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الـقاهرة  –وكاالت: حـرص عدد كـبير مـن جماهـير مـنتـخب مصـر على تـوجيه رسـائل دعم للـنجم
محمـد صالح جناح فـريق ليفربـول اإلجنليـزي خالل مباراة االفتـتاح لبـطولة كأس األ األفـريقية
بـابـوي والـتي فـاز بـهـا الـفـراعـنة  2019 ـصري .0-1 أمـام ز ـنـتـخب ا وحـمل بـعض مـشـجـعي ا
درجـات والفـتات تـهـنئـة بـعيـد مـيالده الـسابع والـعـشرين الـذي أتـمه يوم 15 صـورًا لـصالح في ا
يونـيو اجلـاري بجـانب التـتويج مع لـيفـربول بـلقب دوري أبـطال أوروبـا. وكان أبـرز هذه الالفـتات
ـدويـة الـتي رسـالــة من مـشـجع مـكـتــوب عـلـيـهـا: صالح.. نـحـن فـخـورون بك بـجـانب الـهــتـافـات ا
بابوي في جرد نزوله إلى أرضية ستاد القاهرة.صالح لم يهز شباك ز نتخب  استقـبلت جنم ا

مباراة افتتاح أ أفريقيا وأهدر بعض احملاوالت في أول لقاء للفراعنة بالكان.
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{ الــقــاهـرة  –وكــاالت: أعــرب عـدد من
ـصـري والـعربي جنـوم الـفن واإلعالم ا
بــجـانـب كـوكــبـة من الــريـاضــيـ عــبـر
وقع التواصل صـفحاتهم الشخـصية 
اإلجـتمـاعي تويـتر عن سـعادتـهم بفوز
ـبـابـوي مـسـاء مـنــتـخب مـصـر عـلى ز
اول امـس اجلـمــعــة في أ أفــريــقــيـا
نتخب مـشيدين بحفل االفتتاح. وكان ا
ـــصــري فــاز بــهـــدف نــظــيف أحــرزه ا
ـباراة الالعـب محـمود تـريـزيجـيه في ا
ــنـافــســات اجملـمــوعـة االفــتـتــاحــيـة و
األولى بــالـبـطـولــة الـتي تـسـتــضـيـفـهـا
ـدة من  21يـونـيـو اجلـاري مـصـر في ا
ـشـاركـة 24 ـقـبل  حـتى  19يــولـيـو ا
ـسابـقة. مـنـتخب ألول مـرة في تـاريخ ا
وكـــتب يـــعـــقـــوب الـــســـعـــدي اإلعالمي
فـتاح احلـياة اإلمـاراتي: مـصر تـلقـي 
عـــلـى أفـــريـــقـــيــــا والـــعـــالم. وأضـــاف:
أوزوريـس وإيــزيس يـــزفــان احلـــلم من
ســتـاد الـقــاهـرة افــتـتـاح مــبـهــر يـلـيق
بــأحـفــاد الـفـراعــنـة والــقـارة الــسـمـراء
تــتــدثــر بــثـوب حــتــشــبــسـوت. وتــابع:

وحـدها مـصر تنـمو بـها األحالم أزهارًا
ونـرجس وكرة. فيما كتب محمد ناجي
نتـخب السـابق: جـدو العب اجلونـة وا
كــنـا مــنــتـظــرين أداء أفـضـل من جـانب
مـنتخبنا ولكن  3نـقاط مهمة فى بداية
ــشـوار والـقـادم أفــضل إن شـاء الـله ا
ـمثـلة نـتخـبنـا. بيـنـما كـتبت ا مـبـروك 
ـصريـة رانيا يـوسف: تنظـيم أكثر من ا
رائع مــنـتـخب مـشــرف في بـلـد عـظـيم
كـبـيـرة طـول عـمـرك يـا بـلـدي. وأضافت
نـتخب في باقي ـشوار وراء ا هـنكمل ا
ــبـــاريــات وبــإذن الــلـه الــكــأس لــنــا. ا
صـريـة مي حـلمي: وكـتـبت اإلعالمـيـة ا
تــرزيـجـيه يــا جـمـاعـة مــوهـبـة البـد أن
تـــأخــذ حــقــهــا. فـي حــ كــتب حــارس
مــرمى مـنـتـخب مـصــر الـسـابق عـصـام
نتـخبنا احلـضري: ألف مبروك الـفوز 
بـــدايــة جــيـــدة وإن شــاء الـــله الــقــادم
ـصـرية مـثـلـة ا أفـضل. بـيـنـمـا عـلقـت ا
غـــادة عـــبـــدالـــرازق: مـــلـــيـــون مـــبـــارك
لـلـمنـتخب الـفوز وإن شـاء الله نـكسب
بـطولـة األ األفريقـية هـدف قوي جدًا

ــطــرب لــتــريــزيـــجــيه. في حــ كــتب ا
ــصـر ــصـري عــمــرو ديـاب: مــبـروك  ا
ي رائع ومـبـهر يـلـيق باسم افـتـتاح عـا
مـصر. وكتب عـلي فرج جنم اإلسكواش
يـاً شـكرا صـنف األول عـا ـصـري وا ا
لـكل مسـؤولي تنـظيم الـبطـولة افـتتاح
مـبـهـر و مـلـعب عـظـيـم شـرفـتـونـا أمام
ــهم. بـيــنـمـا الــعـالم ومــبـروك الــفـوز ا
طـربة الـلبـنانـية إلـيسـا: شجع كـتبـت ا
مـصـر وكـلنـا نـشـجعـهـا لـعيـون مـحـمد
صـالح وكل اجلدعـان قـلـبي على أرض
ـــلــــعب مع كل احملــــبـــ لالحـــتـــفـــال ا
ـصـري ـمـثل ا بــاألبـطـال. فـيـمـا كــتب ا
أحـمد السعدني: افـتتاح رائع ومشرف.
ـمـثل مـحـمــد هـنـيـدي: مـبـروك وكــتب ا
ـصر وعـقبال الـباقي تـنظيم وافـتتاح
شـرفونـا أمـام العـالم. بيـنمـا علق خـالد
الـغـندور جنـم الزمـالك األسـبق: افرحي
يـا مصر فعالً حـاجة مشرفـة. فيما كتب
صـري شـريف عـامر: ?لـيـلة اإلعـالمي ا
أفـريـقـيـة في مـصـر ولـيـلـة مـصريـة في

أفريقيا. 
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بـسـبب اجلـفـاف الـشـديـد نـتـيـجـة ارتـفاع
درجـــات احلــرارة.. نــتـــمــنى لك الـــشــفــاء
الـــعـــاجل يـــا صــامـــويل. ومـــازال الالعب
يــخــضع لــفــحــوصــات طــبــيـة فـي إحـدى
ـسـتـشـفـيـات الكـبـرى بـاإلسـكـنـدريـة مع ا
تــواجــد أعــضــاء مـن الــلــجــنــة الــطــبــيــة

بالبطولة.

عـليه وسط شكوك بـإصابته بأزمـة قلبية.
وانـتـقل كـالو  21عـامًـا من نـادي جـينت
الـبلـجيـكي في شـهر أغـسطس  2018إلى
بـوردو الفرنسي. وكتب النادي البلجيكي
وقع تويـتر: حلسن احلظ عـبر حسـابه 
لم يـتعرض العبـنا السابق صـامويل كالو
ران ألزمـة قلبية سـقط مغشيًـا عليه في ا

{ القاهرة  –وكاالت: أوضح نادي جينت
البـلـجيـكي حقـيقـة إصـابة صـامويل كـالو
العـب مـنـتــخب نـيــجـيـريــا بـعــد سـقـوطه
مـغشيًـا علـيه في مران الـنسـور اخلضراء
اول امس اجلـمعة باإلسكندرية استعدادًا
ـواجـهــة بـورونـدي امس الــسـبت. ونـقل
سـتشفى بـعد سـقوطه مغـشيًا كـالو إلى ا
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{ الـقــاهـرة  –وكــاالت: قــال الـكــامــيـروني صــامــويل إيــتـو جنم
بـرشلـونة األسـبق إن منـتخب مـصر افـتقـد اللـعب اجلمـاعي فيي
ـبابـوي مؤكـدا أن الفـراعنـة سيـعانـون باألدوار الـقادمة مـباراة ز
حــال اســتــمــرار هــذا األمـر. وأضــاف إيــتــو في تــصــريــحـات

تـلفـزيـونـية أن مـعـظم العـبي منـتـخب مـصر كـانـوا خارج
اخلــدمـة خــاصــة مــحـمــد صالح الــذي لم يــظــهـر

ـعهـود مـبـررا ذلك بـابـتـعاده عن ـسـتـواه ا
ـلــعب. وواصل: عـلى ــهـاجـمــ داخل ا ا
طـارق حـامـد والـننـي بذل جـهـد أكـبر
ألنــهـــمــا هــمـــزة الــوصل بـــ الــدفــاع
والهـجوم. وأردف: يجب على الفراعنة
ــبــاراة أن يــتــعــلــمــوا من ســلــبــيــات ا
ـواجــهــات الــقــادمـة. لــتــداركــهـا فـي ا
صري نتخب ا وأكمل: جـميع العبي ا
ررون الـكرة بـشكل شبه دائم كانـوا 
حملــــمــــد صـالح وهــــذا مــــا أدى إلى
غـيــاب الـلـعـب اجلـمـاعي. وقــال إيـتـو:
مهـاجم منتخب مـصر مروان محسن
ــسـتــوى غـيــر جــيـد لــسـبــبـ ظـهــر 

ـلــعب كــان خــاطــئـا فــتــمــركـزه داخـل ا
بــجــانـب عــدم تــمـــريــر الـــكــرة له. وفــاز
ـبـابوي مـنـتـخب مـصر عـلى نـظـيـره الـز
بــهــدف نــظـيـف أحـرزه مــحــمــود حـسن
تــريـزيــجـيـه لـيــحـتـل الـفــراعـنــة صـدارة

اجملموعة األولى برصيد  3نقاط.

أخبار األ األفريقية
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{ الـقـاهرة  –وكـاالت: أعرب مـعز بن
ـنـتـخب شـريـفـيـة حــارس مـرمى ا
التـونسي ونـادي الترجي عن
سعـادته باالستقـبال اجليد
لـنــسـور قـرطــاج من قـبل
اجلـــــــــــمــــــــــاهـــــــــــيــــــــــر
ــــصـــريــــة.وأبـــدى بن ا
شــــريــــفـــــيــــة إعــــجــــابه

بـجـاهـزيــة مـلـعب الـسـويس
الـــذي ســيــحـــتــضن مـــبــاريــات

اجملـمـوعـة اخلامـسـة. وقـال حارس
منتـخب تونس في تصريـحات صحفية

ــران بــالــسـويـس: سـنــأخــذ حــذرنـا قــبل ا
كــحـراس مــرمى من الــكـرة اجلــديـدة اخلــاصـة

ببطـولة األ األفريـقية. وتابـع: من واقع خبرتي فإنه
هاجـمون التسديد عند استـخدام الكرة اجلديـدة يحاول ا

كن أن تغـير مـسارها من مـسافـات بعيـدة خاصـة أن الكـرة 
مـن مــســافـة  25مــتــرًا. وواصل حــراس مــرمى نــســور قــرطــاج:

جـاهـزون لـلبـطـولـة ومـنـذ وصـولنـا بـدأنـا االسـتـعداد لـلـنـهـائـيات رغم
اإلرهاق من مـشـقة الـسفـر من تـونس إلى مصـر لـكن كان لـديـنا وقـتًا
باراة أجنوال القادمة. ويـواجه منتخب نظيره كافيًا الستـعادة جاهزيتنـا 
نـتـخب األجنولي يـوم غدا اإلثـنـ في أولى مبـارياتـه ضمن مـنافـسات ا

اجملموعة اخلامسة والتي حتتضننها محافظة السويس.
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بـالبـطولة بـرصيد سـبعة ألـقاب وهو
ـسـابـقة بـعـدما األكـثـر مـشاركـة في ا
شـارك في  24نـسـخـة. كمـا أنه األكـثر
خوضا للمباريات برصيد  92مباراة
واألكــثـر حتــقـيــقـا لالنــتـصـارات (51
فـــوزا) واألكــثــر تــســجــيال لألهــداف
( 155هـدفا). ومن إجمالي  31مباراة
افــتــتـاحــيـة كــان صـاحب الــضـيــافـة
مـــتــواجـــدا كــطــرف في  29نـــســخــة
ـسابقة عامي بـعدما شهـدت نسختا ا
فـي 1992بــــــــالــــــــســــــــودان و 1970
الـــســنــغـــال غــيــاب صــاحب األرض.
وحـقق أصـحاب األرض الـفوز في 16
مــبــاراة افــتــتــاحـيــة مــقــابل تــســعـة
تــــــعــــــادالت وأربـع هــــــزائم. وحــــــقق
ـصري أول فـوز ألصـحاب ـنـتـخب ا ا
ـبـاريـات االفــتـتـاحـيـة األرض فـي ا
لــلــمـســابــقـة مــنــذ سـبــعــة أعـوام.
ـصـري أكـثـر ـنــتـخب ا ويــعـتـبـر ا
بـاريات ـنـتخـبات جنـاحـا في ا ا
االفـــتــتـــاحــيــة عـــقب حتــقـــيــقه
انـتصـاره اخلامس من إجـمالي
سـت مــبــاريــات بــيــنــمــا يــعـد
ــنـتــخب اجلـزائــري صـاحب ا
أكــــبــــر فــــوز فـي الــــلــــقـــاءات

اسـتغاللًـا لسرعـاته فضال عن خروج
تــــريـــزيـــجـــيه أنـــشـط العـــبي مـــصـــر
وصــاحب الـهــدف الـوحـيــد وافـتـقـاد
ـهارة صـنـاعة الـلعب دوجنـا والـنني 
الـتي كان يقوم بـها السعـيد واعتماد
ولـيـد سلـيـمان الـتـحرك عـلى األطراف
وإلـزامه بـواجبـات دفـاعيـة. تـغيـيرات
أجـيري وتعديل الطـريقة أمام منافس
ــبــابـوي مــنــحت مــتــواضـع مـثـل ز
ــــنـــافس فــــرصـــة أكـــبــــر لـــلـــزيـــادة ا
الــهـجــومـيــة وتـشـكــيل خـطــورة عـلى
مـرمـى احلـارس مـحمـد الـشـنـاوي في
أكـــثــر مـن مــنــاســـبــة كـــانت كــفـــيــلــة

بترجمتها ألهداف.
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عــلـى اجلــانب اآلخــر ظــهــر مـنــتــخب
ــبــابــوي بـشــكل مــنـظـم في حـدود ز
سـتوى مع إمـكـانيـاته ووفقًـا لفـارق ا
صـري مـعتـمـداً هجـومـيًا ـنـتـخب ا ا
ـهاري خـاما عـلى اجلـناح الـسريع وا
بـيلـيات باإلضـافة لتـحركات الـثنائي
مــــوســـونـــا زمـــوشـــيـــكـــوي ووصل
الـثالثي في أكثر من كرة خطيرة كما
أنـهـما حـدا كـثيـرا من خـطورة وتـقدم
ن أشـــرف وأحـــمـــد الــــظـــهـــيـــرين أ

وعــبــدالـله الــسـعــيــد. ومـنح أجــيـري
خـالل هـذه الــطــريـقــة كـعــادته حــريـة
ن أشـرف وأحـمد كـبـيـرة لألطـراف أ
احملـمدي لـلتـقدم والـزيادة في األمام
وتــــكـــويـن جـــبــــهـــات مـع الـــثــــنـــائي
تـريـزيـجـيه وصالح نـتج عن إحـداها
هـدف اللـقاء. كـما اعتـمد أجـيري على
عـــودة أحــد العــبي الــوسط طــارق أو
الـــنــني لــلــخــلـف بــ قــلــبي الــدفــاع
كـليبـرو متقـدم للخـروج بالكـرة بشكل
لعـب الزيادة صـحيح ومـنح طرفـي ا

طلوبة لتتحول الطريقة لـ.3-4-3 ا
·«dÞú  W¹dŠ

اعــتـمـد أجــيـري بـاإلضــافـة إلى تـقـدم
األطـراف عـلى انـدفـاع العـبي الوسط
وفـي مــقــدمــتـهـم عــبــدالــله الــســعــيـد
وبـعض األحيان محمـد النني ليشكل
ربــاعــيًـا أو خــمـاســيًـا داخل مــنـطــقـة
اجلــــزاء بــــجــــوار مــــروان مـــحــــسن
لــتـحـقـيق الـزيــادة الـعـدديـة وهـو مـا
حتــقق في الـشــوط األول حـيث أهـدر
الــفـراعـنــة أكـثـر من كــرة خـطـيـرة عن
طـــريـق مــروان مـــحـــسن وعـــبــدالـــله
الــــســــعــــيــــد
وصـــــــــــالح
وتــريــزيج
يه قبل أن
يـــــســــجل
األخــــــيـــــر

أول
األهــــــــــداف
فـي الـدقـيـقـة
41. 
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كـــعـــادته مـــنــذ
تــولــيه تــدريب
مــــصــــر لــــعب
أجـيري الشوط
الـــثـــاني بـــبــعض الـــتـــعــديـالت عــلى
مـستوى األفراد والطريقة بعدما دفع
بــولـيــد سـلــيـمــان عـلـى حـسـاب رأس
احلـــربــة مــروان مــحــسن لــيــتــحــول
مــحـمــد صالح لـرأس حـربــة ويـلـعب
ولـيد سليـمان في مركز اجلـناح. فيما
شــــارك عــــمـــرو وردة عــــلى حــــســـاب
لـعب وأخيرًا الـسعـيد في منـتصف ا
نـبـيل دوجنـا بـديال لـلـجـنـاح مـحـمود
تـريزيجية لتتحول الطريق لـ-4-1-4
 ربـاعي فـي اخلط اخلـلفـي أمامـهم 1
طــارق حــامـد بــاإلضـافــة لـصالح في
األمــام وخـلـفه الـربـاعي وردة يـسـارًا
ينًا وبينهما محمد وولـيد سليمان 

النني ونبيل دوجنا.
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ومـع تـبــديالت أجـيــري الـتي غــلـفــهـا
ــنــتـخب الــطــابع الــدفــاعي افــتـقــد ا
ـصري للـعمق الهـجومي في مـنطقة ا
ـنـافس إلى جــانب االعـتـمـاد جــزاء ا
عـلى الـتمريـر حملمـد صالح في األمام

ـغــرب إن كل الالعـبـ { الـقــاهـرة  –وكـاالت: قــال رضـا الـتــكـنـاوتي حــارس مـنـتــخب ا
ـنافـسـة اإلفريـقيـة ومـا ينـتظـرهم أمـام نامـيبـيـا. ويلـتقي ـباراة األولى في ا يـعـرفون قـيمـة ا
صر ضمن اجملموعة الرابعة منتخب األسود نـاميبيا اليوم األحد في كأس أ إفريقـيا 
التي تـضم كوت ديفـوار وجنـوب إفريقـيا. وأضاف الـتكنـاوتي في تصريح تـلفزيـوني: نركز
راحل احلـاسمـة من االستـعداد الـفوز بـالنـسبة لي عـلى مواجـهة نـاميـبيا بـعد أن دخـلنـا ا
سيكون ضـروريًا وهذا هو األهم لنـرفع من حظوظ تأهـلنا. وتابع أن االسـتعداد يجري في
. وأضـاف حـارس الوداد: أجواء حـارة مـشيـرًا إلى أن ذلك ال يـؤثـر على حـمـاس الالعـب
لك العب لهم خبرات وجتارب مهمة غـربي مستعد لكل الظروف خاصة أننا  نتخب ا ا
طلوب في منافسة من قيمة كأس أ إفريقيا. وختم حديثه: وهو ما يعطـينا ذلك التوازن ا
غـربي الـذي نتـمنـى أن يواصل دعـمه لالعبـ من جـانبـنا لن نـفكـر أيـضا في اجلـمهـور ا

ندخر أي جهد من أجل إسعادهم بالنتائج اإليجابية.

االفـتـتـاحـيـة عـنـدمـا تـغـلب  5/1عـلى
نـــظــيـــره الــنــيـــجــيــري في افـــتــتــاح
الـــبـــطـــولـــة عــام  1990بـــاجلـــزائـــر.
وشــهــدت مــبــاراة مـنــتــخــبي أجنـوال
ــســابــقــة عـام ومــالـي في افــتــتــاح ا
بـــــأجنـــــوال أكـــــبـــــر عـــــدد من 2010
ـبـاريـات االفــتـتـاحـيـة األهــداف في ا
بـعدما انـتهت بـالتعادل  .4/4وتـعتبر
ـسـابـقـة عـام 2013 مـبـاراة افـتـتـاح ا
الــتي أقــيـمت بــ مــنـتــخـبي جــنـوب
إفــــريـــقـــيـــا والــــرأس األخـــضـــر هي
الـوحـيدة الـتي انتـهت بـالتـعادل دون
أهـداف في تاريخ لقـاءات افتتاح أ

إفريقيا.

{ الـقـاهـرة  –وكـاالت: قـال عـبــد الـله الـسـعــيـد صـانع ألـعـاب مــنـتـخب مـصـر اول امس
بـابوي الذي فاز به الـفراعنة ( ?(0-1في افـتتاح بطولة اجلمعة إنه تـوقع سيناريـو لقاء ز
بـاراة كانت صـعبة كـأس األ اإلفريـقية  .2019وأوضح الـسعيـدتوقـعت هذا السـينـاريو ا
تلك ـبابوي لـيس سهال عـلى اإلطالق فقـد تخـطى التصـفيـات بشـكل رائع و ومنـتخب ز
شـوار وانتـظروا ـتـازين. وأضاف: األهم أنـنا حـقـقنـا النـقـاط الثالث في بـدايـة ا العـب 
ـصـري لم يـتـأثـر ـنـتـخب ا ـقـراطـيـة. وأشـار إلى أن ا وجـهـا آخـر في لــقـاء الـكـونـغـو الـد
بضـغوط حضـور أكثر من  70ألف مشجع في مـلعب الـقاهرة مـؤكدًا أن األداء سيـتحسن
قـبـلـة. وبـفـضل هـدف مـحـمـود حـسن تـريـزيـجـيه جنح مـنـتخـب مصـر في ـبـاريـات ا في ا
ـبابـوي في إطـار اجملمـوعة األولى. حتـقيق فـوزه األول بـالبـطـولة الـقاريـة عـلى حسـاب ز
صـري أن فريقه حقق نـتخب ا عـلى صعيد مـتصل أكد مـحمود حـسن تريزيـجيه العب ا
بابوي  1ـ  0اول امس بابـوي بحصد النقاط الثالث. وفـاز الفراعنة على ز األهم أمام ز
اجلمـعة في افـتتاح بـطولـة كأس أ أفريـقيـا التي تـنظمـها مـصر حتى  19يـوليـو / تموز
ـقبل. وقـال تريزيـجيه في تـصريـحات إعالميـة: حقـقنا الـ 3نـقاط وهذا هـو الشيء األهم. ا

قـبلة. وعن الهدف الذي سـجله أضاف: اتخذت قرار باريات ا سنكون أفـضل في ا
ـبابوي وبـتوفيق من الله عـانقت الكرة تـسديد بـعدما راوغت مدافـعي منتخب ز

الـشباك. وواصل: الـبطـولة صعـبة خاصـة وأن كل الفـرق التي تشـارك بها
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ـنتخب { الـقاهرة  –وكـاالت: حصد ا
ـــصــري أول  3نـــقــاط في مـــســتــهل ا
بابوي مـشواره بأ أفريقـيا أمام ز
اول امـس اجلمعـة في افتتـاح الكان
ــســتــوى بــقــيــادة بـــأداء مــتــوسط ا
كسيكي خافيير أجيري الذي مدربه ا
اعـتمد بشـكل كبير خـاصة في الشوط
الــثـاني بـعـد الـتـســجـيل في الـدقـيـقـة
عـلى الـتـأمـ الـدفـاعي لـلـحـفاظ ?41

على النتيجة. 
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ـكـسـيـكي أجيـري بـطـريـقـة لعب بـدأ ا
ن 4-2-3-1  مـعتمدًا على الرباعي أ
أشـرف ومحمود عالء وأحمد حجازي
وأحــمـد احملـمــدي في اخلط اخلـلـفي
ــلـعـب الـثــنــائي مــحــمـد وفـي وسط ا
الـنـني وطارق حـامد
وفــي األمــــــــــــام
مـروان مـحسن
وحــيــدًا خــلـفه
الثالثي محمد
صــــــــــــــــــــــالح
ومـــــحـــــمـــــود
تـــريــزيــجــيه

احملــمـدي خـاصـة في الـشـوط الـثـاني
مـع مـنـحـهــمـا تـعـلـيــمـات من أجـيـري
ـبالغـة في التـقدم. دفاعـيًا كان بـعدم ا
سـتوى ـبـابوي أقل مـن ا مـنـتخب ز
خـاصة في الشـوط األول بعدما وصل
ـصــري في أكـثــر من كـرة ــنـتــخب ا ا
ــبـــابــوي خـــطـــيــرة وعـــاب دفـــاع ز
الــســذاجــة الــدفــاعــيــة في كــثــيــر من
ـنـاسـبات إال أن اسـتـقـبالـهم لـهدف ا
واحـــــد ومـــــنـع مـــــحـــــمـــــد صالح من
الـــتــســجــيل في أكـــثــر من مــنــاســبــة

يحسب لهم.
wÝUO  r —

ــــبـــاراة ولــــعب مــــنـــتــــخب مــــصـــر ا
االفـتـتاحـية لـلنـسخـة األولى قبل 62
عـاما أمـام مضيـفه منتـخب السودان
حـــيث انــتـــهت بــفــوزه  ?2/1قــبل أن
ـبـاريـات االفـتتـاحـيـة لـلـنسخ يـلـعب ا
األربـع التي قام باسـتضافـتها أعوام
2006و 1986و 1974و 1959
وحـــقق خاللـــهــا ثالثـــة انــتــصــارات
مـــقـــابل خـــســارة وحـــيـــدة. ويـــحــمل
ـصري الـعـديـد من األرقام ـنـتـخب ا ا
الـقـيـاسيـة في كـأس األ األفريـقـية
ـنـتـخب األكـثـر تـتـويـجـا حــيث يـعـد ا
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غـرب بقـيـادة الفـرنسي هـيرفي ـنتـخب ا
ريـنـارد جــهـودًا كــبـيــرة من أجل جتــهـيـز
جـمـيع العـبـيه قـبـل مـبـاراة نـامـبـيـا الـتي
تـقـام الــيـوم األحــد في افــتـتــاح مـشـواره
بــبـطـولــة أ أفـريـقــيـا. ويـســتـعـد أسـود
األطـلس حلـسم مصـيـر مشـاركة  4العـب
ـقـبـلة في لـقـاء نـامـبـيـا خالل الـسـاعـات ا
عـلى رأسهم مروان دا كوسـتا الذي مازال
يــشــكــو اإلصـابــة كــمــا اشــتــكى نــصــيـر
مـزراوي من اإلجهاد وهو نفس حال كر
األحــمــدي العـب الــوسط بـــخالف يــونس
بـلهـندة الـذي يـشكـو آالم في كاحل الـقدم.
ـنـتـخب اجلـزائـر وتـلـقى اجلـهـاز الـفــني 
خـــبــرًا ســـارًا بـــتــأكـــد جـــاهــزيـــة الالعب
ــبـاراة كــيـنــيـا في إســمـاعــيل بن نــاصـر 
افـتتاح مشوار اخلضر باجملموعة الثالثة
أمـام كـيـنـيــا. وشـارك بن نـاصـر في مـران
ـنـتخب اجلـزائـري بـشـكل طـبـيـعي كـما ا
ـدير الـفني حـالة فـرض جمـال بلـماضي ا
من احلـــزم والــصـــرامــة عـــلى تـــدريــبــات
مـحاربي الصحراء. وأعلن منتخب تونس
باراة أجنوال في افتتاح جـاهزية جنومه 
مـشواره باجملـموعة اخلـامسـة بالبـطولة
كـمـا نـفى سـهـيل الــشـمـلي طـبـيب نـسـور
قـــرطــاج مــا تــردد حـــول إصــابــة يــوسف

ساكني.  ا

{ الـقـاهرة  –وكـاالت: بـدأ سـبـاق بـطـولة
كــأس أ أفــريــقــيـا  2019نــحــو اعــتالء
عرش القارة السمراء وهو ما يبحث عنه
مـنـتـخـبـات عـربــيـة عـلى رأسـهـا مـصـر 5
ـغــرب وتـونس صـاحـبــة الـضــيـافــة وا
واجلـزائر وموريـتانـيا الضـيف اجلديد.
قـبـلة حـصاد ونـستـعـرض في السـطـور ا
ـنتـخـبـات الـعـربـيـة بـأ أفـريـقـيا الـتي ا
ـصـري افـتـتـحت بـفـوز مـهم لـلـمـنـتـخب ا
بـابوي  0-1 وأثار األداء عـلى حسـاب ز
الـــذي قــدمـه مــنـــتـــخب مـــصـــر مـــخــاوف
اجلـمـاهـيـر بـعـد الفـوز الـهـزيل والـصـعب
بـابوي 0-1 وهـو ما كان عـلى حسـاب ز
مـحور ردود الـفعل بـعد الـلقاء خـاصة من
كسيكي خافيير أجيري مدرب الفراعنة ا
الـذي اعترف بالتراجع خاصة في الشوط
ـدرب الـعـام الـثـاني. وبــرَّر هـاني رمـزي ا
األداء الــبــاهت بــأنه أمــر طــبــيــعي نــظـرًا
ألجــواء مـــبــاريــات االفــتـــتــاح وبــدايــات
الـــبــطــوالت اجملـــمــعـــة مــؤكــدًا أن األداء
ـقـبلـة. مـنـتخب ـباريـات ا سـيتـطـور في ا
دافعه أحـمد حجازي مـصر شهد إصـابة 
بـكـسـر خـفـيف فـي احلـاجـز األنـفي لـكـنه
ـبابـوي وسيـحصل على اسـتكمل لـقاء ز
راحـة ليـكون جـاهـزًا في مبـاراة الـكونـغو
ــقــراطــيــة. ويــبــذل اجلــهـاز الــفــني الــد
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