
استهلت مصر حملة الدفاع عن لقبيها 
املنتخب  األخيري���ن بنجاح وس���حقت 
النيجيري احد ابرز املرشحني ملنافستها 
على العرش القاري 3-1 مساء امس في 
بنغيال ف���ي افتتاح اجلول���ة االولى من 
النسخة  الثالثة في  منافسات املجموعة 
السابعة والعش���رين من نهائيات كأس 
افريقيا لكرة القدم التي تستضيفها انغوال 
حتى 31 يناير. س���جل عماد متعب )34( 
واحمد حس���ن )54( ومحمد ناجي جدو 
)87( اهداف مصر، وتش���ينيدو اوباسي 

)12( هدف نيجيريا.
على ملعب »اومباكا بايرو دي نوسا 
سينيورا دا غراس���ا«، كّشرت مصر عن 
أنيابها منذ االختبار االول مؤكدة استعدادها 
للدفاع عن س���معتها القارية بعد فشلها 
في التأه���ل الى نهائيات كأس العالم في 
جنوب افريقيا بخسارتها املباراة الفاصلة 
امام اجلزائر 0-1 في السودان. واستهلت 
مصر حملة الدفاع عن لقبها كما بدأتها في 
غانا قبل عامني عندما سحقت الكاميرون 
4-2 في اجلولة االولى ثم تغلبت عليها 
م���رة جديدة 1-0 ف���ي النهائي وأحرزت 
اللقب الثاني على التوالي والسادس في 
تاريخها. واستحق املنتخب املصري الفوز 
ألنه كان األفض���ل وحتديدا منذ الدقيقة 
12 التي شهدت اس���تقبال شباكه الهدف 
الوحيد للمنتخب النيجيري، حيث سنحت 
ملهاجميه وحتديدا محمد زيدان اكثر من 
فرص���ة بيد ان زمالءه تكفلوا بترجمة 3 
فرص الى اهداف غالية مكنتهم من اول 3 
نقاط في البطولة وعززت حظوظهم بشكل 

كبير في التأهل الى الدور الثاني.
ولم يكن اشد املتفائلني يتوقع الفوز 
الكبير للفراعنة على نيجيريا ألس���باب 
كثيرة بينها املعنويات املهزوزة لالعبني 
بعد خيبة أمل تصفيات املونديال، باإلضافة 
الى تراجع املس���توى في اآلونة االخيرة 
من خالل املباراتني الوديتني امام ماالوي 
)1-1( ومالي )1-0(، فضال عن غياب القوة 
الضاربة في خط الهجوم بسبب إصابة 
محمد ابوتريك���ة ومحمد بركات وعمرو 
زكي ومحمد ش���وقي. والفوز هو الثالث 
ملصر على نيجيريا في 14 مباراة جمعت 
بينهما حتى اآلن بينها 6 ودية، والثاني 
في 8 مباريات جمعت بينهما في العرس 
القاري بع���د األول 6-3 في 24 نوفمبر 
1963. جنحت نيجيريا في افتتاح التسجيل 
عبر اوباس���ي عندما تلقى كرة من جون 
ميكل اوبي فتالعب باملدافع محمود فتح 
اهلل عند حافة املنطق���ة قبل ان يطلقها 
قوية بيسراه في الزاوية اليمنى البعيدة 
للحارس عصام احلضري )12(. وارتدت 
مصر مباشرة الى الهجوم مدركة التعادل 
عندما استغل متعب خطأ فادحا للحارس 
اينياما الذي خرج من عرينه لقطع كرة 

بينية خارج املنطقة خطفها مهاجم االهلي 
وتابعها داخل املرمى اخلالي )34(. وأنقذ 
احلض���ري مرماه من هدف محقق عندما 
تصدى ببراعة لتسديدة قوية لتايي تايوو 
من ركلة حرة جانبية في الدقيقة االخيرة 
من الشوط االول. وكادت نيجيريا تفاجئ 
مصر بهدف مطلع الشوط الثاني عندما 
انطلق املشاكس اوباسي من اجلهة اليمنى 
مراوغا حس���ام غالي ومرر كرة عرضية 
خطيرة الى ياكوبو بيد ان األخير فشل في 
متابعتها داخل املرمى فالتقطها احلضري 
)46(. ومنح احمد حس���ن التقدم ملصر 
عندما هيأ ل���ه زيدان كرة خارج املنطقة 
فس���ددها قوية بيمناه ارتطمت بتايوو 
اينياما )54(. واضاع  وخدعت احلارس 
متعب فرصة ذهبية للتعزيز عندما تلقى 
كرة خلف املدافعني وكسر التسلل منفردا 
باحلارس اينياما لكنه سدد فوق العارضة 
)60(. واندفعت نيجيريا بقوة بحثا عن 
التعادل بيد ان املنتخب املصري جنح في 
إبعاد اخلطر قبل ان يصل مهاجمو النسور 
املمتازة الى مرماه، وعزز مدربه حس���ن 
شحاتة خط الدفاع بإشراك احمد احملمدي 
مكان حسام غالي، ورد عليه شعيبو امودو 
مدرب نيجيريا بتعزيز خط الهجوم عندما 

اشرك اوبينا نسوفور مكان كالو اوتشي. 
وجرب زيدان حظه بتسديدة قوية من 20 
مترا مرت بجوار القائم األمين )73(، ورد 
عليه تايوو بأخرى تصدى لها احلضري 
)75(، ودفع شعيبو باملخضرم نوانكوو 
كانو مكان جون اوبي ميكل في الدقيقة 
79 لتنشيط خط الهجوم. ووجه الفراعنة 
الضربة القاضي���ة للمنتخب النيجيري 
عندما سجلوا الهدف الثالث اثر مجهود 
فردي لس���يد معوض الذي مرر كرة الى 
محمد ناجي جدو، بديل حسني عبدربه، 
فسددها األخير بيمناه من 20 مترا على 

ميني احلارس اينياما )87(.

من جانب آخ���ر، يدخ���ل املنتخبان 
التونس���ي والكاميروني اليوم املنافسة 
وكلهما أمل في تفادي املفاجأة امام زامبيا 
والغابون على التوالي في اجلولة االولى من 
منافسات املجموعة الرابعة. وشدد كل من 
مدربي املنتخبني التونسي فوزي البنزرتي 
والفرنس���ي بول لوغوين على ضرورة 
استخالص العبر من املباريات االفتتاحية 
للمجموعتني االولى والثانية خصوصا 
الفوز الساحق ملاالوي على اجلزائر 0-3، 
وسقوط ساحل العاج املرشحة بقوة إلحراز 
اللقب في فخ التعادل أمام بوركينا فاسو. 
ويعتبر املنتخبان التونسي والكاميروني 
مرشحني بقوة للظفر ببطاقتي املجموعة، 
بيد ان ادارتهما الفنية لها رأي آخر. وقال 
البنزرتي »انتهى زمن املنتخبات املرشحة 
واملنتخبات الضعيفة، جميع املنتخبات 
سواسية ولها حظوظ متساوية، وبالتالي 
فإن جميع املباري���ات صعبة«. وأضاف 
»اجلميع رش���ح اجلزائر للمنافسة على 
اللقب لكنها سحقت من ماالوي، وانغوال 
تقدمت بأربعة أه���داف نظيفة وأرغمت 
على التعادل أمام مالي 4-4، فيما عانت 
س���احل العاج بنجومها ام���ام بوركينا 
فاس���و، يجب استخالص العبر وتوخي 

احلذر في اي مب���اراة اذا اردنا مواصلة 
املشوار االفريقي«. وتابع »وجهت تعليمات 
صريحة الى الالعبني، اذا اردنا الذهاب بعيدا 
في البطول���ة، فنحن مطالبون بالتركيز 
واجلدية في التدريبات واملباريات، انه سر 
جناح املنتخبات الكبرى«. وأردف قائال 
»اعتقد ان تونس تذوقت مرارة الفشل أمام 
املنتخبات غير املرشحة، فاجلميع يتذكر 
مباراتها االخيرة ام���ام موزمبيق والتي 
خسرتها 0-1 وضياع حلمها في التأهل الى 
املونديال، وبالتالي فإن الالعبني يدركون 
حجم املسؤولية امللقاة على عاتقهم وكيفية 

التعامل مع مباراة الغد أمام زامبيا«.

يذكر ان اخلسارة امام موزمبيق في 
اجلولة السادس���ة االخيرة من تصفيات 
املونديال كانت سببا في استغناء االحتاد 
التونسي عن املدرب البرتغالي هومبرتو 
كويليو والتعاقد مع البنزرتي. وتكتسي 
البطولة اهمية كبيرة بالنسبة الى البنزرتي 
كونها تعتبر فرصة جيدة امامه لترسيخ 
مكانت���ه في اجلهاز الفني ملنتخب بالده، 
علما بأنه فشل في التأهل الى انغوال مع 
املنتخب الليب���ي. وقال البنزرتي »كنت 
أمتنى قيادة ليبيا الى النهائيات في انغوال، 
بيد ان القدر ش���اء غي���ر ذلك وهو الذي 
منحني فرصة التواجد في انغوال لكن مع 
منتخب اخر هو منتخب بلدي تونس«. 
وميلك البنزرتي خبرة كبيرة في التدريب 
فقد صنع أمجاد الترجي في التسعينيات 
عندما قاده الى عدة ألقاب محلية وافريقية 
وافرو-أسيوية منها كأس االندية االفريقية 
)دوري ابطال افريقيا حاليا( عام 1994، 
كما قاد النجم الساحلي الى اللقب احمللي 
ايضا. ويهدف البنزرتي الى قيادة تونس 
للتألق مجددا في العرس القاري على غرار 
ما فعلته على ارضها عام 2004 حني توجت 
باللقب للمرة االولى ف���ي تاريخها على 
حساب املغرب 2-1. وتبدو كفة املنتخب 

التونس���ي راجحة امام زامبيا ألنه في 11 
مباراة جمعت بينهم���ا حتى اآلن كانت 
الغلبة لتونس 6 مرات، فيما فازت زامبيا 

3 مرات، وفرض التعادل مرتني.
وتعلق آمال التونس���يني على العبي 
اخلبرة في صفوفه وحتديدا شوقي بن 
سعادة )نيس الفرنسي( ورضوان الفاحلي 
)ميوني���خ 1860 االملان���ي( وكرمي حقي 
)هانوڤر االملاني( وحسني الراقد )سالفيا 
براغ التش���يكي( وهدافه في التصفيات 
عص���ام جمعة )لنس الفرنس���ي( وامني 

الشرميطي )احتاد جدة السعودي(.
بيد ان املنتخب الزامبي لن يكون لقمة 
سائغة للتونسيني ويعول على اخلبرة 
التي اكتس���بها مدربه الفرنسي هيرفيه 
رينار كمدرب مساعد للفرنسي كلود لوروا 
في نهائيات كأس االمم االفريقية االخيرة 
في غانا عام 2008. وتس���عى زامبيا الى 
فك النحس ال���ذي الزمها في التصفيات 
خصوصا في خط الهجوم، حيث سجلت 

4 اهداف فقط في 10 مباريات.
وف���ي املب���اراة الثانية، ل���م تختلف 
تصريحات لوغوين عن نظيره التونسي، 
وأكد ضرورة احترام املنتخبات املنافسة 

وسمعتها على الصعيد القاري.
وجنح لوغوين في اعادة الكاميرون الى 
سكة االنتصارات بعد بداية متعثرة في 
التصفيات، وحتديدا في املباراتني االوليني 
امام توغو 0-1 بقيادة املدرب االملاني اوتو 
بفيستر واملغرب 0-0 بقيادة حارس مرماه 
الدولي الس���ابق توماس نكونو، فنجح 
لوغوين في قيادته الى الفوز في املباريات 
االربع التالي���ة واملتبقية وحجز بطاقة 
املجموعة الى النهائيات، بينها فوزان على 

الغابون 2-1 و2-0 على التوالي.
ولم يخ����ف لوغوي����ن أهدافه وقال 
»بالنس����بة لي، الهدف االساس����ي هو 
نهائيات كأس العالم، وبعد ذلك فأنا واع 
جيدا ملا متثله كأس االمم االفريقية الى 
الشعب الكاميروني«. ومتلك الكاميرون 
االس����لحة الالزمة للقبض على الكأس 
القارية في مقدمتها احد افضل الهدافني 
في العالم مهاجم انتر ميالن االيطالي 
صامويل ايتو ه����داف الدورات الثالث 
االخيرة للنهائيات القارية وحامل الرقم 
القياسي في عدد االهداف في تاريخها 
عندما رفعه الى 16 هدفا في غانا. وأكد 
ايتو املرشح الى احراز لقب افضل العب 
في القارة الس����مراء للمرة الرابعة في 
تاريخ����ه انه جاء ال����ى انغوال من اجل 
العودة بالكأس الثالثة في مسيرته بعد 
لقبي 2000 و2002، وقال »كنا على وشك 
التتويج ف����ي غانا، واآلن امامنا فرصة 
للتعويض، من اجل ذلك جئنا الى هنا، 
سنحشد كل ما منلكه من مؤهالت فنية 

وبدنية من اجل التتويج«.

كأس أمم أفريقيا
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)أ.پ( املدرب اجلزائري رابح سعدان حمل االحتاد األفريقي مسؤولية السقوط املذل ملنتخب بالده أمام ماالوي 

الغابون الكاميرون
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استبعاد توغو رسميًا
اعلن رس����ميا امس األول اس����تبعاد منتخب توغو لكرة القدم من 
النهائيات احلالية. وقال ياوبا اموا منسق االحتاد االفريقي للصحافيني 
مت استبعاد توغو، اصبحت املجموعة الثانية تتكون من ثالثة منتخبات. 
وكانت بعثة منتخب توغو غادرت كابيندا االحد املاضي بعد ان تعرضت 
يوم اجلمعة املاضي لهجوم مس����لح من قبل مسلحني انفصاليني لدى 
دخ����ول حافلة الفريق اقليم كابيندا االنغولي مما اودى بحياة املدرب 

املساعد واملسؤول االعالمي واصيب احلارس االحتياطي.
وغادرت بعثة منتخب توغو البالد على منت طائرة ارسلتها حكومة 
بالدهم ورغم ذلك فقد عبرت توغو عن رغبتها في العودة للمشاركة 
في البطولة. وتضم املجموعة الثانية منتخبات ساحل العاج وبوركينا 

فاسو وغانا.

.. وجوردان يحمل أنغوال المسؤولية
حم���ل رئيس اللجنة املنظمة لنهائي���ات كأس العالم لكرة القدم 
في جنوب افريقيا الصيف املق�بل داني جوردان احلكومة االنغولية 
مسؤولية االعتداء املسلح على حافلة منتخب توغو اجلمعة املاضي 
وه���ي في طريقها الى كابي���ندا للمش���اركة ف���ي نهائيات كأس امم 

افريقيا.
واوض���ح جوردان ف���ي مؤمتر صحافي في لوان���دا ان احلكومة 
االنغولية تتحمل املس���ؤولية النها كانت »تعرف مس���بقا امكانية 
حدوث هجمات ارهابية عل���ى اراضيها«. وقال »منذ متى نعرف ان 
هن���اك مجموعات انفصالية في انغوال؟« وان هناك مخاطر هجمات 

ارهابية؟ كنا نعرف ذلك جيدا«.
وأضاف »لذلك اقول بان مسؤولية البلد املضيف تتمثل في ادارة 
مش���اكلها وايجاد حلول لها او حتى االس���تعداد الي هجوم ارهابي 
محتمل. انها االن حياة شعوب كثيرة وليس الشعب االنغولي وحده. 
منتخب���ات كثيرة هنا في انغوال مع جماهيرها باالضافة الى اجانب 
عدة حضروا ملتابعة العرس القاري وبالتالي يجب ان تقوم احلكومة 

بتهيئة كافة ظروف االمن والسالمة للجميع«.
واوضح جوردان انه كان ع���ام 2006 ضمن وفد ت���ابع لالحتاد 
االفريق���ي لكرة ال���قدم ق���ام ب��زيارة الى ان���غ���وال من اجل تقييم 
استعداداتها الس���تضافة النهائيات القارية، مش���يرا الى ان جميع 
املخاوف التي عبرت عنها اللجنة مدونة في تقرير سلم الى االحتاد 

االفريقي.

 سعدان غاضب من االتحاد األفريقي

 صّب مدرب املنتخب اجلزائري رابح سعدان 
جام غضبه على االحتاد األفريقي لكرة القدم 
وحمله مسؤولية اخلسارة املذلة ملنتخب بالده 
امام ماالوي 0-3 امس االول في ختام اجلولة 

االولى من منافسات املجموعة االولى.
وقال س����عدان في املؤمتر الصحافي عقب 
املباراة »من غير املعقول اللعب في هذا التوقيت 
وهذه الظروف« في اشارة الى اللعب في وقت 

مبكر وارتفاع درجة احلرارة والرطوبة.
واض����اف »يجب اعادة النظ����ر في برمجة 
املباريات وعدم اجرائها في هذا التوقيت بالذات، 
اعرف ان الوقت متأخر اآلن لكن على االحتاد 
االفريقي ان يضع ذلك ف����ي االعتبار. عانينا 
األمرين بسبب درجة احلرارة وحتى منتخب 
م����االوي. انها ظروف صعب����ة للغاية لم يقو 
العبو اجلزائر على حتملها ألن اغلبهم يلعب 
في اوروبا حيث الطقس البارد. لم نكن قادرين 
على الضغط على العبي ماالوي او حتى الركض 

بطريقة عادية«. 
واردف قائال »قلت قبل املجيء الى انغوال: 
احل����رارة والرطوبة س����تفرمالننا وتكبحان 
جماحنا«، مشيرا الى ان »اداء الالعبني حتسن 

في الشوط الثاني بعدما نزلت درجة احلرارة 
نسبيا، لكن فريقي لم يكن في يومه وارتكبنا 
اخطاء كثيرة على غير العادة وفي كرة القدم 
الفريق الذي يرتك����ب األخطاء او يقدم هدايا 

يدفع الثمن غاليا في النهاية«.
واوضح »اخلس����ارة مؤملة، لكن هذه هي 
كرة الق����دم ويجب تقبلها وتصحيح األخطاء 
في املباراتني املقبلتني. ماالوي تستحق الفوز 
وهي تلعب بأس����لوب س����هل ممتنع ومنظمة 
جدا. اما نحن فل����م تكن ردة الفعل جيدة من 
جنومنا خصوصا كرمي مطمور لكني ال ألومه 
الن الظ����روف التي خضنا به����ا املباراة كانت 
قاسية جدا«. وختم قائال »لم نكن مركزين في 
التمريرات األخيرة وحتى امام املرمى. يجب 
استخالص العبر واستعادة التوازن فيما تبقى 

من مشوار البطولة«.
من جهته، اعرب قائد اجلزائر يزيد منصوري 
عن استيائه من اخلسارة، وقال »تلقينا صفعة 
قوية ويجب ان نعيد حس����اباتنا ونس����تعيد 
توازنن����ا ونحت����رم خصومنا، أعتق����د بأننا 
استخففنا مباالوي وهذا هو السبب الرئيسي 
في اخلس����ارة«، مضيفا »ماالوي كانت جيدة 

ومنظمة وصبورة، في وقت لعبنا فيه بعشوائية 
وتركيز ضعيف«.

وتابع »يجب تصحي����ح األخطاء وتفادي 
ارتكابها في املباراة املقبلة التي ستكون صعبة 
جدا ألننا سنواجه مالي املتحمسة والتي اظهرت 
قتالية كبيرة امام انغوال عندما قلبت تخلفها 
0-4 الى تعادل 4-4«.في املقابل، اعرب مدرب 
ماالوي كيناه فيري عن سعادته الكبيرة بالفوز 
على اجلزائر، وقال »انه فوز غال يعني الكثير 
بالنس����بة الينا، فهو االول لنا في النهائيات 
القارية وثأرنا به للخسارة املذلة امام اجلزائر 
بالذات قبل 26 عاما. سيرفع معنويات الالعبني 

في املباراتني املقبلتني«.
واضاف »جئنا الى هنا ونحن غير مرشحني 
لتحقيق نتائج جي����دة، لكن حماس الالعبني 
كان كبيرا ورائعا واظهروا ذلك في املباريات 
الودية حي����ث تعادلنا مع مصر حاملة اللقب 

ومع غانا«.
وتابع »كنا نعرف ما ينتظرنا وما يتعني 
علينا فعله وجنحنا ف����ي حتقيق الفوز. هذا 
الفوز سيجعل جميع املنتخبات حتسب لنا ألف 

حساب ونحن مستعدون ملواجهتها«.

»الصحف الجزائرية«: إنه العار
انتقدت الصحف اجلزائرية الصادرة أمس منتخب بالدها لكرة القدم 
بعد هزميته الثقيلة من منتخب ماالوي. وكتبت صحيفة »كومبيتيسيون« 
اليومية الرياضية عنوانا رئيس����يا يقول: »ان����ه العار«، أما صحيفة 
»لوبوتو« فنقلت ع����ن املدافع مجيد بوقرة قوله: »نطلب الصفح من 
الش����عب اجلزائري«. واختصرت »الهداف« تعليقها على املباراة في 
عنوان »هزمية مذلة للجزائر«. وكتبت صحيفة »الش����روق اليومي«: 
»أضع����ف فريق في املجموعة يعري عي����وب اخلضر.. العبو املاليني 
يصدمون أنصارهم« في اش����ارة للمكافآت املالية الكبيرة التي حصل 
عليها الفريق منذ تأهله لكأس العالم بجنوب افريقيا. وحتت عنوان 
»هزمي����ة مذلة للخضر« انتقدت صحيف����ة »اخلبر« اختيارات املدرب 
رابح سعدان للتشكيلة وخطة اللعب ومكان املعسكر االعدادي الذي 
اقيم بجنوب فرنس����ا. وتساءل محرر بصحيفة »الوطن« عما ان كان 
سعدان هو رجل املرحلة، فيما دعت »ليبرتيه« الالعبني واجلهاز الفني 

»جلمع حقائبهم« استعدادا ملغادرة أنغوال. 

 جنوب أفريقيا تؤكد قدرتها
على استضافة كأس العالم 

دافعت جنوب أفريقيا عن نفس����ها إزاء الشكوك املوجهة إلمكانيات 
البالد في اس����تضافة كأس العالم 2010 لكرة الق����دم في أعقاب الهجوم 
املسلح الذي استهدف حافلة املنتخب التوغولي خالل توجهها إلى أنغوال 
للمشاركة في كأس األمم األفريقية، مما أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص، 
اجلمعة املاضية. وقال املتحدث الرئاسي فينسنت ماجوينيا، ان جنوب 
أفريقيا »مستعدة بنسبة 100%« الس����تضافة كأس العالم وان الهجوم 
املسلح الذي يتحمل مسؤوليته متمردون أنغوليون على احلافلة التي 
كانت حتمل العبني ومسؤولني من توغو ال يؤثر على بطولة كأس العالم 

التي تستضيفها جنوب أفريقيا في يونيو املقبل.
وأكد رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما انه ال يجوز تضخيم الهجوم 
»الصادم وغير املقبول.. الى أكبر من حجمه«. وس����افر زوما إلى أنغوال 
األحد املاضي حلضور مراس����م افتتاح كأس األمم األفريقية والذي جاء 
بعد يومني من الهجوم املس����لح. وانتقد احتاد الكرة في جنوب أفريقيا 
تقارير اعالمية أجنبية شككت في قدرة البالد على استضافة كأس عالم 
»خالية من احلوادث« ووصف تلك التقارير بأنها »غير مسؤولة«. وقال 
رئيس االحتاد، كيرسنت نيماتانداني، »إنه تعميم جد خطير، حيث اختار 
الناس فقط القول بأنه بسبب وقوع احلادث في أنغوال، فالبد وأنه سيقع 
في جنوب أفريقيا، بالطبع قمنا بالتخطيط لكأس العالم لبعض الوقت 

ونتحمل كامل االلتزام من قبل حكومتنا«.

 دروغبا: حادثة االعتداء
أثرت على تركيزنا 

برر املهاجم العاجي وجنم تشلسي االجنليزي ديدييه دغبا تعادل 
منتخب بالده الس����لبي مع بوركينا فاس����و 0-0 في افتتاح مباريات 
املجموع����ة الثانية بفقدان التركيز بس����بب حادث توغو. وقال هداف 
تشلسي عقب البداية احملبطة لألفيال في البطولة إن ما حدث لتوغو 
من اعتداءات أثر على نفسية وتركيز منتخب ساحل العاج. وأوضح 
»كان من الصعب أن نضع تركيزنا في أرض امللعب، ما حدث لم مير 
عليه فترة طويلة، فشلنا في نسيان ما حدث«، وأشار دروغبا إلى أن 

االسلوب الدفاعي لبوركينا ساهم في فشل حتقيق بداية إيجابية.
لكنه كذلك وعد بتصحيح األوضاع مع املباراة الثانية في مواجهة 
غانا، مفيدا »علينا إدراك أن البطولة بدأت وسندخل األجواء سريعا«، ولم 

يخض منتخب غانا مباريات في تلك اجلولة بعد انسحاب توغو.

زامبيا تونس
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