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مــفــاجــأة أوغــنــديــة.. وفـــوز عسير لنسور 
نيجيريا على بوروندي 

شهدت مباريات اليوم الثاني من بطولة كأس 
أمم أفريقيا، ارتفاع اإلثارة مبكراً، بعد النتائج 
التي حتققت، والعروض القوية التي قدمتها 

املنتخبات غير املرشحة للمنافسة على اللقب.
وحقق منتخب نيجيريا فــوزاً عسيراً على 
بوروندي 1-0، حيث احتاج »النسور اخلضر« 
لالنتظار 76 دقيقة، حتى يحرز بطل أفريقيا 
3 مرات هدفه األول عن طريق أوديون إيغالو، 
حيث قدم املنتخب البوروندي مباراة كبيرة، 
ــذي وجد  ــداً قــويــاً ملنتخب نيجيريا ال ــان ن وك

صعوبة كبيرة في حتقيق الفوز.
ورغــم تصدر »النسور اخلضر« املجموعة 
الثانية مبكراً برصيد 3 نقاط، ولكنه ستنتظره 
مهمة صعبة في اجلولتني الثانية والثالثة أمام 
غينيا ومدغشقر، اللذين قدما أكثر مباريات 
البطولة إثارة حتى اآلن، ليحصل كل فريق على 
نقطة، ويحتالن املركز الثاني في املجموعة، 
مقابل تذيل بــورونــدي الئحة الترتيب دون 

رصيد من النقاط.
وشهدت مباراة غينيا ومدغشقر إثارة كبيرة، 
بعدما كــان املنتخب الغيني املــرشــح األكبر 
لتحقيق الــفــوز، وأثبت ذلــك من خــالل تقدمه 
بالهدف األول عن طريق سوري كابا في الدقيقة 

34 منهياً الشوط األول بهذا الهدف.
ولكن الــشــوط الثاني شهد كتابة منتخب 
مدغشقر امللقب بـ »باريا«، وهي نوع من أنواع 
املاشية، لتاريخ جديد، في مشاركته األول في 
كأس أمم أفريقيا، حيث أحرز أنيسيت هابيل أول 
هدف في تاريخ مدغشقر في البطولة في الدقيقة 

49، قبل أن يضيف كاروليس أندريا الهدف 
الثاني في الدقيقة 55، ولــم ينجح املنتخب 
الغيني في إدراك التعادل سوى من خالل ركلة 
جــزاء عن طريق فرانسوا كامانو في الدقيقة 
66، لتنتهي املباراة بالتعادل ويحصل منتخب 
مدغشقر على أول نقطة في تاريخ مشاركاته في 

البطولة القارية.
في املقابل حقق منتخب أوغندا مفاجأة من 

العيار الثقيل بفوزه على منتخب الكونغو 
الدميقراطية 2-0، فــي مــبــاراة تفوق خالل 
املنتخب األوغندي الذي أحرز الهدف األول عن 
طريق باتريك كادو في الدقيقة 14، ثم أضاف 
إميانويل أكوي الهدف الثاني في الدقيقة 49، 
ليتصدر الفريق املجموعة األولى متفوقاً على 
صاحب الضيافة، املنتخب املصري الذي فاز 1-

0 على زميبابوي في افتتاح البطولة.

ورغم أن الكونغو الدميقراطية من املنتخبات 
ــوز باللقب مرتني  ــف ــه ال الــعــريــقــة، وســبــق ل
مبسماها القدمي »زائير« ولكنها لم تصمد أمام 
األداء القوي ملنتخب أوغندا، الذي بات املرشح 
ــرز للتأهل إلــى دور 16 بصحبة املنتخب  األب
املصري، حيث ستشهد اجلولة الثانية مباراتني 
حاسمتني، هما مصر مع الكونغو وأوغندا مع 

زميبابوي.

ــوم سعيها  ــي تــبــدأ تــونــس ال
للتتويج بلقبها الثاني في بطولة 
كــأس األمم اإلفــريــقــيــة فــي كرة 
القدم مبالقاة أنغوال في افتتاح 
منافسات املجموعة اخلامسة، 
ــوراً  ــه ــي ســتــشــهــد أيـــضـــاً ظ ــت ال
تاريخيا ملنتخب موريتانيا الوافد 
اجلــديــد على النهائيات، بينما 
تخوض كــوت ديــفــوار مواجهة 
مرتقبة في املجموعة الرابعة ضد 

جنوب إفريقيا.
ويــعــد املــنــتــخــب اإليـــفـــواري 
ــن املــرشــحــني لــلــذهــاب بعيداً  م
في النسخة الثانية والثالثني، 
وإضــافــة لقب ثالث بعد 1992 
و2015. لكن منتخب »الفيلة« 
ــرف عــلــيــه إبــراهــيــم  ــش ــــذي ي ال
كامارا، يسعى بالدرجة األولى 
إلــى تعويض مشاركته املخيبة 
فــي نسخة 2017، حيث فشل 
على أرض الغابون في الدفاع عن 

لقبه، وخرج من الدور األول.
ويشارك املنتخب اإليفواري 
في املجموعة الرابعة األصعب 
في أمم إفريقيا 2019، إلى جانب 
جنوب إفريقيا واملغرب وناميبيا، 
معوال على جنمه نيكوال بيبي 
)24 عاماً( الذي برز في املوسم 
املنصرم مع ناديه ليل الفرنسي، 
وسجل 22 هدفاً خلف متصدر 

الــهــدافــني جنـــم بـــاريـــس ســان 
جيرمان كيليان مبابي.

ــن نبني  ــح وقــــال كـــامـــارا »ن
منتخباً ملوازاة الفرق )اإليفوارية( 
الكبيرة في املاضي، وآمل في أن 
يتمكن العــبــون مثل نيكوال من 

الذهاب بنا بعيداً في مصر«.

نسور قرطاج بقيادة جيريس
يقود الفرنسي أالن جيريس 
املنتخب التونسي فــي خامس 
محاولة لالعب الدولي السابق 
ــراز اللقب اإلفريقي كمدرب  إلح

للمرة األولى في مسيرته.
ــون مــنــتــخــب نــســور  ــك ــي وس
قــرطــاج، صاحب املــركــز الثاني 
ــني املنتخبات اإلفــريــقــيــة في  ب
تصنيف االحتــاد الدولي )فيفا( 
ــرز  بعد السنغال، املــرشــح األب
لتصدر مجموعته الــتــي تضم 
أيضاً مالي وموريتانيا املشاركة 

للمرة األولى.
وتبقى أفضل نتيجة جليريس 
)66 عاماً( في البطولة، املركز 
الــثــالــث مــع منتخب مــالــي عام 
ــون وغينيا  ــاب ــغ ــي ال 2012 ف
االستوائية، فيما توقفت محاولته 
ــى عــام 2010 مع الغابون  األول
و2015 مع السنغال و2017 مع 

مالي عند الدور األول.

وأكـــد جيريس قبل انطالق 
البطولة أن املنتخب التونسي ال 
يضع حدوداً ألهدافه، وسيسعى 
للقب ثــان بعد لقب 2004 على 

أرضه. 
وقــال إن الهدف في البطولة 
»بال حدود، مع الطموح ال ميكننا 

أن نكون محدودين. الطموح هو 
الذهاب إلى أبعد مدى ممكن«.

ــد تفتقر تــونــس إلـــى جنم  ق
مــثــل املــصــري محمد صـــالح أو 
السنغالي ساديو مانيه، لكنها 
تفتخر بــوجــود فريق مــن ذوي 
ــي املــعــارك الــكــرويــة  ــرة ف ــب اخل

اإلفريقية والــظــروف فــي مصر 
تناسبهم، السيما بوجود وهبي 
اخلــزري وعــودة النجم يوسف 
املــســاكــنــي بــعــد غــيــابــه املــطــول 
بسبب إصابة في الركبة أبعدته 
عـــلـــى وجـــــه اخلــــصــــوص عــن 

مونديال روسيا 2018.

وقال الالعب الفرجاني ساسي 
»فــي املشاركة السابقة وصلنا 
إلى ربع النهائي ونأمل هذه املرة 
الوصول إلى نصف النهائي ولكن 
يبقى الــهــدف األول هــو إحــراز 
كأس إفريقيا، هناك تفاعل داخل 
الفريق ونأمل في أن يترجم ذلك 

على امليدان« الذي سيكون مدينة 
ــس، مضيفة مــبــاريــات  ــوي ــس ال

املجموعة اخلامسة.
مباراة تاريخية ملوريتانيا

بعد عقود كانت خاللها من 
أضــعــف املنتخبات اإلفريقية، 
جنحت موريتانيا فــي التأهل 
إلى النهائيات للمرة األولــى في 

تاريخها.
وعـــــزا مـــدربـــهـــا الــفــرنــســي 
كورنتان مارتينز اإلجنــاز إلى 
تغيير التخطيط املنهجي من خالل 
االهتمام بدوري الدرجة الثانية 
والفئات العمرية حتى حتت 13 
عاماً. وقال املدرب الفرنسي الذي 
أشــرف على التحسن املطرد في 
املنتخب املوريتاني على مــدار 
ــوات »هـــذا سيضمن  ــن أربـــع س
وجود الكثير من املواهب الختيار 

مختلف املنتخبات الوطنية«.
ورداً على ســؤال عن جنومه، 
أجاب مارتينز »الفريق. العديد 
منهم يلعبون فــي اخلـــارج وقد 
اكــتــســبــوا الــكــثــيــر مــن اخلــبــرة 

التكتيكية والتقنية«.
أما مالي، فحجزت بطاقتها عن 
جــدارة في التصفيات بصدارة 
املجموعة الثالثة )14 نقطة(، 
لكنها كانت قاب قوسني أو أدنى 
من الغياب عن النهائيات بعدما 

عاشت على أعصابها في األسابيع 
األخيرة حيث كانت مهددة بعدم 
املشاركة بسبب التدخل احلكومي 
في شؤون االحتاد احمللي قبل أن 
تعلن تشكيلتها الرسمية بعد 96 

ساعة من املهلة النهائية.
ــي  ــال غـــالـــبـــا مــــا تـــخـــالـــف م
التوقعات في النهائيات، حيث 
احتلت املركز الثالث في عامي 
2012 و2013 بعدما تخطت في 
املرتني منتخبي البلدين املضيفني 
)الغابون وجنوب إفريقيا من 
ربــع النهائي بركالت الترجيح 
على الــتــوالــي(، لكنها خرجت 
مــن الـــدور األول فــي النسختني 

األخيرتني.
ويـــعـــول مــحــمــد مــاغــاســوبــا 
املــدرب احمللي ملالي التي تبقى 
أفضل نتيجة لها في النهائيات 
ــاراة النهائية عام  ــب بلوغها امل
1972 عــنــدمــا خــســرت أمـــام 
الكونغو 2-3، على تشكيلة 
مــن الــالعــبــني املــخــضــرمــني في 
مقدمتهم حارس مرمى مازميبي 
الكونغولي الدميوقراطي ابراهيم 
مونكورو )29 عاما(، والشباب 
على رأســهــم مهاجم ستاندارد 
لياج البلجيكي املنتقل حديثاً إلى 
ساوثمبتون اإلنكليزي موسى 

جينيبو )21 عاما(.

 جانب من تدريبات املنتخب التونسي

اجتاه لتعديل نظام 
تذاكر أمم إفريقيا

تدرس اللجنة املنظمة لبطولة كأس األمم األفريقية، التي انطلقت 
في مصر، اجلمعة املاضي، وتختتم في 19 يوليو املقبل، أزمة 
عزوف اجلماهير عن حضور مباريات البطولة القارية، إليجاد حل 

سريع لها.
وخلت مدرجات مالعب القاهرة واإلسكندرية في املباريات 

الثالث التي جرت السبت، فيما حضرت أعداد قليلة للغاية.
وأوضح مصدر باللجنة : »تخفيض أسعار تذاكر املباريات التي 
ال تضم املنتخب املصري أمر مطروح بقوة للتنفيذ خالل املرحلة 

القادمة، حلث اجلماهير على حضور املباريات«.
وأردف: »قد يتم التخلي عن شرط عمل بطاقة املشجع »فان آي 

دي« أيضا في تلك املباريات، فيما يخص الشركات والهيئات«.
كما حثت اللجنة املنظمة األحـــزاب والشركات واملؤسسات 
للمساهمة في دعم مباريات البطولة جماهيريا، بشراء التذاكر، 
فاستجاب سريعا حزب مستقبل وطن الذي اشترى 15 ألف تذكرة 
ملباراة املغرب وناميبيا، ووعد باستمرار هذا األمر في املباريات 

التالية.

العبو الكونغو
 الدميقراطية يعتذرون 

ويعدون بالتصحيح أمام مصر
قدَّم العبو منتخب الكونغو الدميقراطية، اعتذاًرا جلماهيرهم، 
ومسؤولي بالدهم بعد الهزمية، أمام أوغندا بثنائية دون رد، في 

افتتاح مشوار الفهود ببطولة كأس أمم أفريقيا.
ونشر العبو الكونغو، مقطع فيديو يتحدث خالله القائد يوسف 
مولومبو قائالً: »نقدم اعتذاًرا للجميع. نعلم أن ما حدث كان صعًبا 
على 80 مليون كونغولي. نعتذر للجماهير والسلطات وعلينا أن 

نتحد من جديد خلف املنتخب«.
ــاف قائد منتخب الكونغو الدميقراطية: »مــازال أمامنا  وأض
مباراتني أمام مصر، وزميبابوي حلسم التأهل. مازالت لدينا فرصة 

للتأهل، ونحتاج للدعم«.
وأشــار إلى أنَّ الالعبني، تعاهدوا بتصحيح املسار، أمام مصر 
يوم األربعاء املقبل باجلولة الثانية للمجموعة األولى بالبطولة 

وسنعود للعمل بكل قوة.
وقال تشانيسل مبيمبا القائد الثاني للمنتخب: »نعتذر عما حدث 

ودعم اجلماهير سيحفزنا لعرض أقوى أمام مصر«.

فرحة العبي مدغشقر بهدف التعادل

األفيال« تصطدم بـ »األوالد« ضمن منافسات كأس األمم اإلفريقية

تونس تبحث عن انطالقة قوية وموريتانيا في مواجهة تاريخية أمام مالي

منتخب األفيال يواصل استعداداته ملواجهة جنوب إفريقيا

 »2019 مدغشقر تخطف نقطة من غينيا في ثاني أيام »كان 

طلب هاني أبوريدة، رئيس احتاد الكرة املصري، من إيهاب لهيطة، 
مدير املنتخب، تقدمي تقرير عن واقعة اتهام إحدى الفتيات لـ4 العبني من 

الفراعنة بالتحرش بها لفظًيا.
واتهمت إحدى عارضات األزياء الرباعي عمرو وردة وأمين أشرف 
وأحمد حسن كوكا ومحمود الونش، بإرسال رسائل لها عبر حسابها 

مبوقع »إنستجرام«، أمس السبت. وقال مصدر داخل املنتخب املصري 
إن هناك عقوبات مشددة ستوقع على الالعبني، خاصة عمرو وردة، 
حيث أن الواقعة ليست األولــى لالعب الــذي اعتاد التورط في أمور 
مشابهة. وسبق أن خرج املنتخب املصري قبل شهور صفر اليدين من 
مونديال روسيا، وكشفت وسائل اإلعالم املصرية، عن وقوع فوضى 

في غرف الالعبني وقتها، وهو ما جعل أبوريدة يتحرك سريًعا خوًفا 
من تكرار نفس األمــر. يذكر أن منتخب الفراعنة يشارك في نهائيات 
كأس األمم األفريقية التي تستضيفها مصر حاليا، واستهل مشواره يوم 
اجلمعة املاضي، بفوز هزيل على زميبابوي بهدف نظيف في املباراة 

االفتتاحية للبطولة.

رئيس االحتاد املصري يطلب تقريرا عن واقعة »عارضة األزياء«


