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شهد اليوم الثالث من بطولة كأس أمم أفريقيا 
2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو املقبل، 
انتصارات منطقية ملنتخبات السنغال واملغرب 

واجلزائر، على كل من تنزانيا وناميبيا وكينيا.
رفضت املنتخبات الكبرى االستسالم حلدوث 
أي نتائج مفاجئة، غير التوقعات التي سبقت 
مباريات اليوم الثالث، رغم املقاومة التي شهدتها 
بعض املباريات، ولكن الكلمة األخيرة كانت للخبرة 

والواقع.
وأكــدت منتخبات املغرب والسنغال واجلزائر، 
أحقيتها بأن تكون من أبرز املرشحني للمنافسة على 
لقب كأس أمم أفريقيا، وبالتحديد »أسود التيرانغا«، 
و«محاربو الصحراء«، اللذين قدما أوراق اعتمادهما 
ــذي ظهرا به في  مبكراً، من خــالل األداء القوي ال

مباراتيهما االفتتاحية في البطولة القارية.
مــن جهته حقق »أســـود األطــلــس« فـــوزاً صعباً 
وعسيراً على منتخب ناميبيا 1-0، بفضل النيران 
الصديقة، بعدما مــبــاراة سيطر خاللها املنتخب 
املغربي على مجريات اللعب، وكان الطرف األفضل 
في اللقاء، واألكــثــر خــطــورة، ولكن حــارس مرمى 
ناميبيا كان باملرصاد، وأهدر »أسود األطلس« فرصاً 

باجلملة للتسجيل.
وفي الوقت الــذي كانت فيه املباراة تتجه نحو 

التعادل السلبي، أحرز البديل إتامونوا كيميني هدف 
الفوز للمنتخب املغربي باخلطأ في مرماه، بعدما 
فشل في إبعاد الكرة العرضية التي لعبها حكيم 
زياش، ليحصل »أسود األطلس« على 3 نقاط غالية 

في بداية املشوار األفريقي.
في املقابل كــان منتخب اجلزائر األكثر اقناعاً، 
بعدما حقق فوزاً سهالً على كينيا 2-0، في مباراة 
حسمها »اخلضر« بإحراز الهدفني في الشوط األول، 
حيث تقدم بغداد بوجناح بالهدف األول من ركلة 
جــزاء، وأضــاف جنم مانشستر سيتي اإلجنليزي، 
رياض محرز، الهدف الثاني قبل نهاية الشوط األول 

بدقيقتني.
ورغــم غياب جنم ليفربول اإلجنليزي ساديو 
ماني عن تشكيلة منتخب السنغال، ولكن »أسود 
التيرانغا« لم يجدوا صعوبة في حتقيق الفوز على 
تنزانيا 2-0، بفضل ثنائية بالدي ديــاو كايتا في 
الدقيقة 29 من الشوط األول، وكريبان دياتا في 

الدقيقة 64.
وستكون املباراة املقبلة في املجموعة الثالثة هي 
االختبار احلقيقي، حيث ستجمع اجلولة الثانية 
اجلزائر مع السنغال في مواجهة من العيار الثقيل، 
والــتــي ستحدد بشكل كبير هوية املنتخب الــذي 

سيتصدر املجموعة.

فرحة العبي اجلزائر

بيع جوائز بيكر في املزاد 
العلني لسداد جزء من ديونه

تباع اجلوائز والتذكارات الشخصية لنجم كرة املضرب األملانية 
بوريس بيكر في املــزاد العلني على اإلنترنت من طرف دار املــزادات 
البريطانية وايلز هاردي، وذلك أجل سداد جزئي لديون بطل وميبلدون 

3 مرات والذي أشهر إفالسه قبل عامني.
وتشمل اجلوائز والتذكارات 82 قطعة ألصغر متوج في تاريخ 
البطولة اإلنكليزية، ثالث البطوالت األربع الكبرى، عندما نال لقبها في 
سن السابعة عشرة، وتضم امليداليات والكؤوس واملضارب والساعات 

والصور الفوتوغرافية.
وأوضحت دار املزادات العلنية وايلز هاردي على موقعها اإللكتروني 

أّن عملية البيع ستنتهي في 11 يوليو.
ومن بني القطع املعروضة في املزاد نسخة من كأس التحدي التي 
منحت إلى بيكر من قبل االحتــاد األملاني لكرة املضرب عقب تتويجه 
بلقب بطولة وميبلدون عامي 1985 و1986، وميدالية الوصيف في 
البطولة اإلنكليزية لعام 1990 عندما خسر أمام السويدي شتيفان 
إدبرغ، ونسخة طبق األصل من الكأس الفضية لبطولة الواليات املتحدة 
املفتوحة، آخر البطوالت األربع الكبرى، التي صممتها دار »تيفاني« 
األميركية الشهيرة للمجوهرات، والتي نالها على حساب األميركي 

إيفان لندن عام 1989.
وكــان بطل وميبلدون اإلنكليزية الــذي تالحقه سلطات اململكة 
املتحدة بسبب تراكم الديون، قد أشهر إفالسه عام 2017، وفي يونيو 
املاضي ادعى أّنه يحظى بوضع دبلوماسي وحصانة تقّدم بها للقضاء 
ــوول دون بيع في املزاد  البريطاني، ما أدى إلى وقف الدعوى واحل
العلني، جلوائزه وذكرياته الشخصية التي من املفترض أن يسدد بها 

جزئياً ديونه.
وادعى املصنف األول عاملياً سابقاً، والبالغ من العمر حالياً 51 عاماً، 
تعيينه في أبريل من قبل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى »ملحقاً« 
لها للشؤون الثقافية والرياضية والشؤون اإلنسانية لدى االحتاد 

األوروبي.
لكن وزارة الشؤون اخلارجية في جمهورية إفريقيا الوسطى أكدت 
أن جواز السفر الدبلوماسي اخلاص ببيكر »مزور« وهو يحتوي على 

رقم متسلسل يتطابق مع »جوازات سفر فارغة سرقت عام 2014«.

»عروض كبيرة جدًا«
وتخلى النجم األملاني في النهاية عن احلصانة الدبلوماسية أمام 
محكمة في لندن متخصصة في قضايا اإلفالس، حيث قال احملامي 
طوني بيسويثريك الذي عني لإلشراف على إفالس بيكر وتوزيع 
أصوله لدائنيه، أّن األخير كتب في رسالة عبر البريد االلكتروني أنه 

»ليس لديه خيار سوى التخلي عن طلب احلصانة الدبلوماسية«.
وأقّر البطل السابق الذي لم يكن حاضراً وال ممَثّالً في اجللسة، 
بأنه »غير قادر« مالياً على تغطية كلفة هذه القضية أمام احملكمة، 

وبالتالي عرضت دار املزادات كؤوسه وجوائزه للبيع.
ــارك فــورد، أحــد املسؤولني القانونيني الثالثة للدار  ــال م وق
اللندنية املسؤولة عن تخفيض ديــون بيكر، إّن احملاولة األولى 
»جذبت عروضاً كبيرة جداً«. ومع ذلك، لن تكون كافية لسداد ديون 

تقدر قيمتها مباليني اجلنيهات االسترلينية.
وسبق لبيكر أن تعرض ملالحقات قضائية في إسبانيا على خلفية 
ديون لم تسدد، ال سيما عن أشغال في منزله الفاخر في مايوركا، 
وأيضاً في سويسرا بسبب عدم دفع أجرة الكاهن الذي عقد قرانه 
في 2009. وفي 2002، حكم عليه القضاء األملاني بالسجن سنتني 
مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 500 ألف يورو بسبب التهرب من 

تسديد ضرائب عن مبلغ 1،7 مليون يورو.
وتّوج بيكر بستة ألقاب في البطوالت األربع الكبرى، وحصد 
49 لقباً في مسيرته االحترافية التي جنى منها أكثر من 20 مليون 
يورو. وسطع جنمه في العام 1985 عندما أصبح في سن السابعة 
عشرة، أصغر العــب يحرز لقب بطولة كبرى، بتتويجه بلقب 

وميبلدون اإلنكليزية.
ويركز بيكر حالياً على أنشطته املتعلقة بكرة املضرب خصوصاً 

مجال التعليق.

  تبدأ الكاميرون اليوم الثالثاء الدفاع عن لقبها 
في بطولة األمم اإلفريقية في كرة القدم املقامة 
ــذي يدربه  فــي مصر، عندما يلتقي املنتخب ال
الهولندي كــالرنــس ســيــدورف، منتخب غينيا 

بيساو املتواضع في املجموعة السادسة.
حقق سيدورف )43 عاماً( مسيرة مبهرة مع 
األندية األوروبية، وتنقل بني أبرزها مثل أياكس 
أمستردام الهولندي وميالن اإليطالي وريــال 
مدريد اإلسباني، متوجاً خالل ذلك بلقب دوري 
أبطال أوروبا أربع مرات. لكن مسيرته التدريبية 
لم حتظ حتى اآلن بنجاح يذكر، مع جتارب غير 

موقفة في إيطاليا والصني وإسبانيا.
في مصر 2019، سيكون سيدورف أمام فرصة 
إثبات جدارته على رأس اإلدارة الفنية، حني يقود 

الكاميرون في حملة الدفاع عن اللقب.
ويــدخــل منتخب »األســــود غير املــروضــة« 
املنافسات الثالثاء على استاد االسماعيلية ضد 
منتخب غينيا بيساو الذي يشارك في النهائيات 
للمرة الثانية فــي تــاريــخــه، ضمن املجموعة 

السادسة التي تضم أيضا غانا وبنني.
وبعدما تولى مهامه الــعــام املــاضــي، حقق 
سيدورف نتائج متفاوتة مع الكاميرون بثالثة 
انتصارات وثالثة تعادالت وثــالث هزائم على 
رأس املنتخب املتوج بطاًل للقارة خمس مرات 

آخرها في الغابون 2017.
وتدخل الكاميرون املنافسات بعد خالف بشأن 
املكافآت بني الالعبني وسلطات كرة القدم احمللية، 
أّخر وصول املنتخب الى أرض الفراعنة، بعدما 
رفض الالعبون التوجه إلى مصر مساء اخلميس 
املاضي، ليعودوا ويقبلوا بذلك اجلمعة، أي في 

يوم افتتاح البطولة مبباراة مصر وزميبابوي.
وقلل ســيــدورف مــن شــأن هــذا اخلــالف على 
فرص تتويج املنتخب الذي يقوده، بلقبه السادس 
في البطولة بعد 1984، 1988، 2000، 2002 
و2017، السيما وأن للكاميرون حافز إضافي 
في نسخة العام احلــالــي، إذ كــان من املقرر أن 
تستضيفها على أرضها، قبل أن يسحب االحتاد 
اإلفريقي )»كـــاف«( التنظيم منها أواخــر العام 
املنصرم على خلفية عدم اكتمال التحضيرات على 
مستوى البنى التحتية، ومخاوف الوضع األمني.

وقــال ســيــدورف إن اخلــالف املالي »عــزز من 
معنويات الفريق، لقد استعدينا بشكل جيد 
ونحن نتمتع بحافز كبير. ثمة مواهب عديدة في 

التشكيلة ومزيج جيد من اخلبرة والشباب«.
جنوم املنتخب الكاميروني

وتضم التشكيلة الكاميرونية العبني من أمثال 
حارس املرمى أندريه أونانا )23 عاماً( الذي برز 
مع فريقه أياكس أمستردام في املوسم املنصرم 

وصوال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبــا، 
واملخضرم إدريس كارلوس كاميني )35 عاما( 

حارس مرمى فنربغشة التركي. 
كما تعول على أسماء من قبيل كــارل توكو 
إيكامبي العب فياريال اإلسباني، علماً بأن معظم 
التشكيلة التي أحــرزت لقب 2017 ستغيب عن 
مصر 2019 ألسباب مختلفة، أبرزها مسجل هدف 
الفوز في النهائي ضد مصر )2-1(، فنسان أبو 
بكر العب بورتو البرتغالي الذي غاب عن غالبية 
املوسم املنصرم بسبب اإلصابة، ولم يستدعه 

سيدورف إلى التشكيلة.
وستكون مواجهة الغد ضد غينيا بيساو، 
تكرارا للقاء جمع املنتخبني في دور املجموعات 
لنسخة 2017، وانتهى بفوز كاميروني صعب 
بنتيجة 2-1، بعدما تقدمت غينيا بيساو -1
صفر، علما بأنها كانت تشارك في النهائيات 

للمرة األولى في تاريخها.
غانا تبحث عن اللقب اخلامس

وفي حني تسعى الكاميرون إلى اللقب السادس 
واالقتراب من مصر حاملة الرقم القياسي )7(، 
ستواجه في مجموعتها منتخباً ال يقل شأنا هو 
الغاني املتوج أربع مرات )1963، 1965، 1978، 

.)1982
ويبدأ فريق املــدرب كويسي أبياه حملته في 

البطولة احلالية بلقاء الثالثاء في االسماعيلية 
ضد منتخب بنني املتواضع، الباحث عن فوز أول 
في البطولة التي يشارك فيها للمرة الرابعة، 

واألولى منذ 2010.
ـــوردان أديــتــوي لوكالة  وقــال العــب بنني ج
ــرس فــي لــقــاء قبل انــطــالق البطولة  فــرانــس ب
اإلفريقية، ردا على ما إذا منتخب بالده قادراً على 
حتقيق فوز تاريخي في النسخة احلالية »قد يبدو 
األمر طموحا جداً، لكن هدفنا هو بلوغ الدور ثمن 
النهائي« املضمون لصاحبي املركزين األوليني في 
كل من املجموعات الست، وأفضل أربعة منتخبات 

حتتل املركز الثالث.
وأضــاف »سنحاول تقدمي مباراة كبيرة ضد 
أحــد املنتخبني الكبيرين )الكاميرون وغانا(، 
وأيضا ضد غينيا بيساو الفوز في مباراة ضمن 
أمم إفريقيا لصالح بنني سيدخل التاريخ. هذا 

سيكون أمراً استثنائيا«.
وتابع بشأن املدرب الفرنسي ميشال دوسييه 
الذي أشرف على بنني في أمم إفريقيا 2010، وعاد 
الى اإلدارة الفنية في يونيو 2018 »عندما تسلم 
مهامه، أعطانا توجيهات واضحة بشأن الطريقة 
التي يرغب فيها أن تنفذ األمور يتمتع بخبرة في 
كرة القدم اإلفريقية«، مضيفا »لقد أوصلنا الى 

حيث كنا نريد أن نكون«.

جانب من تدريبات املنتخب الكاميروني

أسود الكاميرون تستهل رحلة الدفاع عن اللقب مبواجهة غينيا

»2019 السنغال واملغرب واجلزائر ترفض املفاجآت في »كان 

بداية قوية للمنتخب السنغالي

املنتخب الغاني يواصل استعداداته

استطاعت اماندين هنري قائدة منتخب فرنسا 
أن تنقذ صاحبة الضيافة ومتنحها بطاقة الصعود 
لــدور الثمانية ببطولة كــأس العالم لكرة القدم 
للسيدات بفوزها 2-1 على البرازيل عقب وقت 
إضافي لتضرب فرنسا موعدا محتمال مع الواليات 
املــتــحــدة حاملة الــلــقــب. واســتــطــاعــت هــنــري هز 
الشباك في الدقيقة 107 في مباراة متوترة على 
استاد اوسيان بعد أن سجلت تيسا هدف التعادل 
للبرازيل. وكان فاليري جوفني قد افتتحت التسجيل 
لفرنسا في الشوط الثاني. وعانت فرنسا لكي 

تترجم سيطرتها املبكرة ألهــداف بسبب االفتقار 
للمسة التهديفية وهو ما حال دون حسمها للفوز 

خالل الوقت األصلي.
وستلعب الــواليــات املتحدة أمــام إسبانيا في 
رانس. وقالت كورين دياكري مدربة فرنسا ”كانت 
مباراة متوترة بل في غاية التوتر أمام منافس رائع 

لكننا لم نستسلم واستطعنا اإلجهاز عليه.
”كان أفضل أن نلعب بشكل أقوى في الشوط 
األول حتى يكون الشوط الثاني أكثر سهولة علينا. 
لكنني اعتقد أن ما حدث سيجعلنا متحررين فيما 

تبقى من البطولة“. ومع عودة الالعبة البرازيلية 
املخضرمة فورميجا للتشكيلة األساسية، بدا أن 
الفريق القادم من أمريكا اجلنوبية يعاني بدنيا 
مع فرض فرنسا لسيطرتها على اللعب في مباراة 

شهدت الكثير من االلتحامات.
وافتقر منتخب فرنسا للحسم أمام املرمى حتى 
الدقيقة 26 بعد أن ســددت جوفني اثــر متريرة 
عرضية من كاديدياتو دياني لكن مت إلغاء الهدف 
عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو املساعد والتي 
أشــارت إلى أن املهاجمة لعبت الكرة بالرأس رغم 

إمساك باربرا حارسة مرمى البرازيل بها.
وأحبط الــقــرار فرنسا وباتت العبات املدربة 
ديــاكــري أقــل هجومية ما سمح للبرازيل بالبدء 
في ممارسة الضغط. وافتتحت جوفني مهاجمة 
مونبلييه التسجيل اثر متريرة عرضية من دياني 
في الدقيقة 52. لكن البرازيل استطاعت التعادل في 
الدقيقة 63 بعد أن تفوقت تيسا على سارة بوهادي 
حارسة فرنسا بتسديدة عرضية منخفضة. ومت 
احتساب الهدف عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو 

املساعدة عقب إلغاء حكمة اللقاء له في البداية.

هنري تقود فرنسا لدور الثمانية بكأس العالم للسيدات


