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ــغــرب عـلـى كـوت فــاز مــنــتــخب ا
ديــــفــــوار بــــهـــدف دون رد عــــلى
مــلــعب الــسالم فـي ثـانـي جـوالت
اجملـمـوعـة الـرابـعـة لـبـطـولة األ
اإلفــريــقــيـة 2019 لــيــحــجــز بـذلك

تأشيرة التأهل لثمن النهائي.
وســــجـل هــــدف أســــود األطــــلس
Æ23 يوسف النصيري في الدقيقة
وبـهــذا الـفـوز انــفـرد مــنـتـخب
ـغـرب بـصـدارة اجملـمـوعـة ا
الـرابـعـة بـ6 نـقـاط أمـام
كـوت ديـفوار (3 نـقاط)
في انــتـظــار مــواجــهـة
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ـصـري لكـرة الـقـدم أحمـد شـوبيـر عـودة العب خط وسط الـفـراعنـة عـمرو وردة إلى أعـلن نـائب رئيـس االحتاد ا
شـارك في بطولة األ األفريقية.وأورد شوبير عـلى صفحته في فيسبوك "رسميا عودة وردة نتخب ا معسكر ا
ـعسكـر منـتخب مصـر" من دون ذكر أي تفـاصيل.وكـان شوبيـر قال في تـصريحـات تلفـزيونـية عقب فـوز مصر
وقراطـية بهدفـ نظيفـ وضمان الـتأهل إلى ثمن النـهائي إن الالعبـ تدخلوا مع على جـمهورية الـكونغو الـد
صري الالعب عمرو وردة (25 عاما) ألسبـاب "انضباطية" بعدما االحتاد للعفـو عن زميلهم.واستبـعد االحتاد ا
أثـار جـدال واسـعـا عبـر مـواقع الـتواصـل في مصـر مـنـذ انـطالق البـطـولـة.وورد اسم وردة في مـا عرف بـقـضـية
واقع االجتماعية بعد صري بعارضة أزياء من خالل التواصل معها عبر ا نتـخب ا "حترش" أربعة العب في ا

بابوي. باراة األولى أمام ز ا
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أسـدل الــسـتـار اول امس اجلـمـعـة
عـلى ثـامن أيـام مــنـافـسـات بـطـولـة
كـــــأس األ األفــــريـــــقــــيـــــة الــــتي
يوليو/ تستضيـفها مصر حتى 19 
منتـخبا شـاركة 24  قـبل  تمـوز ا
ـــســــابـــقـــة ألول مـــرة في تــــاريخ ا

القارية.
وأقـيمت 3 مـبـاريات شـهـدت تـعادل
الي مـنـتـخب تونـس أمام نـظـيـره ا
بنتـيجة 1-1 باجملـموعة اخلـامسة
ـغرب عـلى كوت ديـفوار فـيمـا فاز ا
بــهــدف نـــظــيف ضــمن اجملــمــوعــة
الـرابـعــة الـتي شـهــدت أيـضـاً فـوز
جـنوب أفـريقـيا عـلى نامـيبـيا بذات

النتيجة.
وتـــفــــاعل عــــدد من الـــريــــاضـــيـــ
والــفــنـانــ واإلعـالمـيــ مع تــلك
ــبـاريــات بـتــغـريــدات عـبــر مـوقع ا

التواصل االجتماعي "تويتر".

وقـــال جنم تــــونس األســـبق حـــا
نتخب كان الطرابلسي: "مـستوى ا
أفــضل مـن مــبــاراة أجنـــوال ولــكن
البـد من مراجـعة الـعديـد من األمور

قبل مباراة موريتانيا".
فيما علق اإلعالمي هاني حتحوت:
مــبـــروك لــثــالث الــعــرب مــنــتــخب
غرب الـتأهل لدور الـ16 كأول أو ا

ثاني أو ثالث اجملموعة".
ــــغــــرب بــــدون وتــــابع: "العــــبــــو ا
ضــغـوط يــشـكـلــون فـريــقـا مــرعـبـا

وخصوصاً في أطرافه".
ن يــونس العـب الـزمــالك وغــرد أ
األســــبق: "أداء رائع لـــلــــمـــنـــتـــخب
ـغـربي فـوز مـسـتـحق عـلى فـريق ا

كوت دي فوار القوي".
غرب الوصول إلى وتابع "مبروك ا

دور الـ16. 
غرب من وأضاف: "رينـارد مدرب ا
ـدير أحـسن مـدربي الـبـطـولـة مع ا

الفني للجزائر جمال بلماضي".
فــيـمـا كـتب احملـلل الـريـاضي خـالـد
بــيـومـي: "مـبــروك لــكل اجلـمــاهــيـر
ــغــربــيــة الــتــأهل مـن مــجــمــوعـة ا

قوية". 
وأكــمل: "هــيـــرفي أحــسن اخــتــيــار

عـنـاصـره أمـام فـريق كـوت ديـفـوار
ــطــربــة ".ونــشــرت ا الــســريـع جــداً
الـلـبـنـانـيـة هـيـفـاء وهبـي تـغـريدة
قـالت فــيــهـا:  "مــرة أخـرى يــحـقق
ـغربي فـوزاً ساحـقاً ألف الفـريق ا
نتخب للدور الثاني مبروك تأهل ا
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الــبــدري رغم أنه يــشــكــو من آالم
عـلى مـسـتـوى الـركـبـة حـرمـته من

بدء اللقاء
كــــمـــــا دفع بـــــفــــراس شـــــواط في
  الــدقــيــقــة 69 بـــدال اخلــنــيــسي
ــنـتـخب لـتـنـشــيط اخلط األمـامي 
تـونس وجنح وهـبي اخلزري في
تـسـجـيل هـدف الـتـعـادل بـعـد نـفذ
ركـلـة ثـابـتــة أمـام مـنـطـقـة اجلـزاء
لــكن الــكــرة اصــطــدمت بــاحلــائط
البـشري وغـيرت اجتاهـها لـتسكن
الــــشـــبـــاك.وأشـــرك جــــيـــريس في
ن بن مــحـمـد دال الـدقــيـقـة 83  أ
من نـــعـــيم الـــســلـــيـــتي في وسط
ـــــلــــعـب وكــــأنـه كــــان راضـــــيــــا ا

بالتعادل.
وفي الدقيقة 2 +90 انفرد موسى
مــاريـجـا  بـاحلــارس مـعـز حـسن
الذي أنقذ مرماه من هدف محقق.
تـــاهل جـــنــوب أفــريـــقــيـــاوأحــيت
جنوب أفريقيـا حظوظها في بلوغ
ثـمن نـهـائي بــطـولـة أ أفـريـقـيـا
ــقــامــة في مــصـر لــكــرة الــقـدم ا
بــفـوزهـا عـلى نـامـيـبـيـا (0-1) في

ثاني جوالت اجملموعة الرابعة.

حـــيـث أضــاع زيـــاش وحـــكـــيـــمي
والنصيري فرصا عديدة.

وأجــرى هـــيــرفي ريـــنــارد مــدرب
األســـود أول تـــغـــيـــيـــر بـــإدخــال
ســـفــيــان بـــوفــال بــدال مـن حــكــيم

Æ64 زياش في الدقيقة
وتـعـرض أمـرابط لإلصـابـة حـيث

دخل بدال منه نصير مزراوي.
وكان بلهـندة قريبـا من التسجيل
عـــبـــر تــســـديـــدة قــويـــة جنح في

إبعادها احلارس جبوهو.
ضـــربــة وشـــهـــدت الـــدقـــيـــقــة 88 
مــقـــصــيــة خـــطــيــرة إلســـمــاعــيال
تـراوري لكن احلـارس بـونو أنـقذ

مرماه من هدف.
وأضـــاع مــــزراوي آخـــر الـــفـــرص
ـغـربـيـة بــعـدمـا ردت الـعـارضـة ا
كــــرتـه قــــبـل أن يــــطـــــلق احلـــــكم
صافرته معلـنًا فوز أسود األطلس
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وفـشل مـنـتـخب تـونس اول امس
اجلــمـعـة في حتــقـيق أول فـوز له
فـي كـــأس أ أفــريـــقـــيـــا "مـــصــر
بـعـد أن اكـتـفى بـالـتـعـادل "2019
مع مالي بنتيجة 1 -1 في اجلولة
الـثـانـيـة من مـنـافـسـات اجملـمـوعة

اخلامسة بالبطولة.
تـقــدمت مـالي في الـدقـيـقـة 60 عن
طــريق ديـادي سـامــاسـيـكـو الـذي
لـعب ركـنـيـة أخـطـأ حـارس تـونس
مــعــز حــسن في الــتــعــامل مــعــهـا
لـتـسـكن الـشــبـاك وتـعـادل وهـبي
لـنـسـور اخلـزري فـي الـدقـيـقـة 70 

قرطاج.
ورفــــعت تــــونس رصــــيــــدهـــا إلى
ــركـز الـثـاني نـقـطـتــ فـقط في ا
تصدرة بـ4 نقاط خلف مالي ا
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باراة باحثا بدأ منتخب تونس ا
عن الـــتـــســـجــيـل أمال في حـــصــد
النـقاط الثالث وتـصدر اجملـموعة
وفي الدقـيقة اخلـامسة نـفذ وهبي
اخلـزري ركــلـة حــرة جـمــيـلــة لـكن

الكرة اصطدمت بالعارضة.
وبــعـدهــا كـاد اخلــزري أن يـسـجل
بعـدما اسـتغل تـقدم حـارس مالي
رمى لكن ولعب الكـرة في اجتاه ا

الدفاع تعامل معها بنجاح.
ـنتـخب مالي وجاءت أول فـرصة 
في الـدقـيـقـة 20 عن طـريق ديـابي
الـذي تـوغل وسط مـدافعـي تونس

جـنـوب إفريـقـيـا ونامـيـبيـا مـساء
اول امس اجلمعة.

وقــد شـهــدت الــدقــيـقــة األولى من
ـباراة مـحـاولة خـطـيرة لـساحل ا
الـــعــاج مـن رأســيـــة لـــلـــمــهـــاجم
كودجيـا لكن سايس تدخل لـيبعد

رمى. الكرة قبل دخولها ا
وأرسـل درار عــرضــيـة مـن اجلــهـة
الــيـمــنى حـيـث سـدد الــنـصــيـري
بـجـانب مـرمى احلـارس جـبـوهـو

Æ18 في الدقيقة
ثـابة إنذار وكانت هـذه الفرصـة 
مـن األســـود حـــيث جنح أمـــرابط
فـي مـــــراوغــــــة العـــــبــــــ ومـــــرَر
لـلـنـصـيري الـذي انـفـرد بـاحلارس
جبوهو وتقـدم للمغرب (0-1) في

الدقيقة 23.
وجــاءت ردة فـــعل ســاحـل الــعــاج
ســريـــعــة من كـــرة وصــلت إلى
جـراديل الـذي انفـرد بـاحلارس
بـــونــــو لـــكـن األخـــيــــر تـــدخل
بــنــجــاح وأبــعــد الـكــرة الــتي
عــادت إلى بــيـبي حــيث سـدد

رمى في الدقيقة 27. فوق ا
وظــهـر ارتـبــاك كـبـيـر في أداء
ــنـــتــخب اإليـــفــواري بــعــد ا
تـــســجـــيل األســـود الـــهــدف
خــــاصــــةً في الــــدفــــاع الـــذي

ارتكب عدة أخطاء.
وفي الــدقــيــقـة 38 قــاد زيـاش
هجـمة مرتـدة ومرر للـنصيري
ـــرمى وســـدد الـــذي كــــان أمـــام ا
بـقوة لـكن احلارس جـبوهـو تألق

وتصدى للكرة.
وفي الـدقـيـقة 40 ارتـكب احلارس
بـونـو خـطـأً عـنـدمـا حـاول إبـعـاد
الــكـرة الــتي وصـلت لــسـيـري دي
الــذي ســدد بـســرعــة وقـوة إال أن
رة. بونو تصدى بنجاح هذه ا
ودخـل مـنـتــخب سـاحـل الـعـاج
الشـوط الثـاني ضاغـطا فـيما
غرب مباغتة خصمه حاول ا

من تسديدة قوية لزياش.
وأضــــاع بـــوصــــوفـــة كـــرة
عـــنــدمــا فـــضل الــتـــمــريــر
حلـــــــكـــــــيــــــمـي بـــــــدال من
الـتــسـديــد ولم يـســتـغل
تـــــمــــــوقـــــعـه في مــــــربع

العمليات.
ــنــتــخب ولم يــســتــغل ا
ساحات التي غربي ا ا
ــنـافس تـركــهـا خــلـفه ا
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غـرب هيرفي ريـنارد اول امس اجلـمعة إجنـاز الزاكي بادو نتـخب ا ـدرب الفرنـسي  عادل ا
دير الفني الـسابق ألسود األطلس بعدما جنح في تخطي دور اجملموعات لكأس أ إفريقيا ا
ـعادلة سوى في نسخة غربي أن حقق هذه ا عقب خوض مبارات فـقط. ولم يسبق للمنـتخب ا
تـونس 2004 حتت قـيـادة الـزاكي بـعـد انـتـصـارين عـلى الـتـوالي أمـام نـيـجـيـريـا (0-1) وعـلى
حساب بن (0-4). كما لم يسبق لـلمغرب أن حقق انتصارين متتالي خالل أول مبارات له
في أي من الـنـسخ التي شـارك فـيـهـا بـالبـطـولـة الـقـارية إال في 2004 وهـذه الـنسـخـة.وتـتـبقى
غـرب مـباراة وحـيـدة في دور اجملـموعـات أمـام جنـوب إفـريقـيـا فيـمـا يتـصـدر أسود نـتـخب ا
األطلس اجملمـوعة الرابعـة برصيد 6 نقاط. وحقق أسـود األطلس االنتـصار على نامـيبيا (1-0)

ة بكوت ديفوار اول امس اجلمعة بذات النتيجة. في اجلولة األولى قبل أن يلحقوا الهز

ســجل هــدف الــفـوز العـب الـوسط
بــوجنــانـي زوجنـو احملــتــرف في
أميـان الفـرنسي مـن رأسيـة رائعة
نـتخب بـالده في الدقـيقة لـركنيـة 

 .(68)
وبعـد سقـوطهـا أمام كـوت ديفوار
بــهـدف نـظــيف في اجلـولـة االولى
لـدور اجملمـوعـات حتصـد جـنوب
أفـريقـيـا بهـذا الـشكل أول 3 نقاط
لـها لـلتقـاسم الـنقاط مـع "األفيال"
الــتـي حتـــتل الـــوصـــافـــة بـــفــارق
ـنــتـخب األهـداف.بــيـنــمـا حــجـز ا
ــغــربي بـــطــاقــة الــتـــأهل لــثــمن ا
الـنهـائي بفـوزه عـلى كوت ديـفوار
الليلة بهدف نفس نتيجة مباراته

أمام ناميبيا.
ويـــنــتـــظـــر أن تـــخـــوض جـــنــوب
أفريقـيا مباراتـها األخيرة في دور
ـــغـــرب غــدا اجملـــمـــوعـــات أمــام ا
اإلثــــنــــ  وحتـــتــــاج عــــلى األقل
لــنــقــطـة مـن أجل الــســعي حلــجـز
مـقـعد في دور الـ16 ضـمن أفضل
ـركـز الـثـالث مـنـتـخـبـات حتــتل ا
وذلـك حـال الـفـوز احملــتـمل لـكـوت

ديفوار على ناميبيا.
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غـربي السـابق إن منـتخب أسـود األطلس قدم قال عـزيز الـصمدي الـدولي ا
مستواه احلقـيقي في مواجهة كوت ديفـوار التي فاز فيها بهدف دون رد في
اجلولة الثانـية للمجموعة الرابعة بكأس أ أفريقيا 2019.وأكد الصمدي في
غـربي صحيح أن تصريحـات صحفـية : "تابـعنا الـصورة احلقـيقيـة للمـنتخب ا
بـاراة األولى أمام ناميبيا إال أن العديد من األسئلة طرحت حول الفريق فاز في ا
ستوى الذي قـدمناه والذي لم يكن مقنعا".وأضاف: "مباراة كوت ديفوار أكدت أن ا
ـسابـقة". وأردف: "الـوسط كان غـربي جـاهز لـلعب أدوار مـتقـدمة في ا ـنتـخب ا ا
ــعـروف ــدرب هـيــرفي ريــنـارد عــلى الـثالثي ا كـلــمـة ســر الـفــوز لـقــد اعـتــمـد ا
وصـاحب التـجربـة األحمـدي وبوصـوفة وبـلـهنـدة وكان مـستـواه جيـدا".وختم:
"من مـكـاسب هـذا الفـوز أنه سـيعـيـد الثـقـة لالعـب وسـيـرفع الضـغط عـنهم
قبلـة تعرف حسابات مـختلفة."على صـعيد متصل أهدى خاصة أن األدوار ا
مـبــارك بـوصـوفـة العب أسـود األطـلس الـفـوز عـلى كـوت ديـفـوار اول امس
ـغـربي.وأضاف بـوصوفـة في تـصريـحات اجلمـعة بـأ أفـريقـيا لـلـشعب ا
غربية باراة بحضور مراسل : "هدفنا إسعاد اجلماهير ا للصحفيـ عقب ا
ـقبلة حتى باريات ا ـواصلة القتـال في ا بالشك الـفوز نهديه لـها ونعدها 
ـصر نـتـوج بـالـلـقب".وتـابع: "اجلمـهـور يـبـذل جـهـودا كـبيـرة وزحف خـلـفـنـا 
ـدرجـات وهذا األمـر محل تـقـدير مـنا كـالعبـ ونحـاول دوما ويـدعمـنا في ا
إسعاده ونـوجه له التـحيـة على مـا يقـدمه من أجلـنا".وأكـد مروان دا كـوستا
سـتواه احلقـيقي أمام كوت غـربي ظهر  نـتخب ا العب أسـود األطلس أن ا
ــبـاريــات الـوديـة لــشـعــور الالعـبـ ـســتـوى خالل ا ديـفـوار مــرجـعــا سـوء ا
بــاإلرهــاق خـالل مــدة اإلعــداد.وواصل: "كـــنــا األفــضل أمـــام كــوت ديــفــوار
ـباراة األولى (أمام نامـيبيا) كـانت معقدة نافس ا ونـستحق الفـوز رغم قوة ا
: "اآلن أنا ضي في طـريق استـعادة عـافيـتنـا ومسـتوانـا".وأ ورويدا رويـدا 
ــقــبــلـة". ــبـاريــات ا جــاهـز %100 أشــعــر أنــني بــخـيــر وجــاهــز خلــوض ا
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وسدد لكن احلارس كان حاضرا.
وارتـــكب مـــعــز حـــسن خـــطــأ في
الدقـيقة 32 كادت تـونس أن تدفع
ثـــمـــنـه غـــالـــيـــا حـــيـث فـــشل في
الـتــعــامل مع كــرة يـوسـف كـوني
قبل أن يسقط أرضا وتخرج الكرة

إلى ركنية.
وفـي الــدقـــيــقــة 42 تــلـــقى أنــيس
البدري كرة في عمق دفاع منتخب
مــالـي لــكــنه اصـــطــدم بــاحلــارس

لتضيع الفرصة.
وتـخــطى مـاريـجـا  3مـدافـع من
مـنــتــخب تـونس لــكن تــصـويــبـته

مرت فوق العارضة.
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وفي الــدقـيـقـة 48 طـالـب الـنـسـور
بـركــلـة جــزاء بـعــد خـطــأ ضـد طه
يــاســ اخلــنـــيــسي لــكن احلــكم
ــواصــلـة جــوشــوا بــونــدو أمــر 

اللعب.
واستقبل منـتخب تونس هدفا في
الـدقـيـقة 60 بـعـد هفـوة قـاتـلة من

احلارس معز حسن.
ودفع آالن جيـريس مدرب تونس
ـساكـني بـدال من أنيس بـيوسف ا

غربي الى الدور الثاني بعغد فوزه على منتخب كوت ديفوار نتخب ا w ∫ تاهل ا KÞ_« œuÝ« o Uð
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في كأس أ أفريقيا 2019.
في حــ قـال مـحـمـد سـراج الـدين
عضـو مجلس إدارة الـنادي األهلي
ـــنــتــخب ــصـــري: ألف مــبــروك ا ا
ـتع ـغــربي الـشـقـيق أداء راق  ا
ـــنــــتـــخب وروح عـــالــــيـــة هــــو وا
اجلــزائـــري من أفـــضل الـــفــرق في

البطولة حتى اآلن".
وغرد محمد فرج عامر رئيس نادي
ــغــرب أوالً اجلــزائـر ســمـوحــة: "ا
ثــانــيــاً أخــطـــر فــريــقــان يــهــددان
ــصــري في الــوصــول ــنــتــخـب ا ا
نصـة التتويج بـبطولة كأس األ

األفريقية لكرة القدم".
ـصـريـة رنا ـطـربـة ا بـيـنـمـا كـتب ا
ســـمـــاحــــة: "مـــبــــروك لـــلــــمـــغـــرب
غـربي الفوز والتأهل واجلمهور ا
للدور الثاني قدمتم أداء ومستوى

كرويا عاليا".
فــيـمــا عــلق أحــمــد صالح حــسـني
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الــدور الـــقــادم" .أمــا غــيـالن الــشــعاللي
والــذي كــان أفــصل العب في تــشــكــيــلـة
منـتخب تـونس قال: "اسـتوعـبنـا األخطاء
الـتي ارتكبنـاها في مبـاراتنا األولى ضد
أجنـوال كمـا أن األحـداث الـتي عاشـتـها
بـالدنــا جـــعــلت الالعـــبــ يـــتــســـلــحــون
ـــة واالرادة من أجـل حتــقـــيق  بـــالـــعــز
نـــتـــيـــجـــة إيـــجـــابـــيـــة نـــســعـــد بـــهـــا كل

." التونسي
وأضـاف: "قدمنا مباراة طـيبة في اجلملة
وحتـى بعـد قـبـولـنـا هـدفًـا جنـحـنا في رد
الفـعل وحتقيق الـتعادل الـذي يعد نـتيجة
إيـــجـــابـــيـــة امــــام فـــريق مـــنـــظم وقـــوي
حظـوظنـا في التـأهل تـبقى قـائمـة وبحول
الـله سنـمـر إلى الدور الـثـاني  وسيـكون
ــبــاريـــات الــقــادمــة أداؤنــا أفــضـل في ا
ــهـاجم انــطالقـا مـن لـقــاء مــوريـتــانـيــا".ا
ياسـ اخلنيسي اعـتبر هو اآلخـر نتيجة
الـتعادل إيـجابيـة وقال في هـذا الصدد:
"كـنــا مـطـالـبـ بـردة فـعل إيـجـابـيـة امـام
مـالي أردنـا الفـوز لـكـنـنـا لم نـحصل إال
عـلى نقـطة واحـدة لـيس أمامـنا أي خـيار
ــبـاراة إال الــفـوز عــلى مــوريــتـانــيــا في ا
الـقادمة وبحول الـله سنترشح إلى الدور

القادم".

ـكن أن ننـسى حـرارة الطـقس أظهـرنا
أنـــنـــا مـــنـــتــخـب قـــوي بــالـــرغـم أنــنـــا لم
نــفـز".وأضـاف: "أعــتـبـر أنــنـا فــرطـنـا في
ا أننا مررنا بجانب الفوز الذي نقطت 
كان فـي متنـاولنـا إال أن جزئيـات بسـيطة
حـــــالت دون حتـــــقــــيـق  ذلك ظـــــهــــرنــــا
ـباراة ـستـوى طـيب إجـمـاال مـقـارنـة بـا
األولـى ضـد أجنــوال.. عـلــيــنـا أن نــطـويي
ـباراة لنـستـعد لـلقاء مـوريتـانيا صفـحة ا
الـذي سـنـفوز بـه بـحول الـله ونـتـأهل إلى
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أجـمع العـبـو مـنــتـخب تـونس أنـهم مـروا
ـبـاراة التي جـمعـتهم بـجانب الـفوز في ا
ـــالي حلـــســـاب اجلـــولــة الـــثـــانـــيــة من
مـنافـسات اجملـموعـة اخلامــــــسة لـكأس

أ أفريقيا مصر2019.
وقال نـعيم الـسلـيتي في تـصريح لـلموقع
الـرسمي لالحتـاد التـونسي لـكرة الـقدم:
"قدمـنا وجـهًـا طيـبًا لـلمـنتـخب وأردنا من
كل قـلبـنـا إسعـاد الـشعب الـتـونسي وال

معز حسن
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ــديـر الــفـني قـال إبــراهــيـمــا كـمــارا ا
ـنتخب كوت ديفوار إن سبب خسارة
ـغـرب بهـدف نـظيف في األفـيـال أمام ا
أ أفـريـقـيـا بـعض األخـطـاء الـفـرديـة
مـطالبًا بتجديد روح الفريق للتمكن من

التأهل إلى الدور التالي.
ـبـاراة وخـسـر مـنـتـخب كـوت ديـفـوار ا
ــغـرب بـهـدف دون رد في لـقـاء أمـام ا
اجلــولـة الــثــانـيــة من دور اجملــمــوعـات
لـلــمــجـمــوعــة الـرابــعــة بـبــطــولـة األ

اإلفـريقـية مـصر  2019عـلى
  ليـتوقف مـلعب الـسالم
ــــنـــتــــخب رصـــيــــد ا
اإليــفــواري عــنــد

 نقاط.3
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حتـسـر حـارس مـرمى منـتـخب تـونس مـعـز حسن عـلى تـسـبـبه في هـدف مالي خالل
نتـخب (1-1) اول امس اجلـمعـة حلساب ثـاني جوالت اجملـموعة اخلـامسة تعـادل ا
في بطـولة أ إفريقيا 2019.وفشل حارس نسـور قرطاج في الـتعامل مع ركلـة ركنية
ــا من إبــعــادهــا.وعن ذلك قــال مــعـز حــسن خالل حـيـث أدخل الــكـرة فـي شـبــاكه بــدلً
تصـريحـات لـلمـوقع الرسـمي لالحتـاد التـونـسي لكـرة القـدم: "أريـد أن أعبـر عن أسفي
البالغ للهدف الذي قبلته في شباكي حيث أخطات في تقدير مسار الكرة وترددت في

كيفية التعامل معها".
وواصـل: "يـتـعـ عـلــيـنـا إصالح األخــطـاء الـتي وقـعت فـي الـلـقـاء  والــبـحث أكـثـر عن
سـاء ضد مالي التـوازن دفاعـا وهجـوما إذ ال نـنكر أنـنا عـشنـا فترات عـصيـبة هـذا ا
نـتخب تونس في دور اجملـموعات بالـتراجع كثـيرا إلى الوراء".وتـتبقى مـباراة وحـيدة 

أمام موريتانيا بعد تعادل مع أجنوال ومالي بذات النتيجة (1-1). 

إبراهيما كمارا 
نتخب دير الفني  ا

كوت ديفوار

العبو منتخب تونس
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ـسـابـقات الـكـبرى وقـال كـمارا: "في ا
ال يـــوجــــد مـــكــــان لألخــــطــــاء ولـــيس
مـسـموحًـا بـفـــــــقدان الـتـركـيز في أي

حلظة.. 
ـيــزين لـذلك ال يـجب ـتــلك العـبـ 
خـسـارة الــكـرة في أمــــــاكن خـطـيـرة
وأعــتــقــد أنــهم ســـوف يــتــعــلــمــون من
أخـطـائـهم". وأضـاف: "بـطـولـة إفـريـقـيا
مـخــتـلــفـة عن أي بــطـولــة أخـرى فـهي
ا نظن أو أعـتقدنـا لذلك ال بد أقـوى 

من تدارك كل األخطاء".

العب مـنتـخب مـصـر األسبق:
غرب قـدم مباراة كـبيرة "ا
 لــــــعب مــــــواجــــــهـــــة
تكتـيكيـة على أعلى

مستوى 
وكـــــــــــــان األحـق
بــنـقـاط الــلـقـاء
عـن جـــــــــــدارة
واسـتــحـقـاق
بــــــــــرافـــــــــو".
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الــله ومـا شـاء فــعل ربـنـا
يؤخـر لك األحسن إن شاء
الـله".بــيــنـمــا قــال شـريف
إكــــرامي حــــارس مــــرمى
األهــلي: إصــابـــة مــحــزنه
جـداً ألـف سالمه جلـنش

وبإذن الله تعود أقوى".
وغــرد مــحــمــد الــشــنـاوي
حــارس األهـلي ومــنـتـخب
مـصـر: "ألف سالمـة عـلـيك
يــا حـبــيـبي إن شــاء الـله

ترجع أحسن من األول".
في ح نشر محمد عواد
حــــارس اإلســـمــــاعــــيـــلي
تغريدة قـال فيها: "ال حول
وال قـــوة إال بــالـــله ربـــنــا

مــنـتــخـب مـصــر األســبق:
ألـف سـالمـــــــــة حلـــــــــارس
مـــنــتـــخب مـــصـــر ونــادي
الـــزمــالك جـــنش إن شــاء
الــــــلـه تــــــرجع أقــــــوى من

األول".
وأضـــاف: "في اإلصــابــات
ـــة واإلصــرار أهم الــعـــز
سالح لـــعــودتـك ســريـــعــا
للمـلعب وأنت رجل قوي
وسـتعـود بـإذن الـله أقوى
من األول ألف سـالمه يــا
جـــــنـش".وغـــــرد أحــــــمـــــد
حــجـازي مـدافع مــنـتـخب
مـصـر: "ألف سالمـة عـلـيك
يا أبو مالك وإن شاء الله
تــــرجـع أحــــسن من األول
سالمـتك يـا جـنش".ونـشـر
مـحـمـد عـنـتـر العب نـادي
الزمـالك احلـالي: "ستـعود
أحــــسن من األول يـــا أبـــو

تمارا".
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كـــــمـــــا نــــــشـــــر عـــــصـــــام
احلــضـري حــارس مـرمى
مـنــتـخب مــصـر الــسـابق
تـــغــــريـــدة كـــتـب فـــيـــهـــا:
"سـالمــات يــا جــنش قــدر
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حـــــرص عــــدد مـن جنــــوم
ـــصـــريـــة عـــلى الــــكـــرة ا
مـــواســاة مـــحــمـــود عــبــد
الـــرحـــيم جـــنش حـــارس
مـرمى الـفراعـنـة والـزمالك
بــعــد تـــأكــد إصــابــته اول
امس اجلـمــعـة بـقـطع في
وتـر إكيـلـيس وغـيابه عن

دة طويلة. العب  ا
وقـــال إبــراهـــيم ســـعـــيــد
?جنم األهـــلـي والـــزمـــالك
األســـبـق عـــبـــر حـــســـابه
ـوقع "تويـتـر": "سالمات
يـــا جــــنش وبــــإذن الـــله

تعود أفضل من األول".
وأضــاف "خـسـارة كــبـيـرة
ــنــتــخب مــصــر ولــنــادي
الــــزمـــالـك بـــعــــد وصـــوله

ألعلى مستوى".
بـيــنـمـا كـتب العب األهـلي
األســـــبـق شــــريـف عـــــبــــد
الــفـــضــيل تـــغــريــدة قــال
فيـها: "ألف مـليـون سالمة
جلــنش وتــرجـع بــســرعــة
وأحـسن من األول إن شاء
الـله". فـي حـ قـال أحـمـد
صـالح حـــــــســـــــنـي العب

يشفيك يا حـبيبي وتعود
أفــــضل من األول إن شـــاء
الــله".بــيــنــمــا قــال أحــمــد
ـنـعم حـارس عـادل عـبـد ا
ـقـاصـة: ربنـا يـشـفـيك يا ا
أخي إن شــاء الــله تــعـود

أحسن من األول".
فــيـمــا كـتب أحــمـد فـوزي
حـــارس مــرمـى األهــلي

وبـتروجـيت الـسابق:
ألـف مــلــيـــون سالمــة
عليك يا جنش شفاك
الــــلـه وعــــافــــاك وأزاح
عـنك واللـه قلـبي وجـعني
عـــلـــيـك يـــا أخي ال بـــأس
طـــــــهـــــــور بــــــإذن الـــــــله".

عدد من الرياضي والفنان واإلعالمي يتفاعلون مع تلك أ افريقيا بتغريدات عبر موقع التواصل االجتماعي

محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفراعنة 


