
جنوب أفريـقيا موعدًا مع نـيجيريا
في دور الثمـانية ببـطولة كأس األ
األفـريـقـية.بـدأ الـلـقـاء بـإيـقـاع سريع
منذ اللحظات األولى وحاول لورش
مـبـاغـتــة احلـارس مـحـمـد الـشـنـاوي
بـتـسـديـدة مـفـاجـئة ثـم مـحاولـة من

بيرسي تاو.
ووجه محـمد صالح تـصويـبة قـوية
مرت بجـوار القـائم وحاول البـافانا
البافانا استغالل بطء دفاع الفراعنة
بــالــضــغط الــعــالي. وأفــســد مـروان
مـــحـــسـن انـــطالقـــة واعـــدة لـــصالح
وتـريـزيـجيه كـمـا تـصـدى الـشـناوي
لـــتـــصـــويــــبـــة قـــويـــة مـن بـــيـــرسي
تاو.ووجه طارق حامد تسديدة قوية
دافع وظهر غياب اصطدمت في ا
صري التفـاهم ب ثالثي الـهجـوم ا
في بـــــــــعض احملـــــــــاوالت وتــــــــألق
الـشــنـاوي بـتـصـدي رائـع لـتـسـديـدة
بــيــرسـي تــاو. وأضــاع تــريــزيــجــيه
فرصة خطيرة من صناعة صالح ثم
أبعد دفاع البـافانا البافـانا محاولة
من تـريـزيـجـيه أيـضًـا.وطالـب لورش
باحلـصول عـلى ضربـة جزاء
بـــــعـــــد تـــــســـــديـــــدة

اصطدمت 

ن ـــــــدافـع أ بـــــــا
أشـــــــــــــــــــرف ووجـه
الـــبــافـــانـــا تــســـديــدة
أخــــــــــرى بــــــــــجـــــــــوار
القـائم.وتألق الـشناوي
بــإنــقـاذ رائـع النـطـالقـة
تـاو وحـصل سـيـفـسـو
هــــــــــيــالنــــــــــتـي العـب
الـبافـانـا عـلى بـطـاقة
صــــفـــراء لــــيـــنــــتـــهي
الـــــــــــــشـــــــــــــوط األول

بالتعادل السلبي.
بـــدأ الــشـــوط الـــثــاني
بتغيير لـتنشيط هجوم
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ــــهــــنــــدس هـــانـي أبــــو ريـــدة أعــــلن ا
استـقـالته من مـنـصبه كـرئـيس لالحتاد
ـصـري لـكـرة الـقـدم كـمـا دعـا أعـضاء ا
مـجـلس اجلـبالية لـتـقـد اسـتـقـاالتهم
بكر للفراعنة من بطولة عقب اخلروج ا

أ أفريقيا.
وفجر مـنتخب جـنوب أفريـقيا مـفاجأة
من الــعــيـار الــثــقـيل وأطــاح بــنـظــيـره
صري من بطـولة أ أفريقـيا بالفوز ا
عـلــيه بــهـدف دون رد مــسـاء اول امس
سـابقة السبت في إطـار ثمن نـهائي ا

قامة حاليًا في مصر. ا
وقال أبو ريدة في تـصريحات نـشرتها
الصفحة الـرسمية للـجبالية على موقع
فيس بـوك إن هذا القـرار يأتي كـالتزام
أدبي رغم أن احتاد الكرة لم يقصر في
نـتخب وقدم له الدعم أي شيء جتاه ا

طلوب. عنوي ا ادي وا ا
وعن مصـيـر اجلهـازين الـفني واإلداري
للـفريق أكـد أنه مقـال بالـكامل بـعد أن
ــصـريـة خــيب آمـال جــمـاهــيـر الــكـرة ا
ــسـئـولــ عـنــهـا رغم تــلـبـيــة كـافـة وا

مـــطــــالـــبـه.وأكـــد أبــــو ريــــدة "من واقع
ـسـئـولـيـة الـوطـنـيـة أنـا مـسـتـمـر في ا
ـنـظمـة للـبـطولـة حتى رئـاسة الـلجـنة ا
نهـايـتهـا ألن النـجاح فـي التـنظـيم كان
من الــبـــدايــة هـــدف نــســعـى جــمـــيــعًــا

لتحقيقه من أجل سمعة بالدنا".
كـمــا أعـلن احتـاد الــكـرة عـبــر صـفـحـته
الرسمـية استـقالة 4 أعضاء بـعد رحيل
أبـوريـدة وهم حــازم إمـام وسـيف زاهـر

وأحمد مجاهد وخالد لطيف كما نشرت
الـصـحـفـيـة الـرسمـيـة بـيـانـاً بـاسـتـقـالة
الثالثي كرم كـردي وعصـام عبد الـفتاح
ومـجدي عـبـد الـغـني قـبل أن يـتم حذفه

بشكل مفاجئ.
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صرية صدمة كبيرة وتلقت اجلماهير ا
ـبــكـر من بــطـولـة كـأس بـعــد اخلـروج ا
األ األفريقية التي تـستضيفها أرض

ــنـتـخب اجلـنـوب الـفـراعــنـة عـلى يـد ا
أفريقي بهدف نظيف.

ــصــريــة ولـم يــكن حــزن اجلــمـــاهــيــر ا
ــبـــكــر فـــقط ولــكن بـــســبب اخلـــروج ا
دويـة التي بسـبب الـفضـائح اإلداريـة ا
عرفها منتخب مـصر على مدار العام

األخيرين.
مــنـتـخب مــصـر فـقــد هـيـبــته الـتي كـان
مــعــروفــاً بــهــا طــوال تــاريــخه بــســبب
التصرفات الصـبيانية من جانب بعض
الالعـبـ واإلداريـ ومـسـؤولي احتـاد
الــكــرة في الــتــعــامل مع األزمــات الــتي

ضربت الفراعنة.
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صـري من أزمـة أشبه نـتـخب ا عانـى ا
ــدويـة بــعـد أن ظــهـرت بــالــفـضــيـحــة ا
صـورة حملــادثــة بـ عــمـرو وردة العب

منتخب مصر وعارضة أزياء.
وتــطـور األمــر بــظـهــور فــيـديــو فـاضح
لــوردة نـشـرتـه فـتـاة مــكـســيـكـيــة عـبـر

مواقع التواصل االجتماعي.
ـــتـــرهل من ولـــكن الـــتـــعـــامل اإلداري ا
ــنــتــخب جـــانب احتــاد الــكــرة أضـــر 
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اخبار األ االفريقية
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فجر منتخب جنـوب أفريقيا مفاجأة
من الـعـيـار الـثـقـيل وأطـاح بـنـظـيره
ــصــري من بــطــولـة أ أفــريــقــيـا ا
بـالـفـوز عــلـيه بـهـدف دون رد مـسـاء
اول امـس الـــســـبـت في إطــــار ثـــمن
ـقـامـة حـالـيًا في ـسـابقـة ا نـهـائي ا
مـصر.وسـجل مـنـتـخب األوالد هدف
الــفـــوز في الــدقـــيــقــة 85 عن طــريق
ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت
ـصري الـذي لم يـنــــجح للـمـنتـخب ا
في اســـتــغالل الـــدعم اجلــمـــاهــيــري
الــــكـــبــــيـــر في
مــــــــــلــــــــــعب
القـاهرة.
ومــدرب
منتخب

  ôU Ë ≠ …d¼UI «
ـنتـخب جـنـوب أفريـقـيا سـعـادته الكـبـيرة بـإقـصاء ـديـر الفـني  أكـد ستـيـوارت باكـسـتر ا
صري من كأس األ األفريقية Æ2019 وودع الفـراعنة البطولة من دور الـ16 نـتخب ا ا
ـة مذلـة أمام مـنتـخب البافـانا بـافانـا بهدف نـظيف سـجله الالعب ثـيمـبونـيسكي بـعد هز
بـاراة بحضور : "لعبـنا بطريقة ؤتمر الصـحفي الذي أعقب ا لورش. وقال باكسـتر في ا
ـباراة وحـقـقـنـا هـدفـنا شـجـاعـة حتت ضـغط كـبيـر أمـام صـاحب األرض وحتـكـمـنـا في ا
تازًا وسنحت بالنهايـة". وأضاف: "جنحنا في سد جميع الثغرات وقدمـنا أداءً تكتيكيًا 
لنـا فرصة الـتسجـيل بفضل الـتمريـر السريع والـهجوم من خالل األطـراف".وختم بـاكستر
يـز ولعـبـنا بـطريـقـة لم يكن يـتـوقعـها حـديثه بـالـقول: "جنـحنـا في تـطويـر الـلعب بـشـكل 
ـصــريـ بـأن تـلــعب بـشـكل مـغــايـر لـطـريــقـة لـعـبك ــصـري وهـكـذا فــاجـأنـا ا ـنـتـخب ا ا

عروفة".. ا

كوندي تـسديدة ضعـيفة مـرت بعيداً
ـرمى ثم كـرة عرضـيـة أبـعـدها عن ا
الــدفــاع الـنــيــجــيـري ونــال كــونـدي

العب وسط الكاميرون إنذارا.
واسـتـغل مـنـتـخب الـكـامـيـرون حـالة
الـــــتــــــراجع الــــــواضـــــحــــــة في أداء
ـهـاجم سـتـيـفـان نـيـجـيـريـا وجنح ا
باهـوك في تـسجـيل هدف الـتعادل
من كــرة عــرضــيـة خــطــيـرة حــولــهـا
بـــبـــراعـــة في مـــرمـى الـــنـــســـور في

الدقيقة 41.
ولـم يــنـــتـــظـــر األســود طـــويالً فـــفي
ــــنـــتــــخب الــــدقـــيــــقـــة 44 ســــجل ا
الكاميروني الهدف الثاني عن طريق
كلـينـتون مـوا جني ليـنتـهي الشوط

األول بتقدم مثير للكاميرون.
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عـادلة من جديد في الشوط تغيرت ا
الـثاني مـن عمـر الـلـقاء بـعـدمـا عدل
اني جيرنوت روهر طريقة اللعب األ
ومـنح حــريـة أكـبـر لــصـانع األلـعـاب
أليكس إيوبي لالختراق لألمام بدالً

لعب. من التراجع لوسط ا
ـيزة ودفع روهـر بـورقة هـجـومـيـة 
بنـزول السـريع صـامويل شـيكـويزي
بدالً من موسـيس سيمـون بعد مرور

60 دقيقة.
وحاول الهولندي كالرنس سيدورف
ـديـر الـفـني للـكـامـيـرون الـسـيـطرة ا
ـلـعب من خالل مـجـدداً عـلـى وسط ا

الـفراعـنـة بـنـزول الالعب أحـمـد علي
بدلًا من مروان مـحسن الذي لم يقدم
شــيـئــاً يــذكـر ووجه مــحــمـد الــنـني
تــسـديــدة قـويــة فــوق الـعــارضـة في
محـاولة مصـرية خـطيـرة على مرمى
البافانا بافانا.وجنح منتخب جنوب
أفــريـــقــيـــا في الـــتــمـــاسك وإيـــقــاف
ـصــريـة الـتي خــطـورة الـهــجـمــات ا
افـتـقـدت الـتنـاغم ووسـط بطء شـديد
في الــتـحـضــيـر لــلـهــجـمـات.وواصل
ـصـري ظـهـوره الـباهت ـنـتخب ا ا
وركز البافانا الـبافانا على اجلوانب

ساحات الدفاعية. البدنية وغلق ا
واخـتـفت خـطـورة صالح مع تـراجع
أداء تريزيـجيه ودفع مـنتـخب مصر
بالعب الـوسط عـمـرو وردة بـدلًـا من
عـبـد الـله الــسـعـيـد أمالً في تـنـشـيط
صري نتخب ا الهجوم.ولم ينـجح ا
في اخـتــراق دفـاع الـبـافــانـا بـافـانـا
ن أشــرف إنـــذاراً وأضــاع ونـــال أ
لـــورش تــســديــدة خـــطــيــرة بــجــوار
الــقــائم من تـمــريــرة بـيــنــيـة رائــعـة
وأشـرك مــنـتـخب مـصــر العـبه ولـيـد

سليمان بدالً من محمد النني.
ونظم وليد سليمان وصالح محاولة
لم تــسـفــر عن أي خـطــورة وابـتــعـد
ـــصـــري عن مــســـتــواه ـــنـــتــخب ا ا
هــجــومـيــاً قــبل أن يــفـجــر مــنــتـخب
ـفـاجـأة ويـسـجل الـبـافـانـا بـافـانـا ا
هدف التـقدم في الدقـيقة 85 عن
طـريق ثيـمـبـوينـسـكي لورش
ـصري ـرمى ا من انـفراد بـا
ــنــتـخب أودعــهـا بــبــراعـة.ا
ـــــصـــــري دخـل في حـــــالـــــة ا
إحباط وذهول مع إضاعة الوقت
من العـبي جـنــوب أفـريـقـيـا وشـارك
كــــــــيـــــــكـــــــانــــــــا في الــــــــوقت بـــــــدل
الـضـائع.وحــاول الـضـيـوف تـنـظـيم
هجمـات مرتـدة إلزعاج الفـراعنة مع
مــشـاركــة الالعب لــودفــيك مع كـرات
طـائــشــة لـلــفــراعــنـة لــيــنــتـهـي حـلم
ـصـريـ بـإطالق صـافـرة الـنـهـايـة ا

بخسارة الفراعنة.
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حصـد منتـخب نيـجيريـا فوزا مـثيرا
علـى الكـامـيرون بـنـتيـجة (2-3) اول
ـلـعب اإلسـكـنـدريـة امس الـسـبت 
في ثــمن نـهــائي بــطـولــة كـأس األ
األفريقية التي تستضيفها مصر.

ـلـقب ـنــتـخب الـنـيــجـيـري ا وجـرد ا
بــــالــــنــــســــور اخلــــضــــر نــــظــــيـــره
الــكــامــيــرونـي من لــقــبه وأطــاح به
خارج الـبطولـة ليـفقد األسـود فرصة
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مصر بـعد تـخفيض عـقوبة الالعب من
االستـبـعاد الـنهـائي لـلعـودة بعـد الدور

األول.
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أثـــبت مــحـــمــد صـالح جنم لــيـــفــربــول
اإلجنـلـيـزي أنه أقـوى من احتـاد الـكرة
بـعـدمـا فــرض رأيه بـعـودة عـمـرو وردة
إلى مــعـسـكـر مــنـتـخب مــصـر وهـو مـا

سبق أن قام به في وقائع سابقة.
وســــبق أن وجـه صالح عــــدة مـــطــــالب
الحتاد الكرة على رأسـها إيجاد حراس
شـخـصـيــ له ودخل احتـاد الـكـرة في
صــــــدام مـع الالعـب دون حـل األزمـــــات

وهو ما أساء لهيبة منتخب مصر.
ونـــشـــبت أزمــة قـــويــة مـن قــبل انـــفــرد
بـنشـرهـا بتـوزيع أحـد أعضـاء مـجلس
إدارة احتـــاد الــكـــرة تــذاكــر مـــبــاريــات

منتخب مصر في بطولة كأس العالم.
ولم يظهر احتـاد الكرة حتى وقـتنا هذا
النـتائج الـكامـلة ألزمـة بيع الـتذاكر

بـجـانب األزمـة اإلداريـة الـتي
تــــمـــثــــلت فـي الـــفــــوضى في
اخــتـــيـــار مـــعـــســـكـــر اإلعــداد صري يستقيل من مهمته الك التدريبي للمنتخب ا ا

كاليدو
كوليبالي
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شهدت مباراة السنغال وأوغندا (0-1) في ثمن نهائي
بــطـولــة أ إفـريــقـيـا 2019 تـضــاربًـا في اإلعالن عن

رجل اللقاء.
ـلــعب الـقـاهــرة قـد أعـلـنت وكـانـت اإلذاعـة الـداخـلــيـة 
ـنـتـخب اخـتـيـار مـدافع نـابـولي اإليـطـالي والعب ا
السنغالي كاليدو كوليبالي كأفضل العب في

باراة. ا
ـتواجدة وتنـاقلت اخلـبر وسـائل اإلعالم ا
ــلـعـب قــبل أن تــعــلن احلــســابـات فـي ا
الـرسـمـيـة للـكـاف أن من فـاز بـاجلـائزة
هــو جنـم الــســنــغــال اآلخــر إدريــسـا

جايا.
نطـقة اخملتـلطة ارتـباكًا وشهـدت ا
 بسـبب قيام الصـحفي بـتهنئة
كـــولـــيـــبـــالي بـــاحلـــصـــول عـــلى
اجلــــائـــــزة حــــيـث رد األخــــيــــر
بـابـتـســامـة فـقط ولم يـعـلق عـلى
األمـر قــبل أن يــتــفـاجــأ اجلــمـيع

بإعالن فوز جايا.
وفي هـــذا الـــصـــدد قــال مـــحـــمــد

احلصول على البطولة للمرة الثانية
عـلى الـتـوالي.تـقـدم أوديـون إيـجـالو
لـنـيـجــيـريـا في الـدقـيـقـة 19 وسجل
لـلـكـامـيـرون في الـدقـيـقـت 41 و44
سـتـيـفـان بـاهـوكـ وكـلـيـنـتـون مـوا
جني وانـتفض الـنـسور بـسـينـاريو
دراماتيكي بـالتسجيل في الـدقيقت
64 و66 عن طريق إيـجالـو وأليكس

إيوبي. حذر كاميروني.. 
ــبـاراة وضــربــة نــيــجـيــريــة بــدأت ا
بـأسلـوب تـكـتـيـكي دفاعـي من جانب
درب الهولندي كالرنس سيدورف ا
ــســاحــات ولـكن الــذي حــاول غـلق ا
األطـراف الـنيـجـيـريـة تـفـوقت بـشكل
واضح هـــجــومــيــا وخــاصــة أحــمــد
مــوسـى الــذي انــطــلـق من اجلــبــهــة
الــيـــســـرى أكـــثـــر من مـــرة بــجـــانب

عرضية بال خطورة من إيوبي.
واخــــــــتــــــــفت مـالمـح اخلــــــــطـــــــورة
الكاميرونية في الربع ساعة األولى.
تقدم منتخب نيـجيريا بعد مرور 19
دقـــيـــقـــة عن طـــريق جنـــمـه أوديــون
إيجـالو الـذي استـغل هفـوة دفاعـية
كــامــيــرونــيــة وأخــطــاء سـاذجــة في
إبـعــاد الـكـرة لــيـهـز شــبـاك احلـارس

أونانا.
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ـنتـخب الـكامـيروني بـصورة نشط ا
كبـيرة بـعد هـدف نيـجيـريا وسـيطر
ـــلـــعب ووجـه بـــيـــيــر عـــلـى وسط ا

بيرسي
تاو

ـوقـع الـرســمي لـلــكـاف خالل ثــابت رئــيس حتـريــر ا
تصـريحات خـاصة لـ"" إن نـشر احلـسابـات الرسـمية
لالحتــاد اإلفـريـقي نــبـأ إخـتـيــار جـايـا جــاء بـنـاءً عـلى

نظمة. إخطار من اللجنة ا
وأضــاف أنه ال يـعـلـم سـبب خـطـأ
اإلذاعــة الـداخـلــيـة مـؤكـدًا
أنه ســـيــتـــحــقق من
هـذا األمر لـتالفيه
مــــســـــتــــقــــبــــلًــــا.

أما جتـربته التـدريبـية الثـالثـة فكانت مع
ديــبــورتــيــفــو الكــورونــيــا اإلســبــاني في
فــبـــرايــر/ شــبــاط 2018 وهــبط الــفــريق
للـدرجة الـثـانيـة بعـد أن لعب 16 مباراة
فاز في مبارات وتعادل في 6 وخسر 8.
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أضــاف خــروج الـــكــامــيــرون حــامل لــقب
بــطـولــة أفـريــقــيـا من دور الـ 16 ي كـان
2019 بـعــد اخلـســارة من نـيـجــيـريـا 2/3
سـلسل فـشل الـتجـارب التـدريبـية حلـقـة 
ــديـر لــلــهــولــنــدي كالرنـس ســيــدورف ا

الفني ألسود الكاميرون.
بدأ سـيدورف مـشـــــــــواره الـتدريــــــــبي
في يناير/ كانون الثاني 2014 مع ميالن
اإليـطــــــــــالي ولم يـحـــقق أي إجنـــــــاز
يـذكـر بـعــد أن خـاض مع الـفــــــــــريق 22
مــبـاراة فــاز في 11 وتــــــــــعــادل مـرتـ
وخــــســــر 9 مـــــرات ولم يــــســـــتــــمــــر مع
وسم. الروسنيري لتتم إقالته في نهاية ا
بـعـدهـا تـولي تـدريب شـيـنـزهن الـصيـني
أحد انديـة الدرجـة الثانـية وكان ذلك في
يوليو/ تموز 2016 وقاده في 13 مباراة
وحـــقق الـــفـــوز 3 مـــرات وتـــعـــادل في 4
مـنـاســبـات وخـسـر 6 مـرات لـيـرحل في

أكتوبر/ تشرين األول من نفس العام.
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منتخب الكاميرون يودع ا افريقيا
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مـــشــاركــة أجنــويـــســا ولــكن جــاءت
ـــا ال تـــشـــتـــهي الـــســـفن الـــريـــاح 

الكاميرونية.
وســجل مـنـتــخب نـيــجـيـريــا الـهـدف
الثاني عن طريق إيجالو في الدقيقة
63 مـسـتـغالً خـطـأ دفـاعـيـا واضـحـا
للكاميرون.واستمر مسلسل األخطاء
الكـارثية لـلدفـاع الكامـيروني لـيحرز
ـنتـخب الـنيـجـيري هـدفاً ثـالـثاً في ا
الدقيقة  66عن طريق أليكس إيوبي

باراة. أحد جنوم ا
·—ËbOÝ  öšbð

تـــدخل ســـيـــدورف من جـــديـــد بـــعــد
السـينـاريـو الصـادم وحول أسـلوبه
الـتكـتـيكي لـلـهجـوم اجلـارف وأشرك
إيكـامبي كـمهـاجم ثالث بـدالً من موا
جني لــــلــــضــــغط عــــلـى دفــــاعـــــــات
ـــنــــتـــخب نـــيــــجـــيــــريـــا.وامـــتــــلك ا
الـكــامـيـرونـي الـسـيــطـرة عـلى وسط

لعب مع حذر نيجيري واضح. ا
ولم تــســنح مــحــاوالت كـامــيــرونــيـة
مـؤثـرة من جـانب كـتـيـبـة سـيدورف
ـــدرب الـــهـــولـــنــدي وهـــو مـــا دفـع ا
إلشراك جـاك زوا بيـنمـا أشرك روهر

الالعب أوانتشو.
اكتـفى مـنتـخب الـكامـيـرون بالـكرات
العـرضيـة وهـو األمر الـذي لم يسـفر
ـــــــرمى عن أي خـــــــطـــــــورة عــــــلـى ا
النيجـيري لينتـهي اللقاء بـفوز مثير

للنسور.
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أكد بـيرسي تـاو العب منـتخب جنـوب أفريـقيا أن مـنتـخب بالده استـحق التأهل إلى دور
الـ8 من بطولة أ أفريقيا ومن تابع اللقاء األخير أمام الفراعنة يعرف جيدًا أننا نستحق
الـتواجد بربع الـنهائي.وأكد تـاو في تصريحـات صحفيـة عقب اللقـاء أن منتخب بالده كان
يسـتحق مـركزًا أفـضل في دور اجملموعـات لكن احلظ لم يـحالـفه للحـصول عـلى الصدارة

أو الوصافة.
وأضاف العب جـنـوب أفريـقـيا أن مـبـاراة نيـجـيريـا في ربع الـنهـائي سـتكـون صـعبـة كون
منتـخب النـسور يضم مـجمـوعة محـترفـ بدوريات أوروبـا لكن الـفوز على مـنتـخب مصر
نحـهم دفعة معـنوية كبـيرة للفوز.بـينما أكـد ماكوينـزي الظهير األيـسر للمـنتخب اجلنوب
ــنح مـنـتـخب بالده الـفـوز بـهـذا الـلـقـاء وأن األوالد كـانـوا ـبـاراة  أفـريـقي أن خط سـيـر ا
نتخب جنوب أفريـقيا أن التعلـيمات الفنية باراة.وأضـاف الظهير األيسـر  األخطر طوال ا
نتخب سـاحات أمام صالح وتريزيجيه وأنه في حالة عدم حتركهما يفقد ا كانت بإغالق ا

صري خطورته وهو ما جنحنا في حتقيقه. ا
ـشاركـة األسوأ لـلفـراعـنة في بـطولـة كأس األ صـري ا وقـدم اجليل احلـالي لـلمـنتـخب ا

األفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو / تموز اجلاري.
وودع منـتخب مـصر بـقيادة جنـمه محـمد صالح بـطولة كـأس األ األفريـقية من دور

الـ 16على يد جنوب أفريقيا بعد أن خسر بهدف نظيف أمام البافانا بافانا.
ونـظمت مـصـر بطـولة كـأس األ األفـريقـية  4مـرات سـابقـة شهـدت الفـوز بالـلقب 3
مـرات أعـوام 1959 و1986 و2006 وخـسـر الــفـراعـنــة الـلــقب مـرة وحــيـدة عـلى
قراطية أرضه عام 1974 بعدما ودع من دور األربـعة على يد زائـير "الكونغـو الد

حالياً".
نتـظر في الـنسخـة احلالـية وودع البـطولة من دور ولم يـحقق جيـل صالح األداء ا

الـ 16في أول نسخة تشهد مشاركة 24 منتخبًا بالبطولة القارية.
رحـلة اجملـموعـات عام نـتخب مـصر اخلروج من دور الـ16  وكان أسـوأ ظهـور 
ـدير الـفـني األسبق مـحسن صـالح بعـد اخلسـارة أمام اجلـزائر  2004بقـيادة ا

بابوي والتعادل مع الكاميرون. والفوز على ز

بـعـد ذلك تـولى تـدريب أسـود الـكـامـيرون
في أغـسـطس/ آب 2018 وقـادهم في 10
مبـاريـات فاز في 3 وتعادل في 4 وخسر

3 مباريات.
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قـــال مــروان دا كـــوســتـــا إن مــنـــتــخب
ـــغـــرب لم يـــكـن في أفـــضل حـــال في ا
ـبــاراة الـتي خـســر فـيـهــا أمـام بـنـ ا

بركالت التـرجيح في ثمن نـهائي كأس
أ أفريقيا.

وتابع مـروان في تـصريـحات صـحفـية:
"من الـصـعب أن نــتـقـبل الـطـريـقـة الـتي
خسرنا بها لقد كان خطأ صغيرا كلفنا
الـهـدف األول لم أراقب مـسـجل الـهدف
جيدا وأحتمل مـسؤوليـته لذلك أعتذر

غربي عن ذلك". للجمهور ا
ـغــربي جنح في ـنــتــخب ا وأضــاف: "ا
الـعـودة لـلـمـبـاراة وبـحث عن تـسـجـيل

الهدف الثاني لكنه لم يوفق".
وأردف: "مـسـؤوليـة اإلقـصـاء جـمـاعـية
نشـعر بـاالســــــــتـياء ألنـنا لم نـنـــــجح
في إســــــــــــــــعــــــاد اجلـــــــــــــــمــــــهـــــور
ــــغـــــربــــــــي مـع األسف لم نـــــكن في ا
أفضل حـال من أجل الـقيـام بـذلك وكذا
لم نــســــــــــعــد بــعض الالعــبــ الــذين
لــعـــبــوا آخـــر كــأس أ أفـــريــقـــيــا في

مشوارهم."
ــــغـــــرب في دور وتــــألـق مــــنـــــتــــخـب ا

للمونديال.
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قــــــام بـــــعض الـالعـــــبـــــ
بالـتـصويـر إلحـدى القـنوات الـفـضائـية
قابل مالي خالل كأس العالم وأعلن
احتاد الكـرة اعتـزامه وقتهـا منع هؤالء

الالعب من تمثيل منتخب مصر.
وفـــوجئ الـــبـــعض بـــأن احتـــاد الـــكــرة
يــتــراجـع عن قــبــول اســتــقــالــة إيــهـاب
ـنتخب نـصب مدير ا لهيـطة ويعـيده 
ثم ال يــعـاقب أي العب كــمـا وعــد هـاني
أبـــوريــدة رئــيـس االحتــاد في مـــؤتــمــر

صحفي.
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ـصـري حتـرك حافـلـة مـنـتـخب مصـر قـبل مـغـادرة اجلـمهـور بـالـكـامل مـلعب رفض األمن ا
سافة كبيرة خوفا من حدوث اي أزمات ب اجلماهير والالعب . القاهرة واالبتعاد 

دة طويلة قبل أن يطلب األمن منهم البدء في التحرك البس  وظل الالعبون في غرفة خلع ا
لعب . وجودة في ا بعد انصراف جميع اجلماهير ا

ـصري من نظيـره اجلنوب أفريـقي بهدف مقـابل ال شيء ليغادر الـفراعنة ـنتخب ا وخسر ا
البطولة من ثمن النهائي.
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ـانشـسـتـر يـونايـتـد أداء ثـنائي ـديـر الفـني الـسـابق  انتـقـد الـبرتـغـالي جـوزيه مـورينـيـو ا
مـنتـخب مصـر محـمد الـنني وأحـمد حـجـازي خالل مبـاراة جنـوب أفريـقيـا.وفجـر منـتخب
صـري من بطولـة أ أفريقيا جنـوب أفريقيـا مفاجأة من الـعيار الثـقيل وأطاح بـنظيره ا
قامة سابقة ا بالفوز عـليه بهدف دون رد مساء اول امس السبت في إطار ثـمن نهائي ا
حـاليًا في مصـر.وقال مورينـيو في تصريـحات متـلفزة "النـني وحجازي ليس عـلى مستوى
لعـب".وأضاف "لم جند احلـدث النـني لم يلـعب أي دور في اللـقاء وكـان ثغرة فـي وسط ا
أي اتـصـال بـ خـطي الـوسـط والـهـجـوم وظـهـر الـهـجـوم مـنـعـزلًـا بـسـبب أسـلـوب مـحـمـد
النني".وتابع "تـفكير أحمد حجازي أعلى من مـستواه وقدراته وظهر ذلك واضحًا في كرة

سئولية بسبب البطء وعدم التمركز اجليد". هدف اللقاء ألنه يتحمل بعض ا

اجملـــمـــوعــات وتـــأهل بـــالـــعـــــــــالمــة
الــكـامـلــة حـيث تــصــــــــــدر اجملــمـوعـة
الــرابــعــة ب9 نــقــاط بـــعــد فــوزه عــلى
نــامــيــبــــــــيـا وكــوت ديــفــوار وجــنـوب

أفريقيا.
غربي ودع البطولة على نتخب ا لكن ا
يـــد بـــنــ بـــاخلـــســارة 4 ـ 1 بـــركالت
الترجـيح بعـد انتهـاء الوقـت األصلي

واإلضافي بالتعادل 1/1.

مروان دا كوستا


