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سجل منتخب مـوريتانيا أول أهدافه في بطولة كـأس األ األفريقية عبر التاريخ في أول
رابطون نتـخب ا ظهور له بـالبطولـة القارية.وأحـرز احلس الـعيد العب موريـتانيا هـدفًا 
بعد مرور 71 دقيقة من عمر لـقاء مالي باجلولة األولى لـلمجموعة اخلامـسة ببطولة كأس
األ األفريقية 2019.وحصل منتـخب موريتانيا على ضربة جزاء في مباراة مالي أحرز
ـا هــو األول في تــاريــخه عــبـر بــطــولـة الــكــان.ويــشـــــــــــــارك مــــــــــــنــتـخب مــنـهــا هــدفً
مـــوريـــتــــــــــــــانــيـــا ألول مــــــــــــرة في بـــطــــــــــولـــة كـــأس األ األفــريـــقـــــــــــيـــة الــتي
ــــــــقبل. تستـــــــــضيفها مصر خالل الفترة ب 21 يونــــــــــيو إلى 19 يولــــــــــيو ا
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ســجَّل إديــنــســون كـافــانـي هـدفًــا في
الدقيقة (82) ليمنح األوروغواي فوزًا
ثـــمــيـــنًــا ( (0-1عـــلى تـــشــيـــلي امس
الــثالثــاء عــلى مــلـعـب مــاراكـانــا في
خــتـام مــبـاريــات اجملــمـوعــة الــثـالــثـة

بالدور األول من بطولة كوبا أمريكا.
ـــــنـــــتـــــخب الــــــفـــــوز رفع رصـــــيــــــد ا
األوركـويــاني إلى 7 نــقـاط لــتـتــصـدر
اجملموعة الـثالثة وتـضرب موعدًا مع
ــقــبل في الـدور بــيــرو يـوم الــسـبت ا
ـــقــــابل تـــراجع ربع الــــنـــهـــائـي.في ا
ـنــتـخب الــتـشـيــلي لـلــمـركــز الـثـاني ا
باجملموعـة الثالثة بـ6 نقاط ويضرب
مــوعـدًا نــاريًـا مع كــولـومـبــيـا في ربع

النهائي .
ركز الـثالث برصيد واحتلت اليـابان ا
نـــقــطـــتـــ بــعـــد الــتـــعــادل (1-1) مع
اإلكــــوادور فـي نــــتـــــيـــــجــــة أطـــــاحت
ـسـابـقـة بـيـنـما ـنـتـخـبـ خـارج ا بـا
تــــأهــــلت بــــاراجـــواي ضــــمن أفــــضل

ركز الثالث. منتخب با
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وتـعـد مـواجـهـة تـشـيـلي وأوروغـواي
مباراة تـاريخية بـبطولة كـوبا أمريكا;
حـــــيث تـــــمـــــثـل رقم 800 فـي تـــــاريخ
بـاراة رقم 200 هـا ا الـبـطـولـة كـمـا أنـَّ
لألوروجـواي كـأول فـريق يـصل لـهـذا

الرقم.
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جــاء الـشــوط األول ســريــعًــا ســيــطـر
نتخب التشيـلي على الدقائق العشر ا
األولى بــفـضـل حتـركــات ألــيــكــسـيس
سانشيـز الذي كان متـحررًا في الثلث
األمــــامي ومــــرَّر كـــرة إلـى تـــشــــارلـــز
أراجنـويــز سـدَّدهــا بـطــريـقــة رائـعـة
أبعدها موسليرا بصعوبة في الدقيقة

.(11)
ـلـحـوظ وواصـل سـانـشـيــز نـشـاطـه ا
وأرسل كرة طولية على رأس فاركاس
تمـر سهـلة إلى احلـارس األورجوياني

في الدقيقة (13).
بـعد مـرور الـربع ساعـة األولى تـخلى
مــــنـــــتــــخب أوروجــــواي عن حــــظــــره

الــدفـاعي وبـدأ فـي الـتـقـدم لــلـمـنـاطق
األمــــامــــيــــة وكــــاد جــــورجــــيـــان دي
ـــنـــتــخب اراســـكـــايــتـــا أن يــبـــاغت ا
التشيلي بتـسديدة صاروخية من على
حدود مـنطـقة اجلـزاء تعـلو الـعارضة
بـقـلـيل في الـدقـيـقة (Æ©1 وفشـل لويس
سواريز في استغالل خطأ دفاعي من
العبي تشيلي للـتسجيل بعدما خطف
الـكرة وراوغ احلـارس التـشـيلي لـكنه

وسـجل مـيـسي مـنـهـا هـدفـا وبنـفس
الــــطـــــريــــقــــة فـي الــــنــــهـــــائي أمــــام
نيجـيريا.وفي الـعام التـالي أ قائد
بـــرشـــلـــونـــة اإلســبـــاني عـــامه الـ19
ـكــــسـيك بـالـتـزامن مـع الـفـوز عـلى ا
ــرور لــدور الــثــمــانــيــة في ( 1-2) وا
ـــانــيــا قــبل أن مــونــديــال  2006بــأ
تسقط في الدور التالي أمام أصحاب
الضيافة بركالت الترجيح (2-4) بعد
أما نـهـايـة الــلـقـاء بـالـتـعـادل (1-1).  
عـيـد مـيالده الـ 20فـجـاء قـبل يـوم
مـن انــطالق بــطــولــة كــوبــا أمــريــكــا
 بفنزويال وهي النسخة التي2007
سقـطت فـيهـا األرجنـتـ في النـهائي
بثالثية نظيفة على يد "السيليساو".
مــرت 3 ســـنـــوات لـــيـــعـــود مــيـــسي
لـالحــتـــفــال بـــبــلـــوغ عــامه الـ 23مع
ـرة بـحـضور مـنـتـخب بالده وهـذه ا
ــــيـــز لألســـطـــورة وبـــطل خـــاص و
الــــعــــالم مع األرجــــنــــتـــ في 1986
ـكـســيك ديـيـجـو مـارادونـا ولـكن بـا
ــسـتـطــيل األخـضـر بل لـيس داخل ا
ديـر الفني.وجاء احتفال على مقعد ا
مــيـسي بــعـد يــومــ من الـفــوز عـلى
الــيـونـان بــهـدفـ نــظـيــفـ في آخـر
جــوالت دور مــجــمــوعــات مــونــديــال

أيام 3بجنوب أفريقيا وقبل  2010
كسـيك من ثمن الـنهائي من إقصـاء ا

ـــرة األولى الــتي أمـــريــكــا. وكـــانت ا
أطفـأ فيهـا ليو شـمعـة إيذانا بـإتمام
ـنتخب عام آخـر من عمـره بقـميص ا
الــــــــوطــــــــنـي في عــــــــام 2005 خالل
مـونـديـال الـشـبـاب دون 20 عامـا في
هـولــنـدا.وأ صـاحب الــقـمـيص رقم
 يـونـيو/24عامـا في  18حـيـنـها  10
حزيـران وفي الـيوم الـتـالي مبـاشرة
تـمـكن "راقصـو الـتـاجنـو" من الـفـــوز
عـــــلـى إســــــبـــــانــــــيـــــا (1-3) في دور
الــثــمــانـيــة وســجل مــيــسي الــهـدف
الثـالث.وواصلت األرجـنتـ بعد ذلك
مــشـــوارهــا لــتــتــوج بــالــلــقب حــيث
أطـاحت في طــريـقـهـا نــحـو الـنـهـائي
بـالـغـر الـتـقـلـيـدي الـبـرازيل (1- 2)
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يـحـتـفل الـنـجم األرجـنـتـيـني لـيونـيل
عـنويات ميـسي ببـلوغ عامه الـ 32
مرتفعة بعد تأهل منتخب بالده لدور
الثمـانية بـبطولـة كوبا أمـريكا 2019
بــالـــبــرازيل ولــكن فـي نــفس الــوقت
يـسعى لـكـسـر "الـنحـس" الذي يالزمه
ـنـتخـب األول وحرمـه حتى اآلن مع ا

من الوقوف على منصات التتويج.
فـارقـات عـلى مدار الـ 15سـنة ومن ا
ـاضـية تـزامن احـتـفـال "الـبـرغوث" ا
ـشاركته مع األرجنت بعيد مياله 
فـي إحـــدى الــــبـــطـــوالت فــــتـــارة في
ونديـال سواء على مـستوى الـكبار ا
أو الـصــغـار وتــارة أخـرى فـي كـوبـا
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األوروبـــيـــة من بـــيـــنــــهم أحـــد أفـــضل 3
ــصــري مـحــمـد العـبــ في الــعـالم وهم ا
صالح بـجـانـب زمـيـله الـســنـغـالي سـاديـو
مــــاني جنــــمي لــــيـــفــــربــــول اإلجنـــلــــيـــزي
واجلزائـري رياض مـحرز جنم مـانشـستر
سيـتي اإلجنلـيزي. وأوضح جنـم برشـلونة
اإلسـبــاني األسـبـق أن وجـود عـدد كــبـيـر
ـنـتخـبات في الـقـارة السـمراء من العبي ا
في أوروبـا أمــر يـســاعـد في تـطــور الـكـرة
األفريـقيـة بشـكل أسرع خـاصة أن هؤالء

أخبار األ األفريقية
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لكن الكرة مرت جانبًا.
الـــفــــرصـــة األخـــطــــر جلـــنـــوب
إفــريـــقـــيـــا كـــانت مـن رأســـيــة
خـطيـرة ألتـشوايـا مـرت جانب

رمى. ا
التـفوق الـفني كـان واضحًا من
جـــانب العـــبـي كـــوت ديـــفــوار
لـكــنـهم وجـدوا صــعـوبـة كــلـمـا
ـــربع الـــعــــمـــلـــيـــات وصـــلــــوا 
اخلـــــــصـم حـــــــيـث تـــــــضــــــــيع
احملـــاوالت لـــقــــلـــة الـــتـــركـــيـــز

والتسرع.
وكـان بــيـبي صــاحب الـفــرصـة
اخلــطـيـرة األولى في الــدقـيـقـة
مـن ركـــلــــة حـــرة غــــيـــر أن 32
الــــــــــعـــــــــارضـــــــــة ردت كــــــــــرته
القوية.تلتها محاولة أخطر من
كـودجيـا الذي انـفرد بـاحلارس
ويلـيامس وسـدد بقـوة وتألق
األخـــيــر وأبـــعــد الـــكــرة.وجنح
جـــنــوب إفـــريــقـــيــا في خـــطــته
الدفـاعية باحلـفاظ علـى نظافة

مرماه في الشوط األول.
هدف ثم

دخـل مـنـتـخب جـنـوب إفـريـقـيـا
الـــشــوط الـــثـــاني بـــوجه آخــر

ـنـتـخـبـ تــونس في مـبـاراة ا
االفــــتـــتـــاحــــيـــة بـــاجملــــمـــوعـــة
اخلـامسـة حلـسـاب كأس األ
اإلفـريــقـيـة 2019  عـلـى مـلـعب

السويس .
ـسـاكـني وهـز الـقـائـد يـوسف ا
الـشـبـاك من عالمـة اجلـزاء في
الـــدقــيـــقــة 34 بــعـــد مــخـــالــفــة
لــصــالح نــعــيم الــسـلــيــتي في
نـهـايـة هـجـمـة سـريـعـة لـنـسور

قرطاج.
ـــا كــــامـــبــــــــــوس وعــــادل جـــا
الــــــنــــــتــــــيــــــجــــــة ألجنــــــوال في
الـدقـــــــــيـقـة 73 بــعـد مـتــابـعـة
لكرة مرتدة من احلارس فاروق

بن مصطفى.
ومن جـانـبه فـاز مـنـتـخـب كوت
ديـفــوار عـلى جــنـوب إفــريـقــيـا
باراة التي بهدف نظـيف في ا
جرت اليوم اإلثن في اجلولة
األولى لــلــمــجــمــوعــة الــرابــعـة
بـــــكـــــأس أ إفــــريـــــقــــيـــــا في
ـنــتـخب مـواجــهـة كــان فـيــهـا ا

اإليفواري الطرف األفضل.
وســــجل هـــدف كــــوت ديـــفـــوار
مــــــــهـــــــاجـم أســـــــتـــــــون فــــــــيال

ــؤتــمـر وقــال جـيــريـس خالل ا
بـاراة: "حالياً الصحـفي عقب ا
بالـقارة الـسمـراء ال توجـد فرق
كـبـيـرة وأخـرى صـغـيـرة وهـذا
أصـبح واضـحـا لـلــجـمـيع مـنـذ

فترة طويلة".
وتــابع: "ســـبب تــعــادلــنــا أمــام
أجنـــوال هـــو وجـــود تــقـــصـــيــر
لـــديـــنـــا في بـــعـض اخلـــطــوط
وكان علـينا تأمـ هدف التقدم

ولم نساعد أنفسنا في ذلك" .
واخـتـتم: "سـنـسـتـعـد لـلـمـباراة
الــقـــادمـــة أمــام مـــالي من اآلن
ـا هـو قادم فـعـليـنـا أن نـهتم 
والتركيز حلصد النقاط الـ."3
ومـن جــــانــــبه قــــال ســــردجـــان
ــديـر الــفـني فــاسـيــلـيــفـيــتش ا
لـلـمــنـتـخب األجنــولي: "فـريـقي
نـتخـبات لـعب مع أحد أقـوى ا
في الـقارة األفـريـقيـة وصاحب
تصـنيف متـقدم ونـحن سعداء
بـــهـــذه الــنـــتـــيـــجـــة في بـــدايــة

مشوارنا بالكان".
ـؤتــمـر الــصــحـفي وتـابع فـي ا
ـبـاراة: "عــلى الـرغم من عــقب ا
أنــنــا مــررنــا بــظــروف صــعــبـة
خالل فترة اإلعداد إال أن
مـنــتـخب أجنـوال جنح
فـي حـــصـــد نــــقـــطـــة
ثمـينـة أمام تونس
فــهـي مــســتـــحــقــة
بـــعــدمـــا قــدمـــنــا

أداء
جيدا".وواصل:
"مـــــــنـــــــتــــــــخب
أجنــوال يــلـعب
فــي هــــــــــــــــــــذه
الــنــســخــة من
ـصر الكـان 
وهــــــــــــــــــــــدفــه
حتقيق نتائج
إيــــجــــابــــيــــة
إلثـــــبـــــات أنه
فـــــريـق قـــــوي
بــــــــالــــــــقـــــــارة
الـسـمـراء".واخ
تــتم: "طــمـوحــنـا
هـــو الــوصـــول ألبـــعــد
نــقــطـــة في الــبــطــولــة
لــتـــشــريف كـــرة الــقــدم

األجنولية".
وفــــــــــــرضـت أجنــــــــــــوال
الــــتــــعـــادل (1-1) عــــلى
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ساكـني قائـد منتـخب تونس أن أداء نـسور قرطـاج سيـتحسن في أكد يـوسف ا
ـقـبـلـة خـاصـة وأنــهم لم يـكـونـوا في يـومـهم أمـام أنـكـوال ( 1ـ 1) في ـبـاريـات ا ا

صر. مستهل مشوار الفريق بكأس أ أفريقيا 
ـساكني في تصـريحات صـحفيـة اليوم اإلثنـ إن منتـخب تونس لم يقدم وقال ا

نتظر وخاض مباراة للنسيان. األداء ا
وأضاف أن هـناك بعض الالعب تنقـصهم اخلبرة مشيرا إلى أن الـتعادل نتيجة

باراة. إيجابية قياساً بظروف تلك ا
ـنتـخب الـتـونسي ـسـاكـني بأن يـكـون الـقادم أفـضل وأن يـعـود ا وتـعـهد يـوسف ا

عهود. ستواه ا
ـنــتـخب الـتــونـسي مع أجنـوال  1ـ 1 في اجلـولــة األولى من مـنــافـسـات وتـعـادل ا

اجملموعة اخلامسة ببطولة أ أفريقيا.

حيث كان أكثر هـجومًا وتمكن
من الـسـيـطـرة عـلى الـوسط في
الـــــــدقــــــائـق األولـى ومــــــكـــــــنه
االنتشار اجلـيد من االستحواذ

على الكرة.
وضــد مــجــرى الـــلــعب انــطــلق
كـوليـبالي مـن اجلهـة اليـسرى
ومـرر كــرة أرضــيـة لــكـودجــيـا
الــــذي اســــتــــغل وضــــعـه أمـــام
ـــرمى وســجـل الــهــدف األول ا
لــكـــوت ديــفـــوار في الـــدقــيـــقــة

نتخب.65 ولم يترك ا
اإليـــفـــواري خلـــصـــمـه فـــرصــة
الصـعـود حيث واصل ضـغطه
رغم تقـدمه بهـدف.ونشط زوانا
من جـنـوب إفـريـقـيـا فـي اجلـهة
ــــــربع الــــــيــــــســــــرى وومــــــرر 
العمليـات لكن الكرة مرت أمام

زمالئه.
ومــرر الكــاتــزي كــرة عــرضــيـة
خـروج احلـارس أجـبـوهـو كـان
مـــرتـــبـــكـــا وضــــــــــــاعت مـــنه
الــــكـــرة أمـــام العــــبي جـــنـــوب
إفــريـقــيـا لــكــنه اسـتــطــــــــــاع
ـرة االنــقــضـاض عــلــيــهــا في ا

الثانية بنجاح.
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ـــنــتـــخب ــديـــر الـــفـــني  أكـــد ا
تونس الفرنسي آالن جيريس
أن تـنـافـسه أهـدر فـوزا مـهـمـا 
في بـــدايــة مــشــواره بــبــطــولــة
كـــأس األ األفــريـــقــيـــة عــقب
تـعــادله مع أنـكــوال بـهــدف لـكل
مـــنـــهــمـــا ضـــمن مـــنـــافـــســات

اجملموعة اخلامسة.

اإلجنـلـيزي جـونـاثان كـودجـيا
في الدقيقة 64.

ويـــتـــصـــدر اجملــمـــوعـــة كل من
ــــغـــرب وكــــوت ديـــفـــوار بـ 3 ا
نــــقــــاط وجـــنــــوب إفــــريـــقــــيـــا
ونــامــيــبــيــا بــرصــيــد خــال من

النقاط.
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ــــنــــتــــخب اإليــــفـــواري وأكـــد ا
نـوايـاه من الـبـدايـة حـيث كـان
الطـرف البـاحث عن التـسجيل
ـــنــتــخب الــشيء الـــذي جــعل ا
اجلــنـوب إفـريــقي يـتـراجع إلى
الـوراء مـتخـذًا كـافة االحـتـياط

في دفاعه.
ـنتـخب اإليفـواري حترك عـبر ا
جراديل وكـودجيـا وبيـبي لكن
دون أن ينجح في تـهديد مرمى

احلارس وياليامس.
واعتمد منتخب جنوب إفريقيا
رتدات الهجومية لكنها على ا
اتـقـدت لـلـفعـالـيـة ولم تـتـجاوز

خط الدفاع.
ونــاور نـيــكـوال بـيــبي من كـوت
ديفوار وحاول مـباغتة حارس
جـنـوب إفــريـقـيـا مـن تـسـديـدة

نتخب القطري قائد االرجنت يحيي اجلمهور بعد الفوز على ا
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نتخب التونسي يبدأ مشواره بلقاء انغوال uA»—∫ ا
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نتخب كوت ديفوار أن دير الفني  أكد إبراهـيما كامارا ا
فريـقه اسـتـحق الفـوز بـهدف دون رد عـلى جـنـوب أفريـقـيا
ــنـتـخــبـ ضــمن مـنــافـسـات أ في الـلــقـاء الــذي جـمع ا
ـؤتمر الـصحفي عـقب اللقاء أفريقـيا.وأوضح كامارا في ا
أن فـريـقه كــان يـسـتـطـيع زيــادة غـلـته من األهـداف إذا مـا

ترجمت الفرص اخلطيرة التي الحت لالعبيه.
وأضـاف مـدرب كــوت ديـفـوار أن فـريــقه جنح في اخلـروج
بـشـبـاك نـظيـفـة وحـصـد النـقـاط الـثالث وهـو األمر األهم من
ــواجــهـة األولـى بـدور اجملــمــوعــات وذلك بــفــضل حــمـاس ا
ورغـبته العـبيه في حتـقيق االنـتصـار أمام فـريق قوي بـحجم

جنوب أفريقيا.
وشدد: "حصلـنا على النتيـجة التي نريدها ولم نـوفر مجهودنا
بـاريـات وعنـدمـا نلـتقي مع ـغرب نـلـعب للـفـوز في كل ا لـلـقاء ا

غرب سوف نخوضها بكل قوة". ا
ووجه كمارا رسـالة خاصـة لالعبي األفيال أصـحاب اخلبرة في
نـهــايـة حــديـثـه قـائال: "أظـن أن شـبــاب مـنــتــخب كـوت ديــفـوار
ـلـعب وننـتـظـر الكـثـير من يـحـتـاجون إلى من يـقـودهم داخل ا
الالعـبـ أصـحـاب اخلــبـرات ونـتـمـنى أن يـكـونـوا في كـامل

لياقتهم طوال البطولة".

ــيــنًــا وبــدالً من الــتــمــريــر انــحــرف 
لــزمالئه فـي مــنــطــقــة اجلــزاء حــاول
وضعها في الـشباك ليـبعدها احلارس
في الدقيقة (22).ورغم سيطرة تشيلي
ـيـدان والـتألق عـلى الـكرة في وسط ا
الـــــواضح من جــــانـب ألــــيــــكــــســــيس
ســانــشـيــز لم يــســتــطع خــلق فــرصًـا
حـقـيـقـيـة عـلى مرمـى موسـلـيـرا فـيـما
اكـــــتــــفت أوروجــــواي بــــالـــــلــــعب في

مـنـتـصف مـلـعـبــهـا مع االعـتـمـاد عـلى
ـتبقي الهجـمات اخلاطـفة في الوقت ا
لـــيــنــتــهـي الــشــوط األول بـــالــتــعــادل
الـسلـبي. ومع انـطالق الشـوط الـثاني
جــــاء الـــــتـــــهــــديـــــد األول من جـــــانب
أوروجــــواي عـن طــــريق رأســـــيــــة من
جودين سـهـلة في يـد أرياس رد عـليه
سـانـشـيـز بـتـســديـدة قـويـة فـوق قـائم
موسليرا في الدقيقة (48).لكن تشيلي

عــاودت الــســيــطــرة عــلى الــكــرة مــرة
أخـرى وتـراجـعت أوروجـواي لـلـخـلف
مع االعـتمـاد على الـهـجمـات اخلاطـفة
هد بـفضل التألق التي فشـلت في ا

الدفاعي من العبي تشيلي.
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وكـادت تشـيـلي أن تـدرك الـهدف
األول في الـــــدقــــيـــــقــــة (70) عن
طــريـق رأســيـــة فـــارجـــاس الــتي
أبـعـدهــا الـدفـاع األورجـويـاني من

ـرمى.ومن إحدى الهـجمات على خط ا
نتخب األورجوياني اخلاطفة جنح ا
تسلم لويس سواريز الكرة على حدود
منـطقـة اجلزاء ومـررها إلى جـوناثان
رودريجيـز الذي أرسلـها عرضـية على

رأس كافـاني لعـبها بـبراعـة على 
حارس تشيلي في الدقيقة (82).

ـــنــتـــخب الــتـــشــيــلي إدراك وحــاول ا
ـــتـــبــــقي من الــــتـــعــــادل في الـــوقـت ا
ــتــبــقـيــة لم ــبــاراة لــكن الــدقــائق ا ا
تــســعــفه لــيــخــرج خــاســرًا ويــصــطـد

واجهة نارية في ربع النهائي.

الالعب ينقلون خبراتهم لزمالئهم.
وأشار إلى أن مـنتخب الكامـيرون سيلعب
بكل قـوة للحفاظ على لـقب البطولة بعد أن
حصدها األسود عام 2017 موضحًا أن
ـنـافــسـة شـرســة ولـكن الالعـبــ لـديـهم ا

طلوب. التركيز لتحقيق الهدف ا
ـنــتـخب الـكــامـيـروني لـم يـتـأثـر وأكـد أن ا
ــكــافــآت مـــبــديًــا حــزنه خلــروج بــأزمــة ا
الـالعب جويـل تاجـو من الـقـائـمـة ألسـباب

طبية وتمنى له خالص الشفاء.
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ـغرب عـلى توجـيه الشـكر ألنـصار ـنتـخب ا ـدير الـفني  حرص هـيرفي ريـنارد ا
أسـود األطــلس الــتي زحـفت خــلف مــنـتــخـبــهــا من أجل دعـمـه ومـؤازرته في أ

صر. أفريقيا 2019 
غربي وقال ريـنارد عبـر  حسابه الـرسمي علـى موقع "تويـتر": "أشكـر اجلمهـور ا

هم على ناميبيا". على دعمه لنا في االنتصار ا
غرب قد حقق فـوزًا مهمًا على نامبيـا في مستهل مشواره بأ كان مـنتخب ا

أفريقيا في اجلولة األولى بهدف دون رد.
ـغـرب مع كوت ديـفـوار في اجلولـة الـثانـية من ويلـتقـي منـتخب ا
أ أفريـقيا فيـما يلـعب جنوب أفـريقيـا مع ناميـبيا في نفس

اجلولة باجملموعة.

يوسف
ساكني ا

بنتيجة (1-3). ولكن استمر مسلسل
فــشل مـــيــسي مع األرجــنــتــ الــتي
ـرة بـخـسـارة ودعت الـبـطــولـة هـذه ا
ـانـيا قـاسيـة في ربع الـنـهائـي أمام أ
بـربـاعـية نـظـيـفـة.وتـزامن عـيـد ميالد
ليـونـيل مـيسي الـ 24مع بدايـة كـوبا
أمـريـكـا 2011 وسط أنـصــاره ولـكن
ــنع حــدوث تـــعــثــر جــديــد هـــذا لم 
ـــرة في ربع الــنـــهــائي أمــام وهــذه ا
الـــــــبـــــــطـل أوروجـــــــواي بـــــــركالت
التـرجيح. وبـعد 3 سنـوات وحتـديدا
تزامن احتفال ميسي ببلوغه  2014

عاما مع تواجده في بطولة 27
رســمــيــة أخـــرى مع مــنــتــخب بالده
ـرة علـى األراضي البـرازيلـية وهذه ا
ناسبة ونديال. وتزامنت هذه ا في ا
قبل يـوم من االنتصـار على نـيجـيريا
فـي آخـــر جـــوالت دور اجملـــمـــوعـــات
بنـتيـجة (3-2) سجل مـنهـا البـرغوث
.واستمر "راقصو التاجنو" في هدف
مسيرتهم حتى بـلغوا النهائي ولكن
العـقدة تـواصلت وخـسروا من جـديد
ـانيا.وفي الـعام التالي بهدف أمام أ
حط ميسي الرحال مع األرجنت إلى
تـشـيـلـي خلـوض غـمـار بـطـولـة كـوبـا
أمريكا ليـحتفل خاللهـا بعيد ميالده
الـ.28وفـي تـــلك الـــنـــســـخـــة وصـــلت
صــاحـــبــة الـ 14لـــقـــبــا في بـــطـــولــة

 ôU Ë ≠b¹—b
درب أكـد الـهـولـنـدي بـاتـريك كـلـويـفـرت ا
ـنـتـخب الـكـامـيـرون أن الـكـرة ـسـاعـد  ا
األفـريـقيـة تطـورت بشـكل كـبيـر في الفـترة
نافسـة على زعامتها األخيـرة وأصبحت ا

أمرًا ليس سهلًا على اإلطالق.
وقال كـلويـفرت في تصـريحـات خاصة ل
إن أكـبـر دليل عـلى حـالـة التـطـور الكـبـيرة
الـتي تـعيـشـهـا الكـرة األفـريـقيـة أن الـقارة
العب الـسمـراء تـملك  3جنـوم كـبار في ا

يزة ولكن مع نقص جيد ونـظمنا هجـمات 
باراة واللقاء كان جيدا الهجـمات خسرنا ا
في اجململ وتعلمنا منه بشكل جيد".وأردف:
"نـسـتطـيع أن نـهـزم أي فريق وسـوف نـلعب
غـرب ونامـيـبيـا وال بد أن بـكل جديـة أمـام ا
نـسـتـغل كل فـرصــة حـيث لم نـفـعل ذلك في
لــقـاء الــيـوم أمــام كــوت ديـفــوار األداء كـان
جيـدا ولكننـا لم نترجم ذلك إلى أهداف ولم

نستغل الفرص بشكل جيد".
ـساحـات وتـقـيـيمي وأكـمل: "حاولـنـا خـلق ا
لــتــكــتــيك الالعــبــ أنه جــيــد وعــدم إحـراز
األهـداف ال يعـني أننـا فشـلنـا تكـتيـكيـا فهذا
خـطـأ أداء ولم يسـتـوعب البـعض خـطتـنا أو

باراة". يالحظها خالل ا
ـديـر الفـني عـلى أن فـريـقه لعب في وشـدد ا
مــسـاحـات صـغــيـرة وهـذا يــتـطـلب الــتـركـيـز
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نتخب ـدير الفني  أكد ستـيوارت باكستر ا
جـنـوب أفـريــقـيـا أن فــريـقه كـان بــطـيـئـا في
لـعب وسمح لكوت اتخـاذ القرارات داخل ا
ديــفــوار بــالــتــقـــدم عــلــيه في الــلــقــاء الــذي

جمعهما .
وفــاز مــنــتــخب كـــوت ديــفــوار عــلى جــنــوب
باراة التي جرت أفريقيا بهدف نظيف في ا
الـيـوم اإلثـنــ بـاجلـولـة األولى لـلــمـجـمـوعـة

صر. الرابعة لبطولة كأس أ أفريقيا 
ـؤتمـر الـصـحـفي عقب وقـال باكـسـتـر في ا
اللقـاء: "قدمنـا أداء جيدا في الـشوط الثاني
بـعـدمـا تأثـرنـا بـدرجـة احلـرارة في الـنـصف

األول من اللقاء".
وتــابع: "قــمــنـا بــبــعض الــتـغــيــيـرات بــعــدمـا
سجـلت كوت ديفوار الـهدف وكنا في وضع
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نتخـبات األقدم في العـالم للنهائي ا
ولكنها سقطت كالعادة أمام أصحاب

األرض بركالت الترجيح.
تــــواصـل حظ مــــيــــسي الــــســــيئ مع
منتخب بالده حـيث سقط في نهائي
ـئـويـة من كـوبا 2016 في الـنـسخـة ا
أمــريــكــا وبــالــتــخـصـص أمـام نــفس
الـفـريـق تـشـيـلي بــركالت الـتـرجـيح
أيضا وأهـدر ميـسي إحدى الركالت
حـــيث جـــاءت هـــذه اخلــســـارة بـــعــد
يــومــ من احــتــفــاله بــعــيـد مــيالده
الـ.29انـتظـر "لـيو" عـامـ لـيتم الـ31
خـالل حتــد جـــديـــد مع األرجـــنـــتــ

ـرة في دور مـجـمـوعات وكـانت تلك ا
مــونـديــال روســيـا 2018 حـيـث جـاء
رير أمام عيد ميالده عقب الـسقوط ا
كرواتيا بثـالثية نظيـفة وقبل يوم
من إسـقــاط "نـسـور" نـيـجــيـريـا بـشق
األنـفس (1-2) ســجل مــنــهــا مـيــسي
الـــــهــــدف الـــــثـــــاني الـــــذي مـــــنح به
"األلبيـسيـليسـتي" االنتصـار والتأهل
لـدور الـ16.وهـذا الــعـام لـم تـنــكـسـر
الـقاعـدة ومن جـديـد احتـفل "الـقـائد"
بعيد ميالده الـ 32في البرازيل حيث
يشارك مع األرجنت في بطولة كوبا
أمـــريــكــا بـــعــد يــوم واحـــد فــقط من
الــتــأهل لــدور الـثــمــانـيــة بــانـتــصـار

صعب على قطر بهدف دون رد.

بـاراة مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا طوال ا
لم تخش مواجهة كوت ديفوار.

واستـطـرد: "مبـاراتـنا أمـام نـامبـيـبا سـتـكون
ـتـعـة أيـضا سـوف نـحـتاج إلى متـكـافـئة و
حتــسـ شـكل األداء وهـدفـنــا الـنـهـائي هـو
الـفــوز بـبــطـولــة األ األفـريــقـيــة ويـجب أن
نــتــحــلى بــالــذكــاء بــصــورة أكــبــر في قــادم
بـاريـات ألن خسـارتـنا أمـام نـاميـبـيا تـعني ا
خـروجنـا من البـطولة وسـوف نتـعامل مـعها

نتهى اجلدية".
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جانب من
مباراة

االورغواي
في منافسات
كوبا امريكا

إدينسون كافاني


