
بـيـنـهـمـا عـلى لـقـاء وحـيـد. ويـسـعى
ـصاحلة جـماهيره نتـخب الغاني  ا
التي شـعرت بـاإلحبـاط عقب إخـفاقه
في الـتـأهل لــنـهـائـيـات كـأس الـعـالم
األخــيـــرة الــتي أقــيـــمت في روســيــا
ـاضي حـيث يـتـطـلع مـديره الـعـام ا
الـفني احملـلي كـويـسي أبـيـاه إلعادة
ـلـقب بـ(النـجوم البـريق لـلمـنـتخب ا
الـسوداء) الـذي فـقـده في الـسـنوات
األخــيــرة. ويــأمل أبــيــاه الــذي عــاد
نـتخب الـغاني في نـيسان لتـدريب ا
عــام 2017 بــعـــد فــشل الـــفــريق في
اضية أل أفريقيا الفوز بالنسخة ا
الـــتـي جـــرت بـــاجلـــابـــون في نـــفس
العام في تكرار إجنازاته مع الفريق
خالل واليـــته األولى مـــا بـــ عــامي
2012 و2014 والتي شهدت تأهل
ـونديـال البـرازيل قـبل خمـسة غانـا 

أعوام.
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ويعـتمد أبـياه عـلى كتيـبة هـائلة من
احملـتــرفـ بـاخلـارج في مــقـدمـتـهم
ـهــاجم اخملـضــرم أسـامــواه جـيـان ا
العب فـريق قيـصـري سبـور الـتركي
الــذي تــراجـع عن قــراره بــاالعــتــزال
الدولي مؤخرا. وكـان جيان الهداف
ـنتـخب غانـا برصـيد 51 التـاريخي 
هـدفـا قـرر اعـتـزال الـلعـب دوليـا في
ـاضي بـعـد قـرار أبـياه شـهـر أيـار ا
بــســحب شــارة قــيــادة الـفــريق مــنه
ومنـحهـا إلى زميـله أندريه أيـو لكن
سـرعان مـا تـراجع عن قـراره بـعد
تـــدخل الــرئـــيس الــغـــاني نــانــا
أكـــوفــو لــيـــنــضم إلى قـــائــمــة
النجوم السـوداء في البطولة.
كمـا يـعول أبـيـاه كثـيـرا على
تألق العب الـوسط توماس
بارتي جنم فريق أتلتيكو
مـــــدريــــــد اإلســـــبــــــاني
وكـــريــســتـــيــان أتــســو
جـــــنــــاح نــــيــــوكــــاسل
يـونـايــتـد اإلجنـلـيـزي
وجــــوردان أيـــــو العب
كـــــريــــســـــتــــال بــــاالس
اإلجنــلــيـــزي وشــقــيــقه
أنـــــدريـه احملـــــتـــــرف في
صفـوف فنـاربخشـه التركي
وكــوادو أسـامــواه العب إنــتـر
اإليطـالي. ويـدرك أبيـاه أن الـفوز
على بن بنتيجة كبيرة سيمنح
نـتخب الـغاني قـوة دفع كبـيرة ا
ـرتـقب مع مـنـتـخب قـبل لـقـائه ا
الـكامـيـرون (حـامل الـلـقب) يوم
الـــســـبت الـــقـــادم في اجلـــولــة
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نتـخب األرجنتـ على بطاقـة صفراء خالل مـواجهة فريـقه مع قطر اول امس األحـد في اجلولة الـثالثة لـدور اجملموعـات بكوبا دير الفـني  حـصل ليونـيل سكالـوني ا

أمريكا 2019. 
ـباراة على سكالـوني التعديالت اجلديـدة التي أقرها االحتاد وتعد البـطاقة التي حصل عـليها سـكالوني هي األولى ألي مدرب في تاريخ كـوبا أمريكا. فـقد طبق حكم ا
.وسـجل الهدفـان لوتارو مارتـينيـز وسيرجـيو أجويرو الـدولي "فيفـا" على قوانـ اللعبـة بدءًا من حزيـران اجلاري والتي تـنص على منح بـطاقات للـمدرب مـثل الالعب

ليضمن تأهله لدور الثمانية برصيد 4 نقاط في وصافة اجملموعة الثانية. 
ووفقًـا لشبكة "أوبتا" لإلحصـائيات فإن أجويرو وصل للهدف الـ40 في مـسيرته بقميص األرجنت خالل 93 مبـاراة ليصبح ثالث العب في تـاريخ التاجنو يصل لهذا

الرقم بعد ليونيل ميسي (68 هدفًا) وجابرييل باتيستوتا (54 هدفًا). 
قرر أن يالقي التاجنو سابقة. ومن ا ويعتـبر هذا الهدف هو الثامن لنجم مانشستر سـيتي اإلجنليزي في تاريخ مشاركاته في كوبا أمريكا خالل  17مبـاراة في هذه ا

نظيره الفنزويلي الذي احتل وصافة اجملموعة األولى حلساب ربع نهائي البطولة.
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ــغـربي انــتـصـارًا ـنــتـخب ا اقــتـنص ا
شـــاقًــا بــعــد طــول مــعــانــاة من أنــيــاب
نــظـيــره الـنـامــيـبي بــهـدف نــظـيف في
ظـهـوره األول بـبـطـولـة األ األفـريـقـية

الـتي تسـتـضيـفـها مـصـر حالـيًـا وتمـتد
ـقــبل. وتـكـفل الالعب حتى  19تـمـوز ا
الناميبي كيميوني بتسجيل هدف فوز
غـرب القـاتل في الـدقيـقة  88من عمر ا
اللـقاء بـاخلـطأ في مـرماه لـينـهي لعـنة

باريات االفتـتاحية التي الزمت أسود ا
األطلس في مشـاركاته السـابقة بـالكان.
ــنــتــخب انــتـــصــار دون إقــنــاع حــمل ا
غربي لـصدارة اجملـموعة الـرابعة بـ3 ا
نقـاط مؤقتًـا بعـد تخـطيه أسـهل مباراة

داخل مجـموعته. واعـتمـد رينارد خالل
ـباراة عـلى تشـكيل مـغايـر تمـامًا هذه ا
لـلـذي توقـعه الـكـثـيـرون ودفع ألول مرة
بـ3 العــبــ يــلــعــبــون ألول مــرة فــيــمـا
بـــيـــنــهم فـي خط الـــوسط وهم مـــبــارك
ــهــدي بـوربــيــعـة  وأيت بــوصــوفـة  وا
بناصـر لتعـويض غيابـات مهمـة بشأن

. صاب بلهندة واألحمدي ا
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ـواجهة جـاءت بطيـئة واتسمت بداية ا
بـإيـقـاع منـخـفض كـان مـتـوقـعًـا بـسبب
الــتــدريــبــات الــشــاقــة لالعــبـي األسـود
والـــتي انـــعــكـــست عـــلى أدائـــهم خالل
وديــتي جــامـبــيــا وزامــبـيــا وبــدا أنـهم
بـعـيـدون عـن مـسـتـويـاتـهم احلـقـيـقـيـة
إضــافـة لــعـامل احلــرارة الـذي اشــتـكى

درب.  منه الالعبون وا
ــغــرب حـمــلت ــنــتــخب ا أول هــجــمــة 
توقـيع مبـارك بوصـوفة الـذي انسل في
الدقـيقة 4 ومرر داخل الـصندوق إال أن

دافع شيتومبي أبعد الكرة.  ا
رد فــعل نــامــيــبــيــا لم يــتــأخــر إذ نـاور
بتـسـديدة لالعـبه مـورايبي الـذي حاول
خــــداع احلــــارس بــــونــــو إال أنـه ســـدد
جـــانــبًــا. وأمــام تــكــتـل دفــاع مــنــتــخب
ـغـرب لـلتـسـديد احملـارب جلـأ العـبو ا
من بـعـد وهـو مــا قـام به نـبـيل درار في
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ـنـتـخب الـغـاني حـمـلـته نـحو يـبـدأ ا
اســتــعــادة لــقب بــطــولــة كـأس األ
األفريقية الـغائب عنه منذ  37عاما
عـندمـا يـستـهل لـقـاءاته في النـسـخة
ـقـامة احلـالـيـة للـمـسـابـقـة القـاريـة ا
حـاليـا في مـصر أمـام مـنتـخب بـن
لـعب اإلسمـاعيـلية اليـوم الثالثـاء 
في اجملـمـوعـة الـسـادسـة من مـرحـلـة
اجملـمـوعـات. ويـطـمح مـنـتـخب غـانـا
لـتحـقـيق انتـصـار كبـيـر على نـظـيره
البنيـني يوجه من خالله رسالة إلى
جــمـيـع مـنــافـســيه بــأنه قـادم بــقـوة
لـلـــــــــفـوز بـالــبـطـولـة الــتي يــــحـلم
باحلصول عليهـا للمرة اخلامسة في
تاريخه واألولى منذ عام 1982.
وسبـق للـمنـتـخبـ أن الـتقـيا
في ست مواجهات رسمية
حـــــيث كـــــان الــــتــــفــــوق
ـــنـــتــخب ـــصـــلــحـــة ا
الـــغـــاني الـــذي حـــقق
أربـــعـــة انـــتـــصـــارات
مقابل فوز يتيم لبن

فـيـمـا خـيم الـتـعادل
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هم الفوز نتخب الـسنغال اول امس األحـد إنه كان من ا دير الـفني  قال أليو سـيسيه ا
ـباراة على تـنـزانيـا في اجلولـة األولى لدور مـجـموعـات كأس أ إفـريقـيا 2019 خالل ا
التي انتـهت بانتصار أسود التيراجنا (0-2) حلساب اجملـموعة الثالثة. وأضاف سيسيه
نـافسـة على لـقب أ إفريقـيا بـدأت مبـكرًا. وتابع ؤتمـر الصـحفي عـقب اللـقاء أن ا في ا
مـدرب الـســنـغـال: "مـنـذ 4 أو 5 أعـوام نـحـاول صـنـاعــة فـريق يـكـون له قــوة كـبـيـرة عـلى
ـنـتـخب عـلى تـقـد نـتـائج قـويـة". وشدد عـلـى أنه سـيلـعب الـسـاحـة وأنـا واثق من قـدرة ا
نوال بـحذر أمـام اجلزائـر باعتـبارهـا مبـاراة صعـبة مـتمـنيـا مواصـلة الـعمل عـلى ذات ا
قبل بعد الـظهـور بشكـل جيد في لـقاء الـيوم. وستـلعب الـسنـغال مع اجلزائـر اخلمـيس ا

في قمة مباريات اجملموعة الثالثة بالبطولة القارية التي تضم أيضًا كينيا وتنزانيا.

تــرى اجلــمــاهــيــر شــيــئــا جـيــدا من
األسـود". وكــان سـيــدورف اسـتــبـعـد
الثنائي فينسنت أبوبكر الذي أحرز
هـدف تـتـويج الـكامـيـرون بـالـبـطـولة
صري ـنتخب ا اضية في مرمى ا ا
وجــان بـيــيـر نــسـامي من الــقـائــمـة
الـنـهـائـيـة لـلـكـامـيـرون في الـنـسـخـة
احلالـية لـلمـسابـقة بـسبب اإلصـابة.
يـذكـر أن مـنـتـخب الـكـامـيـرون الذي
ـتـلك خـمـسـة ألـقـاب في الـبـطـولـة
يلعـب في اجملموعـة السـادسة التي
تضم منتخبات غانا الفائزة باللقب
أربع مــرات وبــنــ بــاإلضـافــة إلى

غينيا بيساو.
UOMOſ  UŠuLÞ

تأمل غيـنيـا بيسـاو أن تتقـدم خطوة
عما حققـته في مشاركتها األولى في
كـأس األ األفــريـقــيـة قــبل عـامـ

وتــســتــهــدف بــلـوغ دور الـ 16بــعـد
اكـــتــســاب اخلــبــرة. وفـــاجــأ الــبــلــد
الـصـغـيـر الـواقع في غـرب أفـريـقـيـا
والــذي كـان مــسـتــعـمــرة بـرتــغـالــيـة
ســـابـــقـــة اجلـــمـــيع بـــالـــتـــأهل إلى
ـاضيـة في اجلابـون لكن النـسخـة ا
ــنــتــخب نــال إعـجــاب الــكــثــيـرين. ا
وتـأهـلت غـينـيـا بـيـسـاو للـنـهـائـيات
لــلـمـرة الــثـانــيـة عــلى الـتــوالي بـعـد
تـصـدر مـجـمـوعـتهـا واآلن تـأمل في
درب بـاسيرو زيد. وقـال ا حتقـيق ا
كــانـدي "طــمـوحــنــا األول في الـوقت
احلالي هو عبور دور اجملموعات ثم
محاولة الـوصول إلى دور الثـمانية
مـــشــاركـــتــنـــا األولى في كــأس األ

الثانـية للـمجمـوعة. ويطمـع منتخب
غـــانـــا في أن يـــبـــتـــسـم له احلظ في
البطولة بعدما عانده كثيرا السيما
بـــعــدمــا أخــفق فـي ارتــقــاء مــنــصــة
الــــتــــتــــويـج رغم تـــــواجــــده ضــــمن
ربـع الذهبي فـي النسخ منـتخـبات ا
ــنــتـخب الــست األخـيــرة واكــتـفى ا
الــغــاني الــذي يـســتــعـد لــتــســجـيل
ظـهــوره الـثــاني والـعــشـرين في أ
أفريقيا بإجـراء مباراة ودية وحيدة
أمام مـنتـخب جنـوب أفريـقيـا انتهت
ـقابل بالـتـعـادل بدون أهـداف. في ا
يـتـطلـع منـتـخب بـنـ الـذي يـشارك
لـــلــمــرة الـــرابــعــة في تـــاريــخه إلى
ـفـاجـأة حتت قـيـادة مدربه حتـقيق ا
الـفــرنـسي مــارسـيل دوســيـيه الـذي
ــتـلـك خـبــرة ال يـســتــهـان بــهـا في
ـالعب األفــريــقــيـــة بــعــدمــا تــولى ا
تدريب الـعـديد من مـنـتخـبات الـقارة
ـنـتـخب البـنـيني الـسمـراء. ويـحلم ا
بتفادي اخلسارة أمام نظيره الغاني
للمباراة الثالثة على التوالي بعدما
سبق أن فاز  / 1صفـر على غـانا في
آخـر مـبـاراة رسمـيـة جـرت بـيـنـهـما
عــنــدمــا الـــتــقــيــا في الـــتــصــفــيــات
ـؤهلـة لـكـأس الـعالم في األفـريقـيـة ا
جـنـوب أفــريـقـيـا عـام 2010 قبل أن
يتعادل معه 1 / 1 وديا في آخر لقاء
جــــمـع بــــيــــنــــهــــمـــــا في أيــــار عــــام
ـنـتـخب الـبـنيـني 2017.واسـتـعـد ا
الذي لم يعبر مـرحلة اجملموعات في
مشاركـاته الثالث السابـقة للـبطولة
بــإجـــراء مــبــاراتــ وديــتــ حــيث
تغلب  / 1صفر عـلى نظيـره الغيني
قــبل أن يــفـوز 1 / 3 عــلى مــنــتــخب

موريتانيا.
ÊËdO UJ « W¹e¼Uł

أكـد الـهـولــنـدي كالريـنس سـيـدورف
ــنـــتــخب الــكــامــيــروني أن مــدرب ا
فـــريــــقه يــــبـــدو فـي كـــامل الــــهـــدوء
والــتــركـيــز قــبل أن يــفـتــتح حــمــلـة
الـدفــاع عن لـقـب بـطــولـة كـأس األ
األفريـقية أمـام غيـنيا بـيسـاو اليوم
ـسابقـة القارية الثالثاء في نـسخة ا
ــقــامــة حــالــيــا في مــصــر. وأشــار ا
سـيــدورف في تـصـريــحـات إعالمـيـة
اول امـس األحــــــــــــد إلـى أن اخلـالف
الذي أدى لـتـأخر وصـول العـبيه إلى
مــصـر لــلـمـشــاركـة فـي الـبـطــولـة لم
يؤثـر على اإلطالق عـلى استـعدادات
ــلـــقب بـ(األســـود غــيــر ـــنــتـــخب ا ا
روضة) أل أفريقيا. وقام عدد من ا
العبـي منـتخـب الكـامـيرون بـإضراب
وهـددوا بعـدم الـسـفـر إلى مـصر إال
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الدقـيقة 10 لتـخـرج كرته لـلركـنـية بـعد
تـدخل احلـارس كــازابـوفـا. وفي الـوقت
الــــذي غــــابـت فــــيـه احلــــلـــــول عن خط
ـفـرده الـهــجـوم حــاول حـكـيم زيــاش 
رسم الــفـارق من خالل 3 تـســديـدات لم
يــحـالـفه احلظ فــيـهـا وافــتـقـدت لــلـقـوة
ــغـربي والــدقـة الــتي عــود اجلـمــهـور ا

عليها. 
ـغـربي كانت أخـطر هـجمـة لـلمـنـتخب ا
في الـدقـيـقـة  34بـعـد تـوغل نـور الـدين
أمــرابط داخل الــصـنــدوق وإعــاقـته من
ــــدافع مـــورايـــبي الــــذي أمـــســـكه من ا
اخلـــــــلف إال أن احلـــــــكـم الـــــــروانــــــدي

انا طالب باستمرار اللعب. هاكيز
w½U¦ « ◊uA «

انــــتـــعش األســـود نـــســـبـــيًـــا في األداء
وأضـــاع يــوسف الـــنــصــيـــري انــفــرادًا
ـرمى احلــارس كـازابـوا في صـريــحًـا 
الدقـيقة 46 أعقـبه أمرابط الـذي استلم
كرة في ظـهر الـدفـاع وسدد في الـدقيـقة
49 إال أن كــــرته مـــرت بــــجـــوار مـــرمى

احلارس الناميبي. 
ــنـاورة وهــنــا ســيــقــدم ريــنــارد عــلى ا
بــورقـة ســفـيــان بــوفـال أفــضل مـراوغ
بــالـلــيــجــا فـي مــحـاولــة لــدعـم جــبــهـة
الــنــصــيــري الــهــجــومــيــة مــكــان العب
هدي بوربيعة. ومباشرة بعد االرتكاز ا

يوسف
النصيري
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ــديــر الـفــني ــونــيــكي ا ــانــويل ا أكــد إ
ـنتـخب تـنـزانيـا أن فـريقـه افتـقـد للـخـبرة
أمام الـسنغـال بعـد اخلسارة بـهدف دون
رد في مــنـافــســات أ أفــريــقــيـا 2019.
ؤتمر الصحفي عقب ونيكي في ا وقال إ
اللـقاء إن هناك العب يشاركوا ألول مرة
والالعـبـ انــتـابـتــهم حـالـة مـن الـسـذاجـة

نظرًا لقلة خبراتهم. 
وأضاف: "عـلينـا أن ننـظر إلى أنفـسنا من
أجل تصـحيح األخـطـاء السيـما وأنـنا كـنا
نـقــوم بـإعــطـاء الــكـرة لــلـخــصم بــسـذاجـة

شديدة. 
وأشار: "لـعبـنا أمـام فريق قـوي من ناحـية
اإلمـكـانـيات ولـديـهم خـبرة ويـعـرفـون كيف
يــنــافــسـون عــلى الــلــقب وعــلــيـنــا الــتــعـلم
واكــتـســاب اخلـبــرات الالزمـة من أجل

بناء منتخب قوي". 
واســــتــــهل أســــود الــــتــــيــــراجنــــا
مشـوارهم في بطـولة أ إفريـقيا
2019 اليوم األحد بالفوز على

بــعـد احلـصــول عـلى مــسـتـحــقـاتـهم
ــتــأخــرة قـبـل أن يـتــدخل ــالــيــة ا ا
مـســؤولـو الــريـاضــة في الـبالد حلل
ـشـكـلـة. وقـال سـيدورف "نـحن تـلك ا
مــازلــنــا نــحـتــفظ بــهــدوئــنــا ونـدرك
الــســبب في وجــودنــا هــنــا.. لــديــنـا
مـجـمـوعـة من الالعـبـ يـعـرفـون مـا
ـــثـــلـه هــذا احلـــدث مـن أهـــمـــيــة".
ــــدرب الــــهــــولــــنــــدي "في أضــــاف ا
ـسـتـحـقـات احلـقـيـقــة عـززت أزمـة ا
روح الـــفــــريق وتــــصــــمـــيــــمه عــــلى
االحتفاظ بالبطولة. كان هناك بعض
التوتر لـكن الالعب تصـرفوا بشكل
جيد وقرروا التواجـد هنا للقتال من
أجل الــكــامــيــرون". وأكــد ســيـدورف
"مـثل تـلك األزمـات حتـدث في جـمـيع
أنـحــاء الـعـالـم ولـيـست حــكـرا عـلى
الكاميـرون أو أفريقـيا لكنـنا ال نريد
أن نـدع ذلك يـشـوه طـمـوحنـا". ورغم
احتـفاظ مـنتخب الـكامـيرون بـعشرة
العــبـ فــقط من الــفـريق الــذي تـوج
ـاضــيـة لــلـبـطــولـة في بــالـنــسـخــة ا
اجلــابـون مــطــلع عـام  ?2017إال أن
الـعديـد من اجلـمـاهيـر الـكـاميـرونـية
تــــأمل في تــــواجـــد الـــفــــريق ضـــمن
ربع الـذهـبي لـلبـطـولة. مـنتـخـبـات ا
وشــــدد ســـــيـــــدورف الـــــذي تـــــولى
ــاضي خــلــفـا ــســؤولـيــة في آب ا ا
للـبلـجيـكي هوجـو بروس الـذي توج
بـالـلـقب "الـكـامـيـرون هـو ثـاني أكـثر
ـتوجة بـالبطـولة (خلف نتـخبات ا ا
ـــصـــري) وكـــأبـــطـــال ـــنـــتـــخـب ا ا
ـتوقع أن مـدافـعـون عن الـلقـب من ا

 أليو سيسي

تنـزانيا بهـدف دون رد في أولى مباريات
اجملموعة الثالثة.

من جــانب اخــر قــام مـــشــجــعــو مــنــتــخب
اجلزائـر بتـنظـيف مدرجـات ملـعب الدفاع
اجلــوي عـــقب نــهـــايــة مـــبــاراة مـــحــاربي
الـصـحراء مع كـيـنيـا في مـستـهل مـشوار

الفريق ببطولة أ أفريقيا. 
نتخب اجلزائري بداية موفقة في وحقق ا
أ أفـريـقـيـا بـالـفـوز عـلى كـيـنـيـا بـثـنـائـية
نـــظــــيـــفـــة حلــــســـاب اجلـــولــــة األولى من

منافسات اجملموعة الثالثة. 
وجـــمع مـــشــجـــعــو اجلـــزائــر اخملـــلــفــات
الـبالسـتيـكيـة والقـمامـة عـقب نهـاية مـباراة
ظهـر العام كيـنيا من أجل احلـفاظ عـلى ا
لـلـمدرجـات. يـأتي ذلك اسـتمـرارًا لـلسـلوك
الــطــيب الــذي ظــهـــر في مــبــاراة افــتــتــاح
الــبـطــولـة الـقــاريـة من
جــــانب جــــمــــاهــــيـــر
مــــنـــتـــخـب مـــصـــر
عـقب نهـاية مـباراة

بابوي. ز

نـحه ركـلة حـرة على خط 1 اكتـفى 
18مــتــر نــفــذهــا ريــاض مــحـرز لــكن
ـنــتـخب الــدفـاع الــكـيــني يـتــدخل . ا
اجلـزائـري خـنق مـنـتـخب كـيـنـيـا في
مـنـاطـقه مـا جـعـله يـجـد صـعوبـة في
ــيـدان . الــوصــول حـتـى الى وسط ا
في الدقـيقة 25 قاد بوجنـاح هجوما
خطـيـرا ومرر لـسفـيـان فوغـالي الذي
وضع يـوسف الــباليـلي امــام فـرصـة
كبيرة الفتتاح النـتيجة لكن تصويبة
االخيـر تـصدى لـهـا احلارس الـكـيني
مـــاتــاسي . وفـي الــدقـــيــقــة 29نــفــذ
ريـاض مـحـرز ركــلـة حـرة لـكن الـكـرة
ــست قـديــورة قـبل ان تــمـر بــجـانب
مــرمـى احلــارس الــكــيــني  بــقــلــيل .
وواصل مــنــتــخب اجلــزائــر ضـغــطه
ا افرز الرهـيب على منـاطق كيـنيـا 

في الدقيقة 33.
الي ركـلة جـزاء اعـلن عـنـهـا احلـكم ا
كايـتا دون تردد بـعد خـطأ من دنيس
اوديـامــبـو عــلى عـلى يــوسف عـطـال
.ركــلـة حــولـهــا بــغـداد بــوجنـاح الى
نـتخب هدف اول ( . (0 -1واتيـحت 
اجلزائر فرصة مضاعفة النتيجة عن
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ــنــتــخـب اجلــزائــري بــدايــة حـــقق ا
موفـقة فـي كأس أ إفـريقـيا 2019
بالـفـوز على كـينـيا بـثـنائـية نـظيـفة
اول امس األحــد حلـــســاب اجلــولــة
األولـى من مــنـــافــســـات اجملــمـــوعــة

الثالثة. 
دخل مــنـتــخب اجلــزائـر مــنـذ بــدايـة
ــوضــوع وهـدد الــلــقــاء في صــلـب ا
مـرمى كيـنـيا فـي الدقـيـقة االولى عن
طريق بـغداد بـوجنـاح لكن تـصويـبة
االخير لـم تكن مؤطـرة .وفي الدقـيقة
الـثـالـثـة تـلقـى يوسـف البـاليلـي كرة
في عمق دفاع كـينيا لـكن تباطئه في
ترويض الكـرة مكن احلـارس باتريك
ــوقف واخـراج مــاتـازي مـن انـقــاذ ا
الــكـرة في الــركـنــيـة . وفي الــدقـيــقـة
الـتــاسـعـة نــفـذ الـباليــلي ركـلـة حـرة
بــطـريـقــة ذكـيـة لــكن عـيــسى مـانـدي
ــــكــــان تــــاخــــر في ان يـــــكــــون في ا
غـالطـة احلارس مـاتاسي. نـاسب  ا
وفي الــــدقـــيــــقـــة 12طـــالـب بـــغـــداد
بوجناح بركـلة جزاء بـعد ان اسقطه
ـالـي كـايــتـا ابــو عـمــر لــكن احلــكم ا
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لك كانت مـغامـرة مثـيرة ولم نـكن 
ـرة الـثـانيـة لـديـنا اخلـبرة لـكن في ا
فـرصــة أكـبــر". وأضـاف مــشـيـرا إلى
ـنــافـسـ الـبــارزين في اجملـمـوعـة ا
الـسـادسـة "نـعـلم مـسـبـقـا أن غـيـنـيـا
ـلك نـقـاط بـيـسـاو بــلـد صـغـيـر وال 
الـقوة الـتي لـدى الـدول األخـرى مثل
الــكـامــيـرون وغـانــا". وتـبــدأ غـيــنـيـا
بــيــســاو مـــشــوارهــا في الـــبــطــولــة
ـــــواجــــــهـــــة الـــــكـــــامــــــيـــــرون في
اإلسمـاعيـلـية يـوم الثالثـاء. وأضاف
كـاندي "سـنـنظـر في نـقاط قـوتـنا في
كـل مــبــاراة وأؤكـــد لــكم أن غــيـــنــيــا
بيـساو سـتقـدم نفـسهـا بشـكل جيد".
وفي اجلابون لم تشعر غينيا بيساو
بــــاخلــــوف. وأدركـت الـــتــــعــــادل في
الـوقت احملـتــسب بـدل الـضـائع ضـد
اجلــابــون في افـتــتــاح الـبــطــولـة ثم
تــــقــــدمت ألغــــلب الــــفــــتــــرات عــــلى
الكـاميـرون قـبل أن تخـسر 1-2 وفي
آخـر مـبـاراة سـقـطت 2- صـفـر أمـام
بوركينـا فاسو وأنـهت اجملموعة في
ـركـز األخـيـر بـنـقـطـة واحـدة. وبرز ا
اسم غـيــنـيـا بـيـســاو بـشـكل مـفـاجئ
عـنـدمـا بـلـغت الـنـهـائيـات في 2017
بإخـراج الكونـغو وزامـبيا الـبطـلت
الـــســابــقــتــ وقـــامت بــتــــــــــدعــيم
تشـكـيلـتـها بـاالعتـمـاد على الالعـب
الــذي ولــدوا في الــبــرتــغــال ألبــوين
مـهاجـرين. وقـبل ذلك فـازت في أربع
مــبـاريــات فـقـط في تـصــفـيــات كـأس
األ وكـأس الـعالـم منـذ مـشـاركـتـها

الدولية األولى في 1992.

 ôU Ë ≠ …d¼UI «
ــنــتــخب شــارك أحـمــد حــجــازي مــدافع ا
ـصــري األول لـكـرة الـقـدم في تـدريـبـات ا
الـــفــــريق اول امس األحــــد اســـتـــعـــدادًا
ــواجـهـة الــكـونـغــو يـوم غــد األربـعـاء في
ثـاني جوالت دور اجملـموعـات ببـطولـة كأس
أ أفـــريــــقــــيــــا. وكـــان الـالعب احملــــتـــرف
بـصـفـوف وسـت بـرومـيـتش اإلجنــلـيـزي قـد
اضي بسبب غاب عن مـران الفريق السبت ا

ـبــابـوي الـتي إصـابــته في األنف خالل مــبـاراة ز
اضي. فازت بهـا مصـر بنتـيجة (0-1) يوم اجلـمعـة ا

وعاد حـجازي لـلـمشـاركة فـي تدريـبات مـنـتخب مـصر الـيـوم على مـلعب
الـكلية احلـربية رغم إصـابته بكسـر في األنف. ويحتـاج حجازي الرتداء
ــقـبـلــة حلـمــايـة مـوضع ــبـاريـات ا ــا لألنف خالل ا الـقــنـاع الـواقـي طـبـيً
لـعب رغم إصـابـته بـنزيف في اإلصابـة. ورفض حـجـازي اخلروج مـن ا
بـاراة إال أنه حتـامل على األنف وطلب طـبيـب الفـراعنـة اسـتبـداله في ا
نـفــسه وأصـر عـلى اســتـكـمــال الـلـقــاء. وأكـد مـحــمـد ابـو الــعال طـبـيب
نتخب صري أن إصابة حجازي لن تمنعه من التواجد مع ا نتخب ا ا
قراطية يوم غد األربعاء لكن بشرط ارتداء صري أمام الكـونغو الد ا

الواقي ألنفه.

طريق ريـاض مـحرز في الـدقيـقة 36
لـــكـن احلـــارس الــــكـــيــــني تــــصـــدى
ـنتـخب الـكيـني خرج لتـصـويبـته . ا
من مـنـاطـقه بـخـثـا عن الـتعـديل لـكن
ايـريك جــوهـانـا اومــونـدي فـشل في
مـغـالـطـة الـدفـاع اجلـزائري او حـتى
احراج احلـارس مـبـوحلي الـذي كان
في اجـازة طـيـلـة الـشـوط االول الذي
ســيــطـر عــلـيـه مـحــاربــو الـصــحـراء
بالطول والعـرض وهو ما مكنهم من
اضافة هدف ثان في الدقيقة 43 بعد
امــداد رائع من رامي بـن ســبـعــيــني
وتـصـويـبـة رائـعـة من ريـاض مـحـرز
Æ©2- 0) انــتـهـت في مــرمى مــاتـاسي
تـــراجع االداء فـي الـــشــوط الـــثـــاني
ولكن بعد فترة االستراحة نزل نسق
الــلــعب ولم يــكن مـنــتــخب احلــزائـر
خـطــيـرا مـثل الــشـوط االول مـا مـكن
مـنــتـخب كـيــنـيـا من الـقــيـام بـبـعض
احملـاوالت مسـتـغال تـراجع مـحـاربو
الـــــصـــــحـــــراء الى الـــــوراء وبـــــحث
الـكيـنـيون عن تـذلـيل الفـارق فـحاول
ابـو عـمـر في الـدقـيـقة  68عز طـريق
ـباغـتة الـدفاع اجلـزائري ركلـة حرة 

ـنـتخب لـكـنه فـشل في ذلك . مـدرب ا
احلزائـري جمـال بـلمـاضي اقحم في
الدقيقة  70مهدي عبـيد مكان عدالن
قــديــورة و فـي الــدقــيــقــة 73يـاس

ابـراهـيـمي مـكـان يـوسف الـباليـلي .
وواصل مـنـتـخب كـيـنـيـا الـبـحث عن

دخــوله أظــهــر بــوفــال قــدرة عــلى رسم
الـــفـــارق من خـالل تـــســـديـــدة صـــدهـــا
احلـــارس كـــازابـــوا في الـــدقـــيـــقــة 62.
وتواصـل احلظ العـاثـر مع زيـاش الذي
اســتـلـم مـرة داخل الــصــنـدوق ســددهـا
زاحفة والتقـطها حارس نامـيبيا بقدمه
ـرمى في الــدقـيـقـة الـيــمـنى عـلـى خط ا

 Æ70
وسيعـود بوفال بـحل فردي في الدقـيقة
79 ليقلق راحة احلارس كازابوا بعد
مـراوغــة وتـســديـدة صــوب الـقـائم
الـبــعـيـد إال أنــهـا افـتــقـدت الـدقـة

طلوبة.  ا
ورغـم دفـــعه بــــورقـــة خــــالـــد
بـوطـيب الــهـجـومـيـة مـكـان
يـوسف الـنـصـيـري إال أن
ريـنــارد والعـبي األسـود
فــشــلـوا فـي فك شــفـرة
دفاع احملارب ليأتي
احلل بـكــرة من نـيـران
صـديـقـة بـعـدما سـجل
ــــدافع كـــيــــمـــيـــوني ا
باخلـطأ في مـرماه في
الــدقــيــقــة 88 مــانــحًــا

األســود انـــتــصـــارًا من رحم
ـــعـــانــــــــــاة وبـــأداء لم يـــكن ا

مقنعًا.

أخبار األ األفريقية

 ôU Ë ≠ …d¼UI «
ـنتـخب أجنوال أهـمية ـدير الـفني  أبرز الصـربي سردجـان فاسـبلـبسـفيتش ا
ؤثرين ضمن صري واعتبره مـن ضمن الالعب ا جيرالـدو العب األهلي ا
لك صفوف مـنتخب الغزالن السوداء. وأضاف سردجان جيرالدو العب 
خبرات وسط مـنتخب يضم عددًا كبيـرًا من الالعب صغار السن". وتابع
ــبـاريـات في مـصـر ويــلـعب ألحـد أكـبـر "جـيـرالـدو اعــتـاد عـلى  خـوض ا
ـهـمـ في قـائـمتي وأضع األنـديـة في أفـريقـيـا لـذلك هـو من الالعـب ا
درب الصربي أن نتخب". وأكد ا عليه آمـاال كبيرة بجانب باقي العبي ا
التـأهل لبطولة كـأس األ األفريقية 2019 كان مـفاجأة سارة بـالنسبة
له موضحًا أن الـطموح سيخـتلف بالنسـبة له في النهائـيات وسيحاول
ـنـتخـب األجنولي ال ـيـزة. وأوضح أن ا قـيـادة الـفريـق لتـحـقـيق نـتـائج 
لك تاريـخًا كبيرًا في أ أفريقيا خاصة أن الفريق تأهل 7 مرات فقط
لـلــكـان من أصل 31 نـســخـة لـكــنه سـيــحـاول الـظــهـور بـشــكل مـشـرف
ومـفــاجـأة الــكــبـار وأوقــعت الــقـرعــة مــنـتــخب أجنــوال في اجملـمــوعـة

اخلـامسة رفـقة منـتخبـات تونس مـالي وموريتـانيا والـتي تقام
صرية. دينة السويس ا منافساتها 

هـــدف الــتــذلـــيل فــحـــاول جــوســيب
اوكــومـو لــكن تـصــويـبــته لم تــشـكل
خــطـــرا عــلى احلـــارس اجلــزائــري .
وفي الـدقـيـقة 82 كـاد ريـاض مـحرز
ـــضـي الـــهــــدف الـــثــــالث لــــكن ان 
احلارس مـاتاسي انـقض على الـكرة

قــــبل ان تــــصـل الى بـــــديل بــــغــــداد
ـهـاجم اجلـديـد ديـلـور . بـوجنـاح  ا
وعـبــثـا حـاول الــكـيـنـيــون الـنـيل من
شـبـاك مـنـتـخب اجلـزائـر الـذي خرج
بفـوز ثم بـثنائـية نـظيفـة بعد اداء

مقنع خصوصا في الشوط االول .

غرب يحقق فوز صعباً على ميبيا ا


