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يف نصف نهائي بطولة افريقيا ..

اليوم  ..اجلزائر تتحدى الإجهاد والتاريخ �أمام نيجرييا

األمناء  /متابعات :
رغم كونهام مــن القوى الكروية الكبرية
يف القــارة اإلفريقيــة ،مل يكــن املنتخبان
الجزائري والنيجريي ضمن أبرز املرشــحني،
للمنافسة عىل لقب كان 2019
لكن الفريقني يحظيان اآلن برتشــيحات
هائلة للفــوز باللقب ،بــل أن املنترص منهام
يف لقــاء اليوم يف الدور قبــل النهايئ ،عىل
استاد القاهرة الدويل ،قد يكون املرشح األبرز
للتتويج ،بغــض النظر عن املنافس يف املباراة
النهائية.
وخاض كل من الفريقني البطولة الحالية،
بعدما عاىن من مشــاكل عــدة وتراجع يف
املستوى ،عىل مدار السنوات املاضية.
ومنذ صعوده لدور الســتة عرش يف كأس

العامل  ،2014بدأ منحنــى املنتخب الجزائري
يف الرتاجع ،ليــودع كأس األمم اإلفريقية من
دور الثامنيــة ،يف نســخة  ،2015ومن دور
املجموعات يف .2017
لكن الفريق قــدم يف البطولة الحالية ،ما
جعله أقوى املرشحني للفوز باللقب.
ويف املقابــل ،خاض املنتخــب النيجريي
النســخة الحالية من البطولة ،بعدما غاب عن
النسختني املاضيتني  2015و ،2017رغم فوزه
بلقب .2013
وتشــر إحصائيات الفريقني يف البطولة
حتــى اآلن ،إىل تفــوق واضــح للمنتخــب
الجزائري ،حيث ســجل العبــوه  10أهداف،
واهتزت شباكهم بهدف واحد فقط ،فيام أحرز
العبو نيجرييا سبعة أهداف ،واهتزت شباكهم
خمس مرات.

�آر�سنال يزاحم يوفنتو�س وتوتنهام على جوهرة روما
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تون�س تتحدى ال�سنغال يف موقعة “البحث عن احلقيقة

”

األمناء  /متابعات :

رغم وصــول كليهام
إىل الــدور قبــل النهايئ
بنجــاح ،ســتكون املباراة
بــن املنتخبــن التونيس
والســنغايل ،اليوم األحد
مبثابــة “البحــث عــن
الحقيقــة” حيــث متثل
املواجهــة بينهــا غــدا
أقــوى اختبار لقــوة كل
منهام واملقياس الحقيقي
لقدرتهام عىل املنافسة.
ويلتقــي املنتخبــان
التونيس والسنغايل غدا بإستاد
“الدفاع الجوي” يف القاهرة وذلك
يف الدور قبل النهــايئ لبطولة
كأس األمــم األفريقيــة (كان
 )2019املقامة حاليا يف مرص.
ويتطلع كل فريق إىل خطوة
جديــدة عىل طريــق البحث عن

اللقــب يف هذه النســخة ،حيث
يضــع الفوز صاحبــه عىل بعد
خطوة واحدة من اعتالء العرش
األفريقي.
وواجه كل فريق عدة عقبات
يف طريقــه إىل املربــع الذهبي
للبطولة ،لكنهام شقا طريقهام
بجــدارة إىل هــذه املرحلة من

البطولة.
وتشري النتائج إىل أن املنتخب
التونــي فشــل يف تحقيق أي
فوز عىل فريــق كبري ،حيث كان
العمالق الوحيد الذي واجهه يف
املباريات الـ 5املاضية هو نظريه
الغــاين والذي أطاح به نســور
قرطاج عرب ركالت الرتجيح.

يوفنتو�س يف�ضل دي ليخت على بونوت�شي وكيليني
األمناء  /متابعات :

كشــف تقرير صحفي إسباين ،امس
الســبت ،عن بند يف االتفــاق املربم بني
الهولنــدي ماتياس دي ليخــت ،مدافع
أياكس ،ومسؤويل يوفنتوس.
وكانت العديد مــن التقارير أكدت أن
االتفاق تم بــن يوفنتوس وأياكس ودي
ليخت ،وال يتبقى ســوى تفاصيل صغرية
إلعالن الصفقة بشكل رسمي.
ً
ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”
اإلســبانية ،فإن دي ليخت ،ســيتقاىض
رات ًبا سنو ًيا يبلغ  12مليون يورو ،والذي
ســيصبح بعد خصم الرضائب اإليطالية  10ماليني
فقط.
وأشــارت إىل أن اتفاق يوفنتوس مع دي ليخت
عاما ســيجعل األخري املدافع صاحب
صاحب الـً 19
الراتب األعىل يف الدوري اإليطايل.

وســيتفوق املدافــع الهولندي عــى زميليه
املحتملــن يف الخــط الخلفي للســيدة العجوز،
ليوناردو بونوتيش ،وجورجيو كيليني ،رغم فوزهام
بالكثري من األلقــاب مع اليويف خالل الســنوات
األخرية وامتالكهام لخربات كبرية.

�أكرث الأندية � ً
إنفاقا يف �سوق االنتقاالت حتى الآن..
األمناء  /متابعات :

األمناء  /متابعات :
كشــف تقرير صحفي إيطايل ،عن تحرك
جديد من آرســنال ،من أجــل الحصول عىل
خدمات أحد العبي روما.
ً
ووفقا لصحيفة “الجازيتا ديللو سبورت”
اإليطالية ،فإن آرســنال يستهدف التعاقد مع
نيكولــو زانيولــو ،العب وســط الذئاب ،يف
املريكاتو الصيفي الحايل.

وينوي الجانرز تقديم إغــراءات لزانيولو
عىل مستوى الراتب الســنوي ،إلقناعه برتك
روما ورفــض عروض يوفنتــوس وتوتنهام
هوتسبري.
وسبق أن أشــارت تقارير إيطالية إىل أن
الجيالورويس حــدد  60مليون يورو ،كقيمة
مبدئية للتفاوض حول زانيولو هذا الصيف.
وتحاول إدارة روما إقناع الالعب بالتوقيع
عــى عقد جديد مع نــادي العاصمة مع رفع
راتبه ،ملنعه من الرحيل هذا املوسم.

شهدنا صفقات كبرية عديدة يف سوق االنتقاالت
الصيفي  2019حتى اآلن ،كان آخرها انتقال أنتوان
جريزمان من أتلتيكو مدريد إىل برشلونة مقابل 120
مليون يورو ،ليصعد النــادي الكاتالوين إىل املركز
الثاين يف قامئة األندية األكرث إنفاق ًا يف املريكاتو.
وتهمني األندية اإلسبانية عىل املراكز األوىل يف
القامئة ،حيث يتصــدر ريال مدريد بإنفاق بلغ 303
مليون يورو عىل التعاقد مع  5العبني ،أبرزهم إدين
هازارد الذي كلف النادي  100مليون يورو.
ويأيت برشــلونة يف املرتبة الثانية بعد صفقة
جريزمان ،كام أنه وقع أيض ًا مع فرينيك دي يونج
من أياكس مقابل  75مليون يــورو ،ويليه أتلتيكو
مدريد الذي حــل ثالث ًا بـ 196مليــون يورو ،وذلك
بســبب تعاقد النادي مع جواو فيليكس مقابل 126
مليون.
وجاءت املفاجأة بعدم وجود أي نا ٍد إنجليزي يف
املراكز السبعة األوىل ،األكرث إنفاق ًا يف الربميريليج
هو أســتون فيال الــذي يحتل املركــز الثامن ،يليه
مانشسرت سيتي تاسع ًا بـ 90مليون يورو.

وإليكم القامئة كاملة بحسب اإلنفاق-:
برشلونة 233 :مليون يورو
أتلتيكو مدريد 196 :مليون يورو
بوروسيا دورمتوند 127 :مليون يورو
بايرن ميونخ 118 :مليون يورو
إشبيلية 111 :مليون يورو
روما 95 :مليون يورو
أستون فيال 93 :مليون يورو
مانشسرت سيتي 90 :مليون يورو
إنرت ميالن 85 :مليون يورو

