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غدا اجلمعة  ..ال�سنغال واجلزائر يف نهائي الكان مان�ش�سرت يونايتد يقتل حلم ريال مدريد ببوجبا ..
األمناء  /متابعات :

األمناء  /متابعات :
تتجه انظار العامل مســاء غــدا الجمعة
الســتاد القاهرة الدويل ملتابعة اللقاء الناري
وامللتهــب يف نهــايئ بطولــة كأس االمــم
االفريقية لكرة القدم والتي ســتجمع منتخبي
الجزائر والســنغال يف مشــهد ختامي ميلء
باملتعة والتشويق الكروي .
لغــة األرقــام يف نهــايئ “كان ”2019
تجعــل الكفة متيل ملصلحــة الخرض بانتظار
تعزيزها عــى أرض امللعب مــن قبل محرز
ّ
املتعطشني للقب غاب كثري ًا عن الكرة
ورفاقه
الجزائر ّية.
مل يخرس املنتخب الجزائري أمام السنغال
يف  4مواجهــات ســابقة يف كأس األمــم
األفريقية (فاز  3تعادل .)1

ســيلعب منتخب السنغال يف نهايئ كأس
األمم األفريقية للمــرة الثانية يف تاريخه بعد
 0-0( 2002بعــد الوقت اإلضايف -خرس 2-3
بعد الركالت الرتجيحية أمام الكامريون).
فاز منتخب الســنغال يف آخر  4مباريات
عىل التوايل يف كأس األمم األفريقية – أطول
سلسة يف تاريخ الفريق يف البطولة.
يشارك املنتخب الجزائري يف نهايئ كأس
األمم األفريقية للمــرة الثالثة يف تاريخه بعد
( 1980خرس  3-0أمام نيجرييا) و( 1990فاز
 1-0أمام نيجرييا).
تل ّقى املنتخب الجزائري هدفني يف شباكه
فقط يف بطولة كأس األمم األفريقية – 2019
تلقى أقل فقط يف نســخة  1984عندما أنهى
البطولة يف املركز الثالث (تلقى هدف واحد).

�إقالة �سيدورف من تدريب الكامريون

قــال تقريــر صحفي
إســباين  ،إن تعنــت إدارة
مانشســر يونايتد بشــأن
مطالبها املادية لالســتغناء
عن نجم الفريــق ،الفرنيس
بول بوجبا ،يجعل من الصعب
عىل ريال مدريد االســتمرار
يف املفاوضات للتعاقد معه.
وذكرت صحيفة “ماركا”
املدريديــة ،أن اليونايتــد
يتمسك بالحصول عىل 200
مليون يورو لبيع بوجبا (26
عاما) ،األمر الذي يزيد من صعوبة
املفاوضات ،خاص ًة مع اقرتاب يوم
 8أغسطس آخر أيام سوق االنتقاالت
الصيفية.
و أضافت أن رحيــل بوجبا عن

“الشــياطني الحمر” أصبــح أمرا
صعب املنال ،مشــر ًة إىل أن املدير
الفنــي للفريق امللــي ،زين الدين
زيــدان ،صار يعرف ذلــك ،يف ظل
رفض إدارة مانشســر التفاوض،
وكذلك للقيمة املرتفعة التي وضعتها

لالستغناء عن الفرنيس.
وتبلغ القيمة الســوقية لبوجبا
حاليا  100مليون يورو ،ويســتمر
عقده مع يونايتد الذي انضم إليه يف
 2016قادما مــن يوفنتوس ،حتى
صيف .2021

ريال مدريد ويوفنتو�س �ضمن � 4أبواب لهروب نيمار
األمناء  /متابعات :

ال زال الربازييل نيامر دا ســيلفا ،نجم باريس
ً
ً
غامضا،
مستقبل
ســان جريمان الفرنيس ،يواجه
بعدما تأكدت رغبته يف الرحيل عن فريقه.
ويف هــذا الصدد ،ذكــرت صحيفــة “موندو
ديبورتيفو” الكتالونية ،أن نيامر ســيغادر برفقة
ســان جريمان إىل الجولة ا َالســيوية ،خالل األيام
القليلة املقبلة ،لكنه يريد االنتقال إىل برشلونة.
لكن الصحيفــة أبرزت أن عمليــة عودة نيامر
للبلوجرانــا معقدة للغاية ،نظــ ًرا ألن األخري أنفق
الكثري من األموال بالفعل ،خالل ســوق االنتقاالت
الصيفية الحــايل ،بعد التعاقد مع أنطــوان جريزمان
وفرينــي دي يونج ،كــا أنه بحاجة إلقنــاع النادي
البارييس بعرض ضخم.
وأوضحت أنه رغم رغبة نيامر يف العودة لربشلونة،
فإن الالعــب أعطى وكيله الضوء األخــر ،ملعرفة أي

من األندية الكربى ميكنه تحمل قيمة رحيله عن ســان
جريمان.
وأضاف “مونــدو ديبورتيفــو” أن يوفنتوس من
األندية التي ميكنها ضــم النجم الربازييل ،بجانب ريال
مدريد ،وبايرن ميونخ ،ومانشسرت يونايتد.

�إعالن ت�صنيف املنتخبات امل�شاركة يف ت�صفيات �أمم �أفريقيا 2021
األمناء  /متابعات :
أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم (كاف) ،تصنيف
املنتخبات املشــاركة يف تصفيات بطولــة كأس األمم
األفريقية  2021التي تستضيفها الكامريون .وتستضيف
القاهرة قرعة التصفيات املؤهلــة للبطولة ،والتي تقام
اليوم الخميس.
وجاء تصنيف املنتخبات يف القرعة كالتايل:
التصنيف األول :الجزائر  -بوركينا فاسو  -الكامريون
 كوت ديفوار  -مرص  -غانا  -مايل  -املغرب  -نيجرييا -الكونغو الدميقراطية  -السنغال  -تونس.

األمناء  /متابعات :
علن االتحــاد الكامريوين لكــرة القدم،
إقالة مدربه الهولندي كالرنس سيدورف ،عىل
خلفية الخــروج املبكر من بطولة أمم أفريقيا،
املقامة حال ًيا يف مرص.
وودع منتخــب الكامريون ،منافســات
البطولة القارية من دور الـ  ،16بعد الخسارة
 2-3أمام نيجرييا التي شــقت طريقها لنصف
النهــايئ قبل الهزمية  1-2أمــام الجزائر يف
املربع الذهبي.

وقال االتحاد الكامريوين يف بيانه “يعلن
اتحاد الكرة ،إقالة املدرب كالرينس ســيدورف
ومساعده باتريك كلويفرت ،إثر خروج األسود
غــر املروضة مــن دور الـــ  16ببطولة أمم
أفريقيا.
ويف رابــع تجربة تدريبيــة له بعد ميالن
اإليطــايل وشــينزين الصينــي وديبورتيفو
الكورونيا اإلسباين ،مل يتمكن املدرب الهولندي
من ترك بصمة واضحة ،رغم املســرة الرائعة
التي ميتلكها كالعب مع ريال مدريد اإلسباين
وميالن اإليطايل عىل وجه التحديد.

التصنيف الثاين :بنــن  -الكونغو -الجابون  -غينيا
 كينيــا  -ليبيا  -موريتانيــا -النيجر  -الرأس األخرض-جنوب أفريقيا -أوغندا  -زميبابوي.
التصنيف الثالــث :أنجوال  -مدغشــقر  -ماالوي -
موزمبيق  -ناميبيا  -ســراليون  -الســودان  -تنزانيا -
توجو  -أفريقيا الوسطى  -غينيا بيساو  -زميبابوي.
التصنيف الرابع  :بوروندي  -بوتسوانا  -جزر القمر
 إثيويبيــا  -أي ســواتيني  -رواندا  -ليســوتو  -غينيااالستوائية.
التصنيف الخامس :تشاد  -جيبويت -جامبيا  -ليبرييا
 موريشــيوس  -ســاو تومي  -جزر سيشل  -جنوبالسودان.

