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شارفت بطولة كــأس األمم اإلفريقية توتال مصر 2019 على 
االنتهاء إذ وصلنا إلى محطتها النهائية والتي ستشهد مواجهة من 
العيار الثقيل بني املنتخب اجلزائري أحد أفضل منتخبات البطولة 
ونظيره السنغالي الذي وصل إلى املباراة النهائية للمرة الثانية في 

تاريخه واألولى منذ عام 2002.
مراحل كثيرة تخطاها املنتخبان حتى متكنا من الظهور في املباراة 
النهائية التي يخوضها محاربو الصحراء على أمل التتويج باللقب 
القاري الثاني في تاريخهم بعد األول عام 1990 أي منذ 29 عاماً 

حتديداً عندما متكن جيل رابح ماجر وجمال مناد 
وشريف ودجاني من حصد أول ألقاب اجلزائر 
القارية عقب التغلب على نيجيريا في النهائي 
بهدف دون رد، أما املنتخب السنغالي فهو يبحث 
عن تعويض الفرصة التي فاتته عندما فشل جيله 
الذهبي بقيادة مدربه احلالي أليو سيسه ومعه 
احلاج ضيوف وخليلو فاديجا وهنري كمارا في 
الفوز باللقب عقب خسارتهم أمام الكاميرون في 

نهائي بطولة »مالي 2002«.

موازين القوى
وبحساب موازين القوى لدى املنتخبني 
جند أن اجلزائر هي األفضل في البطولة حتى 

اآلن.
الفريق حقق الفوز في جميع مبارياته في 
البطولة حتى اآلن في الوقت األصلي عدى 
مواجهة كوت ديفوار في ربع النهائي، 
فلقد فــاز اخلضر على كينيا بهدفني 
دون رد ثم على السنغال ذاتها بهدف 
نظيف وبفريق أغلبه من البدالء 
اكتسح تنزانيا بثالثية نظيفة 
وكــرر التألق فــي الـــدور ثمن 

وتخطى عقبة غينيا بسهولة الــنــهــائــي 
0( أيضاً ثم عبر عقبة كوت شـــديـــدة )3-

ــوار بركالت  ــف الترجيح قبل أن يقدم أرفع دي
نيجيريا ويــهــزم النسور وأجمل أداء له أمام 

فــي مــبــاراة سطر خاللها بهدفني مقابل هدف 
رائعاً عندما أحرز أجمل ريــاض محرز تاريخاً 

الدقيقة 95.أهـــــداف الــبــطــولــة في 
ــري  ــزائ ـــظ عـــلـــى نــســقــه املــنــتــخــب اجل ـــاف ح

فــي البطولة منذ أول الهجومي القوي والرائع 
ــى مــواجــهــة  ــت نيجيريا فسجل مـــبـــاراة وح

عــن السنغال 12 هدفاً بــزيــادة 4 أهــداف 
ـــــرزت 8( إضــافــة إلــى  ذلــــــــــــك )أح
نسقهم فــاحملــاربــون حــافــظــوا على 

ـــع طـــوال  ـــرائ ــي ال ــوم ــج ــه أوقــــات ال
بــلــمــاضــي مبارياتهم فال يستطيع أحد أن يقول إن رجال جمال 

ينشطون في الشوط األول ثم ينكمشون في الثاني أو أنهم يبدأون 
املباراة بهدوء قبل أن ينفجروا في شوطها الثاني فالفريق سجل 8 

أهداف في الشوط األول و4 في الثاني منها هدف في الدقيقة 95.
املردود البدني للمنتخب اجلزائري هو األفضل في البطولة حتى 
اآلن ويكفي األداء الذي قدمه العبوه أمام نيجيريا لتوضيح ذلك فمع 
نهاية املباراة وبداية من الدقيقة 90 وملدة 5 دقائق قدم احملاربون 
أفضل أداء هجومي في البطولة ككل لدرجة أنهم ســددوا الكرة في 
العارضة عن طريق باليلي قبل أن يحصوا على ركلة حرة على حدود 

منطقة اجلزاء أجهز منها رياض محرز على النسور متاما.

ميكن القول إن املنتخب اجلزائري هو أكثر منتخبات البطولة التي 
تتعدد فيه مفاتيح اللعب بشكل مذهل فالفريق يخوض مبارياته 

بطريقة 4 – 1 – 4 1- بوجود رامــي بنسبعيني 
وبلعمري وعيسى مندي وبن زفاني في الدفاع 
ويتألق في مركز االرتكاز في وسط امللعب عدالن 
ــاري مبعنى الكلمة  قــديــورة وأمــامــه ربــاعــي ن
مكون من يوسف باليلي واسماعيل بن ناصر 

وسفيان فيغولي ورياض محرز وأمامهم رأس احلربة 
الوحيد بغداد بوجناح، ولو متعنا في هذه التشكيلة سنجد أن 

يلعب برباعي حتت رأس بلماضي هو املدرب الوحيد تقريباً الذي 
الهجومي وعل هذا هو احلــربــة يغلب على أداءه الطابع 

ـــل هـــــــو ما انعكس على أن الفريق  ـــض األف
هــجــومــيــا لــيــس ذلــك 

فقط بــل أنــه األكثر 
من حيث التمريرات 

احلاسمة )9 أهداف 
من الـ12 سجلوا عن طريق متريرات حاسمة ( ما يعني أن املنتخب 

اجلزائري صاحب أفضل أداء هجومي في البطولة حتى اآلن.
نذهب بعد ذلك ملقاعد البدالء وباستعراض بسيط 

جــداً سنجد أن املنتخب اجلــزائــري يضم مبعنى 
الكلمة منتخباً آخراً على مقاعد البدالء كيف ال 

وهناك اسالم سليماني ومهدي عبيد وآدم 
أونــاس وياسني براهيمي ورفيق حليش 

وهداف مونبلييه آندي ديلور.

أسود التيرانغا والتأمني الدفاعي
ــإن املنتخب السنغالي  على اجلــانــب اآلخـــر ف

يدخل املباراة النهائية بعدد من األرقام الالفتة أيضاً 
والتي قد تعد سلبية أو تؤخذ على استراتيجية مدربهم 

الوطني النجم الدولي املونديالي السابق أليو سيسيه.
املنتخب السنغالي سجل في 6 مباريات 8 أهداف فقط 

مبتوسط 1.3 هدف في املباراة الواحدة، وهو متوسط 
يكشف األزمة الهجومية في الفريق الذي يضم 

بــني صفوفه هـــداف الــــدوري اإلنكليزي 
ساديو ماني علماً بأن الفريق أحرز أهدافه 
6 العبني وهدافه هو ماني برصيد 3 أهداف، 

وميتلك الفريق رقماً سلبياً نــادرا ما يتكرر في 
البطوالت الكبرى إذ أنه أضاع 3 ركالت ترجيح منها اثنني عن طريق 
ماني والثالثة كانت عن طريق هنري سايفت العب وسط بورصا 

سبور التركي.
دفاعياً فإن رجال أليو سيسيه حالياً هم أصحاب أقوى خط دفاع 
في البطولة إذ اهتزت شباكهم مــرة وحيدة فقط كانت عن طريق 
يوسف باليلي العب وسط اجلزائر حتديداً، إال أن الفريق في الوقت 
ذاته سيعاني من غياب جنم نابولي ومدافعه خاليدو كوليبالي الذي 

حصل على البطاقة الصفراء الثانية أمام تونس في نصف النهائي.
رغم التركيز الدفاعي والتحفظ الذي يلعب به سيسيه إال أن أسود 

التيرانغا حتديداً أمام نسور قرطاج مت اختراقهم بسهولة من العمق 
حتديداً عن طريق طه ياسني اخلنيسي الذي انفرد متاماً باحلارس 

ألفريد غوميز من وسط امللعب مرتني.
هجومياً أيضاً يعاني السنغاليون فباستثناء نشاط ماني فإن 
مبايي نيانغ العب رين وقلب الهجوم األساسي في منتخب بالده عجز 
متاماً عن تشكيل أي خطورة على مرمى املنافسني ولم يسجل أي هدف 
حتى اآلن وانعدمت خطورته حتى أمام كينيا أسهل منافسي األسود 

في البطولة والتي خسرت بثالثية نظيفة في الدور األول.

نفي وقف التعاون مع »كاف« بسبب مزاعم فساد

إنفانتينو يتعهد بتطوير 
الكرة اإلفريقية

قال جياني إنفانتينو رئيس االحتــاد الدولي، إن التعاون مع 
االحتاد االفريقي، سيحسن ويطور بشكل هائل، مستوى اللعبة في 

القارة السمراء.
ونفى إنفانتينو، التكهنات بشأن تعطل التعاون املشترك بسبب 

مزاعم الفساد ضد أحمد أحمد رئيس االحتاد األفريقي.
وٌكلفت فاطمة سامورا األمني العام للفيفا، باإلشراف على شئون 
اللعبة في أفريقيا ملدة 6 أشهر اعتبارا من أغسطس املقبل، من أجل 

املساعدة في عملية إصالح املنظمة وسط حالة الفوضى.
وحضر إنفانتينو، اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد األفريقي، 
أول من أمــس حيث استعرضت خطة مقترحات تشمل تغييرا 
محتمال في نظام املسابقات القارية ومراجعة أداء احلكام وحتسني 

إجراءات األمن في املالعب.
وتابع »نتعامل بدميقراطية واستمعنا إلى تعليقات اجلميع 
وسنحاول سوًيا بذل أقصى جهد، أطالب فقط باحلكم على النتائج 

وليس التكهنات«.

دوري األبطال وكأس االحتاد 
مبباراة نهائية على أرض محايدة

قررت اللجنة التنفيذية لالحتاد اإلفريقي لكرة القدم )»كاف«( 
خالل اجتماع في القاهرة أول من أمس تعديل نظام مسابقة دوري 
األبطال وكأس االحتاد )»الكونفدرالية«( باستبدال مباراتي الذهاب 
واإلياب للدور النهائي، مبباراة نهائية واحدة على أرض محايدة 

بدءا من املوسم املقبل.
وتأتي هذه اخلطوة في أعقاب اجلدل الذي رافق نهائي دوري 
األبطال هــذا املوسم بني الترجي التونسي والـــوداد البيضاوي 
املغربي. وأفاد مسؤولون في االحتاد القاري وكالة فرانس برس 
األربعاء، أن األخير سيفتح الباب أمام تقدم مدن راغبة باستضافة 
هاتني املباراتني. وأثار نهائي دوري األبطال ملوسم 2019-2018 
ــوداد البيضاوي بطل 2017، جدال  بني الترجي حامل اللقب، وال
واسعا السيما في مباراة اإليــاب على ملعب رادس في ضواحي 
تونس أواخر مايو املاضي. فقد انسحب العبو الفريق املغربي من 
أرض امللعب احتجاجا على تعطل تقنية املساعدة بالفيديو في 
التحكيم )»في ايه آر«( في املباراة، حني كان الترجي متقدما بهدف 
نظيف )1-1 ذهابا في الرباط(. وبعد توقف اللعب لنحو ساعة 

ونصف ساعة.

أحــرز املنتخب النيجيري املركز 
ـــأس األمم  ــث فـــي نــهــائــيــات ك ــال ــث ال
اإلفريقية املقامة في مصر، بفوزه على 
املنتخب التونسي -1صفر األربعاء 

على ستاد السالم في القاهرة.
وأتى الهدف النيجيري في الدقيقة 
الثالثة عبر أوديـــون إيغهالو الــذي 
استغل خطأ دفاعيا جــديــدا لنسور 
قرطاج، تسبب به هذه املرة احلارس 
ــن شريفية واملـــدافـــع ياسني  مــعــز ب

مرياح.
وعزز إيغهالو الذي خرج مصابا في 
وقت الحق، من صدارته لترتيب هدافي 
البطولة بتسجيل هــدفــه اخلــامــس، 
بفارق هدفني عن اجلزائريني رياض 
محرز وآدم وناس والسنغالي ساديو 
مانيه الذين سيكونون أمــام فرصة 
تخطيه عندما يــتــواجــه املنتخبان 
اجلــزائــري والسنغالي فــي النهائي 

اجلمعة على ستاد القاهرة الدولي. 
كما سجل ثالثة أهداف العب الكونغو 
الدميوقراطية سيدريك باماكو، لكن 

منتخب بالده خرج من املنافسة.
وفشلت تونس في تعويض خيبة 
اخلسارة في الدور نصف النهائي أمام 
السنغال )صفر1-( بهدف النيران 
الصديقة الــذي سجله املــدافــع ديالن 
بــرون خطأ في مرمى منتخب بالده، 
بينما نالت نيجيريا جائزة الترضية 
بــاملــركــز الــثــالــث بعد خسارتها في 

الثواني القاتلة أمام اجلزائر 2-1.
ـــرة الــثــامــنــة الــتــي حتتل  وهـــي امل
فيها نيجيريا املركز الثالث علما انها 
لم تخسر مطلقا مــبــاراة لتحديد هذا 
املركز، وجددت فوزها على تونس في 
املناسبة ذاتها بعدما تفوقت عليها -2

صفر في 1978.
وعادلت نيجيريا رقم مصر القياسي 

بصعودها الى منصة التتويج 15 مرة 
)بطلة أو وصيفة أو في املركز الثالث(، 
ــوام  ــالث مـــرات أع بيد أنــهــا تــوجــت ث
1980 و1994 و2013، مقابل سبع 

مرات ملصر.
ــدت نيجيريا عقدتها لتونس،  وأك
ففي املباريات اخلمس األخيرة بينهما 
ــازت األولـــى 3 مــرات  فــي البطولة، ف

وتعادلتا في مناسبتني.
ـــالث دقـــائـــق من  ـــم تــكــد متـــر ث ول
عمر املــبــاراة حتى استغلت نيجيريا 
هدية على طبق من ذهــب من الدفاع 
التونسي. فقد تقدم جاميلو كولينز 
على اجلهة اليسرى ومرر كرة عرضية 
أخطأ احلارس التونسي في تقديرها، 
فحاول إبعادها لكنها ارتدت من مرياح 
ثم باحلارس فمرياح مجددا، وتهيأت 
سهلة أمــام إيغهالو الــذي حولها الى 

املرمى املشرع أمامه.

وأعاد الهدف التذكير بالصعوبات 
الــتــي واجهتها تــونــس فــي البطولة 
ــاع. فهي  ــدف مــع حراسها الثالثة وال
تعادلت فــي اجلولتني األولــيــني مع 
أنــغــوال ومــالــي 1-1 وتلقت هدفني 
بخطأين من احلــارســني )فـــاروق بن 
مصطفى في األولــى، ومعز حسن في 
الثانية(. وإضافة الى هدف برون خطأ 
في مرماه في نصف النهائي، تلقى 
املنتخب التونسي هدف تعادل قاتل من 
العبه رامي بدوي في ثمن النهائي ضد 

غانا، قبل الفوز بركالت الترجيح.
وحاولت تونس املتوجة مرة وحيدة 
على أرضها عــام 2004، االســتــدراك 
مباشرة فسدد ياسني اخلنيسي كرة 
بعيدة عن املرمى )8(، قبل أن ينقذ 
مرياح فريقه من هدف ثان عندما سبق 
إيغهالو الى الكرة داخل منطقة اجلزاء 

اثر عرضية أحمد موسى )12(.

وسدد الفرجاني ساسي من خارج 
املنطقة دون أن تــدرك كرته الشباك 
)14(. وتقدم أنيس البدري بهجمة 
مرتدة اضطر ويلفريد نديدي إليقافه 
ارتــكــاب خطأ نــال على اثــره البطاقة 
الصفراء االولــى في اللقاء الــذي قاده 

احلكم املصري جهاد جريشة )18(.
ولــم تشهد الدقائق التالية فرصاً 
خطرة، لكن بــدا واضحا أن املبادرة 
كــانــت دائــمــا لنيجيريا فيما اكتفى 
التونسيون بــردات الفعل والهجمات 
املرتدة، الى أن خرج اخلنيسي بسبب 
ــراس شــواط  االصــابــة ليحل مكانه ف
)44(، وحلق به إيغهالو جراء ما بدت 
إصــابــة فــي العضلة اخللفية للفخذ 

.)1+45(
ــوط الــثــانــي، نــزل  ــش ــة ال ــداي ــي ب ف
فيكتور أوسيمن البالغ من العمر 21 

عاما مكان إيغهالو )46(.
واقتربت تونس من تعديل النتيجة 
عندما مرر وهبي اخلزري كرة متقنة 
ــى شـــواط فــوجــد نفسه  فــي العمق ال
منفردا باحلارس فرانسيس أوزوهو 
لكنه سدد في الشباك اخلارجية )48(. 
كما ســدد الــبــدري بــني يــدي احلــارس 
)57( قبل ان يستبدل بنعيم السليتي 

.)58(
وحــصــل غــيــالن الــشــعــاللــي على 
إنــذار خلطأ على بيتير إيتيبو )60(، 
قبل أن يقترب املنتخب النيجيري 
من مضاعفة النتيجة اثر تسديدة من 
املتألق صامويل شــوكــويــزي، العب 
فياريال االسباني، طار لها احلارس 

بن شريفية وأنقذها ببراعة )63(.
وخرج نسيم هنيد لإلصابة ونزل 

رامي بدوي مكانه )67(.
ــي لنيجيريا  ــان وقـــام املـــدرب االمل
غرنوت رور بإخراج موسى والــزج 
ــس ســيــمــون )75( لتنشيط  ــوزي مب
الهجوم وتسجيل هدف احلسم. كما 
أخرج شوكويزي ودخل صامويل كالو 
الــذي سدد في غضون دقائق ركلتني 
حرتني تصدى لهما بن شريفية، وذلك 

في الدقيقتني 90 و3+90.

جانب من تتويج نيجيريا باملركز الثالث

نيجيريا حترز املركز الثالث على حساب تونس

جمال بلماضي مدرب اجلزائر

سيسيه مدرب السنغال

قمة مرتقبة بني اجلزائر والسنغال 
في نهائي كأس أمم إفريقيا

إنفانتينو

انتشار أمني مكثف في فرنسا حتسبا الحتفاالت اجلزائريني
ستتخذ السلطات الفرنسية إجراءات أمنية 
مشددة اجلمعة على هامش نهائي كأس األمم 
ــرة الــقــدم املقامة فــي مصر،  اإلفريقية فــي ك
والــذي سيجمع بني اجلزائر والسنغال، بعد 
االحتفاالت الصاخبة للمشجعني اجلزائريني 
فــي بــاريــس ومـــدن أخـــرى، بحسب مــا أفــاد 

مسؤولون.
وأوضح مفوض شرطة العاصمة الفرنسية 

ديدييه الملان في مؤمتر صحافي األربعاء أنه 
على هامش فوز اجلزائر في الدور ربع النهائي 
على ساحل العاج )5-4 بركالت الترجيح( في 
11 يوليو »انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، 
ورفعنا مستوى اجلاهزية في 14 يوليو )العيد 
الوطني الذي تزامن مع مباراة نصف النهائي 

بني اجلزائر ونيجيريا( الى 2500 عنصر«.
أضــاف »هــذا هو الرقم ذاتــه الــذي سيكون 

متواجدا مساء اجلمعة«.
وأوضــــح ان الــســلــطــات األمــنــيــة ستنشر 
عناصرها حلماية واجــهــات املباني واحملــال 
ــازة الشانزيليزيه  التجارية السيما عند ج
والشوارع احمليطة بها تفاديا حلصول مظاهر 
التخريب والنهب التي طالت بعض املتاجر على 
هامش احتفاالت سابقة خالل البطولة احلالية 

للمشجعني اجلزائريني.

وقــال الملــان »هــذا التعبير عن الفرح يجب 
أن يبقى على ما هو عليه، تعبيرا عن الفرح«، 
مذكرا بأن االحتفاالت السابقة شهدت تعرض 

محال دراجات نارية للنهب والسرقة.
وأفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس 
عن توقيف شابني لالشتباه بضلوعهما في 
عمليات السرقة، مشيرا الى أنه مت العثور على 

13 من الدراجات النارية الـ14 التي سرقت.


