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علي مدى اســـبوعين كان مشـــجعي  وعشـــاق الكرة المســـتديرة علي موعد مع بطولة كأس افريقيا 
لكـــرة القـــدم تحـــت 23 عامـــًا  المؤهلـــة لـــدورة األلعـــاب االوليمبيـــة بطوكيـــو، والتـــي أنطلقـــت فعالياتها فى 
مصـــر خـــالل الفتـــرة مـــن 8 - 22 نوفمبـــر،  وكان فراعنـــة مصـــر الصغـــار علـــى مســـتوى المســـئولية، حيـــث 
فـــازوا بالبطولـــة دون هزيمـــة أو تعـــادل، ليســـطر أبنـــاء مصـــر ســـطراً جديـــداً فـــي ســـجل االنجـــازات الكبيـــرة 

علي المســـتوى القـــارى والدولى.
وقـــد اهتمـــت وســـائل اإلعـــالم العالميـــة بمتابعـــة البطولـــة أواًل بـــأول، وكان التنظيـــم الباهـــر للبطولـــة 
وأجـــواء حفـــل االفتتـــاح المعبـــر الحقيقـــي عـــن دور مصـــر فـــي ثوبهـــا الجديـــد ومـــا تحمله مـــن تاريخ مضيء 
عبر أكثر من سبعة آالف عام، واعاد حفل االفتتاح  من جديد لألذهان نجاح مصر منقطع النظير في 

أفتتـــاح بطولـــة أمـــم أفريقيـــا للكبار التي اســـتضافتها مصر منتصـــف العام الجاري.

كأس أفريقيا للشباب ...
مصرى 
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البطولـــة  الفراعنـــة الصغـــار فـــي  وكان مشـــوار 
ناجحًا بامتياز، حيث حقق المنتخب الفوز في مبارياته 
الخمســـة التـــي خاضهـــا فـــي البطولـــة دون اي تعـــادل او 
هزيمة، فى مباراته األولي بدور المجموعات فاز علي 
منتخب مالي بهدف نظيف، وفى المباراة الثانية  التى 
كانـــت األقـــوي واألشـــرس للمنتخـــب فـــي البطولـــة فاز 
علـــى منتخـــب غانـــا 2/3 وفـــى المبـــاراة األخيـــرة في دور 
المجموعات حقق الفراعنة الفوز 1/2 امام الكاميرون 
، وفى الدور قبل النهائى أستطاع المنتخب األوليمبى 
هزيمـــة جنـــوب افريقيـــا بنتيجـــة 0/3 وهـــو بذلـــك كان 

ضمـــن التاهل مباشـــرة الـــي األوليمبياد.
وفـــى ســـابقة جديـــدة  شـــهدتها البطـــوالت الثـــالث 
التـــي أقيمـــت حتـــى األن،  فـــاز العبـــو منتخـــب مصـــر 
بكافـــة األلقـــاب الفردية في البطولة، حيث فاز كابتن 
المنتخـــب "رمضـــان صبحـــي" بجائـــزة أفضـــل العـــب، 
وفاز الحارس "محمد صبحي"، بجائزة أفضل حارس 
مرمى، كما حصل الفريق على جائزة اللعب النظيف 
، وحصد المدرب "شـــوقي غريب"، جائزة أفضل مدرب 
في وقد أهدى اللقب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
وصـــرح عقـــب المباراة "أهدي اللقب للرئيس السيســـي 
الـــذي رفـــع مـــن شـــأن المـــدرب الوطنـــي"، وأيضـــا "لوزيـــر 
الشـــباب والرياضـــة أشـــرف صبحـــي"، وواصل:"ألـــف 

وقـــد اقيمـــت خـــالل البطولـــة 16 مبـــاراة، بواقـــع 12  
مبـــاراة فـــي مرحلـــة المجموعـــات باإلضافـــة للقائـــي 
والرابـــع  الثالـــث  المركـــز  ولقـــاء  النهائـــي  نصـــف 
ــا  ــًا خاللهـ والمبـــاراة النهائيـــة، وتـــم تســـجيل  35 هدفـ
بمتوســـط 2,18 فـــي المبـــاراة الواحـــدة، بينمـــا شـــارك فـــي 
البطولـــة التـــي تقـــام كل 4 ســـنوات،  12 منتخبـــًا افريقيا 
كانـــت مصـــر ممثلة العـــرب الوحيدة، واســـتطاع احفاد 
الفراعنـــة الصغارالتتويـــج بهـــا ليصبـــح بطـــال لـــكأس 
األمـــم األفريقيـــة للمـــرة األولـــى فـــي تاريخه بعـــد فوزه 
علـــى منافســـه منتخـــب كـــوت ديفـــوار بهدفيـــن مقابـــل 
هـــدف فـــي المبـــاراة التـــي أقيمـــت علـــى إســـتاد القاهـــرة 

فـــى22 نوفمبـــر2019.
ـــات  ـــوق منتخب ـــة تف ـــات البطزل ـــهدات فعالي ـــد ش  وق
فـــرق  حســـاب  علـــى  تهديفًيـــا  األولـــى  المجموعـــة 
المجموعـــة الثانيـــة حيـــث شـــهدت مباريـــات الجولـــة 
األولـــى تســـجيل 3 أهـــداف فـــي مباراتـــي إســـتاد القاهرة، 
بينما شـــهدت مباريات إســـتاد الســـالم هدف واحد ومن 
ضربـــة جـــزاء وحيدة في البطولـــة لصالح فريق كوت 
ديفوار الذى تصدرجدول ترتيب المجموعة بعد فوزه 
الصعـــب علـــى نيجيريـــا بهـــدف نظيـــف ليكـــون الفريـــق 

الوحيـــد الـــذي حقـــق الفـــوز فـــي المجموعـــة الثانيـــة.
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مبـــروك لشـــعب مصـــر، كنـــا نحضـــر للبطولـــة 
منـــذ 20 شـــهراً، وكل شـــئ كان مدروســـا"، 
يذكـــر أنـــه أصبـــح أول مـــدرب مصـــري يتـــوج 
بـــكأس أمـــم إفريقيـــا تحـــت 23 عاًمـــا، وأول 
مصـــري يتأهـــل لألوليمبيـــاد "العًبـــا ومدرًبـــا"، 
حيـــث ســـبق وشـــارك مـــع منتخـــب مصـــر فـــي 

أولمبيـــاد لـــوس أنجلـــوس 1984.
كمـــا أصبـــح المنتخـــب األوليمبـــي أكثـــر 
فريـــق فـــي تاريـــخ أفريقيـــا يســـجل أهداًفـــا فـــي 
نســـخة واحـــدة بعدمـــا أحـــرز 11 هدفـــا، وأول 
مســـتضيف للبطولـــة يتـــوج باللقـــب، حيـــث 
ــام  ــة عـ اســـتضافت المغـــرب نســـخة البطولـ
2011، وتـــوج باللقـــب منتخـــب الجابـــون، بينمـــا 
أقيمت النســـخة الثانية في الســـنغال وكان 
اللقـــب مـــن نصيـــب المنتخـــب النيجيـــري، 
كمـــا أصبـــح الفراعنـــة أول منتخـــب عربـــي 
يتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاًما منذ 

انطالقهـــا.
"مصطفـــى محمـــد"، مهاجـــم الزمالـــك والمنتخـــب 
األوليمبي، دخل أيًضا ســـجالت نجوم الكرة المصرية 
كأول هداف في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا بعدما 
ســـجل 4 أهـــداف فـــي البطولـــة، وأثبـــت أنه ســـيصبح حال 
مهمـــا ألزمـــة الهجوم التي يعانـــي منها المنتخب األول 

طوال الفتـــرة الماضية.
آخـــر المكاســـب كان اإلشـــادات الكبيـــرة التـــي تلقتها 
مصـــر ونجـــاح تنظيـــم البطولـــة بشـــكل كبيـــر، وهـــو مـــا 
يســـاهم فـــي اســـتضافة العديـــد مـــن البطـــوالت القاريـــة 
والدولية خالل الفترة المقبلة، حيث قدمت جماهير 
منتخـــب مصـــر صـــورة مشـــرفة في البطولـــة من خالل 
التشـــجيع المثالـــي والمســـاندة القويـــة لالعبيـــن فـــي 
المباريات التي شهدت بعضها العديد من اإلضطرابات 
مثـــل مبـــاراة الفريـــق الوطنـــى مـــع غانا و كـــوت ديفوار، 
األمـــر الـــذي قـــد يمهـــد الطريـــق لعـــودة الجماهيـــر مـــرة 
أخـــرى للمدرجـــات خـــالل مباريـــات الـــدوري المصـــري 

الممتاز.

فـــي  مصـــر  واعـــالن  البطولـــة  انتهـــاء  وبمجـــرد 
الصـــدارة واعتالءهـــا  منصـــة التتويج، هنأ الرئيس عبد 
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الفتـــاح السيســـى، رئيـــس الجمهوريـــة ، 
نجـــوم المنتخـــب األوليمبـــى ونشـــر 

لرئيـــس  الرســـمى  الحســـاب 
مواقـــع  علـــى  الجمهوريـــة، 

التواصل االجتماعى، "أهنئ 
الشعب المصرى ومنتخبنا 
الوطنـــى األوليمبـــى لكـــرة 
علـــى  بحصولـــه  القـــدم، 
ــة  ــم األفريقيـ كأس األمـ
ألوليمبيـــاد  والتأهـــل 

جديـــد  إنجـــاز  طوكيـــو.. 
مصـــر  شـــباب  يســـطره 

بالعزيمـــة واإلصرار واإلرادة.. 
إنجاز يضاف لإلنجازات الدائمة 

لهـــذا الجيـــل، والتى تعد مصدر فخر 
ــا الغالـــى". لوطننـ

وتقـــدم الدكتور"علـــي عبدالعـــال"، رئيـــس مجلـــس 
النـــواب، وأعضـــاء المجلـــس بخالـــص التهنئـــة القلبيـــة 
التحيـــة  ووجهـــوا  األوليمبـــي،  الوطنـــي  للمنتخـــب 
المعـــاون  واإلداري  الفنـــي  للجهازيـــن  والتقديـــر 
ـــب،  ـــي للمنتخ ـــي والبطول ـــى األداء الراق ـــب، عل للمنتخ
وللجنـــة المنظمـــة للبطولـــة، علـــى حســـن التنظيـــم، 
دعمـــه  علـــى  العظيـــم  المصـــري  الشـــعب  ولجمـــوع 

لمنتخبـــه القومـــي.
مـــن جانبـــه أجرى المهنـــدس "هاني أبو ريدة"، عضو 
المكتبيـــن التنفيذيين باالتحادين اإلفريقي والدولي، 
اتصـــاال هاتفيـــا بالكابتـــن شـــوقي غريـــب المديـــر الفنـــي 

للمنتخـــب األوليمبـــي، عقب نهاية المبـــاراة للتهنئة.
ـــا   شـــهدت الجلســـة الختاميـــة مـــن منتـــدى "أفريقي
2019"، التي اقيمت تزامنًا مع فعاليات البطولة تصفيًقا 
حـــاًرا مـــن الحضـــور، وعلـــى رأســـهم رئيـــس الـــوزراء 
الدكتـــور "مصطفـــى مدبولـــي"، تحيـــًة للمنتخـــب 

الوطنـــي األوليمبـــي.
الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  زيـــن"،  "حســـين  قـــدم 
لإلعـــالم، التهنئـــة للقيـــادة السياســـية وجماهيـــر الكـــرة 
المصريـــة، بمناســـبة فـــوز المنتخـــب المصـــري، متمنيـــا 
ــه  ــا وجـ ــاالت، كمـ ــي كل المجـ ــاح فـ ــق والنجـ التوفيـ
التهنئـــة لالعبـــي المنتخـــب الوطنـــي المصـــري وجهازه 

الفنـــي علـــى أدائهـــم البطولـــي الرائـــع في 
البطولة،متمنيـــا  مباريـــات  كل 
لهم اســـتكمال إنجازهم بتحقي 
وإســـعاد  إيجابيـــة  نتائـــج 
كـــرة  وعشـــاق  جماهيـــر 

ــة. ــدم المصريـ القـ
 وقـــد واصلـــت البطولـــة 
تحقيقهـــا عدد من األرقام 
بعـــد  خاصـــة  القياســـية 
الحـــكام  لجنـــة  اعـــالن 
الرئيســـية بالبطولـــة إســـناد 
مهمـــة الحكم الرابـــع لمباراة 
"ســـليما  للروانديـــة  االفتتـــاح 
مـــوكا نســـاجا"، كعنصـــر نســـائي 
بطـــوالت  فـــي  مـــرة  ألول  يشـــارك 
للرجال على هذا المســـتوى والتي ســـبق وأن 
شـــاركت ببطولـــة كأس العالـــم الماضيـــة للســـيدات 
بفرنســـا وتعد من المحكمات المتميزات على مســـتوى 

إفريقيـــا.
ُيذكـــر ان بطولـــة كأس األمـــم األفريقيـــة تحـــت 
23 ســـنة لكـــرة القـــدم تجـــرى كل أربعـــة أعـــوام وهـــي 
بمثابـــة تصفيـــات مؤهلـــة لأللعـــاب األولمبيـــة حيـــث 
ــابقة مباشـــرة  ــة فـــرق فـــي المسـ ــل أفضـــل ثالثـ يتأهـ
ـــاد. فـــي حيـــن ينتقـــل المنتخـــب صاحـــب  إلـــى األولمبي
المركـــز الرابـــع لخوض ملحـــق فاصل ضد فريق من 
االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم، وقد أقيمت أول نســـخة 
للبطولـــة فـــي المغـــرب مـــن 26 نوفمبـــر إلـــى 10 ديســـمبر 
2011ولتي اقيمت في المغرب وفازت بها الجابون، بينما 
اقيمـــت النســـخة الثانية في الســـنغال وفـــاز بها منتخب 
نيجيريا، بينما جاءت البطولة الثالثة واالخيرة والتي 
اقيمـــت مؤخـــراً فـــي مصر وفاز بهـــا المنتخب المصرى.

قـــرر االتحـــاد األفريقـــي لكرة القدم في 6 أغســـطس 
2015 تغييـــر مســـمى البطولـــة لتصبـــح كأس األمـــم 
األفريقيـــة تحـــت 23 ســـنة لكـــرة القـــدم محـــل المســـمى 
ــرة  ــنة لكـ ــا تحـــت 23 سـ ــة أفريقيـ ــو بطولـ ــم وهـ القديـ
القـــدم لتصبـــح مشـــابهة لبطولـــة الكبـــار كأس األمـــم 

األفريقيـــة.

  إعداد : شيماء عطوة


