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ذك��رت هيئ��ة �لإذ�عة �لربيطانية "بي.بي.�س��ي"، �أن م��درب توتنهام 
هوت�س��بري، ماوري�س��يو بوكيتينو، يريد �لبقاء مع �لن��ادي ل�20 عامًا 

مقبلة، ورمبا ينهي م�سريته يف �لنادي �لو�قع يف �سمال لندن.
ونقل��ت هيئة �لإذ�عة �لربيطاني��ة عن بوكيتينو قوله: "يحدوين �لأمل 
و�أمتنى�أن �أكون هنا 20 عامًا، و�أن �أقرر �أن �تخلى �أو �أنهي م�س��ريتي 
هنا، �أنا يف غاية �لرتكيز هنا، و�أريد �أن �أ�س��اعد �لنادي يف حتقيق ما 

يرغب فيه تاريخيًا".
�أن��ا يف غاي��ة  و�أ�س��اف: "�س��يكون �لأم��ر ر�ئع��ًا، 

�ل�س��عادة لأن �أكون هنا، �أنا �س��عيد للغاية للعمل 
يف ظل هذ� �ل�سغط، وملا ل؟".

وياأم��ل بوكيتينو يف معادلة �لفرتة �لطويلة �لتي 
ق�ساها فينغر يف تدريب �آر�سنال قبل رحيله.

وت��وىل فينغ��ر تدري��ب �لغ��رمي �للندين لآر�س��نال 
مل��دة )22 عامًا(، قب��ل �أن يرحل يف نهاية 

�ملو�سم �ملا�سي.
وق��ال: "لكنن��ي ل �أعل��م و�أري��د �أن 

�أ�س��ال فينغ��ر يوما ما ب�س��اأن ما 
�إذ� كنت �أمتلك �لإمكانية، وهل 
�لت��ي  بالطريق��ة  كان �س��عيد�ً 

�أنهى بها م�سريته".

�أقر مدرب ريال مدريد، �سانتياغو �سولري، �أنه ل يفهم يف بع�ض �لأحيان طريقة 
عم��ل �لتحكي��م بالفيديو "فار"، وطالب بعد �جلدل �لذي ن�س��اأ ب�س��بب ركلة �جلز�ء 
�لتي مل حتت�س��ب للرب�زيلي فين�س��يو�ض �أمام ريال �سو�س��يد�د بتطبيق "قو�عد �أكرث 
و�سوحًا". و�حتج ريال مدريد على "فار" بعد خ�سارته يف �لدوري �لحد �ملا�سي 

�أمام ريال �سو�سيد�د.
وت�س��بب دفع �س��ريجيو ر�مو�ض و�س��قوط فين�س��يو�ض يف �إثارة لعبي ريال مدريد 
و�جله��از �لفن��ي للفريق، مم��ا دفع رئي���ض "�مللك��ي" فلورنتينو برييز لالت�س��ال 

برئي�ض �لحتاد لوي�ض روبيالي�ض.
وقال �س��ولري: "�لفار يقوم على �أن �لقو�عد و��س��حة، لو كانت و��س��حة �سنعرف 
مل��اذ� تطب��ق، ول��و كان��ت يف نف�ض �لن��وع م��ن �لألعاب. وف��رو� �ملعرف��ة للجميع 

للريا�سي وللم�سجع".
و�أ�س��اف: "كمتف��رج �أحيان��ًا ل �أفه��م طريق��ة عمله��ا، �إنه��م يقوم��ون باإدخالها 
و�س��يحتاجون وقتًا لكي ت�سبح مثالية، ما حدث ذلك �ليوم مل تكن �سكاوى ولكنه 

دفاع عن �أنف�سنا حق �أ�سيل".
ويبد�أ ��ستخد�م "�لفار" لأول مرة يف كاأ�ض �مللك يف دور ربع �لنهائي، حني يو�جه 

ريال مدريد ذهابًا ليغاني�ض بعد غد �لأربعاء على ملعب �سانتياغو برنابيو.

�ق��رتب مهاج��م بر�س��لونة، �لنج��م �لأرجنتيني ليونيل مي�س��ي، من 
حتطي��م رق��م قيا�س��ي جدي��د، مل ي�س��بقه �إلي��ه �أي لع��ب يف تاريخ 

�لدوري �لإ�سباين لكرة �لقدم.
�لثن��ني،  �س��جل،  �إن مي�س��ي  "ليجي��ت" �لنيج��ريي  وق��ال موق��ع 
هدف��ه �ل���399 يف �لليغا، ليقود بر�س��لونة لفوز �س��عب 1-2 على 

م�ست�سيفه خيتايف.
ومن��ح مي�س��ي �لتقدم للفري��ق �لكتالوين يف �لدقيق��ة 20 من ز�وية 

�سعبة بعدما �أنقذ �حلار�ض ديفيد �سوريا ت�سديدته �لأوىل.
ويف�س��ل هدف و�حد مي�س��ي ليبلغ 400 هدف يف تاريخ "�لليغا"، 

مما �سيجعله �أول لعب ي�سل لهذ� �لرقم.
وبل��غ  لعب��ون �آخرون، مثل �لربتغايل كري�س��تيانو رونالدو، 400 
هدف يف كل �لدوريات �لأوروبية، لكن ل �أحد منهم حطم هذ� �لرقم 

يف بطولة و�حدة.

كأس آسيا
"األحمر" العماني يصطدم بـ"الذئاب البيضاء" واليابان أمام تركمانستان في لقاء السهل الممتنع

اسود الرافدين يقتنصون فوزًا ثمينًا امام فيتنام في مستهل مشوارهم بكأس آسيا
�فتت��ح �ملنتخ��ب �لعر�قي م�س��ريته يف بطولة كاأ�ض �آ�س��يا 
2019 بفوز �سعب على نظريه �لفيتنامي 2-3، �لثالثاء، 
مبلعب مدينة �ل�سيخ ز�يد �لريا�سية يف �أبوظبي، يف �جلولة 
�لأوىل للمجموع��ة �لر�بع��ة بالبطول��ة �لت��ي ت�ست�س��يفها 

�لإمار�ت.
وجاء ه��دف فيتنام �لأول بنري�ن �س��ديقة عرب  علي فائز 
�ل��ذي �س��جل عن �لطريق �خلطاأ يف مرم��اه يف �لدقيقة 24 
م��ن عم��ر �ملبار�ة، قب��ل �أن يتمك��ن "�أ�س��ود �لر�فدين" من 
�إدر�ك �لتع��ادل يف �لدقيق��ة 35 ع��ن طري��ق مهن��د عل��ي 

كاظم.
ومتكن �ملنتخب �لفيتنام��ي �لذي يعول على جمموعة من 
�لالعب��ني �ملحليني من ت�س��جيل �لهدف �لث��اين عن طريق 

كونغ فيونغ نغوين )42(.
وجن��ح همام فرج من �إدر�ك �لتعادل للعر�ق، قبل �أن مينح 

على كاظم �لعر�ق فوز� طال ثمينا )90(
و�أح��رز  عل��ي عدن��ان هدف��ا م��ن ركل��ة ح��رة يف �لدقيقة 
�لأخ��رية ليق��ود �لعر�ق لف��وز مثري 2-3 عل��ى فيتنام يف 
�فتتاح م�س��و�ر �لفريقني يف �ملجموعة �لر�بعة بكاأ�ض �آ�سيا 

لكرة �لقدم يف �أبوظبي �ليوم �لثالثاء.
ونف��ذ عدن��ان ركل��ة ح��رة م��ن خ��ارج منطقة �جل��ز�ء يف 

�لدقيقة 90 بت�س��ديدة ر�ئعة بقدمه �لي�رسى �سكنت �لز�وية 
�لعليا ملرمى فيتنام، ليتوج �سيطرة �ملنتخب �لعر�قي على 

مبار�ة تاأخر فيها مرتني يف �ل�سوط �لأول.
ويتف��وق �ملنتخب �لعر�قي يف تاريخ لقاء�ته �س��د فيتنام 
خ��الل 3 مو�جه��ات ر�س��مية جمعتهم��ا، حيث ف��از  على 
فيتنام يف �أمم �آ�سيا 2007 بثنائية يون�ض حممود يف ربع 
�لنهائي ثم تعادل بهدف لكل منهما يف فيتنام بت�سفيات 
كاأ�ض �لعامل 2018 وف��از �ملنتخب �لعر�قي بهدف نظيف 

يف �إير�ن.
وح�س��د �لع��ر�ق بذلك نقاط �للق��اء �لث��الث، ويحتل مركز 
�لو�س��افة يف �ملجموع��ة �لر�بع��ة، بف��ارق �لأهد�ف خلف 

نظ��ريه �لإي��ر�ين، �ل��ذي حقق فوز� عري�س��ا على مناف�س��ه 
�ليمني بخما�سية، �لثنني.  

ولع��ب م��درب �ملنتخ��ب �لوطن��ي، �سرتي�س��كو كاتانيت�ض، 
بالت�سكيلة �لر�س��مية ل�س��ود �لر�فدين يف مو�جهة فيتنام 
ب��اوىل مباريات��ه ب كاأ�ض �آ�س��يا 2019، بخط��ة 3-4-3 

حيث جاءت �لت�سكيلة كالتي:
حر��سة �ملرمى: جالل ح�سن.

خط �لدفاع: علي فائز، �حمد �بر�هيم، فر�ن�ض بطر�ض.
خط �لو�س��ط: علي عدنان، ��سامه ر�سيد، �سفاء هادي،وليد 

�سامل.
خط �لهجوم: ح�سني علي، مهند علي، �حمد يا�سني.

ريال مدريد يفتح خزائنه لضم إيركسن

يب��دو �أن نتائ��ج ري��ال مدري��د �ملخيبة يف هذ� �ملو�س��م �س��تدفع 
�لفري��ق �إىل �لنزول بكل ثقله يف فرتة �نتق��الت �لالعبني، �إذ بد�أ 
"�ملرينغي" �لتحرك من �أجل �س��م جنم ُي�س��يل ُلعاب عدة �أندية 
�أوروبي��ة، فيما ق��د تقبل �إد�رة "�ل�س��بريز" بعر�ض ري��ال مدريد. 
م��ع تر�جع م�س��توى ري��ال مدريد كثري�ً ه��ذ� �ملو�س��م، و�بتعاده 
عن مت�س��در �لدوري �لإ�س��باين لكرة �لقدم بر�س��لونة ب� 10 نقاط 
كامل��ة، ي�س��تعد "�ملرينغ��ي" �إىل �إج��ر�ء تغي��ري�ت كب��رية، وذلك 
م��ن �أجل �س��خ دم��اء جدي��دة يف فري��ق �لعا�س��مة �لإ�س��بانية، 
ومو��س��لة �لوق��وف على من�س��ات �لتتوي��ج �لقاري��ة و�ملحلية. 

وير�س��د ر�د�ر ريال مدريد عدة �أ�س��ماء به��دف �لتعاقد معها يف 
�أق��رب وق��رب ممك��ن، ل�س��يما و�أن جماهري "�مللك��ي" لز�لت مل 
ته�س��م بعد رحي��ل كري�س��تيانو رونال��دو �ملفاجئ ع��ن �لفريق، 
يف فرتة �لنتقالت �ل�س��يفية �ملا�س��ية �إىل يوفنتو�ض �لإيطايل. 
و�أو�س��حت �س��حيفة �لإندبن��دت �أن ري��ال مدري��د م�س��تعد لفتح 
خز�ئنه، من �أجل �لتعاقد مع جنم توتنهام هوت�س��بري كري�س��تيان 
�إيرك�س��ن، م�س��يفة �أن ريال مدريد �س��يعر�ض 100 مليون جنيه 
�إ�س��رتليني عل��ى �إد�رة "�ل�س��بريز" به��دف �إقناعه��ا �لتخل��ي عن 
�لدويل �لدمنارك��ي �ملوهوب. وتابعت �ل�س��حيفة �لربيطانية �أن 
�إمكانية ري��ال مدريد للظفر بخدمات �إيرك�س��ن )26 عامًا( تبدو 
ممكنة، خا�س��ة و�أن متو�س��ط ميد�ن "�ل�س��بريز" مل ي��رد بعد على 

عر�ض �إد�رة �لنادي، �لتي ت�س��عى �إىل متدي��د عقد �لالعب، وقطع 
�لطري��ق عل��ى باق��ي �لف��رق �لأوروبي��ة �لر�غب��ة يف �س��مه. هذ� 
وكانت �س��حيفة �إك�س��ربي�ض �لربيطانية، �أ�سارت قبل �أيام �إىل �أن 
ريال مدريد وبر�س��لونة ير�قبان و�س��ع كري�س��تيان �إيرك�سن عن 
كث��ب، يف حماولة للح�س��ول على خدماته يف ف��رتة �لنتقالت 
�ل�س��يفية �ملقبل��ة، فيما قد يج��د �لدويل �لدمناركي �س��عوبة يف 
رف�ض فر�س��ة �للعب يف �لدوري �لإ�س��باين بقمي�ض "�لبلوغر�نا" 

�أو "�ملرينغي".
ي�س��ار �إىل �أن عقد كري�س��تيان �إيرك�س��ن، ينتهي م��ع توتنهام يف 
�س��يف 2020، ما قد يدفع �لنادي �للندين �إىل بيعه يف �ل�س��يف 
�ملقبل خمافة رحيله جمانًا بعد نهاية عقده مع �لنادي �للندين.

يتطل��ع �ملنتخ��ب �لعم��اين لكرة �لق��دم �إىل �حلف��اظ على 
�س��جله �جلي��د يف �ملو�جه��ات م��ع منتخب �أوزبك�س��تان، 
عندم��ا يلتق��ي �لفريقان غ��د�ً �لأربعاء على �إ�س��تاد نادي 
�ل�س��ارقة، يف �جلول��ة �لأوىل م��ن مباري��ات �ملجموع��ة 
 2019 �آ�س��يا  كاأ���ض  لبطول��ة  �لأول  بال��دور  �ل�ساد�س��ة 

�ملقامة حاليًا بالإمار�ت.
ورغ��م �س��عوبة �ملو�جهة م��ن �لناحي��ة �لنظرية يف ظل 
�مل�س��توى �لر�ئ��ع للمنتخ��ب �لأوزبكي على مد�ر �س��نو�ت 
طويل��ة يف �لعقدي��ن �لأخريي��ن، تب��دو فر���ض �لفريق��ني 
متكافئ��ة يف حتقي��ق �لف��وز يف ه��ذه �ملب��ار�ة يف ظ��ل 

�لأ�سلحة �لتي ميتلكها كل منهما.
ويحظ��ى �ملنتخ��ب �لعم��اين بتفوق و��س��ح عل��ى نظريه 
�لأوزبكي يف �سجل �ملو�جهات بينهما، �إذ حقق �ملنتخب 
�لعم��اين �لف��وز يف �أرب��ع مباري��ات مقاب��ل ف��وز و�ح��د 

للمنتخب �لأوزبكي خالل مو�جهاتهما �ل�سابقة.
ومين��ح هذ� �ل�س��جل دفع��ة هائلة من �لتف��اوؤل و�حلما�ض 
للمنتخ��ب �لعم��اين قب��ل �ملو�جه��ة ب��ني �لفريق��ني غد�ً، 
ل�س��يما و�أن �لفري��ق �لأوزبك��ي مل يع��د مثلم��ا كان قبل 
�سنو�ت وهو ما ظهر جليًا من م�سريته متو�سطة �مل�ستوى 

يف �لت�سفيات �ملوؤهلة لكاأ�ض �لعامل 2018 برو�سيا.
ولهذ�، قد تكون �لفر�س��ة �س��انحة �أمام �ملنتخب �لعماين 
يف  �لبي�س��اء  "�لذئ��اب"  منتخ��ب  عل��ى  لالنق�س��ا�ض 
مو�جه��ة تبدو حا�س��مة ب�س��كل كبري على ترتي��ب كليهما 
يف �ملجموعة رغم كونها يف �جلولة �لأوىل من مباريات 

�ملجموعة.
وم��ع وج��ود �ملنتخب �لياب��اين يف �ملجموعة  ي�س��تحوذ 
"حمارب��و �ل�س��امور�ي" عل��ى معظم �لرت�س��يحات حلجز 
بطاقة �لتاأهل �لأوىل وموقع �ل�سد�رة يف هذه �ملجموعة، 
فيما �س��يدور �ل���رس�ع بني منتخبي عمان و�أوزبك�س��تان 
عل��ى �ملركزي��ن �لث��اين و�لثال��ث، �إذ� �س��ارت �لأم��ور بال 
مفاج��اآت يف ه��ذه �ملجموعة �لتي ت�س��م �أي�س��ًا منتخب 

تركمان�ستان.
ويتطلع �ملنتخ��ب �لعماين بقيادة مديره �لفني �لهولندي 
بي��م فريبي��ك �إىل ترجم��ة �ل�س��تعد�د �لر�ئ��ع �لذي �س��بق 
م�س��اركة �لفري��ق يف �لبطول��ة �إىل تق��دمي بطول��ة جيدة، 
ل�س��يما و�أن بطولة كاأ�ض �آ�س��يا تاأتي بعد عام و�حد فقط 
م��ن تتوي��ج �لفري��ق بلق��ب كاأ���ض �خللي��ج )خليجي 23( 
بالكوي��ت، ما يعني �أن �لفريق �حلايل �لذي يبلغ متو�س��ط 
�أعم��ار لعبيه نح��و 26 عامًا يتمتع باخل��ربة �ملطلوبة، 

�إىل جو�ر خربة مدربه.

وكان �حل��ظ �لعاث��ر �أوقع �ملنتخ��ب �لعماين يف جمموعة 
مماثلة بالن�سخة �ملا�سية عام 2015 باأ�سرت�ليا، ليخ�رس 
ب�س��عوبة �أم��ام منتخب كوري��ا �جلنوبية ث��م 4-0 �أمام 
�ملنتخ��ب �لأ�س��رت�يل قب��ل �أن ينهي م�س��ريته يف �لبطولة 
بالف��وز عل��ى نظ��ريه �لكويتي به��دف وحيد �س��جله عبد 
�لعزي��ز �ملقب��ايل، وخ��رج �لفريق من �ل��دور �لأول بعدما 

�حتل �ملركز �لثالث.
وله��ذ�، ي�س��عى �ملنتخ��ب �لعماين �إىل جتنب ه��ذ� �خلروج 
�ملبك��ر م��ن �لبطول��ة يف �لن�س��خة �حلالية، ل�س��يما و�أن 

�إىل  للعب��ور  فر�س��ة  لديه��م  �لثال��ث  �ملرك��ز  �أ�س��حاب 
�ل��دور �لث��اين، وه��و ما مين��ح �لفريق ق��در�ً م��ن �لتفاوؤل 
و�لطمئن��ان و�إن كانت رغبته هي �لفوز باأحد �ملركزين 

�لأول و�لثاين.
ويعتمد بيم فريبيك عل��ى جمموعة متميزة من �لالعبني 
مثل حار�ض �ملرمى فايز �لر�س��يدي ولعب �لو�س��ط �أحمد 

كانو و�ملهاجم حممد خ�سيب.
ويف �ملقاب��ل، ي�س��عى �ملنتخ��ب �لأوزبك��ي �إىل �رسب��ة 
بد�ية قوية يف �لبطولة لكت�س��اب �لثقة و�لرد على موجة 

�لت�س��كيك يف ق��در�ت �لفري��ق بع��د �مل�س��توى �ملتو��س��ع 
يف ت�س��فيات �ملوندي��ال �لرو�س��ي من ناحي��ة، و�لنتائج 
�ملخيب��ة لالآم��ال يف �ملباري��ات �لودي��ة �لتي خا�س��ها 

�لفريق يف �ل�سهور �ملا�سية.
ويف لق��اء ث��اين وبع��د �أي��ام قليلة عل��ى �ملفاج��اأة �لتي 
�س��هدها هذ� �مللع��ب بف��وز �ملنتخب �لهن��دي 1-4 على 
نظ��ريه �لتايالن��دي، �س��يكون �إ�س��تاد �آل نهي��ان بن��ادي 
�لوح��دة يف �أبوظب��ي على موعد مع مو�جه��ة مثرية بني 
منتخبي �ليابان وتركمان�س��تان، حي��ث يلتقي �لفريقان 
غ��د�ً �لأربعاء يف �فتت��اح مباريات �ملجموعة �ل�ساد�س��ة 

بالدور �لأول لبطولة كاأ�ض �آ�سيا 2019 بالإمار�ت.
ومن �لناحية �لنظرية، تبدو �ملو�جهة حم�سومة للمنتخب 
�لياب��اين �س��احب �لرق��م �لقيا�س��ي يف عدد م��ر�ت �لفوز 
باللق��ب �لأ�س��يوي )�أربع��ة �ألق��اب( يف مو�جه��ة نظ��ريه 
�لرتكم��اين �ل��ذي يخو���ض �لبطول��ة للم��رة �لثاني��ة فقط 
يف تاريخ��ه. ولك��ن �ملنتخ��ب �لرتكم��اين قد ي�س��عى �إىل 
تفج��ري �ملفاج��اأة يف مو�جه��ة نظ��ريه �لياب��اين، �ل��ذي 
يخو�ض �لبطول��ة بفريق يختلف كثري�ً عما كان عليه يف 
�مل�س��اركات �ملا�س��ية، �إذ ميتلك قدر�ً �أقل من �خلربة عن 
�سابقيه. ولهذ�، يحتاج �ملنتخب �لياباين �إىل ح�سم �لأمور 
مبك��ر�ً يف هذه �ملب��ار�ة، بعدما ��س��توعب لعبوه �لدر�ض 

جي��د�ً ب��اأن �ملفاج��اآت و�ردة، وكان منه��ا �لف��وز �لكبري 
للمنتخب �لهندي على نظريه �لتايالندي، وفوز �ملنتخب 

�لأردين 0-1 على نظريه �لأ�سرت�يل حامل �للقب.
يف  و�ل�رسع��ة  باحليوي��ة  �لياب��اين  �ملنتخ��ب  ويتمت��ع 
ظ��ل �عتم��اد مدي��ره �لفن��ي هاغيم��ي موريا�س��و عل��ى 
جمموع��ة متميزة من �لالعبني �ل�س��بان بقيادة �ملهاجم 
�خلط��ري يويا �أو�س��اكو، �لذي يعترب �أح��د �أبرز �ملهاجمني 

�مل�ساركني يف �لن�سخة �حلالية من �لبطولة.
ويتطل��ع �ملنتخ��ب �لياب��اين )حمارب��و �ل�س��امور�ي( �إىل 
�لفوز يف بد�ية رحلة ��س��تعادة �للقب �لآ�س��يوي، �إذ ياأمل 
يف �لفوز باللقب للمرة �خلام�س��ة وتعزيز رقمه �لقيا�س��ي 

رغم عملية �لإحالل و�لتجديد يف �سفوف �لفريق.
ويف �ملقاب��ل، يتطل��ع �ملنتخ��ب �لرتكم��اين �إىل تفج��ري 
�ملفاج��اأة رغ��م �ل�س��تعد�د �لهزي��ل للفري��ق قب��ل بد�ي��ة 
�لبطول��ة �حلالية، و�لتي يخو�س��ها للمرة �لثانية فقط يف 
تاريخ��ه، علمًا ب��اأن م�س��اركته �لأوىل يف �لبطولة كانت 
يف 2004، ومل ت�س��هد حتقي��ق �لف��وز يف �أي مب��ار�ة، �إذ 
خ��رج من �ل��دور �لأول بعدما حقق تع��ادًل وحيد�ً ومني 
بهزميتني. ويدرك منتخب تركمان�س��تان �س��عوبة �ملهمة 
�لت��ي تنتظره يف مبار�ة �لغد �أم��ام �أحد �لفرق �لتي مثلت 

�لقارة �لأ�سيوية يف كاأ�ض �لعامل 2018 برو�سيا.

بوكيتينو يريد البقاء في 
توتنهام 20 عامًا

سوالري يطالب بقواعد أكثر 
وضوحًا لحكم الفيديو

هدف واحد يفصل ميسي عن رقم "غير 
مسبوق" بتاريخ الليغا

بغداد – الجورنال

 وكاالت - الجورنال

ق��رر �لحتاد �لأفريقي لكرة �لق��دم )كاف(، �ليوم �لثالثاء، 
�إ�س��ناد تنظي��م بطول��ة كاأ���ض �لأمم �لأفريقية يف ن�س��ختها 

�حلادية و�لثالثني، �ملقررة يف �ل�سيف �ملقبل، �إىل م�رس.
وكان كاف �أعل��ن يف �ل�س��هر �ملا�س��ي �س��حب ��ست�س��افة 
�لبطول��ة م��ن �لكام��ريون، �لت��ي كان من �ملق��رر �أن تنظم 

�مل�س��ابقة، ب�س��بب �لب��طء يف ��س��تعد�د�تها لتجهي��ز �لبنية 
�لتحتي��ة �لالزمة، ليفتح �ملجال �أمام دول �لقارة �ل�س��مر�ء 
لني��ل ���رسف �لتنظي��م. وتقدم��ت م���رس وجن��وب �أفريقي��ا 
مبلفيه��ا ل�ست�س��افة �مل�س��ابقة، قب��ل �أن تخت��ار �للجن��ة 
�لتنفيذي��ة �لتابعة لكاف ب��الد "�لفر�عنة" للح�س��ول على 
حق �لتنظيم. وتعد هذه هي �ملرة �خلام�سة �لتي ت�ست�سيف 
خاللها م���رس �أجمد �لبط��ولت �لأفريقي��ة، بعدما نظمتها 

�أع��و�م 1959 و1974 و1986 و2006، لتع��زز رقمه��ا 
�لقيا�س��ي كاأكرث �ل��دول ��ست�س��افة لأمم �لأفريقية. وللمرة 
�لأوىل يتم �إقامة �لبطولة يف ف�س��ل �ل�س��يف، بعدما كانت 
تق��ام يف يناي��ر )كان��ون �لث��اين( كل عام��ني، وذلك عقب 
�س��كوى �لأندية �لأوروبية من عدم �ل�س��تفادة من خدمات 
لعبيه��ا خ��الل تلك �لفرتة، مم��ا دفع كاف لتخ��اذ �لقر�ر 

باإقامتها �سيفا بعد �نتهاء بطولت �لدوري باأوروبا.
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