
82

بطل  املغربي  البيضاوي"،  "الرجاء  فريق  حقق 
كأس  لقب  األفريقية"،  "الكونفيدرالية  مسابقة 
عقب   ،  2018 لعام  القدم  لكرة  األفريقي"،  "السوبر 
"دوري  بطل  التونسي  "الرتجي"  فريق  على  فوزه 
التى  املباراة  فى   ،)1-2( بنتيجة  أفريقيا"،  أبطال 
أنقذ  النتيجة  وبهذه  مارس2019،   29 يوم  أقيمت 
"الرجاء"، مومسه الكروى بعد أن فقد لقب "كأس 
اجملموعات،  دور  من  باخلروج  األفريقي"،  االحتاد 
الدوري  لقب  على  للمنافسة  فرصته  وتضاؤل 
احمللي حيث حيتل املركز الرابع برصيد 31 نقطة 
بفارق 17 نقطة عن املتصدر للدورى فريق"الوداد 
البيضاوي"، وله مباراتني مؤجلتني من الدور األول.

أحرز أهداف الرجاء الالعب "عبداإلله احلافيظي"، 
فى الدقيقة 22 و"بدر بانون"، فى الدقيقة 65، بينما 
اجلزائري  الالعب  الوحيد  الرتجى  هدف  أحرز 
"يوسف باليلي"، فى الدقيقة 57، ويعترب هذا اللقب 
على  األول  كان  حيث  املغربى،  للفريق  الثانى  هو 

حساب فريق "أفريكا سبور"، عام 2000.

السابعة والعشرينفى نسخته األفريقي بطل كأس السوبر الرجاء المغربى 

أفريقيا قارتنا -العدد29مايو 2019الرياضة فى أفريقيا

اللقب  على  البيضاوي"،  "الرجاء  أبقى  وقد 
التقليدي  غرميه  به  توج  أن  بعد  املغرب  يف 
حساب  على  املاضي  العام  البيضاوي"  "الوداد 
"مازمييب" الكونغولي بنتيجة )1-0(، ويذكر أن 
على  الثاني  املركز  يتقاسم  فريق"مازميبى"، 
الئحة األندية األكثر تتوجًيا بالكأس السوبر 
مع فريق "الزمالك،" بينما يأتى فريق "األهلي"، 

املصري على رأس القائمة.
اللقاء  هذا  يقام  أن  املفرتض  من  وكان 
أن  إال  الرتجي،  أرض  على  رادس  ملعب  على 
االحتاد األفريقي أعلن فى 29 ديسمرب املاضي، 
من  العشرون  فى  قطر  فى  ستقام  املباراة  أن 
على  بناًء  اللقاء  تأجيل  يتم  أن  قبل  مارس، 
التاريخ  األوىل يف  للمرة  ليقام  الناديني،  طلب 
مواعيد  تبديل  ومع  األفريقية،  القارة  خارج 
البطوالت األفريقية هذا املوسم، حيث أقيم فى 
شهرمارس، على أن يقام يف املواسم التالية يف 

شهر أغسطس.

نادى الرجاء المغربى 



وتعد هذه هى املرة الثالثة فى تاريخ بطولة كأس 
تونسية  مواجهة  تشهد  التى  األفريقى  السوبر 
الساحلى  النجم  فاز  حيث  اللقب،  على  مغربية 
الرجاء  على  بالتغلب   1998 فى  باللقب  التونسى 
البيضاوى املغربى بركالت الرتجيح بعد التعادل 
الرتجى  على  الفاسى  املغرب  فاز  بينما   ،2-2
فى   1-1 التعادل  بعد  الرتجيح  بركالت  التونسى 

.2012
بطولة  هي  السوبر  بطولة  أن  بالذكر  جدير 
 ،1993 عام  إىل  تارخيها  ويرجع  "الكاف"،  ينظمها 

كل  تقام  مباراة  عن  عبارة  م وهي  عا
بدوري  الفائز  الفريق  بني 

والفريق  أفريقيا،  أبطال 
الفائز بكأس الكونفدرالية،  
لتحديد بطل أبطال القارة 

لكل عام
رقم  هى  النسخة  هذه  وأن 

.27
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الترجي في السوبر األفريقي
 3 األفريقي  السوبر  مباراة  يف  "الرتجي"،  شارك 
مرات من قبل، األوىل يف عام 1995، وحينها تغلب 
بثالثية  الكونغولي  بيميب"،  "موتيما  فريق  على  
نظيفة، والثانية يف عام 1999، وخسر أمام "أسيك 
ميموزا"، بنتيجة 3-1، أما آخر مشاركة فكانت يف 
عام 2012، وخسر أمام "املغرب الفاسي"، بركالت 
الرتجيح بعد انتهاء املباراة بالتعادل اإلجيابي 1-1.

الرجاء يف السوبر األفريقى

من  مرتني  األفريقي  السوبر  "الرجاء"،يف  شارك 
أمام  خسر  وحينها   ،1998 عام  يف  األوىل  قبل، 
الرتجيح،  بركالت  التونسي  الساحلي"  "النجم 
واملشاركة الثانية يف عام 2000، وفاز على "أفريكا 

سبورت" بهدفني دون رد.

"رامي  السوبر األفريقي،  "الرتجى" يف  جاء تشكيل 
حممد،   بن  أمين  الدربالي،  سامح  اجلريدي، 
فرانك  الذوادي،  الدين  مشس  اليعقوبي   حممد 
أنيس  بقري،  سعد  كوليبالي،  فوسيين  كوم، 
اخلنيسي"،  ياسني  طه  اهلونى،  محدو  البدري، 
سند  الزنييت،  "أنس  "الرجاء"،  تشكيل  ضم  بينما 
زكرياء  بانون،  بدر  جناه،  باتريس  الورفلي، 
شاكري،  بوطيب،عبدالرحيم  عمر  الوردي 
زكريا  رحيمي،  سفيان  احلافيظي،  عبداإلله 

حدراف، حممود بنحليب".

نادى الترجى 
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على  التغلب  يف  اليد  لكرة  "الزمالك"،  فريق  جنح 
يف   35-38 بنتيجة  "األهلي"،  التقليدى  غرميه 
املباراة اليت أقيمت بني الطرفني ببطولة "السوبر 
بوجدة  الشريف  اليد"، على ملعب  لكرة  األفريقي 
عدد  الزمالك  لريفع   ،35-38 بنتيجة  املغرب  فى 
السادسة،  للبطولة  األفريقي  بالسوبر  بطوالته 
فيما توقف األهلي عند البطولة الثانية، وقد جاء 
فوز الزمالك بعد تعادل إجيابي انتهت به املباراة، 
حسم  أن  إىل  إضافية  أشواط  أربعة  بعده  ومن 
األبيض النتيجة لصاحله، ويشارك الزمالك فى 
"البطولة  لقب  حامل  بصفته  األفريقى  السوبر 
األفريقية لألندية أبطال الدورى"، بينما خيوض 
األهلى اللقاء بصفته حامل لقب "أفريقيا لألندية 

أبطال الكؤوس".

كأس  ملنافسات  الزمالك  يتأهل  النتيجة  بهذه 
يف  إقامتها  املقرر  اليد  لكرة  لألندية  العامل 
السعودية، وقد حقق الزمالك لقب هذه البطولة 

5 مرات وذلك أعوام "2002،2010، 2011، 2012، 2018". 

تشكيل  الفريقني  بني  وصعبة  قوية  املباراة  جاءت 
الفريقني

على،  "حممد  من  كل  الزمالك  قائمة  ضمت 
كريم  السبكى،  هشام  فلفل"   " خليل  حممود 
الدرع،  حييى  هشام،  على  حمسن،  حممد  أمين، 
لوكا،  السيد  عالء  حممد  دوجنل،  مصطفى 
السيد،  مصطفى  خالد،  حييى  األمحر،  أمحد 
رمضان  حممد  شديد،  هشام  يسرى،  أكرم 
فضاًل عن ثنائى تونس الذى مت استعارتهما وهما 

"أسامة البوغنمى وباسم زايد".
رفعت  هادي   :" من  كل  ضمت  األهلى  قائمة  أما 
طه،وعمر  الرمحن  الطيار،عبد  عصام  حممد 
"بكار"، حممود عاصم، يوسف معروف،  الوكيل 
مصطفى خليل، عمر حجاج، عبد الرمحن فيصل 
أمحد  الفتوح  أبو  خريي،  أمحد  حسن،  إسالم 
حسام،  أمحد  سيماكوف،  ألكسندر  "محاصة"، 
املصري،  إبراهيم  محيدو،  هادي  فايز،  حممود 

حممد إبراهيم وأمحد عبد الرمحن".

الزمالك يفوز على األهلي ويتوج بكأس السوبر األفريقى لكرة اليد
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أقيمت البطولة األفريقية لسيدات الكرة الطائرة 
إىل   14 من  الفرتة  خالل  األهلي  النادي  برعاية 
فريق  لقبها  حيصد  أن  وأستطاع  مارس،   26
التونسي  فريق قرطاج  تفوق على  بعدما  األهلي 
اليت  النهائية  املباراة  يف  لواحد،  أشواط  بثالثة 
مبقر  الفيصل  اهلل  عبد  األمري  بصالة  أقيمت 
النادي باجلزيرة، وقد حصد األهلي بتتوجيه يف 
البطولة األفريقية للسيدات  على اللقب العاشر 

يف تارخيه.

أفتتح األهلي مشواره 
بالفوز على "كانون 

الكونغولي" يف 
أوىل مبارياته 

ضمن 
مواجهات 
اجملموعة 

األوىل بنتيجة 
3-0 ثم فاز 

على "اجلمارك 
النيجريية"، يف دور 

الربع نهائي، بنتيجة 3/0، 
ويف الدور نصف نهائي فاز على 

فريق "األنابيب الكينية"، بنتيجة 3/11.

األهلي ُيتوج ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات

من  كال  البطولة  هذه  فى  األهلى  قائمة  تضم 
الالعبات"شروق فؤاد، سهيلة وفيق، أية الشامى، 
املنشاوى،  نرمني  جمدى،  مروة  اجلوهرى،  رنا 
فريدة العسقالن، مريم متوىل، ميار خليفة نهلة 
وليد،  ندى  مصطفى،  مريم  أمني،  سارة  سامح، 

والالعبة احملرتفة كاترينا.

وقد كانت هناك سيطرة أهالوية علي جوائز 
األفضل يف بطولة أفريقيا للكرة 
الطائرة، حيث فازت جبائزة 
أفضل العبة"اية 
الشامي"، وأفضل 
معدة إرسال 
الالعبة 
"شروق فؤاد"، 
وأفضل 
العبة 
حائط صد 
الالعبة "فريدة 
العسقالني". 

وتصدرن سيدات 
قرطاج، اجملموعة الثانية بالدور 

التمهيدي، بعد الفوزعلى فريق الشمس املصري، 

العاشرة 

في تاريخه 

والثانية على 

التوالي
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بنتيجة 1/3، ويف 
الدور نصف النهائي، 

قدم قرطاج مباراة 
قوية أمام نظرية 
السجون الكينية، 

وحسم بطاقة الصعود 
لصاحله، بنتيجة 

أشواط 3/1.

وقد جنح نادي 
"األنابيب الكيين"، 

يف الفوز بامليدالية 
الربونزية للبطولة ، عقب أن  تغلب على "اجملمع 

البرتولي" اجلزائري بثالثة أشواط نظيفة.

التأهل  فرصة  فقد  قد  الكيين  األنابيب  وكان 
يف  األهلي  أمام  خسر  بعدما  النهائية  للمباراة 
البرتولي  اجملمع  أما  النهائي،  قبل  الدور  مباراة 
األخرى  املباراة  يف  التونسي  قرطاج  أمام  فخسر 
لقبل النهائي، ليكتفي باللعب على املركز الثالث.

القومى للمرأة برئاسة  ومن جانبه توجه اجمللس 
الدكتورة مايا مرسي ومجيع عضواته خبالص 
للسيدات  الطائرة  الكرة  فريق  إىل  التهنئة 

للبطولة  األهلي، مبناسبة تتوجيه بطاًل  بالنادي 
األفريقية .

سعادتها  عن  مرسي  مايا  الدكتورة  وأعربت 
الطائرة  الكرة  فريق  حققه  الذي  باإلجناز 
الذي  املميز  وباآلداء  األهلي،  بالنادي  للسيدات 
رافعني  البطولة،  يف  مشاركته  خالل  به  ظهرن 
مصر  العبات  أن  إىل  مشريًة   ، عالًيا  مصر  اسم 
تفوقهن  يؤكد  متميز  حضاري  مبظهر  ظهرن 
والتوفيق،  النجاح  هلن  متمنية  وكفاءتهن، 

وحتقيق املزيد من النجاحات.

أبطال  بلقب  الطائرة  للكرة  األهلي  فريق  توج 
صالة  على  أقيمت  التى  الطائرة  للكرة  أفريقيا 
إىل  مارس   30 من  اجلزيرة  بفرع  األهلي  النادي 
10 أبريل، بعدما فاز على فريق "مسوحة"، ليتأهل 
لنصف نهائي كأس الكؤوس األفريقية، وأصبح 
هذا اللقب هو الثالث على التوالي لألهلي وبشكل 

يف  بها  يفوز  اليت   14 رقم  البطولة  هي  هذه  عام 
تارخيه، وًيعد األهلي هو صاحب الرقم القياسي يف 
عدد مرات التتويج باللقب بفارق مثاني بطوالت 
بينما  التونسي،  الصفاقسي  مالحقيه  أقرب  عن 
حيتل الزمالك املركز الثالث بواقع مخس مرات.

األهلى يتوج بلقب البطولة األفريقية للكرة الطائرة
للمرة الثالثة على التوالى
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وهي أول مرة يصل فيها مسوحة لنهائي البطولة 
األفريقية بعدما بلغ نصف النهائي املوسم املاضي 
يف  األهلي  فاز  وقد  الثالث،  املركز  على  وحصل 
الثاني  والشوط   ،17-25 بنتيجة  األول  الشوط 

بنتيجة 25-23، والشوط الثالث بنتيجة 19-25.
البطولة تارخيية لالعب األهلي"أمحد  وتعد هذه 
يف  السابعة  للمرة  اللقب  حصد  حيث  صالح"، 
مع  وحيدة  األهلى،ومرة  مع  6مرات  تارخيه 

طالئع اجليش.
على  بالفوز  النهائى  إىل  "األهلى"  فريق  وتأهل 
بنتيجة  النهائى  نصف  فى  الليبى"،  "السوحيلى 
1/3، بينما تأهل فريق "مسوحة" بالفوز على أهلى 

طرابلس.
الثالث  املركز"،  طرابلس  "أهلي  فريق  حقق  وقد 
"السوحيلي  الفوز على  بعد  الربونزية،  وامليدالية 
بنتيجة  شوط،  مقابل  أشواط  بثالثة  اللييب" 

3أشواط مقابل ال شئ.
قائمة  النادى األهلى: 

السالم،  عبد  اهلل  عبد  الالعبني"  قائمة  ضمت 

وحسام  عثمان،  اللطيف  وعبد  صالح،  وأمحد 
يوسف، وأمحد سعيد، وعبد احلليم عبو، وحممد 
رمضان،  وحممد  سعودي،  الرمحن  وعبد  عادل، 
وحممود  العال،  عبد  وأمحد  معوض،  وحممد 

رؤوف، وحممد عبد املنعم، وسريجي بريتسيف".

يذكر أن قرار استضافة األهلي لبطوليت أفريقيا 
على  الثاني  للموسم  ورجال(  )سيدات  للطائرة 
األفريقى  االحتاد  ثقة  دليل قوي على   - التوالي 

للعبة يف قدرات األهلي التنظيمية.

الفريق  العب  صالح"،  أمحد  الالعب"  حصل  وقد 
األول للكرة الطائرة بالنادي االهلي، على جائزة 
زميله،  حصل  كما  البطولة،  يف  العب"  "أفضل 
"أفضل  "أمحد سعيد"، العب األهلي، على جائزة 
الرمحن  "عبد  بالفريق  زميلهم  ضارب"،وفاز 
حني،  يف  صد"،  "حائط  أفضل  جبائزة  سعودي"، 
حصل "فؤاد املعرج"، العب "أهلي طرابلس" اللييب، 
على جائزة "أفضل ليربو"، وحصد "حممد رضا"، 
استقبال"،  "أفضل  جائزة  على  مسوحة،  العب 
وحصل زميله "حممد املهدي"، على جائزة "أفضل 

إرسال"، و"أمري أمحد"، جائزة "أفضل ُمعد".
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استضافت مصر  للبطولة األفريقية لرفع االثقال 
ألوملبياد  واملؤهلة  للسيدات  و18  للرجال   29 رقم 
ابريل   30 الي   23 من  الفرتة  خالل   2020 طوكيو 
وقد  الدولي،  القاهرة  بإستاد  املغطاة  بالصالة 
وزير  مساعد  الكردي"،  "حممد  الدكتور  رحب 
اإلفتتاح،  خالل  الرياضي  لألداء  والرياضة  الشباب 
استضافة  أن  إىل  مشرًيا  البطولة،  يف  باملشاركني 
الدولة  البطولة هو تأكيداً علي توجه  مصر هلذه 
حنو االهتمام بالرياضة، وعلى أن مصر قادرة علي 

استضافة كربي البطوالت القارية والدولية.

فيما أعرب "خالد املهلهل"، رئيس االحتاد األفريقى 
أخرى  مرة  بالتواجد  سعادته  عن  األثقال  لرفع 
وجناح  التوفيق  للجميع  ومتنى  مصر،  أرض  على 
منتخب   15 البطولة  فى  شارك  وقد  البطولة، 

تونس،  اجلزائر،  أفريقي،"مصر، 
غانا  ليسوتو،  كينيا،  أوغندا، 
مدغشقر،  الكامريون،  بوتسوانا، 
جنوبأفريقيا،  املغرب،  نيجرييا، 
شهدت   وقد  وليبيا"،  موريشيوس، 
قوية  سيطرة  البطولة  منافسات 
امليداليات  حصد  فى  للمصريني 

برصيد 60 ميدالية متنوعة. 

أستطاع  "الرجال"،  بطولة  فى 
أن  سعد"،  "أمحد  املصري  البطل 
الكلني  فى  األفريقى  الرقم  يكسر 
وفاز  كجم   67 وزن  منافسات  يف 
 302 بإمجالي  ذهبية  ميداليات  بـ3 

االن"  "توجونريينا  مدغشقر  العب  وجاء  كجم، 
حني  فى  كجم،  بإمجاىل281  الثاني  باملركز 
بالفوز  سليم"،  "حممد  املصري  الرباع  استطاع 
مبدليتني ذهبية وفضية، حيث رفع 170 كجم يف 
كجم  و200   ، جديد  أفريقى  رقم  حمقًقا  اخلطف 
يف الكلني، ليحصل علي ذهبية اجملموع 370 كجم، 
وجاء زميله املصري "رجب عبدالرازق"، يف املركز 
الثاني بذهبية و2 فضية، حيث استطاع أن يرفع 161 
كجم يف اخلطف، و201 كجم يف الكلني، ليحصل 

علي فضية اجملموع بامجالي 362 كجم.
بينما حصد الرباع اجلزائري "صدام موصوي"، على 
الثالث، برصيد 3 ميداليات برونزية، فقد  املركز 
استطاع أن يرفع 161 كجم، و193 كجم يف الكلني، 

ليحصل علي برونزية اإلمجالي 354 كجم.

طريق أفريقيا ألولمبياد طوكيو 2020
بطولة أفريقيا للرجال والسيدات 

لرفع األثقال بمصر
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فى  العب  أحسن  بلقب  عاشور"،  "أمحد  فاز  بينما 
البطولة عقب تتوجيه بـ

الرقم  وحتطيم  كجم   89- وزن  فى  ذهبيات   3
أستطاع  كما  كيلو،  ب163  للخطف  األفريقى 
وفضيتى  النطر  بذهبية  بالفوز  جابر"،  "امحد 
اخلطف واجملموع لوزن +109 كجم مبجموعة 405 
كيلو مسجال رقم افريقى جديد فى النطر ب230 

كجم.

بذهبية  فرحان"  "جابر  املصري  الرباع  توج  كما 
كيلو،   367 مبجموعة  كجم   109 لوزن  اجملموع 
امليدالية  وحصل زميله "حممد حممد علي"، على 
وامليدالية  كجم،   160 بوزن  اخلطف  يف  الربونزية 
ليحصل  كجم،   207 بوزن  الكلني  يف  الذهبية 
وفاز  كجم،   367 بامجالي  اجملموع  فضية  علي 
يف  ذهبية  بامليدالية  باشا"،  "أمين  التونسى  الرباع 
برونزية  وميدالية  كجم،   173 بوزن  اخلطف 
الرباع  وحصل  كجم،   366 بامجالي  اجملموع  يف 
ميدالية  علي  بريسليكس"،  الكامريوني"جونيور 

برونزية يف الكلني بعد ان رفع 200 كجم.

"هبة  املصرية  "السيدات"،انتزعت  منافسات  فى 
واملركز  كجم   49 وزن  ذهب  أمحد"، 

فى  واحدة  على  حصلت  حيث 
اخلطف وأخرى فى النرت وثالثة 
على إمجالي 168 كجم، وتلتها 
من  هنتاريا"،  "روايال  الالعبة 
موريشيوس بإمجاىل 164 كجم، 

نتومي"من  "وينفريد  الالعبة  ثم 
بإمجالي  الثالث  املركز  يف  غانا، 

"سارة  االسطورة  توجت  كما  كجم،   124
مسري"،بثالث ميداليات ذهبية لوزن -76 كجم 
مسجلة ثالثة أرقام أفريقية جديدة مبجموع 

257 كجم.

بثالث  توجت  فقد  فراج"،  الالعبة"سلمي  أما 
 201 مبجموع  كجم   81 بوزن  فضية  ميداليات 
"بسمة  املصرية  الرباعة  ُتوجت  كما  كجم، 
إبراهيم"، بثالث ميداليات برونزية، يف اخلطف 

وقد  كجم،   55 وزن  مبنافسات  واجملموع،  والنرت 
بثالث  جوى"،  "شيكا  النيجريية  الرباعة  توجت 
 110 ميداليات ذهبية، يف وزن 55 كجم، 95 كجم، 
كجم، لتحصل على الذهبية يف اجملموع بإمجالي 

205 كجم.

أما الرباعة املصرية "مسر حسني" فقد فازت بـثالث 
ميداليات ذهبية فى وزن 87 كجم، بإمجاىل 228 
كجم، وجاءت فى املركز الثانى التونسية "أمينة 
بن موسى" بـ2 برونزية وفضية بإمجاىل 186 كجم.

وجاءت الكامريونية "كليمينتني ميوكي يوجنى"، 
فى املركز الثالث بـ2 فضية وبرونزية، بإمجاىل 200 

كجم.

عباس"،  "حليمة  املصرية  البطلة  استطاعت  كما  
اخلطف  منافسات  فى  األفريقى  الرقم  كسر 
لوزن +87 كجم لتكتب رقم جديد بإمسها، حيث 
توجت  كما  كجم،   119 السابق  الرقم  حطمت 

بثالث ميداليات ذهبية .

كانت منافسات السيدات يف وزن 45 كجم، 
حسمتها الالعبة "روسينا"، من مدغشقر، 
واليت حصلت على املركز 
األول وامليدالية الذهبية 
بإمجالي 150 كجم، 
وجاءت يف املركز 
الثاني املغربية 
"مها فجر السالم"، 
بإمجالي 112 كجم.
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مبدينة  والكاتا  األفريقيةللكبار  البطولة  أقيمت 
 21 من  الفرتة  خالل  افريقيا  جبنوب  تاون  كيب 
من  كل  من  فرق  مبشاركة  إبريل،   29 وحتى 
وجنوب  وموريشيوس  واملغرب  واجلزائر  "تونس 

أفريقيا والسنغال ومصر والكامريون وبوروندي"
وقد فاز املنتخب التونسى بالقب البطولة وبامليدالية 
الذهبية واملغرب بامليدالية الفضية، بينما تقامست 

كل من مصر واجلزائر امليدالية الربونزية. 
ضمت بعثة املنتخب املصرى 26 فرداً برئاسة العميد 
اجلودو،  احتاد  إدارة  جملس  عضو  مكرم"  "عمرو 
حيث حصل على 8 ميداليات متنوعة بواقع ثالث 
حممد   ، املوجود  عبد  "حممد  من  لكل  ذهبيات 
على، وحامت عبد االخر"، وفضيتني "حممد حمى 
ورمضان درويش"، وثالث برونزيات " أمحد على، 
حصل  كما  الرمحن"  عبد  وحممد  وحيد،  أمحد 
ذهبيتني،  بواقع  ميداليات  ثالث  على  الكاتا  العبو 
العبات  حصلت  حني   فى  برونزية،  وميدالية 
اجلودو على ميداليتني بواقع فضية "ملياء الزنان"، 

املركز  شفيق"،متصدراً  "كارميان  وبرونزية 
األول بالبطولة.

للجودو،  األفريقى  إدارة اإلحتاد  وقد قرر جملس 
تنظيم  إسناد  سيسيكو"،  "حبيب  املاىل  برئاسة 
ألول  تقام  التى  األبطال  ألندية  أفريقيا  بطولة 
البطولة  وهى  مصر،  إىل  اللعبة  تاريخ  فى  مرة 
التى استحدثها اإلحتاد األفريقى خالل اجلمعية 
العمومية التى عقدت جبنوب أفريقيا على هامش 
البطولة األفريقية للكبار والكاتا، وقد جاء إسناد 
املهندس  تقدم  بعدما  مصر،  إىل  البطولة  تنظيم 
"مطيع فخر الدين"، رئيس االحتاد املصرى للجودو 
ورئيس اإلحتاد األفريقى للسومو، باقرتاح إلقامة 
األفريقى  االحتاد  أجندة  فى  ووضعها  البطولة 
األعضاء  الدول  أحد  فى  عام  كل  مرة  لتقام 
باالحتاد األفريقى، ولقى هذا املقرتح قبول مجيع 
على  ووافقوا  االجتماع،  حضروا  الذين  األعضاء 

تنفيذه باعتباره نشاًطًا جديداً لالحتاد.

البطولة 
األفريقية
 للجودو 
بجنوب 
أفريقيا
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أستطاع الفريق املصرى للمصارعة احلرة احلصول 
40 ميدالية متنوعة بواقع 25 ذهبية، 12 فضية، و3 
برونزية، خالل مشاركته فى البطولة األفريقية 
وأيًضا  والرومانية،  احلرة،  املصارعة  ملنافسات 
ناشئني،  العمرية  املراحل  صعيد  على  النسائية 
شباب، وكبار،  والتى ُأقيمت  فى تونس فى الفرتة 

من 23إىل 31مارس2019.

الفوز  املصارعة،  العب  مسعود"،  "خالد  أستطاع 
احلرة  املصارعة  منافسات  يف  الذهبية  بامليدالية 
لوزن أقل من 97 كجم رجال، كما حصد "خالد 
عمر"، على امليدالية الذهبية أيًضا بوزن 125 كجم. 
امليدالية  طارق"،  "فتحي  املصارع  حقق  كما 
 65 لوزن  احلرة  املصارعة  منافسات  يف  الذهبية 
يف  اجلزائر  بطل  على  تغلبه  بعد  شباب،  كجم 
شكري"،  الدين  "سيف  ُتوج  كما  النهائية،  املباراة 
بالذهبية أيضًا، يف منافسات وزن 74 كجم، فيما 

 79 بوزن  السيد"،  بكر  "أبو  الفضية  امليدالية  نال 
الناصر" يف وزن 57 كجم،  كجم، و"مجال عبد 
امليدالية  الوهاب"،  عبد  "حممد  أحرز  حني  يف 
الربونزية، مبنافسات املصارعة احلرة شباب لوزن 

أقل من 61 كجم.
"مسر  املصرية  جنحت  السيدات،  منافسات  ويف 
يف  الذهبية  امليدالية  على  احلصول  يف  محزة"، 
كجم،   72 من  أقل  وزن  يف  السيدات  منافسات 
التتويج  يف  عصام  إميان  املصارعة  سبقتها  وقد 
كجم،   59 من  أقل  وزن  منافسات  يف  بالذهبية 

و"هائل وائل"، يف وزن أقل من 53 كجم. 
الناشئني،  منافسات  ضمن  الفراعنة  العبو  وفاز 
يف  ميداليات  جبانب3  ذهبية،  ميداليات  بـ7 
منافسات املصارعة النسائية، بواقع ذهبية وحيدة 
البطولة  تصدرت  قد  تونس  وكانت  وفضيتني، 

برصيد 70 ميدالية منها 22 ذهبية.

البطولة األفريقية للمصارعة بتونس
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فى نسختها الـ 32

فى حفل افتتاح مبهر عبر بصدق عن حضارة مصر وترحيبها بأشـــقائها األفارقة ، أعلن الســـيد 
الرئيـــس عبـــد الفتـــاح  السيســـى عـــن انطالق فعاليات بطولة كأس األمـــم األفريقية ال32  2019 
Afcon  , والتـــى تســـتضيفها مصـــر للمـــرة الخامســـة فـــى تاريخهـــا وبـــدا اســـتاد القاهـــرة الدولـــى فـــى 
أبهـــى ُحلـــة مـــع احتشـــاد األالف مـــن الجماهيـــر المصريـــة واألفريقيـــة لإلســـتمتاع بحفـــل اإلفتتـــاح 

ومشـــاهدة المبـــاراة  اإلفتتاحيـــة التـــى جمعت مصـــر وزيمبابوى . 
تفاعل العديد من األشـــقاء األفارقة مع حفل اإلفتتاح المبهر حيث أجمعوا على موقع التويتات 
القصيـــرة تويتـــر ان مصـــر أبهـــرت العالم وجعلت أفريقيا تشـــعر بالفخر ،بل أن البعض وصف حفل 
إفتتاح كأس األمم  األفريقية بمصر باألروع مقارنة بحفل أفتتاح كأس العالم  بروسيا 2018. 

وقـــد شـــرف الســـيد رئيـــس الجمهوريـــة عبـــد الفتـــاح السيســـى حفـــل اإلفتتـــاح الـــذى شـــهد أيضـــا 
حضور رئيس االتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" جيانى انفانتيو ،الذى أعرب عن انبهاره بالقدرات 
التنظيميـــة لمصـــر والتـــى تجلـــت فـــى حفـــل افتتـــاح البطولـــة ، فضـــالً  عـــن رئيـــس االتحـــاد األفريقـــى 

الســـيد أحمـــد أحمـــد ، والســـيد رئيـــس الـــوزراء د.مصطفـــى مدبولـــى والعديـــد مـــن قيـــادات الدولـــة .
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مصر تبهر العالم 
مع انطالق كأس األمم األفريقية ال32
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* لمحـــة تاريخيـــة علـــى واحـــدة مـــن 
القاريـــة البطـــوالت  ُكبريـــات 

كأس األمـــم األفريقيـــة لكـــرة القـــدم هـــي بطولـــة 
ينظمهـــا االتحـــاد األفريقـــي لكـــرة القـــدم كل عاميـــن 
بيـــن الـــدول األفريقيـــة المتأهلـــة مـــن التصفيـــات لتحديد 
بطـــل القـــارة األفريقيـــة، وهـــي مصنفـــة البطولـــة الثالثـــة 
علـــى العالـــم بعـــد كأس العالـــم وكأس األمـــم األوروبيـــة 
ـــل  ـــي تتأه ـــات الت ـــم المنتخب ـــث تض ـــاتها، حي ـــدة منافس لش
ــة  ــن األفارقـ ــن الالعبيـ ــة مـ ــة نخبـ ــات البطولـ ــى نهائيـ إلـ
المحترفيـــن فـــى أفضـــل األندية األوروبيـــة باإلضافة إلى 

أفضـــل الالعبيـــن داخـــل القـــارة األفريقيـــة.

والســـودان وإثيوبيـــا، وأحـــرزت مصـــر اللقـــب آنـــذاك. فـــى 
البدايـــة لـــم يكـــن واضًحـــا ما هـــي المدة المقـــررة إلقامة 
البطولـــة بشـــكل دوري، فتـــم إقامتهـــا كيفمـــا اتفـــق - 
مصر 1959، إثيوبيا 1962، غانا 1963، تونس 1965، إثيوبيا 
1968 - ولكـــن بـــدًءا مـــن بطولـــة 1970 فى الســـودان اســـتقر 

الـــرأي علـــى إقامتهـــا بشـــكل دوري كل ســـنتين. 
البطولـــة  فـــى  المشـــاركة  الـــدول  عـــدد  شـــهد 
تغييرات كثيرة خالل مشـــوارها الطويل، فقد أقيمت 
بطولتـــا 1957 و1959 بمشـــاركة ثـــالث دول فقـــط ثـــم 
ارتفـــع العـــدد إلـــى أربـــع فـــى إثيوبيـــا 1962، ويبـــدو أن 
بريـــق البطولـــة بـــدأ فى جذب األنظـــار إليه ما رفع عدد 

وتعـــود فكـــرة إقامـــة بطولـــة قاريـــة لكـــرة القـــدم 
تجمـــع الـــدول األفريقية إلـــى العام 1956، وكانت فكرة 
مصرية سودانية جنوب أفريقية مشتركة، حيث جاء 
التفكيـــر فـــى هـــذه البطولة مصاحًبا لفكـــرة أخرى وهي 
تأســـيس االتحـــاد األفريقـــي لكـــرة القـــدم، تلـــك الفكـــرة 
التـــي رأت النـــور فـــى العاصمـــة الســـودانية الخرطوم فى 
8 فبراير 1957،وتم تدشينها عملًيا بعد يومين من ذلك 
علـــى الملعـــب البلـــدي بالخرطـــوم وذلـــك بإقامـــة أول 
كأس أمـــم أفريقيـــة بمشـــاركة ثـــالث دول هـــي مصـــر 

المنتخبات المشاركة إلى ست عامي 1963 و1965، ثم 
يســـتقر العـــدد علـــى ثمانيـــة منتخبات فـــى إثيوبيا 1968 
وحتـــى الســـنغال 1992، وفـــي تونـــس 1994 ارتـــأى االتحـــاد 
األفريقي زيادة عدد الدول المشاركة إلى اثني عشر 
فريًقا ليعود ويرفع العدد بشـــكل نهائي إلى ســـتة عشر 
فريًقـــا فـــى جنـــوب أفريقيا 1996، ولكـــن البطولة أقيمت 
بحضـــور خمســـة عشـــر فريًقـــا فقـــط، وجـــرت العـــادة 
علـــى إقامـــة البطولـــة فى دولة واحدة مـــن دول االتحاد 

األفريقـــي.

فكرة إقامة بطولة قارية لكرة القدم فكرة مصرية سودانية جنوب أفريقية مشتركة
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تاريخ استضافة مصر للبطولة 	*
للبطولـــة   32 الــــ  للنســـخة  مصـــر  اســـتضافة 
األفريقيـــة، ُيعـــد امتـــداًدا لتاريخ طويل لها فى احتضان 
ذلـــك المحفـــل القـــاري األبـــرز، وجـــاء ســـجل اســـتضافة 

ـــوام:  ـــى األع ـــة ف ـــر للبطول مص
)1959( 	*

كانـــت تلـــك هـــي البطولـــة األولـــى التـــي اســـتضافتها 
أقيمـــت  وقـــد  بلقبهـــا،  الفـــوز  فـــى  ونجحـــت  مصـــر 
البطولـــة بنظـــام المجموعـــة الواحـــدة، وشـــارك فيهـــا 
عـــدد مـــن المنتخبـــات ومنهـــا مصـــر والســـودان ومنتخب 
إثيوبيـــا، لتحصـــد البطولـــة للمـــرة الثانيـــة فـــى تاريخها 
الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة وهـــي االســـم الرســـمي 
للوحـــدة بيـــن مصـــر وســـوريا آنـــذاك، بعـــد الفـــوز علـــى 
الســـودان بهدفيـــن مقابـــل هـــدف وعلى إثيوبيـــا برباعية 

نظيفـــة،
وحصـــل محمـــود الجوهـــري علـــى لقـــب هـــداف 
البطولـــة بعـــد أن ســـجل 3 أهـــداف وجـــاء فـــى الترتيـــب 
الثانـــي عصـــام بهيـــج بهدفيـــن وهـــدف واحـــد لـــكل مـــن 

ميمـــي الشـــربيني وصديـــق منـــزول ودريســـة.

)1974( 	*
اســـتضافت مصـــر البطولـــة وحصـــدت المركـــز 
الثالث فى سلم الترتيب بينما حصدت الكونغو "زائير" 
لقب البطولة فى مباراتها النهائية على حساب زامبيا، 
بعد أن ودعت مصر البطولة من الدور النصف النهائي 
بعـــد مباراتهـــا أمام زائيـــر، المنتخبات التي شـــاركت 
فـــى تلـــك الـــدورة ســـجلت 45 هدًفا فى 17 مبـــاراة، وقد 
أعيـــدت المبـــاراة النهائيـــة للمـــرة األولـــى فـــى تاريـــخ 
البطولـــة، حيـــث انتهـــت المبـــاراة فـــى جولتهـــا األولـــى 
بالتعـــادل بيـــن المنتخبـــان آنـــذاك، ولم يكـــن قد طبق 
الوقـــت اإلضافـــي أو ركالت الترجيـــح مـــن نقطـــة 
الجـــزاء، وشـــاركت فـــى تلـــك النســـخة مـــن البطولـــة 
كل مـــن منتخبـــات الكونغـــو ومصـــر وزائيـــر وأوغندا 

وزامبيـــا وســـاحل العـــاج وغينيا وموريشـــيوس. 
)1986( 	*

عـــادت مصـــر لتنظيـــم البطولـــة بعـــد 12 عاًمـــا، 
ونجـــح منتخـــب الفراعنـــة بالتتويـــج باللقـــب للمـــرة 
الثانيـــة فـــى تاريـــخ البطولـــة بعـــد فوزهـــم علـــى 
شـــاركت   ،5-4 الترجيـــح  بـــركالت  الكاميـــرون 

تاريخ طويل للمنتخب المصرى على مدار البطوبة 
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فـــى تلـــك البطولـــة عـــدد مـــن المنتخبـــات األفريقيـــة 
ومنهـــا الســـنغال وســـاحل العاج وموزمبيـــق والجزائر 
والمغـــرب والكاميـــرون وزامبيا، وحصل الكاميروني 
روجيـــه ميـــال علـــى لقـــب هـــداف البطولـــة برصيـــد 4 

أهـــداف كذلـــك أفضـــل العـــب فـــى البطولـــة.
)2006( 	*

مـــن  والعشـــرون  الخامســـة  النســـخة  وفـــي 
ـــر  ـــتطاعت مص ـــا، اس ـــرين عاًم ـــد عش ـــة، وبع البطول
الفـــوز بتنظيمهـــا كما فازت بالبطولة على أرضها 
بعد تغلبها فى المباراة النهائية على استاذ القاهرة 
علـــى منتخـــب كـــوت ديفـــوار بـــركالت الترجيـــح، 
وحصـــد علـــى لقـــب هـــداف البطولـــة صامويـــل إيتـــو 
بتســـجيله 5 أهـــداف وفـــي الترتيـــب الثانـــي بأربعـــة 
أهـــداف كل مـــن فرانســـيلودو ســـانتوس وباســـكال 
فيندونـــو وأحمـــد حســـن وفـــي الترتيـــب الثالـــث 
دروجبـــا  ديديـــه  مـــن  كل  أهـــداف   3 بتســـجيل 

وفالفيـــو وعمـــاد متعـــب وأخًيـــرا الترتيـــب الرابـــع 
بتســـجيل هدفين كل من هنري كامارا ومحمد 

أبوتريكـــة.
)2019( 	*

بطولـــة 2019 التـــي تنظمهـــا مصـــر، تضـــاف إلـــى 
سجلها المميز فى تنظيم الحدث القاري األبرز، 
لتكـــون تلـــك االســـتضافة الخامســـة فـــى تاريـــخ 
أكثـــر البلـــدان تتويًجـــا بـــكأس أمـــم أفريقيـــا لكرة 

القدم.
األمم  كأس  عن  توضيحية  احصائيات  	-

األفريقية
فى  هدف  أول  عطية  رأفت  المصري  سجل  	-
النهائيات، عبر ركلة جزاء فى الدقيقة 21 من 
المباراة مع السودان، فى فبراير 1957 بالخرطوم.
سجل المصري أيمن منصور أسرع هدف، بعد  	-

المنتخب الزامبى وفوز ببطولة االمم األفريقية 2012
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مرور 23 ثانية على انطالق منتخب بالده ضد 
الجابون فى تونس عام 1994.

الديموقراطية حالًيا(  )الكونغو  الزائيري  سجل  	-
نداي موالمبا أكبر عدد من األهداف فى بطولة 

واحدة )9 أهداف( عام 1974.
من  عدد  أكبر  بوكو  لوران  العاجي  سجل  	-
األهداف فى مباراة واحدة )5( فى مرمى إثيوبيا 

عام 1970 بالسودان.
يحمل الكاميروني صامويل ايتو الرقم القياسي  	-
)18 هدًفا  النهائيات  األهداف فى  من حيث عدد 

بين العامين 2000 و2010(.
ُسجل أكبر عدد من األهداف فى مباراة واحدة  	-
بين مصر ونيجيريا )6-3( عام 1963، أربعة منها 

لـ "حسن الشاذلي".
هو  واحدة  مباراة  فى  األهداف  من  فارق  أكبر  	-
خمسة، سجل مرتين: عندما فازت ساحل العاج 
على إثيوبيا 6-1 عام 1970، وغينيا على بوتسوانا 

بالنتيجة نفسها عام 2012.
استضافتها،  لدى  الكأس  منتخبات   8 أحزرت  	-
و1986   1959( مصر  وهي 

و1978(،   1963( غانا   ،)1962( إثيوبيا  و2006(، 
السودان )1970(، نيجيريا )1980(، الجزائر )1990(، 

جنوب أفريقيا )1996(، وتونس )2004(.
ركالت  بفضل  اللقب  منتخبات   5 أحرزت  	-
و2006(،   1986( ومصر   ،)1982( غانا  الترجيح: 
 2000( والكاميرون  و2015(،   1992( العاج  وساحل 

و2002(، وزامبيا )2012(.
يحمل الثنائي المصري عصام الحضري وأحمد  	-
حسن الرقم القياسي فى عدد األلقاب برصيد 4 

لكل منهما )1998، 2006، 2008، 2010(.
والمصري  غيامفي  تشارلز  الغاني  المدربان  	-
حسن شحاتة هما األكثر تتويًجا، إذ قاد األول 
بينما حقق  و1982،  و1965   1963 للفوز فى  بالده 

الثاني اللقب مع بالده فى 2006 و2008 و2010.
يحرز  مدرب  أول  رينار  هيرفيه  الفرنسي  بات  	-
العاج  وساحل   2012 )زامبيا  منتخبين  مع  اللقب 

.)2015
المصري محمود الجوهري والنيجيري ستيفن  	-
كيشي هما الوحيدان اللذان أحرزا اللقب القاري 
فى  بها  الفائز  "الجوهري"  ومدرب،  كالعب 
1959 كالعب وفي 1998 كمدرب لمنتخب 
و"كيشي"  الفراعنة، 
فاز  الذي  للنسور  قائد 
بالبطولة فى عام 1994، 
لمنتخب بالده  ومدرٍب 

فى عام 2013.
الجابوني شيفا ستار  	-
العب  أصغر  هو  نزيغو 
النهائيات  فى  يشارك 
وثالثة  عاًما   16 عمر  عن 
فى   2000 )عام  أشهر 

نيجيريا وغانا(.
عدد  أكبر  نفذ  	-
الجزاء  ركالت  من 

منتخب ساحل العاج وفوز ببطولة افريقيا 
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بلقـــب  القـــدم  لكـــرة  اإليفـــواري  المنتخـــب  تـــوج 
بطولـــة كأس األمـــم األفريقيـــة 2015 للمـــرة الثانيـــة 
فى تاريخه بالتغلب على نظيره الغاني 8/9 بركالت 
ـــاراة النهائيـــة للبطولـــة إثـــر تعـــادل  الترجيـــح فـــى المب
الفريقيـــن ســـلبًيا فـــى الوقتيـــن األصلـــي واإلضافـــي 
لنهائي النســـخة الثالثين مـــن البطولة والتي اختتمت 
فـــى غينيـــا االســـتوائية، وهـــذا هـــو الفـــوز الثانـــي لســـاحل 
العـــاج بالبطولـــة األفريقيـــة، إذ حصـــد المنتخـــب اللقب 
للمـــرة األولـــى عـــام 1992، بعـــد مبـــاراة أمـــام غانـــا انتهـــت 
هـــي األخـــرى بـــركالت الترجيـــح، وكانـــت األفيـــال قد 
عبرت دور النصف النهائي بعدما تغلبت على منتخب 

الكونغـــو الديمقراطيـــة بثالثـــة أهـــداف مقابـــل هـــدف.
علـــى حســـاب منتخـــب بوركينـــا فاســـو ُتـــوج منتخـــب 
نيجيريا بطاًل لكأس أمم افريقيا التاسعة والعشرين، 
والتي أقيمت فى جنوب أفريقيا إثر تغلبه فى المباراة 
النهائيـــة علـــى نظيـــره البوركينابـــي بهـــدف دون رد 
أحرزه صنداي أمبا فى الدقيقة 40 من زمن اللقاء على 
اســـتاد "ســـوكر ســـيتي" بمدينـــة جوهانســـبرج، وكانت 
هـــذه المـــرة الثالثـــة فـــى تاريـــخ منتخـــب النســـور التـــي 
يفـــوز فيهـــا باللقـــب األفريقـــي، بعـــد عامـــي 1980 و1994، 
كمـــا بـــات مدربـــه النيجيـــري ســـتيفان كيشـــي ثانـــي 
مـــدرب فـــى تاريـــخ البطولـــة يفـــوز بالـــكأس األفريقيـــة 

كالعـــب ومـــدرب.
فيمـــا أحـــرز منتخـــب زامبيـــا لقـــب بطـــل أمـــم أفريقيا 
لكـــرة القـــدم للمـــرة األول فـــى تاريخـــه بعـــد فـــوزه علـــى 
ــاراة  ــاج بـــركالت الترجيـــح 8-7 فـــى المبـ ــاحل العـ سـ
النهائـــي، بعـــد انتهـــاء الوقتيـــن الرســـمي واإلضافـــي 
بالتعـــادل الســـلبي، لتتوج زامبيا بالـــكأس اللمرة االولى 
فـــى تاريخهـــا على ملعب الصداقـــة الصينية الجابونية 
فـــى ليبرفيـــل، وُتعـــد هـــذه هـــي المرة الثالثـــة التي يصل 
فيهـــا المنتخـــب الزامبـــي إلـــى المبـــارة النهائيـــة، إال أنـــه 
خســـر مباراتيـــن نهائيتيـــن عامـــي 1974 فـــى مصـــر أمـــام 
الزائيـــر )الكونغو الديموقراطيـــة حالًيا( صفر-2، وعام 

1994 أمـــام نيجيريـــا 1-2 بتونـــس.

النهائية  المباراة  فى  ركلة(   24( الترجيحية 
عام 1992 بين ساحل العاج وغانا التي انتهت بفوز 
العاجيين 11-10، وتمت معادلة هذا الرقم فى ربع 
نهائي كأس األمم 2006 فى مصر، بفوز ساحل 

العاج على الكاميرون 11-12.
تابع 735 ألف متفرج المباريات الـ 16 التي أقيمت  	-
فى نيجيريا عام 1980، بمعدل 46 ألف متفرج فى 

المباراة، وهو األعلى حتى اآلن.
بلغ  واحدة  مباراة  فى  للحضور  القياسي  الرقم  	-
120 ألف متفرج فى نهائي 2006 بين مصر وساحل 

العاج.
تحمل مصر الرقم القياسي فى عدد المشاركات  	-
فى  المباريات  عدد  فى  القياسي  والرقم   ،)23(

النهائيات )90 مباراة(.
2008 األكثر غنى من حيث  كانت بطولة عام  	-
األهداف؛ إذا بلغت 99 هدًفا، ثم بطولة 2004 بـ 88 

هدًفا، ثم بطولة 1996 بـ 78 هدًفا.
"الكاميرون" و"ساحل العاج" و"نيجيريا" و"زامبيا"  	-

أبطال الُنسخ األربعة األخيرة
لكأس  بطلة  الكاميرون  توجت   ،2017 بطولة  فى 
الخامسة  للمرة  القدم  لكرة  األفريقية  األمم 
مصر  على  فوزها  بعد  وذلك  تاريخها،  فى 
بنتيجة 2-1 فى ليبرفيل بالجابون، وكانت هي 
المرة األولى التي تخسر فيها مصر فى نهائي 
على  تفوقت  بعدما  الكاميرون،  أمام  أفريقي 
األخيرة فى نهائي 1986 بركالت الترجيح 4-5 
بعد تعادل سلبي، ثم فى نهائي 2008 بنتيجة 1- 
صفر، حقق آنذاك "أسود" الكاميرون الفوز على 
السنغال بركالت الترجيح فى ربع النهائي، ثم 
فى نصف النهائي إثر تغلبها على غانا 2- صفر، 
وكانت الكاميرون قد فازت بالكأس فى سنوات 
1984 )بساحل العاج( و1988 )بالمغرب( و2000 )فى 
مرتين  وخسرت  مالي(،  )فى  و2002  نيجيريا( 
و2008   1986 النهائي، فى  بالدور  "الفراعنة"  أمام 

بأكرا.
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