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صري بالتحرش اللفظي بها عبر موقع نتخب ا اتهمت عارضة أزياء مصرية تدعى ميريهان 4 من العبي ا
دة الصور الشهير "إنستجرام".ويخوض منتخب الفراعنة بطولة األ األفريقية التي تستضيفها مصر في ا
ن أشرف من 21 يونـيـو / حـزيـران وحتى 19 يـولـيـو / تمـوز.واتـهـمت ميـريـهـان الربـاعي عـمـرو وردة وأ
وأحمـد حسن "كوكـا" ومحمـود حمدي "الـونش" بالتـحرش بها لـفظيًـا من خالل إرسال رسائل لـها في نفس
الـتـوقـيت كـمــا قـامت بـنـشـر فــيـديـو يـوضح تـلـك الـرسـائل.وكـتـبت مــيـريـهـان "نـشــرت صـورًا عـلى حـسـابي
ن أشـرف والونش".وأضافت ـتابـع عمـرو وردة وأحمد كـوكا وأ بإنـستجـرام  واليوم ظـهر لي في قـائمة ا
"عمـرو وردة أرسل لي على الـرسـائل اخلاصـة رسالـة وبـعدهـا بدقـائق أرسل لي (الـونش) عالمة الـقلب في

رسالة أخرى".
وتابعت عارضـة األزياء "واحد من الالعب األربعـة أكد لي أنه سيحصل عـلى رقمي اخلاص. وأبلغني أنه ال

كن جتاهله".
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اطــلق االفـارقـة اسـمـاء والــقـاب غـريـبـة
وعـجيبـة على منـتخبـات بالدهم شملت
احلـيوانـات والطـيور  بجـميع انـواعها
سـواء كانت احملـبوبه مـنهـا الى الناس
اوغــيــر ذلك من االســمـاء االخــرى الـتي
لـها عالقه تاريخيـه بالثقافـات الشعبية
ـة لـدى تـلك الـشـعوب ـواريث الـقـد وا
فـمـن االفـيـال واالسـود مـرورا بـالـفـهـود
ـلوك والـنـمـوروصـوال الى الفـراعـنـة وا
ـنتـخبـات االفريـقية وهـذه هي حكـايه ا
ــــشــــاركــــة فى بــــطــــولــــة كـــاس اال ا
االفـريـقـية 2019 مـع االلقـاب واالسـماء

ثيرة التي تشتهر بها . ا
مصر - الفراعنة

ــنـتـخـبــات االفـريـقـيـة بــخالف مـعـظم ا
الـتى وقـع اخـتـيـارها عـلـى احلـيـوانات
ـصـريون ان لـتـكـون لـقـبـا لـهم اخـتـار ا
ة يـلقـبوا منـتخب بالدهم بتـسميـة قد
وهي ( الـفراعنـة ) نسبـة الى احلضارة
الــفـرعـونـيـة وهـو لــقب يـعـكس اعـتـزاز
ـصــري بـحـضــارتـة اخلـالـدة الــشـعب ا
الـضاربة فى عمق التاريخ وهم في ذلك

يــحـبــون ان يـظــهـروا بــانـهم اصــحـاب
حـــضـــارة فــرعـــونـــيــة ال تـــقـــبل ســوي
ـا في ذلـك كره بـالـريـادة في كل شيء 
ـصري ـنـتخب ا الـقـدم ويحـمل شـعار ا
والــبالد صــورة الــنــســر الــذهــبـي وقـد
حتـفـظ الـبـعض عـلى لـقب الـفـراعـنـة اذ
ـــراحل يـــرى هـــؤالء ان مـــصـــر مــرت 
كن طـويلة ومتـعددة من احلضارات و
اخـتـيار اسم مـناسب لـوضـعهـا احلالي
يـوضـح حـالـتـهـا االسالمـيـة والـعـربـيـة

التي تعطيها دائما القيادة.
قراطية - الفهود الكونغو الد

في بـعض األسـاطـيـر األفـريـقيـة يـعـتـبر
ا الـفـهد هـو مـلك الغـابـة وليس األسـد 
يــتـــمــتع بــة من والـــكــفــاءة والــســرعــة
والــــقــــوة  وكـــان الــــفـــهــــد في تــــاريخ
ـلـكي ويـرمـز الــكـونـغـو هـو الــوحش ا
لـلـقـوة والـشـجـاعـة  واالعـتـزاز. ويـلـقب
مـنـتـخب الـكـونـغـو بـالـفـهـود لـتـشجـيع
الـالعـبـ عــلى إظـهـار ســمـات وقـدرات
الـفـهـد في مـيـدان الـلـعب لـلـتـغـلب عـلى
ــنـافس مـهـمـا كــانت قـوته أو مـهـارته ا
وبـ الفهـود واالسود صارخالف كـبير

ـقـراطيـة حول الـلقب في الـكـونغـو الد
الـذي يحمله مـنتخب الـدولة فح كان
اسم الـدولـة زائيـر كـان لقـب منـتـخبـها
هـو (الفـهود) نـسبـة لرمـز الدولة  ومع
الـوقت تـغـيـر اسم الـبالد إلى الـكـونـغو
ـقـراطـية ومـعه تـغـيـر اسم شـهرة الـد
ـنـتخب إلى ( سـيمـبا ) أو األسـد لكن ا
ــطـالـبـة الـشــعـبـيـة بــاسـتـعـادة االسم ا
نتخب الـقد أعاد لقب الفهود مجددا 

قراطية. الكونغو الد
اوغندا - الكركى أو الرافعات

نتـخب األوغنـدى الكركى يـطلق عـلى ا
أو الـرافـعات وهـو مـستـمـد من الطـائر
ـتواجـد على علـم أوغندا والـذى يرمز ا
لـلنعـمة والسكـينة و اختـيار الكركى
بــســبـب أنــاقــة شــكــله اخلــارجى وألنه
يــعــتــبـر من أجــمل أنــواع الــطــيـور فى
أوغـــنـــدا و اخـــتـــصـــار الـــلـــقب إلى
الـرافعـات فقط خـاصة وأن الـكركى من
الـطـيـور ذات األقدام الـرفـيـعة و يـعـتـبر
مـن أجـمـل أنـواع الــطــيــور في أوغــنـدا
والـذى اصــبح مـحط اهـتـمـام كـبـيـر في
ــــاضــــيـــة; ألنـه مــــهـــدد الــــســــنــــوات ا
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تـقـد بـطـولـة اسـتـثـنـائـيـة بـعـدمـا شـاهـدت
حفل افتـتاح مبهر لـبطولة ينـتظرها اجلميع

ستوى متميز". ا تضمه من منتخبات 
واختـتم رئـيس االحتاد الـدولي تـصريـحاته
بــتــوجـيـه حتـيـه خـاصــة إلى عــبــد الــفــتـاح
الـسـيــسي رئــيس اجلـمــهـوريـة حــيث قـال
"أود أن أشكـر الرئـيس على كـرم الضـيافة
والشـعور بالـترحاب الـشديد في هـذا البلد
صـاحب الـتـاريخ الـكـبيـر".وكـان إنـفـانـتـيـنو
تـواجــد في مــلـعـب الـقــاهــرة  خالل حـفل
افتتـاح البـطولة بـرفقـة الرئيس عـبد الـفتاح
الــســيــسي وأحــمـد أحــمــد رئــيس االحتـاد
األفـريـقي لـكـرة القـدم والـدكـتـور مـصـطفى
ـهـندس مـدبـولي رئـيس مـجـلـس الـوزراء وا
هاني أبـو ريدة رئـيس احتاد الكـرة وعضو
ـــكـــتب الـــتـــنــفـــيـــذي لالحتـــادين الـــدولي ا

واألفريقي للعبة.
وغادر إنـفانتـينـو القاهـرة صباح اول امس
الـسـبت بـعــدمـا تـلـقى دعـوة من مـسـؤولي
باراة النهائية على ملعب الكـاف حلضور ا
الـقــاهــرة والـتي ســتـقــام يـوم 19 تــمـوز /

قبل. يوليو ا

أفريقيا حيث يجد الشغف بكرة القدم قويًا
ورائعًـا لكنه يرى أن هـذا الشغف له مذاق
خــاص في الــقـاهــرة.وأضــاف إنـفــانــتـيــنـو
"حـضـارة مصـر مـلهـمـة للـبـشريـة وسـعدت
ـلـعب الـرائع بـالـتــواجـد في مـصـر وهــذا ا
ـتلك سحرًا خاصًا وجنحت مصر الذى 
فـي تـقــد لــيــلــة اســتـثــنــائــيــة إلى الــقـارة
الـسـمــراء والـعــالم أجـمـع".وتـابع "بــعـد مـا
نظـمة على شاهـدته أثق في قدرة الـلجنـة ا

  ôU Ë ≠ …d¼UI «

أبدى الـسويسري جـياني إنفانـتينو رئيس
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سعادته
بالـتواجـد في القاهـرة على هـامش حضور
حـفل افـتـتـاح بـطولـة كـأس األ األفـريـقـية

التي أقيمت على ملعب القاهرة.
وقـال إنـفـانـتـيـنـو في تـصـريـحـات وزعـتـها
الـلــجـنــة اإلعالمــيـة اول امس الــسـبت إنه
دائـمًـا ما يـكون سـعيـدًا عـندمـا يتـواجد في
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أكـــد يـــانــــيك بــــوالسي العب إيــــفـــرتـــون
اإلجنــــلـــيــــزي ومــــنـــتــــخب الــــكـــونــــغـــو
ــوقــراطــيــة أنه ال يــريــد تــقـد أي الــد
أعـذار أو حـجج بــعـد خـسـارة بالده أمـام

أوغندا.
ـنتـخب الكونـغولي أمام نـظيره وانهزم ا
األوغندي صفر / 2 اول امس السبت في
اجلـولـة األولى من مـنـافـسـات اجملـمـوعـة

األولى ببطولة أ أفريقيا.
وقال بوالسي في تصريحات صحفية إن
أوغـنــدا لـعـبت مــبـاراة أفـضل كــثـيـراً من
الــكـونـغــو وقـامـوا بــعـمل جـمــاعي جـيـد

بــــــــاراة. طوال ا
وأضــاف أن مــنــتــخـــــــــــبه تــلــقـى هــدفـا
مـبــكـرا فـي الـشــــــــوط األول ثم آخـر في
بــدايــة الــشـوط الــثــاني وهــو مــا صـعب
األمــور عـلــيـهم كــثــــــــــيــراً لـلــعـودة مـرة
أخرى بالنتـيجة لكـنه شدد على أن هناك

ستفادة. بعض الدروس ا
وأوضح أنـه يــجب عـــلى الالعـــبــ أن
يــحـــضــروا أنــفــســهم لــتــقــد أعــلى
ـــبـــاريـــات مـــســـتـــوى لـــديـــهـم في ا
ــتــبــقـيــة قــائال: "عــنـدمــا ال تــقـدم ا
مـستـواك الـطبـيـعي هذا مـا يـحدث
بـــغض الـــنـــظــر عـن مــســـــــــــتــوى

أخبار األ األفريقية
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ـــنــــتـــخب ـــســــاحـــات لــــكن ا في ا
الــكـونــغـولي انــتـفض مع حتــركـات
الــثــنــائـي بــاكــامــبــو وبــوالسي في

الهجوم.
وخطف احلارس دينيس أونياجنو
األضـواء في تـشــكـــــــــيـلـة أوغـنـدا
وأبـــعــد تـــســديـــدة صــاروخـــيــة من
ميـشـاك وقاد مـنـتخب بالده إلنـهاء
الـشــوط األول بـالـتــقـدم بـهـدف دون

رد.
ـنتخب األوغـندي بذلك ولم يكتف ا
ـــــانــــــويـل أوكــــــوي في بـل جنـح إ
تسـجيل الـهدف الـثاني في الـدقيـقة

48 من ضربة رأس متقنة.
وأشــرك فــلــوران إيــبــيــنـجـي مـدرب
الـكونـغـو العبه بـولـينـجي بـدلًا من
مــبـــوكــو في مــحــاولــة الســتــعــادة
ـلعب وأنـقذ السـيطـرة على وسط ا
حـارس الكـونـغـو تـسديـدة خـطـيرة

في ظل تفوق أوغندي واضح.
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دير الفني حاول فلوران إيبينجي ا
نـتخب الـكونـغو الـعودة لـلمـباراة
من خالل إلقاء ورقته الثانية بنزول
جاك مجوما بدلًا من مبيمبا وحول
طــريـقــة الــلـعب إلى 2-4-4 إليـقـاف
الـــتــفـــوق األوغــنـــدي الــواضح من

في البطولة القارية.
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وانـــتــصــر مــنــتـــخب أوغــنــدا عــلى
ــقــراطــيـة نــظــيــره الــكــونـغــو الــد
بـهـدف دون رد اول امـس السـبت
ـلـعب الـقـاهـرة في خـتـام اجلـولة
األولى لـلـمـجـمـوعـة األولى بـبـطـولة

كأس األ األفريقية.
ثنائية أوغنـدا حملت توقيع باتريك
ــــــانــــــويـل أوكــــــوي في كــــــادو وإ

الدقيقت  14و48.
وتــصــدر مــنــتــخب أوغــنــدا جـدول
تــرتـــيب اجملــمــوعـــة األولى بــفــارق
األهداف عن منتخب مصر الذي فاز
ـــبـــابـــوي بـــهــدف دون رد عـــلى ز
بــيــنـمــا يــبـقـى مـنــتــخب الـكــونــغـو
ـركـز ــقـراطـيــة بال نـقــاط في ا الـد

األخير.
وتـــفـــوق مـــنـــتـــخـب أوغـــنـــدا بـــكل
ـــــقـــــايــــيـس عــــلـى الــــكـــــونـــــغــــو ا
ـقـراطـيـة فـنـيًـا وبـدنيًـا وجنح الـد
في فرض أسـلوبـه وتسـجيل هـدف
مع إيقاف مفـاتيح خطورة الـكونغو

قراطية. الد
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ـبـاراة احلـذر كــان عـنــوان بـدايــة ا
خـاصـة من جـانـب مـنـتـخب أوغـنـدا

ولــكـن مع بــدايــة الـــشــوط الــثــاني
انتفض العبو مدغشقر وتمكنوا من
برأس تعـديل الـكفـة في الـدقيـقة 49 
أنــيـــســيـت الــذي ارتـــقى لـــركــنـــيــة
بــاسـكــال وحــول الـكــرة في شــبـاك

احلارس علي كيتا.
ولم يــكــتف العـبــو مــدغـشــقـر بــهـذا
األمر بل بـاغـتوا اجلـمـيع وتقـدموا
في الــنــتــيــجــة بــعـد 6 دقـائـق فـقط
بـــــتـــــوقــــيـع كـــــارولــــيـس أنـــــدريــــا
مــاســتــيــنــور الــذي اســتــغل خــطـأ
الدفـاع الـغيـني لـيجـد نـفسه وجـها
لـوجه أمـام احلــارس كـيـتـا ويـسـكن

الكرة من فوقه داخل الشباك.
ولم تـكـد تـمر 10 دقائـق حتى أدرك
الـــغــيـــنــيــون الـــتــعـــادل من عالمــة

اجلزاء عن طريق فرنسوا كامانو.
ثـابة مـفاجأة وتعـد هذه النـتيـجة 
ـنـتخـب مدغـشـقر مـدوية بـالـنـسبـة 
الـــذي يــســـجل ظــهـــوره األول عــبــر
تـاريــخه في الـبـطــولـة األكـبـر داخل

القارة السمراء.
ـباراة نـتـخـبـان نقـطـة ا واقـتـسم ا
ركـزين الثاني والثالث ليحتال ا
ـــنــحـــا صـــدارة اجملــمـــوعــة و
لنيجيريا التي فازت بصعوبة
على بوروندي بهدف نظيف.
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وافتـتح مـنتـخب نـيـجيـريا
مـــشـــواره في الــنـــســـخــة
الــثــانــيـة والــثالثــ من
كـــأس أ أفـــريـــقـــيـــا
بـالــفـوز عـلى نــظـيـره
بورونـدي بـهدف دون
رد اول امس السبت
في اجلولة األولى من
مــبـاريــات اجملـمــوعـة

الثانية.
ويـــــديـن مـــــنـــــتـــــخب
نيجـيريا بـالفضل في
هـذا الـفوز لـلـبـديل أوديـون إيـجـالو
الـــــذي ســـــجـل هـــــدف احلـــــسـم في
الـدقـيـقـة 77 بـعـد ثالث دقـائق فـقط

من مشاركته.
وتـصدر مـنـتـخب نـيجـيـريـا تـرتيب
ـا اجملــمــوعــة الــثــانـيــة انــتــظــارًا 
ـبــاراة األخـرى في ســتـســفـر عــنه ا

اجملموعة ب غينيا ومدغشقر.
وقــدم مــنـتــخب بــورونــدي مــبـاراة
مـتـمـيــزة خـاصـة في الـشـوط األول
لكن نيجـيريا ظهـرت بشكل جيد في

الشوط الثاني.
وجنـحت نـيجـيـريـا في حـسم الـفوز
في الــنـــهــايـــة لــتــفـــســد مـــغــامــرة
بوروندي التي تـشارك للمرة األولى
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ستوى العبه الغيـني نابي كيتا احملترف ضمن صفوفه خالل أشاد ليفربـول اإلجنليزي 
مشاركته مع منتخب بالده اول امس السبت أمام نظيره مدغشقر.

وتعادل منـتخبا غـينيا ومـدغشقر بـنتيجة (2-2© اول امس الـسبت في إطار اجلولة األولى
من منافسات اجملمـوعة الثانية ببـطولة كأس األ األفريقيـة التي تستضيفـها مصر حاليًا

قبل. وتمتد حتى 19 يوليو / تموز ا
ونـشـرت الصـفحـة الرسـمـية لـلريـدز تغـريـدة كتـبت فيـهـا "نابي كـيتـا يُـشارك كـبديل ويـقود
نتخب الغيـني إلى العودة في النتيجـة أمام منتخب مدغشقر والـتعادل بهدف لكل فريق ا
في كأس األ اإلفـريقيـة.. أحسـنت يا نابي".يـشار إلى أن اجملـموعة الـثانيـة بالـبطولـة تقام

لعب اإلسكندرية وتضم أيضًا منتخبي نيجيريا وبورندي. منافساتها 
شاركة 24 منـتخبًا ألول مرة جـدير بالذكـر أن بطولة األ األفـريقية تـستضيـفها مصـر 

سابقة. في تاريخ ا

ـنــظم من خالل األداء الــتــكـتــيــكي ا
جانب الفرنسي سبـاستيان ديسابر

مدرب أوغندا.
وضــاعت مــحـاولــة كــونـغــولــيـة مع
تــألق أونــيــاجنـو كــمــا أهــدر كـادو
فـــرصـــة قــريـــبــة لـألونــاش لـــزيــادة
حـصيـلـة األهـداف وردت الـعـارضة
ضـــــربــــة رأس رائـــــعــــة مـن الالعب
بـولـيـنـجـي الـذي تـألق بـشـكل الفت
وألــقـى مــنـتــخـب الــكــونــغــو بــآخـر
أوراقه بنزول أسامـبولنـجا بدلًا من

بوالسي.
وبــدأ مــنــتــخب أوغــنـدا فـي إشـراك
بـــدالئه في الـــربع ســـاعــة األخـــيــرة
بنزول آالن كامبـادي في الدقيقة 74
على حـساب بـاتـريك كادو كـما دفع
بالظهير األيسـر إيزاك ميلومي بدلًا
مـن لـــــومـــــاال العب الـــــوسـط الــــذي

اشتكى من اإلصابة.
وغــــادر فــــاروق مـــــيــــا الــــذي بــــذل
مـــجــــهــــــــــــودًا كـــبــــيـــرًا لــــصـــالح
تـيـمــــــــوني أواني في الـدقـيـقة 88
وأبعد أونياجنـو محاوالت الكونغو
األخـــــــيـــــــرة مع مـــــــحـــــــــــــــاولــــــة
ضــائـــــــــــعــة من أوكــوي لــيــخـرج
ــــــــــنـتــخب األوغــنـدي بــفـــــــــوز ا

مســــــــتحق.
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ـــــتـلك طـمـوحات كـشف سـيـرجي أوريـيه العب كـوت ديــــفـوار أن مـنـتخب بـالده 
باراة ؤتمر الـصحفي  كبـيرة في بطــــــولـة أ أفريقـــــيا 2019.وقال أوريـيه في ا
سـاحل العـاج وجنـوب أفريـقيـا "مجـموعـة األفيـال في البـطولـة صعـبة لـلغايـة".وأوقعت
ـغرب وجنوب قـرعة دور اجملمـوعات منتـخب كوت ديفوار فـي مجموعـة واحدة رفقة ا
تـلك اخلبرة مثل جيل 2015 الذي أفريقيـا وناميبيـا.وأضاف "نتحلى بـالتواضع ال 

ـنـتخب توج بـالـلقب الـقـاري حريـصـون علـى كل ما هـو جـديد".ونـوه أن فـريقه يـعـلم قوة ا
غربي جيد مـوضحًا "ال نريد أن نقفز لألمام نفـضل السير خطوة بخطوة".وختم أورييه ا
ديـر الفني ـشاركة في الـبطـولة القـارية أشـكر ا حـديثه بـقوله "نشـعر بـفخر كـبير بـسبب ا
ـدير الـفني اني جـيرنـوت روهر ا عـلى ضمـي لقـائمـة األفيـال".على صـعيـد اخر أعـرب األ

للمنـتخب النيجيري عن سـعادته بحصد النسور أول 3 نقـاط في اجملموعة الثانية
عـقب الـفـوز عـلى بـورونـدي.وحـقق نـسور نـيـجـيـريـا فـوزًا صـعـبًـا عـلى نـظـيره
بـاراة الـتي جـمعت بـيـنـهمـا مـساء اول بـورونـدي بهـدف دون مـقـابل في ا
امس السـبت علـى ملـعب اإلسكـنـدرية في افـتتـاح مـباريـات اجملمـوعة
ــؤتـمـر الــثـانــيـة من بــطـولــة كـأس األ األفــريـقـيــة. وقـال روهــر في ا
ــبــاراة كـانـت صـعــبــة جـدًا ألن مــنــتـخب الــصــحـفـي عـقب الــلــقـاء "ا
لك العـب ـلـعب و بورونـدي مـنتـخب رائع يعـرف كـيف يتـعمق في ا
أقـويـاء". وأضاف "كـان لـديـنـا خـطـة احتـيـاطـيـة وهي إدخـال إيـجـالوا
ـنـحنـا الـفـريق الـبورونـدي مـسـاحـات وهذا مـا حـدث عـنـدما عنـدمـا 
ــــبــــاراة رأيت ذلك قــــمـت بــــإشــــراكـه وجنح في تــــســـــجــــيل هــــدف ا
ـدرجات قال روهر "اجلـماهير الوحيد".وعن احلـضور النـيجيري في ا
ـباراة نـتمنى أن ؤازرة الـفريق وكـانت سعـيدة عـقب نهـاية ا حضـرت 
نواصل الفوز والـعطاء من أجلـهم".يشار إلى أن منـتخب نيجـيريا يلعب
في اجملـمـوعــة الـثـانـيـة الـتي تــضم أيـضًـا مـنـتـخــبـات بـورونـدي وغـيـنـيـا

ومدغشقر وتقام منافساتها على ملعب ملعب اإلسكندرية.
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فجر منـتخب مدغـشقر مفـاجأة بعد
أن فــرض الــتــعــادل اإليــجــابي 2-2
على نظيره الغـيني في اللقاء الذي
جـمـعـهــمـا مـسـاء اول امس الـسـبت
عـــلى مــلــعـب اإلســكــنـــدريــة ضــمن
مواجهات اجملموعة الثانية ببطولة

أ أفريقيا.
ـنــتـخـب الـغــيـني الــشـوط وأنــهى ا
األول مـتــقـدمـا بــالـهـدف
الـــذي ســجـــله ســوري
كابـا في الـدقيـقة 34
عــقب تـــمــريــرة من
أمــــــادو ديـــــاوارا
وضـــعـــته وجـــهــا
لــــــــــوجـه أمــــــــــام
احلــارس مــلــفـ
أدريـان لــيـراوغه
بـبـراعــة ويـسـكن
الــــــــــكــــــــــرة في

الشباك.

الـــذي اعـــتــمـــد في الـــعــشـــر دقــائق
ــســاحــات أمـام األولى عــلى غــلـق ا
انــدفــاع العــبي الــكــونــغــو وحـاول
بـالــفـعل فـهــود الـكـونـغــو اقـتـنـاص
ــحــاولــة من جــانب هــدف مــبــكــر 

باكامبو.
نتـخب األوغندي في إدراك وجنح ا
هـدف الـتـقـدم بـعـد مرور 14 دقـيـقة
عن طـريق باتـريك كـادو الـذي حول
كــرة عــرضــيــة مــتــقــنــة بــرأسه إلى
ــرمى الــكــونــغـولي لــيــعــلن تــقـدم ا

أوغندا.
وتــأثــر مـنــتــخب الــكـونــغــو بــشـكل
واضح بعد هدف كادو وخاصة في
ظل الــتــفـوق الــبــدني والــتـكــتــيـكي
الــــواضـح من جــــانـب أوغــــنــــدا في
ـــلـــعب والــــضـــغط الـــقـــوي وسـط ا
الســـتــــخالص الـــكـــرة حتـــديـــدًا من

الثنائي مبوكو ومبيمبا.
وأضـــاع أوكــوي فـــرصــة ألوغـــنــدا
بـــتــســـديـــدة فـــوق الـــعـــارضـــة مع
حصول الالعب مـورشد جـوكو على

إنذار.
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ــنـتــخب األوغـنــدي تـقـدم اســتـغل ا
أطــراف الــكـونــغــو بـاســتــمـرار من
خالل حتـركات فـاروق مـيـا وأوكوي

جيانى إنفانتينو
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u“∫ حقق منتخب نيجيريا فوز صعب على نظيره بوروندي
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أعلن االحتاد األفريـقي لكرة الـقدم "كاف" مسـاء اول امس السبت تعـي اإلثيوبي
نـتخب تـونس في كأس أ أفـريقـيا أمام بـاراة األولى  بامـالك تيسـيمـا إلدارة ا
لعب السويس وذلك في إطار اجلولة أجنوال اليوم اإلثن 24 يونيو/ حزيران 

األولى من الدور األول من منافسات اجملموعة اخلامسة.
كـمـا  تـعـيـ الـسـوداني أحـمـد عـلي الـولـيـد "مـسـاعـد أول" واإلثـيوبـي سـاموال

أتوجنو "مساعد ثاني" والكيني واويرو كاماكو "حكم رابع".
وأكد االحتاد التـونسي اول امس السبت نفـاد جميع تذاكر مـباراة نسور قرطاج

واجهة. وأجنوال في ظل إقبال جماهيري كبير على ا
وأبرز االحتاد التونـسي عبر صفحته الرسـمية على "فيسبـوك" الدعم الكبير الذي

صر. لقيه جنم الزمالك ونسور قرطاج فرجاني ساسي منذ حلوله 
ـسانـدة عـلى شـبكـات الـتواصل وتـابع االحتاد: "وقـد انـطـلقت حـمالت الـتـشجـيع وا
االجتـماعي لـفرجاني سـاسي ومن خالله للـمنـتخب التـونسي حـيث ردد الزملـكاوية

بصوت واحد (عشانك يا ساسي حجزنا الكراسي)".

بـاالنقراض ويطـلق ايضا لقب االوناش
ــنــتــخب االوغــنــدى نــسـبــة إلى عــلى ا
الـقوة اجلسـمانية الـكبيرة الـتى يتمتع

بها الشعب األوغندى.
بابوي - احملارب ز

مـيزة الـرئيسـية لـلمـحارب الـسمـات ا
هي الـشـجـاعـة والـقـوة وروح اجلـمـاعة
ــيـزات فـي سـبــيل قـهــر األعــداء. هـذه ا
نتخـبات الكروية من حتـتاجها ايـضا ا
اجـل حتـقـيق االنـصـارات فى عـالم كـرة
بـابوي الـقـدم وتقـول األسطـورة في ز
إنـه في الـعـصــور الـوسـطى كــان هـنـاك
أمـــيـــر يـــدعـى مـــوتـــوتـــا ذهب من أجل
الــبـحث عن مــصـدر جــديـد لــلـمـلح; ألن
ــلح كـان يـتم مــقـايـضــته بـالـذهب مع ا
ــالك اجلـنــوب وحـارب قـبــائل كـانت
تـشـتـهـر بـاصـطـيـاد األفـيـال وقـاتل من
ـلح في سـبــيل إنـقــاذ شـعـبه من أجـل ا
اجملـاعـة لـهـذا  اطالق لـقب احملـارب

بابوى. على منتخب ز
WO½U¦ « WŽuL:«

نيجيريا - النسور اخلضر
يـلقب منخب نيجيريا بالنسور اخلضر

ـلـكى ومـصــدر الـتـسـمـيـة هـو الـنـسـر ا
ـــصــــورعـــلى شـــعــــار الـــبالد والـــذى ا
يـتوسط حصـان ابيـض ويتسم اداء
الـفريق النيـجيري بسـمات النسر وهى
الـقــوة والـسـرعـة والـدقـة بـاالضـافـة ان
جنـوم نيجيريـا دائما يتصـفون باللعب
ــهـاري وبـالـرشـاقـة فى االداء والـقـوة ا

واالندفاع البدنى
غينيا - الفيل الوطني 

نتخب غينيا هو اسم الـشهرة احلرفي 
(ســيــلي نــاسـيــونــال) وهـو مــصــطـلح
مأخوذ من لغة شعبية تسمى (سوسو)
تــتـحـدث بــهـا قـبــائل الـسـوســو ويـعـد
الـفيل في عرف هـذه القبـائل رمز البالد
وسـبب قـوتـهـا ووحدتـهـا ولـهـذا أطلق
ــنــتــخب الــغــيــني لــقب (الــفــيل عــلى ا

الوطني).
مدغشقر- اجلاموس

مـدغــشـقـرهى جـزيـرة افـريـقـيـة تـقع فى
قــلب احملـيـط الـهــنـدى قـبــالـة الــسـاحل
اجلــنـوبى الــشـرقى الفــريـقــيـا وهى من
اجلـــزر الــعــجــيـــبــة والــفـــريــدة والــتى
تـختـلف عن أي مكـان آخر مـوجود على

ســطح األرض حـيث جتـمع بـ
الــطـبـيـعـة اجلـبــلـيـة والـغـابـات
ــــــســــــاحــــــات ــــــطـــــــيــــــرة وا ا
الــــصــــحـــراويــــة الــــشـــاســــعـــة
بـــاالضـــافــة ان الـــبالد تـــمـــتــلئ
بـاحليوانات بشكل غريب ومثير
لـــهــذا  اطـالق لــقب ( بـــاريــا )
وهــو أحـد أنــواع من اجلـامـوس
ــــنـــتـــشـــر فـى طـــول الـــــــــبالد ا
وعـرضـهـا عـلى مـنـتـخـب مـدغـشـقر

الـــــذى جنح الول مـــــرة فى تـــــاريــــخــــة
لـــلـــوصــول نـــهـــــــــائــيـــات كــاس اال

االفريقية .
بوروندي - السنونو

يـلقب مـنتـخب بـوروندى والـذى يشارك
الول مـــرة فى تــاريـــخــة فى كــاس اال
االفـريقية بلقــــــــب (السنونو) أو طائر
اخلــطــاف وهى فــصــيــلــة مـن الــطــيـور
ـــــــهـــــــاجــــــــــرة  الـــــــتـى تـــــــشـــــــبـــــــة ا
الـعصـافيرتـتراوح أطـوالها من 18 إلى
20 سـم تـــبـــنـى طـــيــــور الـــســــنـــونـــو
أعـشاشها فى الـسقوف العالـية لألبنية

ة  . القد

الـالعــبـــــــــ لــديـك وإمــكــانـــيــاتـــــــــهم
الفنية".

وأشار العب إيفرتون إلى أن األجواء
في مـــــصــــر لم تـــــؤثـــــر عــــلى أداء
ـباراة عـلى الرغم الالعبـ في ا
من تـــعــوده الــلـــعب في أجــواء
أكثر برودة في إجنـلترا لكنه
ـــنــــتــــخب خـــاض قــــال إن ا
الــعـديــد من الــتـدريــبـات في
مــصــر وفي هــذا الــتـوقــيت
حتــــديــــدا.وتـــابـع :"األمـــر ال
عالقـــة له بـــحــالــة الـــطــقس
ألننـا هنـا مـنذ مـدة وتعـودنا
عــــلى هــــذه األجـــواء لــــذلك ال
أسـتــطــيع أن أقـول أن هــذا هـو

مبررنا للخسارة".
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وتـابع مـنـيـف "مـا نـتـمـنـاه أن يـعـرف
منـتخب تونس بـداية مـوفقـة وينجح
في مبـاراته األولى ضـد أجنـوال حتى
تـكـون البـدايـة في مـسـتوى تـطـلـعات
اجلـمــاهـيـر الـتــونـســــــــيـة وأثق أن
نــســور قــرطــاج سـيــشــرفــون الــرايـة

الوطنية".
وحـول اجلــمـاهـيــر الـتـونـســيـة الـتي
سـتحـضـر مبـاراة الـيوم اإلثـنـ ضد
أجنـــوال قـــال "نــنـــتـــظــر أن حتـــضــر
مباراة تونــــــــــس وأجنـوال جماهير
تـــونــســيــة غــفـــيــرة الــتي بـــــــــــدأت
تـــتـــوافـــد عــلى الـــقـــاهـــرة في األيــام
االخـيـرة ونـحـن نـتـوقع حــــــــضــورًا
كـبيـرًا لـلـتونـسـيـ في مبـاراة الـيوم

." اإلثن
وخـــتـم "الـــســــفـــارة وضــــعت فــــرقًـــا
مــــتـــواجــــدة فـي مـــطــــار الــــقــــاهـــرة
بــاســتــمـرار الســتــقــبـال اجلــمــاهــيـر
الــتـونــســــــــيــة كــمـا أن لــديه خـلــيـة
اسـتـمـرار داخل الـسـفـارة تبـقى عـلى
ذمـة هذه اجلـمـاهـيـر عـلى مدار الـ24

ساعة".
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أكـــد جنــيب مــنـــيف ســفـــيــر تــونس
ــصــر أن ظــروف إقــامــة مــنــتــخب
تونس في السويس جيدة استعدادًا
ـبـاراة تـونـــــــــس االفـتـتـاحـيـة أمام
ـــقــررة الــيـــوم اإلثــنــ أوغـــنــدا وا

بـــاجلــــولــــة األولـى من اجملــــمــــوعـــة
اخلــــامــــســـــة لــــبـــــــــــــطــــولــــة األ

األفريقية.
وقـــال مــنــيـف في تــصـــريح خصّ به
الـتـلـــــــــــفـزيـون الـرسمـي الـتونـسي
"لـقـد زرت مـقــر إقـامـــــــــــــة مـنـتـخب
تـونس في الـعـ الـسـخـنـة واطـلـعت
عـــلى ظـــروف اإلقـــامـــة وكل مـــا يـــهم

الـنــاحــيــة الــلــوجــيــســتــيـة الــتي 
تــوفــيــرهـــا لــلــفــريق ولـــلــبـــــــــعــثــة

الرسمية".
ـلـعب وأضـاف "بــعـد ذلك الـتـحــقت 
بــتـروجــيت حــيث تــابـعـت تـدريــبـات
نــســور قــرطــاج وهــنــا البــد أن أؤكـد
لـلــجـمــيع أن األجـواء داخل مــنـتـخب
ـعـنـويـة لدى تـونس طـيـبـة والـروح ا

الالعب عالية".


