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فــرضــت أجنـــوال الــتــعــادل )1-1( على تــونــس، فــي مــبــاراة 
املنتخبني االفتتاحية باملجموعة اخلامسة، حلساب كأس األمم 

اإلفريقية 2019، على ملعب السويس أول من أمس.
ــزاء، في  وهز القائد يوسف املساكني الشباك من عالمة اجل
الدقيقة 34، بعد مخالفة لصالح نعيم السليتي، في نهاية هجمة 

سريعة لنسور قرطاج.
وعــادل جاملا كامبوس النتيجة ألجنوال في الدقيقة 73، بعد 

متابعة لكرة مرتدة من احلارس فاروق بن مصطفى.
وكــانــت بــدايــة اللقاء بطيئة مــن قبل منتخب تــونــس، رغم 
أنه أتيحت له فرصة افتتاح النتيجة في الدقيقة الثالثة، عن 
طريق نعيم السليتي، حني وجد نفسه وجها لوجه مع احلارس 

األجنولي.
لكن في الدقيقة 32، راوغ السليتي أمام املرمى، قبل أن تتم 
عرقلته، ليحتسب احلكم ركلة اجلـــزاء التي سجلها  يوسف 

املساكني، في الدقيقة 34، لتتقدم تونس )0-1(.
وكــادت أجنــوال أن تــدرك التعادل في الدقيقة 61، عن طريق 

جيرالدو، لكن تصويبته اخطأت مرمى فاروق بن مصطفى.
وجــاءت أول محاولة ملنتخب تونس في الشوط الثاني، في 
الدقيقة 65 عبر وجدي كشريدة، لكن تصويبة األخير جانبت 

مرمى احلارس األجنولي.
واستغل منتخب أجنوال األداء الضعيف لنسور قرطاج، لتعديل 

النتيجة في الدقيقة 73، عن طريق جاملا كامبوس، الذي استغل 
هفوة من احلارس فاروق بن مصطفى، ليسكن الكرة الشباك.

وكادت أجنوال أن تضيف الهدف الثاني، في أكثر من مناسبة، 
خصوصا عن طريق فريدي، إثر ركلة حرة في الدقيقة 75.

ولم تشهد بقية املباراة محاوالت هجومية واضحة، باستثناء 
تصويبة ليوسف املساكني في الوقت البديل )الدقيقة 1+90(، 
والتي انقض عليها حارس أجنــوال، لتنتهي املواجهة بالتعادل 

.)1-1(

فيما تباينت نتيجتا الفريقني فــي افتتاح 
مسيرتهما بالبطولة، كــان األداء الــذي قدمه 
منتخبا مصر والكونغو الدميقراطية هو األكثر 

إثارة للجدل، حيث ال يرتقي ملستوى كليهما.
ــذا، لــن تــكــون النتيجة هــي كــل مــا يهم  ــه ول
الفريقني عندما يلتقيان الــيــوم األربــعــاء على 
إستاد »القاهرة« الدولي، في اجلولة الثانية من 
مباريات املجموعة الثانية بالدور األول لبطولة 
كأس أمم أفريقيا »كان 2019« املقامة حالياً في 

مصر.
واستهل املنتخب املصري رحلة البحث عن 
اللقب الثامن له في تاريخ البطولة بفوز هزيل 1-
0 على منتخب زميبابوي في املباراة االفتتاحية 

للبطولة.
وفي املقابل، خسر املنتخب الكونغولي 2-0 
أمام نظيره األوغندي في املباراة األخرى بنفس 
املجموعة، لتكون صدمة كبيرة لــه فــي بداية 

مشواره بالبطولة.

لكن العامل املشترك بني الفريقني املصري 
والكونغولي في اجلولة األولــى كان تقدمي أداء 
أدنــى من املستوى املعهود، ليصبح الفريقان 
مطالبني بتقدمي أداء مميز في مباراة الغد بخالف 

حاجة كل منهما للفوز.
وفي ظل قوة الفريقني واألسلحة التي ميتلكها 
كــل منهما، يبدو مــن الصعب التكهن بنتيجة 
املــبــاراة. ويسعى منتخب »الفراعنة« لتحقيق 
الفوز الثاني على التوالي في املجموعة لضمان 

التأهل إلــى دور 16، بغض النظر عــن نتائج 
باقي مباريات املجموعة، فيما يحتاج املنتخب 
الكونغولي إلى الفوز إلنعاش آماله في التأهل 

إلى الدور الثاني.
ويستحوذ »الفراعنة« على الرقم القياسي 
لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 7 ألقاب، كان 
آخرها في 2010 بأنغوال، فيما تــوج املنتخب 
الكونغولي باللقب مــرتــني فــي عــامــي 1968 

و1974.

جانب من تدريبات املنتخب املصري استعدادا ملواجهة الكونغو

بيان جديد بشأن تذاكر 
مباريات أمم إفريقيا

رفضت شركة تذكرتي املصرية املسؤولة عــن حجز تذاكر 
مباريات بطولة كأس األمم األفريقية 2019، تعطيل العمل بنظام 
بطاقة املشجع في النسخة احلالية للكان، التي تقام في مصر حتى 

19 يوليو املقبل.
وأصــدرت الشركة بياناً رسمياً أكــدت خالله أن دخــول كافة 
اإلستادات التي تستضيف بطولة كأس األمم األفريقية غير متاح 

. »Fan ID« بدون تواجد تذكرة املباراة مصحوبة ببطاقة املشجع
وأضافت: »التذكرة التي مت بيعها تكون مرتبطة على النظام 
اإللكتروني ببطاقة املشجع الذي حجز التذكرة فهما معاً مبثابة 
تصريح للمشجع بعبور بوابات اإلستاد، خاصة وأنه مت رصد عدة 
حاالت حصل فيها املشجع على تذكرة من آخرين سواء عن طريق 
الشراء النقدي أو في صورة هدية وتوجه بها لإلستاد دون أن تكون 
مربوطة إلكترونيا ببطاقة املشجع اخلاصة به مما ترتب عليه 

صعوبات في إتاحة الدخول لهؤالء املشجعني«.
وأوضحت أنه في حالة ضبط مثل تلك احلاالت فإنه لن يسمح 
للمشجع بالدخول وسيتم اتخاذ اإلجراءات اإلدارية املناسبة والتي 

قد متتد إللغاء بطاقة املشجع متاماً.
ــرددت حــول تعطيل العمل بنظام بطاقات  وكانت أنباء قد ت
املشجعني جلــذب احلــضــور اجلماهيري فــي مباريات البطولة 

القارية.

أياكس أمستردام يضم 
برومس من إشبيلية في 

عقد ميتد خلمس سنوات
بدأ أياكس أمستردام في إنفاق بعض أرباحه التي جناها من 
بلوغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم املوسم 
املاضي وبيع فرينكي دي يوجن لبرشلونة بضمه العب منتخب 
هولندا كوينسي برومس من أشبيلية في صفقة قد تصل إلى 17.2 

مليون يورو )19.58 مليون دوالر(.
وأعلن نادي أياكس أنه دفع في البداية مبلغ 15.7 مليون يورو 

لضم برومس الذي وقع على عقد ميتد خلمس سنوات.
وستعيد هــذه الصفقة املهاجم البالغ من العمر 27 عاما إلى 
النادي الذي شهد بدايته والذي صعد من أكادميية الناشئني فيه قبل 
أن يتم بيعه ليحقق الطفرة الكبيرة في مستواه في ناديي تفينتي 
وجو أهيد ايجلز عندما كان إيريك تن هاج مدرب أياكس يتولى 

املسؤولية هناك.
وانتقل برومس، الذي خاض 38 مباراة دولية مع هولندا، إلى 
سبارتاك موسكو في 2014 ثم إلى اسبانيا في العام املاضي حيث 

كان يرتبط بعقد حتى 2023.
وفاز أياكس بالثنائية احمللية في هولندا والتي تضم الدوري 
والكأس وبلغ الــدور قبل النهائي بــدوري أبطال أوروبــا وهو ما 

ضمن للفريق ايرادات تقدر بنحو 90 مليون يورو.
وذكرت تقارير هولندية أن الهدف املقبل ألياكس هو ضم ستيفن 

بيرخفني )21 عاما( من الغرمي ايندهوفن.

أنتيتوكومبو ثاني أوروبي 
يفوز بجائزة أفضل العب 

بدوري السلة األميركي
أصبح يانيس أنتيتوكومبو عمالق ميلووكي باكس ثاني العب 
أوروبي فقط ينال جائزة أفضل العب في املوسم بدوري كرة السلة 

األمريكي للمحترفني.
يانيس أنتيتوكومبو العب ميلووكي باكس في صورة مع جائزة 
أفضل العب في املوسم بدوري كرة السلة األمريكي للمحترفني يوم 

االثنني. صورة لرويترز من يو.إس.إيه.توداي سبورتس.
وحصل الالعب اليوناني البالغ عمره 24 عاما على هذا اللقب 

البارز خالل حفل توزيع جوائز املوسم في كاليفورنيا.
وكــان الالعب األوروبــي الوحيد اآلخــر الــذي نال اجلائزة هو 
األملاني نيرك نوفيتسكي خالل اللعب مع داالس مافريكس موسم 

.2007-2006
ونال أنتيتوكومبو اجلائزة بعد منافسة مع الثنائي بول جورج 
العب أوكالهوما سيتي ثاندر وجيمس هــاردن العب هيوستون 

روكتس الفائز بجائزة املوسم السابق.
وبلغ متوسط الالعب اليوناني في املباراة الواحدة هذا املوسم 
تسجيل 27.7 نقطة ومتابعة 12.5 كرة مرتدة ومترير 5.9 كرة 
حاسمة ومنع 1.5 رمية وخطف 1.3 كرة من املنافسني على مدر 

72 مباراة.
ونافس أنتيتوكومبو على جائزة أفضل مدافع أيضا لكنها ذهبت 

إلى رودي جوبرت العب يوتا جاز للعام الثاني على التوالي.
واكتسح لوكا دونتشيتش العب مافريكس البالغ عمره 20 عاما 
جائزة أفضل العب شاب وحصل على 98 صوتا مقابل صوتني فقط 

للشاب تراي ياجن.
وحصل باسكال سياكام، الفائز مع تورونتو رابتورز بلقب 

الدوري األمريكي ألول مرة، على جائزة أفضل العب تطور مستواه.
وذهبت جائزة أفضل العــب بديل إلــى لو وليامز العــب لوس 

أجنليس كليبرز وحصل عليها للمرة الثالثة في مسيرته.
وفاز مايك بودنهولزر مدرب ميلووكي باكس على جائزة أفضل 
مدرب بعدما حقق 60 فوزا مقابل 22 هزمية في موسمه األول مع 

الفريق.

نوريتش سيتي يتعاقد مع 
املهاجم السويسري درميتش

تعاقد نوريتش سيتي مع يوسيب درميتش مهاجم منتخب 
سويسرا في صفقة انتقال مجانية من بروسيا مونشنجالدباخ 
حيث يتأهب الفريق للعودة ملنافسات الدوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم بعد صعوده مؤخرا.
ووقــع درميتش )26 عاما( عقدا لثالث سنوات بعدما قضى 
املواسم األربعة األخيرة مع مونشنجالدباخ كما ذاق خبرة اللعب 

في دوري أبطال أوروبا مع باير ليفركوزن.
وخــاض درميتش 32 مباراة دولية، حيث مثل سويسرا في 

بطولتني لكأس العالم، وسجل عشرة أهداف لبالده.
وهو ثاني صفقة يبرمها نوريتش قبل انطالق املوسم اجلديد 
بعد التعاقد مع باتريك روبرتس جناح مانشستر سيتي على سبيل 
اإلعــارة. وأبلغ درميتش موقع النادي على االنترنت ”السعادة ال 
تسعني باللعب في الدوري املمتاز. ال أطيق االنتظار الني سمعت 
الكثير من األشياء من زمالئي في املنتخب الوطني الذين لعبوا في 
الدوري املمتاز“. وتابع ”ستكون جتربة جديدة بالنسبة لي. أتطلع 
خلوض حتديات جديدة وأنا سعيد باالقتراب من اللعب في الدوري 

املمتاز. ال أطيق االنتظار“.
بدأ درميتش مسيرته مع زوريخ قبل االنتقال إلى نورمبرج في 
2013 حيث أنهى موسمه األول في دوري الدرجة األولى األملاني 

محتال املركز الثالث في قائمة الهدافني برصيد 17 هدفا.
وبدأ مشواره في املسابقات األوروبية مع ليفركوزن في موسم 
2014-2015 قبل االنتقال إلى مونشنجالدباخ في يونيو حزيران 

.2015

لقطة من مباراة تونس وأجنوال

تونس تستهل مشاركتها في »كان 
2019« بتعادل مخيب أمام أجنوال

افتتحت مالي مــشــوارهــا فــي كأس 
األمم األفريقية لكرة القدم بانتصار كبير 
)4-1( على موريتانيا، في اللقاء الذي 
جمعهما أول من أمس بإستاد السويس، 

ضمن املجموعة اخلامسة بالبطولة.
وتصدرت مالي املجموعة بـ3 نقاط 
ــن تونس  ــارق نقطتني ع ــف متقدمة ب
ــوال بعد تعادلهما 1-1 في وقت  وأجن
سابق الــيــوم ضمن املجموعة ذاتها، 
بينما ظلت موريتانيا، التي تشارك في 
البطولة ألول مرة في تاريخها، بدون 

نقاط.
وافتتح عبد الله ديابي أهداف مالي 

بتسديدة قوية بيسراه من عند حافة 
ــزاء في الدقيقة 37 قبل أن  منطقة اجل
يضاعف موسى ماريجا النتيجة من 
ــزاء قبل نهاية الــشــوط األول  ركلة ج

بدقيقة واحدة.
ـــراوري النتيجة -3  وجعل آدمــا ت
0 عندما راوغ أحــد املــدافــعــني وســدد 
بــيــســراه فــي مــرمــى سليمان إبراهيم 
حارس موريتانيا من عند حافة منطقة 

اجلزاء في الدقيقة 55.
وحاولت موريتانيا تقليص الفارق 
في الشوط الثاني وضغطت بشدة على 
مرمى جيجي ديارا حارس مالي، حتى 

جنــح احلسن العيد العــب بلد الوليد 
اإلسباني في تقليص الفارق من ركلة 

جزاء في الدقيقة 72.
وبعدها بدقيقتني راوغ البديل آدما 
تــراوري أحد املدافعني وأرسل تسديدة 
ــة البعيدة ملرمى  ــزاوي بــيــســراه فــي ال

إبراهيم.
وهــذه النتيجة األكبر في البطولة، 
التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو 

متوز املقبل، حتى اآلن.
وتلتقي مالي مع تونس في اجلولة 
الثانية يوم اجلمعة املقبل، بينما تلعب 

موريتانيا مع أجنوال في اليوم التالي.

فرحة العبي املنتخب املالي

مالي تقسو على موريتانيا برباعية 

الكونغو  أمام  مبكرا  التأهل  حلسم  يسعى  »الفراعنة«  إفريقيا..  أمم 

ميالنو وكورتينا 
دامبيتسو تستضيفان 

 2026 أوملبياد 
 فــازت مدينتا ميالنو وكورتينا دامبيتسو اإليطاليتان بحق 
استضافة دورة األلعاب الشتوية 2026 بعد تصويت أعضاء اللجنة 

األوملبية الدولية أول من أمس.
وحصل الــعــرض اإليطالي على 47 صوتا مــن أعــضــاء اللجنة 
األوملبية الدولية مقابل 34 صوتا للعرض السويدي الستضافة 

الدورة التي ستقام بعد سبع سنوات.
وأطلق فريق العرض اإليطالي العنان لفرحته عقب إعالن النتيجة 

من جانب توماس باخ رئيس اللجنة األوملبية الدولية.
وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء اإليطالي ”إنه انتصار 

إليطاليا وللمستقبل والرياضة.
”نتقدم بالشكر لكل من وضعوا ثقتهم دون تردد خاصة البلديات 

واملناطق اإليطالية. ونبدي األسف لكل من سلم الراية مبكرا.
”نتحدث عن مبلغ ال يقل عن خمسة مليارات )يــورو( و20 ألف 
وظيفة باإلضافة إلى العديد من الطرق واملرافق الرياضية اجلديدة. 
سنؤكد تفوقنا وسنظهر قدراتنا أمــام العالم كله من خالل تنظيم 

األوملبياد الشتوي“.
والعرضان هما الوحيدان املتبقيان عقب انسحاب مدن سيون 
السويسرية وسابورو اليابانية وجراتس النمساوية وكاجلاري 
الكندية من سباق االستضافة وذلك بسبب التكلفة وحجم الدورة 

األوملبية.
واستبعدت اللجنة األوملبية الدولية أرضروم التركية من السباق 

على الترشح.
وقال رئيس اللجنة األوملبية الدولية عقب إعالن النتيجة ”نقدم 
التهنئة إلى عرض ميالنو وكورتينا. ميكننا أن نتطلع إلى أوملبياد 
شتوي متميز ومستقر في واحدة من الدول العريقة في الرياضات 

الشتوية.
”الوعي واحلماس اللذان أبداهما اجلمهور اإليطالي إلى جانب 
اخلبرة في اإلدارة كلها عوامل قادرة على إيجاد أجواء مثالية ألفضل 

الرياضيني في العالم“.
”سنساهم مببلغ 925 مليون دوالر من أجل إجناح األوملبياد. هذا 
املبلغ سيساعد بنسبة كبيرة في التجهيزات وسيكون عنصرا مهما 

في الشراكة الرائعة مع مدينتي ميالنو وكورتينا.
وتقدر ميزانية تنظيم األوملبياد بنحو 1.7 مليار دوالر وفقا 

للعرض. لكن هذا ال يشمل مشاريع البنية التحتية.
وقــال بــاخ إن الدعم الشعبي القوي كــان عامال حاسما إذ أظهر 
استطالع رأي أجرته اللجنة األوملبية الدولية أن أكثر من 80 في املئة 
من اإليطاليني يؤيدون استضافة بالدهم األلعاب األوملبية في 2026 
مقابل نسبة تزيد على 50 في املئة بقليل من السويديني دعمت العرض 

املشترك من مدينتي ستوكهولم وآر.


