
ــن   ع ــة  صحفي ــر  تقاري ــت  كشف
ــاه  سيتقاض ــذي  ال ــايل  امل ــغ  املبل
ــو املدير الفني لفريق  جوزيه موريني
ــد االنجليزي نظري  ــرت يونايت مانشس
ــات بطولة كأس  ــه كمحلل ملباري عمل
ــدى  ــدى إح ــف ل ــذا الصي ــم ه العال

القنوات الروسية الشهرية.
ــل فإن  ــة دييل مي ــا لصحيف ووفق

ــدرب الربتغايل سيحصل عىل مبلغ  امل
ــون و900 ألف يورو مقابل العمل  ملي
ملدة 4 أيام فقط لدى القناة الروسية.

ــة  االنجليزي ــة  للصحيف ــا  ووفق
ــىل مورينيو حضور حفل  سيتعني ع
ــا لبضعة  ــاح، والبقاء ىف روسي االفتت
ــة  ــاراة النهائي ــا املب ــط، بينم ــام فق أي
ــرب  ــا ع ــق عليه ــن التعلي ــن م سيتمك

القمر الصناعي من منزله يف إنجلرتا. 
ــال  سبيشي ــاىض  سيتق ــك  وبذل
ــل  مقاب ــورو  ي ــف  أل  475 ــغ  مبل وان 
ــاة الروسية يف اليوم  العمل لدى القن
الواحد، وهو أكرث بكثري مما يتقاضاه 
األرجنتيني ليونيل مييس نجم فريق 
ــى بعد آخر  ــلونة االسباني، حت برش
تجديد عقد له مع النادي الكتالوني.

1111 رياضة

كأس العالم يمنح مورينيو التفوق على ميسي

الثورة/عبدالرقيب فارع
ــدارس النزييل لقب بطولة  أحرز فريق م
ــة) لكرة  ــة الثانوي ــة (املرحل ــدارس األهلي امل
ــى الشتوي  ــات امللتق ــار فعالي ــدم يف إط الق
األول الذي يقيمه نادي وحدة صنعاء حالياً 
بدعم ورعاية وزارة الشباب وأمانة العاصمة.

ــة عقب  ــيل  بالبطول ــج النزي ــاء تتوي وج
فوزه يف املباراة النهائية عىل مدارس الوحدة 

العربية بثالثة أهداف نظيفة.

ــدارس للمرحلة األساسية  ــة امل ويف بطول
ــدة العربية ورواد  ــا والوح ــت فرق الرثي تأهل
اليمن والعلوم التكنولوجيا إىل نصف نهائي 

البطولة. 
ــف  ــع إىل نص ــرق األرب ــل الف ــاء تأه وج
ــوم والتكنولوجيا عىل  ــي بعد فوز العل النهائ
ــىل  ــن ع ــر، ورواد اليم ــن 3 / صف ــى اليم رب
ــد انتهاء  ــالت الرتجيح 3 / 2 بع ــدة برك الوح
ــي، والرثيا  ــادل السلب ــيل بالتع ــت األص الوق
عىل الوحدة شمالن 3 / 1، بينما تأهل فريق 

ــل فريق خارس يف  ــح كونه أفض ــدة مذب الوح
دور الثمانية.

نيوهورايزون وفالي إىل نهائي املعاهد
ــق معهد  ــل فري ــد تأه ــة املعاه ويف بطول
ــة  اثر فوزه  ــزون إىل املباراة النهائي نيوهوراي
ــىل فريق معهد ايتو زد (ب) بثالثة أهداف  ع
ــاراة  ــزون يف املب ــي نيوهوراي دون رد، وسيالق
ــذي وصل   ــالي ال ــد ف ــق معه ــة فري النهائي
للنهائي عىل حساب ايتو زد (أ) بفوزه عليه 

بثالثة أهداف دون رد.

إب / بندر األحمدي
ــي  نهائ إىل  اب  ــاد  اتح ــق  فري ــل  تأه
ــم  ــة الرباع ــن بطول ــئني ضم دوري الناش
ــئني لكرة القدم بإب التي ينظمها  والناش
فرع القدم بإب ويدعمها مجموعة مراكز 
ــم واألسنان  ــة الف ــادة لطب وجراح الس

ومؤسسة الربيهي لإلعالن.
ــي  ــاد إب إىل النهائ ــل اتح ــاء تأه ج
ــب يف لقاء  ــق الشع ــوزه عىل فري ــب ف عق
الديربي الذي جمعهما عرص أمس األول 
االثنني بركالت الرتجيح 4/ 1  بعد انتهاء 
ــت األصيل للمباراة بالتعادل سلبياً،  الوق
ليواجه اتحاد إب فريق اتحاد العدين يف 

نهائي الناشئني.
ــاراة تحكيمياً احمد الدعيس  أدار املب
ــد  ومحم ــوب  املنص ــادل  ع ــدة  بمساع
ــاراة رئيس فرع  ــرض املب ــوي، وح عبدالق
ــي واللجنة  ــم الخشع ــدم عبدالرحي الق

املنظمة للبطولة.
ــق  ــل فري ــم تأه ــات الرباع ويف منافس
اتحاد إب إىل نهائي بطولة الرباعم وذلك 
ــاء عىل  ــس الثالث ــه عرص أم ــب تغلب عق
ــاراة نصف  ــل يف مب ــن جب ــق معاذ ب فري

ــب  ــح 7/ 6 عق ــالت الرتجي ــي برك النهائ
ــه يف الوقت  ــني بهدف ملثل ــادل الفريق تع
ــل االتحاد فريق  ــيل للمباراة،  ليقاب األص

الفتوة يف النهائي.
ــاراة تحكيميا عادل املنصوب  أدار املب
ــنت بسام زيد  ــة فنيا الكاب مرشف البطول
ــات  ــق نجاح ــة يحق ــات معدم وبإمكاني
ــادي اتحاد إب هذه  ــرية يف التدريب بن كب
هي قيمة العشق والوالء عندما يحرضان 

حتى يف أصعب الظروف.
ــر من  ــور مستم ــرية وحض ــود كب جه
ــرشف الريايض بشعب إب نشوان  قبل امل
ــات العمرية هالل  ــام، ومرشف الفئ الهج
ــايض بنادي  ــرشف الري ــذا امل ــض وك عاي

االتحاد احمد الجعدي.

ــح عشاق كرة القدم عىل بعد  أصب
100 يوم بالتمام والكمال من انطالق 
ــم 2018م، والتي  ــأس العال ــة ك بطول
ــل عىل األرايض  ــام الصيف املقب ستق

الروسية، وستنطلق يوم 14 يونيو.
ــذا الصدد، استعرض املوقع  ويف ه
ــدويل لكرة القدم  ــي لالتحاد ال الرسم
ــذه  ــرية به ــات املث ــن املعلوم ــددا م ع

املناسبة.
ــا  أملاني أن  ــا  الفيف ــع  موق ــال  وق
ــا املنتخبان الوحيدان  والربازيل، هم
ــن  ــرث م أك ــا  ــذان لعب الل ــخ  التاري يف 
ــات كأس العالم  ــاراة يف نهائي 100 مب
برصيد 106 و104 مباراة عىل التوايل.
 32 ــة  البطول يف  ــارك  وسيش
ــه  ــا مجموع ــون م ــا، وسيلعب منتخب

 11 ىف  ــا،  ملعب  12 ىف  ــاراة،  مب  64
مدينة روسية، فيما ستقام املباراة 

النهائية يوم 15 يوليو.
ــل  الربازي ــب  منتخ ــدر  ويتص
ــرث تتويجا بكأس العالم  قائمة األك
5 مرات، يليه أملانيا حامل اللقب 4 
مرات، متساويا مع إيطاليا الغائب 

عن مونديال 2018م.

صنعاء/عيل الغرباين
ــاء  صنع ــة  بالعاصم ــل  تتواص
منافسات البطولة املدرسية الثانية 
ــي ينظمها  ــالب والطالبات الت للط
النادي األهيل صنعاء بالتعاون مع 
ــب  ــة بمكت ــة املدرسي إدارة األنشط
ــة وبدعم  ــم باألمان ــة والتعلي الرتبي
مجموعة الكبوس التجارية ورشكة 
ــارب  الروضة للتجارة ومجموعة ش
ــل الجديد، حيث  ــة الجي ومجموع
ــة منافسات ساخنة  تشهد البطول
ــف األلعاب والفئات، ففي  يف مختل
فئة الطالب تقام منافسات املرحلة 
ــدم والتي  ــة كرة الق ــة يف لعب الثالث
ــرشة آالف طالب  ــد مشاركة ع تشه
ــة التي  ــالث للبطول ــل الث يف املراح
ــة  ــني األوىل والثاني ــت املرحلت أقيم
منها عىل مستوى الفصول ومن ثم 
ــام املرحلة الثالثة  املدارس فيما تق
ــت  ــات وتح ــوى املديري ــىل مست ع
ــد  ــة راف ــة املدرسي ــعار "الرياض ش
حقيقي لألندية واملنتخبات" فيما 
ــة  ــة الثاني ــات املرحل ــام منافس تق

ــاب الطاولة  ــة الطالبات يف ألع لفئ
ــة  وبمشارك ــج  والشطرن ــرة  والطائ
يف  ــن  تنافس ــة  طالب آالف  ــة  ثالث
ــوى  مست ــىل  ع األوىل  ــة  املرحل
ــة الثانية عىل  ــول ويف املرحل الفص
ــوى  مست ــىل  ع ــدارس  امل ــد  صعي
املدارس الحكومية واألهلية وتحت 
ــة  الرياض ــل  لتفعي ــاً  (مع ــعار  ش

النسوية).
ــات  منافس ــت  اختتم ــث  حي
ــة الطالبات،  ــة لفئ ــدارس األهلي امل
ــت مدرسة  ــرة الطائرة توج ــي ك فف
ــد فوزها  ــة بع ــايل بالبطول ــدة ف ح
ــق  فري ــىل  ع ــة  النهائي ــاراة  املب يف 
ــني دون رد،  ــة الرتكية بشوط املدرس
ــة فرسان  ــق فريق مدرس ــا حق فيم
ــد فوزه  ــث بع ــز الثال ــة املرك التقني
عىل فرسان العلوم بشوطني مقابل 
ــة  الرتكي ــة  املدرس ــت  وكان ــوط،  ش
ــب فوزها يف  ــت النهائي عق قد بلغ
نصف النهائي عىل فرسان التقنية 
ــت  ــا تأهل ــني، فيم ــني نظيف بشوط
ــي  النهائ إىل  ــايل  ف ــدة  ح ــة  مدرس
عقب فوزها يف نصف النهائي عىل 

فرسان العلوم بذات النتيجة.
ــة  الطاول ــرة  ك ــات  منافس ويف 
ــة توج  ــدارس األهلي ــات للم للطالب
بالبطولة  ــة  الرتكي ــة  املدرس ــق  فري
ــوزه يف املباراة النهائية عىل  عقب ف
مدرسة حدة فايل بنتيجة بشوطني 
ــز  ــب املرك ــا ذه ــوط فيم ــل ش مقاب
ــة  العروب ــة  ــق مدرس لفري ــث  الثال
ــد  تحدي ــاراة  مب يف  ــوزه  ف ــب  عق
ــع عىل مدرسة  ــز الثالث والراب املرك
دون  ــني  بشوط ــوم  العل ــان  فرس
ــد فاز يف  ــق الرتكية ق ــان فري رد، وك
ــف النهائي عىل فرسان العلوم  نص
ــاز  ــا ف ــل، فيم ــني دون مقاب بشوط

ــده فايل  ــة فريق ح ــس النتيج بنف
عىل العروبة.

ــت  توج ــج  الشطرن ــة  لعب ويف 
ــز بالبطولة  ــيل سكول ــة فام مدرس
ــة الرتكية ثانياً  فيما جاءت املدرس
ــة فرسان العلوم  ونال فريق مدرس

املركز الثالث.
ــة  فئ ــات  منافس ــىل  ع أرشف 

الطالبات هدى البيضاني.
ــة  لفئ ــدم  الق ــرة  ك ــة  لعب ويف 
ــات  ــد منتخب ــىل صعي ــالب ع الط
ــة  الحكومي ــدارس  امل ــات  مديري
ــر  التحري ــة  مديري ــت  تغلب ــد  فق
ــل  ــني دون مقاب ــني بهدف ــىل مع ع

ــة األوىل ويف نفس  ــن املجموع ضم
ــي  منتخب ــادل  وتع ــة  املجموع
ــعوب بهدف  ــي الثورة وش مديريت
ــب مديرية آزال  ــاز منتخ ــه، وف ملثل
ــدف وحيد ضمن  ــىل الوحدة به ع

املجموعة الثانية.
ــات  منتخب ــات  منافس يف  ــا  أم
ــة، ففي  ــدارس األهلي ــات امل مديري
ــب  ــب منتخ ــة األوىل كس املجموع
ــريه السبعني  ــعوب نظ ــة ش مديري
ــني مقابل هدف، وفازت  (ب) بهدف
ــدف  به ــدة  الوح ــىل  ع ــة  الصافي
ــة الثانية فاز  نظيف، ويف املجموع
ــة الثورة عىل معني  منتخب مديري

بأربعة أهداف مقابل هدف.
ــل من  ــات ك ــىل املباري أرشف ع
ــرشف مجموعة  ــاري م ــؤاد النص ف
ــنت  والكاب ــة  الحكومي ــات  املنتخب
ــرشف مجموعة  ــه العماد م عبدالل
ــات األهلية، واملرشف العام  املنتخب
عبدالوهاب العقبي رئيس اللجنة 
ــة  املنظم ــة  اللجن ــو  عض ــة  الفني
ــة  اللجن ــرر  ــي مق ــق االهنوم وواث

الفنية عضو اللجنة املنظمة.

ــار الساعة العارشة  تتجه األنظ
ــة بتوقيت  ــة وأربعني دقيق وخمس
ــن مساء اليوم  العاصمة صنعاء م
ــيل"  "ويمب ــاد  است إىل  ــاء  األربع
ــن  ــذي يحتض ــدن ال ــري يف لن الشه
ــام  توتنه ــني  ب ــة  مرتقب ــاراة  مب
ــوس  يوفنت ــه  وضيف ــزي  اإلنجلي
ــن  ثم ــدور  ال ــاب  اي يف  ــايل  اإليط
النهائي لدوري ابطال اوروبا، بعد 

ان تعادال ذهاباً يف تورينو 2-2.
ــوز كان يف  ــوس بف ــرط يوفنت وف
ــني  بهدف ــه  بتقدم ــاً  ذهاب ــه  متناول
ــي  األرجنتين ــه  ملهاجم ــن  مبكري
ــق  الدقائ يف  ــن  هيغواي ــو  غونزال
ــم  املهاج ــص  قل إذ  األوىل،  ــرش  الع
ــق هاري  ــزي املتأل ــدويل اإلنكلي ال
ــم أدرك الدنماركي  ــارق ث كاين الف

كريستيان اريكسن التعادل.
ــق السيدة العجوز  وينافس فري
ــة عىل  ــوام املاضي ــه يف األع كعادت
ــي  ــل بتخط فيأم ــات،  ــالث جبه ث
يف  ــواره  مش ــة  ومواصل ــام  توتنه
ــغ  بل ــي  الت ــة  األوروبي ــة  البطول
ــي 2015م  ــة عام ــا النهائي مباراته
ــم بقوة مع نابويل  و2017م، ويتزاح
ــايل الذي  ــب الدوري اإليط عىل لق
ــة  الست ــم  املواس يف  ــه  بلقب ــوج  ت
ــاً إىل نهائي  ــل أيض ــرية، وتأه األخ
كأس إيطاليا حيث سيقابل ميالن 

للقب رابع عىل التوايل.
ــة  الناحي ــن  م ــة  الكف ــل  تمي
ــوس  يوفنت ــة  ملصلح ــة  التاريخي
ــي يف 1985  ــوج باللقب األوروب املت
ــع  ــاً سب ــل وصيف ــا ح و1996م، كم
مرات آخرها يف 2015م و2017 حني 
خرس أمام قطبي إسبانيا برشلونة 

وريال مدريد عىل التوايل.
ــغ توتنهام نصف  ــن جهته، بل م
يف  1962م  ــام  ع ــة  البطول ــي  نهائ

أفضل نتيجة له يف البطولة.
ــة يوفنتوس  ــت مشارك وإذا كان
ــل  ــم املقب ــال املوس يف دوري األبط
مؤكدة بغض النظر عن الدور الذي 
ــده يف النسخة الحالية،  يتوقف عن
ــات يف وضع أفضل  ــإن توتنهام ب ف
يف األسابيع األخرية لضمان املركز 
الرابع يف الدوري اإلنكليزي املمتاز 
ــة،  ــة األوروبي ــل إىل املشارك واملؤه
ــيس  تشيل ــن  ع ــد  ابتع أن  ــد  بع

الخامس بخمس نقاط.
ــع بني الفريقني  واللقاء هو الراب
ــاز  ــث ف ــن، حي ــني األخريي يف العام
ودي  ــاء  لق يف   2-1 ــوس  يوفنت
ــام 2016م، ثم  ــف ع ــا صي بأسرتالي
ــاء ودي أيضاً  ــر2- يف لق خرس صف
ــب ويمبيل اللندني صيف  عىل ملع

2017م، قبل ذهاب ثمن النهائي.
ــدوري  ــداف ال ــن، ه ــق كاي وحق
اإلنجليزي بالتساوي مع املرصي 

ــول  ــم ليفرب ــالح مهاج ــد ص محم
ــا،  منهم ــل  لك ــاً  هدف  24 ــد  برصي
ــازات فردية يف مباراة الذهاب،  إنج
ــايس لألهداف  ــادل الرقم القي إذ ع
ــب انكليزي يف  ــا الع ــي سجله الت
ــال  ــن دوري أبط ــد م ــم واح موس
ــداف، رقم يعود  ــا (سبعة أه أوروب
ــق ستيفن  ــول الساب ــب ليفرب لالع

جريار يف موسم 2009-2008م).
ــب يف  ــن أول الع ــات كاي ــا ب كم
ــداف يف أول  ــل 9 أه ــخ يسج التاري
ــه يف املسابقة القارية  ــات ل 9 مباري
ــيل رونالدينيو  ــاً عىل الربازي متقدم
ــي  إينزاغ ــي  سيمون ــايل  واإليط
ــا  دروغب ــه  ديديي ــواري  واإليف
 8) ــا  كوست ــو  دييغ ــي  واإلسبان

أهداف لكل منهما).
ــري  يس ــة  ثاني ــاراة  مب ويف 
ــوات ثابتة  ــرت سيتي بخط مانشس
ــة، فتوج  ــراز ثنائية محلي نحو إح
ــرزاً لقبه األول  ــأس الرابطة مح بك
تحت إرشاف مدربه اإلسباني بيب 
ــم بنسبة كبرية  ــوال، وحس غواردي

لقب الدوري املمتاز.
ــة سهلة  ــره مهم ــا، تنتظ أوروبي
أن  ــد  بع ــي  النهائ ــع  رب ــوغ  لبل
يف  ــاً  ذهاب ــازل  ب ــام  أم ــرض  استع
ــة تناوب  ــة نظيف ــرسا برباعي سوي
ــاي  ــي إيلك ــا األملان ــىل تسجيله ع
ــايل  ــان) والربتغ ــان (هدف غوندوغ
ــي  واألرجنتين ــا  سيلف ــاردو  برن

سريخيو أغويرو.
رائعة  ــات  ــي مستوي يقدم سيت
ــج ممتازة  ــا نتائ ــن خالله ــق م حق
ــه يف  ــي أن ــاً، ويكف ــا ومحلي أوروبي
ــة يف الفرتة  ــة ممكن ــل جهوزي أفض
الحالية بعد أن تغلب عىل أرسنال 
بسهولة تامة مرتني بنتيجة واحدة 
ــة والدوري  ــي كأس الرابط يف نهائ
املمتاز (0-3)، ثم أضاف تشيليس 
إىل قائمة ضحاياه األحد ليحّلق يف 
ــة املحلية بفارق 16  صدارة البطول
ــة عن جاره مانشسرت يونايتد  نقط

أقرب منافسيه.
ــة سابقة مع  ولغوارديوال تجرب
ــلونة  ــان مدرباً لربش ــني ك ــازل ح ب
ــق  الفري ــق  وحق ــي،  اإلسبان
-5صفر  ــاً  كاسح ــوزاً  ف الكاتالوني 
ــوب  جاك ــت  "سان ــب  ملع ــىل  ع
ــل  ــات، قب ــارك" يف دور املجموع ب
ــاً 1-1، وتوج  ــه إياب ــادل مع أن يتع
ــوزه باللقب  ــا الثالثية بعد ف حينه
ــدوري والكأس  األوروبي ولقبي ال

املحليني.
ــي  سيت ــرت  مانشس ــك  يمل ال 
ــات  املسابق يف  ــرياً  كب ــاً  تاريخ
االوروبية وأفضل نتيجة له نصف 
ــي دوري األبطال حيث خرج  نهائ
أمام ريال مدريد (2016-2015م).

مهمة سهلة للسيتي أمام بازل

توتنهام وضيفه يوفنتوس .. مواجهة نارية يف دوري األبطال
 اختتام منافسات المدارس األهلية لفئة الطالبات

منافسات مثرية يف البطولة املدرسة الثانية

النزيلي يحرز بطولة املدارس يف ملتقى الوحدة الشتوي

االتحاد إىل نهايئ دوري الناشئني والرباعم بإب

البيضاء/محمد املشخر
الشهيد  دوري  ببطولة  املرية  فريق  توج 
ردمان  بمديرية  القدم  لكرة  العوايض  جونة 
العواض بمحافظة البيضاء الذي نظمه مكتب 

الشباب والرياضة باملديرية بمشاركة 10 فرق.
عقب  بالبطولة  املرية  فريق  تتويج  وجاء 
بهدف  الذهبي  الحزام  فريق  عىل  أمس  تغلبه 
املباراة  يف   عيدروس  عيل  محمد  سجله  وحيد 
الشهيد  ملعب  عىل  أقيمت  التي  النهائية 

العوايض  بردمان.
مديرية  عــام  مدير  سلم   املــبــاراة  وعقب 
ردمان  آل عوض محمد احمد العوايض ومدير 
فضل  باملحافظة  املدنية  الخدمة  مكتب  عام 
الشباب  مكتب  عــام  مدير  ونائب  العوايض 
والرياضة باملحافظة عثمان احمد فرج ورئيس 

غرامة   نبيل  باملحافظة  القدم  كرة  اتحاد  فرع 
حسني  عبدالله   بردمان  الشباب  مكتب  ومدير 
عبدربه  املنظمة  اللجنة  ورئيس  الراجحي 
فريق   لكابنت  البطولة  كــأس  الصويف  صالح 
الذهبية  وامليداليات  السليطي  جمال  املرية 
التقديرية ومبلغ مايل قدره ثالثمائة  والشهائد 
ألف ريال  كما تم تسليم كأس الوصيف لكابنت 
عناق  الله  ضيف  محمد  الذهبي  الحزام  فريق 
التقديرية  والشهائد  الفضية  وامليداليات 
سلم  فيما  ريال  ألف  مائتان  قدره  مايل  ومبلغ 
وتم  الهالل  فريق  لكابنت  املثايل  الفريق  كأس 
تكريم املربزين يف الدوري وكالتايل: كاس أفضل 
حارس  أفضل  وكــأس  عبدربه  ملحمد  العب 
البطولة  هداف  وكأس  عيدروس  لعبدالطيف 
لالعب  خالد احمد املري برصيد 11 هدفاً  كما 
واإلعالم  والتنظيم  التحكيم  لجان  تكريم  تم 

واملساهمني يف إنجاح البطولة.
الزيدي  فريق  خطف  متصل  سياق  ويف 
املباراة  إىل  الثانية  التأهل  بطاقة  السيارات 
القدم  الرابع لكرة  التنشيطي  النهائية للدوري 
برداع بمحافظة  العرش  بمدينة مالح بمديرية 
مالح  شباب  نــادي  ينظمه   الــذي  البيضاء 

بمشاركة 16 فريقا.
بعد  للسيارات  الزيدي  فريق  تأهل  وجاء 
نظريه  عىل  النهائي  نصف  يف  الثمني  ــوزه  ف
 5  /  6 الرتجيح  بركالت  لإللكرتونيات  الطهيف 
بعد التعادل يف الوقت األصيل للمباراة بهدفني 

لكال منهما.
الجمعة  غد  بعد  النهائية  املباراة  وتقام 
والزيدي  لألدوية  إنماء  فريقي  تجمع  والتي 

للسيارات.

الزيدي إىل نهايئ الدوري التنشيطي برداع

املرية يتوج ببطولة الشهيد العواضي بالبيضاء

الكرة  اتحاد  رئيس  هابي  ديوديوني  وصــف 
والشجاع،  بالتاريخي  املغرب  موقف  الكامريوني 
الكامريون  الحتضان  دعمه  لقجع  فوزي  أكد  بعدما 
طرفا  اململكة  دخول  وعدم  2019م،  أفريقيا  أمم 

منافسا لها.
يف  الكامريوني  الكرة  اتحاد  رئيس  أثنى  كما 
ترصيحات صحفية عىل موقف املغرب والذي عكس 
عمق وقوة العالقات بني البلدين، مضيفا إن بالده لن 
الكامل واملطلق  املغرب كرد فعل بدعمه  تبخل عىل 

يف سباقه الحتضان مونديال 2026م.
يف  الحضور  جميع  فاجأ  قد  لقجع  فوزي  وكان 
النسوية املنعقدة بمراكش، حني  القدم  مناظرة كرة 
أكد أن املغرب يدعم الكامريون إلنجاح نسخة الكأس 
املقبلة، نافيا كل املزاعم التي رشحته الحتضان هذه 

املسابقة.

الكامريون تؤيد استضافة 
املغرب ملونديال ٢٠٢٦م

الفيفا يستعرض إنجازا مئويا للربازيل وأملانيا
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