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اليوم اخلـميس على أرضـية ميدان
ــصـريـة 30 يــونـيــو بـالــعـاصــمـة ا
الـقـاهـرة. وأجرت عـنـاصـر اخلـضر
حـصـة تـدريـبيـة عـاديـة عـلى مـلعب
بــتــرو ســبــورت بــحــضــور جـمــيع
ـهاجم يوسف ا فـيهم ا الالعبـ 
باليـلي الذي تـعـافى من اآلالم التي
كــان يـــشــعـــر بــهـــا وبــات جـــاهــزا
لـلمـشاركة فـي قمـة السنـغال. وأهم
مـا مـيــز احلـصـة الـتـدريــبـيـة الـتي
كـانت مــفــتـوحــة لألنـصــار ورجـال
ـعـنـويـات دة 15 دقـيـقـة ا اإلعالم 
ــرتــفــعــة لــزمالء الــقــائــد ريــاض ا
ـثالـية ـنـتشـ بالـبـداية ا مـحرز ا
سجل ضـد كيـنيا في أول والفـوز ا
جولـة. وتنـتظـر اخلضـر مباراة في
غـايــة األهـمــيـة ضــد الـســنـغـال إذ
يـطـمح أشـبـال بـلـمـاضي لـتـحـقـيق
الــفـــوز وضـــمــان الـــتـــأهل لـــلــدور
أمورية ضد الثاني رغم صعوبة ا

"أسود التيرانغا".
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عـــيــنـت جلــنـــة احلــكـــام بــاالحتــاد
األفــــريـــــقي الـــــزامــــبـي جــــاني
ســــيــــكــــازوي إلدارة مــــبــــاراة
اجلــزائـر والـسـنـغـال. واخـتـار
الكاف السـوداني وليد أحمد
عـــــــــــــلـي واإلريـــــــــــــتــــــــــــري
تـــاســفـــاجــواجــيـس بــيــري
ـسـاعــدة سـيـكــازوي فـيـمـا
ع ألـبرت كـامي من سيشل
حـكـمًـا رابـعًـا. وأثـار تـعـيـ
سـيـكـازوي بـعض اخملاوف
لـــدى الـــطـــرف اجلـــزائــري
نـظــرًا لـلــطـريـقــة الـتي أدار
بـاراة الـتي خـسـرها بـهـا ا
ـنــتــخب اجلــزائــري أمـام ا
بـوركــيـنـا فـاسـو في ذهـاب
ـؤهـل لـنــهــائــيـات الــدور ا
كــــأس الــــعـــالـم الـــبــــرازيل
 ?2014ومـــنـــحه لـــركــلـــتي
جــــزاء ألصــــحـــاب األرض.
وكـان االحتـاد األفـريـقي قـد
قرر إيـقاف سيـكازوي على
خـــلـــفـــيـــة األخـــطـــاء الـــتي
ارتكبـها في مبـاراة الترجي
الـتـونـسي مع أول أغـسطس
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ـهاجم الـبرازيـلي الـدولي السـابق وجنم جـاالتاسـراي التـركي وسـبورتـينـج لشـبونـة الـبرتـغالي وبـولـتون اإلنـكلـيـزي ماريـو جارديل بـأنه كـان مدمـنا اعتـرف ا
للكوكاي خالل فترة لعبه كرة القدم. 

وبحسب صحيفة "صن" الـبريطانية قال جارديل 45 عاما:"لقد دخلت عالم اخملـدرات بدافع الفضول بيـنما كنت ألعب في أنديـة أوروبية..عرفت بعض الناس
وسم".  نشطات خالل ا كافحة ا الذين عرضوا علي اخملدرات بدأت في تعاطيها بانتظام عندما كنت في إجازتي ذلك ألنه كانت هناك ضوابط 

ال هناك الكثير من األفخاخ والصداقات واإلغراءات والفضول".  شاكل في كرة القدم الالعبون لديهم الكثير من ا وأضاف: "اخملدرات واحدة من ا
واد وزوجـتي لعبت دورا مـحوريا في ذلك كـانت بجانـبي طوال الوقت. كـانت تأتي معي عـندما كنت أذهب ألي واستطـرد :"لكنني اآلن مـقلع عن تعـاطي تلك ا

شروبات ". حفل ألن هذه هي األوقات التي كنت أميل فيها إلى االستجابة للمغريات خاصة بعدما أتناول بعض من ا
نع الشباب من ارتكاب األخطاء التي ارتكبتها". شاريع اجتماعية   وواصل:"هذه األيام أريد أن أكون مثال جيدا ألطفالي وأقوم 
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أسدل الـستـار على منـافسـات اجلولة
األولى من دور اجملموعات من بطولة
كــأس أ أفـريــقـيـا 2019 مـسـاء اول
ـواجهـتي اجملمـوعة امس الـثالثاء 
سـتوى الـسادسـة واألخـيرة. تـبـاين ا
نـتخـبات ما بـاراة األولى لـكل ا في ا
ب تألق البعض وإخفاق آخرين في
الوقت الذي قدم فيـه منتخب اجلزائر
نتخـبات العربية أفضل مستـويات ا
غرب ومصر أقل من بينما جاء أداء ا
ـتــوقع وقــدم مـنــتــخب تـونس أداء ا

محبطًا.
مصر تهرب من فخ البدايات السيئة
ـصـري فـوًزا بـاهـتًـا ـنـتـخب ا حـقق ا
ـبـابـوي بـهـدف دون عـلى حـسـاب ز
رد في أولى مـــــبــــاريــــاته حلــــســــاب
اجملمـوعة األولى فيـما حقق مـنتخب
أوغندا بـنفس اجملموعـة فوزًا مزعجًا
لـلــفــراعــنــة عـلـى حـســاب الــكــونــغـو
بهـدف دون رد لـيصدر الـقلق مـبكرا
ـصــري الـذي يـرغب في لـلـمـنــتـخب ا

الـصــعـود كـأول لـلــمـجـمـوعــة تـفـاديـا
ستوى واجهة منتـخبات أعلى في ا

في الدور الثاني.
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في اجملـموعـة الثـانية خـطف منـتخب
نـيـجـيـريــا الـصـدارة مـبـكـرًا كـمـا كـان
مـتـوقـعًـا بـعـد الـفـوز عـلى بـورونـدي
الــذي قــدم مــســتــوى طـــيب لــلــغــايــة
وأحــرج الــنــســور في مــعــظم أوقــات
الــلــقــاء فــيــمـــــا تــعـادل غــيــنــيــا مع
مـــدغــشــقــر 2-2 لــيــشـــتــعل الــصــراع
بــيـنـهـمــا مـبـكــرا عـلى خـطـف بـطـاقـة

العبور للدور الثاني.
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ـنـتـخـب اجلـزائـري أداءً أفـضل قــدم ا
ـنـتخـبـات الـعـربـية في مقـارنـة بـكل ا
الــدور األول وحـقق الــفـوز 0-2 عـلى
كـينـيا  في اجملـموعـة الثـالثـة وفازت
الــســنــغــال عــلى تــنــزانــيــا في نــفس

اجملموعة بنفس النتيجة.
ـنـتخب وحـسم الـصراع مـبـكـرًا ب ا
اجلـــزائـــري ونــظـــيـــره الـــســـنــغـــالي

للصـعود للدور الـثاني بنسـبة كبيرة
يـتــبـقى فــقط حـسم صــراع الـصـدارة

. قبلت خالل اجلولت ا
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ـنــتـخب تــضم اجملـمــوعــة الـرابــعــة ا
ــــغـــربـي الـــذي حــــقـق فـــوزًا بــــشق ا
األنفس على حساب نامبيا عن طريق
نـافس في مرماه هدف سـجله العب ا

باخلطأ. 
نتـظر منه غـرب ا لم يقـدم منتـخب ا
ــســتــوى مع خــاصــة في ظـل فــارق ا
نامبـيا فقد جاء ظـهور أسود األطلس
شاحبا للغاية لـكنهم حققوا انتصارًا
غالـيًا واقتـنصوا الـنقاط الـثالث كما
هـو حال كـوت فوار الـذي حقق الـفوز

على جنوب أفريقيا بنفس النتيجة.
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ضمـت اجملموعـة اخلامـسة مـنتـخب
عربي وهما تـونس وموريتانيا لكن
ظـهورهـمـا األول في الـبطـولـة لم يكن
عــلـى مــا يــرام بــعــدمــا ســقط نــســور
قــرطـاج فـي فخ الــتــعـادل مـع أجنـوال

بـهدف لكـل فريق فـيما حـقق منـتخب
مـالي فـوزًا عـريـضًـا عـلى مـوريـتـانـيا

برباعية مقابل هدف واحد.
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في اجملــمــوعــة الــســادســة وفي آخــر
مــواجــهـــات الــدور األول فــاز حــامل
اللقب منتـــــــخب الكامــــــــيرون على
نظـيره غيـنيا بـيـــــساو بـهدف دون

رد.
ـــــبــــاراة األخـــــرى والـــــتـــــــي وفـي ا
جـــمــعـت بــ غــــــــــــانــا وبـــنــــــــــ
وانـــــــــتـهت بـالتـــــــــعـادل اإليـجابي
بـــــهــــــدفـــــ لــــــكل فــــــريــــــــق قـــــدم
خاللــهـــــــــــا بــنـــ مـــســتـــوى طــيب

للغاية.
ـــبـــاراة أســـرع هــدف في وشـــهــدت ا
ـنتــــــــــخب بن البـطولـة حتى اآلن 
بـعــد مـرور أقل من دقـيـــــــــــقـتـ عن

طــريق مــيـكــايل بــوتي فــيــــــــــمـا 
إشـهار أول كـارت أحمـر أيـضا لالعب
غـانــا جـون بـوي فـضال عن تـسـجـيل
العـب بـنـ بــوتي لـهــدفـ كــــــــــأول

اخبار ا افريقيا
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تــتــواصل مــبـاريــات بــطــولـة
كـاس ا افــريـقــيـا بــكـرة
ــقـامــة في مـصـر الــقـدم ا
حيث يلتقي مدغشقر مع
بوروندي والـسنغال مع
اجلــزائـــر وكــيــنـــيــا مع
تــــنــــزانــــيــــا وشــــرعت
ـــنــتـــخب تـــشــكـــيـــلـــة ا
اجلزائري في التحضير
ـرتـقـبـة ضـد لـلـمـبـاراة ا
الـــــســــنـــــغـــــال في ثـــــاني
مـبـاريـات أشـبـال بـلـمـاضي
فـي نــــهـــائــــيــــات كـــأس أ
إفــريــقــيــا احملــدد مــوعــدهـا
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تعرض الغـاني جون بوي حلالة الطرد األولى في بطولة أ أفريقيا 2019 بعد أن حصل
علـى الكـارت األحـمـر خالل مـبـاراة غـانـا وبـنـ الـيـوم الثـالثاء ضـمن اجلـولـة األولى من
اجملـمـوعـة الـسـادسـة لــلـكـان. وحتـصل جـون بـوي عـلي اإلنـذار األول في الـدقـيـقـة 37 من
الـشوط األول بعـد التدخل الـعنـيف ضد العب بنـ قبل أن يـحصل على اإلنـذار الثاني في
الـدقيـقة  55من الشـوط الثـاني بـسبب تـعمـده إهـدار الوقت. وبـحصـول بـوي على الـكارت
األحـمر يسجل أول حـالة طرد في البـطولة األفريـقية ليـنضم ذلك إلى أرقام اللـقاء الفريدة
والذي شـهد أسـرع هدف في الـبطولـة. وتربع أنـدريه أيو عـلى عرش هـدافي الكـرة الغـانية

نتخب البالك ستارز في البطوالت األفريقية.

العب يسجل ثنائية في البطولة حتى
اآلن.
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حـصل عـدد من الالعـبـ الـعـرب على
لـــــقب أفـــــضـل العب خـالل اجلـــــولــــة
األولى جـــــاء في مـــــقــــدمـــــتــــهـــــــــم
مــــحـــمــــود عـالء مـــدافـع مـــــــــــصـــر
ــبــارك بــوصــوفه صــانع بــاإلضــافــة 
ــغــرب والـتــونــسي وهــبي ألــعــاب ا
اخلـزري واجلــزائــري إســمـاعــيل بن

ناصر.
ـبـاريات كـمـا جاء األفـضل في بـاقي ا
كـالـتالي: سـيـرجي أوريـيه العب كوت
فـوار والــسـنـغـالـي كـريـبــيـ ديـاتـا
ـــــانــــــويل أوكـــــوي واألوغــــــنـــــدي إ
ـلغاشـي أنيست أنـدريانـانتـينـاينا وا
والــكـامــيــروني أجنــويـســا والــغـاني

جوردان أيو.
وريتانيا ومدغشقر حضور تاريخي 
رغم اخلـســارة بـربــاعـيـة أمــام مـالي
فـقــد سـجل مــنـتـخـب مـوريـتــانـيـا عن
طـــريق العـــبـه احلــسـن بــلـــعـــيــد أول

حضور واضح لنجوم افريقيا في الدوريات االوربية

جون بوي 

ــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــالـث ا
1976و1978و1992و2002

و2004و2006و2010.
ركز الرابع. لم يحصل على ا

ــــــــركـــــــز االول كــــــــوت ديـــــــفــــــــوار/ ا
1992و2015

ركز الثاني2006و2012 ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ا

الثالث1965و1968و1986و1994
ركز الرابع 1970و2008. ا

ـركز االول ـقـراطيـة / ا الـكـونـغو الـد
1968و1974

ركز الثاني لم حتصل على ا
ركز الثالث1998و2015 ا

ركز الرابع.1972 ا
ركز االول 2012 زامبيا/ ا
ركز الثاني1974و1994 ا

ركز الثالث1982و1990و1996 ا
ركز الرابع. لم يحصل على ا

تونس/
ركز االول2004 ا

ركز الثاني 1965و1996 ا
ركز الثالث1962 ا

ركز الرابع 1978و2000. ا
ركز االول 1970 السودان/ ا
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ــــركـــز االول فـي االعـــوام مــــصــــر /  ا
1957و1959و

1986و1998و2006و2008و2010.
ــــــــركــــــــز الــــــــثــــــــانـي فـي االعـــــــوام ا

1962و.2017
ــــــــركــــــــز الـــــــــثــــــــالـث في االعــــــــوام ا

1963و1970و1974.
ركز الرابع 1976و1980و.1984 ا

ـــــــركــــــز االول الـــــــكـــــــامـــــــيـــــــرون/  ا
1984و1988و2000و2002و2017.

ركز الثاني  1986و2008. ا
ركز الثالث 1972 ا
ركز الرابع 1992. ا

ــــــــــــــركـــــــــــــز االول غــــــــــــــانـــــــــــــا /   ا
1963و1965و1978و1982

ــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــز الــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــانـي ا
1968و1970و1992و2010و2015

ركز الثالث 2008 ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ا

الرابع1996و2012و2013و2017.
ـــــــركـــــــز االول نـــــــيـــــــجـــــــيـــــــريـــــــا/ ا

1980و1994و2013
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ا

الثاني1984و1988و1990و2000

WOI¹d _« 3_« ”Q  a¹—Uð w  WFÐ—_« e «d*«

d¦Fð∫ فشلت غانا في اختبارها األول بكأس أ افريقيا

œdÞ W UŠ ‰Ë√

باراة "احلكم طرد الصحفي عـقب ا
العــبــنــا جــون بــويي ال أعــلم مـدى
صــــحــــة الــــقــــرار ولن أحتــــدث عن
الــتـــحــكــيـم ولــكن أطــالـب بــعــدالــة
ـقـبـلـة". ــبـاريـات ا حتـكـيـمـيـة في ا
وأوضـح أن الــــلــــقــــاء كــــان قــــويـــا
ورائـعـا مـؤكـدا أن العـبـيه افـتـقدوا
التـركـيز في الـشوط األول وتـأثروا
بـالطـرد في الشـوط الـثاني كـما أن
مـــنــتـــخب بـــنــ اســتـــحق نـــقــطــة
الــتـعــادل. وأضـاف أبــيـاه "لـم أفـقـد
الــثـقـة في فــريـقي وانـتــظـرونـا في
قـبـلـة". من جـانـبه أكد ـبـاريـات ا ا
الـفـرنـسي مـيـشـيل دوسـايي مدرب
بـينـ أن فـريقه قـدم مـباراة جـيدة
ا وكبيـرة مبديا شـعوره بالـفخر 
قدمه الالعبون. وتـابع "سنقدم أداءً
قـبـلة ونـبحث بـاراة ا أفـضل في ا
عن فوز أمـام غينـيا بـيساو لـيكون
طـريـقـنـا لـلـصــعـود لـلـدور الـتـالي".
وأشــار إلى أن الــتـــعــادل مع غــانــا
نــتــيـجــة طــيـبــة ولـكن فـريــقه كـان

يستطيع حصد الفوز.
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غـربي إنهم يخـططون لـلفوز نـتخب ا قـال أسامة اإلدريـسي العب ا
ـقبل فـي إطار اجلـولة الـثانـية من على كـوت ديـفوار يـوم اجلمـعة ا

Æ2019 دور اجملموعات ببطولة أ أفريقيا
وأضاف اإلدريسي في تـصريحات متلفزة "األجواء جيدة والالعبون

يشعرون بالسعادة هناك تركيز كبير على مباراة األفيال". 
ـبـاراة ســتـكـون صـعـبـة لـلـغــايـة مـنـوهًـا أن الـطـقس وأشـار إلى أن ا

احلار يزيد من صعوبة اللقاء. 
نـعـنا من وتابـع "صحـيح أن درجـات احلرارة مـرتـفعـة لـكن ذلك لن 
الـبـحث عن تـسـجـيل نـتـيـجـة إيـجـابـيـة". وأ "نـسـخـر كل إمـكـانـيـاتـنـا
لـتحقـيق هدفنا لـذلك يجب عليـنا الظـهور بشكل جـيد من أجل انتزاع

الفوز". 
ووقع مـنــتـخب األســود عـلى بـدايــة نـاجـحــة عـنـدمــا فـاز األحـد

ـاضي عـلى نـامـيـبـيـا بـهـدف دون رد كـمـا أن مـنتـخب ا
ساحـل العـاج انتـصـر على جـنـوب أفريـقـيا بـنفس

النتيجة.

ركز الثاني1959و1963 ا
ركز الثالث 1957 ا

ركز الرابع. لم يحصل على ا
ركز االول 1990 اجلزائر/ ا

ركز الثاني 1980 ا
ركز الثالث1984و1988 ا
ركز الرابع1982و2010. ا
ركز االول1976 غرب/ ا ا

ركز الثاني 2004 ا
ركز الثالث1980 ا

ركز الرابع 1986و1988. ا
ركـــــز االول 1962 إثيوبيــــا/ ا

ركز الثاني 1957 ا
ركز الثالث1959 ا

ركز الرابع 1963و1968. ا
ركز االول 1996 جنوب افريقيا/ ا

ركز الثاني1998 ا
ركز الثالث2000 ا

ركز الرابع. لم يحصل على ا
ركز االول 1972 الكونغو/ ا

ركز الثاني والثالث لم يحصل على ا
ركز الرابع.1974 ا

ركز االول مالي/ لم حتصل على ا
ركز الثاني 1972 ا

ركز الثالث2012و2013 ا

ـــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــــرابـــــع ا
1994و2002و2004.

ركز االول السنغال/ لم حتصل على ا
ركز الثاني2002 ا

ركز الثالث لم حتصل على ا
ركز الرابع1965و1990و2006. ا

ركز بـوركينـا فاسو/ لم حتـصل على ا
االول

ركز الثاني 2013 ا
ركز الثالث2017 ا

ركز الرابع. لم حتصل على ا
ركز االول أوغندا/ لم حتصل على ا

ركز الثاني 1978 ا
ركز الثالث لم حتصل على ا

ركز الرابع.1962 ا
ركز االول غينيا/ لم حتصل على ا

ركز الثاني 1976 ا
ركز الثالث والرابع . لم حتصل على ا

ركز االول ليبيا/ لم حتصل ا
ركز الثاني 1982 ا

ـــركـــز الــثـــالث لـم حتــــــــــصـل عـــلى ا
والرابع .

غـينـيا االسـتوائـية/ لم حتــــــصل على
ركز االول والثاني والثالث ا

ركز الرابع 2015. ا

أهــداف بالده فـي تــاريخ مـــشــاركــات
الـــكـــان خـــاصــــة وأن الـــظـــهـــور في
النسخة احلالية هو التأهل ألول مرة

رابطون. في تاريخ ا
كــذلك ســجل مــنـتــخب مــدغــشــقـر في

الـظــهـور األول له بـتـاريـخه في
الــــكـــان لـــكـن هـــدفـــ عن
طــــريـق كــــارولــــيس
أنــــــــــــــدريـــــــــــــا

وأنيسيت.
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اســتـعــاد الــهـولــنــدي كالرنس ســيـدورف
ـنتـخب الـكامـيرون ذكـرياته ديـر الـفني  ا
الــرائـــعــة حــ كــان العــبــاً خالل مــبــاراة
األسود ضد غيـنيا االستوائـية مساء اليوم
الـثالثـاء بـاستـاد اإلسـمـاعـيلـيـة في اجلـولة
األولى للـمـجمـوعة الـسادسـة ببـطولـة كأس
األ األفـريقـية. وقـام سـيدورف بـالتـصدي
ـلعب بإعـادتهـا بصدره لـكرة خـارجة من ا
ويداه داخل جيـوبه وبشكل أثار اجلماهير
ــبــاراة. وكــان ســيــدورف الــتي تــابــعـت ا
العـبـاً مـتـمـيــزاً في صـفـوف الـعـديـد من
ــيــة عــلى رأســهــا ريـال األنــديــة الــعــا
مــــدريـــد اإلســـبـــانـي وإنـــتـــر ومـــيالن
اإليـطالـي وأيـاكس الهـولنـدي. وعلى
صعيـد متصل  الـسماح جملـموعة
من مـشـجعي الـنـادي االسمـاعـيلي
ــبـــاراة من ـــتـــابـــعـــة ا بـــالـــدخــول 
ـدرجــات كـمــسـاهــمـة في زيـادة ا
عدد اجلـمهـور الذي لم يصل إلى
ـطـلـوب رغم تـواجـد عدد احلـد ا
من جـماهـيـر الـكـامـيـرون بـجوار
مـقـصـورة الـدرجـة األولى لـكن
توقع. العدد لم يكن بالشكل ا

في الــدور قـبل الــنــهـائي لــنـســخـة
 2018 مـن مـســابــقـة دوري أبــطـال
أفريقيـا قبل أن يرفع عـنه العقوبة

مؤخرًا.
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 من جانب اخـر عبـر العب منـتخب
تـونس أســامـة احلـدادي عن أسـفه
الــشــديــد عــلى الــبــدايــة اخملــيــبــة
لآلمال لـنسور قرطاج فـي نهائيات
كأس أ إفريقيا مصر 2019  بعد
الـتـعـادل أمام أجنـوال وخـصـوصا
بعد األداء احملير الذي قدموه على
ـواجــهـة. وقـال احلـدادي امــتـداد ا
في تصريح إذاعي مساء اول امس
الــثـالثـــاء: "كـــنــا نـــأمـل أن يـــكــون
ـبـاريات الـوديـة لكن الـتـعثـر في ا
لألسف جاءت العـثرة في مـباراتنا
". وتــــــابع: األولى فـي كــــــأس األ
"صراحـة مع انطالق اللـقاء لم نكن
ـا ــرة لـلـمـواجهـة ر جــاهـزين بـا
تـأثــرنـا بــاحلـرارة أو لــقـلــة خـبـرة
بعض الالعب الـذين يشاركون في
ـــــســـــابــــقـــــة ألول مــــرة". وأردف: ا
"نـــعـــتــــرف أن مـــردودنـــا كـــان دون
التوقعات. وجدنا صعوبات للتأقلم
يدان والكرة مع ظروف مختلفة كا
وأعــتـــقــد أن لــقــاء مـــالي ســيــكــون
أفـــضل وســـنـــســـعـى خالله لـــلـــرد
ــسـابـقـة والــدخـول احلـقــيـقي في ا
األفـريـقـيـة". وأضاف احلـدادي: "كل
الالعـبـ يـدركون مـا يـنـتـظرهم في
مـبـاراة مـالي الـتي سـنـبـذل خاللـها
كـل اجلـــــهـــــود مـن أجل حتــــــقـــــيق
االنتصار وال شيء غيره لتعويض
ــسـتـوى الـرديء الــذي ظـهـرنـا به ا
: "التعـادل يعتبر أمام أجنوال". وأ
نـتيـجـة سلـبيـة لـذلك البد أن تـكون
ردة فــعـلـنــا قـويـة في مــبـاراة مـالي
حـتى نـنسي اجلـمـاهيـر الـتونـسـية

مباراتنا األولى في الدورة".
U½Uſ ‰œUFð

حقق منتخب بـن مفاجأة مدوية
بالـتـعادل  2-2مع غانـا مـساء اول
امس الـثالثـاء في مسـتـهل مـشوار
الــفـريــقــ بــبـطــولــة أ أفـريــقــيـا
 .2019وبـهـذه الـنـتـيـجـة تـصـدرت

الكاميرون اجملموعة السادسة بعد
اجلـــولــة األولـى عــقب فـــوزهــا 2-0
عـلى غـيـنـيـا بيـسـاو. كـانت الـبـداية
صادمة لغانا عندما استقبلت هدفا
مـبـكــرا في الـدقـيــقـة الـثـانــيـة عـبـر
مايـكل بوتي بعـد انفـراد باحلارس.
لـكن أندريه أيـو تـعادل سـريـعا بـعد
سـبع دقائق من تـسـديدة مـنـخفـضة
غــيــرت اجتــاهــهــا. ومــنح شــقــيــقه
ـنـتـخب غـانا جـوردان أيـو الـتقـدم 
قبل انتهاء الشوط األول. وكان طرد
مــدافع غــانـا جـون بــوي بـعــد تـسع
دقــائق مـن بـدايــة الــشــوط الــثـاني
نـقــطــة حتــول إذ تـشــجــعت بــنـ

وجنـح بــوتي في انــتــزاع الــتــعـادل
بـتــسـديــدة قـويـة فـي الـدقــيـقـة 63.
وأكــد جــوردان أيـــو جنم مــنـــتــخب
غـانـا أن فريـقه ال يـشـعر بـالـضغط
ـفاجـئ مع بـن في رغم الـتـعـادل ا
مـسـتـهل مشـوار الـفـريـق بـبـطـولة
أ أفــريـقــيـا. وقـال أيــو الـذي فـاز
ـــــــبــــــاراة في بــــــجــــــائـــــــزة رجل ا
تصريحات "لعبنا مباراة قوية لكن

يز". وأضاف اخلصم ظهر بـشكل 
شاعر لدي مختلطة ب "أعتقد أن ا
الـــــفـــــوز بــــلـــــقب أفـــــضـل العب في
ــبــاراة وفــشل غــانــا في الــفــوز". ا
وتـابع أيـو "ال نشـعـر بـالضـغط بـعد
باراة األولى لدينا ثقة التعثر في ا
كـــبـــيـــرة فـي قـــدرتـــنـــا عــــلى قـــهـــر
الـكـاميـرون والـعـبـور لدور الـ ."16
ويــتــصــدر مـــنــتــخب الــكــامــيــرون
اجملــمـوعـة الـسـادســة بـعـد اجلـولـة
األولى عـقب فوزه  0-2عـلى غـيـنـيا
بيساو.وطالب كويسي أبياه مدرب
منـتخب غـانا بـعدالة حتـكيـمية في
ـقـبــلـة لـلــبالك سـتـارز ـبـاريــات ا ا
رافـضــا اإلدالء بــتــصــريــحــات ضـد
احلكم الـتونـسي يوسف الـسرايري
الــذي أداء لـــقــاء بــنـــ مــســاء اول
امس الــــثالثــــاء بـــاجلــــولـــة األولى
للـمجـموعة الـسادسـة ببطـولة كأس
األ األفـــريـــقـــيــة 2019. وتـــعــادل
مـنـتـخب غانـا في مـسـتـهل مـشواره
بـالــكـان بـهــدفـ لـكـل مـنـهــمـا أمـام
ـــؤتـــمــر . وقـــال أبـــيـــاه في ا بـــنـــ
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هـدفــا وصـنع 11 فــكــان بـديــهــيـا أن يــفـوز
ـــوسم في رأي الـالعــبــ بــجـــائــزة العب ا
احملـترفـ متـفوقـا على زمـيله وقـتهـا جيمي
فــاردي الـذي فـاز بـجــائـزة الـكُــتـاب. وتـوقع
وسم الكثـيرون أن ينتقل محرز بنهاية ذلك ا
إلى فـريق أكـثـر عـراقـة لـكن هـذا لم يـحدث
رغم رفض الالعب خــوض الـتـمـاريـن لـفـتـرة
مـن الـوقت.  وســجل مـحـرز 6 أهــداف فـقط

ـوسـم الـتالـي مع لـيـسـتـر سـيتـي فـيـما في ا
كـان الـسنـغـالي مـاني يخـوض مـوسمه األول
مع لــيـفـربـول حـيث أحـرز 13 هـدفـا وصـنع
5. وأدرك مـحـرز أن الـطـريق الـوحـيـد أمـامه
السـتعـادة بريـقه هـو التـركــــــــيـز واالبتـعاد
عن تـكـهــنـات االنـتـقـاالت فــــــــقـدم مـوسـمـا
مــقــبــوال بـــعـــــدهــا أحــرز خالله 12 هــدفًــا

وصنع 10.
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جنح مـنـتخب بـن في تـسجـيل أسرع
هـدف حتى اآلن في بطولـة أ أفريقيا
ـقامة حـاليًا في مـصر. وأحرز 2019 ا
مـيكايل بـوتي العب بن هـدف التقدم
خـالل مـــــواجــــهـــــة غـــــانـــــا اول امس
الـثالثاء في مـستـهل مشـوار الفـريق
بـدور اجملموعـات في البطولـة القارية
بــعــد مــرور دقــيــقـة و44 ثــانــيــة عــلى

صافرة البداية. 
نتـخب الغاني أدرك الـتعادل في لـكن ا
الــدقـيـقــة الـتــاسـعـة عن طــريق أنـدريه
أيــو قــبل أن تــصــبح الــنــتــيــجـة 2-1
لـصـالح غـانـا بـهـدف جـديـد من تـوقيع

جوردان أيو. 
وتــــضم اجملــــمـــوعــــة الـــســــادســـة في
الـبـطـولة األفـريـقــــــــيـة منـتـــــــخـبات
غـانـا وبـنـ والـكـامـيــــــــرون وغـيـنـيا

بيساو. 
نتـخب الكاميـروني انتصر يـذكر أن ا
فـي وقت سابق من الـيوم عـلى نظـيره

غينيا بيساو بهدف دون رد.
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تـزخــر نـهـائـيـات كــأس أ إفـريـقـيـا 2019
ــجـــمـــوعــة كـــبـــيـــرة من الالعـــبـــ الــذين
ــكـــانــة مــرمـــوقــة في الــدوري يــتــمـــتــعــون 
متاز. ويعـتبر اجلزائري رياض اإلجنليـزي ا
مـحـرز جنم مانـشـسـتـر سـيـتي أحـد هؤالء
الالعــبــ حــيث يــتــطــلع لــضــرب أكـثــر من
عـصـفـور بـحـجـر واحــد فـهـو يـتـمـنى قـيـادة
اجلـزائــر إلحـراز الـلـقب الــقـاري كـمـا يـريـد
إثــبـات نـفــسه أمـام مــدربه بـيـب جـوارديـوال
الـذي أجلـسه كـثـيرا عـلى مـقاعـد الـبدالء في
ــنـقــضي. وبــالـفــعل أطـلق مــحـرز ـوسم ا ا
مهمـته بنجاح فقاد منتخب بالده للفوز على
كينيـا بثنائيـة نظيفة وتـمكن من هز الشباك.
واآلن بـات علـيه مـواصلـة تألـقه لـيبـرهن أمام
الـعالم أنه يـسـتحق مـقارعـة جنمي لـيفـربول
محمد صالح وساديو ماني كأبرز الالعب

متاز. األفارقة في الدوري اإلجنليزي ا
ذكريات مذهلة

ويتـذكـر عـشـاق مـحـرز كـيف تـمـكن جنـمهم
ـفـضل مـن قـيـادة فــريـقه الــسـابق لـيــسـتـر ا
ـيرلـيج في موسم سـيـتي إلحراز لـقب البـر
2016-2015. وحـيـنـهـا سـجل مـحـرز 17
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