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درب التونسي محمد العياري عبر ا
عن سـعادته الـكبـيرة بتـأهل منـتخب
تـــونـس إلى ربع نــــهـــائي كـــأس أ
أفريـقـيا 2019.وقال الـعـياري في
تــصــريح ل: "إنـهــا الــعـودة من
الباب الكبـير لنسور قرطاج
تــــأهل مـــــســــتــــحـق عــــلى
منتخب غانـا الذي  يعتبر
ـنـتـخـبات في من أقـوى ا
الـبــطـولـة تـأهل له طـعم
خــــاص ألن مــــنـــتــــخب
تـونس لم يـنـتـصـر عـلى
10 مــــــــنــــــــافــــــــسـه في 
مـــــبــــــاريـــــات".وتــــــابع
الــعــيــاري: "انــتــقــدنــا
ــنــتـخب الــتــونـسي ا
ــا قــدمه فـي الـدور
األول واآلن نـشــكـره
عـلى الـفـرحـة الـتي
أدخــلــهــا عــلى كل
الــــتــــونـــســــيـــ
بـــكــســـبه ورقــة
الــــعــــبــــور إلى
ربع نــــــهـــــائي
ـــــســــابـــــقــــة ا

القارية".
وأردف:

ـــــــــبــــــــاراة "ا
شــــــــــهـــــــــدت
انــضـــبـــاطًــا
تــكــتـــيــكــيًــا
لــلــمـنــتـخب
الـــتــونــسي
الـذي عـرف
كـــــــــــــــــيـف
ـــــتص
ضــغط

 ôU Ë ≠ …d¼UI «

أكد هـنـري سـافـيـيت العب وسط مـنـتـخب الـسـنـــــــــــغـال أن مـواجـهـة بنـ في دور الـ8
بـكـأس األ األفـريـقـيـة 2019 الـتي تـقـــــــــام في مـصـر لن تــكـون سـهـلـة كـمـا يـتـصـور
الـبـعض.وقال سـافـييت في تـصـريحـات صـحـــــــــفـية: "الـفـوز على بـنـ سيـجـعلـنـا نسـير
بخـظى ثابـتة نحـو الوصــــــــــول إلى الدور نـصف نهـائي وسنـقـــــــطع خـطوة كـبيـرة نحو
أهـدافنـا بالبـطولـة".وأضاف سـافيـيت "مواجـهة بـن لن تكـون سهـلة كـما يـتصـور البعض
حيث أن وصـول الفـريق إلى هذه النـقطـة ليس صدفـة يكـفي أنه تمكن مـن إقصاء مـنتخب

غرب من دور الـ16. ا
واجـهة سـتكون وتابع العـب فريق بورصـا سبـور التركي: "بـن خـصم معـقد وا

مخـتـلفـة بشـكل كـبيـر عن مواجـهـتنـا السـابـقة أمـام أوغنـدا حـيث كلـما
نتخبات". ستوى الفني جلميع ا تقدمنا في األدوار ارتفع ا

ورفـض العب مـنـتـخب الـســنـغـال احلـديث عن اخلـطـة
الـتي سـيـخـوض بهـا مـنـتـخب الـسنـغـال لـقاء

ــــقـــبـل قــــائال "لن األربــــعــــاء ا
نـــــــكــــــــشـف عن
استراتيجي
تـنـا حتى ال
يــــســـتــــعـــد
مـنتـخب بن

عـــــــــــــــــــــــــــــلــى
أساسها".
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ـفاوضـات بـ بـرشلـونـة والهـولـندي كـشف تقـريـر صحـفي إسـبـاني امس الـثالثاء عن سـبب فـشل ا
ـيـركـاتـو الــصـيـفي.ووفـقًـا لـصـحـيـفـة "مـونـدو مـاتـيـاس دي لـيـخت مـدافـع أيـاكس أمـسـتـردام خالل ا
نتـهي على ضم دي ليـخت مقابل ـوسم ا ديبـورتيفـو" اإلسبانـية فإن بـرشلونـة اتفق مع أيـاكس أثناء ا
مـلـيـون يـورو ولـكن الـنـادي الـكتـالـوني فـشل في الـتـوصل إلى اتـفـاق مع الالعـب.وأشارت إلى أن 75
ـــفـــاوضــات يـــعــود فـي األســاس إلـى عــدم االتـــفــاق مـع دي لــيـــخت بـــســبـب قــيـــمـــة الــراتب فـــشل ا
والضرائب.وكان يـوفنتوس عرض على الالعب احلصول على 10 مالي يـورو عقب خصم الضرائب

وهذا سيكلف النادي اإليطالي (16.3 مليون يورو).
أما بـرشـلـونـة فـاكـتـفى بـعـرض راتب يـبلغ 8 ماليـ يـورو فـقط عـقب الـضـرائب ولـذلك اختـار الالعب

احلصول على مليوني يورو زيادة سنويًا على مدار  5 مواسم.
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بعدما أسـدل الستار عـلى مباريات ثمن
نـهائي كـأس األ األفـريـقيـة أصـبحت
اآلمال في اسـتعادة الـكرة الـعربـية لقب
البطولـة الغائب عن خـزائنها مـنذ أكثر
من تـــســــعـــة أعــــوام مـــعـــقــــودة عـــلى

نتخب اجلزائري والتونسي فقط. ا
ـشاركـة الـقـياسـيـة للـمـنتـخـبات ورغم ا
الــعــربـيــة في الــبــطــولـة في ظـل تـأهل
خــمــاسي لــلـــنــهــائـــيــات الــتي جتــرى
بــحــضـور 24 مــنــتــخــبــا وذلك لــلــمـرة
ــــســـابــــقــــة الــــتي األولى في تــــاريـخ ا
انــطـلـقـت نـســخـتـهــا األولى عـام 1957
فإن التمثيل العربي في البطولة أصبح

مقصورا على منتخب اثن فقط.
ــلــقب ـــوريــتــانـي ا ــنـــتــخب ا وكـــان ا
رابطون) الذي شارك للمرة األولى بـ(ا
نتخبات العربية في أ إفريقيا أول ا
الـتي ودعت الـبطـولـة بـعـدمـا خرج من
مرحـلة اجملـموعـات عقب تـذيله تـرتيب
اجملـمـوعـة اخلـامـسـة بـرصـيـد نـقـطـت

فقط.
ـــغــربـي لـــيـــصــدم ـــنــتـــخـب ا وجـــاء ا
وجع من اجلماهير العـربية بخروجه ا
الـدور الثـاني لـلـبـطولـة عـقب خـسارته
ـنتـخب بـركالت الـترجـيح  4 / 1أمـام ا
نـقوص عـدديا) في مـفاجأة البـنيـني (ا

ـغـربـيـة خـاصـة مـدويـة حملـبي الـكـرة ا
وأنـــهــا أتت بــعــد االنـــطالقــة الــرائــعــة
ـنتـخب (أسـود األطـلس) في الـبـطـولة
بـعـدمـا حـقـق الـعالمـة الـكـامـلـة في دور

اجملموعات.
وتلقت اجلماهير العربية لطمة جديدة
ــصــري (صــاحب ــنــتــخب ا بــخــروج ا
الضـيافـة) الذي يـحمل الـرقم القـياسي
في عدد مـرات الفـوز بالـبطـولة بـرصيد
فـاجئـة صفر سبـعة ألقـاب بخـسارته ا
/  1أمام منـتخب جنـوب أفريقـيا الذي
صـعد لألدوار اإلقـصـائـية بـعـدمـا احتل
الــتــرتـيـب الـرابـع (األخـيــر) في قــائــمـة
ركز ـنتخـبات احلاصـلة عـلى ا أفضل ا
ـرحـلة الـثالـث في اجملمـوعـات الـست 

اجملموعات.
ــــنـــتــــخب اجلــــزائــــري بـــطل وجـــاء ا
سـابقـة عام 1990 ليـعيـد البـسمة من ا
جديد للـكرة العـربية بفـوزه الثم / 3
صـفـر عـلى نـظـيـره الـغـيـني أمس األول
األحـد لـيـواصـل (مـحـاربـو الـصـحـراء)
إبداعهم في النسخة احلالية للبطولة.
وبعـد مرور 24 ساعـة فقط علـى التأهل
اجلــزائــري اقــتــنص مــنــتــخب تــونس
بـطاقـة الـترشح لـدور الـثمـانـية بـعـدما
أطاح بنظـيره الغاني بـركالت الترجيح
من ثـمن الـنـهـائي لـيـضع الـتـونـسـيون

حـدا لتـفـوق منـتـخب الـنجـوم الـسوداء
عـلـيــهم بـعـدمـا حـقـق مـنـتـخب (نـسـور
قـــرطــــاج) أول انـــتـــصــــار في ثــــمـــاني
ـنـتـخـبـ بـأ مـواجـهـات جــرت بـ ا

أفريقيا.
تـلك مـنتـخب اجلـزائـر أقوى هـجوم و
في البطولة حاليا بعدما سجل العبوه
9 أهداف حـتى اآلن كـما يـتـمتع بـدفاع
ـسابقة حديدي هو األقـوى أيضا في ا
ـنتخب الوحـيد الذي حافظ حيث يعد ا

على نظافة شباكه حاليا.
ـا تـشـهـد الـبـطـولـة نـهـائـيـا عـربـيا ور
خـالـصـا بـ اجلـزائـر وتـونس في ظل
ابــتــعـاد كل مــنــتــخب عن طــريق اآلخـر
بـاراة النـهـائيـة الـتي ستـجرى حتـى ا
في 19 تـمـوز/يـولــيـو اجلـاري بـإسـتـاد
نتخب لن القاهرة غير أن مـشواري ا
يـكون مـفـروشا بـالـورود نـحو الـنـهائي

نتظر. ا
ــواجـهـة ويــسـتـعــد مـنـتــخب اجلـزائـر 
تـوج بالبـطولة منتـخب كوت ديـفوار ا
عامي 1992 و2015 في دور الـثـمـانـيـة
ـلــعب الــسـويس بــعـد غــد اخلــمـيـس 
اجلـــديــد في مـــواجــهــة هي الـــثــامــنــة

بينهما في بطوالت أ إفريقيا.
تلك منـتخب كوت ديفـوار األفضلية و
واجـهات الـسـبع السـابقـة التي خالل ا

نتخب قبل  51عاما حيث بدأت ب ا
حـقـق ثالثـة انـتــصـارات مـقــابل فـوزين
لـلـجـزائـر وخـيم الـتـعـادل عـلى لـقـائـ

لـــكـن الـــفــــرصـــة ســـتــــكـــون مــــواتـــيـــة
للجزائـري في الثـأر من خسارتهم / 1
 3في آخر مـواجهـة جمـعت بيـنهـما في
البطولة عندما التقيا في دور الثمانية
أيـضا لـنـسـخـة البـطـولـة عام 2015 في

غينيا االستوائية.
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كشف تقريـر صحفي عن تواصل نيـمار جونيور مهـاجم باريس سان جيرمان مع إدارة
النادي الفرنسي إلبالغها برغبته في الرحيل خالل االنتقاالت الصيفية احلالية.

ونـقلت صحيـفة "ماركا" اإلسـبانية عن تقـارير برازيلـية أن نيمـار أبلغ رئيس نادي باريس
دير الرياضي ليوناردو بأنه يريد الرحيل. سان جيرمان ناصر اخلليفي وا

سؤولي الـنادي وأبـلغهم بـأنه ال ينـوي العودة إلى وأشار الـتقـرير إلى أن نيـمار اتـصل 
باريس مرة أخرى.

ران األول وكـان باريس سـان جيرمـان قد أصدر بـيانًا يـشجب خالله غـياب الالعب عن ا
في الفترة الـتحضيريـة للموسم اجلديـد اليوم اإلثن دون احلـصول على إذن من النادي
مؤكدا أنه سيتـخذ كافة اإلجراءات الالزمة ضد نيمار.ورد والد نيمار على هذا البيان بأن
ـيـته حـتى  15 يــولـيـو/ تـمـوز الالعـب مـرتـبط بـالــتـواجـد في الـبــرازيل ألمـر يـخص أكــاد

اجلاري وأن إدارة باريس سان جيرمان على علم بذلك.

نـتخب الغـاني واالكتفـاء بالهـجمة ا
السريعة".

ـــنـــافـس من قـــبل وواصل: "قـــراءة ا
مــدرب تـــونس آالن جـــيــريـس كــانت
بــالـــكـــيـــفـــيـــة الالزمــــــــــة من خالل
الـتـشـكـيل األسـاسي وخـصـوصًـا في
ـــيـــدان والـــرواق تـــركـــيـــبـــة وسط ا
ـــثل نـــقـــطـــة قـــوة األيـــســـر الـــذي 

نتخب الغاني". ا
ـنـتـخب الـتـونسي وخـتم: "اسـتـغل ا
ــنــتــخب الــغـانـي فـســجل صــعــود ا
الــهـدف وعــرف كـيف يــجــاري بـقــيـة
ــــدافع رامي الــــلــــقـــاء إلـى أن قـــام ا
الـــبـــدوي بـــخــــطـــأ.. لـــكن ضـــربـــات
الـتـرجـيح أنصـفت من كـان يـسـتحق
التأهل".  وتأهل منتخب تونس إلى
الـــدور ربـع الـــنــــهـــائي لــــكـــأس أ
أفريقيا بعد الفوز على غانا بركالت
الترجيح بـنتيجة 4 - 5 عقب انتهاء
الوقت األصلي واإلضافي بالتعادل
1- 1.وضرب مـنتـخب تونس مـوعدا
مع مدغشـقر في ربع نهائي الـبطولة

قامة حاليا في مصر. ا
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عــرفت بــدايــة الــشــوط األول نــســقـا
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ـنـتـخب اجلـزائـري وفي حـال تـخـطـي ا
الـعـقـبة اإليـفـواريـة فـسـوف يـلتـقي في
ـقـبل الـدور قـبـل الـنـهـائي يــوم األحـد ا
بـإستـاد الـقـاهرة الـدولي مع الـفـائز من
مباراة نيـجيريـا وجنوب إفريـقيا وهو
لـــقـــاء لن يــــكـــون بـــالـــســــهل حملـــاربي
الصحراء بطبيعة احلال في ظل عراقة
ــنـتـخـبــ الـلـذيـن سـبق لـهــمـا الـفـوز ا

محمدبالبطولة.
العياري

بطـيئـا من اجلانبـ ثم بحـثت غانا
عن مــــبـــاغــــتـــة تــــونس عـن طـــريق
تـومــاس بـارتي في الــدقـيــقـة 6 لـكن
فرجاني ساسي تـدخل وأخرج الكرة
سـاكني كرة لركـنيـة.ومرر يـوسف ا
ـــيــزة لـــطه يـــاســـ اخلـــنــيـــسي
وضـعــته في مـواجـهـة احلـارس لـكن
الـــدفــــاع تـــدخل وأخـــرج الـــكـــرة في
الــلــحـظــات األخــيــرة.أخـطــر فــرصـة
ـنتـخب غـانا جـاءت في الـدقيـقة 16
من رأسية قوية لكن العارضة تكفلت

بالتصدي لها.
مـــنــتـــخب تـــونس حــاول الـــوصــول
لـــلـــمـــرمى وســــدد اخلـــنـــيـــسي في
الــدقــيــقــة 20 لــكن الــدفــاع تــصــدى
للـكرة وأنقـذ تومـاس بارتي كرة من
أمـام الــسـخــيـري.وفي الــدقـيــقـة 25
حـاول بـارتي مـبـاغـتـة احلـارس مـعز
حسن بتصويبة قوية لكن كرته مرت
ـرمـى.وسـيــطــرت غــانــا عـلى فــوق ا
الــدقــائق األخـيــرة من الــشـوط األول
وهددت مرمى معـز حسن في العديد
ــنــاســبــات وفي الــدقــيــقـة 41 من ا
ســـــجل أيـــــو هــــدفـــــا رفض احلـــــكم

احتسابه بداعي وجود خطأ.  نيمار جونيور

قلـيـلـة بـالـنـسـبـة لـهـا. وكـان أقـاربـهـا الـشـباب
يـطلـبون منـها أن تـلعب مـعهم "كـورة" فالـنظرة
لــصــبــيــة تــلـــعب كــرة قــدم في الــقــاهــرة "قــد
تـغـيرت ولـكن ال يـزال سـكان احلي الـشـعبي
الذي تسـكن فيه شروق ال يـتقبـلون أن ترتدي

فتاة الشورت" تقول ضاحكة.
لم تعد هذه األمور تهمها اآلن فكل ما يشغل
بــال شــروق ذات الـ 19 عــامـــا هــو الـــســفــر

الحتراف كرة القدم في اخلارج.
سـؤولة في االحتاد نكـلمها "كل ما بنـشوف ا
ونــقـــلــهــا بس شــوفي لـــعــبــنــا وإذا مــا كــنش
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ؤدي إلى أطراف الـقاهـرة الشـرقية الطـريق ا
طـويل وبــطيء يـزيــد من ثـقــله حــر الـظــهـيـرة
والـرطوبـة اخلـانقـة لكن حـمـاس شروق سـيد
لم يـفتـر وهي تـروي لي بفـخر قـصصـا كثـيرة

تدور كلها حول كرة القدم.
أخبرتـني مثال كيف أنهـا اضطرت إلى التقدم
لالمـتحـانات مـؤخرا بـعد أن فـضلـت خسارة
ـاضـية من أجل الـسـفر عـام دراسي الـسنـة ا
ـشـاركـة في دورة رمـضـانـية إلى اإلمـارات وا
لـكـرة الـقـدم هـناك ذلـك أن مثـل تـلك الـفرص
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ديـر الـفـني لكـوت ديـفوار عـن سعـادته بـعد الـفـوز عـلى مالي في دور أعـرب إبراهـيـما كـمـارا ا
الـ16 من بطولة أ أفريقيا بهدف.

ـيزا ولم نتـمكن من تقد كل ـتلك مدربا  وقال كـمارا بعد الـلقاء "مـالي فريق قوي جدا و
لك من قوة أمـامه ولكن تمكنـا من حتمل الضغوط في الـشوط األول وكنا األفضل في ما 

الشوط الثاني".
وأضاف "هـدفـنا الـلـقب جئـنـا إلى مصـر لـلعب 7 مـباريـات اجلـزائـر فريق قـوي ولـكني
أحـضر فـريـقي جـيـدا ونحـن اليـوم في ربع الـنـهـائي".وتـابع "كنـت أتمـني جتـنب مـواجـهة
ديـر الفـني للـخضـر يحـضر فـريقه جـيدا اجلزائـر في ربع النـهائي جـمال بـلمـاضي ا

اضية". باريات ا يزة في ا للمباريات ومحاربو الصحراء ظهروا بصورة 
ـيزة وال واختـتم "اجلـزائر فـريق قـوي ويلـعب بـشكل جـمـاعي ولـديه مهـارات فـردية 

يعتمد على جنمه رياض محرز فقط ولكن يجب علينا أن نتأهل".

مـسـتـوانـا جـيـد مــشّـيـنـا" تـقـول شـروق الـتي
حتـلم هي وبـاقي الالعـبـات بـأن يـتـجـمـعن من
ــصــري ــنــتـــخب الــوطـــني ا جـــديــد ضــمـن ا
لـلسـيدات.كـانت شروق أصـغر العـبة مـصرية
تـــســافــر مع مـــنــتــخب بـــلــدهــا لـــكــرة الــقــدم
ؤهـلة لـكأس أ لـلمـشاركـة في التـصـفيـات ا

أفـريـقـيـا عام 2018 وكـانت في عـمـر الـ 17
ورغـم أنـهــا لم تـلــعب حــيـنــهــا إال أنـهــا كـانت
شاهدة عـلى أول وآخر مبـاريات يشـارك فيها
منتـخب بلدها النـسائي الذي لم يتـأهل حينها
قبـل أن تتـفـرق عنـاصـره ويخـتـفي.ومنـذ نـحو
عـشـر سـنوات تـلـعب شـروق مع فـريق أسسه
ــلـكه رجـل أعـمـال نــادي وادي دجـلــة الـذي 
مــصـري فــفي مـصــر ال وجـود لــنـوادي كـرة
الـقدم الـنسائـية وحتى أكـثر الـنوادي شعـبية
(الـزمـالك واألهـلي) لم تـؤسـس فـرق كـرة قدم
نــســـائــيـــة لــذا فـــعــدد هـــذه الــفـــرق ال يــزال
صـري للرجال إلى نـتخب ا محـدودا. تأهل ا
الـدور الـثـاني وهـا هـو يـسـتـعـد لـلـحـفـاظ عـلى
كأس األ األفريـقية الثامنة في أرضه بينما
ال جتـد العــبـات كــرة الـقــدم مـنــتـخــبـا وطــنـيـا

يجمعهن.
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تأسـس منـتـخب مـصـر الـنسـائي لـكـرة الـقدم
عــام 1999 وبــعــده تــأســست األنــديــة وهـو

عـكس ما يـحـدث عـادة. يقـول الـكـاب مـحـمد
كمـال وهو مدرب فـريق سيـدات وادي دجلة
نـتخب كان يضم نساء يعشقن لعب إن ذلك ا

الكرة ولم يكن محترفات.
اضـية طـفرة في كرة حصـلت في السنـوات ا
القدم الـنسائـية على مـستوى الـعالم وحتديدا
في أفريـقـيـا ولكـن بقي مـنـتـخب مصـر بـعـيدا
تمـاما عن التـأهل وعن كأس أ أفريـقيا مدة
19 عامـا يـروي الـكـابـ محـمـد وهـو يـشـير
ـــنــتـــخب في إلـى مــشـــاركــة يـــتــيـــمـــة لــذلك ا

تصفيات عام 2017.
الــتــقــيــته فـي مــلــعب الــنــادي قــرب الــتــجــمع
اخلـامس في الـقـاهـرة وكـان عـائـدا لـلـتـو من
فــرنــســا حــيث جتــري بــطــولــة كــأس الــعــالم
لـلسـيدات لـكرة الـقدم دون مـشاركـة أي فريق
عربي نـسائي - في ح أن العبات منتخبات
إفـريـقـيـة كـالكـامـيـرون ونـيـجـيـريا شـاركن في

النهائيات.
شرفة عـلى ملف الكرة تقول ديـنا الرفـاعي ا
الـنـسـائـيــة في االحتـاد إن سـبب عـدم وجـود
ـنتـخب مـنـتـخب مـصـري لـلـسـيـدات هـو حل ا
بـعــد "الـشــلل الـتــام" الـذي حلق بــكـرة الــقـدم
الـنسـائيـة بعـد مغـادرة عضـوة مجلس اإلدارة

السابقة.
لكنـها تضيف أن هـناك خطوات إلحـياء الكرة

نـتـخب التـونسي قـابل يـلتـقي ا في ا
الـذي يتـطلـع هو اآلخـر للـتـتويج بـلـقبه
الثاني في الـبطولـة بعدمـا سبق أن فاز
بهـا مرة وحـيدة عام 2004 مع منـتخب
مـدغـشـقر (احلـصـان األسـود لـلـبـطـولة)
بــعـد غــد اخلــمـيس أيــضــا عـلى ســتـاد

السالم.
نـتـخب الـتـونـسي لدور ورغم صـعـود ا
الثـمـانيـة إال أنه لم يـحقـق أي انتـصار
ـسـابـقـة حـتى اآلن بـعـدمـا تـعادل في ا
فـي مــبــاريــاته الــثـالث الــتي خــاضــهــا
ـرحــلـة اجملـمـوعـات أمــام مـنـتـخـبـات
أجنــوال ومــالي ومــوريــتــانــيـا قــبل أن
ـــنـــتــخـب الــغـــاني بـــركالت يــجـــتـــاز ا
الــتــرجــيح عــقب تــعــادلــهــمـا  1 / 1في

الوقت األصلي واإلضافي.
ويعـتـبر مـنـتخب تـونس (األعـلى كعـبا)
في مــواجـهـاتـه الـرسـمــيـة مع مــنـتـخب
مدغـشـقر حـيث حقـق انتـصارين خالل
ـؤهـلـة لـكـأس الـتـصـفــيـات اإلفـريـقـيـة ا
الـعــالم عـام 2002 بـكــوريـا اجلـنــوبـيـة
ــنــتــخب والــيـــابــان فــيـــــــــمــا حــقق ا
ـلجـاشي فـوزا وحـيدا بـدورة األلـعاب ا
اإلفريقية عام 1987 بالعاصمـة الكينية

نيروبي.
ــنــتــخب الــتــونــسي وفي حــال تــأهل ا
لـلمـربع الـذهـبي سوف يـضـرب مـوعدا
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بعد فترة االستراحة سيطر منتخب
غـانا عـلى اللـعب وكاد جـوردان أيو
أن يفـتتح الـتسجـيل في الدقـيقة 50
لـــكن كـــرته مــرت فـــوق مــرمـى مــعــز
ـنــتـخب تـونس في حــسن.وأتـيـحت 
الـدقـيـقة 54 فـرصـة لـلـخـنـيسـي لكن
وقف.وفي الـدقيقة 68 الدفاع أنـقذ ا
قــــام مـــدرب تـــونـس آالن جـــيـــريس
بـإشراك وهـبي اخلـزري مكـان أنيس
الـبـدري.ومــرر اخلـزري في الـدقــيـقـة
70 كـرة ذهـبـيـة لـلـخـنـيـسي الـذي
ـست يــد مـدافع غــانـا سـدد كــرة 
ـــــــرمى. ومــــــرت إلـى خـــــــارج ا
وطـالب مـنـتخب تـونس بـركـلة
جـــزاء لــكن احلـــكم رفض ذلك
وحـرمت الـعـارضـة اخلـنـيـسي
من التسجيل في الدقيقة 71.
وفي الـدقيـقة 73 جنح منـتخب
تونس في التقدم بهدف نظيف
بعدما مهد وهبي اخلزري الكرة
لـوجـدي كـشريـدة الـذي مـررها

عــرضــيـة لــطـه يــاسـ
اخلــنـيــسي الـذي
ســدد بــقــوة في

الشبـاك.بعد ذلك حاول مـنتخب غانا
تـعـديل الـنـتـيـجـة لـكن احلـارس مـعز
حـسن كـان يـقـظـا مـثل دفـاع الـفريق
وفي الدقيقة 80 دفع جيريس بنعيم
سـاكني السـليـتي بدال من يـوسف ا
لعب مصابا فيما شارك الذي ترك ا
بــعــد ذلك أســامــواه جــيــان بــدال من
أنـدريه أيـو.كـمـا تــعـرض اخلـنـيـسي
إلصابة في الـدقيقة 90 ليتـرك مكانه
لــرامي الــبــدوي الــذي ســجل هــدف
الـتـعادل لـغانـا بـعدمـا حـول عرضـية
باخلطأ إلى مرمى فـريقه في الدقيقة
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جلــأ الـــفــريـــقـــان خلــوض شـــوطــ
إضـافــيــ بـعــد الـتــعـادل  1ـ  1في
الـوقت األصـلي.وأنقـذ احلـارس مـعز
حـسن هـدفا بـعـدما تـصـدى لرأسـية
جـيـان في الـدقـيـقة 93.وسـدد وهبي
اخلـزري كـرة قـويـة في الـدقـيـقـة 99
تـصــدى لــهـا احلــارس الــغـاني.وفي
الــدقــيــقـة 115 أهــدر جــوردون أيـو
فرصـة مـحـقـقـة عـنـدمـا صـوب الـكرة
من داخـل مــنــطــقـــة اجلــزاء بــجــوار
القـائم.ودفع مدرب تـونس باحلارس
فــاروق بن مــصــطــفى بــدال من مــعـز
حسن الذي اعـترض على الـقرار قبل

لعب. أن يغادر ا
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ابــتــسـمت ركالت الــتــرجـيح لــتـونس
الــتـي فـازت بــنــتــيــجـة  5ـ 4 بــعــدمـا
تـصدى احلـارس فاروق بـن مصـطفى
لــركـلـة غـانــيـة.وسـجل
لـــتـــونس نـــعـــيم
الــــــســــــلـــــيــــــتي
ووهـــــــــــــــــــــــبــي
اخلزري وديالن
بــرون ويــاسـ
مرياح وفرجاني
ســـــــاسي الــــــذي
سدد ركـلة احلسم

بطريقة رائعة.

ـوسم الـنـسـائــيـة مـنــهـا الـدوري الـذي عــقـد ا
اضي. ا
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أحــاول أن أفــهم مـن الــكــابـ مــحــمــد ســبب
جناح فرق نـسائية مصرية أخرى كفريق كرة
الـطائـرة وكـرة السـلـة وسر تـميـز العـبات في
الـــريــــاضــــات الـــفــــرديـــة مــــثل االســــكـــواش
والـسـباحـة بـينـمـا تبـدو كـرة القـدم الـنسـائـية
"مهمـلة" فيجـيبني أن: "هـذه اللعـبة ال مكسب
مــنـهـا فــهي لـيــست مـصــدر دخل لالحتـاد و

األندية بسبب غياب رعاة للفرق النسائية."
مضيفـا: "مفهـوم كرة القدم الـنسائيـة مختلف
فـي بالد عــربــيــة أخـرى مــثـل لــبـنــان وتــونس
ـوضـوع ــغـرب عـنه فـي مـصـر". كــمـا أن ا وا
"مش مـجـرد حب الـبـنـات لـكـرة الـقـدم. الـكرة
صـنـاعــة عـشـان تــعـمل مــنـتـخـب قـوي يـجب
وجــود رعــاة أقــويــاء واهــتــمــام نـحــتــاج إلى

شركات معلنة".
ويكشف كـاب مـحمد سـببا آخـر رددته أكثر
من العبـة حتدثت مـعهـا: "ليس هـناك دعم من
ـسؤول نحن احتاد كـرة القدم االحتـاد هو ا
واهب واالحتاد قادر ماديا كأنـدية نكتشف ا
فــهـو يـحـصـل عـلى دخل من الـبـث الـفـضـائي
ئة فقط من والرعـاة لو خصص خمسـة في ا
مــدخــوله لــكــرة الــقــدم الــنــســائــيــة ألحــدثــنـا

طـفـرة".ويـعـطي مـثـاال عن ضرورة الـدعم من
قــبل االحتــادات الــكــرويــة وحــتى أصــحــاب
الـقـرار في الـبـلـد; فـفي إثـيوبـيـا كـمـا يـقول
رفض رئـيس احتـاد كـرة الـقـدم فـيـهـا تـقد
رخص لـفـرق تـلـعب بـالـدوري إذا لم يـؤسس
كل نـاد فـرقة كـرة قـدم نـسائـيـة ما أدى إلى
ستوى زيادة االهتـمام بفـرق النساء.وعـلى ا
الـعربي يـذكر فـريق كرة الـقدم لـلسـيدات في
األردن الـذي يـشــرف عـلـيه األمــيـر عـلي بن
احلسـ والذي يعد النـادي األفضل عربيا

حسبه.
لـــكن ديــــنـــا الـــرفـــاعـي تـــقـــول إن االحتـــاد
"حــريص وبــشــدة عــلى تــطــويــر كــرة الــقـدم
النـسـائـيـة والـدليل عـلى ذلك جنـاح مـسـابـقة
ـمـتـاز ودوري الـدرجـة الـثانـيـة في الـدوري ا
ه ســارة عـصـام" - ــاضي وتـكــر ـوسم ا ا
وهي العـــبـــة مـــصـــريـــة ســـافـــرت لـــدراســـة
الهـندسـة في بريـطانـيا عام 2017 وجنحت
بــــاالنـــضـــمـــام إلـى نـــادي ســـتــــوك ســـيـــتي
ـقـابل قـرار األنـديـة لـلـسـيـدات.وتـنــتـقـد في ا
الـكــبـرى مــثل األهــلي والــزمـالك لــعــدم فـتح
الــبــاب أمـام الــفــتــيـات وتــقــول: "أتــمـنى أن
تـساعدنـا األنديـة الشعـبيـة في تطويـر اللـعبة
بنـشـرهـا ألنـنـا سنالقـي صعـابًـا كـثـيرة دون

ساعدة". تلك ا

فــــــــي
الـــدور
قـــــــــــبـل
الـنـهـائي
يوم األحد
الــــــــقــــــــادم
بـــــاســـــتـــــاد
الـــــــــــدفـــــــــــاع
اجلــــــــــوي مع
الـــــــفــــــائـــــــز من
مـبـاراة مـنـتخـبي
ـدجج الـسـنـغال ا
بـــالـــنـــجـــوم والــذي
يــبــحث عن تــتــويـجه
األول بــــــــــــلــــــــــــــــــقـب
البطولة ومـنتخب بن

الــــــــذي يــــــــــــــــــشــــــــارك
لـلــــــــــمـرة األولى في دور

الثمانية.
ــسـابــقـة أي ولم تــشـهــد ا
نـهـائي عـربي مـنـذ نـسـخـة
البطولة عام 2004  عندما
ـغرب تغـلبت تـونس على ا
ـبي في ـلــعب األو 1 / 2 بـا

رادس.

جانب من العبات كرة القدم في مصر

خسارة منتخب مصر على أرضهم وب جمهورهم
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