
أن��ه��ى املنتخب اجل��زائ��ري ل��ك��رة القدم 
النسخة الثانية والثالثني من نهائيات كأس 
األمم اإلفريقية في كرة القدم بالطريقة التي 
يستحقها، بفوز بهدف نظيف على السنغال 
في املباراة النهائية أول من أمس منحه لقبا 

قاريا ثانيا بعد انتظار نحو ثالثة عقود.
وأم���ام اآلالف م��ن مشجعيه على ستاد 
القاهرة ال��دول��ي، منح املنتخب اجلزائري 
بالهدف املبكر ال��ذي سجله مهاجمه بغداد 
بوجناح، مواطنيه فرحة متتد من العاصمة 
املصرية الى اجلزائر ووالياتها وصوال الى 
مختلف م��دن فرنسا واالنتشار، في فترة 
من احل��راك السياسي النشط والتظاهرات 
االحتجاجية ضد نظام احلكم التي تتكرر 
كل يوم جمعة، وأحيت في وقت سابق اليوم 

»ذكراها« الثانية والعشرين.
وحضر امل��ب��اراة الرئيس االنتقالي عبد 
ال��ق��ادر ب��ن ص��ال��ح ال���ذي ق��وب��ل بصافرات 
اس��ت��ه��ج��ان م��ن ق��ب��ل ق��س��م م��ن املشجعني 

اجلزائريني.
ثبت املنتخب اجلزائري في امليدان ما كان 
الكثيرون يتوقعونه، بتتويجه بطال للمرة 
الثانية في تاريخه بعد 1990 على أرضه، 
بفضل تضافر ع��وام��ل منها امل���درب جمال 
بلماضي الذي طوى خالل عام صفحة مؤملة 
من تاريخ املنتخب عانى خاللها على صعيد 
النتائج والبطوالت، وتشكيلة من الالعبني 
الثابتني الذين ق��دم كل منهم أداء الفتا في 
مركزه، من القائد رياض محرز، الى املهاجم 
ب��وجن��اح، م���رورا ب��الع��ب ال��وس��ط سفيان 
فغولي، واحل��ارس الصلب رايس مبوحلي 
الذي اختير أفضل العب في املباراة النهائية، 
والعب خط الوسط اسماعيل بن ناصر الذي 

اختير افضل العب في البطولة.
وع��ل��ق ب��ل��م��اض��ي »ه����ذا إجن����از رائ���ع 
وتاريخي. هذه أول كأس خ��ارج القواعد، 
إنها فترة طويلة لم نصعد فيها إل��ى قمة 
منصة التتويج، لدينا بلد كرة قدم ونستحق 

اللقب«.
وأض����اف »امل���ب���اراة ك��ان��ت م��ع��ق��دة ج��دا 
وصعبة، واجهنا فريقا قويا لعب كأس 
العالم األخ��ي��رة. حسم النهائي بتفاصيل 

صغيرة والفضل يعود إلى الالعبني«.
وتابع »رمبا لم تكن أفضل مباراة لنا على 
صعيد املضمون. لكننا ال نزال أفضل هجوم 
)في البطولة مع 13 هدفا(، وأفضل دفاع 
)تشاركا مع السنغال بتلقي هدفني فقط(. 
الفوز النهائي مستحق بالنظر الى البطولة«.
وق��دم املنتخب اجلزائري االداء األفضل 
منذ اجل��ول��ة األول���ى ملنافسات املجموعة 
الثالثة، والتي متكن خاللها في الثانية من 
الفوز على السنغال، أفضل منتخبات القارة 

ف��ي تصنيف االحت���اد ال��دول��ي لكرة القدم 
)فيفا(، بالنتيجة ذاتها التي انتهت اليها 

املباراة النهائية.
وسجل بغداد بوجناح الهدف الوحيد 
ف��ي الدقيقة الثانية ليقود منتخب ب��الده 
إل��ى اللقب الثاني في ثالث مباراة نهائية 
ل��ه ف��ي ال��ع��رس ال��ق��اري بعد األول���ى التي 
خسرتها أم��ام نيجيريا ع��ام 1980، فيما 
فشلت السنغال للمرة الثانية في النهائي 
بعد األولى أمام الكاميرون بركالت الترجيح 

عام 2002 في مالي.
وحققت اجلزائر فوزها السابع تواليا 
لتحرز اللقب األول لها خ���ارج قواعدها 
وتلحق بالكونغو الدميوقراطية )1968 
و1974( وساحل العاج )1992 و2015( 
اللتني ظفرتا بلقبني حتى اآلن في املركز 
اخلامس على الئحة املتوجني باأللقاب في 

العرس القاري.
وأثار الفوز احتفاالت واسعة في اجلزائر 
العاصمة، إضافة الى املشجعني اجلزائريني 

الذين حضروا الى القاهرة ملتابعة املباراة.
- هدف مبكر و«بنالتي« ملغاة -

وخرجت اجلزائر من املباراة بالنتيجة 
ألنها لم تقدم أداءا على قدر املتوقع، وكانت 
األفضلية للسنغال منذ ال��ب��داي��ة بسبب 
الهدف املبكر لرجال بلماضي الذين دافعوا 
عن تقدمهم وتركوا املبادرة ملنتخب أسود 

تيرانغا.
وقال مدرب السنغال آليو سيسيه »وجدنا 
أنفسنا أمام فرص )سانحة للتسجيل( لكننا 
افتقدنا للتركيز. امل��ب��اراة النهائية تلعب 
على التفاصيل. كنا نستحق أفضل اجلزائر 
أح���رزت ال��ك��أس لكن كنا نستحق معادلة 
النتيجة ودفع اجلزائر نحو أبعد من ذلك. هم 

يستحقون الفوز. كان يجب علينا أن نهاجم 
أمام فريق شرس في الدفاع، لكننا لم نتمكن 

من العثور على حلول«.
وف��اج��أت اجل��زائ��ر ال��دف��اع السنغالي 
ال���ذي ب��دأ امل��ب��اراة كاألفضل ف��ي البطولة 
)هدف واحد( لكنه افتقد قطب دفاع نابولي 
اإليطالي كاليدو كوليبالي بسبب اإليقاف، 
بهدف مبكر من أول هجمة، وأغلقت بعدها 
املنافذ حتى النهاية خصوصا في الشوط 
األول ال��ذي وجد فيها زم��الء جنم ليفربول 
اإلنكليزي ساديو مانيه صعوبة كبيرة في 
اخ��ت��راق خ��ط ال��وس��ط فغابت ال��ف��رص عن 

مرمى احلارس رايس مبوحلي.
وجل��أ املنتخب السنغالي إل��ى الكرات 
الطويلة ف��ي ال��ش��وط األول دون ج��دوى، 
قبل أن يتحسن أداؤه في الشوط الثاني 
دون أن يتمكن من إدراك التعادل علما بأن 

احلكم الكاميروني أليوم نيان احتسب له 
ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني إثر ملسة يد 
لالعب الوسط عدالن قديورة داخل املنطقة 
لكنه تراجع عن قراره بعد جلوئه إلى تقنية 

املساعدة بالفيديو »في إيه آر«.
وافتتحت اجلزائر التسجيل في أول هجمة 
عندما تلقى بوجناح كرة من اسماعيل بن 
ناصر من اجلهة اليسرى فانطلق وسددها 
قوية م��ن خ��ارج املنطقة فارتطمت بقدم 
املدافع ساليف سانيه وهبطت ساقطة داخل 
املرمى خادعة احلارس ألفريد غوميس الذي 

كان متقدما )2(.
وهو الهدف الثاني لبوجناح في البطولة، 
واألس���رع ف��ي ت��اري��خ امل��ب��اري��ات النهائية 

للمسابقة.
وك��ان أول تهديد حقيقي للسنغال من 
ركلة حرة بعيدة انبرى لها هنري سايفيه 

وتصدى لها مبوحلي بصعوبة )27(، ثم 
تسديدة قوية »على الطاير« ملباي نيانغ 

فوق العارضة بسنتمترات قليلة )38(.
وزاد ضغط السنغال في الشوط الثاني، 
وج��رب سايفيه حظه م��رة أخ��رى من ركلة 

حرة مباشرة بني يدي مبوحلي )59(.
ومنح نيان ركلة جزاء عندما ملست الكرة 
يد ق��دي��ورة داخ��ل املنطقة قبل أن يتراجع 
عن ق��راره بعد جلوئه إلى تقنية املساعدة 

بالفيديو )60(.
وتلقى نيانغ ك��رة خلف الدفاع وتوغل 
داخل املنطقة وراوغ احلارس مبوحلي لكنه 

سددها بعيدا عن اخلشبات الثالث )66(.
وتألق مبوحلي بإبعاده تسديدة قوية 
ليوسف سابالي إلى ركنية )69(. وتابعت 
السنغال ضغطها في الدقائق املتبقية دون 

نتيجة.

رياضة14 alwasat.com.kw

تتويج منتخب اجلزائر بكأس األمم اإلفريقية

»محاربو الصحراء« يروضـــون »أســـــــــــود التيرانغا« بهدف بغداد بوجناح

29 عامــًا اجلزائـــر عــــادت للتــربــع علــى عــــرش    القارة السمراء بعد غيــاب 

»وان تو ث��ري فيفا الجليري )1، 2، 
3، تعيش اجل��زائ��ر(«. هتفت اجلماهير 
اجلزائرية بالشعار الشهير في ستاد 
القاهرة الدولي احتفاال بتتويج منتخب 
بالدها بلقب كأس األمم اإلفريقية لكرة 
القدم للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز 
على السنغال )1-0( في املباراة النهائية 

لنسخة 2019 في مصر.
ولوحت مجموعات من الشباب واألسر 
التي جاء معظمها من اجلزائر خصيصا 
حلضور املباراة ضد السنغال، باألعالم 
اجل��زائ��ري��ة وه��م يغنون ملجد منتخب 

بالدهم.
وأعرب عزيز الذي وصل إلى العاصمة 
املصرية قبل أي��ام مع زوجته وطفليه، 
عن سعادته بالتتويج، وق��ال »سنعود 
بالكأس إلى بالدنا«، مضيفا »لقد تعمدنا 
املجيء إلى القاهرة من أجل هذا النهائي. 

إنها فرحة استثنائية«.
وخ���رج عبابسية م��ن امل��ل��ع��ب وه��و 
يبكي ويحاول مسح دموعه بالعلم الذي 
يغطي كتفيه. وق���ال امل��ه��ن��دس الشاب 
بعدما استعاد هدوءه »كان هناك الكثير 
من املشاعر. عمري 28 عاما، لم أر أبدا 
املنتخب الوطني يفوز بأي شيء«، اذ أن 
التتويج القاري األخير للخضر يعود إلى 

عام 1990 في اجلزائر.
 »سيبقى خالدا في التاريخ

وأضاف »سيبقى )هذا التتويج( خالدا 
في التاريخ. أتينا إل��ى مصر، وأحرزنا 

ال��ل��ق��ب. آخ��ر م��رة أتينا فيها إل��ى هنا، 
ضربونا«.

وت��ك��ت��س��ي امل��ن��اف��س��ة ال��ك��روي��ة بني 
مصر واجلزائر ندية وتوترا كبيرا بلغ 
ذروت���ه ع��ام 2009 وحت��دي��دا نوفمبر، 
حني تعرضت حافلة املنتخب اجلزائري 
الع��ت��داء من قبل مشجعني مصريني في 
القاهرة، حيث حضر استعدادا خلوض 
م��ب��اراة ضمن التصفيات املؤهلة الى 
مونديال 2010. وتكررت أحداث الشغب 
على هامش مباراة فاصلة بني املنتخبني 
أقيمت ف��ي ال���س���ودان، وان��ت��ه��ت بتأهل 

اجلزائر للمونديال على حساب مصر.
خالل املباراة النهائية اليوم اجلمعة، 
انقسم اجلمهور امل��ص��ري ب��ني مؤيدين 
ل����«م���ح���ارب���ي ال���ص���ح���راء« و«أس�����ود 

التيرانغا«.
لكن عبابسية يرغب في احلفاظ على 
اإليجابية: »فرحة« للجزائريني في خضم 
االحتجاجات السياسية في بالدهم. وقال 
»ما يحدث في اجلزائر، ساعد املنتخب 
الوطني. أعطاهم املزيد من القوة. أشكرهم 
ألن الناس ميرون بوقت عصيب حقا وقد 

منحونا الكثير من األمل والفرح«.
منذ فبراير امل��اض��ي، تشهد اجلزائر 
ح��رك��ة شعبية أط��اح��ت بالرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما في السلطة. 
لكن البالد ال تزال تعاني من اجلمود، في 
حني يتواصل احل��راك السياسي النشط 
وال��ت��ظ��اه��رات االحتجاجية ض��د نظام 
احلكم التي تتكرر كل يوم جمعة، وأحيت 

في وقت سابق اليوم »ذكراها« الثانية 
والعشرين.

دور املشجعني
وق���ال ح��م��زة »اجل��م��ه��ور اجل��زائ��ري 
كان أحد العبي هذا املنتخب«. وأضاف 
الشاب الذي جاء إلى مصر مع أصدقائه 
قبل أسبوعني »لقد ك��ان��وا ف��ي مستوى 
هذه املسؤولية«. هذا الشعب املصمم هو 
بحسب مشجع مصري معجب »س��ر« 
اجل��زائ��ري��ني ف��ي ك��أس إفريقيا 2019، 
والذي سرعان ما جعلهم أفضل املرشحني 
للقب. وكان مشجعو اخلضر حاضرين 
بشكل خاص في هذه املسابقة التي شهدت 
مالعب شبه فارغة خصوصا في املباريات 
التي لم يكن منتخب الفراعنة طرفا فيها. 
وخرجت مصر من ثمن النهائي على يد 

جنوب إفريقيا.
وعبر مصطفى، املولود في القاهرة ألب 
مصري وأم جزائرية، عن فرحته بتتويج 
املنتخب اجل��زائ��ري مبزيج من لهجتي 
البلدين واضعا العلم األبيض واألخضر 
حول عنقه. وقال الشاب البالغ من العمر 
21 عاما »لقد فاز أخ على أرض أخيه. هذه 
هي الصورة التي يجب أن يراها اجلميع«.
من جهتها قالت مروى »إن املصريني 
هم إخواننا، كانت لدينا فكرة سيئة عنهم، 
لكنهم في النهاية شعب مضياف«، معربة 
عن أملها في أن ت��رى اخلضر يكررون 
إجناز ويحصدون »املزيد من األلقاب إن 

شاء الله«.

فرحة عارمة في اجلزائر
بعد اللقب القاري الثاني

»أن��ا مرهق، لقد شاركت ط��وال اليوم في 
تظاهرات اجلمعة ولكني سأواصل االحتفال 
طوال الليل«... بهذه الكلمات اختصر إيدير 
)30 عاما( فرحته وهو يحتفل مع عشرات 
اآلالف م��ن اجل��زائ��ري��ني ليل اجلمعة، بفوز 
منتخبهم بكأس األمم اإلفريقية املقامة في 
مصر. وأتى الفوز على السنغال -1صفر في 
املباراة النهائية للبطولة على ستاد القاهرة 
الدولي، ليمنح اجلزائريني لقبهم الثاني في 
أمم إفريقيا، واألول منذ تتويجهم على أرضهم 
عام 1990. كما أن اللقب املنتظر منذ أعوام 
طويلة، أتى في خضم االحتجاجات املتواصلة 
منذ أشهر ضد نظام احلكم، وفي يوم اجلمعة 
ال��ذي ينزل فيه اجل��زائ��ري��ون ال��ى الشوارع 

للتظاهر، وذلك لألسبوع ال�22 على التوالي.
وبعدما ام��ت��ألت ش���وارع قلب العاصمة 
اجلزائرية خالل النهار حتت أشعة الشمس، 
باملتظاهرين الذين يجتمعون كل يوم جمعة 
منذ خمسة أشهر للمطالبة برحيل النظام، 

خلت في املساء من الناس وقت املباراة.
وان��ص��رف امل��ت��ظ��اه��رون نحو الشاشات 
ال��ع��م��الق��ة ف��ي مختلف أن��ح��اء العاصمة، 
وتوزعوا بني املقاهي والساحات، أو اختاروا 
ال��ع��ودة ال��ى منازلهم ملتابعة امل��ب��اراة، قبل 
اخل��روج ال��ى ال��ش��وارع مجددا بعد صافرة 

النهاية والفوز.
وع��ل��ى وق��ع أب���واق ال��س��ي��ارات وزغ��اري��د 
النسوة واملفرقعات التي حولت سماء اجلزائر 
ال��ى ال��ل��ون األح��م��ر، احتشد اجل��زائ��ري��ون 
كبارا وصغارا نساء ورج��اال في الساحات 
الكبرى للعاصمة اجل��زائ��ري��ة، مثل ساحة 
البريد املركزي التي تشكل امليدان األساسي 

لالحتجاجات منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقال إيدير »كان عمري سنة واحدة عندما 
فزنا بالكأس االفريقية األول���ى، وأن��ا اآلن 
احتفل بعيد ميالدي الثالثني وس��ط فرحة 

عارمة« باللقب الثاني.
من جهته، أمضى رابح )65 عاما( األمسية 
أم��ام شاشة تبث امل��ب��اراة، لكنه يؤكد أنه لم 
يكن يجرؤ على متابعتها. وقال وهو يحاول 
التقاط أنفاسه »كنت خائًفا أن يتوقف قلبي، 

لكن غمرتني السعادة مبجرد نهاية املباراة«.
أضاف »أنا لم احتفل باملنتخب الوطني منذ 
عام 1982، عندما هزمنا أملانيا في 1982« في 
دور املجموعات في كأس العالم بإسبانيا، 
والتي ال تزال إحدى أكثر املباريات التي يفخر 

بها اجلزائريون في تاريخ منتخبهم.
»النجمة الثانية«

وفرض االحتفاالت زحمة سير خانقة في 
الشوارع التي امتألت بالسيارات التي ترفع 
العلم اجل��زائ��ري، بينما توقفت ال��دراج��ات 
النارية عن التحرك لكثرة اجلموع احملتفلة 
باللقب. وارت���دى غالبية احملتفلني قميص 
املنتخب ورددوا الشعار األشهر »وان تو ثري 
فيفا الجليري )1، 2، 3، تعيش اجلزائر(«، 

وسط دموع الفرح التي غالبت كثيرين.
الى ذلك، قامت حشود من مختلف األعمار 
بالتعبير بالرقص عن فرحة اللقب الثاني، 
بينما وق��ف عناصر الشرطة يراقبون من 

بعيد.
وكادت فرحة اجلزائريني أن تنقلب كابوسا 
في الشوط الثاني مع احتساب احلكم ركلة 
جزاء لصالح السنغال على خلفية وجود ملسة 
يد، قبل أن يعود عن قراره اثر مراجعة تقنية 

املساعدة بالفيديو )»في ايه آر«(.
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فرحة عارمة جلماهير اجلزائر

سجل الفائزين 
بأمم إفريقيا

في ما يأتي سجل الفائزين بلقب 
بطولة كأس األمم اإلفريقية في كرة 
القدم منذ انطالقها، والتي أقيمت 
اجلمعة امل��ب��اراة النهائية لنسخة 
2019 ف��ي م��ص��ر، وش��ه��دت فوز 
اجلزائر على السنغال -1صفر، مع 

ذكر البلد املضيف بني قوسني:
- 2019: اجلزائر )مصر(

- 2017: الكاميرون )الغابون(
- 2015: ساحل العاج )غينيا 

االستوائية(
- 2013: نيجيريا )ج��ن��وب 

إفريقيا(
- 2012: زام��ب��ي��ا )ال��غ��اب��ون 

وغينيا االستوائية(
- 2010: مصر )أنغوال(

- 2008: مصر )غانا(
- 2006: مصر )مصر(

- 2004: تونس )تونس(
- 2002: الكاميرون )مالي(

- 2000: ال��ك��ام��ي��رون )غ��ان��ا 
ونيجيريا(

- 1998: مصر )بوركينا فاسو(
- 1996: جنوب إفريقيا )جنوب 

إفريقيا(
- 1994: نيجيريا )تونس(

- 1992: س���اح���ل ال���ع���اج 
)السنغال(

- 1990: اجلزائر )اجلزائر(
- 1988: الكاميرون )املغرب(

- 1986: مصر )مصر(
- 1984: الكاميرون )ساحل 

العاج(
- 1982: غانا )ليبيا(

- 1980: نيجيريا )نيجيريا(
- 1978: غانا )غانا(

- 1976: املغرب )إثيوبيا(
- 1974: زائير )مصر(

- 1972: الكونغو برازافيل 
)الكاميرون(

- 1970: السودان )السودان(
- 1968: زائ��ي��ر »ال��ك��ون��غ��و 

الدميوقراطية حاليا« )إثيوبيا(
- 1965: غانا )تونس(

- 1963: غانا )غانا(
- 1962: إثيوبيا )إثيوبيا(

- 1959: م��ص��ر )م��ص��ر حتت 
م��س��م��ى اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة 

املتحدة(
- 1957: مصر )السودان(

اجلزائريون يحتفلون باللقب في القاهرة

النيجيري أوديون إيغهالو هداف البطولة
أنهى النيجيري أودي���ون إيغهالو كأس 
األمم اإلفريقية في كرة القدم املقامة في مصر 
في صدارة ترتيب الهدافني مع خمسة أهداف، 
على رغم خروج منتخب بالده من الدور نصف 

النهائي على يد اجلزائر.
وف��ي ما يأتي أب��رز الهدافني في البطولة 
التي أقيمت ف��ي مصر ب��ني 21 يونيو و19 
يوليو، وانتهت بفوز اجلزائر باللقب الثاني 
في تاريخها واألول منذ 1990 على أرضها، 
بتفوقها على السنغال في املباراة النهائية 

اجلمعة بنتيجة 1 -صفر.
5 - أوديون إيغهالو )نيجيريا(

3 - رياض محرز )اجلزائر(، ساديو مانيه 
)السنغال(، سيدريك باكامبو )جمهورية 

الكونغو الدميوقراطية(
2 - بغداد بوجناح )اجلزائر(، محمد صالح 
)مصر(، ش��ارل أندريا )مدغشقر(، ج��وردان 
أيوو )غانا(، ستيفان باهوكني )السنغال(، 
يوسف باليلي )اجلزائر(، يوسف النصيري 
)امل���غ���رب(، ي��وس��ف امل��س��اك��ن��ي )ت��ون��س(، 
إميانويل أوك��وي )أوغ��ن��دا(، ميكايل بوتي 
)بنني(، ولفريد زاها )ساحل العاج(، ميكايل 
أولونغا )كينيا(، إبراهيم ياتارا )غينيا(، 

بونغاني زونغو )جنوب إفريقيا(.


