
�أكد مدرب ليفرب��ول يورغن كلوب �أن جميع 
ظه��ور  م�سوؤولي��ة  يتحمل��ون  �لالعب��ن 
�لدف��اع ب�س��كل متو��س��ع بينم��ا ي�ستعد 
لتجهي��ز �ملد�ف��ع �لكام��روين 
جويل ماتيب ملو�جهة 
�ساوثامبتون 

يف 
ب  ي��ا �إ

نهائ��ي  قب��ل 
�لأندية  كاأ�س ر�بط��ة 

�لإجنليزي��ة �ملحرتف��ة لك��رة 
�لقدم �ليوم �لأربعاء.

و��ستقب��ل ليفربول 3 �أه��د�ف يف �أنفيلد 
للم��رة �لثاني��ة فقط حتت قي��ادة كلوب 
�سيت��ي  �سو�ن��زي  �أم��ام   2-3 ليخ���ر 
�ملتعرث يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز، 
ويرت�ج��ع للمرك��ز �لر�ب��ع بف��ارق 10 

نقاط عن ت�سيل�سي �ملت�سدر.
رف���س  �لأمل��اين  �مل��درب  لك��ن 
�ل�ست�س��الم ووع��د "بالقتال على كل 
�س��يء" يف ظ��ل �لرغب��ة يف �لع��ودة 
للمناف�س��ة يف �ل��دوري وتقدمي نف�س 
�لأد�ء �لذي جعل��ه يتاألق يف �لن�سف 

�لأول من �ملو�سم.
وقال كلوب: "�خلطاأ �لأخر �أحيانًا يكون 
م��ن �حلار���س �أو �ملد�فع لك��ن يف معظم 
�لأحيان يكون م�سوؤولية 7 �أو 8 لعبن، 

�لأمر ل يتعلق بالعب و�حد".

و�أ�ساف: "من �لو��سح �أننا 
�أخطاأنا ويجب �أن نتطور 
�إذ� كان ح��ل كل  حق��ًا، 
�مل�سكالت يرتبط مبجرد 
�لتعاقد م��ع لعب و�حد 
ف��اإين �ساأك��ون �ساذجًا 

لو مل �أفعل ذلك".
ول��������م يخ���س�����ر 
�أي  ليفرب��ول 
مع  مب��ار�ة 
د  ج������و و
ت�����ي��ب  ما
م��������ن  و
ج��ح  ل��مر �
�أن ي���ع��ود 
�ل����مد�ف��ع 

�لكامروين 
للت�سكيل��ة 

م  لي�����������و �
�لأرب��ع�����اء، 
تعافي��ه  بع��د 
�لإ�ساب��ة  م��ن 
ع��ن  و�حلدي��ث 
وج��ود م�سكالت 
تتعل��ق باعتذ�ره 
�للعب  ع��دم  ع��ن 

مع بالده.

�أبدى لعبو �ملنتخب �لتون�سي �سعادتهم بالفوز 
�لكب��ر عل��ى زميباب��وي 2-4، �سم��ن �جلول��ة 
�لثالث��ة م��ن مناف�س��ات �ل��دور �لأول للمجموعة 
�لثاني��ة، موؤكدي��ن يف نف�س �لوق��ت قدرتهم على 
�لذهاب �إىل �أدو�ر متقدمة يف كاأ�س �أمم �أفريقيا.

و�سم��ن ن�س��ور قرط��اج �لتاأه��ل �إىل �ل��دور ربع 
�لنهائ��ي بحجزهم �ملركز �لث��اين يف �ملجموعة 
�لثاني��ة، لي�ربو� موع��د� مع منتخ��ب بوركينا 

فا�سو يف �لدور �لقادم.
وقال جن��م �ملنتخب يو�س��ف �مل�ساكني �ساحب 
�لهدف �لثاين يف ت�ريحات عقب �ملبار�ة : "يف 
�ملباريات �لث��الث قدم �ملنتخب م��ردود� جيد�، 
كان ينق�سن��ا �لنت�س��ار يف �ملبار�ة �لوىل �سد 

�ل�سنغال".
وتاب��ع �مل�ساكن��ي: "كن��ا م�ستعدي��ن كم��ا يجب 
للمب��ار�ة و�سلنا يف ع��دة منا�سب��ات �إىل مرمى 

�ملناف�س، نعتقد �أن �لقادم �سيكون �أف�سل".
وق��ال �حلار���س ر�م��ي �جلري��دي �ل��ذي �س��ارك 
�أم�س بدي��ال للحار���س �مل�ساب �أمي��ن �ملثلوثي: 
"�لت�سجيل مبكر� �سهل علينا �ملبار�ة لذلك ح�سل 

بع���س �له��دوء يف �ل�س��وط �لث��اين، نحت��اج �إىل 
�لرتكيز ل�سمان �لرت�سح �سد بوركينا فا�سو".

وكان��ت تون���س بطلة �أمم �أفريقي��ا يف 2004 قد 
خ�رت �ملبار�ة �لوىل �سد �ل�سنغال 2-0، رغم 
�سيطرتها �لو��سحة قب��ل �أن تتد�رك �سد �جلز�ئر 
بفوز ثمن 1-2، وت�سمن �لتاأهل بعد �لفوز على 

زميبابوي.
و�نته��ت م�سرة �ملنتخ��ب �جلز�ئ��ري يف بطولة 
ف��وز،  �أي  ُيحق��ق  �أن  دون  �أفريقي��ا  �أمم  كاأ���س 
بتعادله �أمام �ملنتخب �ل�سنغايل بهدفن يف كل 
�سبك��ة حل�س��اب �ملرحلة �لأخرة م��ن �ملجموعة 

�لثانية.
حتى �لفوز �أمام �ل�سنغال مل يكن ليوؤهل �ملنتخب 
�جلز�ئ��ري بالنظر �إىل فوز تون�س على زميبابوي 
يف �ملب��ار�ة �لأخرى )4/2(، حي��ث كانت �آمال 
»�خل���ر« تتعلق يف حتقيق �لفوز على �ل�سنغال، 
مع خ�س��ارة تون���س �أم��ام زميبابوي م��ع �لأخذ 

بعن �لعتبار فارق �لأهد�ف مع زميبابوي.
دون  �ملو�جه��ة  �ل�سنغ��ايل  �ملنتخ��ب  ودخ��ل 
عنا�ره �لأ�سا�سية بع��د �سمانه �لتاأهل ملرحلة 

�أول  يف  بفوزي��ن  كمت�س��در  �ملغل��وب  خ��روج 
مرحلت��ن، لي�سعد ملو�جه��ة �لكامرون يف دور 
�ل�18، يف حن �ستو�ج��ه تون�س �لثانية منتخب 

بوركينا فا�سو.
وجنح��ت �جلز�ئ��ر يف �أخ��ذ �لأ�سبقية عن��د حلول 
�لدقيق��ة �لعا���رة ع��ر �إ�س��الم �سليم��اين، �لذي 

ترج��م بطريقة ر�ئع��ة على �لطائر ك��رة عر�سية 
منوذجي��ة �أر�سله��ا له �سفي��ان حني م��ن �لرو�ق 

�لأي�ر د�خل �ل�سباك.
ومل ي�سهد مرمى �حلار���س �جلز�ئري مليك ع�سله 
�أي تهدي��د حتى �لدقيق��ة 20، و�لتي �سهدت كرة 
خط��رة يف عم��ق دفاع��ات �خل���ر، خ��رج لها 

ع�سله يف �لوقت �ملنا�سب.
لك��ن ع�سل��ه مل يح�سن �لت�رف قب��ل دقيقة على 
نهاية �ل�سوط �لأول، مع ت�سويبة من على حدود 
منطق��ة �جل��ز�ء من بابا دي��وب �ل��ذي تابع كرة 
مبع��دة من �ملد�فع عي�سى مندي بت�سديدة �سكنت 

�سباك �حلار�س �لثاين للمنتخب �جلز�ئري.
ويف �ل�س��وط �لث��اين، وحتدي��ًد� عن��د �لدقيقة 52 
�أع��اد �سليماين �لتقدم للمنتخ��ب �جلز�ئري للمرة 
�لثاني��ة بع��د �أن حت�س��ل على ك��رة عر�سية هذه 
�مل��رة م��ن �ليمن ع��ن طري��ق زميل��ه يف لي�سرت 
�سيت��ي ريا���س حم��رز، ��ستلمه��ا �سليم��اين على 

�سدره بطريقة جيدة قبل �أن ي�سكنها �ل�سباك.
تق��دم �جلز�ئ��ر مل يدم �سوى دقيق��ة و�حدة، حن 
جنح �ملهاج��م �ملخ�رم مو�س��ى �سو يف �إطالق 

ت�سويبة قوية من على حدود منطقة �جلز�ء، 
��ستقرت على مين �حلار�س ماليك ع�سله.

وعر لعب��و �ملنتخب �جلز�ئري لك��رة �لقدم عن 
�أ�سفه��م خلروجه��م م��ن �ل��دور �لأول لنهائي��ات 
كاأ���س �أمم �إفريقي��ا �ملقام��ة حالي��ا باجلاب��ون، 
موؤكدين عزمهم على ت�سحي��ح �لأخطاء للظهور 

بوجه �أف�سل يف �مل�ستقبل.
وقال �ملهاجم �إ�سالم �سليماين، �لذي �سجل هديف 
منتخب بالده يف �ملبار�ة �لتي تعادل فيها �أمام 
�ل�سنغ��ال 2-2 يف خت��ام مباري��ات �ملجموعة 
�لثاني��ة، "قدمنا كل ما منل��ك لإ�سعاد �جلماهر 
�جلز�ئري��ة ومل نق�ر �إطالق��ا، كان يتعن علينا 
�لف��وز يف �ملب��ار�ة �لأوىل �أم��ام زميبابوي لكن 

ذلك مل يحدث".
وقال يا�سن بر�هيمي، لع��ب بورتو �لرتغايل، 
�إن م�سوؤولية �لإق�ساء يتحملها �لالعبون، م�سر� 
�إىل �أ�سباب و�أ�سياء �أخرى مل يحددها، مل ينجحو� 

فيها.
وذك��ر بر�هيمي �أنه ي�سع��ر بخيبة �أمل �جلماهر، 

متمنيا �أن يكون �لفريق �أف�سل يف �مل�ستقبل.
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ك�سف جنم نادي �ملين��اء عمار عبد �حل�سن، عن 
خطة م��درب �لفري��ق �لروماين �ي��و�ن مارين يف 
�لن�سف �لثاين من �لدوري، فيما �أو�سح �أن فريقه 
وق��ع يف بع�س �لخط��اء �لتكتيكية �لتي �دت �إىل 

هزميته يف مبار�ة �ل�رطة بهدف دون رد.
وقال عبد �حل�سن يف ت�ريح متلفز بعد �ملبار�ة 
�إن "�لفريق قدم مبار�ة جيدة �أمام فريق �ل�رطة، 
ولك��ن هذ� حال كرة �لق��دم"، مبينًا �أن "�لفريقن 
قدم��ا مبار�ة جي��دة ونب��ارك لل�رط��ة على هذ� 

�لنت�سار".
 و�أ�س��اف "كانت لدينا بع�س �لخطاء �لتكتيكية 
يف �ملب��ار�ة، ولكن م��درب �لفريق �ي��و�ن مارين 
ي�سع��ى �ىل جتاوزه��ا يف �ملباري��ات �ملقبلة من 

�لدوري �لعر�قي �ملمتاز". 
وتاب��ع �أن "فري��ق �مليناء د�ئما م��ا يعتمد على 

��سل��وب �ل�سغ��ط �لع��ايل ولكنه مل ي�ستخ��دم هذ� 
�حل��ل يف مب��ار�ة �ل�رط��ة، وعلين��ا �ن نفكر يف 

�ملبار�ة �لقادمة و�سنطوي �ملرحلة �لوىل".
وتاب��ع عبد �حل�سن �أن "�مل��درب �سيعتمد ��سلوب 
جدي��د يف مرحل��ة �لإي��اب لن��ه ميتل��ك �كرث من 
مهاج��م و�ك��رث م��ن خيار، ف�س��اًل ع��ن جاهزية 
�حلار���س ن��ور �س��ري �ل��ذي ي�ستع��د لل�سارك��ة 

�ي�سًا".
يذك��ر �أن عمار عبد �حل�سن يع��د من �برز لعبي 
فري��ق �ملين��اء وي�س��كل ثالثي��ًا خط��ر�ً يف خ��ط 

�لهجوم مع علي ح�سني وحممد �سوكان.

�أج��رت وكال��ة �لأنب��اء �لإ�سباني��ة مقابل��ًة م��ع 
�لر�زيلي لوي��ز فيليبي �سك��ولري، �ملدير �لفني 
�ل��ذي ق��اد منتخب ب��الده �سابقًا للق��ب مونديال 
2002 يف كوري��ا �جلنوبية و�لياب��ان، و�لفائز 
ب�24 لقبًا عل��ى مد�رم�سرت��ه �لتدريبية �ملمتدة 
من��ذ 35 عامًا وحت��ى �لآن، و�لذي يتو�جد حاليًا 
يف من�س��ب مدرب ن��ادي جو�جنت�س��و �إيفرجر�ند 
�ل�سين��ي، حي��ث ك�س��ف عن وجه��ة نظ��ره ب�ساأن 

�لالعب �لف�سل ف �لعامل.
هم��ا  ومي�س��ي  "رونال��دو  �إن  �سك��ولري  وق��ال 
�لأف�س��ل حاليًا، �إذ يتناف�س��ان على جائزة �أف�سل 

لع��ٍب يف �لعامل �سنويًا، ولكنن��ي �أعتقد �أن نيمار 
�سيك��ون يف م�ستو�هما �حلايل يف غ�سون عامن 
فق��ط م��ن �لآن، فهو �أح��د �أف�سل �لالعب��ن �لذين 
دربته��م يف م�سرت��ي و�سيف��وز بالك��رة �لذهبية 

يومًا ما".
و�أ�س��اف "عموم��ًا، رونال��دو يبق��ى �لأف�سل يف 
�لع��امل بالن�سبة يل لأنه �أ�سبح كذلك بالفعل، فهو 
يتدرب يوميًا ويكر���س نف�سه متامًا من �أجل ذلك 
�لغر�س، بطريق��ٍة خمتلفٍة عن �أي لعٍب �آخر، وقد 
فر�س موهبته -�مُلكت�سبة- على �جلميع، بعك�س 

مي�سي �لذي �كتفى مبوهبته �لفطرية".

نجم الميناء يكشف عن خطة مدرب 
السفانة في المباريات المقبلة

سكوالري: نيمار بدأ يزيح رونالدو وميسي عن عرشهما

�ل�س��وط �لول �سه��د تناف�س��ًا �سدي��د�ً بن �لفريق��ن، وكان 
�حلذر ي�سود عل��ى �د�ء �لفريقن، وهجمات �لفريقن قليلة 
ج��د�ً، فلم يتمكن �أي منهما من �لو�سول �ىل �ل�سباك، �إل �إن 
�ل�س��وط �لثاين �سه��د �لعديد من �لهجم��ات خا�سة من قبل 
�ل�رطة �لذي �إ�ستطاع من �لو�سول �ىل �ل�سباك يف �لدقيقة 
�ل���59 بر�أ�سي��ة جا�سم حممد، �لذي �أ�ستغ��ل عر�سية متقنة 

من �أجمد وليد.
وبهذ� �لإنت�سار و��سل �ل�رطة �سغطه على فرق �ل�سد�رة 
حيث و�سل �ىل �لنقط��ة �ل�33 لرتقي �ىل �ملركز �خلام�س 
بالت�س��اوي م��ع �لطلب��ة، فيم��ا جتم��د ر�سيد �ملين��اء عند 

�لنقطة �ل�32 يف �ملركز �ل�ساد�س.
ويف بقي��ة �ملو�جه��ات و��س��ل �ل��زور�ء �سل�سل��ة نتائج��ة 
�لإيجابي��ة، بتغلبه عل��ى ز�خو باربعة �أه��د�ف لهدف، يف 

�ملبار�ة �لتي جمعت �لفريقن على ملعب �ل�سعب �لدويل.
�أبناء �خلابور باغتو� �لزور�ء يف بد�ية �ملبار�ة، و�أ�ستطاعو� 
من زيارة �سباك حممد كا�سد يف �لدقيقة �ل�11 عن طريق 
ح��امت زيد�ن، لينتف�س بعدها �ل��زور�ء ويندفع �ىل �لمام، 
و�إ�ستط��اع من تعديل �لنتيجة يف �لدقيقة �ل�28 عن طريق 
هد�ف��ه عالء عب��د �لزهرة، ولك��ن �لنو�ر���س رف�سو� دخول 
غ��رف �ملالب�س وهم متعادلن، ليعود عبد �لزهرة وي�سجل 
�لهدف �لثاين يف �لدقيقة �ل�45 و�لخرة من �ل�سوط �لول.
يف �ل�س��وط �لث��اين �سيطر �ل��زور�ء بالط��ول و�لعر�س على 
جمري��ات �ملب��ار�ة، وز�دو� م��ن هجماته��م عل��ى مرم��ى 
�خل�س��م، لي�سجل ع��الء مهاوي �لهدف �لثال��ث يف �لدقيقة 
�ل���60، ليجري ع�سام حمد تغير�ت��ه وقام باإ�ر�ك �أجمد 
كل��ف، �ل��ذي �أح��رز هدفه �لول م��ع �لنو�ر���س يف �لدقيقة 

�ل�78، ليختتم مهرجان �هد�ف فريقه.
وبهذ� �لنت�سار و��سل �ل��زور�ء �سل�سلة �إنت�سار�ته وو�سل 
�ىل �لف��وز �خلام���س عل��ى �لت��و�يل، لي�سي��ق �خلن��اق على 

�ملت�س��در �لنفط ويبقي على فارق �لنقطة �لو�حدة بينهما، 
فيم��ا �إ�ستقر ز�خو يف �ملركز �ل���18 بالت�ساوي مع متذيل 

�لرتتيب فريق �ل�سماوة.
و�إ�ستط��اع فري��ق �لق��وة �جلوي��ة م��ن �لع��ودة �إىل �سك��ة 
�لنت�سار�ت وف��ك �لنح�س �لذي كان يالزمه يف مبارياته 
�لثالث �لخرة، حيث متكن من �لفوز على �حلدود بخم�سة 
�ه��د�ف لهدف��ن، يف مو�جه��ة �إحت�سنه��ا ملع��ب �ل�سع��ب 

�لدويل.
�ل�سق��ور �إنتظرو� خم�س دقائق فق��ط، حتى متكن حمادي 
�أحم��د م��ن �لتوقيع عل��ى �له��دف �لول، وبعده��ا بن�سف 
�ساع��ة �ساع��ف �أجم��د ر��سي �لنتيج��ة لل�سق��ور باإحر�زه 
�له��دف �لثاين، لينته��ي �ل�سوط �لول به��ذه �لنتيجة، ويف 
�ل�س��وط �لث��اين حفز �مل��درب ع��ادل نعمة لعب��ي �حلدود 
للخروج من دفاعاتهم، ولكن عماد حم�سن عاقبهم بهدف 
ثال��ث يف �لدقيقة �ل�46، �إل �إن لعبي �حلدود مل ي�ست�سلمو� 
و�أح��رزو� �له��دف �لول عن طريق �إمبو م��ن عالمة �جلز�ء 

يف �لدقيق��ة �ل�57، قب��ل �أن يقل�س زميل��ه م�سطفة حممد 
�لفارق �ىل هدف وحيد بت�سجيله �لهدف �لثاين يف �لدقيقة 

�ل�64.
بعدها �سعر با�س��م قا�سم بخطورة �ملوقف ورمى باأور�قه، 
لي�سجل �ل�سقور جمدد�ً عن طريق �سامال �سعيد يف �لدقيقة 
�ل���68، قب��ل �أن يختت��م حم��ادي �حمد �ه��د�ف فريقه يف 
�لدقيق��ة �ل���89 ، بركلة ج��ز�ء كانت م�سابه��ة للتي نفذها 
جنم��ا بر�سبون��ة مي�سي ونيم��ار، لينته��ي �للق��اء بخم�سة 

�أهد�ف لهدفن.
ويف بقي��ة �ملباريات �إنت���ر �ملت�سدر �لنف��ط على �مانة 
بغ��د�د به��دف جنمه �أمي��ن ح�س��ن يف �لدقيقة �ل���30 من 
عالم��ة �جل��ز�ء، فيم��ا تغل��ب نفط �جلن��وب عل��ى �ل�سماوة 
بثالثة �هد�ف له��دف، و�إ�ستطاع �لطلب��ة �إجتياز �لكهرباء 
بهدف��ن نظيفن، بينما تغل��ب �لنجف على �حل�سن بهدف 
نظي��ف، وو��سل نفط �لو�س��ط تاألقه ليهزم �لبحري بهدفن 

لهدف.

�أك��د �أ�سط��ورة كرة �لق��دم �لأرجنتيني �ل�سابق، دييغ��و �أرماندو 
مار�دون��ا، �أن كرة �لقدم يف بالده تر�جع��ت خطوة �إىل �لور�ء، 
وتوق��ع عدم تتويج ر�ق�سي �لتانغ��و ببطولة كاأ�س �لعامل �سو�ء 

مع جنم �لفريق ليونيل مي�سي �أو بدونه.
و�نتق��د مار�دون��ا يف ت�ريح��ات �سحفية م�س��وؤويل �لحتاد 
�لأرجنتيني لكرة �لقدم، كما �أ�سار �إىل �أن رئي�س �لحتاد �لدويل 

للعبة )فيفا(، جياين �إنفانتينو، ميكنه �أن يعاقب بالده.
و�أ�س��ار : "ل يجب �أن يدفع مي�س��ي ثمن جميع �لكو�رث وجميع 
ما فعل��ه ل�سو�س �لحت��اد �لأرجنيتي لكرة �لق��دم"، مبينًا �أن 
"من يتولون م�سوؤولية �حتاد بالده للعبة ل يدركون كيفية حل 

�مل�سكالت �ملتعلقة بالكرة �لأرجنتينية".
و�أ�ساف �أن "فيفا ميكنها �أن تعلق ع�سوية �لحتاد �لأرجنتيني 

نظر�ً لالأزمة �لتي مير بها، معربًا عن قلقه حيالها".

مارادونا: األرجنتين لن تتوج 
بالمونديال سواء مع ميسي أو من دونه

اأختتمت مباريات اجلولة 
الـ19 واالخرية من 

املرحلة االوىل للدوري 
املمتاز بفوز �صعب لفريق 
ال�صرطة على �صيفه امليناء 

بهدف دون رد يف القمة 
اجلماهريية التي جمعت 

الفريقني على ار�صية 
ملعب ال�صعب الدويل.

محمد خليل

�أك��د م��درب ن��ادي �ل�رط��ة حمم��د يو�س��ف، �أن 
�لروح �لعالية لالعب��ي �لقيثارة كانت هي �ل�سبب 
يف  �ل�رط��ة  ن��ادي  �أد�ء  حت�س��ن  يف  �لرئي�س��ي 
�ملو�جهات �لخرة، معربًا عن �أمله يف �ل�ستمر�ر 

على هذ� �ملنو�ل حتى نهاية �لدوري �ملمتاز.
وقال يو�س��ف يف ت�ريحات متلفزة �أن "�ل�رطة 
حق��ق فوز�ً مهم��ًا على �ملين��اء يف ختام �ملرحلة 
�لوىل"، مبين��ًا �أن��ه "در���س فريق �ملين��اء ب�سكل 
جيد خ�سو�سًا يف �آخر ثالث مباريات، �سو�ء �مام 

�لطلبة �و �لنجف �و نفط �لو�سط".
و�أ�س��اف "لعبن��ا بال�سلوب �ملنا�س��ب و��ستطعنا 
م��ن �إغ��الق منت�سف �مللع��ب، لن��ه كان يتوجب 
عدم �عطاء �مل�ساحات لالعبي �ل�سفانة، خ�سو�سًا 
بوج��ود علي ح�سني وعم��ار عبد �حل�سن وحممد 

�سوكان يف خط �لهجوم".
و�أو�سح "��ستطعنا من فر�س ��سلوبنا يف �ملبار�ة 

ونف��ذو�  �ملطل��وب  �مل�ست��وى  قدم��و�  و�لالعب��ن 
�لتعليم��ات، م��ن خ��الل �قف��ال �مل�ساح��ات �مام 
�ملين��اء يف �لدف��اع، ويف نف���س �لوق��ت مو��سلة 
�لهجم��ات �ىل �لم��ام، م��ن خالل من��اور�ت عبد 

�لقادر طارق وجا�سم حممد".
و�أك��د �مل��درب �مل���ري �أن "�ل�رط��ة ي�ستخ��دم 
�ل�سل��وب �لذي يتاح لنا يف �لف��رتة �حلالية طبقا 
للمعطي��ات، وكل مب��ار�ة مهم��ة لف��رق �ملقدم��ة، 
فاجلميع يزحف �ىل �لمام، خ�سو�سا �لفرق �لتي 

تناف�س على لقب �لبطولة".
وتاب��ع "�أمتن��ى �أن ي�ستم��ر �لالعب��ن عل��ى ه��ذ� 
�ملن��و�ل و�لتطور يف �لد�ء، و��سك��ر جميع لعبي 
�لفري��ق لنه��م لعبو� ب��روح عالية"، لفت��ًا �إىل �أن 
�آخر خم�س  "�لالعب��ن لعبو� ب��روح خمتلف��ة يف 
مباري��ات وظه��رو� ب�س��كل خمتل��ف ع��ن بد�ي��ة 

�لدوري، وهذ� هو �ر فوز �ل�رطة".

تونس ترفع راية التحدي أمام بوركينا فاسو ووداع خجول للجزائر أمام بدالء السنغال في أمم أفريقيا

محمد يوسف: روح الالعبين العالية غيرت 
من أداء الشرطة في المباريات األخيرة

كأس االمم االفريقية الغابون 2017
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كلوب: الجميع يتحملون مسؤولية تراجع 
دفاع ليفربول

حصاد الجولة األخيرة من دوري الكرة


