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لم تكتمل الفرحة التونسية ببلوغ الدور نصف النهائي لكأس 
األمم اإلفريقية في كرة القدم للمرة األولى منذ 15 عاما، اذ سقط 
نسور قرطاج أمــام السنغال في مــبــاراة رأى التونسيون أنها 
»ُسرقت« منهم، لكنها أيضا أعادت التذكير باألداء الباهت في غالبية 

النسخة احلالية املقامة في مصر.
كانت نسخة 2019 في مصر فرصة مناسبة للمنتخب األحمر 
ليضيف جنمه ثانية الى سجله القاري، بعد الفوز الوحيد على 
أرضه عام 2004. دخل املنافسات بقيادة مدرب مخضرم قاريا 
هو الفرنسي أالن جيريس، وفي صفوفه جنوم قادرون على صنع 
الفارق: يوسف املساكني عائد بعد إصابة في الركبة أبعدته طويال 
السيما عن مونديال روسيا 2018، وهبي اخلزري قدم موسما طيبا 
مع سانت اتيان في الدوري الفرنسي، وطه ياسني اخلنيسي ساهم 
بقيادة الترجي الى نهائي دوري أبطال إفريقيا بحثا عن االحتفال 

باللقب األهم على مستوى أندية القارة السمراء.

كانت املجموعة اخلامسة التي أوقعت القرعة املنتخب التونسي 
فيها، سهلة نظريا على الورق. املنتخب الثاني خلف السنغال على 
مستوى القارة في تصنيف االحتاد الدولي للعبة )فيفا(، كان على 
موعد مع أنغوال، مالي، وموريتانيا، املنتخب العربي الذي يشارك 

للمرة األولى في البطولة.
بــدأت معالم القلق تساور التونسيني من الــدور األول: ثالث 
مباريات، ثالث تعادالت، اثنان بنتيجة واحدة )1-1( ضد أنغوال 
ومــالــي، وثــالــث سلبي مــع موريتانيا. مــن املفارقة أن تونس، 
املنتخب الوازن إفريقيا، أنهى مجموعته في املركز الثاني مكتفيا 
بثالث نقاط وهدفني، وصــداع جليريس في حراسة املرمى بعد 
خطأين فادحني لفاروق بن مصطفى ومعز حسن، كلفا هدفني 

)وتعادلني( في املباراتني األوليني.
جاء الدور ثمن النهائي واملوعد مع غانا، وفرصة التعويض عما 
جرى، أو عما لم يجِر كما يجب حتى اآلن. قالها جيريس قبل املباراة 

بالواقعية التي طبعت تصريحاته على هامش املباريات الست التي 
خاضها املنتخب التونسي »نعم، هذه مباراة مهمة، ثمن نهائي. كل 
األمل موجود بالطبع من أجل التأهل. سيكون من املخيب لآلمال أن 

نتوقف عند هذه املرحلة«.
اخلنيسي اجلالس بأناقته املعهودة الى جانب مدربه، كان أكثر 
وضوحا: هذه مباراة القيام برد فعل. أضــاف »صحيح لم نقدم 
النتائج التي تتوقعها تونس«، ما جعل من التأهل »صعبا على 
أنفسنا«، لكن لقاء غانا سيكون الفرصة لـ »نظهر الوجه احلقيقي 

للمنتخب«.
- صعود وهبوط -

قدم التونسيون أداء مقبوال ضد غانا، السيما اخلنيسي الذي 
وفى بوعده وسجل هدف التقدم، قبل أن يلغي مفعوله بديله رامي 
بدوي بهدف الوقت الضائع خطأ في مرمى فريقه. احتاجت تونس 
للترجيح، ودخــول بن مصطفى بديال من معز حسن في الثواني 

األخيرة، لتعبر 5-4 بالركالت.
في الــدور ربع النهائي ضد مدغشقر، مفاجأة البطولة، بدا أن 
التونسيني أفلتوا للمرة األولى من شباك األداء املشكوك به: ترابط 
بني اخلطوط، وثالثية نظيفة ضمنت الفوز األول في البطولة في 

الوقت األصلي.
أتى هذا الفوز في اللحظة التي تريدها تونس: فَكّ عقدة عدم 
تخطي الــدور ربــع النهائي منذ 2004، وعــدم حتقيق الفوز في 

نسخة مصر 2019.
كان جيريس في كل مرة يواجه أسئلة االنتقاد حول األداء بترداد 
الكلمة السحرية: النتيجة. عند بلوغ نصف النهائي، قال »أعتقد 
أن ثمة منتخبات أخرى كبيرة، مصر، املغرب، الكاميرون، كانت 
لترغب في أن تكون مكاننا. نحن هنا، لم نسرق هذا األمر من أحد. 
استحقينا ذلك«، مضيفا »نحن راضون جدا ألن هذا )الفوز( يؤهلنا 

الى الدور نصف النهائي«.
انتهى نصف النهائي على غير ما كانت تأمل تونس، في امللعب 
وخــارجــه. هــدف بالنيران الصديقة من ديــالن بــرون كــان كافيا 
إلضاعة »حلم« العبور الــى النهائي، في مباراة ضد السنغال 
شهدت فرصا عدة ألسود تيرانغا بينها ركلة جزاء ضائعة، ومثلها 
للتونسيني، أضيفت إليها ركلة احتسبت لصالح نسور قرطاج في 
الدقائق األخيرة من الشوط اإلضافي الثاني، قبل تراجع احلكم عن 

قراره بعد العودة لتقنية الفيديو »في ايه آر«.

  شــارفــت بطولة أمم أفريقيا 2019 مبصر 
على النهاية، وبــدأ العد التنازلي لــإعــالن عن 
اســم املنتخب الــذي سيجلس على عــرش »القارة 
السمراء« خــالل العامني املقبلني، إال أن البطولة 
تركت بعض املشاهد التي ال تنسى أبرزها األخطاء 
الدفاعية واألهـــداف الذاتية التي هــزت الشباك، 
من بينها هدفني كانا حاسمني في بلوغ اجلزائر 

والسنغال مباراة التتويج.
ــي سجلت  ــت وحتـــديـــداً بــلــغ عـــدد األهـــــداف ال
مبساعدة النيران الصديقة 4، بواقع هدف في دور 
املجموعات، وآخر في ثمن النهائي، بينما جاء اثنان 

في مباراتي نصف النهائي.
 وميتلك منتخب تونس النصيب األكبر منها 
بواقع هدفني اهتزت بهما شباك حارسه معز حسن.

ــان أول ضحايا مسلسل األخــطــاء الذاتية  وك
القاتلة منتخب ناميبيا الذي سجل ظهوره الثالث 
في احلدث الكروي األكبر داخل قارة املواهب، في 

مباراة املغرب، حيث كانت تشير عقارب الساعة 
إلــى الدقيقة 89 واجلميع يستعد للحديث حول 

أولى املفاجآت املدوية في البطولة.
إال أن العب الوسط إيتامونوا كيمويني كان له 
رأي آخر، عندما حول عرضية النجم الشاب حكيم 
ــاش فــي شباك حــارســه لويد كــازابــوا، ليمنح  زي

»أسود أطلس« 3 نقاط ثمينة للغاية.
ثاني ضحايا األخطاء الدفاعية واألهداف الذاتية 
جــاء منتخب تونس الــذي كــاد أن يدفع ثمن هذه 
األخطاء غالياً في مباراة ثمن النهائي أمام غانا، 
حيث كانت كتيبة املــدرب الفرنسي آالن جيريس 
متقدمة في النتيجة منذ الدقيقة 73 بقدم طه ياسني 

اخلنيسي.
ــان يستعد احلــكــم إلطـــالق صافرة  وبينما ك
النهاية واإلعالن عن حتليق »نسور قرطاج« نحو 
دور الثمانية، أعــاد املدافع رامــي بــدوي »النجوم 
السوداء« للقاء من جديد بهدف ذاتي في الدقيقة 

األخيرة، لتمتد املباراة حتى ركالت الترجيح التي 
أنصفت املنتخب العربي، ومنحته بطاقة ربع 

النهائي.
ـــام املنتخب  ــاراة نــصــف الــنــهــائــي أم ــب وفـــي م
السنغالي، دفــع منتخب تونس هــذه املــرة الثمن 
باهظاً نتيجة األخطاء الدفاعية القاتلة وغياب 

التركيز عن بعض الالعبني في األوقات احلاسمة.
وبعد شوطني سلبيني فشل فيهما املنتخبان 
ــول للشباك حتى مــع وجـــود ركلتي  ــوص فــي ال
جزاء لكليهما تألق احلارسان في التصدي لهما، 
السنغالي ألفريد جوميس والتونسي معز حسن، 

طلت األهداف الذاتية مجددا بوجهها السيئ.
ففي الدقيقة 101 نفذ »أسود التيرانغا« مخالفة 
مــن الــيــمــني، ليخطئ احلـــارس معز حسنت في 
اخلروج لتشتيت الكرة ومتر منه لتصطدم بجسد 
املــدافــع ديـــالن بـــرون وتــتــهــادى داخـــل الشباك، 
ــذه املــرة بالنيران  ليحترق »نــســور قــرطــاج« ه

الصديقة.
منتخب اجلزائر أيضاً كان من املستفيدين من 
األهداف الذاتية، وكان ذلك في مباراة املربع الذهبي 
ــام نيجيريا، التي حسمها »محاربو  األخــرى أم
الصحراء« )2-1( ليحجزا بطاقة النهائي ألول 

مرة منذ 29 عاماً.
ــدام النجم والقائد  وكانت البداية من عند أق
رياض محرز الذي تخطى مبهارته املعتادة الدفاع 
ناحية اليمني ثــم أرســل كــرة عرضية مــرت من 
اجلميع، لتصطدم في جسد املدافع وليام تروست-

إيكونغ وتتحول داخل الشباك.
وبالنظر للدور الــبــارز الــذي لعبته األهــداف 
الذاتية سواء في حتديد هوية متأهل للدور التالي، 
أو ملنح فريق النقاط الثالث على حساب اآلخر، هل 
يكون لها نفس الــدور في حتديد واجهة »األميرة 
السمراء« نحو أحد طرفي النهائي الذي سيحتضنه 

ملعب )القاهرة الدولي( مساء اجلمعة املقبل؟.

النيران  الصديقة أقصت تونس وأهلت السنغال

املغرب يقّيم املشاركة
 مع رونار وينفي استقالته

كشف االحتاد املغربي لكرة القدم أن رئيسه فوزي لقجع يجري 
عملية تقييم ملشاركة املنتخب الوطني في كأس األمم اإلفريقية في 
مصر، مع مدربه الفرنسي هيرفيه رونار، نافيا التقارير عن تقدم 

األخير باستقالته.
وقال االحتــاد في بيان إن لقجع عقد لقاءين األحد واالثنني مع 
رونار »لتقييم مشاركة املنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا 
لألمم مبصر«، حيث أقصي بشكل مفاجئ من الــدور ثمن النهائي 
على يد منتخب بنني بركالت الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في 

الوقتني األصلي واإلضافي.
ونفى البيان التقارير املتداولة على نطاق واســع اليوم، بأن 
رونار قد تقدم باستقالته. وأكد االحتاد أن لقجع واملدرب »تدارسا 
الرهانات املستقبلية للنخبة املغربية، واتفقا على عقد اجتماعات 

أخرى في األيام املقبلة«.
من جهته، نشر رونــار عبر حسابه على موقع »تويتر« بيانا 
مقتضبا جاء فيه »بناء على طلبي، التقيت بالسيد لقجع رئيس 
االحتــاد املغربي لكرة القدم. أجرينا تقييما للبطولة التي انتهت 
بالنسبة إلينا. حتدثنا أيضا عن املستقبل، وعرضت له وجهة 

نظري«.
أضاف »اتفقنا على عدم اإلدالء بأي تصريحات علنية«.

وشكل خروج منتخب أسود األطلس الذي كان من أبرز املرشحني 
إلحراز لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد 1976، مفاجأة 

كبيرة، وأثار خيبة أمل مغربية وتقارير عن احتمال رحيل رونار.
كما ترك املــدرب البالغ 50 عاما الباب مفتوحا حول مستقبله 
مع املنتخب، بقوله في مؤمتر صحافي خالل الدور األول »أعلم أنه 
ينتظر مني الكثير لبطولة إفريقيا، الكثير منا، لنبقى مركزين على 
املنافسة. لن يكون لدي ما أقوله خالل هذه البطولة وآمل في أن 

نكون معا ألطول فترة ممكنة«.
وبعد اخلسارة، نشر املدرب رسالة عبر حساباته على مواقع 
التواصل جاء فيها »أريد أن أقول، في هذه اللحظة املؤملة لكل محبي 
كرة القدم في املغرب، شكرا لالعبني الذين كانوا استثنائيني على 
مدى هذه الفترة الطويلة. أريد أن أقول لهم أني أحبهم وعليهم أن 
يتذكروا فقط أفضل ما في مغامرتنا. شكرا لكل الذين عملوا على 

جناحنا«.
أضاف »أريد أن أشكر أيضا كل املشجعني الذين انتقلوا الى مصر، 
روسيا )ملتابعة مشاركة املنتخب في مونديال 2018(، وكل الذين 
دعمونا طوال هذا املسار في املغرب وخارجه كرة القدم مصنوعة 

من الفرح واحلزن. لهذا نحبها الى هذه الدرجة. دميا مغرب«.
وتولى رونار تدريب أسود األطلس عام 2016 ويرتبط بعقد 
حتى 2022. وخــالل األعــوام املاضية، قــاده الى ربع النهائي في 
كأس األمم اإلفريقية 2017 قبل اخلسارة أمام مصر، ونهائيات 
مونديال 2018 حيث خرج بصعوبة من الدور األول عن مجموعة 
ضمت إسبانيا والبرتغال وإيران، في مشاركة أولى في النهائيات 

العاملية للمنتخب منذ العام 1998.
ويظل رونار حتى اآلن املدرب الوحيد الذي متكن حتى اآلن من 
الفوز باللقب القاري مع منتخبني مختلفني )زامبيا 2012 وساحل 

العاج 2015(.

إفريقيا تغير طريقة التصفيات 
2022 املؤهلة إلى كأس العالم 

  قرر االحتاد األفريقي لكرة القدم تغيير طريقة تأهل منتخبات 
القارة إلى نهائيات كأس العالم 2022 والعودة إلى نظام التأهل 
الذي كان متبعاً في تصفيات نسخة 2014، بخوض مباراة فاصلة 

قبل التأهل للبطولة التي تستضيفها قطر.
ــاد الــقــاري إن »التصفيات املؤهلة  وقــال مسؤولون في االحت
لنهائيات قطر 2022، ستنقسم إلى ثالث مراحل تضم دورين يشهد 
كل منهما مواجهتي ذهاب وعودة وبينهما دور تنقسم فيه املنتخبات 

إلى مجموعات جترى خالله مباريات دوري على دورين«.
ويخوض أقل 28 منتخباً بالقارة في التصنيف املرحلة األولى 
عبر مواجهتي ذهاب والعودة يتأهل منها 14 منتخباً إلى مرحلة 

املجموعات.
هذه املرحلة األولى تضم منتخب مدغشقر الذي بلغ دور الثمانية 

في كأس األمم األفريقية احلالية.
وستنضم املنتخبات املتأهلة إلــى 26 منتخباً مــن أصحاب 
التصنيف األعلى ليصبح العدد اإلجمالي 40 منتخباً يتم تقسيمها 
إلى عشر مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات يلتقون في 

دوري من دورين على مدار 18 شهراً.
ويتأهل بطل كل مجموعة وعددهم عشرة منتخبات للمرحلة 
األخيرة التي تشهد خوض مباراة فاصلة من جولتي ذهاب وعودة 
والفريق صاحب التصنيف األقــل سيستضيف مــبــاراة الذهاب 
والفائز في مجموع املباراتني يتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2022.
ــود أي تغيير فــي عدد  وتــأتــي هــذه التغييرات رغــم عــدم وج

املنتخبات األفريقية اخلمسة املتأهلة إلى كأس العالم.
ومنح االحتاد الدولي »فيفا«  لالحتادات القارية حرية اختيار 
الطريقة املالئمة للتصفيات املؤهلة لكأس العالم 2022 وحتديد 

موعد قرعة الدور األول.
ولم يعلن االحتاد األفريقي بعد موعد القرعة لكن قال مسؤولون 

اليوم إن »القرعة ستجرى في القاهرة نهاية الشهر احلالي«.
وستتداخل تصفيات كأس األمم املقبلة في 2021 مع تصفيات 
كأس العالم لكن اللجنة التنفيذية لالحتاد القاري رفضت اقتراحاً 

بدمج التصفيات املؤهلة للبطولتني.

خيبة أمل اجلماهير التونسية بعد اخلروج من نصف النهائي

فرحة تونسية ناقصة بعد اخلروج من نصف النهائي

 أثار تطبيق تقنية حكم الفيديو املساعد في كأس 
األمم األفريقية لكرة القدم الكثير من االرتباك إذ قال 
مدرب اجلزائر إنه »ال يستطيع فهم ما إذا كانت ملسة 
اليد داخل منطقة اجلزاء متعمدة أو غير متعمدة بعد 
ثالث حاالت مثيرة للجدل في قبل نهائي البطولة 

التي تستضيفها مصر«.
وفازت اجلزائر 2-1 على نيجيريا بينما تغلبت 
السنغال 1-0 فــي الــوقــت اإلضــافــي على تونس 
وشهدت املباراتان ملستي يد أحدهما ارتطمت الكرة 
في يد املدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، أحد أبرز 
العبي أفريقيا، الذي سيغيب عن املباراة النهائية 
لإيقاف. واستخدمت تقنية حكم الفيديو منذ بداية 
دور الثمانية واستعان االحتــاد القاري بحكمني 

أوروبيني لدعم التقنية بناء على خبرتهما.
وقال مدرب اجلزائر، جمال بلماضي: »حضرنا 
اجتماعا قبل البطولة مع احلكام وشرحوا لنا كيفية 
عمل تقنية الفيديو. ال زلت ال أفهم القرارات. ملسة 
اليد سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة هذا ما ال 

زلت ال أفهمه حتى اليوم«.
وكانت اجلزائر متقدمة 1-0 على نيجيريا عندما 
ارتطمت تسديدة أوجينيكارو إيتيبو في ذراع 

املدافع عيسى ماندي داخل منطقة اجلزاء.
واستمر اللعب نحو دقيقة واحدة قبل مراجعة 
تقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء نفذها أوديون 

إيجالو بنجاح بعد أربع دقائق على الواقعة.
ويبدو أن ماندي لم يحرك ذراعه ورمبا كان غير 

مدرك أنه يقف خلف إيغالو.
وفي الوقت ذاته حصلت تونس على ركلة جزاء 
واخــرى ألغيت بسبب ملسة يد داخــل املنطقة أمام 
السنغال التي حصلت على ركلة جزاء نتيجة خطأ 

لكن كل منهما أُهدرت.
وفي الواقعة األولى اعترض كوليبالي تسديدة 
فرجاني ساسي عندما استدار بظهره وهو يتعثر 

بينما ملست الكرة ذراعه.

واحتسب احلكم ركلة جزاء لتونس وأنذر قلب 
دفــاع نابولي الــذي سيغيب عن املباراة النهائية 

بسبب تراكم االنذارات.
وفي الوقت اإلضافي عندما حاول أحد املدافعني 
تشتيت كرة برأسه ارتطمت الكرة في يد إدريسا 
ــزاء ليحتسب احلكم  جانا جــاي داخــل منطقة اجل
ــراره بعد  ركلة جــزاء لتونس قبل التراجع في ق

مراجعة تقنية الفيديو.
وأضاف بلماضي »لم أشاهد الواقعة في مباراتنا 
لكني شاهدت واقعة مباراة تونس أمام السنغال 

وأرى أن األمر يتعلق بتفسير القواعد«.
وعلى عكس مباريات قبل النهائي لم تشهدت 36 
مباراة في دور املجموعات وثمانية في دور الستة 
عشر، لم يستخدم خاللها تقنية الفيديو، احتساب 

أي ركلة جزاء نتيجة ملسة يد.
ورأي األملاني جيرنوت رور مدرب نيجيريا األمر 
من اجلانبني إذ أن فريقه استفاد من تقنية الفيديو 
ــد لكنه ذاق سلبيات التقنية فــي دور  أمــس األح
الثمانية عندما تراجع احلكم في قراره بإلغاء هدف 
جلنوب أفريقيا بداعي التسلل قبل احتسابه بعد 

مراجعة تقنية الفيديو.
وقال رور »في دور الثمانية التقنية وقفت ضدنا 
أمام جنوب افريقيا. انتظرننا كثيراً لنتلقى هدفاً في 
شباكنا في النهاية. أعتقد أن تفسير تقنية الفيديو 
ليس سهالً. لكني أعتقد أنها خطوة لتحقيق املزيد 

من العدالة في كرة القدم«.

تقنية الفيديو أثارت جدال واسعا في كأس األمم اإلفريقية

إفريقيا أمم  في  البطولة  دور  تلعب  الصديقة  النيران 

إفريقيا أمم  كأس  في  االرتباك  تثير  الفيديو«  »تقنية 

هيرفيه رونار


