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باراة صـري محمد صالح وأحـمد احملمدي سـباق هدافي كأس األ األفـريقية بـعدما سجال هـدفي الفراعنـة ضد أوغندا في الـشوط األول من ا ـنتخب ا أشعل ثنائي ا
ـلعب القاهرة في اجلولة الثـالثة واألخيرة للمجـموعة األولى ببطولة كأس األ األفـريقية التي تضيفهـا مصر. وجنح صالح في توجيه تسديدة التي جرت اول امس األحد 
ن رائعة إلى شـباك احلارس دينيس أونياجنو مـن ركلة ثابتة على حدود مـنطقة اجلزاء في الدقيقة 36 وتبـعه احملمدي بتسجيل الـهدف الثاني من متابعـة رائعة لعرضية أ

Æ45+1 أشرف في الدقيقة
اضية باجلولة الثانية حيث سجال هدفي الفراعنة في الدقيقت  ?25و43 بـاراة ا قراطية 0-2 في ا وقاد الثـنائي صالح واحملمدي منتخب مصر للفوز على الكونغو الد
انويل أوكوي مهاجم من عمر الـلقاء. ورفع صالح واحملمدي رصيد أهدافهما في البطولة القارية إلى هدف بالتساوي مع  5 العبـ وهم مايكل أولوجنا مهاجم كينيا وإ
. ورفع احملمـدي رصيد أهدافـه الدولية إلى 6 أهـداف كمـا رفع صالح رصيد أوغندا وكـارلوس أندريـا العب مدغشـقر ومحـمد ياتارا العـب غينيـا وميكـايل بوتي العب بـن
أهـدافه الدولية مع منتخب مصر إلى 41 هدفا ويـفصله هدف وحيد عن وصـيف هدافي منتخب مصـر عبر التاريخ الراحل حـسن الشاذلي ويتصدر الـقائمة حسام حسن

برصيد 69 هدف.
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أقـــيــمـت أمس األحــد 4 مـــبـــاريــات
ضـمن اجلــولـة الــثـالــثـة واألخــيـرة
حلــــســــاب اجملـــمــــوعــــتــــ األولى
والــثـانــيـة في دور اجملــمـوعـات في
بطولة األ األفريقية التي تنظمها
مـصـر حـالـيـا  وتـسـتـمـر حـتى 19
ـشـاركـة 24 مـنـتـخـبـا ألول تـمـوز 
مرة في تاريخ البـطولة القارية. في
ـنـتـخب اجملـمــوعـة األولى  حـقق ا
ــصـري الـعالمـة الـكـامـلـة وواصل ا
انــتـصــاراته بــالـفــوز عــلى نـظــيـره
األوغــتـدي  0-2أحـرزهــمــا مــحــمـد
صالح وأحـمـد احملـمـدي في مـلـعب
الـقاهـرة الـدولي ليـحتـفظ الـفراعـنة
بصدارة اجملـموعة بـرصيد 9 نقاط
وبـشـباك نـظـيـفة من 3 انتـصارات
ــنـــتــخب األوغـــتــدي في ويـــبــقـى ا
ــركــز الـــثــاني بــرصــيــد 6 نــقــاط ا
ويتأهال سويا الى الدور التالي في

الكان 2019.
وانقسـمت جماهيـر الكرة في رأيها
حـول الالعب مـحـمـد صالح جـناح

نتخب الوطني فهذا يراه متألق ا
أمـول منه وفيما وأخر يراه دون ا
يــلـي يــعـــرض "صـــدى الــبـــلـــد" مــا
أشـــــارت إلـــــيه أرقـــــام "مـــــو" خالل
الـثالث مواجـهات األولـى للـفراعـنة
بـالـبـطـولـة وذلك حـسب مـوقع "هو
ي وجـــاءت أرقــام ســـكــورد" الـــعــا
صالح كــاألتي: لـعب مــحـمـد صالح
270 دقـيـقـة كـامــلـة وهي مـا لـعـبه
ـنـتـخب الـوطـني طـيـلـة الـبـطـولـة ا
حـتى اآلن بنـسبـة مشـاركة 100%
حـصـل خاللـهم عـلى تـقـيـيم مـجـمع
7.49 من 10 كــمـــا ســجل خـاللــهم
هــدفــ وبـحــسب الــتــقــيـيـم يـأتي
ــرتــبـــة الــرابـــعــة بــ صالح فـي ا
العــبي مـنـتـخب مـصـر وذلك خـلـفـا
لـتريـزيـجيه والـشـناوي واحملـمدي
ولــيـكــون تـرتــيـبه الـ21 بـ العبي

البطولة حتى األن. 
وسدد محمـد صالح خالل اللقاءات
الـــثالثــة  15تــســـديــة ومـــحــاولــة
تــهـديف وذلك بـ 7مـحـاوالت خالل
ـــبـــابــوي  5الــكـــونـــغــو لـــقــاء ز

ـقـراطـية و3 فـقط خالل لـقاء االـد
فيما أوغندا بنـسبة جناح   13%  
قـام فقط بـثالث تـمريـرات مفـتاحـية

خالل اللقاءات. 
وســـــقـط مـــــحــــــمـــــد صالح فـي فخ
الـتـسـلل مـرة وحـيـدة خالل مـشوار
مـرات الــفــراعـــنــة فــيــمــا راوغ  5 
بــشـكل نــاجح وذلك بـالــلـقـاء األول
واألخــيـر ووال مــراوغــة صـحــيــحـة
خالل مباراة الكونـغو. ومرر محمد
صـالح تـــمــريـــرات خـــاطـــئـــة خالل
الـــلـــقــاءات في 11 مـــنــاســـبــة ولم
يـتـمـكن من صـنـاعـة أهـداف ولـكنه
جنه في قطع الكرات في 8 تدخالت
عــلى الــرغم مـن إعــفــاءه من الــشق
الهجـومي بشكل تـام بتعـليمات من
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كما فاز منتخب جـمهورية الكونغو
ــبـــابــوي 0-4 في مـــلــعب عــلـى ز
الدفاع اجلوي ليرفع رصيده الى 3
ـركز ـت في ا نـقاط من فـوز وهز
الــثـــالث خـــلف مـــنــتـــخب أوغـــنــدا

الـثاني بـ  4نـقـاط من فـوز وتـعادل
ــبـاوبي في ــة  وأخـيــرا ز وهــز
ــركـز الــرابع بــنـقــطــة واحـدة من ا
تـعادل و 3 هـزائم. وفي اجملـمـوعة
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مبـاريات الـفريـق سويـا كانت هي
ــواجــهــة الــرابــعـــة عــنــدمــا قــلب ا
ــالي تــأخـره بــربـاعــيـة ــنــتـخب ا ا
نـظـيـفـة إلى تـعـادل ثـمـ 4 / 4 مع
ـــنــتـــخب األجنـــولي في افـــتــتــاح ا
مـبـاريـات كـأس أ أفـريـقـيا 2010

التي أقيمت في أجنوال.
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يـتـطلع مـنـتـخبـا الـكـاميـرون وغـانا
ـواصـلـة مـسـيـرتـيـهـمـا في بـطـولـة
كـــأس األ األفــريـــقــيــة والـــتــأهل
ـســابـقـة لألدوار اإلقــصـائـيــة في ا
عنـدما يخـوضان مـنافسـات اجلولة
الــثــالــثــة (األخـــيــرة) بــاجملــمــوعــة
الـســادسـة من مـرحـلــة اجملـمـوعـات
لـــلــبـــطـــولــة الـــقـــــــــــاريــة الـــيــوم
ــــنـــــتــــخب الـــــثالثـــــاء. ويــــواجـه ا
الـكامـيرونـي (حامل الـلـقب) نظـيره
لعب اإلسـماعيلـية فيما البنيـني 
تلـتقي غـانا مع غـينـيا بـيسـاو على
ملعب السويس اجلديد في توقيت
واحـد. ويتـربع مـنتـخب الـكامـيرون
عــلى الــصــدارة بــرصــيــد 4 نــقـاط
مـتـفوقـا بـفـارق نـقطـتـ عـلى أقرب
مالحـــقـــيه غـــانــا وبـــنـــ الــلـــذين
يتساويان في رصـيد النقاط وفارق
ــبــاشــرة ــواجــهــات ا األهــداف وا
فيما يقبع منتخب غينيا بيساو في
قاع التـرتيب برصـيد نقـطة وحيدة.

فـخ الــــــتــــــعـــــادل  1 / 1في كـل من
ـاضـيـتـ أمـام أجنوال ـبـاراتـ ا ا
ومـالي. عـلى اجلـانب اآلخـر حتسن
ـــوريــتــانـي عــبــر ــنــتـــخب ا أداء ا
ــبــاراتــ الــلـتــ خــاضــهــمـا في ا
الـبـطـولـة حيـث خسـر األولى 4 / 1
أمام مـالي بـعد أداء اتـسم بـالرهـبة
فـــيــمـــا كـــان األداء أكـــثـــر ثــقـــة في
ـــبــاراة الـــثـــانــيـــة الـــتي انـــتــهت ا
بــالــتــعــادل مع أجنــوال عـن جـدارة.
وفيما تـخلو صفوف مـوريتانيا من
الـنـجـوم الـكـبـار الـبـارزين أصـحاب
ــشـهـورة تـضم صـفـوف األسـمـاء ا
ــنــتــخب الــتــونــسي الــعــديــد من ا
ــســاكــني الـــنــجــوم مــثل يـــوسف ا
ووهبي اخلزري وغيرهما كما يقود
ــــدرب الـــفــــرنـــسي آالن الـــفــــريق ا
جـيـريس صـاحب اخلـبـرة الـكـبـيـرة
بـالـكـرة األفـريـقـيـة. ويـفـتـقـد نـسـور
ـبـاراة اثـنـ من قـرطـاج في هــذه ا
أبـــرز جنــوم الـــفــريـق هــمـــا غــيالن
الشعاللي لإليقاف بسبب اإلنذارات
ن بن محمد لإلصـابة. ويحظى وأ
نتـخب التونـسي بتفـوق تام على ا
ـــوريـــتـــانـي في ســـجل نـــظـــيــــره ا
ـواجهـات الـسابـقـة بيـنهـمـا حيث ا
التـقـيا  11مـرة سابـقـة فكـان الـفوز
من نـصــيب تـونس في تــسع مـنـهـا
فيـما تعـادل الفـريقان في مـبارات

ي (دور الــســتــة عـشــر) بــعــيـدا عن
ـــعـــقــــدة. ويـــحـــتل احلـــســــابـــات ا
ركز الثاني في نتخب التونسي ا ا
اجملــمـوعــة بـرصــيـد نــقـطـتــ فـقط
وبـفـارق األهـداف فـقط أمـام نـظـيره
ــنــتــخب األجنــولـي الــذي يــواجه ا
ــــالـي (أربع نـــــقــــاط) مـــــتــــصــــدر ا
ــبــاراة الـــثــانــيــة اجملــمــوعـــة في ا
ــقـــابل يـــقــبع بــاجملـــمــوعـــة. في ا
ــركــز ــوريـــتــاني في ا ـــنــتــخب ا ا
األخـيـر بـاجملـمـوعـة بـرصـيـد نـقـطة
واحدة حصدها من تـعادله السلبي
ـــاضــيــة مـع أجنــوال في اجلـــولــة ا
عــلــمــا بــأنه اســتــهل مــســيــرته في
ـة ثـقيـلة 4 / 1 أمام البـطـولة بـهز

مالي.
نتخبات األربعة في هذه وحتظى ا
اجملموعة بـفرص جيـدة للتأهل إلى
الـــدور الــثـــاني بل إن مــعـــظم هــذه
الفرص ستكون بأيدي كل فريق في
ظل تـقـارب رصــيـد مـنـتـخـبـات هـذه
. رتقـبت واجـهتـ ا اجملمـوعة وا
ـنـتـخب الـتـونـسي (نـسور ويـرفع ا
قــرطــاج) في مــبـاراة الــيــوم شــعـار
"حــيـــاة أو مــوت" نــظــرا ألن الــفــوز
يضمن للـفريق التأهل بـغض النظر
ـــبــاراة األخــرى في عـن نــتــيـــجــة ا
اجملـمــوعـة فـيـمـا ســيـضع الـتـعـادل
فرص الـفريق على احملك ويـجعـلها
باراة مرهـونة ليس فـقط بنـتيجـة ا
ـا أيـضا األخـرى في اجملمـوعـة وإ
بــنـــتـــائج بـــاقي اجملـــمــوعـــات أمــا
ـة فـتـعنـي عودة الـفـريق إلى الـهـز
ــبــاراة. وفي بـالده بــعــد انــتــهــاء ا
ــنـتــخب ــقــابل لن يــكــون أمــام ا ا
ـوريـتـاني سـوى خـيـار واحـد هـو ا
ــبــاراة لـلــحــفــاظ عـلى الــفــوز في ا
فـرصــته في الـتــأهل لـلــدور الـثـاني
والــتي سـتــكـون مــرهـونــة بـنــتـائج
اآلخــــــرين. ومـع وجــــــود فــــــرصـــــة
ـوريـتـاني يـنـتـظـر أن لـلـمـنــتـخب ا
واجهـة في غايـة الصـعوبة تكـون ا
ـــنــــتـــخب واإلثـــارة عــــلـــمــــا بـــأن ا
وريتاني نـال دفعة معنـوية هائلة ا
من خـالل الــتــعـــادل مع أجنــوال في
ـاضــيـة لــيــحـرز الــفـريق اجلــولــة ا
الـنـقـطـة األولى له عـلى اإلطالق في
بطـوالت كـأس األ األفريـقيـة التي

يخوضها للمرة األولى.
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ــوريــتــاني ــنــتــخـب ا ويـــخــوض ا
الـبـطـولـة احلـالـيـة دون تـرشـيـحات
قــويــة وهــو مــا قــد يــكــون لـصــالح
الــفـريق نــظـرا لــلـضـغــوط الـهــائـلـة
ـنـتــخب الـتـونـسي الـواقــعـة عـلى ا
خاصة مع فـشل الفـريق في حتقيق
أي فــوز حــتى اآلن حــيث ســقط في

 ôU Ë ≠ Êb

ــنـتـخب مـصـر ـديـر الـفـني  ـكـسـيـكي خــافـيـيـر أجـيــري ا يـواجـه ا
انـتـقـادات حادة من اإلعالم احملـلي بـسـبب ضعف األداء رغم
حصد الـفراعنـة العالمة الـكاملـة في الدور األول لكأس األ
اإلفــريــقــيـة 2019 والــصـعــود إلـى ثـمـن الـنــهــائي. لــكن في
ـكسيـكي بإجنـاز مدرب الفـراعنة ـقابل واحـتفى اإلعالم ا ا
حيـث نشـر موقع "هـيـرالدو دو مـكـسيـكـو" تقـريرا اول امس
األحـد سلط خالله الـضوء عـلى مسـيرة أجـيري مع مـنتخب
مـصر في الـبطـولة. كـما حتـدث موقع "الجـورنادو" عن تـقدم
مصر إلى دور الـ16 بشـباك نظيفة و3 انتـصارات متتالية.
ومن جـانـبه قـال مــوقع "إكـسـيـلـســور" إن مـسـيـرة أجـيـري
مـثـالـية في كـأس األ اإلفـريقـيـة مـشيـدًا بـدور "الفـاسـكو"
ـكسيـكية. وعـنون موقع "هـوراكيرو": كـما تلـقبه اجلمـاهير ا
"مـصر بـقيادة أجـيري إلى األمـام في بطـولة إفريـقيـا" مبرزًا
ــة حـتـى اآلن وعـلـى نـفس عـدم تــلــقي الــفــراعـنــة أي هــز
الطـريق سـار مـوقع "انفـورمـادور". وصعـد مـنتـخب مـصر
إلى دور الستـة عشر بـبطولة األ اإلفـريقية 2019 بعد
تصـدره اجملمـوعـة األولى برصـيد 9 نـقاط عـقب الـفوز
ـقــراطـيـة ـبــابـوي والــكـونـغــو الـد عــلى كل من ز
وأوغـــــــــــــنــــــــــــــدا عـــــــــــــلـى الــــــــــــــتـــــــــــــرتـــــــــــــيـب.

ــنــتـــخب الــكــامــيــروني ــتــلك ا و
احلـظـوظ األوفــر في الـتـأهل حـيث
يكفيه احلـصول على نقـطة التعادل
القتنـاص بطاقة الـعبور لدور الـ16
باراة األخرى دون النظر لنتيجة ا
غــيـــر أن حـــصــد الـــنـــقـــاط الــثالث
ســيــضــعه فـي صــدارة اجملــمــوعـة
لـيــواجه في الـدور الــثـاني صـاحب
ــــركـــز الــــثــــاني في اجملــــمــــوعـــة ا
لعب قبل  اخلامسة يوم اإلثـن ا
اإلسـمـاعــيـلـيـة. وفي حـالـة خـسـارة
ــنــتــخب الــكــامــيــروني فــســوف ا
يتـــــــــع عليه انـتظـــــــــار نتيجة
ـعــرفــة تــرتـيــبه في الــلــقــاء اآلخــر 
اجملـــــــــــمــوعــة حــيث ســيـتــراجع
لـلـــــــــمـركـز الـثـالث حـال فـوز غـانا
على غـينـيا بيـساو وحـينـها سوف
يـتـطـلع ألن يـكون ضـــــــــمن أفـضل
أربــعـة ثـوالث حــتى يـصـعــد لـلـدور

قبل.  ا
ا ينال منـتخب الكاميـــــــــرون ور
الــــوصــــافــــة حـــــــــــتى فـي حــــالـــة
ــبــاراة خــســارته حـــال انــتــهـــاء ا
األخــرى بــالــتــعــــــــــــادل أو حــتى
بـفـوز غـينـيـا بـيــــــــــسـاو عـــــــــلى
غـانا حـيث سـيتـسـاوى حيـنـها في
رصـــيــد 4 نـــقـــــــــــاط مع غـــيـــنـــيــا
ـواجــهـات بــيـســاو لــتـحــــــــــسم ا

وقف لصاحله. باشــــــــرة ا ا

ولكن الـتـعادل لن يـكون لـصالح أي
منهما.
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ـبـاراة الـثـانـيـة بـاجملـمـوعـة وفي ا
ـالي إلى نـقـطـة ـنـتـخب ا يـحـتـاج ا
التـعـادل لضـمان الـتـأهل بعـيدا عن
ـــعـــقـــدة اخلـــاصـــة احلـــســـابـــات ا
ركـز الثالث لكن الفريق بأصحاب ا
يسـعى لـتحـقيق الـفوز عـلى أجنوال
من أجل ضـمــان صـدارة اجملـمـوعـة
ـبـاراة بــغض الـنـظــر عن نـتـيــجـة ا
األخــرى في اجملـمــوعـة بــ تـونس
وموريتانيا. ولم يجد منتخب مالي
قنع / 4 صعوبـة كبـيرة في الفـوز ا
 1على موريتانيا في بداية
مشواره بالبطولة لكن الفريق سقط
ـباراة الـثانـية في فخ التـعادل في ا
أمـــام تــــونس. واآلن قــــد يـــصــــبح
نــسـور مــالي في مــهب الــريح حـال
خسر أمـام فهـود أجنوال غدا إال إذا
كــانت نـــتـــائج بــاقـي اجملــمـــوعــات
لـصـاحله وهــو مـا قـد يـحـسم تـأهل
ـبـاراة الـفــريق حـتـى قـبل خــوض ا
ويـبـقى الـتـركيـز مـنـصـبـا فقـط على
تــرتـــيـب الــفـــريـق في اجملـــمـــوعــة.
الي واألجنولي نتخبان ا والتقى ا
أربع مرات سابقة وحـقق كل منهما
الــفـــوز في مــبـــاراة واحــدة فـــيــمــا
تــــــــعادال في مبارات ولكن أشهر

مجموعة من
مشجعي احد
فرق امريكا

اجلنوبية يرتدون
ازياء مضحكة
في بطولة كوبا

امريكا
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الـثـانـيـة  فاز مـنـتـخب غيـنـيـا على
بـوروندي  0-2 في مـلـعب السالم
ومدغـشقر على نـيجيـريا بالنـتيجة
نــفــسـهــا في مــلــعب االسـكــنــدريـة
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اجلولـة الثـالثة بـبطـولة كأس األ
األفريـقـيـة. وقـدم إيـبـيـنـجي الـشـكر
لالعبـيه الذين جنحـوا في تعويض

مــــبــــاراة كــــبـــــيــــرة الــــيــــوم أمــــام
ــبــابـــوي بــعـــد الــتــغـــلب عــلى ز
ــبــابـوى بــربـاعــيــة نـظــيــفـة في ز
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دير الفني أكد فلورانت إيبـينجي ا
نـتخب الـكونغـو أن العبـيه قدموا

ـركز الثالث نقاط وحلت غـينيا في ا
بــرصــيـد 4 نــقــاط وتــذيل مــنــتــخب
بـورونــدي بـدون رصـيـد مـن الـنـقـاط.
ؤتمر الصحفي بعد وقال روهر في ا
بـاراة: "أردت مـنح الـفرصـة جلـميع ا
ـتواجـدين قد تكـون هناك الالعب ا
بعـض األخطـاء لكـن علـينـا أن نـعمل
قبـلة وأعتقد أن بـاريات ا بجد في ا
الالعــبـ عــلى درايـة بــأهـمــيـة ذلك".
وأضـــاف: "مـن الـــطــــبــــيـــعـي إجـــراء
تعديالت في التشكيـلة فنحن صعدنا
ــبـاراة وال لــلــدور الـتــالي قــبل ا
يــهــمــني الــفــوز بــقــدر تــأهــيل
". وعن هـــــــؤالء الـالعـــــــبـــــــ
مــنـــتــخب مــدغــشــقــر قــال
روهـــر: "مــنـــتـــخب قــوي
تلك دفاعًا منظمًا لم و
يـكن لــديـنـا الــقـدرة عـلى
اخــــــتــــــراقـه إنه فــــــريق

رائع".
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ــديـر ـاني جــيـرنــوت روهـر ا أكــد األ
ـنـتــخب نـيـجـيــريـا أن فـريـقه الـفــني 
يـســتـحق اخلــسـارة أمـام مــدغـشـقـر
مشيرًا إلى ضـرورة العمل بجد خالل
قبلـة. وفازت مدغـشقر على رحلـة ا ا
نــيـجــيـريـا بــثـنــائـيــة دون رد الـيـوم
األحـــد في اجلــــولـــة الــــثـــالــــثـــة من
منافسات اجملموعـة الثانية لتخطف
صـدارة اجملـمـوعـة بـرصـيـد  7نـقاط

فـــيـــمــا جـــاءت كـــتــيـــبــة
النسـور اخلضراء
ـــــــركـــــــز فـي ا
الـــــثــــــاني
برصيد
6
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نـفى ديـنيس أونـيـاجنو حـارس مرمـى منـتخـب أوغنـدا ما تـردد من أنـباء حـول نـقله
ـبـاراة التـي جمـعـت منـتـخب بالده ـسـتـشـفـيـات عـقب خـروجه مـصـابًـا من ا ألحـد ا
صري في اجلولـة األخيرة من مـنافسـات اجملموعة مـساء اول امس األحد بـنظيـره ا
األولى بـــبـــطــولـــة األ األفــريـــقــيـــة. وقـــال أونــيـــاجنــو "أنـــا ســـلــيم ولـم أذهب ألحــد
ــسـتــشــفـيــات ومـا تــردد حــول ذلك غـيــر صــحـيح". وتــابع: "أنــا عـلـى أ اسـتــعـداد ا
بـاراة الـقادمـة وحـراسة عـرين مـنـتخب بالدي فـي دور ثمن الـنـهائي لـلمـشـاركة فـي ا
بـالـبـطولـة". وكـان أونـيـاجنـو خرج مـصـابًـا في الـشـوط الثـاني من الـلـقـاء الـذي انـتهى
بخـسـارة مـنـتـخب أوغـنـدا أمـام منـتـخب مـصـر بـنـتـيـجة  .2-0يـشـار إلى أن مـنتـخب
ـركـز الثـاني بـاجملـمـوعة أوغـندا صـعـد لدور الـ  16من عـمـر البـطـولـة بـعدمـا حـقق ا
ـركـز األول بـرصـيد 6 ـتـصدر بـا ـصـري ا نـتـخب ا األولى بـرصـيد  4نـقـاط خـلف ا
ركـز الثاني في اجملـموعة نتـخب األوغنـدي صاحب ا نـتظر أن يـواجه ا نـقاط. ومن ا

قبل. الثالثة بدور الستة عشر يوم اجلمعة ا

اخلـسـارت من أوغـنـدا ومـصر في
أول مـــبـــاراتـــ مـــشـــيـــرًا إلى أنه
ـــرتــدة اعـــتــمـــد عـــلى الــهـــجـــمــة ا
ـــبــــابـــوي الخـــتــــراق دفـــاعــــات ز

وتسجيل األهداف. 
وكـشف إيـبـيـنـجي أنه أكـد لالعـبـيه
باراة وكأنها أنهم سيلعبون هذه ا
األخــيــرة وعــلــيــهم تــقــد صـورة
ــنـتــخب الــكـونــغـولي. جــيـدة عن ا
وأوضح مـدرب الـكـونغـو أنه وضع
سـيـنــاريـو مـثــالي إلحـراز األهـداف
سـريـعًـا مـسـتغـلـ أخـطـاء حارس
ـرمي مــوجـهًـا الــتـهـنــئـة لالعـبي ا

منتخبه على األداء والفوز. 
وأبــــقـى مــــنــــتـــــخب الـــــكــــونــــغــــو
ـقراطيـة على آمـاله في التأهل الد
لـــــدور الـ 16 مـن بــــــطــــــولـــــة األ
األفـريـقـية 2019  بـالـفـوز الـعريض
ــــبــــابــــوي 0-4 اول امس عــــلـى ز
األحـد في اجلولـة الثـالـثة األخـيرة
من مــنـافــســات اجملــمــوعـة األولى.
وتـقـدم مـنـتـخـب الـكـونـغـو لـلـمـركـز

جيرنوت روهر

فاجآت تطل برأسها في منافسات ا افريقيا ا

الثـالث في اجملمـوعة األولى بـعدما
حـصـد أول 3 نــقـاط له بـالــبـطـولـة
ـبـابـوي لـلـمـركـز بـيـنـمـا تـراجـع ز
األخــيـــر بــرصـــيــد نـــقــطـــة لــيــودع

البطولة رسميا.
من جـانب اخـر أعرب سـيـباسـتـيان
ــنـتــخب ــديــر الــفــني  ديــســابــر ا
أوغـنـدا عن خــيـبـة أمـلـه الـكـبـيـرة
ــة فـريــقه أمــام نــظــيـره بــعــد هــز
صري بهدف نـظيف في ختام ا
مـنـافسـات اجملـموعـة األولى بـكأس

أ أفريقيا. 
ـــؤتـــمـــر وقـــال ديـــســـابــــر خالل ا
ــبــاراة: الـــصــحــفـي الــذي أعــقـب ا
"نحن محبـطون لقد أهـدرنا العديد
من الــفـرص واألهم في كــرة الـقـدم
أن تـسـجل ولكـن لألسف فـريقي لم

يفعل ذلك". 
وأضــاف: "أنـا فـخـور بـفـريـقي لـقـد
يزة لـلكرة األوغندية قدم صورة 
ولـكن مـحــمـد صالح قـتــلـنـا بـهـدف
ـبـاراة". وتـابع: "نحن عـكس سـير ا فلورانت إيبينجي
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حـصل ســيـدريك بــاكـامـبــو العب الـكــونـغـو
ـقـراطــيـة عــلى جـائــزة أفـضل العب في الــد

ـبـابـوي (4/0) اول ـبـاراة الـتي فــاز بـهـا مـنـتـخـب بالده عـلى ز ا
امس األحـد في اجلـولـة الـثالـثـة واألخـيـرة من مـنافـسـات اجملـمـوعة

األولى ببطولة كأس أ إفريقيا 2019.
وأعرب بـاكامـبو عن سـعادته بـالفوز قـائال في تصـريحـات صحـفية
إن االنـتصار مـهم لتـجديـد آمال فريـقه في الصـعود إلى دور الـستة

عشر للبطولة. 
وتـابع: "لعـبنـا ضد مـنتـخب مصـر وأوغنـدا ولم نسـجل أي أهداف
ـزيـد من والـيـوم ســجـلـنــا أربـعـة أهــداف". وأضـاف: "قـمــنـا بـبــذل ا
اجلهد وسـوف نرفع رؤوسنا بعد األداء الطيب الذي قدمناه.. أشكر
زمالئي وسوف أحتفل باجلائزة معهم اليوم". ويحتل منتخب الكونغو
ـركز الثـالث في اجملموعـة األولى برصيد 3 نـقاط وما قـراطية ا الد
زالت لديه فـرصة في الصعود ضمن أفضل 4 منـتخبات حاصلة على

ـركــز الــثـالث لــكن عــلــيه انـتــظــار بـقــيــة نـتــائج اجلــولــة األخـيــرة لـدور ا
اجملموعات.
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بـاراة أمام "ا
تـونس تــبـدو
مثل الـنـهائي
بــــالـــنـــســـبـــة
لــنــا".. هــكــذا
وصــــــــــــــــــــف
كـــوريـــنـــتـــ
مــــارتــــيــــنــــز
ـديـر الفـني ا
لــلـــمــنــتــخب
ـــوريــتـــاني ا
مـبـاراة فريـقه
ـقــررة الـيـوم ا
الـــثالثـــاء أمـــام
نــــــــظــــــــــــيــــــــره
الــــتـــونــــسي في
اجلولـة الـثالـثة
واألخـــيـــرة من
مــــــبــــــاريــــــات
اجملــــمــــوعــــة
اخلامسة في
الـــدور األول
لــــبـــطــــولـــة
كـأس األ
األفـريــقـيـة
(كــــــــــــــــان
(2019
ـقـامـة ا
حــالــيــا
فــــــــــــــي
مــصــر.
ولــــــــكن
ــبـاراة ا
لن تـــكـــون
ـــــــثــــــــابـــــــة
الـــــــنـــــــهـــــــائي
ــــــــنــــــــتــــــــخب
مــوريـــتــانــيــا
فـــــــــحــــــــسب
ــــــــــــــــــا وإ
لـلـمـنتـخب
التـونسي
أيـضا في
ظــــــــــــــــــل
حــــــاجـــــة
الــــفــــريق
ـــــاســـــة ا
إلى الفوز
في لـــقــاء
الـــــــــغــــــــد
لــضـــمــان
الـــــتــــأهل
إلــــــــــــــــــى
الــــــدور
الـثـان
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…—U )« ســــعـــــداء بـــــالــــلـــــعب أمـــــام هــــذه
اجلـمـاهـير ونـوجه الـشـكـر لكل من
ــدرب ــلــعب". وأكــد ا حــضــر إلى ا
الـفـرنـسي أحـقـية مـنـتـخب أوغـندا
بـالــتـأهل إلى الـدور ثـمن الـنـهـائي
ـــركـــز الــثـــاني بـــعـــد احــتـاللــهـــا ا
بـاجملمـوعـة خلف مـصـر برصـيد 4

نقاط.
 وقـال: "راضـون عن مسـيـرتنـا لـقد
حققنا هدفنا بالتأهل وتعبنا كثيرًا
من أجل ذلك وأنـا شخـصيًـا أعتـقد

أننا نستحق". 
وحـــول مـــنــــافس أوغـــنـــدا في دور
الـ16 واحتمالـية مواجهـة كينيا أو
السنغال أضاف ديسابر: "بالنسبة
لـي هي مـــبـــاراة إقــصـــائـــيــة لـــكن
بـالـطـبع األسـهل مـواجـهـة كـيـنـيـا".
ؤتمر باحلديث عن درب ا وختم ا
أونــيـاجنــو حـارس مـرمـى الـفـريق
قائال "لقد تعرض ألنفلونزا وأنهى
ــواجـهــة مــتـأثــرًا بــهـا وتــعـرض ا

لكدمة بسيطة".

لـيخـطف منـتـخب مدغـشقـر صدارة
اجملـــــمـــــوعـــــة بـــــرصـــــيـــــد
74ســـنــــقـــاط مـن فـــوزين
وتـعـادل  يـلـيه مـنـتـخب
ــركــز نــيــجـــيــريــا في ا
الـثـاني بـ 6 نـقـاط من
ـــــة فــــــوزين وهــــــز
ويـتــأهال سـويـا الى
الــــدور الـــثـــاني في
الـــبـــطـــولـــة (ثـــمن
النـهائي) يـليـهما
مــنـتــخب غـيــنـيـا
ركز الثالث في ا
بـ    4 نــــــــقاط
مــن فــــــــــــــــــــوز
وتــــــــــعــــــــــادل
ـــة  ثم وهـــز
بــورونـدي في
ـــــــركــــــــــــــز ا
الـــرابع بــدون
نـــقـــاط من 3 

هزائم.


