
رور على غـانا وانتـزاعهـا تأشـيرة ا
للدور ربع النهائي.

وعــــ االحتــــاد األفــــريــــقـي "كـــاف"
اإلثيوبي بامالك تيـسيما إلدارة لقاء
اجلزائر وكوت ديفوار في الدور ربع
الـــنــهـــائي من مـــســابـــقــة كــأس أ

أفـريــقــيــا الــتي تــضــيــفــهــا مــصـر.
ويسـاعـد اإلثيـوبي الـبالغ مـن العـمر
39 سنـــــــة في إدارة اللــــــــقاء كل
مـــن احلــــــــــــــــــــــــــــــكــم
الـــــــــســــــــــــــــــوداني
إبـــراهــــيم مـــحـــمـــد
كـــمـــســـاعــــــــــــد
أول إضــــــافـــــة
إلــــــــــــــــــــــــى
أولـــفـــــيي
ســــافـــاري
الكونغولي
كــــمــــســــاعـــد

ثاني.
وكـــان مــــنـــتـــخب
اجلـــزائــر قـــد تــأهل
إلى دور الـثمـانـيـة بـعد
فــوزه في دور الــســتــة عــشـر
عــلى مــنــتـخب غــيــنــيـا بــثالثــيـة
نظـيفـة لـيضـرب موعـدًا مع منـتخب
كوت ديـفوار الـذي فاز عـلى مالي -1
0 في الدور ذاته. ويعول محاربو
الصحراء على جهـود جمال بلعمري
ويوسف عطال وبن سبعيني إضافة
ـــــــــتـــــــــألـق رايس إلـى احلـــــــــارس ا
مبوحلي لتخطي عـقبة كوت ديفوار
ـربع الــذهـبي. كـمـا يـتـمـيـز وبـلـوغ ا
ـنــتـخب اجلـزائـري بــاحلـفـاظ عـلى ا
نظافة شباكه حتى اآلن في البطولة
حــــيث ســــجل 6 أهـــداف فـي الـــدور
األول بـــجـــانب ثالثـــيـــة في شـــبــاك
غينيا بدور الـ 16. ويتسلح منتخب
األفيال بـخط هجـوم قوي عن طريق
ويـلـفـريـد زاهـا ومـاكسـويـل كورنـيي
وكــوديـــجــا. وســجل العـــبــو ســاحل
الــعــاج 5 أهـــداف خالل مــبـــاريــات
الدور األول من عمر الـبطولة بواقع
هــدف في شــبــاك جــنـوب أفــريــقــيـا
وربــاعــيــة أمــام نــامــيــبــيــا. ويــريــد
نـيكـوالس بـيبي جنـم ليل الـفـرنسي
الظـهور بشـكل مغـاير أمـام اجلزائر
وقـيـادة فـريـقه لـلمـربع الـذهـبي. ولم
ـطـلـوب مع يـظــهـر بـيـبـي بـالـشـكـل ا
ا يجبره منتخب بالده حـتى اآلن 
عــلـى االســتـــفـــاقـــة أمـــام اجلـــزائــر.
ـتـلك مـنـتـخب كـوت ديـفـوار دكة و
بـــدالء قــويـــة عــلى غـــرار الــثـــنــائي
ويـلفـريـد بـوني ومـاكـسـويل كورني.
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 ôU Ë ≠ …d¼UI «
ـسـاعـدة بـالـفـيـديـو في دخـلت تـقـنـيـة ا
التحكيم "في ايه آر" منافسات نهائيات
كأس األ اإلفريقيـة في كرة القدم بدءاً
من الــدور ربع الـنــهــائي الـذي انــطـلق
امس األربـــعــــاء بـــعــــد جتـــارب غــــيـــر
مشـجعـة قاريـا آخرها فـي نهائي دوري

األبطال. 
وأكــد األمــ الــعــام لالحتــاد اإلفـريــقي
ــغـربي مــعـاذ حـجي أن لـكــرة الـقـدم ا
"الــتــجــهــيــزات مــتــوافــرة والــتــجـارب
بدأت" مشـددا على أن كل األمور تـسير

على ما يرام. 
وأضــاف ال يــجب أن نــنــسى أن الـ "في
ايه آر" تتطلب ليس فـقط جتهيزات لكن
أيضا خبـرة. نحن في مرحـلة ان يكون
كل احلكام متوافق مع معايير التقنية

يا".  عا
وأثارت الـتـقنـيـة جدال واسـعـا في إياب
ـسابـقـة دوري األبـطال الـدور النـهـائي 
في 31 ايــار بـــ الــتــرجي الـــتــونــسي
ـغــربي. فــبــعـد والــوداد الــبـيــضــاوي ا
تعادل الفريـق في الرباط ذهابا (1-1)

أقيمت مـباراة اإلياب عـلى ملعب رادس
في ضــواحي الــعــاصــمــة الـتــونــســيـة
ـضيف -1صـفر وتـقـدم فيـهـا الـفـريق ا
قــبل أن تــتــكـــرر مــطــالـــبــات الالعــبــ
ـراجعة غـاربة بـاللجـوء الى التـقنـية  ا
بعض احلاالت ليـتب أنهـا معطلة وال

كن استخدامها. 
وانــــســـــحب العــــبــــو الــــوداد من أرض
ـــلـــعب قــــبل أن يـــعـــلـن احلـــكم فـــوز ا
باراة لنحو ساعة الترجي بعد توقف ا

ونصف ساعة. 
لــــكن االحتــــاد اإلفــــريــــقي وعــــلى رغم
تسليم الفريق التـونسي كأس البطولة
عــاد وقــرر إعـــادة مــبــاراة اإليــاب عــلى
مـلـعب مــحـايـد بـعـد نـهـايـة بـطـولـة أ

إفريـقـيا الـتي تضـيـفهـا مصـر حتى 19
ايار احلالي. 

وحـــتى قــبل بــدء تـــطــبــيــقــهــا وجــدت
الـتــقــنــيــة طــريــقــهــا الى تــصــريــحـات
ــدربـ ومـنــهم مــدرب غـانـا جــيـمس ا
كويسي أبياه الذي اعترض على إلغاء
حكم مباراة فريقه ضد تونس في الدور
ثمن النهائي (فازت تونس 4-5 بركالت

الترجيح بـعد التعادل 1-1) هدفا لغانا
سة يد في الشوط األول بداعي وجود 
لم تـظــهـر واضـحـة فـي لـقـطـات االعـادة

التلفزيونية. 

وقال أبياه إن تقـنية الفيـديو "ستساعد
كثيرا كرة القدم اإلفريقية. 

ـا نـلنـا نـتـيـجة لـو كـانت مـتوافـرة لـر
ؤتـمرات الصحافية اول مختلفة.وفي ا
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 ôU Ë ≠ …d¼UI «
بــــاتت انــــظـــار الــــعـــرب مــــوجه الى
مباريات الدور ربع النهائي في كأس
األ األفريقية 2019 لكرة القدم إذ
تـــواجه اجلـــزائــر مـــنـــتــخـب ســاحل
الـــعــاج الـــيــوم اخلـــمــيس في
الـســويس فـيـمــا سـتـلـعب
تــونـس أمــام مــدغــشــقــر
على ملـعب "السالم" في

القاهرة. 
وانـــتــهـت مــبـــاريــات
دور الـ 16في كـأس
األ األفـــريــــقـــيـــة
لـكــرة الـقـدم 2019
ـاضي مع االثـن ا
فــــوز تـــــونس

 ôU Ë ≠ Êb
غـربي رشيـد الطـالبي العـلمي داعـياً إياه إلى رد حكـيم زياش بقـوة على وزيـر الريـاضة ا
تفـادي اختالق الـقصص والـكف عـلى نشـر األكاذيب بـعـد إشارته أمس إلمـكانـية اعـتزال
غربـي رشيد الطـالبي العـلمي الذي العب أيـاكس دولياً. وكـان وزير الشـباب والريـاضة ا
قـال إن الالعب الـشـاب يــفـكـر في االعـتـزال دولـيـاً بـعــد أدائه اخملـيب في كـأس أفـريـقـيـا.
جـلس النواب لـكمية ـعارضة  وتـأسف العلمي في جـوابه على سؤالـ لفرق األغلـبية وا
ة هاتـفية منه االنتقـادات التي انهالـت على زياش كاشـفاً أن الالعب لم يرد على 23 مكـا
غربي في هذه الظروف. وأضاف هذا من أحسن نتخب ا ويفكر في عـدم االستمرار مع ا
نـافـسات لـكن ارتـفاع درجـة احلـرارة أثر الالعـبـ في الـعالم وأدى دوراً مـهـماً فـي ا

عليه وأضاع ركـلة اجلزاء مثلما أضاعها عمالقة كرة القدم . وكتب جنم »أسود
قبلة إذا أردت أن ـرة ا األطلس «عبر حـسابه الرسمي في انـستغرام: في ا
تأتي بأمر مـا فيجب أن يكون صـحيحاً وليس كذبـاً. وجاءت تغريدة زياش
رداً على تصريح الـعلمي وهي الشائعة التي تفاعلت معها وسائل اإلعالم
غـربيـة بشـكل كبـير وروجت لهـا على نـطاق واسع. وحـذف زياش فـيما ا
بـــــعـــــد الــــتـــــدويـــــنــــتـــــ دون أن يـــــوضح ســـــبـب إقــــدامـه عـــــلى ذلك.

نظـمة أن اللجنة مسؤول باللـجنة ا
ــنـــظــمـــة قــررت إلـــغــاء الـــدعــوات ا
اجملـانــيــة بـدور الـ8 لـبــطــولـة األ
االفــريــقـيــة عــلى أن يـكــون الــدخـول
باراة مقـتصرًا عـلى حامـلي تذاكـر ا
ـصدر "لـن يدخل أي فـقط. وأضـاف ا
مــشـجـع أو غـيــره من الــفـريــقـ إال
ـبــاراة مـصــحـوبـة حــامـلي تــذكـرة ا
بـFan ID اخلـاص به وذلـك حـرصًـا
عـلى سالمـة اجلـمـيع من أي ازدحـام
ـــــلـــــعب". وكـــــانت عـــــلى مـــــداخـل ا
اجلــمــاهــيــر اجلـزائــريــة قــد أعــلـنت
حضـورها مـباراة فـريقـها أمـام كوت
ــقـرر إقــامـتــهـا ديـفــوار بـدورالـ8 وا
على مـلعب الـسويس اجلـديد إال أن
ـنع الـقــرار اجلـديـد من الــكـاف قـد 
بـــعض اجلــــمـــاهــــيـــر الـــتـي حتـــمل
الــــدعـــوات اجملـــانـــيـــة من حـــضـــور

باراة. ا
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نـشـر حـارس مـرمى مـنـتـخب تـونس
معـز حسن مـساء اول امس الـثالثاء
تدويـنة عـلى صفـحته الـرسمـية على
مــــوقـع الــــتـــــواصل االجـــــتــــمـــــاعي
فيـسبوك قـدم فيهـا اعتـذاره على ما
بدر مـنه خالل مـباراة نـسور قـرطاج
وغــانــا في ثــمن نــهــائـي كـأس األ
األفــريــقــيــة. واعــتــرض حــسن عــلى

وكان ويلفـريد بوني قـد صرح بأنهم
يـخـطـطون لـلـفـوز بـالـلـقب األفـريقي
ولكـنـهم يفـكرون فـي كل مبـاراة على
حــدة. و تـــعــيــ مــدربــهم جــمــال
بــلـــمــاضي أفــضـل مــدرب في الــدور
األولى. من جانـبـها سـتكـون تونس
حـــاضـــرة في ربـع الــنـــهـــائي حـــيث
ســتـواجه مــنـتــخب مـدغــشـقــر الـذي
أبـهـر مـتـتـبـعي "كـان 2019 بـبلـوغه
هــذا الــدور فـي أول مــشــاركــة له في
كــــأس األ األفـــريـــقـــيـــة. وأحـــرزت
تونس التأهل بركالت الترجيح أمام
غانا فيما سجلت ثالثة تعادالت في
دور اجملـــمــــــــوعــات أمـــام أنـــغــوال

ومالي  1-1وأمام موريتانيا 0-0.
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ــديــر لم يـــخف جــمــال بــلــمــاضي ا
ــنـــتــخب اجلــزائـــر تــفــاؤله الـــفــني 
بإمكانية عبور منتخب كوت ديفوار
وترك بـلمـاضي االنطبـاع في حديث
لــلـتــلـيــفــزيـون اجلــزائـري اول امس
الـــثالثـــاء أنه يــــعـــرف كل خـــبـــايـــا
منـتخب كـوت ديفـوار بعـدما شـاهده
ــبـاراة الـتي تــغـلب فـيــهـا عـلى في ا
مــــــــــــــــــــالـي 0-1 فـي دور الـ 16مـن
الــبـــطــولـــة. ونــوه بـــلــمـــاضي بــأن
الالعبـ تأثـروا بالـصور الـتي تبرز
فــــــرحـــــــة الــــــشــــــعـب اجلــــــزائــــــري
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ـدرب امس الـثالثاء تـطـرق عـدد من ا
إلى تـقنـيـة الـفيـديـو التـي تثـيـر من بدء
اعـــتــمــادهــا رســمـــيــا من قــبل االحتــاد
الــدولي (فـيـفــا) السـيــمـا في مــونـديـال
روسيا 2018 جدال وانقساما ب مؤيد

ومعارض.
وقــال مـدرب مــنـتــخب بـنــ الـفــرنـسي
ميشال دوسـوييه الذي واجه الـسنغال
امس األربعـاء في أولى مـباريـات الدور
ربع الـــــنــــهـــــائي: "آمـل في أن تـــــعــــمل
(الــتـقــنـيـة) حــتى الــنـهـايــة وال حتـصل
مشاكل تـقنيـة" معتبـرا أن هذه التـقنية
"هي إضـافـة لـكـرة الـقـدم ألنـهـا تصـحح

قرارات غير عادلة. 
قـد تصب لـصـاحلـكم في يـوم مـا وعلى

عكس مصلحتكم في آخر".
qC ô« V ²M*«

ــدافـع الــســـنـــغــالي مـن جــهـــته قـــال ا
سالـيف سـانيه"أنـا لـست محـبـذا كبـيرا
ــكن لــهـا أن لــتــقـنــيــة الـفــيــديـو لــكن 

تساعدنا أو تعاقبنا. 
بعد ذلك ال خيار أمامنا. سنتأقلم معها
لكن لن نعتمد عليها سنلعب كرة القدم

جيمس
كويسي أبياه
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ـوقع الرسمي لالحتاد األفريـقي لكرة القدم "كاف" نشر ا
حـديـثــا مـطـوال مـع الـنـيــجـيـري كــانـو أحـد جنــوم الـقـارة
السمـراء حول عدد من األمور اخلاصة بالكرة األفريقية
وتـطرق فـيه ألهم أهـدافه ومبـاريـاته مع النـسـور والنـجوم
الذيـن يتـابـعهم في الـكـان. وكشف كـانـو في بدايـة حـديثه
أنه كـان يركـز على مـحـمد صالح مـهاجـم منـتخب مـصر
ويـواصل مــتـابـعـة الـسـنـغـالي سـاديـو مـاني والـنـيـجـيـري
نتخبات تمـتلك العب كبار لديهم إيجالو مـؤكدا أن كل ا
شـاركة سـابـقات الـكبـرى الـتي اكتـسبـوهـا من ا خبـرة ا

مع الفرق األوروبية. 
وأضاف الـنـيـجيـري أن كل مـشاركـاته الـسابـقـة في كأس
األ األفــريـقــيـة حتــمل حلـظــات ال تـنــسى خـاصــة تـلك
ــبــاريــات الــتي خــاضــهــا أمــام مــنــتــخــبــات قــويــة مــثل ا
الـكـاميـرون وغانـا ومـنتـخبـات شـمال أفـريقـيـا مثل مـصر
ـواجـهـة األهم وتـونس. ويـرى جنم أرسـنـال الــسـابق أن ا
ـنـتـخب في كـأس األ األفريـقـيـة كانت في مـسيـرته مع ا
أمـام الكـاميـرون في دور الثـمانـية بـنسـخة 2004 عـندما
فـاز النـسور بهـدف مـقابل هدف. وقـال كانـو إنه ال يوجد
أي العب يــشـــبــهه فـي طــريــقــة الـــلــعب فـي بــطــولــة األ
األفــريــقـيــة احلــالــيــة الفــتــا إلى أن كل العب لـه أسـلــوبه
اخلاص. وأضـاف أن أهم األهداف في مـسيـرته هو هدفه
في مـــرمي الــبـــرازيل في نــصـف نــهــائـي دورة األلــعــاب
ـباراة قـال: "عـنـد مـواجـهة ـبـية 1996. وحـول تـلك ا األو
ـبيـاد كنـا في طريـقنـا للـخسـارة وكانت الـبرازيل في األو

بــاالنـتــصــارات الـتي حتــقــقت حـتى
اآلن مـوضـحـا أنـهـا سـتـكـون دافـعـا
قويا لهم لـبذل كل ما في وسعهم من
أجـل الــتـــقــدم في الـــبــطـــولــة. وقــال
بــلــمــاضـي إنه لم يــكن يــنــتــظــر أن
ـنـتـخب كل هـذه اإلجنازات يـحقق ا
مـشـددا عـلى أنـه كـان يـؤمن بـالـعـمل
الـذي كان يـقـوم به وبـكفـاءة الـطاقم
ثالي ساعـد. كما أشـاد بالسـلوك ا ا
لالعـبـ مـنـذ انـطالق االسـتـعـدادات
ـاضـي الفـتــا إلى بــدايــة حــزيــران ا
تــــواصـــله الــــدائم مـــعــــهم. وهـــاجم
بلـمـاضي مجـددا احمللـلـ والنـقاد
الـــذين انـــتـــقـــدوه بـــســبـب قـــائـــمــة
الالعـبـ الـ 23الــتي ضـــمت عــدالن
قـــــــديـــــــورة العب خـط وسـط نــــــادي
نوتـنجـهام فـورست اإلجنلـيزي قبل
أن يـصـبح هــذا الالعب مـحل إشـادة
من قـبل نـفـس األشـخـاص. كـمـا ذكـر
أنه يــعـرف جــيـدا إمــكـانـيــات العـبي
نـتـخب اجلزائـري وهـو ما سـاعده ا
على إخراج أفضل ما لديهم بخالف
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قرر مـسؤولو االحتـاد األفريـقي لكرة
الـقـدم "كـاف" إلـغـاء جـمـيع الـدعـوات
ـبـاراة دور الـثـمـانـيـة ب اجملـانـيـة 
اجلزائر وكـوت ديفوار. وأكـد مصدر

حكيم زياش

الـنتيـجة تـشير إلي تـقدمهم بـثالثة أهداف مـقابل هدف ثم
أحرزنا هـدفا ثانـيا وجنحت في أن أحرز الـهدف الثالث
وذهبـنا لوقت إضـافي". وتابع: "جنحت في إحـراز الهدف
الـرابـع وكـان الــهـدف الــذهــبي الــذي مـنــحـنــا الــفـوز في
نـصف الـنــهـائي وكــان الـفـريق الــبـرازيـلي يــضم بـيــبـيـتـو
وريــفــالـدو ورونــالـدو". وواصـل حـديــثه مــؤكـدا أن الــكـرة
األفريقـية في تطور مستـمر مشيرا إلى أن الوقت الراهن
يـخـتــلف تــمـامـا عـن ذلك الـزمن الــذي حتـدث عــنه. وخـتم
العب وحجم بالقـول إن مستوى تـطور اللـعبة يظـهر في ا
ـستخـدمة في الـبطوالت ـالية والـتكـنولوجـيا ا العـائدات ا

حاليا.

تصـريـحات تـلـيفـزيونـيـة: مصـر لم تكن
مـسـتـعــدة فـنـيـاً لـلـبـطـولـة جنـحـنـا في
ـساعدة الـدولة التي التنـظيم اإلداري 
دعمت وحـقـقت طفـرة كبـيـرة في تنـظيم

البطولة. 
وأشـــار إلـى أن احتـــاد الـــكـــرة لم يـــكن
ــنــتــخـب بـالــفــوز بــلــقب أ يــطــالب ا
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أكـد مجـدي عـبـد الغـني عـضـو مـجلس
ـــصـــري لــكـــرة الـــقــدم إدارة االحتـــاد ا
ــسـتــقــيل من مــنـصــبه أن الالعــبـ ا
يتـحملـون النسـبة األكـبر من مسـؤولية
نـتخب مـصر من بـطولة ـبكـر  الوداع ا
األ األفـريــقـيـة. وقـال عــبـد الـغـني في
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منتخب مصر بكرة القدم
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تبديـله في الدقـائق األخيـرة من عمر
الـشـوط اإلضافي الـثـاني لـلـمـباراة
الـتي أقـيـمـت بـاإلسـمـاعـيـلـيـة حـيث
فـازت تـونس بـركالت الـترجـيح 5-4
ساهـمة بازرة من احلـارس البديل
فــاروق بن مــصـطــفى الــذي تــصـدى
لركلة ترجيح. وجـاء في تدوينة معز
حسن التي كتـبها بالـلغة الفـرنسية:
"مـــبـــروك لــتـــونس. أريـــد أن أوضح
ـوقف الــذي حـدث وقــبل ذلك أقـدم ا
اعتذاري لـلمدرب ولـزمالئي وألحباء
ـنـتـخب الـتـونـسي". وتـابع: "إن رد ا
فــعـلي فـي مـبــاراة غـانــا كـان ســبـبه
ــبــاراة وحـمــاسي الــكــبــيـر ضــغط ا
للعب من أجل علم بالدي وقد ندمت
عليه كثيرا". وأردف: "أعترف أنه في
تـــلك الــلـــحــظـــة غــابت عـــني الــروح
الــريــاضــيــة. كل الــذين يــعــرفـونــني
يعلمون جـيدا احترافـيتي ووطنيتي
ـنـتـخب تونس". وانـتمـائي الـشـديد 
: "أجـدد اعتـذاري لـلـجـمـيع وأنا وأ
أعـــوّل عـــلى ثـــقـــة اجلـــهـــاز الـــفـــني
ـنـتـخب وأتـعـهّـد وزمالئي وأحـبـاء ا
بــأن أتــعــامل بــإيـجــابــيــة وبــالـروح
ـــطــلـــوبــة فـي بــاقي مـــشــواري مع ا
نسور قـرطاج الذين أفـخر بانـتمائي
لــهم. مــبــروك لــنــا جـمــيــعــا وحتــيـا

تونس".
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تـسبب خـروج مـنتـخب مصـر مبـكرا من بـطولـة كأس األ األفـريقـية الـتي تسـتضـيفـها
ة أمام جنوب أفـريقيا بالدور ثمن النهائي (1-0) في أرض الفراعنة حالـيا بعد الهز
ـصري بـشـكل عـام جتاه الالعـبـ اجلـهاز حـزن وغـضب جمـاهـيـر الكـرة والـشـارع ا

الفني واحتاد الكرة.
فـاجئ في صدمـة لقـطاع كـبير من بـائعي األعالم وعلى نحـو خاص تـسبب اخلـروج ا
البس واألدوات الـريـاضـية تـجـولـ وأيـضـا أصحـاب مـحـال ا وأدوات الـتـشـجيـع ا
الـذين رأوا في إقـامـة البـطـولـة عـلى أرض مـصـر مدخـال النتـعـاشـة جـيـدة في حـركة

صري في "كان 2019. نتخب ا البيع التي كانوا يتوقعون زيادتها مع تقدم ا

أفريقيا لو أقيمت البطولة خارج مصر
مــوضــحًــا أن احلــصــول عــلى وصــافـة
نتخب اضيـة ال يعني قـوة ا النسـخة ا
فــقط ألن األرجـنــتـيــني هـيــكـتــور كـوبـر
دير الفني السـابق كان يعلم جيدًا أن ا
الفريق ال يسـتطيع بناء الـهجمات وهو
ما ألـزمه بالـطريـقة الـدفاعـية. وأضاف
ـــتــازة طـــريـــقــة لـــعـب كـــوبــر كـــانـت 
ـنتـخب مصر ومع وواقعيـة ومنـاسبة 
ــصـريـة ضــد كـوبـر ثــورة اجلـمـاهــيـر ا
وطريـقة لـعـبه تعـاقدنـا مع مدرب يـلعب
كــرة جــمــيــلـــة ولم يــنــجح ذلك بــســبب

الالعب أيضًا. 
وأشـــار عــــبـــد الــــغــــني إلى أن هــــنـــاك
محاوالت فردية من بعض الالعب مثل
مــحــمــد صالح ومــحــمــود تــريــزيـجــيه
وطارق حامد لـكن الفريق افـتقد الروح
القـتاليـة واألداء اجلمـاعي وهو ما أدى

ستوى.  لظهور الالعب بهذا ا
وأوضـح أن قــــرار عــــودة عــــمـــرو وردة
ـعـســكـر مـنـتـخب مــصـر أمـر طـبـيـعي
وافـقة من جانب مجلس إدارة وجاء با
احتـاد الـكـرة مــؤكـدًا أنه حتـقق بـأن مـا
ًا قـبل معـسـكر الـبطـولة حدث كـان قـد
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ـنتـخب تـونس ـديـر الـفـني  شـدد آالن جـيـريس ا
ـوجودة نـتخـبات ا علـى تقـارب مسـتوى جـميـع ا
بـبطـولـة كأس أ أفـريـقـيا. وأضـاف جـيريس أن
ن سيتـوج في اللقب ذلك يؤكد صـعوبـة التكـهن 
ــدرب الـــقــاري مع نــهــايــة الـــبــطــولــة. وأوضح ا
الـفرنـسي أنه اسـتطـاع أن يـقيم مـعـسكـرا مـثالـيا
بـاإلسـمـاعـيلـيـة من أجل االسـتـمـرار في الـبـطـولة
ــديــنـة ــنــافـســة عــلى الــلـقـب. وأشـار إلى أن ا وا
نـتخب عـسكـر ا السـاحـليـة وفرت مـناخـا مثـاليـا 
للتـدريب والتركيـز قبل الفـوز على نظـيره الغاني
بركالت التـرجيح والـتأهل لدور الـثمانـية ببـطولة
كأس األ األفريقية. وأوضح جيريس أن منتخب
تــونس لــيس الــفـريق الــذي يــعـتــمـد عــلى الــلـعب
الـبدني وأنه دائـمًـا ما يـبحـث عن اللـعب بـطريـقة

هجومية. 
ـدرب الـفــرنـسي أن أداء فـريـقه لم يـكن واعـتـرف ا
مـقـنـعـا خـالل الـدور األول ولـكـنه اجـتـهـد وخـطط
ـنـتـخب الـتـونسـي قد ـبـاراة غـانـا. وكـان ا جـيـداً 
ــنـتـخب تــأهل لـدور الــثـمــانـيـة بــعـد فــوزه عـلى ا

الغاني 4-5 بركالت الترجيح.

وكـــان هــنـــاك تــســـرع في اتـــخــاذ قــرار
استـبـعاده نـهائـيًـا من البـطولـة واألمر
عرفة مجلس اإلدارة بل رئيس لم يتم 

االحتاد هاني أبوريدة. 
وأضـاف الالعـبــون رفـضـوا اسـتـبـعـاد
عـمـرو وردة وحتقـقـنـا أن مـا حـدث كان
ًــا لــكـــــــن مــنــتــخـب مــصـر أمــرًا قــد
ــؤامــرة تــسـبـب في تــشـتــيت تــعــرض 
ـؤامرة في أزمة تركيـزه وجنحت هذه ا

وردة. 
وأكـد أن مــنـتـخب مـصـر افــتـقـد الـقـدرة
عـلى بـذل اجملـهـود وحتـقـيق االنـتـصار
نافـيًا ما تـردد حول سـفر مـحمد صالح
جنم لـيفـربـول اإلنـكـليــــــــزي ومـنـتخب
مــصــر لــلــغــردقــة لــتــصــويــر إعالن مع
اإلسباني سيرجيو راموس مدافع ريال

مدريد. 
كسيكي وتبرأ عبد الغني من عالقته با
ديـر الفني للـمنتخب خافييـر أجيري ا
صـري مـوضحـاً أن قـرار التـعـاقد مع ا
ـعـرفــة هـانـي أبـوريـدة أجــيـري كــان 
وأنه ال يـعـلم عـن أجـيـري أي شيء قـبل
ذلك ولم يحصل عـلى أي عموالت مـالية

من هذه الصفقة.

التي نعرفـها ونظهـر من هي السنغال"
ــنــتـخب األفــضل في الــقــارة بــحـسب ا
تـصـنـيف االحتـاد الـدولي (فـيـفـا) ومن
ــرشـحـ إلحـراز الــلـقب الـقـاري أبـرز ا
لـلمـرة األولى في تـاريـخه السـيمـا بـعد
خـروج ثالثـة مـرشحــــــــــ بـارزين في
الــدور ثــمن الــنــهــائي هـم الــكــامــيـرون
ــضــيــفـة حــامــلــة الــلـقـــــــــب ومـصــر ا

غرب.  وا
قابل بلغت اجلزائر التي تقدم في ا
أداء هو من األفـــضل في البطولة
القاة ساحل العاج ربع النهائي 
اليوم اخلمــــــــيس مثلها مثل
تونس التي تواجه مـدغشقر
مـفـاجـأة الـنـسـخـة احلـالـيـة
لـلــبـطــولـة الــتي تـشـارك

فيها للمرة األولى.
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أوضح خـيـر الــدين زطـشي رئـيس االحتـاد اجلــزائـري لـكـرة الـقـدم أنه
سـيـقـام جـسـر جـوي بــ اجلـزائـر ومـصـر لـنـقـل مـشـجـعي مـنـتـخب
واجهـة التي ستـجمع محـاربي الصحراء اخلضر لـدعمــــــــــه في ا
مع منتخب كوت ديفوار ضمن دور الثـــــــــمانية لكأس أ أفريقيا.
ونـقـلـت مـصـادر إعالمــيـة جـزائــريـة مـتــطـابـقــة عن رئـيس االحتـاد
اجلزائري لـكرة القدم قـوله: ستكـون هناك رحالت جـوية نحو
ناصرينا بالتــــــــــنقل بأعداد كبيرة مصر للـســــــــــماح 
ــنـتــــــــــــــخب اجلــزائـري بــدايــة من الـدور ــســانـدة ا

الربع نهائي. 
وأضـاف خـير الـدين زطــــــــــشي: نـنتـظر تـوافد
أعداد معـتـــــــــبرة من اجلماهير ونحن نعمل
عــلى تـــســهــيل إقـــامــتــهـم ودخــــــــــــولــهم

للملعب. 
ـشـجع اإللكـترونـية علـيـنا تـوفيـر بطـاقة ا
لـــهم من أجـل اقـــتـــنـــاء تـــذكـــرة دخـــول

لعب.  ا
وأشــار زطــشي إلى أنه ســيـتـم تـمــديـد
شجـع الذين صالحيـة تذاكر سـفر ا
ـــفـــتـــرض أن يـــغــــــــــــادروا كـــان مـن ا
ـــــبـــــاراة مـــــصــــــر قـــــبــــــــــل مــــــوعـــــد ا

ـنتـخب اجلزائري قـــــــــــبلـة للـمنـتخب اجلـزائري وفي حـال فوز ا ا
فإنه سـيـكـمل طـريقه بـنـجـاح نـحو حتـقـيق حـلم الـفوز بـالـلـقب الـثاني

للفريق األخضر. 

dO¼UL'« VCſ qFAð Õö  …b¹dGð
 ôU Ë ≠ …d¼UI «

صري عن احلـديث حول البطولة وأسباب اخلروج وتعامل الالعب اضي لم يتوقف الشارع الكروي ا منذ ليلة الـسبت ا
بتـعالٍ شديد مع الـنقد اجلمـاهيري وعدم خـروج أي منهم لالعتـذار أمالً في تهدئة حـالة الغضب حـتى إن محمد صالح
ـنتـخب ونادي لـيفـربول اإلجنلـيزي جـاءت تغـريدته عـلى موقع »تـويتر «غـير مـرضيـة للـغالـبيـة. وكتب صالح عـبر جنم ا
شـوار والـفوز ـبكـر من كـأس األ األفـريقـيـة كـنا نـتـمـنى استـكـمـال ا صـفـحته الـشـخـصيـة  حـزين جـدًا خلروجـنـا ا
ـعـتـاد منـهـا (واخـتـتم ) إن شـاء الله بـالـبـطـولة من أجـل جمـاهـيـرنـا الوفـيـة الـتي من الالزم أن أشـكـرها عـلى الـدعم ا
سنتـعلم من األخطـاء وبالتوفـيق للمـنتخب فـيما هو قـادم.ولم حتوِ التـغريدة أي كلـمة اعتـذار حتى عن األداء الباهت
خصـوصاً أن صالح كان صاحب مـشهد الـبطولة عـندما تصـدر لتخفـيف العقـوبة عن زميله عـمرو وردة الذي كان
قـد  استبـعاده نـهائيـاً على خلـفية اتـهامه بـالتحـرش اللفـظي بإحـدى عارضات األزيـاء. فضالً عن الدور الـذي لعبه
صالح وحـرصـه عـلى االجـتـمـاع بــزمالئه وحـثـهم عــلى بـذل اجلـهـد وحتــقـيق الـفـوز وهــو دور أشـبه بـالـسالح ذي

ــنـتــخب وهـو أقــوى من احتـاد الــكـرة نــفـسه. ـتـحــكم األول في ا احلـدين وانــهـالـت االتـهــامـات عـلـى الالعب بـأنـه ا

تقنية الفيديو تدخل خبر التنفيذ في أ افريقيا


