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كأس أمم أفريقيا50

 لكرة القدم »أنغوال 2010«
من 10 إلى 31 يناير

»الفراعنة« مصّرون على تكرار إنجاز 2006 و2008

جنوم املنتخب املصري يسعون بقوة للحفاظ على اللقب األهم في القارة السمراء

6 ألقاب للفراعنة و4 لغانا والكاميرون.. ولقب وحيد لتونس والجزائر والمغرب

كأس أفريقيا تاريخ حافل بالتطور واإلثارة والترقب العالمي

مليون يورو لكل العب جزائري إذا..

سعدان: لست فاشاًل

مورينيو يتمنى فشل الكاميرون

أفادت تقارير إخبارية بأن االحتاد اجلزائري لكرة القدم وعد مبنح 
مكافأة تصل الى مليون يورو لكل العب في املنتخب في حال التتويج 

بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق خالل األيام املقبلة.
كان االحتاد اجلزائري أعلن على موقعه اإللكتروني انه توصل الى 
اتفاق مع الالعبني حول املكاف����آت اخلاصة بالبطولة وعقود الرعاية 

واستغالل الصورة الشخصية، لكن دون اإلفصاح عن تفاصيل.

الفراعنة  أكد مهاجم  بدوره، 
عماد متعب أنه يسعى مع زمالئه 
إلى اسعاد الشعب املصري الذي 
ساند الفريق ولم يفقد االمل في 
قدرته على الفوز بكأس افريقيا 
للمرة الثالثة على التوالي رغم 
األزمات والكبوات التي تعرض 
لها خاصة بعد خس���ارة تذكرة 
املونديال أمام اجلزائر.. مشيرا 
الى أن الفوز بكأس األمم هو أقل 
شيء ميكن تقدميه لهذه اجلماهير 
الوفية.. واش���اد متعب بحسن 
شحاتة املدير الفني ملنتخب مصر 
ووصفه بأنه واحد من أكفأ وابرز 
وأخلص املدربني الذين تولوا مهمة 

تدريب الفراعنة. 
ف���ي ح���ني، اعل���ن الظهير 
األمي���ن للمنتخ���ب املصري 
أحمد فتحي عن تفاؤله الشديد 
بقدرة الفراعنة على االحتفاظ 
باللقب للمرة الثالثة وحتقيق 
اجناز غير مسبوق في تاريخ 
البطولة، مشيرا الى أن املنافسة 
الذهبي والوصول  على املربع 
إلى املباراة النهائية هي الشغل 
الشاغل لكل الالعبني، ألننا لن 
نرضى كأبطال للقارة بأقل من 

التواجد في املربع الذهبي. 
بينما اكد احمد عيد عبد امللك 
العب وسط منتخب الفراعنة أن 
الظروف الس���لبية التي مر بها 
املنتخب املص���ري عقب ضياع 
بطاق���ة التأهل ملوندي���ال 2010 
افريقيا ش���كلت دافعا  بجنوب 
وحافزا كبي���را لالعبني للتغلب 
على هذه الظروف واستعادة الثقة 
مرة أخرى، كما أك���د عبد امللك 
على قدرة الفراعنة في العودة من 
انغوال باللقب في ظل قوة املنتخب 
املصري لكن كرة القدم ال تعترف 
بالثوابت لذلك فمن الواجب احلذر 

من كل املنتخبات. 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
يغادر وفد املنتخب املصري 
االول لك���رة الق���دم في س���اعة 
متأخرة من مساء اليوم على منت 
طائرة خاصة الى انغوال، ليبدأ 
»الفراعنة« رحلة البحث عن اللقب 
الثالث على التوالي والسابع في 
تاريخ الك���رة املصرية لبطولة 
كأس االمم االفريقية التي بدأت 

تدق طبول منافساتها بقوة.
ويدخل منتخ���ب مصر هذه 
النسخة بصفته حامال للقب في 
النسختني االخيرتني باالضافة إلى 
أنه صاحب الرقم القياسي في عدد 
مرات الفوز باللقب، لذلك حرصت 
»األنباء« على لقاء األبطال قبل 
السفر إلى انغوال ملعرفة أهدافهم 
البطولة،  وطموحاتهم في هذه 
ووجدنا ان هناك تفاؤال بني كل 
الالعبني، وان لديهم أمال كبيرا في 
تكرار اجناز البطولتني املاضيتني، 
خاصة أن منتخب »الفراعنة« هو 

املرشح األول لنيل اللقب.
وأك���د قائد املنتخب املصري 
أحمد حسن في البداية أن الفراعنة 
أبطال القارة رغم أنف اجلميع، 
مش���يرا إلى حصول مصر على 
نصيب األسد في الفوز باأللقاب 
األفريقية بجانب السيادة على 

مستوى األندية.
انه بصفه  الى  واشار حسن 
شخصية يقف على أعتاب رقم 
قياس���ي جديد في املشاركة في 
البطوالت االفريقية للمنتخبات 
حيث حقق »الصقر« اللقب في 
ثالث بطوالت في بوركينا فاسو 
98 ومصر 2006 وغانا 2008 وفي 
حال الفوز بلق���ب أنغوال 2010 
سيكون اللقب الرابع، وهو اجناز 
لم يسبقه اليه العب اخر باالضافة 
إلى أنه على أعتاب الوصول لرقم 
جديد في عدد املشاركات الدولية 

انتقد املدير الفني للمنتخب اجلزائري لكرة القدم رابح سعدان 
من وصفوه في اآلونة األخيرة باملدرب الفاشل. وقال سعدان لإلذاعة 
اجلزائرية »يقولون إنني مدرب فاش���ل ولو كنت كذلك ملا وصلنا 
ملا نحن فيه بعد عامني من العمل واجلد« في إشارة لتأهل الفريق 
إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا بعد الغياب عن دورتيها السابقتني، 

ونهائيات كأس العالم بعد غياب دام 24 عاما.

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني النتر ميالن امنيته في 
اخفاق منتخب الكاميرون خالل كأس افريقيا. ويفقد النيراتزوري خدمات 
هدافه الكاميروني صامويل إيتو بسبب البطولة التي متتد حتى نهاية 
ش���هر يناير اجلاري، ما يثير حنق مورينيو. وفسر املدرب البرتغالي 
لوسائل اإلعالم االيطالية »طالبنا االحتاد الكاميروني بترك إيتو معنا 
لفترة أطول لكنه رفض وتابع: لذا أمتنى أن تودع الكاميرون البطولة 
في اقرب فرصة ممكنة، على األقل حتى يعود ايتو لنا قبل 31 يناير«. لن يتنازلوا عنها حتت أي ظرف 

من الظروف.
ومتنى احلضري الفوز باللقب 
للمرة الثالثة على التوالي والرابعة 
في تاريخه، حيث سبق له الفوز 
بثالث ميداليات ذهبية أفريقية 
مع املنتخب املصري أعوام 1998 
و2006 و2008 متمنيا أن يشهد 
عام 2010 البطولة الرابعة له في 

مسيرته مع الفراعنة.

من جهته، قال حارس مرمي 
املنتخب عص���ام احلضري انه 
وزمالءه في الفريق يسعون لرد 
االعتبار جلميع املصريني، واعادة 
البسمة مرة أخرى إلى الوجوه 
بعد اخلروج من مونديال 2010، 
ألن الكأس األفريقية هي الشيء 
الوحيد الق���ادر على رد اعتبار 
املصريني واعادة البسمة والفرحة 
إلى الشعب املصري والالعبون 

أنهم قوة ضاربة ألي فريق فأبو 
تريكة كلمة السر في البطولتني 
األخيرت���ني كم���ا أن عمرو زكي 
مهاجم يعمل له املنافسون ألف 
حساب لكن اختيارات املدير الفني 
للمنتخب حسن شحاتة ستكون 
في محلها ويستطيع املوجود أن 
يسد الفراغ الذي سيمثله غياب 
تريكة وزكي عن صفوف املنتخب 

في البطولة.

مع الفراعنة.
وأضاف حسن أن هذا اجليل 
سيثبت للجميع أن لديه الكثير 
ليقدمه للكرة املصرية وسيحاول 
اعادة البسمة للجماهير املصرية 
املتعطشة للبطولة الثالثة على 

التوالي.
وأبدى قائ���د املنتخب حزنه 
الستبعاد محمد أبو تريكة وعمرو 
زكي من قائم���ة املنتخب مؤكدا 

أيام قليلة وتتجه أنظار املاليني من عشاق الساحرة املستديرة من كل أنحاء العالم صوب 
القارة األفريقية ملتابعة انش����طة واحدة من أهم بط����والت كرة القدم وأكثرها جذبا لألنظار، 
حيث تس����تضيف أنغوال بطولة كأس األمم األفريقية الس����ابعة والعشرين خالل الفترة من 
العاش����ر إلى 31 يناير 2010، وعلى مدار أكثر من نصف قرن منذ انطالق البطولة األولى في 
الس����ودان عام 1957 ش����هدت كأس األمم العديد من التغيرات والتحوالت املهمة التي جعلتها 
بني بطوالت الفئة الثانية مباشرة في عالم الساحرة املستديرة بعد بطولة كأس العالم حيث 
تقت����رب في قوتها من بطولت����ي كأس أمم أوروبا وكأس أمم أميركا اجلنوبية )كوبا أميركا(، 
وتستحوذ البطولة في نسختها السابعة والعشرين على اهتمام كبير ألنها تأتي قبل شهور 
قليلة فقط من استضافة القارة األفريقية بطولة كأس العالم للكبار للمرة األولى في تاريخها، 
كما يسعى أصحاب األرض إلى انتهاز فرصة إقامة البطولة وسط جماهيرهم للفوز باللقب 
األفريقي األول في تاريخهم أو على األقل الوصول للمربع الذهبي كخطوة نحو املنافسة في 

بطوالت أخرى قادمة.
وبالنظر إلى تاريخ وإحصائيات البطولة عبر تاريخها املمتد ألكثر من نصف قرن نستنتج 
أنه����ا لم تتوقف عند حد وإمنا كانت والت����زال منوذجا رائعا للتطور في عالم كرة القدم كما 

متثل معرضا ألبرز النجوم واملنتخبات الذين تركوا أثرا واضحا في تاريخ البطولة.

ضربة البداية

في العاشر من فبراير 1957 كانت ضربة البداية حيث افتتح رئيس وزراء السودان السابق 
س����يد إسماعيل األزهري أول بطولة أفريقية للمنتخبات في حضور أكثر من 30 ألف متفرج 
بالس����تاد، وأدار املباراة االفتتاحية في البطولة، التي شاركت فيها منتخبات مصر وإثيويبا 
والس����ودان، احلكم اإلثيوبي جيبيهو دوبي وفازت فيها مصر على الس����ودان 1-2 وس����جل 
هدف����ي املنتخب املصري رأفت عطية ومحمد دياب العطار )الديبة( في حني س����جل صديق 
منزول هدف السودان الوحيد وأقيمت املباراة النهائية في 15 من نفس الشهر وأدارها احلكم 
السوداني يوسف محمد، وفازت فيها مصر على إثيوبيا بأربعة أهداف سجلها الديبة وسلم 
املصري عبدالعزيز عبداهلل س����الم الكأس التي حملت اسمه إلى قائد املنتخب املصري رأفت 

عطية ليتوج املنتخب املصري بلقب البطولة األولى.
وكان تنظيم البطولة الثانية من نصيب مصر، مقر االحتاد األفريقي، وجرت انشطتها من 

22 إلى 29 مايو بستاد النادي األهلي في القاهرة مبشاركة نفس املنتخبات الثالث.
وافتتح املنتخب املصري رحلة الدفاع عن لقبه بفوز س����احق على إثيوبيا بأربعة أهداف 
س����جل منها محمود اجلوهري ثالثة أهداف ثم ميمي الشربيني الهدف الرابع، في حني فازت 
مصر في النهائي على الس����ودان بهدفني س����جلهما عصام بهيج مقابل هدف لصديق منزول 

أيضا ليتوج املنتخب املصري باللقب الثاني له.
وأقيمت البطولة الثالثة بالعاصمة األثيوبية أديس أبابا مبش����اركة أربعة منتخبات هي 
إثيوبيا ومصر وتونس وأوغندا وفازت إثيوبيا باللقب بعد أن هزمت مصر 4-2 في مباراة 
مثيرة تطلبت وقتا إضافيا وسلم اإلمبراطور هايلي سيالسي الكأس إلى قائد الفريق اإلثيوبي 

لوتشيانو فاسالو.
واختيرت غانا لتنظيم البطولة الرابعة في عام 1963، ووصلت ستة منتخبات للبطولة 
بعد التصفيات وهي تونس ونيجيريا والسودان ومصر وغانا وإثيوبيا، وفي النهائي الذي 
أقيم في أكرا، تغلبت غانا بقيادة مدربها األسطوري جيامفي على إثيوبيا 3-0 وفازت بالكأس 

للمرة األولى، وفاز املصري حسن الشاذلي بلقب هداف البطولة برصيد ستة أهداف.
وفي البطولة اخلامس����ة عام 1965 بتونس جنحت غانا في الدفاع عن لقبها بفوزها 1-3 
على منتخب الدولة املضيفة بعد وقت إضافي للمباراة وضم الفريق الفائز العبني اثنني فقط 
ممن فازوا في مس����ابقة عام 1963، وتساوى في صدارة هدافي البطولة كل من كوفي وأشيم 

بوجن من منتخب غانا وماجنل من كوت ديفوار ولكل منهم ثالثة أهداف.
وف����ي عام 1968، أقيمت البطولة السادس����ة بإثيوبيا وارتفع عدد املش����اركني إلى ثمانية 
منتخبات، ووصلت زائير أو الكونغو كينشاس����ا )الكونغ����و الدميوقراطية حاليا( للمباراة 

النهائية أمام غانا حيث أحرز الالعب بيير كاال هدف املباراة الوحيد.
وأحرز العاجي لوران بوكو ستة أهداف أي أقل بهدفني عن البطولة التالية ليصبح صاحب 

الرقم القياسي في عدد األهداف التي يسجلها العب في تاريخ البطولة.
وفي عام 1970، اس����تضافت السودان البطولة الس����ابعة ووصلت غانا للمباراة النهائية 
للمرة الرابعة على التوالي ولكنها خس����رت أمام الس����ودان التي أحرزت الكأس الوحيدة في 
تاريخه����ا، ونال العاجي بوكو للمرة الثانية على التوالي لقب هداف البطولة برصيد ثمانية 
أهداف.وفي عام 1972، أقيمت البطول����ة الثامنة بالكاميرون ووصل أصحاب األرض للمربع 
الذهبي ولكن رغم كل التوقعات كانت املفاجأة هي هزمية الكاميرون أمام الكونغو برازافيل 

الت����ي فازت باللقب بعد التغلب أيضا على مالي 3-2 في النهائي، وفاز املالي س����اليف كيتا 
بلقب الهداف برصيد خمسة أهداف.

أما بطولة 1974 فأقيمت في مصر وفازت بها زائير وس����جل فيها العب زائير بيير نداي 
تس����عة أهداف ليتوج هدافا للبطولة ويقود منتخب بالده إلى الفوز باللقب.وألول مرة في 
تاريخ املسابقة أعيدت املباراة النهائية نظرا للتعادل 2-2 في املباراة األولى ثم انتهت املباراة 
الثانية بفوز زائير على زامبيا 2-0 وأحرز نداي الهدفني ليساعد الفريق على الفوز باللقب 

وعاد الفريق إلى زائير على منت طائرة موبوتو سيسي سيكو رئيس زائير.
أما في عام 1976، فأقيمت البطولة العاش����رة في إثيوبي����ا، وكانت املرة األولى التي تقام 
فيها املنافسات بنظام املجموعات ثم الدور النهائي الذي انتهى باحتالل املغرب املركز األول 

والتتويج باللقب. وفاز الغيني نيوجيليا بلقب الهداف برصيد أربعة أهداف.
وفي عام 1978، أقيمت البطولة احلادية عش����رة ف����ي غانا وفاز أصحاب األرض )النجوم 
الس����وداء( على أوغندا في النهائ����ي 2-0 لتكون بذلك أول دولة تف����وز باللقب ثالث مرات 
وحتتفظ بال����كأس لألبد وحصل األوغندي أموندا على لقب ه����داف البطولة برصيد أربعة 

أهداف أيضا.
وأقيمت بطولة عام 1980 في نيجيريا وأحرز نسور نيجيريا اللقب األول لهم في تاريخ 
كأس األمم األفريقية بقيادة الهداف الكبير سايجون أوديغبامي حيث تغلب الفريق النيجيري 
على اجلزائر3-0 في املباراة النهائية، وتصدر أوديجامبي والعبيدي جنم املنتخب املغربي 

قائمة هدافي البطولة برصيد ثالثة أهداف لكل منهما.
وف����ي 1982 أقيمت البطولة على مالعب ذات جنيل اصطناعي بليبيا واس����تفاد أصحاب 
األرض من ذلك فصعدوا للمباراة النهائية ولكنهم خسروا 6-7 بضربات اجلزاء الترجيحية 
بع����د التعادل 1-1، في الوقت األصل����ي أمام غانا التي أحرزت اللقب للمرة الرابعة وهي املرة 
الثالثة بقيادة املدرب جيامفي، وفاز الغاني جورج احلسن بلقب هداف البطولة برصيد أربعة 
أهداف في حني احتل الليبي علي البشاري املركز الثاني في قائمة الهدافني برصيد ثالثة أهداف 

واختير فوزي العيساوي جنم املنتخب الليبي كأفضل العب في البطولة.
وأقيمت البطولة التالية في س����احل العاج عام 1984 وخرجت غانا مبكرا من الدور األول 
للبطولة فيما فازت الكاميرون باللقب للمرة األولى في تاريخ األسود بعد التغلب على نيجيريا 

2-0 في املباراة النهائية، ونال املصري طاهر أبوزيد لقب الهداف برصيد أربعة أهداف.
وشهدت مصر إقامة البطولة للمرة الثالثة على أرضها عام 1986 وتخلص املنتخب املصري 
من آثار هزميته في املباراة االفتتاحية أمام الس����نغال 0-1 ووصل للمباراة النهائية ليتوج 
باللق����ب بعد مباراة رائعة أمام الكاميرون ف����ي النهائي جنح خاللها في الفوز5-4 بضربات 
اجلزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت األصلي للمباراة بالتعادل الس����لبي ليستعيد املنتخب 

املصري اللقب بعد غياب دام 27 عاما.
ونال الكاميروني روجيه ميال لقب هداف البطولة برصيد أربعة أهداف بينما كان الراحل 
ثابت البطل حارس مرمى املنتخب املصري هو أبرز جنوم هذه البطولة ألنه كان أحد العوامل 

الرئيسية في فوز الفريق باللقب للمرة الثالثة في تاريخ الفراعنة.
وفي عام 1988 استضافت املغرب البطولة وجنح منتخبها في الوصول للدور قبل النهائي 

مثل اجلزائر ولكن الفريقني العربيني خسرا أمام كل من الكاميرون ونيجيريا.
وفاز املنتخب الكاميروني باللقب للمرة الثانية في تاريخه بالتغلب على نظيره النيجيري 
1-0 في النهائي، واقتسم صدارة قائمة الهدافني كل من الكاميروني ميال واجلزائري األخضر 
بلومي واملصري جمال عبداحلميد واإليفواري عبداهلل تراوري والنيجيري كوارجي برصيد 

هدفني لكل منهم.
وف����ي 1990 نظمت اجلزائر البطولة وجنحت في اس����تغالل عام����ل األرض للفوز باللقب 
الوحي����د في تاريخها بالتغلب على نيجيريا 1-0 في املباراة النهائية. وفاز اجلزائري جمال 
مناد بلقب الهداف برصيد أربعة أهداف.أما بطولة عام 1992 فأقيمت في السنغال مبشاركة 12 
منتخبا للمرة األولى واس����تطاع منتخب أفيال كوت ديفوار الفوز باللقب األول في تاريخهم 
بالتغلب على غانا في النهائي 11-10 بضربات اجلزاء الترجيحية بعد مباراة ساخنة انتهت 
بالتعادل الس����لبي وفاز النيجيري رشيدي ياكيني بلقب الهداف برصيد أربعة أهداف. وفي 
1994 أقيم����ت البطولة بتونس ولكن أصحاب األرض خرجوا مبكرا من الدور األول للبطولة 
وكانت زامبيا هي مفاجأة البطولة حيث وصلت للنهائي رغم أنها شاركت بفريق معظمه من 
الالعب����ني اجلدد بعد حتطم طائرة املنتخب األول للفريق قبلها بفترة قصيرة ومقتل معظم 
أفراد الفريق األساسي.ولكنها خس����رت في املباراة النهائية 2-1 أمام نسور نيجيريا. وفاز 

ياكيني بلقب الهداف للمرة الثانية على التوالي ولكن برصيد خمسة أهداف.
ومع عودة جنوب أفريقيا للساحة الدولية بعد عشرات السنني من العزلة بسبب سياسة 
الفصل العنصري اس����تضافت بطولة عام 1996 مبشاركة 16 منتخبا للمرة األولى في تاريخ 

البطولة التي ش����هدت انسحاب نيجيريا ألسباب سياس����ية ليتقلص عدد املشاركني إلى 15 
منتخبا.

وفازت جن����وب أفريقيا بلقبها األول بالتغلب على تونس في املباراة النهائية2-0. وفاز 
الزامبي كالوشا بواليا بلقب الهداف برصيد خمسة أهداف. وجرت البطولة التالية في بوركينا 
فاسو عام 1998 وكانت مصر على موعد مع التتويج بالكأس الرابعة لها ولم يستطع أي من 
حسام حس����ن واجلنوب أفريقي بينديكت ماكارثي إحراز أي أهداف في املباراة النهائية بني 

منتخبي البلدين بعد أن وصل رصيد كل منهما إلى سبعة أهداف ليقتسما لقب الهداف.
وفازت مصر في املباراة النهائية على جنوب أفريقيا 2-0 وأصبح محمود اجلوهري 

أول من يفوز باللقب كالعب وكمدرب.ومع عودة نيجيريا للمشاركات األفريقية، 
استضافت البطولة بالتنظيم املشترك مع غانا عام 2000 وفازت الكاميرون باللقب 

األول لها في األلفية اجلديدة بالتغلب على نيجيريا بضربات الترجيح 4-3 في 
املباراة النهائية إثر انتهاء الوقت األصلي للمباراة بالتعادل 2-2. وفاز اجلنوب 

أفريقي شون بارتليت بلقب الهداف برصيد خمسة أهداف أيضا.
وفي عام 2002، استضافت مالي البطولة واحتفظت الكاميرون بلقبها 

ليكون الرابع لها في تاريخ البطولة وذلك بالتغلب على السنغال 
في النهائي بضربات اجلزاء الترجيحية 

3-2 بعد التعادل السلبي في الوقتني 
األصلي واإلضافي للمباراة.وتساوى 
كل من الكاميرونيني باتريك مبوما 

وس����الومون أوملب����ي والنيجيري 
جوليوس أجاهاوا في صدارة قائمة الهدافني 

برصيد ثالثة أهداف لكل منهم.
أما البطولة الرابعة والعشرون فأقيمت 
في تونس عام 2004 أيضا وجنح نسور 
الفوز باللقب على أرضهم  قرطاج في 
إثر تغلبهم  ليكون األول في تاريخهم 
النهائي.وتقاسم  على املغرب 2-1 في 
لقب الهداف كل من النيجيري أوجستني 
أوكوشا واملغربي عمر املختاري والتونسي 

سيلفا دوس سانتوس والكاميروني باتريك 
مبوما واملالي فريدريك كانوتيه.

تفوق مصري

واستحوذت البطولة اخلامسة والعشرون التي 
أقيمت في مصر عام 2006 على اهتمام كبير ألنها 
أع����ادت النهائيات إلى أحض����ان وادي النيل بعد 
غي����اب دام 20 عاما من����ذ أقيمت بطولة عام 1986 
في مصر أيضا.وعادت البطولة إلى أحضان مصر 
مع االحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس االحتاد 
األفريقي للعبة )كاف( وقبل عام واحد من االحتفال 

باليوبيل الذهبي للبطولة.
واس���تضافت غانا البطولة املاضية في 
مطلع عام 2008 لتك���ون املرة الرابعة التي 
تستضيف فيها البطولة على مدار تاريخها 
واملرة الثانية في غضون ثماني سنوات فقط 

حيث استضافت بطولة عام 2000 بالتنظيم 
املشترك مع نيجيريا. وسعى منتخب غانا 
املعروف بلقب »النجوم الس���وداء« إلى 
إحراز اللقب الذي غاب عن الفريق منذ 
عام 1982 وال���ذي أحرز خالله الفريق 
اللقب للمرة الرابعة ليكون أول فريق 
يفوز بهذا العدد م���ن ألقاب البطولة 
املنتخبان املصري  قبل أن يعادل���ه 

والكاميروني.

تعادل غانا وماالوي سلبيًا
تعادل منتخبا غانا وماالوي 0-0 في لومبومبا ضمن استعداداتهما 
للنهائيات االفريقية. ووقعت غانا في املجموعة الثانية احلديدية التي 
تضم ساحل العاج وتوغو اضافة الى بوركينا فاسو، فيما تلعب ماالوي 

في املجموعة االولى الى جانب انغوال املضيفة ومالي واجلزائر.


