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اجلزائر بطلة �إفريقيا للمرة الثانية على ح�ساب ال�سنغال!...

األمناء  /متابعات :
ظفر املنتخــب الجزائري يف كأس
أمم إفريقيا  ،2019بعد فوزه يف املباراة
النهائيــة عىل الســنغال ( ،)1-0يف
استاد القاهرة.
وسجل بغداد بونجاح هدف اللقاء
الوحيــد ،يف الدقيقــة الثانية ،لتحرز
الجزائر لقبها الثاين يف تاريخ البطولة،
بعدما توجت بــاألول عام  1990عىل
أرضها.
وهذا بينام فشل املنتخب السنغايل
يف التتويج بأول لقبً ،
علم بأنه وصل
للنهايئ ً
أيضا عام  ،2002عندما خرس
بركالت الرتجيح أمام الكامريون.
وقدم املنتخب الجزائري مستويات
مميــزة يف البطولــة ،وكان صاحب
العــروض األجمل ،فاســتحق اللقب
بقيادة املــدرب املحيل جامل بلاميض

مدافع اجلزائر :م�صر بوابتنا لإفريقيا واملونديا

األمناء  /متابعات :
أعرب إسامعيل بن نارص ،العب املنتخب الجزائري ،عن سعادته عقب التتويج بكأس األمم اإلفريقية  ،2019بالفوز عىل
السنغال ( ، )1-0يف املباراة النهائية.
وقال بن نارص" :كنا األفضل بالبطولة ،ونستحق اللقب عن جدارة ..فخور بالجمهور الجزائري الذي حرص عىل مساندتنا
اليوم ،ونهديه اللقب ..كام أهدي التتويج لعائلتي ،والديت ،والشعب الجزائري بأكمله".
وعن فوزه بجائزة أفضل العب بالبطولة ،قال" :بكل تأكيد فخور وســعيد بها ،ستكون دافعً ا يل لألمام ،وحصويل عليها
يرجع ً
أيضا ملجهود كل زماليئ ،الذين كانوا سب ًبا يف ظهوري مبستوى جيد".
وأردف" :فوزنا باللقب يرجع إىل أننا جميعا عىل قلب رجل واحد ،وسنستمر يف ذلك لتحقيق النرص دامئا".
ومن جانبه قال رفيق حليش ،مدافع الجزائر" :فخورون بالبطولة ،ألننا أسعدنا الشعب الجزائري".
وتابع" :مرص دامئــا صاحبة فأل خري علينا ،ففي  2009صعدنا للمونديال مــن بوابة مرص ،واآلن حصدنا كأس األمم
اإلفريقية بعد غياب طويل ،عىل أرض مرص أيضـ ًـا".

الك�شف عن �أكاذيب �صفقة عودة نيمار �إىل بر�شلونة

األمناء  /متابعات :
كشف تقرير صحفي إسباين ،أمس السبت،
عــن بعض األكاذيــب يف الصفقــة املحتملة
النتقال الربازييل نيامر دا سيلفا ،نجم باريس
سان جريمان ،إىل برشلونة ،هذا الصيف.
ً
ووفقا لصحيفــة "مونــدو ديبورتيفو"

اإلسبانية ،فإن برشلونة يسري يف طريق واحد
فقط للتعاقد مع نيامر خالل املريكاتو الصيفي،
وهو ضــم النجم الربازييل مــن خالل صفقة
تبادلية دون تقديم أي أموال.
وأشــارت إىل أن األنباء األخرية عن تقديم
برشلونة العبني باإلضافة إىل  40مليون يورو
لضــم نيامر ،قبل أن يرتفــع املقابل املادي يف
عرض آخر إىل  100مليون يورو ،غري صحيحة.
وأوضحت أن قيمة الالعبني الذين سيدخلون
يف الصفقة التبادلية مع نيامر لن تتجاوز 170
مليــون يورو ،وهو الرقم الذي يســمح للنجم
الربازييل بالرحيل يف صيف .2020
يذكــر أن نيامر أبلغ إدارة ســان جريمان،
برغبته يف الرحيل هــذا الصيف ،ولكن النادي
الفرنــي يتعنت يف املوافقة عىل عودة النجم
الربازييل إىل صفوف برشلونة مرة أخرى .

ليفربول يخطط جلعل �صالح ملك الربميريليج

األمناء  /متابعات :
أكد تقريــر صحفي بريطــاين ،أن نادي
ليفربول يخطط لجعل نجمــه املرصي محمد
صالح ملك الــدوري اإلنجليــزي املمتاز خالل
املوسم املقبل.
ً
ووفقا لصحيفة "ذا صن" الربيطانية ،فإن
ليفربول يخطط لتمديد عقد صالح الذي ينتهي
يف صيف  2023ملوسم إضايف ،مع رفع راتبه
السنوي إىل  22.4مليون جنيه إسرتليني.
ً
ووفقا لعقد صالح املحتمل ،فإنه سينافس

رياضة 15
يوفنتو�س يوافق على بيع موي�س كني ويحدد �سعره

التشييل أليكسيس سانشــيز ،نجم مانشسرت
يونايتد ،يف قامئة األعىل أجرا يف الربميريليج.
وســيحصل صالح يف عقده املحتمل عىل
راتب أســبوعي يبلغ نحو  430ألف إسرتليني،
بينام ينال سانشيز  505آالف إسرتليني.
مرشــحا ملغادرة مانشسرت
ويعد سانشيز
ً
يونايتــد هذا الصيف بســبب راتبــه املرتفع
وأدائه املرتاجع ،مام سيســمح لصالح بالرتبع
عىل عــرش الربميريليج فيــا يتعلق بالراتب
األسبوعي.

األمناء  /متابعات :
حدد نادي يوفنتوس اإليطايل لكــرة القدم املبلغ املايل املخصص لبيع
مهاجمه مويس كني يف سوق االنتقاالت الصيفية الحالية حسبام ذكرت
تقارير صحفية.
وخطف الالعب اإليطايل الشــاب األضواء يف املوســم املايض  ،حيث
سجل ستة أهداف يف  13مباراة يف بطولة الدوري اإليطايل  ،وهو ما أدى
الستدعائه للعب مع منتخب إيطاليا.
وارتبــط املهاجم البالغ من العمر  19عامــ ًا باالنتقال هذا الصيف إىل
صفوف إيفرتــون اإلنجليزي  ،قبل أن تظهر تقاريــر جديدة تؤكد دخول
برشلونة عىل الخط لالستفسار بشأن التعاقد معه.
وكشــفت صحيفة “كالتشــيو مريكاتو” أن املديــر الريايض فابيو
باراتييس قد وافق باالتفاق مع املدرب ماوريسيو ساري عىل أن قيمة بيع
مويس كني يجب أال تقل عن  30مليون يورو.
وخطف الالعب اإليطايل الشــاب األضواء يف املوســم املايض  ،حيث
سجل ستة أهداف يف  13مباراة يف بطولة الدوري اإليطايل  ،وهو ما أدى
الستدعائه للعب مع منتخب إيطاليا.

