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زكي عثمان

فك صيـــــــامه التهديفي.. وأكد: مصر لم تقدم األداء املطلوب منها إلى اآلن

صـــالح يحيي آمال «الفراعنة» 
ونيجيريا إلى ثمن النهائي

جانــب أفضل ٤ منتخبات حتتل املركز 
الثالث إلى الدور ثمن النهائي (الـ ١٦).

وفي املباراة الثانية، فك محمد صالح 
صيامه عن التهديف دوليا لنحو ١٠ أشهر 
وقاد «الفراعنة» أصحاب الرقم القياسي 
في عــدد األلقاب في املســابقة (٧) إلى 
فوز غال على غينيا بيساو بهدف وحيد 

سجله في الدقيقة ٦٩.
وهو الهــدف األول لصالح منذ هزه 
شباك جزر القمر بثنائية في التصفيات 
املؤهلــة للعــرس القاري فــي ٢١ مارس 
املاضي. وقدم منتخــب «الفراعنة» أداء 
قويــا على خــالف املبــاراة األولى ضد 
نيجيريا، واســتفاد مــن الفوارق الفنية 
الكبيرة مع املنتخب اخلصم، حيث كانت 
نسبة السيطرة ٦١٪، وسدد العبوه باجتاه 
املرمى ١٧ كرة (٤ منها بني اخلشبات الثالث 
و٣ ارتدت من القائم)، في املقابل اعتمدت 
غينيا بيســاو على املرتدات وهدد مرمى 
احلارس العمالق محمد الشناوي بثالث 
كرات فقط طوال اللقاء. وعقب الفوز قال 
صالح: «ال شــك انني ســعيد بهذا الفوز 
والنقاط الثالث الضرورية، ونحن ال نركز 
في من يسجل بل نحاول أن نتعاون لنقود 
الفريق الى الفوز». وأضاف: «آمل ان نواجه 
الصعوبات ونتخطاها في املباريات املقبلة»، 
معترفــا بأن مصر لم تقدم األداء املطلوب 
منها إلى اآلن «فكل الفرق اإلفريقية باتت 
قويــة ومتتلك محترفــني ورمبا منتخبنا 
هــو األكثر اعتمادا على الالعبني احملليني، 
وأنا متفائل ألن اللقب األفريقي هو األغلى 

بالنسبة إلي».
وانتظر الفراعنة حتى الدقيقة ٦٩ لترجمة 
أفضليتهــم عبر صالح الذي تلقى متريره 
مميزة من عمرو السولية خلف الدفاع سددها 

«علــى الطائر» بيســراه مرت حتت 
يد احلارس منديش الى الشباك. 
وسجل ماما بالدي هدفا لغينيا 
بيساو ألغاه حكم املباراة بعد 
العودة إلى الـ «VAR» بســبب 
خطأ ارتكبه الالعب على املدافع 

عمر كمال.

قائد املغرب يتوعد الغابون

مصر تخسر «الونش» لإلصابة 
واجلماهير تصالح كيروش

شــدد قائد منتخب املغرب رومان ســايس على أن فريقه يســعى لتحقيق 
الفــوز في املبــاراة القادمة أمام املنتخب الغابوني رغم ضمان التأهل لدور 
الـــ١٦. وضمن منتخب املغرب التواجد في ثمن النهائي بعد الفوز في أول 
مباراتني باملجموعة.  وقال ســايس في تصريحات: «ســنحاول إنهاء دور 

املجموعات في الصدارة. لدينا الرغبة في الفوز بجميع املباريات». 
وأضاف «رغم ضماننا للتأهل، إال أننا سنحاول الفوز أمام اجلابون».

من جهته، قال سفيان شاكال: «مباراة غدا سندخلها بشعار الفوز للتأهل 
فــي صــدارة املجموعة». وأكمل: «أمتنــى أن نكون في املســتوى املأمول 
ونختتــم دور املجموعات باالنتصار». املنتخب املغربي انتصر على غانا 
بهــدف في اجلولة االفتتاحية، وفاز على جــزر القمر بهدفني دون مقابل 

في اجلولة الثانية.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

أبدى مدرب منتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش، سعادته بالفوز 
قائال: «عبرنا في املباراة عن شخصية منتخب مصر، وفاز الفريق 
األكثر صناعة للفرص. هناك ٣ كرات بالعارضة وفرص أخرى».

كما حرص كيروش على تهنئة منتخب غينيا بيساو على مستواه، 
مشيرا إلى أنه «كان منظما للغاية». وأضاف: «اجلميع يعمل بجد 
وكعائلة واحدة سواء اجلهاز الفني أو الالعبني، كل الالعبني يدافعون 
عــن قميص الفراعنة والهدف وضــع الفريق مبكانته الطبيعية.. 
وأهدى الفوز إلى اجلمهور، متعهدا بظهور أفضل أمام السودان».
هذا، وخســرت مصــر مدافعها القوي محمــود حمدي «الونش»، 
لإلصابة التي حرمته من استكمال املواجهة، وباألمس أجرى الالعب 
فحصا طبيا أثبت إصابته بشد في العضلة األمامية، لينضم بذلك 
إلى قائمة خسائر خط الدفاع، التي شملت من قبله أكرم توفيق 
(الربــاط الصليبي) واحمد فتوح (شــد فــي العضلة اخللفية)، 
وبذلــك تأكد غياب الونش عن مباراة الســودان بصفة مبدئية، 
وقد يغيب أيضا عن مواجهة دور الـ ١٦ حال تأهل الفراعنة حيث 

يحتاج إلى راحه تصل إلى ١٠ أيام.
إلى ذلك، حرص اجلمهور املصري الذي حضر لقاء غينيا بيساو 

على توجيه التحية لكيروش.
وبحسب ڤيديو نشره احلساب الرسمي لالحتاد األفريقي، أرسل 
اجلمهــور حتياته إلى كيروش بعد الفوز، فيما حرص كيروش 
على رد التحية للجمهور وتوجيه القبالت لهم، في موقف مغاير 
متاما ملا حدث بعد نهاية مباراة نيجيريا في اجلولة األولى التي 
اشتبك فيها كيروش مع أحد املشجعني املصريني، بعدما طالبه 

األخير بالرحيل، لسوء األداء.

أضحى املنتخب النيجيري ثالث 
املتأهلــني الــى الدور ثمــن النهائي 
لنهائيات كأس األمم األفريقية بفوزه 
على نظيره السوداني ٣-١، فيما أحيا 
مهاجم ليڤربول محمد صالح آمال 
مصر بقيادته إلى الفوز على غينيا 
بيســاو ١-٠ مســاء السبت على 
ملعب «أومنيســبور» في غاروا 
باجلولــة الثانية من منافســات 

املجموعة الرابعة.
في املباراة األولى، سجل صامويل 
تشــوكوويزي (٣) وتايو أوونيي 
(٤٥) وموزيــس ســاميون (٤٦) 
أهداف نيجيريا، ووالي الدين خضر 
(٧١ من ركلة جزاء) هدف السودان.
وهــو الفــوز الثانــي تواليــا 

صراع ثالثي ملرافقة الكاميرون لدور الـ ١٦

غامبيا تواصل املفاجآت.. 
وتشعل مجموعة تونس

واصــل منتخــب غامبيا املفاجــآت وتعزيز 
حظوظــه بالتأهــل إلى دور الـــ١٦ بعدما خطف 
تعــادال ثمينا أمام مالي في الدقائق األخيرة من 
مباراتهما في اجلولة الثانية من مجموعات بطولة 
كأس أمم إفريقيــا. بهــذه النتيجة، ظلت غامبيا 
في املركز األول برصيد ٤ نقاط، بعد فوزها في 
املباراة األولى على حساب موريتانيا بهدف دون 
مقابل واقتربت بقوة من التأهل إلى الدور الثاني 
في أولى مشاركتها في أمم افريقيا، بينما احتلت 
مالــي املركز الثاني بنفــس الرصيد من النقاط 
وفــارق األهداف بعد فوزهــا على تونس بهدف 

دون مقابل في اجلولة األولى.
جاء الشــوط األول من املبــاراة متوازنا بني 
الفريقــني، وانحصر اللعب في وســط امللعب. 

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب مالي الهجوم 
وحتصل على ركلة جزاء في الدقيقة ٧٨، لينجح 
إبراهيما كونيه في حتويلها إلى هدف بشــباك 

مودي جوبي احلارس الغامبي.
ولــم تنته املباراة عند هذا احلد، حيث جنح 
املنتخب الغامبي في إدراك التعادل بالدقيقة ٨٩ 
عن طريق مهاجمه موســى بــارو بعد التحصل 
على ركلة جزاء أيضا بعد العودة لتقنية احلكم 

املساعد.
وكانت تونس قد خاضت مســاء أمس ثاني 
لقــاءات البطولــة أمام موريتانيــا، فيما تلتقى 
غامبيا في ختام مباريات الدور األول اخلميس 
املقبــل وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب مالي 

مع نظيره املوريتاني.

في الوقت الذي حسم فيه منتخب الكاميرون، تأهله 
لــدور الـــ ١٦ مبكرا منذ اجلولة املاضيــة، تتطلع باقي 
منتخبــات املجموعــة األولى حلجز مقعد فــي األدوار 
اإلقصائية للمسابقة، عندما تختتم مبارياتها في مرحلة 

املجموعات.
ويلتقي منتخب الكاميرون مع الرأس األخضر، اليوم 
اإلثنني باجلولة الثالثة «األخيرة» للمجموعة، التي تشهد 
في نفس التوقيت مواجهة أخرى بني بوركينا فاسو وإثيوبيا.

ويتصدر أســود الكاميرون، ترتيــب املجموعة بـ ٦ نقاط، 
محققا العالمة الكاملة حتى اآلن، عقب فوزه ٢-١ على بوركينا 
فاسو، و٤-١ على إثيوبيا في اجلولتني املاضيتني، فيما حتتل 
بوركينا فاســو املركز الثاني برصيــد ٣ نقاط، متفوقة بفارق 
املواجهة املباشرة على الرأس األخضر، صاحب املركز الثالث، 
املتساوي معها في نفس الرصيد بعدما تغلب عليه ١-٠ باجلولة 
املاضية، فيما يقبع منتخب إثيوبيا، في قاع الترتيب بال نقاط.

ويكفي منتخب الكاميرون، الفائز بالبطولة ٥ مرات، حصد 
نقطة فقط أمام الرأس األخضر، لضمان الصدارة رسميا، ومالقاة 
صاحب املركز الثالث بأي من املجموعات الثالثة أو الرابعة أو 
اخلامسة في دور الـ ١٦. في املقابل يسعى الرأس األخضر حلصد 
النقاط الثالث للصعود رسميا لألدوار اإلقصائية، دون النظر 
لنتيجة مباراة بوركينا فاسو وإثيوبيا، ورمبا ستكون نقطة 
التعادل كافية للرأس األخضر، للصعود كوصيف للمجموعة، 
ومالقاة صاحب املركز الثاني باملجموعة الثالثة بالدور املقبل، 
حال خسارة بوركينا أمام إثيوبيا، كما أنها رمبا تؤهله أيضا 
حتى فــي حال فوز بوركينا أو تعادلهــا، عن طريق تواجده 

بأفضل ٤ منتخبات حاصلة على املركز الثالث.
وال يختلف احلال كثيرا بالنســبة ملنتخب بوركينا فاسو، 
الــذي يطمــح لتحقيق فــوزه الثاني على التوالــي باملجموعة 
للصعود رســميا، كما أن نقطة التعــادل رمبا تفيده أيضا في 

الصعود حتى عن طريق أفضل ثوالث، أما املنتخب اإلثيوبي، 
فال بديل أمامه سوى الفوز، لكن مصيره في التأهل بات معلقا 
بأقدام اآلخرين، حيث يأمل في خســارة الرأس األخضر، حتى 
يتساوى في رصيد ٣ نقاط معه، ومع بوركينا فاسو، ليحسم 
فارق األهداف في املواجهات املباشــرة بــني املنتخبات الثالثة 

فقط، أصحاب املراكز من الثاني حتى الرابع.
ورغم حســمه الصعود مبكرا، فــإن منتخب الكاميرون من 
املمكن أن ينهي مشــواره في املجموعة وهو في املركز الثالث، 
ليالقي متصدر املجموعة الثانية، أو الثالثة في الدور املقبل، حال 
خسارته أمام الرأس األخضر، وفوز بوركينا على إثيوبيا، وفي 

تلك احلالة، سوف تتساوى الكاميرون مع الرأس األخضر، 
وبوركينا في رصيد ٦ نقاط، ليحسم فارق األهداف في 

املواجهات املباشرة بني املنتخبات الثالثة، أصحاب 
املراكز من األول حتى الثالث. وســيكون هذا هو 
اللقاء الرســمي السابع بني الكاميرون والرأس 
األخضــر، لكنــه األول بأمم أفريقيــا، وميتلك 
منتخب «األســود غيــر املروضة» األفضلية 
في املواجهات الست السابقة، بعدما حقق ٣ 
انتصارات، مقابل فوزين للمنتخب امللقب بـ 
«القروش الزرقاء»، وفرض التعادل نفسه 
على مباراة وحيدة. في املقابل، تعد هذه هي 
املواجهة الثانية بني بوركينا فاسو وإثيوبيا 
ببطولة أفريقيا، بعدما سبق والتقيا في 
مرحلــة املجموعات بنســخة البطولة 
عام ٢٠١٣ في جنــوب أفريقيا، وانتهى 
اللقاء وقتها بفوز بوركينا فاسو ٤-٠، 
ليشــقوا طريقهم بعد ذلك بالبطولة، 
وحتقيق املركز الثاني كأفضل إجناز 

في سجلهم قاريا.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

املجموعة األولى
٧:٠٠bein Sports MAX١الكاميرون - الرأس األخضر

٧:٠٠bein Sports MAX٢بوركينا فاسو - إثيوبيا

لنيجيريــا بعد األول على مصر ١-٠ 
في اجلولة األولــى، فعززت موقعها 
في صدارة املجموعة برصيد ٦ نقاط 
وحلقت مبنتخبي الكاميرون املضيف 
(املجموعة األولى) واملغرب (الثالثة)، 
فيما مني السودان بخسارته األولى 
بعد تعادله السلبي مع غينيا بيساو 

في اجلولة األولى. 
في املقابل، تخلصت مصر من املركز 
األخير وصعــدت إلى الثاني برصيد ٣ 
نقاط بفارق نقطتني أمام غينيا بيساو 
والسودان. وفي اجلولة الثالثة األربعاء 
املقبــل، تلعــب مصــر مــع الســودان، 

ونيجيريا مع غينيا بيساو.
ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة 
من املجموعات الســت في البطولة الى 


