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أســــدل الـــســــتـــار عــــلى مــــرحـــلـــة
اجملــمـــوعــات بــبــطــولــة كــأس أ
أفريقيا بتأهل 4 منتخـبات عربية
إلى ثــمـن الــنــهــائـي وهي مــصــر
ـــغــــرب وتـــونس واجلــــزائـــر وا
بـيـنـمـا أخـفــقت مـوريـتـانـيـا الـتي
شـاركت للـمـرة األولى في الـتأهل.
ويشهد ثمن النهائي البطولة التي
تـضـيــفـهـا مـصــر عـدة مـواجـهـات
ـكن الــتـكـهن بـهـويـة سـاخـنـة ال 
الـفـائز بـهـا من بيـنـها 5
نـــهـــائـــيـــات لـــنـــسخ
ســــــــابــــــــقــــــــة في
البطولـة بينهم
 3نـــهــائــيــات
كـــــانـت بـــــ
نــيــجــيــريــا
والكاميرون
ـــــــــا . ور
تـــــســــــنح
الـــفــرصــة
للـمنـتخب
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شهـدت فعـاليـات الدور األول في بـطولـة ا افريـقيا  36 مبـاراة بواقع ست مـباريـات في كل مجـموعـة انتهت 26 منهـا بالـفوز وعـشر مـباريـات بالـتعادل.
قارنة هذا العدد من األهداف مع األهداف التي واهتزت الشباك 68 مرة بتوقيع 57 العبا حيث سجل 11 العبا هدف وأحرز 46 العبا هدفا واحدا. و
ـاضيـة عام 2017 باجلـابون (52 هدفـا) يـبدو الـعدد أكـبـر في النـسـخة احلـالـية. لـكن الواقـع يؤكـد أن الدور األول في شهـدهـا الدور األول في الـنـسخـة ا
باراة الـواحدة مقابل 89ر1 تـوسط تهديف بلغ 17ر2 هدف في ا ـاضية كان أكثـر تهديفـا حيث سجلت األهداف الـ 52 في 24 مباراة فقط  النسخة ا
باراة الـواحدة بالدور األول في هـذه النسخـة علما بأن خـمس مباريات فـقط في البطولـة احلالية انـتهت بالتـعادل السلـبي. وكان منتـخبا اجلزائر هدف في ا
ومالي هما األعلى تهديـفا برصيد ستة أهداف لـكل منهما وتليـهما منتخبـات مصر ومدغشقر والسـنغال وكوت ديفوار برصـيد خمسة أهداف. ورغم ظهور
العـديـد من اإلنذارات في الـدور األول اقـتصـرت حاالت الـطـرد على ثالث بـطـاقات حـمراء فـقط كـانت أولهـا لـلغـاني جـون بوي أمـام بنـ وتاله كـريسـتوف

ندواروجيرو العب بوروندي في مباراة غينيا والكيني فيلمون أوتينو ضد السنغال.
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تـأهل مـنـتـخب الـبرازيـل إلى نـهائي
ه كوبـا أمريـكا بـعد فوزه عـلى غر
األرجـنـتـيـني بـهـدفـ دون رد فـجـر
امـس األربـــعـــاء في الـــدور نـــصف
النهائي من الـبطولة. وأحـرز ثنائية
الـسيـلـيسـاو جـابريل خـيـسوس في
الدقيقة 19 وروبيرتو فيـرمينو عند
الدقـيقة 71. وبذلك يـواصل ليـونيل
ـنـتخب األرجـنتـيني مـيسي قـائد ا
ــســتــوى الــدولي مع فــشــله عــلـى ا
الــــتـــاجنـــو إذ أخــــفق مــــجـــددا في
الـتــتـويج بــلـقب قــاري مع مـنــتـخب
ــــنـــتــــخب بالده. وأجــــرى مــــدرب ا
الـــبــرزيــلي تـــيــتي تــعـــديــلــ عــلى
تــشـكــيــلــته األسـاســيــة الــتي فـازت
بـركالت التـرجـيح على الـبـاراجواي
في ثـمن الـنـهائي فـعـاد كـاسيـمـيرو
من اإليــــقـــاف لــــيـــقــــوم بـــدور العب
ـتـأخر بـدال من أالن ولعب الوسط ا
ألـيـكس سـانـدرو في مـركـز الـظـهـيـر
األيسـر على حسـاب فيلـيبي لويس.
قـابلـة لم يـجر مدرب في النـاحيـة ا
ـــنـــتـــخب األرجــــنـــتـــ لـــيـــونـــيل ا
ســكـــالــوني تـــغــيــيـــرا واحــدا عــلى
تـشــكـيـلــته األسـاســيـة الــتي هـزمت

فـــنــزويال  0-2فـي ثــمن الـــنـــهــائي
فــتــكــون خط الــهــجــوم من الــثالثي
لـيونـيل ميـسي وسـيرجـيو أجـويرو

والوتارو مارتينيز.
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شهـدت الدقـائق العـشر األولى جس
نبض من كال الفريـق قبل أن يبدأ
ــنــتــخب األرجــنــتــيــني مــســلــسل ا
الفـرص من قبل تسـديدة صـاروخية
من لـيانـدرو بـاريديس عـلت عـارضة
مـرمى الـبـرازيل بـقـلـيل فـي الـدقـيـقة
12. جاء الرد البرازيـلي في الدقيقة
19  عنـدمـا استـخلص داني ألـفيش
ـرر الــكـرة قــبل أن يـراوغ رقــيـبه و
إلى روبـرتـو فـيـرمـيـنـو في الـنـاحـية
اليمنى فأرسل األخير كرة "مقشرة"
إلـى جـــابـــريـــال خــــيـــســـوس الـــذي
أودعها الـشباك بـسهولـة من مسافة
قـريـبـة. وبـعـد سيـطـرة سـلـبـيـة على
الكـرة حصلت األرجـنت عـلى ركلة
حـرة نــفـذهـا مــيـسي نــحـو مـنــطـقـة
اجلـزاء وتــابــعـهــا أجــويــرو بـرأسه
لـــتـــرتـــد الـــكــرة مـن الـــعــارضـــة في
الـــدقــيـــقــة 30 ووقف قـــلب الـــدفــاع
الــبــرازيــلي تــيــاجــو ســيــلــفــا أمــام
تــسـديــدة أجـويــرو اثـر تـمــريـرة من

مـيسي فـي الدقـيـقة 36 حتسن أداء
مـيسـي قلـيال لـيمـر من أمـام ألـيكس
ســانـدرو ويــسـدد كــرة ابـتــعـدت عن
القائم البعـيد في الدقيقة 38 وأبعد
دافع األرجنتيني خوان فويث قبل ا
ــرمى في أن يــنـــفــرد إيـــفــرتــون بـــا

الدقيقة 42.
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وأجــــرت الـــــبــــرازيل تــــبــــديال بــــ
الـشــوطـ بــإشــراك ويـلــيـان مــكـان
إيـفرتـون وهـددت األرجنـتـ مرمى
مـضـيـفـتـهـا في الـدقـيـقـة 50 عـنـدما
تـلقى مـارتـينـيز الـكـرة على مـشارف
منـطقة اجلـزاء ليـسدد بيـسراه لكن
احلـارس الـبـرازيـلي ألـيـسـون بـيـكـر
سـيــطــر عـلى مــحـاولــته بــسـهــولـة
وبعدهـا بدقيقـت هيأ مـيسي الكرة
لــزمــيــلـه رودريــجــو دي بــول الــذي

رمى.  أطاح بها فوق ا
وســنــحت فــرصــة مــرتــدة خــطــيـرة
لــلـبــرازيل في الــدقـيــقـة 56 عـنــدمـا
راوغ جــيــســوس من أمــامه قــبل أن
ـرر بــيــنـيــة قـصــيـرة إلـى فـيــلـيب
كــوتــيــنــيــو الــذي ســدد بـعــيــدا عن
ـرمى بــعـد مـضـايـقـة فـويث ثم رد ا
الـــقـــائـم مـــحـــاولـــة من مـــيـــسي في

الدقيقة 57 ليدحل بعدها أنخل دي
مـاريـا إلى تـشـكيـلـة األرجـنـتـ بدال

ماركوس أكونا. 
ــــــــدافع وأرغــــــــمـت اإلصــــــــابــــــــة ا
مـــاركــيـــنـــيـــوس عــلـى اخلــروج من
تـشــكـيــلـة الــبـرازيل لــيـدخل مــكـانه
جــواو مــيـرانــدا واحــتـسـب احلـكم
ركلة حرة لألرجنـتيني على بعد 25
ــرمى نــفــذهــا مــيــسي يــاردة من ا
بـإحـكـام لــكن ألـيـسـون كــان مـغـلـفـا
للـزاوية لـيمسـك بالكـرة في الدقـيقة
ـــنــــتـــخب 66. وأجــــرى بـــعــــدهـــا ا
األرجنـتينـي تبديـله الثـاني بإشراك
جـيــوفـانـي لـو ســيـلــسـو مــكـان دي
بــول. ومن هـجـمـة خــاطـفـة انـطـلق
خـيــسـوس بــالـكــرة سـريــعـا وراوغ
زمـيله في مـانشـستـر سيـتي نيـكوال
أوتـامــنــدي بــبــراعــة قـبـل أن يـضع
الـــــكــــرة عــــلى طــــبـق ذهــــبي أمــــام
فـيرمـيـنو الـذي أودعـها الـشـباك في

الدقيقة 71.
لـعب ليدخل وخرج خـيسـوس من ا
بــدال مــنه أالن وأجــرت األرجــنــتـ
تبديلها األخير بدخول باولو ديباال
مـكـان نـيكـوالس تـاجـليـافـيـكو دون

أن يتغير احلال.
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مــبــكــرا حــيث اشـــتــمــلت قــائــمــة
ـنـتـخـبات ـتـأهـلـ عـلى جـمـيع ا ا
الـتي سـبق لـهـا الـتـتـويج بـالـلـقب.
ــنــتــخــبـات الــتي وكــانت مــعــظم ا
ودعت البطولة من الدور األول من
توسط ـستـوى ا الفـرق صاحـبة ا
تـواضع على الساحة أو التاريخ ا
ـــفــاجــأة اإلفــريـــقــيــة. وتـــمــثــلت ا
ـسـتـوى الـكـبـيـرة احلـقــيـقـيـة في ا
ـتـمـيـز الـذي ظهـر عـلـيه مـنـتـخب ا
مـــدغــشــقــر وتــصــدره اجملــمــوعــة
الــثـانـيـة عـلى حـسـاب فـريق عـريق
ـنـتـخب الـنـيـجـيـري الـفـائـز مـثل ا
بــالـلـقب ثالث مـرات سـابـقـة. وكـان
ــــنـــتــــخـب األجنـــولـي هــــو أبـــرز ا
ـنـتـخـبات الـثـمـانـيـة التي ودعت ا

البطولة من الدور األول.
ــنـــتــخــبــات ورغـم تــأهل جــمـــيع ا
الـكبـيـرة إلى الـدور الثـاني كـشفت
فـعــالــيــات الـدور األول عـن تـراجع
مـــســـتـــوى الـــعـــديـــد مــنـــهـــا رغم
امـــتالكـــهـــا ذخــيـــرة من الالعـــبــ
ـصري نـتـخب ا الـبـارزين. ولـفت ا

بعدما التقيـا مرة وحيدة بالبطولة
بـــدور اجملــمـــوعــات 1998 والــذي
انتهى بفـوز غينيا (0-1). ويواجه
ـــغــربي الـــذي أحــرز ـــنــتـــخب ا ا
الكأس عام 1976 نظيره الـبنيني.
ويُـعـد هـذا هـو الـلـقـاء الـثـاني بـ
ـنتـخبـ في أ أفريـقيـا بعـدما ا
فـــــــاز أســــــود األطــــــلس (0-4) في
ــواجــهــة الــوحــيــدة الــتي جــرت ا
بـيــنـهــمـا في مــرحـلـة اجملــمـوعـات
لـنـســخـة الـبــطـولـة عـام 2004 في
تونس. ويـلتـقي منـتخب مالي مع
سـابقـة عامي كوت ديـفوار بـطل ا
1992 و2015. والتقى الفريقا في
أ أفريـقيا 4 مرات حـقق خاللها
منتخب كوت ديفوار 3 انتصارات
مـقـابـل تـعـادل وحيـد فـيـمـا أخـفق
مـنتـخب مالـي في حتقـيق أي فوز.
وكـــانت أشــــهـــر وأهم مــــبـــاريـــات
نتخب عـندما التقيا في نصف ا
نـهــائي عـام 2012 وانـتــهى بـفـوز
األفـيال (0-1) لـكـنه فشـل في حمل
الـكـأس بـخسـارته أمـام زامـبـيا في
نـهائي الـبـطولـة. ويـواجه منـتخب
الــسـنــغـال الــسـاعي لــنـيل الــلـقب
لـلـمـرة األولى في تـاريـخـه نـظـيره
األوغـنــدي في أول لـقـاء بــيـنــهـمـا
بأ أفريـقيا. وينطـبق األمر نفسه
عــلى لــقــاء مــدغــشــقــر ومــنـتــخب
قراطية; حيث تعتبر الكونغو الد
ـواجهـة األولى بـينـهـما هـذه هي ا

في أ أفريقيا.
ويــصل أنـدري راجــولــيــنــا رئـيس
جــمـهــوريـة مــدغـشــقـر مــسـاء يـوم
ــقـبل عــلى مــ طـائـرة اجلـمــعـة ا
خـاصـة إلى مطـار بـرج الـعرب مع
ـــديــــنـــة ــــســـتــــوى  وفــــد رفــــيع ا
اإلسكنـدرية وذلك حلضـور مباراة
مـــنـــتــــخب بالده أمـــام مــــنـــتـــخب
ــقـراطـيـة. ويـلـتـقي الـكـونـغـو الـد
مــنــتــخـب مــدغــشــقـــر مع نــظــيــره
قـبل على الـكونـغولي يـوم األحـد ا
ملعب اإلسـكندرية ضـمن مباريات
دور الـسـتـة عشـر من بـطـولـة كأس
األ األفريقية. وسيـقيم راجولينا
مع الــفــريـق في أحــد فــنــادق بــرج
العرب ثم يـعقد جلـسة مع اجلهاز
الـــفـــني والالعـــبــ حلـــثــهـم عــلي
حتــــقــــيـق إجنـــاز جــــديــــد في أول
مـشــاركــة لـلــمــنـتــخب بــالـبــطــولـة
القاريـة. يذكر أن مـنتخب مـدغشقر
تــصـدر اجملــمــوعـة الــثـانــيــة الـتي

ـتـلك 3 ألـقاب الـنـيـجـيـري الـذي 
في البطولة في الثأر من اخلسائر
الــــتي تــــلـــقــــاهــــا أمـــام نــــظــــيـــره
الكـاميـروني في النهـائيـات الثالثة
الـتي جرت بـينـهمـا. وكان النـهائي
األول بـينـهمـا في نسـخة الـبطـولة
عام 1984 بكـوت ديـفوار وانـتهت
بـفـوز مـنـتـخب أســــود الـكـامـيرون
(1-3) ليتوج األسود بـاللقب للمرة
األولى في تاريـخه آنذاك. وجتدَّدت
نـتخبـ في نهائي واجـهة ب ا ا
ـــســابـــقـــة الـــتي جــرت نـــســخـــة ا
ــغــرب عــام 1988 وحـــســمــهــا بـــا
ـنتـخب الكـامـيروني لـصاحله من ا
جـــديــد إثـــر فــوزه (0-1) جــاء من
ركـلـة جـزاء لـيحـرز لـقـب الـبـطـولة
الـثــانــيـة. وبــعـد غــيـاب  12عــامًـا
نـتـخـبـان بـنـهـائي نـسـخة الـتقـى ا
 2000الـتي اسـتضـافـتهـا غـانا مع
نــيــجــيــريـا لــتــواصل الــكــامــيـرون
تــفــوقــهـا وتــفــوز بـالــلــقب الــثـالث
بـالــفـوز (0-4) بــركالت الـتــرجـيح
عـــقب انــتـــهــاء الــوقـــتــ األصــلي
واإلضافي (2-2). كـمـا يـشـهـد ثمن
الــنـهــائي صـدامًــا آخــر بـ غــانـا
وتــونس. وسـبق لــلــمـنــتـخــبـان أن
الـــتـــقـــيـــا في نـــهـــائي عـــام 1965
والـــذي انـــتـــهى بـــفـــوز الـــنـــجـــوم
الـــــســـــوداء (2-3) بـــــعـــــد الـــــوقت
اإلضـافي لـتــحـتـفظ غـانــا بـلـقـبـهـا
الـثـاني عـلى الـتوالـي بالـبـطـولة
ـبـاراة آنــذاك. وبـخالف تــلك ا
الــتـــقت غــانـــا وتــونس في 6
مبـاريات بـأ أفريـقيـا حقق
خاللـــهـــا مـــنــتـــخـب غـــانــا 5
انــتـصــارات كـان آخــرهـا في
دور الـــثــمـــانــيـــة عــام 2012
عنـدما فاز (1-2) بينـما عجز
مــنـتــخب تـونس عـن حتـقـيق
أي انـــتـــصـــار. وســــيـــلـــتـــقي
مــنـــتــخب مــصـــر مع جــنــوب
أفـريـقـيـا في مـواجهـة سـتـعـيد
إلى األذهـان لقـاءهـما في نـهائي
1998 بــبـوركــيــنـا فــاســو الـذي
انتهى بـفوز الفـراعنة (0-2). وكان
ـنـتـخـبان تـواجـهـا أيـضًا في دور ا
اجملموعات بنسخة 1996 بجنوب
أفـريـقيـا حـيث فـازت مـصر (1-0).
كما تـشهد مـواجهات ثـمن النهائي
لـــقـــاءات ال تـــقل ســـخـــونــة; حـــيث
يلتقي مـنتخب اجلزائـر مع غينيا
في ثـاني لـقاءاتـهـما بـأ أفـريقـيا
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 وجه أندريه أيـو العب منتخب غـانا الشـكر لزمالئه بعـد الفوز عـلى غينيـا بيساو
0-2 ضـمن مـباريـات اجلولـة الثـالـثة لـدور اجملمـوعات بـبـطولـة كأس أ أفـريقـيا
ـبـاراة "أشـكـر الـفـريق عـلى اول امس الـثالثـاء. وقـال أيـو في تـصـريـحـات عـقب ا
األداء الكـبير الذي قدموه ونسعى بقوة للمـنافسة على اللقب". وأضاف "حضرنا
ـنتـخب الـغاني إلى دور إلى مـصـر للـمـشاركـة في الـبطـولـة والفـوز بـها". وتـأهل ا
السـتة عشـر بعـدما تصـدر اجملمـوعة السـادسة بـرصيد 5 نـقاط بـفارق األهداف

نتخب الكاميروني الوصيف. عن ا

ــــــتــــــذبـــــذب األنــــــظـــــار بــــــأدائه ا
ـــــتـــــواضع فـي الــــعـــــديـــــد من وا
الــفـتــرات وهـو مــا ظــهـر بــصـورة
واضحة للـغاية في مبـاراته الثالثة
باجملـموعـة أمام نـظيـره األوغندي
الذي كان األفضل تماما على األقل
في الــشـــوط األول وعـــانــده احلظ
كـثـيـرا قبل أن يـحـرز مـحـمد صالح

هدف التقدم. 
نـتـخـب التـونـسي كـمـا لم يـظـهـر ا
توقع سـتوى ا (نسور قـرطاج) با
وتأهـل للـدور الثـاني برصـيد ثالث
ــــنــــتــــخب نـــــقــــاط فــــقط. وكـــــان ا
اجلــزائــري (اخلــضــر) هــو األكــثــر
إبــهـارا حــيث قـدم ثالث مــبـاريـات
قـويـة وتـغـلب بـجدارة عـلى كـيـنـيا

والسنغال وتنزانيا. 
ـنــتــخب اجلـزائــري األكــثـر وبــدا ا
اكــتـمــاال في الــصــفــوف واألفـضل
ــنــتــخــبــات جــاهـــزيــة من بــاقي ا
ـــرشح األبـــرز لــلـــفــوز لــيـــصــبح ا
بـــــالـــــلــــقـب إال في حـــــال تـــــراجع

مستواه.
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حـرص باسـيـرو كـاندي مـدرب مـنـتخـب غيـنـيـا بيـسـاو لـكرة الـقـدم عـلى توجـيه الـشـكر
لالعـبي فريـقه رغم خروجهم من بـطولـة كأس أ أفريـقيا من دور اجملـموعات. وودع
مـنتـخب غـيـنـيـا بـيـسـاو مـنافـسـات الـبـطـولـة اول امس الـثالثـاء عـقب خـسـارته أمام
ـنتـخب الـغاني (0 / 2) في اجلولـة األخـيـرة من مـنافـسـات اجملـموعـة الـسـادسة ا
باراة :"في ؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية ا بالبطولة. وقال باسيرو خالل ا
ـنتخب الغاني ومديره الفني على الفوز والتأهل ونشكر الالعب البداية أهنيء ا

عـلى مشـاركتـهم في البـطولـة وسعـيهم إلى الـتعـبيـر عن أنفـسهم خـالل البـطولة".
ـباراة لـعبنـا بشـكل جيـد وكان بإمـكانـنا خطف وأضاف :"في الـشوط األول من ا
هـدف ولعـبـنا عـلى اخلـروج بالـشـوط األول بنـتـيجـة الـتعـادل وتغـيـرت األمور في
باراة تذهب في الشوط الثـاني حدثت بعض األخطاء وكلفتـنا هدف وهو ما جعل ا
باراة اجتاه الفريق الغاني ". واختتم تصريحاته قائال :"لعبنا بنفس خطتنا طوال ا

باراة وكنا نواجه منافسا قويا".  خطأ الهدف األول كلفنا خسارة ا
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ضــــمت نـــيــــجـــيــــريـــا وغــــيـــنــــيـــا
وبوروندي بـرصيد 7 نقاط حيث
فـــاز عــلى كل من بــورونــدي (1-0)
ونيـجيـريا (0-2) بيـنمـا تعادل مع

غينيا (2-2). 
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عـلى عـكـس الـعـديد مـن الـتـوقـعات
الــتـي ســبــقت الــبـــطــولــة لم يــكن
شاركة في نتخبات ا لزيادة عدد ا
كـأس األ اإلفريـقـيـة (كان 2019)
تـأثـيـر سـلـبي مـلـمـوس عـلى حـجم
اإلثارة والندية. وساهم في ارتفاع
ــســتــوى عــمـــلــيــة احلــســابــات ا
ـعقـدة الـتي سيـطـرت على مـعظم ا
اجملمـوعات خالل اجلـولة الـثالـثة
من مـباريـات الـدور األول ال سيـما
مع احلـــاجـــة إلى حتـــديـــد أفـــضل
أربــعــة مــنــتــخــبــات من أصــحــاب
ــركــز الــثــالث. وكــان لــتــأهل 16 ا
مـنــتـخــبــا إلى الـدور الــثـاني دور
كـــبـــيـــر في خـــلــو الـــدور األول من
ـفــاجـآت الـثـقــيـلـة الـتـي تـتـعـلق ا
نتـخبات الـكبيرة بخـروج أي من ا
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هاجم لـيونيل مـيسي جنم مـنتخب
األرجــــنـــتــــ احلـــكـم اإلكـــوادوري
رودي ألـبـرتـو زامـبـرانـو الذي أدار
مــبـاراة الـتــاجنـو والــبـرازيل. وقـال
مـيـسي خالل تــصـريـحـات نــقـلـتـهـا
شــــبــــكـــة "Fox sports لــــقــــد جلـــأ

احلـكـام كـثيـرا لـتـقنـيـة الـفار
في هــذه الـبـطــولـة لـكن مـا
حدث في مـباراة األرجـنت

ــــثـــابـــة والـــبــــرازيل كـــان 
هـــراء". وواصل: "لـم يـــلـــجـــأ
احلـكم لـلـفـار وكـنـا نـسـتـحق
ركــلــتي جــزاء إحــداهــمــا قـبل
الــــهــــدف الـــثــــاني لــــلــــبـــرازيل
مــــبــــاشــــرةً في وجــــود دفــــعـــة

واضحـة ضد أوتـاميـندي". وأضاف
أيقـونة بـرشلـونة: "أتـمنى أن يـكون
ــيـبـول هــنـاك مــوقف قـوي مـن كـو
(احتــاد أمــريـكــا اجلــنــوبــيــة لــكـرة
الــقــدم) ضــد هـؤالء احلــكــام الـذين
لعب عن يتسببون في عدم توازن ا
طريـق االنحـياز لـفريق.. لـكن أعتـقد
ا أقـوله ألن البرازيل أنه ال طائل 
تــتــحـــكم في شـــؤون هــذا االحتــاد
فـــاألمـــر مــعـــقـــد". وتـــابع "احلـــكــام
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ــــة وفـي حــــالــــة تــــصــــدر الـــــهــــز
اجملمـوعة. ال ألتـفت للكالم الـسلبي
حـــتى ال يـــؤثـــر ذلك عـــلى فـــريــقي.
هـنــاك أشـخــاص ال يـركــزون سـوى

ــــرمى فـــــقط بـل األهم الــــوصـــــول 
ـــنــــافس وتــــســـجــــيل األهـــداف". ا
وتـابع: "نـتـعرض النـتـقـاد في حـالة
الفوز وفي حالة التعادل وفي حالة
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ـدير درب كـواسي أبـيـاه ا يـشـعـر ا
نتـخب غانا بـالغضب جتاه الفـني 
االنـــتــــقــــادات الــــتي تـالحــــقه رغم
اجملـهــود الـكــبـيــر الـذي يــقـدمه مع
الـــبالك ســتـــارز مــبــديـــا ســعــادته
بالـتأهل لـدور السـتة عشـر ببـطولة

كأس األ األفريقية 2019. 
ـؤتـمـر الـصـحـفي وقــال أبـيـاه في ا
عـقب فـوز غانـا عـلى غيـنـيا بـيـساو
بـثـنــائـيـة دون رد: "مــوازين الـقـوى
في أفـريقـيا تـغيـرت ولم يعـد هناك
فـرق صــغـيــرة وأخـرى كــبـيـرة وال
توجد مباراة سهلة. اجلميع يبحث
عن الـنــجــاح والـوصــول الي أبــعـد
ـنـافـسـات". وأضـاف: مـدى في كل ا
"في بـعض األحيـان ال نـظهـر بـشكل
جـيـد وفي أحيـان أخـرى نـبحث عن
ــبـاراة األفــضل من أجل الــفــوز بــا
األمــور لـيـست اجلــري خـلف الـكـرة

أسامواه
جيان

لــلــدور الــقــادم ونـحـن سـعــداء بــذلك بــعــدمـا
حققنـا هذا الهدف". وواصـل مختتـما: "سعيد
بتأهلـنا لثمن الـنهائي فأنا أقـضي وقتا رائعا
في هـذه الـبـطـولـة ومـسـتـمـتع بـاالسـتمـرار في
ـنافـسة مع فريـقي كمـا أنني ال أفـكر حـاليا ا
ـقبل". في مواجـهـة منـتخب نـيجـيـريا بـالدور ا
وعـلى اجلــانب اآلخـر قــال مـيـشــيل دوسـويـيه
: "كـنا نـحـتاج لـهذه ـنتـخب بـن ـديـر الفـني  ا
الـنقطـة بالتـعادل أمـام الكامـيرون وساعـدتنا
ركز في التأهل من ضـمن أفصل مـنتخـبات ا
الـثالث بـدور اجملمـوعات بـالبـطولـة". وأضاف:
ــنـتـخب "قـدمـنــا أداء كـبـيــرا ومـنـظــمـا أمـام ا
الـــكــامـــيـــروني الـــقـــوي وســـعـــداء بـــهــذه
الــنـــتـــيــجـــة". واخــتـــتم: "من
الــــرائع الــــتــــأهـل لـــدور
فــــــنـــــشــــــعـــــر ال16 
بالـرضـا والفـخر
ونــســعـى لــلــفـوز
فـي الـــــــلـــــــقــــــاء
الـقــادم لـبــلـوغ
ربــــــــــــــــــــــــــــع

النهائي".
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ـديـر أعـرب الـهــولـنـدي كالريـنـس سـيـدورف ا
ستوى ـنتخب الكامـيرون رضاه عن ا الفني 
الذي ظـهر به فريـقه مسـاء اول امس الثالثاء
بـاراة التي جمـعتـهما أمـام منتـخب بنـ في ا
لعب اإلسـماعيليـة في إطار اجلولة األخيرة
من مـنــافـسـات اجملـمــوعـة الـسـادســة بـبـطـولـة
كــأس األ األفـريـقـيـة الـتي تــضـيـفـهـا مـصـر
ـؤتمـر الصـحفي حـاليـا. وقال سـيدورف في ا
عـقب الــلـقـاء: "راض تــمـامــا عن أداء الـفـريق
فــقـد سـيـطـرنـا عـلى الـكـرة في غـالـبـيـة أوقـات
اللقاء وصنعنا الكثير من الفرص". وأضاف:
"نـحـتـاج فـقط لـتــحـسـ إنـهـاء الـفـرص داخل

الــشــبــاك. ومــنــتــخب بــنــ قــدم مــبـاراة
كــبـيـرة". وأكـمـل: "لـعـبـنــا بـطـريـقـة
هجومـية أكثر مقارنة باللقاءات
الـسـابـقـة وصـنـعـنـا الـكـثـير
مـن الفـرص ولم نـسـتـقبل

أي هــــدف حــــتى اآلن".
وواصـل حـديــثه قـائال:
"قــدمـنــا كل مـا لــديـنـا
وجنــحـــنــا في الـــتــأهل
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أشـاد أسـامـواه جــيـان مـهــاجم مـنــتـخب غـانــا بـكـفــاح العـبـيه
وروحـهم الــقـتـالــيـة من أجل الــعـبـور لــدور الـسـتــة عـشـر
بـبـطـولة كـأس األ األفـريـقـيـة الـتي تـضـيـفـهـا مـصر
ـنــتـخب الــغـاني 0-2 عــلى غـيــنـيـا حــالـيــا. وفـاز ا
بـيــسـاو اول امس الـثـالثـاء في خـتــام مـبـاريـات
دور اجملـمـوعــات لـيـحـسـم تـأهـله لـثــمن نـهـائي
ـنــتـخب الـبــطــولـة الــقـاريــة. وقـال جــيــان إن ا
الـغاني قـدم مـبـاراة متـبـايـنة "فـالـشوط األول
كان متـكافئا وهادئا كـما أن الشوط الثاني
كـان جـيدا والـفـريق اسـتـطـاع تـسـجيل
هدفـ وحقق الفـوز الذي ضـمن لنا
الـتأهل لدور الـ16. وأشار إلى أن
ـــنـــتـــخـب الـــغـــاني ســـيـــخـــوض ا
ــقـبل بــتـركـيـز مــبـاريـات الـدور ا
مــخـتــلف من أجل عــبــور عـقــبـة
نـافس خاصـة أن اللـقاء يـقام ا
ـغــلــوب. من جــانـبه بــخــروج ا
قـال بـابــا رحـمـاني العب غـانـا
في تـصـريــحـات صـحــفـيـة إن
األداء كـــان جـــيـــدا والــفـــريق
ـطلـوب بحـصد حقق الـهدف ا
النـقاط الـثالث وحتـقيق الـفوز

األول. وأضــــاف أن الـالعــــبــــ ال
يـبخـلـون بـجـهـد من أجل إسعـاد اجلـمـاهـيـر الغـانـيـة مـؤكدا أن

الفريق سيتحسن من مباراة ألخرى.

عــلى الــهـجــوم الـدائم". وأوضح أن
صـدارة تـرتـيب اجملـمـوعـة ال تـعـني
الـنــجــاح الــكـامـل في اجلـزء األول
مـشددا عـلى أن الهـدف هو الـذهاب
ــنــافـــســة عــلى بـــعــيــداً مـن أجل ا
الـلــقب. من جــانـبـه وجه بـاســيـرو
ـنتـخب غيـنيا ـدير الـفني  كـاندي ا
بـيـساو الـتهـنـئة لـلمـنـتخب الـغاني
ومديره الـفني على الـفوز والتأهل.
وأضاف مـدرب غينـيا بـيساو خالل
ــؤتــمـر الــصــحـفـي عـقب الــلــقـاء: ا
"اســتـــحــوذنـــا في اجلــزء األول من
ـبـاراة عـلى الكـرة ولـعـبنـا بـشكل ا
ــقــدورنــا تــســجــيل جــيــد وكــان 
: "لـعـبـنـا عـلى اخلـروج هـدف". وأ
من الشـوط األول بنـتيـجة الـتعادل
وتغيـرت األمور في الشـوط الثاني.
حدثت بـعض األخطـاء التي كـلفـتنا
ـبـاراة تذهب في ا جـعل ا هـدفـا 

اجتاه الفريق الغاني".

كالرينس
سيدورف

منتخب غانا

يــحـتـســبـون الــعـديـد من
اخملــالـفــات الــغــبــيــة في
هذه الـبطـولة لـكن لم يتم
اســتــشـارة حــكم الــفـيــديـو
ـــســاعـــد ولــو ا
مرة واحدة". 
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دير أعرب الـفرنسي ميشيل دوساييه ا
نتـخب بنـ عن سعادته بـالتأهل الفـني 
لـدور الـسـتـة عــشـر بـبـطـولـة كـأس األ
األفـــريــقــيــة 2019 بــعـــد الــتـــعــادل مع
الـــكــامـــيـــرون دون أهـــداف في اجلـــولــة
األخيرة لـلمـجموعـة السادسـة بالبـطولة.
ـؤتـمر الـصـحفي وقال مـدرب بـن في ا
إنه احـتـاج لـنـقطـة واحـدة لـلـتـأهل لـلدور
الــتـالي لــلــبـطــولـة مــعـربًــا عن ســعـادته
ـــنــافس بـــالــتـــعــادل مـع الــكـــامــيـــرون ا
الـصــعب والـصـعــود مع غـانـا. وأضـاف
"أمـتـلـك مـجــمـوعـة رائــعـة من الـالعـبـ

حـفــزتــهم قـبل لــقــاء الـكــامـيــرون بـدنــيًـا
ونـفـسيًـا وكانـوا يلـعـبوا بـشكل جـماعي
وقـد أهــدروا الـعـديـد مـن الـفـرص كـانت
كــفـيـلــة بـخـروجــهم فـائـزين فـي الـلـقـاء".
نتخب بن إلى أنه ـدير الفني  وأشار ا
كمـدرب من حقه أن يجرى التغيير الذي
ــنـاسب مــوضـحًـا أن يــراه في الـوقت ا
ــغــرب فــريــقه يـــتــطــور والــقـــادم أمــام ا
ســيـكــون أصــعب بـالــنــسـبــة له. ويــلـعب

غرب في ثمن نهائي منـتخب بن ضد ا
كــأس األ األفــريـــقــيــة يـــوم اجلــمــعــة
قـبل على إستاد الـسالم في مستهل ا
مـبــاريـات دور الـ16 مـن الـبــطـولــة الـتي
تــسـتـضـيــفـهـا مـصـر حــالـيًـا وحـتى 19

تموز اجلاري.

ميشيل دوساييه


