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نتـخب اجلزائر عن سـعادته عقب الـتتويج ـدير الفـني  { الـقاهرة  –وكاالت: أعـرب جمال بـلماضي ا
ـلعب ـباراة الـنهـائـية  بـكـأس أ إفريـقـيا  2019 بـالـفوز عـلى الـسنـغال  0-1 اول امس اجلـمعـة في ا
ـؤتـمـر الـصحـفي عـقب الـلـقـاء: "اآلن كمـديـر فـني أصـبـحت في قـمة الـقـاهـرة.  وقـال بلـمـاضي خالل ا
ـنـتخب اجلـاهـزيـة بعـد الـتـتويج بـهـذه الـبطـولـة الـكبـيـرة.. عـنـدما كـنت مـدربـا في قطـر قـلت لن أدرب ا
ـهـمـة واآلن أصـبـحت جـديـرا بـهـا". وعن رأيه في تـشـجـيع اجلـزائـري إال عـنـدمـا أكـون جـاهـزا لـهـذه ا
بـاراة قال بلـماضي ردًا على الصـحفي صاحب الـسؤال: "أحتاج صـرية للـجزائر خالل ا اجلمـاهير ا
ا تقـول ألنني لم أشاهد ذلك".  كما اسـتنكر بلماضي للـذهاب لطبيب العـيون اخلاص بي كي أتأكد 

ـنـتـخب اجلـزائر فـي الكـان. وأردف: "سـعـيد سـؤاال آخر بـشـأن "ضـعف" األداء اجلـماعي 
بفـوز إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل العب في البطولة فهو العب صاعد ويعد اكتشاف

هذه النسخة".
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{ الــقـاهـرة  –وكــاالت : هل شـاهـدت من
قـبل مباراة للـمالكمة? إذن دعنـا نختصر
لك مـبـاراة نـهائـي كأس أ أفـريـقـيـا ب
اجلـزائـر والـسـنـغـال اول امس اجلـمـعـة
ــواجـــهـــات تــلك بـــأنــهـــا كـــانت أشـــبه 
الـريـاضــة الـتي يـحـاول كـل طـرف فـيـهـا
حـمايـة وجهه من لـكمـات اخلصم بـينـما
يتح الفرصة إلسقاطه بضربة مفاجئة.
 اجلــزائــر بــطــلــة لــلــكــان بــعـدمــا قــدمت
مـسـتـوى رائعـا مـنـذ الـلـقـاء األول وحتى
ـباراة النـهائيـة أمام الـسنغـال صحيح ا
ــسـتـوى لم يــكن في قـمــته لـكن أن هـذا ا
نافس من هـذا األمر يبدو طبيـعيا لقوة ا
نـاحية وللرغبة الـكبيرة في احلفاظ على
الـهدف الذي سجله بغداد بوجناح مبكرا

من ناحية أخرى.
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دير الفني للجزائر بـدأ جمال بلماضي ا
ـعــتـادة رايس بـتـشــكـيــلـته وطــريـقــته ا
ـــرمى وأمــامه مــبـــوحلي في حـــراســة ا
الـرباعي مندي وبلعامري وبن سبعيني
وزيفان وفي الوسط فيجولي وبن ناصر
وقـديورة وفي األمـام بوجنـاح والباليلي

ومـــحــرز بــالـــرسم الــتــكـــتــيــكي .4-3-3
بطريقة مشابهة لعب منتخب السنغال-4
  3-3 حـتـى عـدل ألــيــو سـيــســيه الـرسم
الـتكـتيـكي ولعب بـثنـائي في الهـجوم من
أجل إدراك الـتـعـادل في آخـر ربع سـاعـة
مـعتمدا على انـطالقات ماني وسار خلف
نـــيـــاجن إلى جـــانب دعـم ثالثي الـــوسط

واألطراف.
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ـبـكـر لـبوجنـاح األفـضـلـية مـنح الـهدف ا
ـنــتـخب اجلــزائـر دون شك فــقـد أصـاب
العـبي الـســنـغـال بـصـدمــة كـبـيـرة وأربك
ـدير الفنـي أليو سيـسيه على حـسابات ا
األقل حـتى مـنـتـصف الـشـوط األول ح
استعاد العبو "أسود التيراجنا" عافيتهم
بكر أثـر كبير بـشكل كبيـر.  كان للهـدف ا
في الــبـدايــة فــقـد مــنح العــبي اجلــزائـر
دفـعة مـعـنـويـة كـبـيرة وأريـحـيـة كـبـيرة
ـا أدى لــعـدم اســتـعــجــالـهم في إنــهـاء
الـهـجـمات أو الـتـهـور لألمـام بـشـكل غـير
قابل شكل ضغطا نفسيا مـحسوب في ا

على العبي السنغال. 
رغم أفـضليـة اجلزائـر في الدقائق األولى

بـعــد الـهــدف إال أن مـنــتـخب الــسـنــغـال
أفـســد الـشــكل الــرائع الــذي ظـهــر عــلـيه
الـفـريق الــعـربي مـنـذ انــطالق الـبـطـولـة.
وحـرم ذلك مـنـتـخب اجلـزائـر من الـتـدرج
بـالـكرة بـشـكل طبـيـعي من اخلـلف لألمام
عن طـريق بن ناصر وقـديورة في الوسط
ومن األطــراف عن طــريـق بن ســبــعــيــني
ــــقــــابل وأمــــام ضــــغط وزيــــفــــان.  فـي ا
الـسنغال من أجل إدراك التعادل استطاع
الـثالثـي قـديـورة وبن نــاصـر وفــيـجـولي
الـقــيــام بــدور دفــاعي كــبــيــر أمــام وسط
ملعب السنغال خاصة في الشوط األول
عن طـريق إفـساد انـطالقات العـبي أسود
الـتيراجنا بـاألخطاء الـتكتـيكية في وسط

لعب.  ا
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الكمة كـما ذكرنا كانت مباراة في لعبة ا
كل طــرف يــريــد مــنع الــطــرف اآلخــر من
الــوصــول إلى مــنــاطق اخلــطــورة لــديه
ـنافس وهـو مـا ظـهر واخـتـراق جبـهـة ا
في الــصــراع الــقــوي بـ ســاديــو مــاني
وسـابـالي الـظـهـيـر األيـسـر في مـواجـهة
ريـاض محرز وزيفـان. تسبب قـيام محرز

ومـاني بـالـدور الـدفـاعي خالل الـلـقاء في
ـردود الـهجـومي لـهـما خالل انـخـفاض ا
ـبـاراة فـلم يـظـهـر الـنـجـمـان الـكـبـيران ا
ـنتـظر وهو أمـر يبـدو طبيـعيا بـالشكل ا
ــواجــهــات خــاصــة وأن في مــثل هــذه ا
تـقـاعس أحـدهـمـا عن الـقـيـام بـهـذا األمـر

كان سيكلف فريقه الكثير.
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سـجل بـغداد بـوجنـاح هـدف اللـقـاء لـكنه
كــان مــوفــقــا فــيه بــشــكل كــبــيـر وحــقق
ـطـلـوب منـذ الـبـدايـة رغم أن دوره كان ا
دفـاعـيـا أكـثـر في الـبـدايـة بالـضـغط عـلى
دفــــاع الـــســــنـــغـــال إلـى جـــانـب يـــوسف
الـباليلي.  فـقد بـوجنـاح كثـيرا من بـريقه
الـهجومي بـسبب الـقوة الـبدنيـة الكـبيرة
الـتي تمـيز بـها دفـاع السـنغـال والصراع
الـبدني الـذي اسـتمـر حتـى استـبداله في
الـدقـائق األخــيـرة ولـعب سـلــيـمـاني بـدال
مـــنـه فـــيـــمـــا خـــرج الـــبـاليـــلي وشـــارك

براهيمي.
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ـــقـــابـل جنح دفـــاع ووسـط مـــلـــعب في ا
اجلـزائـر الـذي دعـمه بـلـمـاضي بـتـاهرات

الـــتــــصـــويب لــــكن رايس
يز مـبوحلي ظـهر بشـكل 
وأبـعـد الكـرات الـتي وصـلته
ليؤمن للجزائر حصد اللقب.
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الـنــشـاط.  كـمـا جــاءت تـلك اخلـطـوة من
جـــانب االحتـــاد اإلفــريـــقي بـــالـــرغم من
ـبـكـر" وجـود شـركــة "نـظـام الـتـحــذيـر ا
راقبـة وتتبع مافيا الـتي يديرها الفـيفا 
ــراهــنـــات وبــرغم اتــخـــاذ كــثــيــر من ا
ــــبـــادرات الــــتي تــــعـــني اإلجـــراءات وا
ـافـيـا مـراهـنـات كـرة الـقدم بـالـتـصـدي 
والـتي باءت بالفـشل وفقاً لألرقام.  وفي
ـثار حـول إقـدام "كاف" ظل هـذا اجلـدل ا
عـلى خطـوة التعـاقد مع الـشركة  لـتكون
أحــد رعـاة بــطـولــة األ اإلفــريـقــيـة في
وقع مـصر فقد أشار تقرير نشره احد ا
إلى اســتــمــرار تــنــامي شــعــبــيــة سـوق
الــرهــانـــات الــريــاضــيـــة حــول الــعــالم
السـيما في ظل تـنامي الثورة الـرقمية
بــشـــكل كــبـــيــر مع اســـتــمــرار
ــراهــنــات خــضــوع صــنــاعــة ا
لـــلـــعـــديــــد من الـــتــــغـــيـــيـــرات
الـديــنـامـيــكـيــة وتـوسـعــهـا في أسـواق
قـائمـة وشقـهـا طريـقهـا ألسواق جـديدة.
ـوقع عن أن الـقـيـمـة الـسـوقـية وكـشف ا
راهنـات الرياضية الـدولية تقدر لـعالم ا
بـ  250مــلــيــار دوالر. وطــبــقــاً لــشــركــة
" " Statisticaبــهـــذا اخلــصــوص فــإن
ـرخـصـة عـلى ـقـامـرات ا كـازيـنـوهــات ا
اإلنـــتــرنت تـــشـــكل مــا يـــصل إلى 39.7

اخلـاصة بشـركة مـراهنات قـررت مؤخراً
ـنـطـقـة الـعـربـية تـوسـيع نـشـاطـهـا في ا
قامة في عـبر بوابة  كأس أ إفريـقيا ا
ـــلــفت أن االحتـــاد اإلفـــريــقي مــصـــر . ا
"كـاف" سبق أن أعـلن في شـباط/ فـبراير
ـاضـي عن إبـرامه عـقــد رعـايـة مع تـلك ا
الـشـركة لـتـكون ضـمن مـجـموعـة الـرعاة
الـرسمي للبطـولة وهو ما يفتح الباب
أمـام التساؤل بشأن قانونية استعانة
االحتـادات القاريـة بشركـات تعمل
ـــــراهـــــنـــــات لـــــرعـــــايـــــة فـي ا
مــســابــقــاتـــهــا مع الــعــلم أن
الـفــيـفـا نـفـسـه يـسـعى مـنـذ
سنوات لتقن أوضاع هذا

{ الـــــقــــاهــــرة  –وكــــاالت : فـي خــــضم
صري بـخروج منتخبهم من انـشغال ا
دور ال  16لـبـطـولـة أ إفـريـقـيـا 2019
الـتي ضـيــفـهـا الـقـاهــرة واسـدل عـلـيـهـا
ــبـاراة الــســتــار اول امس اجلــمــعــة بــا
الــنــهـــائــيـــة بــ مـــنــتـــخــبـي اجلــزائــر
ــا لم يــنــتــبه كــثــيـرون والــســنـغــال ر
ــراهـنـات لــظـهـور إعـالنـات في مــجـال ا

الـريـاضـيـة عـلى لـوحات
الــــلــــيــــد اإلعالنــــيــــة
بــأرضــيــة بــعض
ـــــــــــــالعـــــــــــــب ا
ــســـتــضـــيــفــة ا
لــلـبـطـولـة وهي
اإلعــالنـــــــــــــــات

WL ö*« WI¹dÞ vKŽ wzUNM UÐ jI ð ‰UGM «

ـنـتخب اجلـزائري الـنـسخـة ليـسـتعـيد ا
اللـقب األفريقي الغالي بعد غياب دام

 29عامًا.
صرية كمـا هاجمت اجلماهير ا
التـي حضـرت نـهـائي بـطـولة
كـأس األ األفريـقيـة مساء
ــلــعب اول امس اجلــمــعــة 
الــــقـــاهــــرة الـــدولـي هـــاني
أبـــوريـــدة رئـــيس الـــلـــجـــنـــة
ــنـــظـــمـــة لـــلـــكــان ورئـــيس ا

ـصــري لـكــرة الـقـدم االحتــاد ا
الـسـابق. وأطـلـقت اجلـمـاهـيـر صـافـرات االسـتـهـجـان
ـــذيع أثـــنـــاء مــــراسم تـــوزيع اجلـــوائــــز فـــور إعالن ا
الداخـلي للـملـعب اسم هـاني أبوريـدة رئيس  كـواحد
من ضــمن األشــخــاص الـذين ســيــســلـمــون اجلــوائـز
ـيــدالــيـات عــلى مــنــصــة الـتــتــويج.  يــشـار إلى أن وا
ـصـري لـكـرة الـقـدم بـرئـاسـة مـجـلس إدارة االحتـاد ا
هاني أبـوريدة تقـدموا بـاالستقـالة من مـناصـبهم عقب
صـري من مـنـافـسـات بـطـولـة كأس ـنـتخـب ا خـروج ا
األ األفـريـقـيـة بـعـد اخلـسـارة أمـام منـتـخـب جـنوب
أفريـقيا بهدف نظيف في دور الـ .16 يذكر أن منتخب
اجلــزائـر جنـح في حـصــد لــقب الـبــطــولـة وذلك بــعـد
ـبــاراة الـنـهـائـيـة الـفـوز عـلـى مـنـتـخب الـســنـغـال في ا

بهدف أحرزه بغداد بوجناح.
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الــذهـاب حـتـى الـنــهـايـة لــيس أمـرا
".  وأضـاف ســهال. كــانــوا مــذهــلــ
"أشـــعــر بــأنــني ســـعــيــد جــدا لــكل
بالدنـا لـشـعـبـنـا الـذي كـان يـنـتـظـر
الـنــجـمـة الــثـانـيـة مــنـذ وقت طـويل
جدا. أول بـطـولة أ إفـريـقيـا نـفوز
بـــهــا خــارج أرضــنـــا األمــر مــذهل
ــكــان الـذي خــاصــة بــالـنــظــر الى ا
أتينا منه. تسلمت في صيف 2018
فريقا في وضع صـعب فعال. التربع
عـلى عـرش إفـريـقـيـا في مـدة عـشرة
ــا أنــا مــتــعب أشــهــر أمــر رائع. ر
بعـض الشيء ومن الـصـعب إظـهار
مــشــاعـر ســأدركــهــا في وقت الحق
ــجــرد أن نــرتـاح بــعض الــشيء".
وتـابع "قـلت أنـنـا سـنـشـارك في أ
إفريقـيا من أجل الـفوز بـها. كنت
أرغب في الـبـعـث بـرسـالـة قـويـة
الى الالعــبـ ألقـول لــهم أنـني
أنــــخــــرط في مــــشــــروع قـــوي.
األلــقــاب هـي مــا يــهــمــني. في
مـــؤتـــمـــري الـــصــحـــافي األول
ســـئــلـت عــمـــا اذا كـــانت هــذه
الـبـطـولـة انـتـقالـيـة. كال نـحن
هــنــا (أحــرزنــا الــلــقب)".  امــا
درب آلـيو سيـسيه فـقال "هذا ا

ومــرت الــدقـائـق األولى من الــشـوط
ـنتخب الثـاني بهـدوء ولم يتـمكن ا
الـسـنـغـالي من شن الـهـجـمـات عـلى
ــرمى اجلــزائــري.ورفع ســايــفــيت ا
ركـلــة حـرة مــرت من فـوق اجلــمـيع
بــالـدقــيــقـة .56 وبــعــدهـا بــدقــيــقـة
وصلت الـكرة إلى مـاني على يـسار
رمى منطقـة اجلزاء فحولـها أمام ا
لـيـبـعــد الـدفـاع خـطـرهـا. واحـتـسب
احلــكم ركــلــة جــزاء لــلــســنـغــال في
سة يد على عدالن الدقيقة  60 بعد 
قــديــورة لــكــنه عــاد لــيــلـغـي قـراره
مستعيـنا بتقنيـة الفيديو.  وأهدرت
السنغـال فرصة خطيـرة في الدقيقة
 66 عندما وصلت الكرة إلى نياجن
الذي اجـتاز احلـارس مبـوحلي بيد
أنه سدد من زاوية ضيـقة بعيدا عن
ـرمى.وتـصـدى مـبـوحلي بـاقـتدار ا
لــتـــســديــدة قــويــة مـن ســابــالي في
الـدقــيـقـة .70 وحـظي اجلــزائـريـون
بفـرصة تـعـزيز تـقدمـهم عنـدما رفع
رمـى ارتدت من باليـلي كـرة أمـام ا
رأس مــــدافع ســــنــــغـــالـي إلى فـــوق
الـعــارضـة بــالـدقــيـقـة .74 وتـوقف
الــلــعب قـلــيال بــعــد تـعــرض جــمـال
بـلـعـمـري جلـرح في وجـهه إثـر كرة

ونــيـجــيــريـا 2013 وكــوت ديــفـوار
لـينـهي  2015والـكـامـيـرون  2017 
ـنـتـخب اجلـزائـر احـتـكـار وتـفـوق ا
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نـتخب اجلـزائري بـكأس أ ظفـر ا
إفـــريـــقـــيـــا  2019 بـــعـــد فـــوزه في
باراة الـنهائـية على الـسنغال1-0 ا
اول امـس اجلــــمــــعــــة فـي مــــلــــعب
الــقـاهــرة. وســجل بــغـداد بــوجنـاح
هـدف الـلـقـاء الـوحـيـد في الـدقـيـقـة
الــثـانــيــة لـتــحـرز اجلــزائـر لــقـبــهـا
الـثـاني في تـاريخ البـطـولـة بـعـدما
تــــوجت بــــاألول عـــام  1990 عـــلى
ــنــتــخب أرضــهــا. بــيـــنــمــا فــشـل ا
الـسنـغـالي في الـتـتـويج بـأول لقب
علمًا بـأنه وصل للنهـائي أيضا عام
 2002 عـــنــــدمــــا خــــســــر بــــركالت
الــتــرجــيح أمــام الــكــامــيــرون.  ولم
هل مـحـاربو
الــــــصـــــحـــــراء
أســـــــــــــــــــــــــــود
الـتيـراجنـا كـثـيرًا
حــــيـث افــــتــــتــــحـــوا
التسـجيل في الدقـيقة
الـــــثـــــانـــــيـــــة عـن طـــــريق
بـوجنـاح الـذي اســتـلم تـمـريـرة من
بن نــاصــر فــانـطــلق نــحــو الــعـمق
ليـسدد بـيمـناه كـرة اصطـدمت بقدم
ســـاني العـب الـــســـنــغـــال قـــبل أن
تــــســـــقط في الـــــشــــبـــــاك من فــــوق
احلـارس. وحــاولت الــسـنــغـال الـرد
بــقـوة عـلـى هـدف اجلـزائــر لـكــنـهـا
اصـــطــدمت بـــدفــاع مــنـــظم.  ونــفــذ
هنري سايفـيت ركلة حرة على رأس
شـــيـــخــــو كـــويـــاتـي الـــذي ذهـــبت
ــرمى في مــحـــاولــته بــعــيـــدا عن ا
الدقيقة .14 وقطع محرز كرة ماكرة
من ماني قـبل أن تـصل إلى يوسف
ســابـالـي في الـدقــيــقـة .18 وظــهـر
احلارس اجلـزائـري رايس مـبوحلي
لـــلـــمـــرة األولى فـي الـــدقـــيـــقــة 27
عـندمـا تـصدى لـركـلـة حرة مـبـاشرة
سددهـا سـايـفيت. وتـوتـرت األجواء
ــلـعب بــعـد بــطـاقــة صـفـراء داخل ا
نالها اجلزائري رامي بن سبعيني
ومشاحـنة داخل مـنطقـة اجلزاء ب
مـــاني وســفــيــان فـــيــغــولي. ومــرت
ــدى من مـهـاجم تـســديـدة بـعــيـدة ا
السنغال مباي نياجن فوق عارضة
رمى بـالدقـيقة .39 ورفض احلكم ا
احتـسـاب ركلـة جزاء لـلـسنـغال في
الـدقيـقـة األخـيـرة من الـشوط األول
ــنــطــقـة. بــعــد ســقـوط ســار داخل ا

دير الفني للمنتخب السنغالي { القاهرة  –وكاالت: أعرب أليـو سيسيه ا
عن حـزنه خلسـارة اللـقب اإلفريقـي أمام اجلزائـر بهـدف دون مقابل اول
ـلعـب القـاهـرة. وقال ـبـاراة الـنهـائـيـة التي أقـيـمت  امس اجلـمـعة في ا
سـيـسـيه في تـصـريـحـات صـحـفـيـة: "حـزين لـلـخـسـارة كـنـا نـسـتـحق
الـتعـادل على أقل تـقديـر لكن احلظ لم يـكن معـنا". وأضـاف: "أتوجه
ـنـتـخب اجلـزائر وصـديـقي جـمال بـلـمـاضي وأتـمنى له بـالتـهـنـئة 
ـنـتــخب بـشـكل رائع".  وعن مـنـتـخب مـسـتـقـبل بـاهـرا ألنه قـاد ا
بالده قـال: "هـذا اجلـيـل مـخـتـلـف عن األجـيـال الـســابـقـة كـان

بـإمكانـنا التتـويج لم نكن ضعـفاء أمامهـم ونعلم قوتـنا جيدًا".
وحول مشاركة  24منتـخبًا في البطولة للمرة األولى أجاب
بـاريات سيـسيـه: "األمور كـانت صـعبـة للـغـاية.. جـمـيع ا
كـانت صـعـبـة جـدا".  وخـسرت الـسـنـغـال ثـاني نـهائي
تخوضه في كـأس أ إفريقـيا بعـدما أخفـقت أيضًا

ــســاء أفــكـــر بالعــبيّ وأهــنــئــهم.ضد الكاميرون في ختام نسخة .2002 ا
يـعـمـلـون بال كـلل مـنذ  46يومـا من
أجل الفـوز بهـذا النـهائي. كـنا نـريد
أن نـفوز بـهـا. أفـكـر أيضـا بـالـشعب
الــــســــنــــغـــــالي الــــذي وقـف خــــلف
ــنــتــخب.  17عــامـــا (مــنــذ بــلــوغ ا
بـاراة الـنـهـائـيـة لـلـمرة الـسـنـغـال ا
األخيرة واخلسارة أمام الكاميرون)
هي مـدة طويـلـة".  وأضـاف "وجـدنا
أنـــفــســـنـــا أمـــام فـــرص (ســـانـــحــة
للـتسـجيل) لـكنـنا افـتقـدنا لـلتـركيز.
ــبـــاراة الــنـــهــائـــيــة تـــلــعـب عــلى ا
الــتــفـاصــيل. كــنـا نــســتـحـق أفـضل
اجلــزائـر أحــرزت الــكـأس لــكن كــنـا
نــسـتــحق مــعـادلــة الـنــتـيــجـة ودفع
اجلـزائـر نـحـو أبعـد من
ذلــــــــــــــــك. هــــــــــــــــم
يسـتحـقون الـفوز.
كـان يـجب عـلـيـنـا
أن نـهــاجم أمـام
فــريـق شــرس
في الــــدفـــاع
لــــكــــنــــنــــا لم
نــــتــــمـــــكن من
الــــعـــثــــور عـــلى

حلول".

{ القاهرة  –وكاالت : حصل رايس مـبوحلي حارس مرمى منتخب اجلزائر على جائزة
ـنـتخب أفضـل حارس في بـطـولة كـأس األ األفـريقـيـة التي اسـتـضافـتـها مـصـر. وتوج ا
اجلـزائري بلقـب كأس األ األفريقـية بعد فـوزه اول امس اجلمعة عـلى نظيره الـسنغالي
ـبـاراة بـهــدف نـظـيف سـجـلـه بـغـداد بـوجنـاح. كـمــا حـصل مـبـوحلي عــلى جـائـزة رجل ا
ـلـعب الـقــاهـرة بـعـد أن جنح في احلــفـاظ عـلى نـظــافـة شـبـاكه. الــنـهـائـيــة الـتي أقـيـمـت 
دة من 21 نظـمة لبـطولة األ األفـريقية والـتي استضـافتهـا مصر في ا واعلـنت اللجـنة ا
ـاضي حـتى مـسـاء اول امس اجلـمـعـة  19يـولـيـو اجلـاري اسم الـفـائـز بـجـائـزة يـونـيـو ا
أفـضل العب.  وحـصل إسـمـاعـيل بن نـاصـر العب مـنـتـخب اجلـزائـر عـلى جـائزة أفـضل
العب بالـبطولة في نـسختها رقم .32 وساهم بن نـاصر مع منتـخب بالده في حتقيق الفوز
بـاريات التي خـاضها محـاربو الصـحراء في هذه النـسخة من الـكان والفوز في بـجميع ا
ـبـاراة النـهائـيـة على مـنتـخب الـسنـغال بـهـدف نظـيف والتـتـويج بكـأس الـبطـولة. وحـصد ا
أوديـون إيجـالو جنم هـجوم مـنتـخب نيـجيـريا جـائزة هـداف بطـولة كـأس األ األفريـقية
التـي استـضـافـتـهـا مصـر.  وأحـرز إيـجـالو  5أهـداف في صـدارة الـهدافـ وجـاء خـلفه
ريـاض محرز وآدم أونـاس ثنائي مـنتخب اجلـزائر بـجانب ساديـو ماني جنم السـنغال

قراطية برصيد  3أهداف لكل منهم. وسيدريك باكامبو من الكونغو الد
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 { الــــــقـــــاهـــــرة  –وكـــــاالت : جنح
ــنـتــخب اجلـزائــري في فك شــفـرة ا
غيـاب الـعرب عن مـنـصات الـتـتويج
في أ أفـريـقـيـا مـنـذ فـوز مـنتـخب
مــصـر بــالــلـقـب الـقــاري عـام 2010
ليعـود العرب بـعد غياب  9سنوات.
ـــنـــتـــخب اجلـــزائـــري عـــلى وفـــاز ا
السنغال بهدف نظيف ليتوج بثاني
ألـقــابه الـقـاريــة بـعـد فــوزه بـالـلـقب
األول عام  1990 ليـصـبح مـحـاربو
الـصـحـراء ثــاني مـنـتـخـبـات شـمـال
أفريقيا تتويجًا باللقب بعد منتخب
مصر  7ألقـاب.  منـتـخب مصـر كان
آخر منتخب عـربي توج باللقب عام
 2010بـــأجنـــوال بـــالـــفــوز عـــلى
مننـتخب غـانا بهـدف نظيف
كما سيـطر الفـراعنة على
الــبــطـــولــة الــقــاريــة في
 2006و 2008و.2010
وعادت مـنـتخـبـات شرق
وغرب أفريقـيا للـسيطرة
على الـلقب بـفوز زامـبيا
بــالــبــطــولــة عــام 2012

مـشــتـركـة مع مـانـي. وأبـعـد الـدفـاع
رمى اجلزائري كرة مـرفوعة أمام ا
لـيـسـددهـا سـار "عـلى الـطـائـر" فـوق
العارضة بـالدقيقة .83 وسدد دياتا
العب الـسـنــغـال ركـلـة حـرة بـغـرابـة
ـــرمى وسط دهـــشــة زمالئه فــوق ا
بالدقيقة  ?89بينمـا حافظ محاربو
الــصـــحـــراء عـــلى تـــقــدمـــهم حـــتى

النهاية ليتوجوا باللقب القاري.
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ـدرب جمـال بلـماضي "نـقول وذكر ا
بـاراة النهـائيـة ال تلعب غالـبا إن ا
لـكن تُـكـسـب. لـست من مـؤيـدي هـذا
الـرأي. يــتم خـوضــهـا والـتــحـضـيـر
لــهــا الســيــمــا في مــواجــهــة فــريق
ـا لم مـوهـوب الى هــذه الـدرجـة. ر
تـكن أفضل مـبـاراة لـنا عـلى صـعـيد
ــضــمــون. لــكــنــنــا ال نــزال أفــضل ا
هجـوم (في الـبطـولة مع  13هدفا)
وأفضل دفـاع (تشاركـا مع السـنغال
بتـلقي هـدف فـقط). الفـوز النـهائي
مــســتـحـق بـالــنــظـر الـى الـبــطــولـة.
أفـكـاري هي مع العـبيّ. قـامـوا بـهذا
الــعـمل االســتــثـنــائي. نـحــضـر أل

إفـــريـــقــيـــا هــذه مـــنــذ وقـت طــويل.
العيـش يوميـا مع ضغط الـرغبة في
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كاف يبرم عقد رعاية مع شركة
مراهنات لتكون ضمن مجموعة

الرعاة الرسمي للبطولة

عــلـى حــســاب فــيــجــولي في مــنع تــقــدم
العـبي السـنغال خـاصة مـاني الذي هرب
في بــعض الــكــرات خــلف الــدفــاع لــكــنه
ـطـلوب. الـهـجمـات لم تـكـتـمل بـالـشـكل ا

ونـــفس األمـــر تـــكــرر مـع نــيـــاجن وســار
بــاســتــثــنــاء بــعض الــهــجـمــات الــتي لم
نتخب السنغالي بالشكل يـتعامل معها ا
ـطلـوب وهو مـا دفعه السـتخدام سالح ا

مـــلــــيــــار دوالر من كل هــــذه اإليـــرادات
ي لأللعاب/ ويبلغ العائد اإلجمالي العا
ــقـامــرات أكـثـر من  400 مــلـيـار دوالر ا
أمـيـركي كل عام. ووفـقا آلخـر الـتوقـعات
الــتي كــشــفت عــنــهــا شــركــة الــبــحــوث
الـسـوقيـة يـنـتظـر أن يـزيـد معـدل الـنـمو
ـركب بـنــسـبـة كـبــيـرة تـقـدر الـسـنــوي ا
ـــدة من ـــئــــة في ا بـــحـــوالي  8.62 بـــا
 2018 إلى .2022 وبينما يردد البعض
أن االحتــاد الـدولي لــكـرة الــقـدم "فــيـفـا"
يـتـحـصل علـى نسـبـة من هـذه اإليرادات
ـراهـنات مـقابل الـتي جتـنيـها شـركات ا
كاتب وشركات منحه االعتماد الرسمي 
ـراهـنات ومـواقع االنـترنت اخلـاصـة با
لــكن ال تـتــوافـر إلى اآلن مــعـلــومـات عن
قـيـمة هـذه الـنسـبـة بالـتـحديـد.  وجاءت
كل هــذه األحــداث والــتـطــورات لــتــثــيـر
بــعض الـــتــســـاؤالت الــهــامـــة الــتي من
راهـنات جزءً من ضـمنـها:  هل تـصيـر ا
الـنشاط الـرياضي في منـطقتـنا العـربية
ـقــبـلــة ? هل يـصــبح األمـر ــدة ا خالل ا
طـــبــــيـــعـــيــــاً في ظـل انـــحــــراف بـــعض
ــســؤولــ الــريــاضــيــ كــمــا وجــدت ا
التحقيقات مؤخراً ? وهل تتحول جتارة
ـراهنات إلى مافيا خطيرة تشبه مافيا ا

السالح وجتارة اخملدرات !
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نتخب اجلزائر وأصاب العبي السنغال بصدمة كبيرة بكر لبوجناح األفضلية  منح الهدف ا

لعب القاهرة باراة النهائية  Ídz«eł VIK∫ احرز محاربو الصحراء كاس األ االفريقية بعد فوزهم على السنغال في ا «
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{ الـــقـــاهــرة  –وكــاالت : أعـــرب اجلــزائـــري الــدولي
يــوسف عـطـال عـن سـعـادته بـتــحـقـيق مــنـتـخب بالده
نتخب السنغالي بهدف اللقب األفـريقي على حساب ا
باراة التي جمعت بينهما أحرزه بـغداد بوجناح في ا
مـسـاء اول امس اجلـمـعـة عـلى مـلـعب الـقـاهـرة. وقـال
عـطـال في تـصـريــحـات ل: "أهـنئ الـشـعب اجلـزائـري
بـتلـك البطـولة الـتي كـنا في أشـد االحتـياج لـها وأمام
ـنـتـخب الـسـنـغـالي".  وأضـاف: مـنــتـخب عـنـيـد مـثل ا
ـبـاراة لم يـكن مـؤثـرًا ألن زمالئـي كـانوا "غـيـابي عن ا
شاركة سؤولية ولكن كنت أتمنى ا رجاال عـلى قدر ا
أ الشـيخ محـمد بن بـالتـأكيـد". على صـعيـد متـصل هنـَّ
راشـد آل مـكـتـوم نـائب رئـيس دولـة اإلمـارات رئـيس
نتـخب اجلزائري لفوز مجـلس الوزراء حاكم دبي ا
بـكأس أ أفـريقـيا لـكرة الـقدم.  وغـرَّد الشـيخ مـحمد
عــبــر حـســابـه عـلـى "تــويـتــر": "ألـف مـبــروك حملــاربي
الــصـــحــراء مـــنــتـــخب اجلـــزائــر فـــوزه بــكــأس األ

األفريقـية.. فوز مـستحق ومـباراة رائعـة وفرحة عـربية
كبيـرة صنعتهـا اجلزائر".  كان منـتخب اجلزائر توج
مـسـيرته الـناجـحـة في بطـولة كـأس أ أفـريقـيا الـ32
وأحرز لـقبه القاري الثاني إثر فوزه الثم  0-1 على
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة الــتي الــســنــغــال في ا
نـتخب اجلـزائري تـفوقه اسـتضـافتـها مـصر.  وأكـد ا
عـلى الـسنغـال في الـبطولـة احلالـية; حـيث حقـق الفوز
عـليـه بنـفس نـتـيـجـة مـبـاراتـهـمـا في الـدور األول لـهذه
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{ الـقـاهـرة  –وكـاالت : حـرص مـانـشـسـتـر
سـيتي اإلجنـليزي عـلى تقد الـتهـنئة لـنجمه
اجلزائري ريـاض محرز بعدما قاد منتخب
بالده لـلــقب اإلفــريـقي الــثـاني بــالـفــوز عـلى
الـسـنـغال 0-1 اول امس اجلـمـعة فـي نهـائي
ـلـعب الــقـاهـرة. وكـتب الـسـيـتي عـبـر الـكـان 
حـسابه الـرسـمي عـلى "تـويـتر": "جنـمـنـا رياض
مــحـــرز بــطال لـــكــأس األ اإلفـــريــقـــيــة 2019
مــبـروك يــا ريـاض". وفـي تـغــريـدة أخــرى قـال
وسم حملارب النادي: "الـبطولة اخلامسة هذا ا
الـصـحـراء".  وبدوره هـنـأ احلـسـاب الـرسمي
لبرشلـونة باللغة الـعربية على "تـويتر" منتخب
اجلـزائـر بحـصد الـلـقب اإلفريـقي حـيث أعاد
نــشــر فــيــديــو لــفـــرحــة مــحــاربي الــصــحــراء
بــالـــكــأس وعــلق عــلــيـه قــائــلًــا: "ألف مــبــروك
للجماهير اجلزائرية".  وكان بغداد بوجناح قد
سجل هدف تـتويج اجلزائر في الدقيـقة الثانية

باراة. من ا
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دير الفني للمنتخب ا
السنغالي أليو سيسيه
يعرب عن حزنه خلسارة
اللقب اإلفريقي أمام
اجلزائر بهدف دون
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اجلزائري الدولي
يوسف عطال


