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أكد أمـبرويس أويـوجنو مـدافع منـتخب الكـاميـرون أن الرقـصات الـتي يؤديـها جنوم
الفريق ترجع إلى رغبتهم في إنهاء التوتر والقلق لدى بعض الالعب قليلي اخلبرة.
وقال أويوجنو في تـصريحات صحـفية اول امس السـبت: "هذا سالحنا لـلتغلب على
نـقص اخلـبـرة في الـفـريق واكـتـسـاب الـثـقـة الـكـامـيـرون اآلن يـضم عـدد من الـوجوه
اجلـديــدة والـتـي تـشــارك لـلــمـرة األولى فـي كـأس األ األفــريـقــيـة وتــلك الـرقــصـات

تساعدهم على اكتساب الثقة ومن أجل تخفيف الضغط على اجلميع."
ـبـاراة األخيـرة أمام بـن لـلتـأهل في صدارة وأضاف: "احلـظوظ كـبيـرة في الفـوز با

اجملموعة وسنتمسك بذلك."
وتعـادل منتـخب الكاميـرون مع نظيـره الغاني سـلبيًا في اجلـولة الثـانية من مـنافسات

اجملموعة السادسة ببطولة أ أفريقيا.
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تـــــــواصــــــــلـت أصــــــــداء األزمـــــــات
تـوالـيـة في عـالم كرة والـفـضـائح ا
القدم األفريقيـة التي بلغت ذروتها

في النصف األول من عام .2019
واتـسمت الـكرة األفـريقـية مـنذ زمن
طــويل بــالــعــشـــوائــيــة والــتــخــبط
ـتـواصل عـلى مـدار سـنـوات لـكن ا
األشــهــر األخـيــرة شــهــدت أحــداثًـا
شهّـرت بسمعـة القارة الـسمراء في

باقي أنحاء العالم.
وُيلقي  الـضوء على أبـرز الفضائح
ـتعـلـقة بـالـكرة ـثيـرة ا واألحـداث ا
األفريقيـة ومسابقاتـها على النحو

التالي:
u¹bOH « WOMIð W×OC

شـهـدت مـبـاراة إيـاب نـهـائي دوري
أبــطـــال أفـــريــقـــيــا الـــتي جـــمــعت
غربي التـرجي التونـسي بالـوداد ا
ــاضي في نـــهــايـــة مــايــو/ أيـــار ا

واقعة غريبة.
ومع بداية الشوط الـثاني للمباراة
أثنـاء تقـدم التـرجي بهدف دون رد

جنح الــــوداد في تـــســـجـــيل هـــدف
التعادل بعد حوالي 12 دقيقة.

وسُـرعـان ما ألـغى احلـكم اجلـامبي
بــكــاري جـــاســامــا الــهــدف بــداعي
الـتسـلل ليـحتج العـبو الـوداد على
إلـغـاء الـهـدف مـطـالـبـ بـالـلـجـوء

لتقنية الفيديو.
جاء الـرد غريـبًا من جـاسامـا الذي
رفض الــلـجــوء لـتـقــنـيــة الـفــيـديـو
ــغـربي لــيــضـطــر العــبـو الــفــريق ا
ـبـاراة لالمـتــنـاع عـن اسـتــكـمــال ا

بسبب تعنت احلكم.
ومـع مـرور الــوقت بــإصــرار العـبي
الوداد على موقفـهم تب أن تقنية
باراة الفـيديو مـعطلـة منذ بـداية ا
باراة ألكثر من ساعة مع لتتوقف ا
ـغــربي رفض واضح مـن اجلـانـب ا

على استئنافها.
مــــوقف الــــوداد الــــصــــارم أجــــبـــر
ـبـاراة مـســؤولي االحتـاد وطـرفي ا
ـلـعب حملـاولة لـلـنـزول إلى أرض ا
إيــجـاد حل لـكن الــوداد أصـر عـلى
ـبـاراة دون تقـنـية عـدم اسـتـكمـال ا

الفـيديـو. وتلقى جـاسامـا تعلـيمات
ـبـاراة لــيُـعـتـبـر بـضـرورة إنــهـاء ا
الـوداد مـنـسـحـبًــا لـيـحـتـفل العـبـو
الـتـرجي بـالـلـقب قبل أن يـتـسـلـموا
الـكأس في مـلـعب رادس.وبعـد أيام
قلـيلـة خرج االحتـاد األفريـقي لكرة
الــقـــدم "كــاف" بــقــرار يـــعــلن خالله
إعــادة مـبـاراة اإليـاب عـقب انـتـهـاء
بـطـولـة كـأس األ لـيـخـرج رئـيس
الـكـاف أحـمـد أحـمد بـتـصـريـحات
غـريـبـة اعـتـرف خـاللـهـا بـشـكه في

مؤامرة تُدار من خلف ظهره.
 ôUI²Ž«Ë œU

ـــر أســبــوع واحـــد عــلى لم يـــكــد 
مـهزلـة نهـائي دوري األبطـال حتى
خـرجـت تــقـاريــر صــحــفــيــة تــفــيـد
باعـتقـال أحمـد أحمـد في العـاصمة

الفرنسية "باريس".
وتأكد اعتقال رئيس الكاف من قِبل
السلطات الفـرنسية بسبب اتهامه
ـنح في قــضـيـة فــسـاد مـتــعـلــقـة 
إحدى الشركـات حق رعاية االحتاد

مقابل 830 ألف دوالر.

وجاء الـتعـاقد بعـد فسخ الـعقد مع
شـركـة "بـوما" والـتـوقـيع مع شـركة
فرنسـية وهنـاك شبهـة فساد حول
هـذه الـصفـقـة نـظرًا لـوجـود عالقة
وطيـدة جتمع أحـمد أحـمد بـرئيس
الــشـركــة.وجــاء حتــرك الـســلــطـات
الــفـــرنــســـيــة بـــعــد بالغ تـــقــدم به
ـصـري عـمـرو فهـمـي الـسـكـرتـير ا
الـسـابق للـكـاف اتـهم خالله أحـمد
أحمد بـالفساد.واتـهم فهمي رئيس
الـكــاف بــتـقــد رشـوة قــدرهـا 20
سؤول نظير ألف دوالر لبعض ا
شاركة في تلك الصفقة كما اتُهم ا
بــشـراء ســيـارتــ جــديـدتــ عـلى
حــســاب االحتــاد مــقــابل 400 ألف

دوالر.
وبــعـــد ذلـك أفـــرجت الـــســـلـــطــات
الـفـرنسـيـة عن رئيس الـكـاف الذي
ـباشرة توجه بـعد ذلك إلى مـصر 
أعــمــاله خالل بــطــولــة كــأس األ

األفريقية.فضائح أخالقية
ومع بـدايـة الـبـطولـة األفـريـقـية في
احلـــادي والــعــشـــرين من يـــونــيــو
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فـي الــدقــيــقــة 12 ثم ســدد الــكــرة
قـوية بـيـسراه لـكنـهـا مرت بـجوار

القائم مباشرة.
ولعب صامويل أوسـو في الدقيقة
بـــدلًــا من أتــســو فـي تــغــيــيــر 15

نتخب غانا. اضطراري مبكر 
ومع مـرور نـحـو نـصف سـاعة من
ـــبـــاراة  حتـــولـت الـــســـيـــطـــرة ا
ـــنـــتـــخب تـــدريـــجـــيـــا لـــصـــالح ا
الكاميروني الذي عانده سوء حظ
كـبـيـر في الـربع سـاعـة األخـير من
الــشـوط األول لـيـضــيع مـنه أكـثـر

من هدف محقق.
وبـــاغـت الالعـب الـــكــــامــــيــــروني
كـــلـــيـــنــــتـــون مـــوجني احلـــارس
الـغـاني بـتـسـديـدة صـاروخـيـة من
حـدود منـطـقة اجلـزاء إثـر هجـمة
سـريـعـة لألسـود في الـدقـيـقة ?36

لكن احلارس تصدى لها ببراعة.
ورفض احلـــكم االنـــســـيـــاق وراء
ـبـررة مــطـالب أنـدريه آيــو غـيـر ا
بـاحتـسـاب ضربـة جـزاء لغـانا في
الــدقــيــقـة 54 وأشــار بــاســتــمـرار

اللعب.
dŁUŽ kŠ

ـــــــنـــــــتـــــــخب وعـــــــانـــــــد احلـظ ا

ن اجلزاء مـرت بـجوار الـقائم األ
للحارس فابيان فارنول.

وفي الدقيقة 27 كاد منتخب بن
أن يفـتتح الـتسـجيل عـندمـا لعبت
كرة عـرضيـة قابلـها سـتيف موني
بـضـربـة رأس لـكنـهـا مـرت بـجوار

القائم.
ـلعب وانحـصر الـلعب في وسط ا
حــتى جـاءت الـدقــيـقـة  37 والـتي
كــادت أن تــشــهـد تــســجــيل بــنـ
لهـدف التـقدم عـندمـا مرر أديوتي
الــكـــرة إلى ســـتــيف مـــوني الــذي
انطـلق بهـا ودخل مـنطـقة اجلزاء
وســدد كـرة أرضـيـة قـويـة تـصـدى

لها احلارس جوناس مينديس.
ومع بـداية الـشـوط الثـاني تـخلى
مـنـتـخب غـيـنيـا بـيـسـاو عن حذره
الـــدفـــاعي وشـن هـــجــمـــات عـــلى
مــرمـى بــنــ ولــكــنــهــا لم تــشــكل
خــطــورة حــقـــيــقــيــة عـــلى مــرمى

اخلصم.
وجاءت أخطر الفـرص في الدقيقة
وكانت من نصيب بن عندما 75
لــعـــبت ركــلــة حــرة من الــنــاحــيــة
الـيـمـنى من خـارج منـطـقـة اجلزاء
ارتقى إليها ستيف موني وقابلها
بـــضـــربــة رأس لـــكن كـــرته عـــلت

العارضة.
وفي الدقيقة 84 كاد منتخب بن
أن يــسـجل هــدف الـتــقــدم عـنــدمـا
لــعـبت كــرة عــرضــيـة مـن اجلـانب
ن ارتقى إليهـا موني وقابلها األ
بــــضــــربـــــة رأس لــــكن احلــــارس
جـونـاس مـيـنـديس تـألق وتـصدى

للكرة.
ـبـاراة ـتــبـقي مـن ا ومـر الــوقت ا
بدون جـديد ليـطلق احلـكم صافرة
ــبـاراة فــارضـا الــتـعـادل نـهــايـة ا

. السلبي ب الفريق
X¼UÐ ‰œUFð

ـــنـــتـــخـــبـــ وتـــســـابق العـــبـــو ا
الـكــامـيـروني والـغـاني في إهـدار
الــفــرص الـتـي سـنــحت لــهم عــلى
ــبـاراة لــيـتــعـادل مـدار شــوطي ا
الفريقان سلبيا اول امس السبت
في اجلـولـة الـثـانـيـة مـن مـبـاريات
اجملـمـوعـة الـسادسـة بـبـطـولة أ

أفريقيا.
ـبـاراة واقـتـسم الـفـريـقـان نـقـاط ا
ـنتخب الكـاميروني حامل ليرفع ا
الـــلــقب رصــيــده إلى  4نــقــاط في
صدارة اجملـموعـة مقـابل نقـطت

ـنـتـخب الـكـامـيـروني بـرصـيد 4 ا
نقاط.

وفــرض مـنـتـخب بـنـ سـيـطـرته
عـلى مـجـريات الـلـقـاء منـذ بـدايته
وبادر بشن هجمات متتالية بحثا
عن تـسـجيـل هدف مـبـكـر يربك به

حسابات منتخب غينيا بيساو.
ــنـتــخـبـان في ومـع ذلك فـشل ا
تـــشـــكـــيل أي خـــطــورة عـــلى
رمى في أول ربع سـاعة ا
ـدة أي ولم تـشـهـد تـلك ا
ــرمى خـــطــورة عـــلى ا
باستثناء ركلة ركنية
نتخب بـن لعبت
داخـل مـــــنــــطـــــقــــة
اجلـــزاء قـــابـــلـــهـــا
جــــوردان أديـــوتي
بــتـــســديـــدة لــكن
كـرته مـرت بـجـوار

القائم.
وشــهــدت الـدقــيــقـة
فــرصــة خـطــيـرة 19
ـــنــــتـــخب غــــيـــنـــيـــا
بــيـسـاو عــنـدمـا سـدد
مانكـوني كرة قوية
مــن خــــــــــــــــارج
مــــنــــطــــقـــة

  ôU Ë ≠ …d¼UI «

نعم كهربا مرتبط مع أكد مرتضى منـصور رئيس الزمالك أن العب الفريق محمـود عبد ا
النادي بـعقد مدته ثالثة مواسم ولن يرحل إلى األهلي أو أي ناد آخر.وأكد منصور خالل
حـديثه ألعضاء الـزمالك من خالل اإلذاعة الـداخلية بـالنادي أن كـهربا مسـتمر وأن الـلعبة
ـا هو رئـيس الـنـادي.وقـال مـنـصور إنه الـتي يـحـاول األهـلي أن يـلعـبـهـا مـعه لن تـنـجح طـا
خطف عـبـد الـله الـسعـيـد "قـلب األهـلي" كمـا خـطف عـمـرو زكي وأحـمد الـكـأس وهـما في
طريقهـما للتـوقيع لألهلي مؤكـدًا أن إدارة األحمر لن تنـجح في أن يردوا هذا األمر.وحذر
مـنصور كـهربا من الـلعب بالـنار مشـددا على أن عقـد الالعب مع الزمالك مـوثق وصحيح
ـنتخب ولن يجـرؤ أحد عـلى خطفه.وخـتم مرتـضى تصريـحاته باتـهام هـاني رمزي مدرب ا
ـصري وأحـمـد ناجي مـدرب احلراس بـتدمـير العـبي الـزمالك مـحمال األخـير مـسؤولـية ا
إصـابة حـارس األبـيض مـحمـود جـنش بـزيـادة األحمـال الـتـدريبـيـة عـلـيه رغم أنه احلارس

البديل.

الــكـامـيـروني فـي أكـثـر من فـرصـة
متالحـقة في الـدقيـقة 58 ليسـتمر

. التعادل السلبي ب الفريق
ــنـــتــخب الــكـــامــيــروني وأيـــقظ ا
نظيره الغانـي على فرصة خطيرة
في الـــدقـــيـــقــة 75 عــنـــدمـــا ســدد
بـاسـوجـوج الـكـرة قويـة من داخل
مـنـطـقـة اجلـزاء لــكـنـهـا ارتـطـمت

بصدر مينساه لتضيع الفرصة.
دير ودفع جيمس كويـسي أبياه ا
هاجمه الفني للمنتخب الغاني 
اخملـــضـــرم أســـامـــواه جــيـــان في
الــــدقــــيــــقــــة 78 بــــدال مـن كـــوادو

أسامواه.
وسدد واكاسـو مبارك ضـربة حرة
لـلمـنتـخب الـغاني في الـدقيـقة 84
لكـنهـا ارتدت من احلـائط الـبشري

الدفاعي.
ولـعب أوسو كـوابيـنا في الـدقيـقة
بــديـال ألنـــدريه آيـــو وكــاد أن 87
ـسـة يـفـتـتح الـتــسـجـيل من أول 
حـــيث خـــطف الــكـــرة من الـــدفــاع
الـكـامـيـروني وتـقـدم بـهـا بـسـرعـة
بـالغـة حـتى حدود مـنـطقـة اجلزاء
وسـددهــا صـاروخــيــة لـكن الــكـرة

ارتدت من العارضة.
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ـنـتـخب بـن أن اجملـمـوعـة الـسـادسـة بـبـطـولة األ ـديـر الـفـني  أكد مـيـشـيل دوسـايـيه ا
اإلفريـقيـة صعـبة لـلـغايـة لكن الـفريق سـيحـاول بذل قـصـارى جهـده لتـحقـيق افضل نـتائج
ؤتمر الصحفي عقـب لقاء فريقه مع منتخب غـينيا بيساو مساء كنة.وقال دوسايـيه في ا
باراة اول امس السبت: "الـبطـولة صعـبة جـدًا بالنـسبـة لنا وسـنبـذل قصارى جـهدنـا في ا
باراة وكنـا منظم ولـكنهم تفوقـوا علينا بـدنيا وفقدنـا ميزة اللعب قـبلة لم أتوقع سـير ا ا
اجلماعي وواجهـنا بعض الصـعوبات وكانوا واثـق في أنفسـهم جدا".وأضاف: "الصراع
سـتطاع في الـلقاء باراة وحـاولنا الـبقـاء قدر ا البـدني سيطـر على الدقـائق األخيـرة من ا
ـــبــاراة الــقـــادمــة أمــام رغم إرهــاق العـــبــيــنـــا حــقـــيــقــة نـــحن لم نـــفــز وســنـــحــاول في ا
الـكامـيرون".وأوضح: "ال يـوجد وقت كـاف لإلعداد لـلمـباراة الـقادمـة وعلـينـا أن نعـيد لـياقة
الالعــبـ من خالل االســتـشـفــاء ألنـهـا ســتـكــون مـبـاراة صــعـبـة أمــام الـكـامــيـرون حـامل
باراة التي جمعت منتخب بن بنظيره منتخب غينيا بيساو يوم اول امس اللقب".وانتهت ا
السبت في اجلولة الـثانية من اجملموعة السـادسة ببطولة كأس أ أفـريقيا لكرة القدم في
نسـختـها الـثانـية والـثالثون بـالتـعادل الـسلـبي.ورفع منـتخب بـن رصـيده إلى نـقطـت في

ـنـتخب الـغانـي فيـما حـصد مـنـتخب غـيـنيـا بيـساو أول ركـز الثـاني مـناصـفة مع ا ا
ـنــتـخـب الـكــامـيــروني بـرصــيـد أربع نـقــطـة لـه في اجملـمــوعـة الــتي يـتــصـدرهــا ا
نقـاط.ويـلتـقي مـنتـخب بـنـ مع الكـامـيرون يـوم غـدا الـثالثاء في اجلـولـة الثـالـثة

األخيرة فيما يلعب منتخب غينيا بيساو مع غانا في ذات التوقيت.
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في رصيد غانا.
وقـدم الـفـريـقان عـرضـا أقل كـثـيرًا
ــعــهــود وإن مـن مــســتــواهـــمــا ا
سنحت لـكل منهمـا عدة فرص لهز

الشباك.
ـباراة وانـتهى الـشـوط األول من ا
بالتعادل السـلبي بعدما أهدر كل
من الفريق الفرص التي سنحت

نافس. له أمام مرمى ا
وفي الــشـوط الــثــاني لم يــتـغــيـر
احلال كثـيرا وإن تراجع مـستوى
األداء نسبيا رغم الـتغييرات التي
أجـراها الـفريـقـان ليـنتـهي اللـقاء
بالـتـعادل وحـصول كل فـريق على

نقطة واحدة.
ــبــاراة بــأداء وبــدأ الـــفــريــقــان ا
سـريع اتـسـم بـاحلـمـاس والـنـدية
ـنـتـخب الغـاني بـشكل وإن ظـهر ا

أفضل.
ــنــتــخـب الــغــاني فــشل في لــكن ا
ـبــكــرة الـتي اســتـغالل الــفــرص ا
باراة حيث غابت أتيحت له في ا
الــدقــة والــتـــركــيــز عـن هــجــمــات

الفريق.
وتالعب كريسـتيان أتسـو بالدفاع
الكـاميروني خـارج منطـقة اجلزاء

نتخب الغاني يخرج بنقطة ثمينة امام نظيره الكاميروني œUFð‰∫ ا

اجلــــــاري تــــــواصل مــــــســـــلــــــسل
الـفـضـائح والـذي جتـلى بـوضـوح
صري. نتخب ا في قلب معسكر ا
واتُـهم عــمـرو وردة العب مـنـتـخب
مـصـر بـالـتـحـرش لـفـظـيًـا بـإحـدى
الــفــتــيــات عــبـر مــواقـع الـتــواصل
االجـتــمـاعـي قـبل أن تــهـتــز أركـان
ـعسكـر بفـضيـحة جنـسيـة مدوية ا
لالعـب نـــــفــــسـه.وخـــــرجت فـــــتــــاة
ـقـطع فــيـديـو يـدين مـكــسـيـكـيــة 
صري بفعل مش ليقرر الالعب ا
عسكر احتاد الكرة استبعاده من ا
على الفـور.وتدخل العبو الـفراعنة
عـلى رأسـهم مـحـمـد صالح إلقـناع
ــســؤولـ بــضــرورة إعـادة وردة ا
لـــلـــمـــعـــســـكـــر حـــيث طـــالب جنم
ـنـحه فرصـة ثانـية بـعد لـيفـربول 
اإلقــرار بــخــطـــئه.وتــعــرض صالح
التـهامـات عديـدة من عـدد هائل من
اجلـمـاهــيـر عـبـر مــواقع الـتـواصل
االجـتمـاعي لـدعـمه متـحـرش على
حـد وصـفـهم ال سيـمـا بـعـد خروج
ــصـري قــرار رســمـي من االحتــاد ا
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النهائي.في نصف النهائي سيكون
الـفـراعـنـة عـلى مـوعـد مـع مـواجـهة
أخــرى قـــويـــة حــيـث ســيـــصـــطــدم
صري بنظيره اجلزائري نتخب ا ا
مـتصـدر اجملمـوعة الـثالـثة أو كوت
ديفـوار وصيف اجملـموعـة الرابـعة
أو مــــالي مــــتــــصــــدر اجملــــمــــوعـــة
اخلـامــسـة.وفي ربع الـنـهـائي وإذا

السنغال.وفي حالة عدم تأهل ثالث
من اجملــمــوعــة الـثــالــثـة ســيــكـون
الـــفــراعـــنــة عـــلى مــوعـــد مع ثــالث
اجملــمــوعــة الــرابــعــة واألقــرب هـو
جنوب أفـريقيـا.وإذا لم يتأهل ثالث
اجملموعـة فسيـصطدم الـفراعنة مع
ثالث اجملموعة اخلامسة وهو مالم
يــحـسم حــتى اآلن وســيــكــون بـ
ــنـتـخـبـ الـتـونـسي واألجنـولي ا
ولكـل منهـما نـقطـت من مـبارات

وتـبـدو فـرصـة موريـتـانـيا ضـعـيـفة
ركز الثالث لكنها قائمة. الحتالل ا
بـعد نـهايـة مبـاريات ثـمن النـهائي
عقدة حيث ستختفي احلـسابات ا
ســيــكــون الــفـراعــنــة في مــواجــهـة
منـتظرة في دور الـ 8مع الفـائز من
وصيف اجملـموعة الـثانـية وهو في
األغـــــلب مـــــدغـــــشــــقـــــر مع ثـــــاني
اجملــمـوعـة الـســادسـة واألقـرب هـو
غانا التي ستكون حظوظها أفضل
في تــخـــطي مـــدغــشـــقــر وتـــضــرب
مــــوعــــدًا مع الــــفــــراعــــنــــة في ربع
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مع نـهايـة اجلولـة الـثانـية من دور
اجملمـوعات لبـطولة األ األفـريقية
الــتي تـســتـضـيــفـهــا مـصـر حــالـيًـا
وتــمــتــد حـتى 19 يــولــيــو / تــمـوز
ـــــقــــبـل بـــــدأت تــــتـــــضـح مالمح ا

قبلة. مواجهات الفراعنة ا
ـصـري الـتـأهل ـنـتـخـب ا وضــمن ا
لـثمن الـنهـائي بعـدما حـقق فوزين
بابوي والكونغو متتالي عـلى ز
ــصـري ــنـتــخب ا ا ـقــراطــيـة الــد
ســيـــضـــمن الـــتـــواجــد فـي مــلـــعب
باراة الـنهـائية في القـاهرة حـتى ا
حـالــة تــصـدره اجملــمـوعــة أمـا إذا
ركـز الثـاني فـسيـلعب ربع احـتل ا
الــنــهــائـي ونــصف الــنــهــائي عــلى
مــلـعب الــدفــاع اجلــوي.وفي حــالـة
ـــــصــــري في ــــنـــــتــــخب ا تـــــأهل ا
الـصدارة سـيواجه ثـالث اجملمـوعة
الـثـالثـة والـذي سـيكـون في الـغالب
ـنـتـخب الـكـينـي صاحب  3نـقاط ا
والذي تنتظره مواجهة صعبة أمام

أسامواه
جيان

تـونـس".وتـابع: "جـولــة ثـالــثـة مـصــيـريـة في
اجملموعة اخلامسة ستنتهي بخروج منتخب
عربي عـلى األقل نرجـو أال يودع االثـنان".في
ـنـتـخب الـتـونـسي الـسـابق حـ كـتب جنم ا
حــا الــطـرابــلـسي: "?مــبـروك لــلــجـمــاهــيـر
ــوريـتــانـيــة عـلى هــذا الـتّــعـادل اإليــجـابي ا
موريـتـانيـا تُـبقـي على حـظـوظهـا كـاملـة بـعد
ــنـــتــخب الــتّـــعــادل مع أجنـــوال".واخــتـــتم "ا

وريتاني كان جيدًا من الناحية البدنية". ا
في ح قـال خالـد عبـد العزيـز وزير الـشباب
والـريـاضــة الـسـابق:  مــشـاهـدة 3 مـبـاريـات
ل".وتــابع: مــتــتــالــيــة بــدون أهــداف شيء 
"بدأنا بشيلى وكولومبيا فجرًا ثم موريتانيا
وأجنــــوال ثم غــــانــــا والـــكــــامــــيـــرون واآلن
أوروجـواى وبـيـرو  أيـضـاً 0 - 0.فـيـمـا كـتب
صـري نبيل احلـلفـاوي: "كان األسوأ مـثل ا ا
فـنـيًـا في الـبـطـولـة.. ومن الـغـريب أن الـثالث
مـــبــاريـــات انــتـــهت جــمـــيــعـــهــا 0 -0. ثالث

مباريات في يوم واحد بال هدف واحد!!"
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أسـدل الـستـار اول امس الـسـبت عـلى تاسع
أيـام مـنـافـسات بـطـولـة كأس األ األفـريـقـية
الـتي تــسـتـضــيـفـهـا مــصـر حـتى 19 يـولـيـو
ـشـاركـة 24 مـنـتـخـبًـا ألول مـرة في ـقـبل  ا
سـابقـة القـارية.وأقـيمت 3 مبـاريات تـاريخ ا
ضــمن مـنـافــسـات الـبــطـولـة تـعــادل خاللـهـا
مـنـتـخب مـوريــتـانـيـا أمـام نـظـيـره األجنـولي
بــدون أهـداف بــاجملـمــوعـة اخلــامـســة كـمـا
تعـادلت غـانـا أمـام الكـامـيـرون سلـبـيـا ضمن
اجملــمــوعـة الــسـادســة الــتي شــهـدت أيــضًـا
الـتعـادل الـسلـبي ب مـنتـخبي بـن وغـينـيا
بـــيـــســـاو.وتـــفـــاعـل عـــدد من الـــريـــاضـــيـــ
والفنانـي واإلعالمي عـبر موقع التواصل
ــبـاريـات اإلجــتـمـاعـي "تـويــتـر" مع نــتـائج ا
ضمن مـنافـسات الـكان.وكـتب اإلعالمي هاني
حـتـحـوت: "مـبروك مـوريـتـانيـا أول نـقـطة في
تـــاريخ مــشــاركــات أ إفـــريــقــيــا".وأضــاف:
"التـعادل يبـقي فرص الـتأهل التـاريخي لدور
واجهة األخيرة على الـ 16قائمة ويصعـب ا

ســـارت األمــــور بــــدون مـــفــــاجـــآت
ــنـــتــخـــبـــات الــكـــبــرى وتـــأهــلـت ا
صري مواجهة ـنتخب ا سينتظر ا
ــغـــرب مــتـــصــدر صــعـــبــة أمـــام ا
اجملـمـوعة الـرابـعة في تـكـرار لربع
نـهـائي الـبـطـولـة الـسـابـقـة بـيـنـمـا
ســـيـــكــون عـــلى مـــوعــد فـي نــصف
النهائي مع الكاميرون أو نيجيريا.

بكاري جاساما

صري نتخب ا ا

‰UGM «  ™  UOMO

ÃUF « qŠUÝ  ™ UO³O U½

»dG*«  ™ UOI¹d √ »uMł

ÂuO «  U¹—U³

dz«e'«   ™  UO½«eMð

UMH U×¹ r  k(« ∫ÊUOł

  ôU Ë ≠…d¼UI «

باراة خيم التعادل السلبي على ا
التي جمعت منتـخب بن بنظيره
غـينـيا بـيـساو اول امس الـسبت
في اجلـولة الـثانـيـة من اجملمـوعة
الــســـادســة بـــبـــطــولـــة كــأس أ

أفريقيا لكرة القدم.
ـــنــــتــــخـــبــــان في وفـــشـل ا
استـغالل كافـة الفرص
الــتي أتــيــحت لــهــمـا
ــــــــــــرمـى أمــــــــــــام ا
ليـحصل كل منـهما

على نقطة.
ورفع مــنـتـخب
بنـ رصـيده
إلى نـقـطـت
ـــــركــــز فـي ا
الـــــــثــــــــاني
منـاصفة مع
ــــنــــتــــخب ا
الـــــــغـــــــاني
فـيـمـا حـصـد
مــــــنـــــتــــــخب
غينيـا بيساو
أول نــقــطـة له
في اجملــمـوعـة
الـتي يـتـصـدرها
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أبدى أسـامـواه جيـان جنم مـنتـخب غـانا رضـاه عن تـعادل فـريقه
ــبــاراة الــتي جــمــعــتــهــمـا عــلـى مـلــعب أمــام الــكـامــيــرون في ا
اإلسـماعيلـية ببـطولة األ األفـريقية الـتي تستـضيفـها مصر
ــقــبـل.وتــعـادل حــالــيًــا وتــمــتــد حــتى 19 يــولــيــو / تــمــوز ا
الــكـامـيـرون وغــانـا سـلــبـيًـا اول امس الـســبت في اجلـولـة
الـثـانــيـة لـلــمـجـمــوعـة الـسـادســة بـالـكــان لـيـرتــفع رصـيـد
نتخب الكاميرون إلى  4نقاط في الصدارة فيما حصد ا
الـغـاني نـقطـته الـثـانـيـة.وقال جـيـان في تـصـريـحـات عقب
باراة بـحضور مراسل  "منتخب غانا جنح في الظهور ا
بـشـكل قـوي أمـام الــكـامـيـرون لـكن احلظ لـم يـحـالـفـنـا
هم أنـنـا لم نسـتـقبل أي أهـداف وحـافظـنـا علـى نقـطة وا
الـتـعـادل".وأضـاف "فـرصنـا الزالت قـائـمـة لـلـتـأهل لـثمن
قـبلـة أمام غـيـنيـا بيـساو ـبـاراة ا الـنـهائي فـسنـخوض ا
ـنتـظـر أن تشـهد بهـدف الـفوز لـضمـان الـصعـود".ومن ا
اجلـولـة الـثالـثـة واألخـيـرة غـدا الثـالثاء  مـنـافـسـة شـرسة

علـى فرصـة الـتـأهل لدور الـ16 حـيث يـلـتـقي غـانـا مع غـينـيـا بـيـسـاو على
ملعب السويس اجلديد بينما يواجه الكاميرون منتخب بن على ملعب اإلسماعيلية.

لــكـرة الـقـدم يـفـيـد بـإعـادة
الالعب للمعسكر من جديد
واالكــتـفــاء بـإيـقــافه حـتى

نهاية الدور األول.
كما شهد معسكر منتخب
مـــالـي واقـــعـــة غـــريـــبــة
أسـفــرت عن اســتــبــعـاد
آداما نـياني بـعدمـا قام
بـتـصـرف غـيـر أخالقي
ضـــد زمــــيـــله وقـــائـــد
الــــــفـــــريـق أبـــــدوالي

ديابي.
وبــدأت الــواقـعــة بــعـد
ـــالي ـــنــتـــخب ا طـــلب ا

حـالقًـا داخل فــنـدق اإلقـامــة وهـنـا
نــشب شـجــار بـ نـيــاني وديـابي
بعدمـا أراد األخير قص شـعره قبل
اجلـمــيع.تـصـرف ديـابي لم يـعـجب
نـيـانـي مـا أدى في الـنـهـايـة لـقـيام
األخـير بـصـفع قائـده وهـو ما دفع
ـــــالي لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم االحتـــــاد ا
ـعـســكـر كـإجـراء السـتـبــعـاده من ا

تأديبي.
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يجـد أنصـار األسود تـشابهـا كبـيرًا ب اجلـيل احلالي لـلمـنتخب
واجلـيل الـذي حتـصل عـلى وصـافـة أ أفـريـقـيـا فـي نـســـــــــخة
ـباراة تـونس 2004 وخـسر الـلـقب على يـد نســـــور قـرطاج في ا

النهائية.
وجنح الـفـرنـسي هـيـرفي ريـنـارد في مـعـادلـة إجنـاز الـزاكي بادو
ـنـتـخب وحـقق انـتـصـارين عـلى الـتـوالي الـذي أشـرف عـلى ذلك ا

وهو ما لم يحدث منذ مشاركتي 1986 وبعدها 1988.
ـنـتـخب احلـالي إال أن هـنـاك مـفـارقـتـ مـهـمـتـ يـتـشـارك فـيـها ا
ـنتـخب الذي شـارك في دورة تونس فـكالهمـا تمـكن من حسم وا
والي من مـبارتـ فقط دون انتـظار اجلـولة الثـالثة الـتأهل للـدور ا
ـصر يشبه تواجد  واألخيرة.كمـا أن الوضع احلالي لـلمنتـخب ا
تمـامًـا مـنـتخب 2004 إذ حتـضـر جنـوب أفـريـقيـا مـرة أخرى في
لقاء اجلولـة األخيرة وهي مـباراة شكلـية لألسود لـتأم صدارته
ويكفيـه التعادل ليتحصل عـلى هذا األمر.ففي نسخة 2004 جمع
األسود 6 نـقاط من أول مـبارتـ وتعـادلوا مع جـنوب أفـريقـيا في
ـنـافس ـبـاراة الـثـالـثـة وتـصـدروا مـجـمـوعـتـهم لـيـفـرضـوا عـلى ا ا

اخلروج من دور اجملموعات.
ـرة أيـضًـا سـيـكـون الـتـعـادل كـافـيًـا أمـام جـنـوب أفـريـقـيـا وهـذه ا
لـتـأمـ الصـدارة كـمـا قد يـتـسـبب مـرة أخرى في إقـصـاء األخـير
ومـغـادرته لـلـكـان من دور اجملـمـوعـات حـال فـوز كـوت ديفـوار في

باراة األخرى على ناميبيا. ا


