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 زار الرئيس املصري عبد الفتاح السيسى، أمس 
منتخب الفراعنة، خالل تدريباته باستاد الدفاع 

اجلوى إستعداًدا ألمم أفريقيا.
وتنظم مصر بطولة كأس األمم األفريقية خالل 
الفترة من 21 يونيو اجلاري، إلى 19 يوليو املقبل، 

علًما بأنها تضم 24 منتخًبا ألول مرة.
وتلعب مصر ضمن املجموعة األولى التي تضم 

زميبابوي والكونغو الدميقراطية وأوغندا.
وقــال السفير بسام راضــي، املتحدث الرسمي 
باسم رئاسة اجلمهورية، في تصريحات صحفية 
إن الرئيس التقى أعضاء املنتخب املشارك في بطولة 
كــأس األمم األفريقية املقبلة التي ستستضيفها 
ـــرب عــن خــالــص أمنياته بالتوفيق  مــصــر، وأع

والنجاح للمنتخب في البطولة.
وأكد الرئيس خالل اللقاء ثقته الكاملة في إدراك 
أعضاء جهاز املنتخب والالعبني حلجم املسؤولية 
امللقاة على عاتقهم، مطالًبا جميع أفــراد املنتخب 
ببذل أقصى جهد إلسعاد الشعب املصري الذي 

ينظر لهم بكل االحترام والتقدير.
وشدد السيسي، على أهمية حتلي أفراد املنتخب 
باالنضباط والسلوك الراقي، مبا يعكس كونهم 
واجهة حلضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر 
وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح 

البطولة تنظيمًيا وجماهيرًيا.
من جانبهم، توجه الالعبون خالل اللقاء بالشكر 
للرئيس، حلرصه على زيارة املنتخب قبل خوض 
فعاليات بطولة األمم األفريقية، معاهدين الرئيس 
على بــذل أقصى جهد إلدخــال الفرحة فى قلوب 
ماليني املصريني. وأضـــاف راضـــي، أن الرئيس 
أجرى جولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات باستاد 
الدفاع اجلــوي للوقوف على الترتيبات النهائية 
ألعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها باإلستاد 
الستضافة عــدد مــن مباريات كــأس األمم، حيث 
أعرب الرئيس عن تطلعه ألن تكون البطولة دفعة 
إيجابية للرياضة املصرية ككل، وكرة القدم بشكٍل 

خاص.

التجربة الثانية
ــداف ليفربول محمد صــالح عــن فوز  ــاب ه وغ
مصر 1-0 على تنزانيا اخلميس املاضي، في أول 
مباراة ودية استعداداً لكأس األمم األفريقية لكرة 
القدم، التي تنطلق على أرضها اجلمعة املقبل، لكنه 
سيكون جاهزاً للظهور في التجربة الودية األخيرة 

أمام غينيا اليوم األحد.

وقال مساعد مدرب مصر هاني رمزي: »سندفع 
بالالعبني الذين لم يشاركوا أمــام تنزانيا وعلى 
رأســهــم صــالح وقــد يــشــارك فــي جــزء مــن املــبــاراة 
حسب حالته البدنية«. وانضم صــالح ملعسكر 
املنتخب األربعاء، بعد حصوله على راحة لنحو 
أسبوعني أعقبت تتويجه مع ليفربول بلقب دوري 
أبطال أوروبا في األول من يونيو اجلاري. وبجانب 
صــالح ستشهد مــبــاراة غينيا ظهور العــب وسط 
آرسنال محمد النني بجانب حارس األهلي محمد 
الشناوي والظهير عمر جابر مع منح وقت أكبر 
للمهاجم مروان محسن بعد أن شارك بديالً لدقائق 
قليلة أمام تنزانيا. وفازت مصر على تنزانيا بهدف 
القائد أحمد احملمدي بعد أداء متوسط في إستاد برج 

العرب. وأضاف رمزي: »استفدنا من املباراة الودية 
مع تنزانيا ونعتمد على جــدول يضمن استشفاء 
الالعبني الــذيــن خــاضــوا اللقاء السابق وشــارك 
اجلميع في حصة تدريبية جماعية بشكل طبيعي«. 
وتفتتح مصر، حاملة الرقم القياسي بالفوز باللقب 
7 مرات، البطولة مبواجهة زميبابوي يوم اجلمعة، 
في إستاد القاهرة ثم تواجه الكونغو الدميقراطية 

وأوغندا ضمن املجموعة األولى.

الفيفا يحتفل بصالح
واحتفل االحتــاد الــدولــي لكرة القدم »فيفا«، 
بعيد ميالد محمد صــالح جنم املنتخب املصري، 

وليفربول اإلجنليزي، الـ27.
وقدمت الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم، 
مبوقع التواصل االجتماعي »تويتر«، التهنئة حملمد 
صالح بعيد ميالده، مع إبــداء متنياتها له مبزيد 
من التألق مع منتخب بالده، وفريقه خالل الفترة 
املقبلة. ونشرت الصفحة مع برقية التهنئة، فيديو 
لهدفي صالح مع منتخب مصر خالل مشاركتة في 
نسخة املونديال املاضي 2018، في شباك منتخبي 
روسيا، والسعودية. وأنهى محمد صالح املوسم 
بالتتويج بـــدوري أبــطــال أوروبـــا مــع ليفربول، 
ويــتــواجــد الــالعــب مــع منتخب بـــالده اســتــعــداًدا 
النطالق كأس األمم األفريقية مبصر خالل الفترة 

من 21 يونيو اجلاري، وحتى 19 يوليو املقبل.

جانب من زيارة السيسي للمنتخب املصري

جامباولو يترك سمبدوريا 
متهيدًا لإلشراف على ميالن

قرر ماركو جامباولو االنفصال عن سمبدوريا الذي دربه منذ عام 
2016، من أجل توقيع عقد مع ميالن لإلشراف عليه ملدة عامني خلفاً 
جلينارو غاتوزو، وذلك بحسب ما أفادت اليوم اجلمعة، وسائل 

اإلعالم اإليطالية.
وسيكون املدرب البالغ من العمر 51 عاماً جزءاً من حملة التغيير 
التي يجريها النادي اللومباردي، والتي أسفرت حتى اآلن عن رحيل 
غاتوزو واملدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، وترقية مدافعه 
األسطوري باولو مالديني إلى منصب املدير الفني، وعــودة جنم 
وسطه السابق الكرواتي زفونيمير بوبان لتولي مسؤولية مدير 

الكرة.
وبعد أن سمح له رئيس سمبدوريا ماسيمو فيريرو بفسخ العقد 
الذي يربطه بالنادي حتى 2020، سينضم جامباولو إلى ميالن 
بعقد لعامني مع خيار التمديد لعام ثالث، ضمن خطة إعادة بناء 
الفريق مع االعتماد على عنصر الشباب عوضاً عن االنفاق لضم 
جنوم كبار، وذلك في ظل األزمة املالية الكبيرة التي يعاني بطل 

دوري أبطال أوروبا 7 مرات.
ــد أن أشكر  ونقل موقع سمبدوريا عن جامباولو قوله: »أري
الرئيس فيريرو وسمبدوريا على هذه املواسم الثالثة الرائعة، أريد 
أن أشكر جميع الناس في سمبدوريا الذين عملت معهم خالل الفترة 

التي أمضيتها في النادي«.
ورغم أعوامه الـ51، سيكون ميالن التجربة التدريبية العاشرة 
جلامباولو )دون حسبان بدايته كمساعد مدرب في ثالثة فرق( 
الــذي بدأ مشواره مع أسكولي عام 2004 ثم تنقل بني كالياري 
وسيينا وكاتانيا وتشيزينا وبريشيا وكرميونيزي وإمبولي، 
وصوالً إلى سمبدوريا عام 2016، حيث حل معه عاشراً في أول 
موسمني ثم تاسعاً املوسم املنصرم، فيما خرج الفريق من ثمن 

نهائي الكأس في املواسم الثالثة معه.
ورغــم إنهائه املوسم املنصرم من الــدوري اإليطالي في املركز 
اخلامس، لم يحسم ميالن حتى اآلن مشاركته في مسابقة الدوري 
األوروبي »يوروبا ليغ« املوسم املقبل، بسبب مخالفته قواعد اللعب 

املالي النظيف.
ـــي فــي أوائـــل الشهر احلــالــي أن يوقف  ــرر االحتـــاد األوروب وق
اإلجراءات املتخذة ضد ميالن حتى يحسم األمر باالستئناف املقدم 

إلى محكمة التحكيم الرياضي »كاس«.
وأوضح االحتاد األوروبــي في بيان: »سيبقى وقف اإلجراءات 

ساري املفعول حتى يتخذ قرار باالستئناف املقدم إلى كاس«.
وكان ميالن الذي أحرج في أبريل بسبب عدم قدرته على احترام 
الشروط املالية لالحتاد األوروبي للسنوات الثالث األخيرة، مهدداً 
باالستبعاد من مسابقة الدوري األوروبــي )يوروبا ليغ( في أول 

موسم يتأهل إليها.
ويبدو القرار األخير الصادر عن االحتــاد القاري كأنه املرحلة 
الثانية من املواجهة بينه وبني ميالن، ففي يونيو 2018، استبعد 
ميالن فعالً من النسخة املقبلة ليوروبا ليغ لعدم احترامه مبادىء 

اللعب املالي النظيف للفترة من 2014 إلى 2017.
ــاد األوروبـــي النظر في قــراره،  وفــي نهاية 2018، أعــاد االحت
وأعلن فرض غرامة بقيمة 12 مليون يورو مع وقف التنفيذ، مهدداً 
باستبعاده في موسم 2022-2023 أو موسم 2023-2024، إذا 

»لم يحقق التوازن املالي حتى 30 يونيو 2021«.
واستأنف ميالن أيضاً هذا القرار أمام »كاس« التي لم تبت في 

األمر حتى اآلن.
وبانتظار القرارات املقبلة، ونظراً للديون الهائلة املترتبة عليه، 

عمد النادي اللومباردي إلى تقليص نفقاته.

تعيني ليوناردو مديرا رياضيا 
لباريس سان جيرمان

 أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة األولى الفرنسي 
لكرة القدم تعيني البرازيلي ليوناردو مديرا رياضيا للنادي بعد 

ساعات من االنفصال بالتراضي عن البرتغالي أنتيرو هنريك.
ــان جــيــرمــان السابق،  ــب بــاريــس س ــيــونــاردو، الع وتــولــى ل
املسؤولية في النادي الفرنسي سابقا من 2011-2013. وكان 

هنريك يشغل املنصب منذ يونيو 2017.

ريال مدريد يضم »ميسي 
الياباني« كوبو من طوكيو

 انضم املهاجم الياباني تاكيفوسا كوبو )18 عاما( إلى ريال مدريد 
ورحب النادي املنافس في دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم 

”بأحد أبرز املواهب الواعدة في العالم“.
ولــم يكشف عــن التفاصيل املالية للصفقة لكن صحيفة ماركا 
اإلسبانية ذكــرت أن ريــال دفع مليوني يــورو )2.25 مليون دوالر( 

لنادي طوكيو ومن املتوقع ضم كوبو بعقد ميتد خلمس سنوات.
وقــال ريــال مدريد في بيان عبر موقعه على اإلنترنت ”سيدعم 

تاكيفوسا كوبو صفوف الفريق الثاني )كاستيا( في املوسم املقبل“.
وأضاف ”إنه العب موهوب بدرجة هائلة في مركز العب الوسط 

املهاجم ويحظى برؤية رائعة وسرعة فائقة“.
وظهر كوبو، الذي خاض مباراته الدولية األولى أمام السلفادور في 
وقت سابق هذا الشهر، بشكل مميز مع طوكيو متصدر الدوري الياباني. 
ويوجد كوبو حاليا في البرازيل مع منتخب اليابان للمشاركة في كأس 

كوبا أمريكا ويستعد خلوض أول مباراة ضد تشيلي يوم االثنني.
وال يشكل ريال مدريد محطته األولى في إسبانيا حيث انضم كوبو 
إلى أكادميية الماسيا الشهيرة اخلاصة بالغرمي برشلونة في سن 
التاسعة. ويحمل كوبو لقب ”ميسي الياباني“ وكان ينتظره مستقبل 
في كامب نو لكنه عاد لليابان بعد معاقبة برشلونة من االحتاد الدولي 
)الفيفا( مبنعه من ضم العبني جدد ملدة 14 شهرا بسبب مخالفات في 

التعاقد مع ناشئني.
ويجري ريال مدريد، حتت قيادة املدرب زين الدين زيدان، تغييرات 
كبيرة بالفريق بعد املوسم املاضي احملبط عقب الفشل في التتويج 

بألقاب كبرى.
ويلتحق كوبو بصفقات جديدة أبرمها ريال مدريد في األسابيع 
األخيرة ومن بينها صانع اللعب إيدن هازارد واملهاجم لوكا يوفيتش 

واملدافع فيرالن ميندي.

قبل 4 أعــوام فقط، كسر »أفيال« كوت ديفوار 
حاجز النحس والفشل الذي الزم الفريق على مدار 
مشاركات عديدة متتالية في بطوالت كأس األمم 
األفريقية وحتــول املنتخب اإليــفــواري من ضيف 
شرف منتظم في البطوالت األفريقية إلى بطل متوج 

على عرش »القارة السوداء«.
ولــكــن رحــلــة دفـــاع الــفــريــق عــن لقبه الــقــاري 
انتهت مبكراً وسقط األفيال في الدور األول )دور 
املجموعات( بالنسخة املاضية، التي استضافتها 
الــغــابــون فــي 2017، دون حتقيق أي فــوز في 
املباريات الثالث التي خاضها الفريق في مجموعته.

وعندما يخوض الفريق فعاليات النسخة 32 
من البطولة، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو 
)حــزيــران( احلالي إلى 19 يوليو )متــوز( املقبل، 
سيحرص األفيال على توخي احلذر مع ظهورهم في 
شكل جديد يختلف عما كان عليه الفريق في سنوات 

عديدة ماضية.
ويخوض األفــيــال فعاليات النسخة اجلديدة 
من البطولة األفريقية بحلة جديدة في ظل ابتعاد 
أو اعتزال العديد من النجوم الذين صالوا وجالوا 
في صفوف الفريق على مدار سنوات في العقدين 
األخيرين والذين اشتهروا بجيل »دروغبا« نسبة 
إلى املهاجم اخلطير السابق ديدييه دروغبا أبرز 

جنوم هذا اجليل.
ورغـــم تخلص الــفــريــق مــن كــمــني التوقعات 
والتكهنات الـــذي سقط فيه مــــراراً قبل خــروج 
املارد اإليفواري من عنق الزجاجة وانتزاع اللقب 
األفريقي الثاني لــه فــي نسخة 2015، سيكون 
الفريق على موعد مــع حتــد جديد حيث يسعى 
اجليل احلالي إلى إثبات جدارته في هذا االختبار 
دون النجوم العمالقة، الذين حملوا على عاتقهم 
طموحات اجلماهير في النسخ املاضية مثل دروغبا 

وسالومون كالو ويايا توريه وديدييه زوكورا.
وكان عدد من هؤالء النجوم غابوا عن صفوف 
الفريق في النسخة املاضية لكن الفريق يشهد هذه 

املرة غياباً أكبر لهؤالء النجوم الكبار.
ورغــم هــذا، اكتسبت العناصر اجلديدة بعض 
اخلبرة وهــي ما سيعتمد عليها الفريق في هذه 

النسخة من البطولة.
واملؤكد بالفعل أن املنتخب االيــفــواري من بني 
املنتخبات صاحبة السمعة الرائعة على الساحة 
األفريقية، ملا قدمه هذا الفريق من عروض متميزة 
ــدار نحو نصف قــرن مــن الــزمــان جنــح من  على م

خاللها جنوم الكرة اإليفوارية في ترك بصمة رائعة 
في سجالت كرة القدم األفريقية.

ولكن مشكلة كرة القدم اإليفوارية بشكل عام 
واملنتخب اإليــفــواري بشكل خــاص متثلت في أن 
اإلجنازات ال ترتقي دائماً إلى حجم التوقعات التي 
تصاحب مشاركته في البطوالت، ومن ثم لم يحرز 
املنتخب اإليفواري املعروف بلقب »األفيال« لقب 
كأس األمم األفريقية سوى مرة واحــدة على مدار 
20 مشاركة في النهائيات قبل أن تشهد مشاركته 

احلادية والعشرين اللقب الثاني للفريق.
وتوج األفيال بلقب البطولة األفريقية عام 1992 
بالسنغال بينما فاز باملركز الثاني في بطولة 2006 
مبصر بعد الهزمية أمام أصحاب األرض بضربات 
اجلــزاء الترجيحية في املباراة النهائية للبطولة 
كما خسر النهائي في 2012 أمام املنتخب الزامبي 
ثم استعاد اللقب الغالي في نسخة 2015 بغينيا 

االستوائية.
ــز الــتــي احتلها الــفــريــق في  ــراك أمـــا أفــضــل امل
البطوالت األخرى فكانت املركز الثالث في بطوالت 
1965 و1968 و1986 و1994 واملركز الرابع في 
بطولتي 1970 و2008 فيما خرج من دور الثمانية 

عامي 1998 و2010 و2013.

ـــدور األول  وخـــرج املنتخب اإليــفــواري مــن ال
ثماني مرات أعوام 1974 و1980 و1984 و1988 
و1990 و1996 و2000 و2002 ولم يتأهل لباقي 
البطوالت، علماً بأنه استبعد من التصفيات املؤهلة 

لبطولة عام 1978.
وبذلك، فإن الفريق تأهل للمربع الذهبي في 9 من 

21 بطولة شارك فيها من قبل.
ــذا السجل أن مستوى نتائج  ويتضح مــن ه
املنتخب اإليفواري في بطوالت كأس األمم األفريقية 
اتسم بالتذبذب الشديد على مــدار خمسة عقود 
ورغم ذلك كان الفريق دائماً بني املنتخبات املرشحة 

بقوة للفوز بلقب البطولة.
وال يختلف اثنان على أن املنتخب اإليفواري 
شهد في العقد املاضي وبداية العقد احلالي اجليل 
الذهبي الثالث له بعد جيل الستينيات وجيل أواخر 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن املاضي 
وكــان هدف الفريق احلالي هو تتويج تألقه على 
الساحة األفريقية وفــي رحلة احترافه باألندية 
األوروبية الكبيرة إلى لقب أفريقي ثاني لألفيال 
حتى حتقق هــذا احللم فــي 2015 ليفتح شهية 

األفيال إلى الفوز بلقب ثالث.
وعاند احلظ الفيل اإليــفــواري الشهير ديدييه 

دروغبا في تتويج مسيرته الرائعة مع منتخب 
األفيال باللقب القاري الذي طاملا راوده حلم الفوز 
به قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في أغسطس )آب( 

.2014
وبلغ املنتخب اإليفواري نهائيات بطولتي كأس 
العالم 2006 بأملانيا و2010 بجنوب أفريقيا ونال 
إشادة بالغة من جميع املتابعني ملستواه ولكنه فشل 
في حتقيق التوقعات التي رافقته في البطولتني كما 
خرج صفر اليدين من الدور األول ملونديال البرازيل 
عام 2014 رغم أنه كان أكثر ترشيحاً في املونديال 
البرازيلي نظراً لكون مجموعته هي األسهل من بني 

مشاركاته املونديالية حتى اآلن.
وبدأ منتخب األفيال التصفيات املؤهلة للمونديال 
الروسي 2018 بشكل جيد لكنه سقط في نهاية 
التصفيات ليغيب عن النهائيات وهو ما يضاعف 
من رغبة الفريق في إثبات الــذات خالل كأس أمم 

أفريقيا 2019 مبصر.
ورغم اعتزال معظم النجوم الكبار، ميتلك اجليل 
احلالي من العبي املنتخب اإليفواري اإلمكانيات 
التي تساعده على املنافسة بقوة على إحراز اللقب 

األفريقي الثالث.
ويتمتع العبو هــذا اجليل مبستويات عالية 
أيضاً سواء من ناحية املهارة أو القدرات البدنية 
أو اخلبرة أو التماسك حيث لعب جنومه لفترات 

طويلة جنباً إلى جنب.
ويضاعف مــن قــوة الفريق احلــالــي أن معظم 
ـــا مثل  جنومه مــن الالعبني احملترفني فــي أوروب
ـــاردل )تــولــوز الفرنسي( وجــونــاثــان  مــاكــس ج
كــودجــا )أســتــون فيال اإلجنــلــيــزي( وســيــري داي 
)نيوشاتل السويسري( وسيرج أورييه )توتنهام 

اإلجنليزي(.
وبالتالي، يخوض الفريق البطولة بعقلية 
احملترفني ويستطيع العبوه مساعدة مديرهم الفني 
الوطني إبراهيم كامارا الذي يفتقد للخبرة الكبيرة 
في عالم التدريب على عكس املــدربــني السابقني 
للفريق مثل الفرنسيني هيرفي رينار وميشيل 
دوساييه. ويصطدم املنتخب اإليــفــواري مبكراً 
مبديره الفني السابق رينار حيث يتولى رينار 
تدريب املنتخب املغربي أحد منافسي األفيال في 

املجموعة الرابعة بالدور األول للبطولة.
ويستهل املنتخب اإليفواري مسيرته في البطولة 
بلقاء منتخب جنوب أفريقيا ثم يلتقي منتخبي 

املغرب وناميبيا في املباراتني التاليتني باملجموعة.

»أفيال« كوت ديفوار تسعى للتويج بلقب آخر من قلب القاهرة

أمم إفريقيا: »أفيال« كوت ديفوار تستعد للقب ثالث

مصر تختبر التشكيلة األساسية أمام غينيا اليوم

السيسي يدعم الفراعنة قبل كأس األمم اإلفريقية

ماركو جامباولو يترك سمبدوريا متجها صوب ميالن

  رفض نادي بروسيا دورمتوند األملاني التعليق 
على تقارير حتدثت عن عودة قلب الدفاع ماتس هوملز 

من بايرن ميونخ.
وصـــرح املــديــر الــريــاضــي لــدورمتــونــد ميشائيل 

تسورك: »ال أريد أن أعلق حالياً على الشائعات«.
وكــانــت صحيفتا بيلد وشــبــورت بيلد ذكــرتــا أن 
دورمتوند يعتزم استعادة هوملز )30 عاماً( للعب 
ضمن صفوفه املوسم املقبل، وأفادت الصحيفتان بأنه 
جرت »محادثات محددة« مع البايرن وبأن املدير الفني 

لألخير، نيكو كوفاتش، وافق على االنتقال احملتمل.
وأوضحت الصحيفتان أن قيمة االنتقال التي جرى 

احلديث عنها تراوحت بني 15 إلى 20 مليون يورو 
باإلضافة إلى مكافآت الفوز.

ولم تصدر تصريحات بعد عن البايرن أو هوملز 
بشأن هذه التقارير.

ــان هوملز ضمن ناشئي بــايــرن قبل أن يلعب  ك
لصالح بروسيا دورمتوند في الفترة بني عام 2008 
و2016، وحصل مع دورمتوند على بطولة الدوري 
في عام 2011 ثم جمع بني بطولتي الــدوري والكأس 

في 2012.
وحصل هوملز مع البايرن املوسم املنصرم على 

ماتس هوملزبطولتي الدوري والكأس.

دورمتوند يرفض التعليق 
 على »شائعات« عودة هوملز


