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أمضى العديد من اجلزائريني ساعات طويلة منتظرين أمام أحد 
مالعب العاصمة، سعيا للحصول على فرصة تخولهم حضور 
املباراة النهائية لكأس األمم اإلفريقية في كرة القدم، بني منتخب 

بالدهم والسنغال في القاهرة اجلمعة.
ويخوض محاربو الصحراء في 19 يوليو على ستاد القاهرة 
الدولي، النهائي األول لهم في البطولة منذ أن توجوا بلقبهم الوحيد 
على أرضهم عام 1990. وستوفر السلطات اجلزائرية حتضيرا 
للمباراة املرتقبة، »جسرا جويا« من 28 طائرة، لتنقل بني بالدها 

ومصر، نحو 4800 مشجع.
واصطف آالف اجلزائريني خــارج أســوار »ملعب 5 جويلية« 
)يوليو( في اجلزائر العاصمة، قبل الدخول الى امللعب بدءا من 
الثامنة صباحا، لتسجيل أسمائهم من أجل التمكن من السفر الى 

مصر.
وقال رؤوف بن علي )21 عاما( اآلتي من والية بويرة على بعد 
نحو 100 كلم من العاصمة، لوكالة فرانس برس »لقد أمضيت 

الليلة أسفل شجرة«.
على مقربة منه، كان معمر )31 عاما( الذي جاء مساء اإلثنني 
من بلدة الشلف )تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة(، لكنه حتسب 
لتمضية الليل في انتظار صباح الدخول الــى امللعب، فأحضر 

فرشته اخلاصة معه.
لكن احلضور املبكر لم يضمن لكل املشجعني فرصة دخول 

الستاد.
وأوضح رؤوف أن عناصر الشرطة الذين انتشروا بأعداد كثيفة 
»لم يسمحوا سوى بدخول عشرات األشخاص، قبل أن يوصدوا 

األبواب مجددا«.
أما معمر، فقال إنه متكن من الدخول لكن »الشرطة أخرجتنا بعد 
حصول تدافع«، مضيفا »أعتقد أنني سأضطر ملتابعة املباراة عبر 

التلفزيون«.
ووصلت أعــداد املشجعني املتجمعني خارج امللعب الى خمسة 
آالف شخص، وحمل كل منهم جواز سفره ومبلغ 35 ألف دينار 
)260 يورو( تشمل سعر تذكرة السفر، النقل الى امللعب، وبطاقة 

دخــول حلضور املباراة التي تقام عند الساعة 19،00 بتوقيت 
غرينيتش اجلمعة.

ويقارب هذا املعدل الشهري لألجور في اجلزائر، والبالغ 40 ألف 
دينار. ويحصل كل مشجع يقوم بتسجيل اسمه لدى هيئة عامة 
للسياحة، باحلصول على مستند يخوله السفر الى مصر على منت 

الرحالت التي من املقرر ان تنطلق ليل اخلميس اجلمعة.
وإزاء الضغط الــذي حصل في صفوف انتظار الــرجــال، كان 
الوضع أفضل في صفوف النساء نظرا لقلة األعداد، حيث متكنت 

املنتظرات من الدخول وتسجيل أسمائهن بشكل أسهل.
وعلق محمد زمار )22 عاما( على ذلك بالقول »السيدات كان لهن 

حظ أفضل. اللواتي أتني متّكن من التسجيل بسهولة«.
وانتظر العديد من املشجعني لساعات حتت أشعة الشمس 
احلــارة. وعند انتصاف اليوم، كان قرابة ألف شخص يواصلون 
االنتظار، ويحاولون معرفة إذا سيتمكنون من تسجيل أسمائهم 

اليوم، أو القيام بذلك غدا.
وشـــدد هــشــام إســعــد )28( على أن »األمـــر منهك لكنني لن 

أستسلم«.
لكن تصميم آخرين لم يكن بالصالبة ذاتها، ومنهم لطفي تيتح 
الذي أشار الى أنه متكن من الدخول »لكن املوظفني أوقفوا التسجيل 

بعد التعدي عليهم من قبل مجموعة من املشجعني«.

غينيا تقيل املدرب بوت بعد 
نتائج »غير مرضية«

أعلن االحتــاد الغيني لكرة القدم إقالة البلجيكي بول بوت من 
منصبه كمدرب للمنتخب الوطني بعد نتائج »غير مرضية« حققها 
معه، اختتمت باخلروج من الدور ثمن النهائي لكأس األمم اإلفريقية 

املقامة في مصر.
واحتل املنتخب الغيني بقيادة بول الذي يشرف عليه منذ مارس 
2018، املركز الثالث في املجموعة الثانية خلف مدغشقر ونيجيريا، 
وبلغ الــدور ثمن النهائي حيث تعرض خلسارة قاسية بثالثية 
نظيفة أمام املنتخب اجلزائري الذي يقدم أحد أفضل العروض في 
البطولة، ويستعد ملواجهة السنغال في املباراة النهائية اجلمعة في 

ستاد القاهرة الدولي.
وأكد رئيس االحتاد الغيني أنطونيو سواري »توجيه الشكر الى 
املدرب. سنبحث معه في شروط رحيله. االحتاد الغيني وضع حدا 
لتعاونه مع بول بوت« ألن األخير لم يحقق الهدف الذي حدد له في 

البطولة القارية.
وتابع »في 12 مباراة رسمية خاضها املنتخب في إشراف بول 
بــوت، حققنا نتائج غير مرضية: خمس هزائم، أربعة تعادالت 

وثالثة انتصارات«.

رئيس الشركة الراعية للكاف: 
مصر حققت معجزة في »الكان«

ــس عكي، رئيس الشركة الراعية لالحتاد األفريقي  أكــد إدري
لكرة القدم »كاف«، سعادته وشعوره بالفخر مبا حققته مصر في 
استضافتها لبطولة كأس األمم األفريقية التي يسدل الستار عليها 

يوم اجلمعة املقبل.
وقال عكي في تصريحات صحفية، إن مصر حققت معجزة في 
الكان، خاصة مع ضيق الوقت فخالل 4 أشهر فقط استطاعت أن 

حتقق كل هذا النجاح وهذا شيء يدعو للفخر.
وأوضح أنه ينتظر ختاًما رائًعا للبطولة في ظل املجهود الكبير 
الذي بذله اجلميع إلجناحها سواًء من االحتاد األفريقي أو االحتاد 

املصري أو الدولة املصرية التي لم تبخل بأي مجهود.
وأشار رئيس الشركة الراعية لالحتاد األفريقي، إلى أن البطولة 
رائعة فنًيا وشهدت تألًقا للعديد من النجوم ومستويات مميزة من 

املنتخبات.

مقتل العب كرة قدم جنوب 
إفريقي سابق رميا بالرصاص

أكدت الشرطة اجلنوب إفريقية أن العب كرة القدم السابق مارك 
باتشلور ُقتل رميا بالرصاص ليل أمس في جوهانسبرغ.

وأفاد املتحدث باسم الشرطة لوجنيلو دالميني وكالة فرانس 
برس أن الضحية »كــان يقود سيارته للعودة الى منزله عندما 

اعترض شخصان على دراجة )نارية( طريقه، وأطلقا النار عليه«.
وتابع في اشــارة الى استهداف متعمد للضحية أن باتشلور 

»توفي في سيارته. هرب املشبه بهما بدون سرقة أي شيء«.
ووقعت اجلرمية املجهولة األسباب، أمام منزل الالعب املعتزل 
في احدى الضواحي الشمالية جلوهانسبرغ، ولم يتم توقيف أي 

مشتبه به بعد.
ــان باتشولر مــن الــذيــن حــضــروا محاكمة الــعــداء السابق  وك
ــن عــام 2013 بقتل  ــذي أدي الباراملبي أوســكــار بيستوريوس ال
صديقته ريفا ستينكامب، وهو ادعى حينها أن مواطنه هدده بكسر 
ساقيه على خلفية اشتباهه )بيستوريوس( بوجود عالقة بني 

باتشلور وصديقة سابقة له.
ودافــع باتشلور )49 عاما( عن ألــوان أبــرز الفرق في جنوب 
إفريقيا، السيما أورالنــدو بايريتس وكايزر تشيفس وماميلودي 

صنداونز.

صفقات بيع الالعبني تنقذ أندية 
البرازيل من شبح اإلفالس

ساهمت صفقات بيع الالعبني البرازيليني ألندية خارجية، في أن 
تصبح عوائد األندية في البلد الالتيني في 2018، نحو مليار و275 

مليون دوالر.
ووفقا للدراسة التي أجراها بنك استثماري، فقد مثلت نسبة بيع 
الالعبني 20 باملئة من إجمالي مداخيل األندية، وتأتي في املرتبة 

الثانية بعد عقود البث التلفزيوني.
وجاءت صفقة انتقال العب الوسط آرثر ميلو من جرمييو إلى 
برشلونة اإلسباني مقابل 27 مليون دوالر، ضمن األكبر في قائمة 

.2018
وأوضح منسق الدراسة، سيزار جرافييتي، أنه بدون صفقات 
بيع الالعبني إلى اخلارج، ملا استطاعت األندية في حتسني أوضاعها 

االقتصادية، بل على العكس كانت ستثقل كاهلها بديون أكبر.
وباستثناء بامليراس وفالمنجو، اللذين يتمتعان بوضع مالي 
جيد، فــإن الوضع املالي لألندية البرازيلية في تــراجــع، ولوال 
عمليات بيع الالعبني، لكان هامش هذه األندية سلبيا بنسبة تتعدى 

25 مليون دوالر.
وارتفعت نسبة نفقات األندية في البلد الالتيني بنسبة 5 باملئة 
في 2018 مقارنة بعام 2017، بينما هبطت نسبة املداخيل إلى 3 

باملئة.
كما ارتفعت الديون بنسبة قليلة، حيث بلغت مليار و700 مليون 

دوالر.
ويتصدر ناديا بوتافوجو وفلومينينسي، قائمة األندية صاحبة 

الوضع االقتصادي األسوأ، باإلضافة ألتلتيكو مينيرو.

اجلماهير اجلزائرية تنتظر احلصول على تذاكر املباراة

إقبال جزائري للحصول على فرصة حضور النهائي

أعلن االحتــاد الكاميروني لكرة القدم 
إقالة الهولندي كالرنس ســيــدورف من 
تدريب املنتخب الوطني، بعد اخلــروج 
املبكر حلامل اللقب من الدور ثمن النهائي 

لكأس األمم اإلفريقية 2019 في مصر.
وأورد االحتاد في بيان »بعد مشاورات 
مع أعضاء في اللجنة التنفيذية من جهة، 
وتشاور مع وزير الرياضة، وفي أعقاب 
اخلروج املبكر للمنتخب الوطني للرجال 
ــة+،  ــروض الــكــامــيــرون +األســــود غير امل
وبناء على ما حتدده بنود التعاقد معهما، 
قرر )االحتاد( إنهاء مهام املدرب كالرنس 
ســيــدورف ومساعده )مواطنه( باتريك 

كاليفرت بدءا من اليوم«.
وأقصيت الكاميرون التي توجت بلقبها 
القاري اخلامس في أمم إفريقيا 2017 في 
الغابون، من ثمن نهائي النسخة احلالية، 
بخسارتها أمام نيجيريا 2-3، في مباراة 

تعد من األجمل حتى اآلن في البطولة.
حقق ســيــدورف )43 عــامــا( مسيرة 
مبهرة مع األندية األوروبية، وتنقل بني 
أبرزها مثل أياكس أمستردام الهولندي 
وميالن اإليطالي وريال مدريد اإلسباني، 
متوجا خــالل ذلــك بلقب دوري أبطال 
أوروبا أربع مرات. لكن مسيرته التدريبية 
لم حتظ حتى اآلن بنجاح يذكر، مع جتارب 

غير موقفة في إيطاليا والصني وإسبانيا.
وبعدما تولى مهامه العام املاضي، حقق 
سيدورف نتائج متفاوتة مع الكاميرون 
ــادالت  ــع بــثــالثــة انــتــصــارات وثــالثــة ت
وثالث هزائم على رأس املنتخب، قبل بدء 

منافسات البطولة القارية في مصر.
وفــي نسخة 2019، أنــهــى املنتخب 
الكاميروني دور املجموعات في املركز 
الثاني للمجموعة السادسة خلف غانا، اذ 
اكتفى بفوز وتعادلني )على غينيا-بيساو 
-2صفر، وصفر-صفر ضد كل من غانا 
وبنني(، قبل أن يتلقى الهزمية في الدور 

ثمن النهائي.

الهولندي كالرنس سيدورف ومساعده كاليفرت

االحتاد الكاميروني يقيل سيدورف

السنغال أمام  النهائي  قبل  للجزائريني  مطمئنة  حقائق 

تأخذ األرقام واالحصائيات حيزاً مهماً من اهتمام اإلعالميني واحملللني مع كل مباراة كبيرة أو 
نهائي عظيم كالذي سيجمع اجلزائر مع السنغال في كأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019.

لغة األرقام في نهائي »كان 2019« جتعل الكفة متيل ملصلحة اخلضر بانتظار تعزيزها على 
أرض امللعب من قبل محرز ورفاقه املتعطشني للقب غاب كثيراً عن الكرة اجلزائرية.

لم يخسر املنتخب اجلزائري أمام السنغال في 4 مواجهات سابقة في كأس األمم األفريقية )فاز 
3 تعادل 1(. سيلعب منتخب السنغال في نهائي كأس األمم األفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد 

2002 )0-0 بعد الوقت اإلضافي -خسر 2-3 بعد الركالت الترجيحية أمام الكاميرون(.
فاز منتخب السنغال في آخر 4 مباريات على التوالي في كأس األمم األفريقية - أطول سلسة في 

تاريخ الفريق في البطولة.

يشارك املنتخب اجلزائري في نهائي كأس األمم األفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1980 
)خسر 3-0 أمام نيجيريا( و1990 )فاز 1-0 أمام نيجيريا(.

تلقى املنتخب اجلزائري هدفني في شباكه فقط في بطولة كأس األمم األفريقية 2019 – تلقى أقل 
فقط في نسخة 1984 عندما أنهى البطولة في املركز الثالث )تلقى هدف واحد(.

قام الالعب ساديو ماني بأكبر عدد من املراوغات )34( واملراوغات الناجحة )20( في كأس األمم 
األفريقية 2019.

ساهم 9 العبني مختلفني في تسجيل على األقل هدف للمنتخب اجلزائري في كأس األمم األفريقية 
2019 )عطال، باليلي، بن ناصر، بن سبعيني، بوجناح، فغولي، محرز، أوناس وسليماني - 

باستثناء األهداف الذاتية( - أكثر من أي فريق آخر.

»محاربو الصحراء« يسعى للتويج بلقب طال انتظاره

رئيس »كاف« يصرف بدل سفر مرتني 
للفترة نفسها ببلدين مختلفني

يخضع رئيس االحتاد األفريقي لكرة القدم »كــاف«، أحمد أحمد، 
لضغوط متزايدة في إطار حتقيقات يجريها االحتاد الدولي »فيفا« 

بشأن اتهامات موجهة إليه.
وعلى نحو منفصل، كشف حتقيق أجرته BBC، عن حصول أحمد 
على بدل سفر مرتني عن فترة 9 أيام في بلدين مختلفني في الوقت 

نفسه، وذلك أثناء فعاليات كأس العالم 2018.
وتشير املستندات التي اطلعت عليها BBC إلى أن أحمد، الذي 
يشغل أيضاً منصب نائب رئيس »فيفا«، حصل مرتني على بدالت 
مالية من »كاف« نظير عمله خالل الفترة بني 23 يونيو وحتى األول 

من يوليو العام املاضي.
وأظهرت املستندات أنه وّقع على مخصصات مالية يومية ذكرت 
أنه كان في مصر في هذه الفترة، قبل توقيعه الحقاً على مستند يزعم 

أنه كان في روسيا في الوقت نفسه.
وكان ينبغي على أحمد، بصفته نائباً لرئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم، أن يحصل على بدل يومي من »فيفا«، ألنها اجلهة املنظمة 
لبطولة كأس العالم، قيمته 450 دوالراً خالل البطولة، وهو ما يعني 

أنه رمبا حصل على ثالثة بدالت مالية لفترة التسعة أيام.
وال يلعب »كاف«، ومقره في العاصمة املصرية القاهرة، أي دور 

يذكر في تنظيم كأس العالم.
ورد »كــاف« على BBC في بيان، قائالً: »أجــرى الرئيس أحمد 
اتصاالت مع إدارة فيفا لدعمه في عمل إصالحات في الكاف وجلعل 

العملية أكثر شفافية«.
وأضاف االحتاد: »سُيعلن عن تفاصيل هذا التعاون قريباً جداً. وفي 
الوقت احلالي، نظراً ألن الرئيس يتمتع باحترام عميق للمؤسسات، 
فإنه يحتفظ بإجاباته لفرق فيفا، التي ستقود املراجعة املالية في 

املستقبل«.
وفي يونيو، أعلن »فيفا« و«كاف« أن األخير سيولي أمينه العام، 
فاطمة سامورا، مهمة اإلشراف على اإلصالح اإلداري لهيئة احلكم في 

االحتاد األفريقي اعتباراً من األول من أغسطس.

احمد احمد

البلجيكي بول بوت

صفقات بيع الالعبني يدر عوائد كبيرة ألندية البرازيل


