
غــيـر الــفـتــرة الــقـانــونـيــة. وقـال
بـــارتــومــيـــو: "لــقـــد حتــدثت مع
أتـلتـيكـو مدريـد.. ال يوجـد دليل
عـــــــــلـى أي شـيء". وأضــــــــاف:
"أتـــفــهـم أنــهم في أتـــلــتـــيــكــو
يـــدافــعـــون عن مــصـــاحلــهم".

{ الـقـاهرة - وكـاالت - جنح الـنجم
اجلزائري رياض محرز اليوم األحد

فـي تـــــســـــجــــــيل الــــــهـــــدف رقم 100
بــالـــنــســـخـــة احلــالـــيـــة من كــأس األ

اإلفريـقيـة عنـدما هـز شبـاك نيـجيـريا في
الـدقـيـقـة  ?95مـحـرزًا الــهـدف الـثـاني ( ?(1-2لـيـقـود
مـحـاربي الـصحـراء لـنـهائي الـبـطـولة لـلـمرة الـثـالـثة في
تـاريـخهم. وجـاء الـهدف رقم  100بـالـبطـولـة عن طريق
تسـديدة قـوية ومـتقنـة حملرز من ركـلة حـرة مبـاشرة على
حـدود مـنــطـقـة اجلـزاء. وبـهـدف مـحــرز جنم مـانـشـسـتـر
سـيتي أصـبحت الـنسـخة الـ 32لـكأس أ إفـريقـيا أكـثر
نسـخة للبـطولة تشهـد أهدافًا. وتخـطت بذلك بطولة 2008
الـتي أقـيــمت بـغـانــا وشـهـدت إحـراز  99هــدفـا. وهـذا مع
شـاركة العـلم بأن الـنسـخـة احلالـية هي األولى الـتي تقـام 

 24منتخبًا.

نـتخب ـاني  درب األ { الـقاهـرة - وكاالت - قـال ا
نيـجـيريـا جـيرنـوت روهـر إنه سيـدرس مـستـقـبله
بعـد مـواجهـة تونـس يوم غـد األربعـاء لـتحـديد
ـــركــزيـن الــثـــالث والــرابـع في كــأس األ ا
اإلفريـقـيـة التـي تسـتـضـيـفهـا مـصـر. وقال
ــؤتــمــر الــصــحــفي بــعــد روهــر خالل ا
الـلـقـاء: "حـزين بـال شك لـعـدم الـتـأهل
ارتكـبنـا خطأً واضـحًا بـعدم تقـدير قوة
اجلـزائـر والـرهـان عـلى إرهـاقـهم بـعد
خـوض لـقـاء كـوت ديـفـوار الـذي امـتد
لـركالت التـرجـيح". واسـتطـرد: "كان
الـرهان على أننـا سنرهق اجلزائر
وسـنذهب لـلوقت اإلضـافي.. لكن

غاب عنا التوفيق.

العبو مدغشقر يحظون باستقبال كبير
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