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حتليل أداء لالعبى املنتخب الوطني

هل يتجاوز عثراته أم يعود من الكاميرون بخفى حنني؟
بداية متعثرة للمنتخب املصرى
فى بطولة كأس أمم افريقيا ٢٠٢٢
املقامة فى الكاميرون ،حيث بدأ
املنتخب بخسارة قاسية من نظيره
النيجيرى بهدف دون رد ،وهى
خسارة فى دور لم يعهده املنتخب
منذ أمم افريقيا  ،٢٠٠٤ثم فوز
بشق األنفس على منتخب غينيا
بيساو بهدف نظيف أحرزه جنم
نادى ليفربول محمد صالح.

أحمد مجدى

عبد الناصر محمد

ص�لاح ال��ذى أح��رزه ف��ى الدقيقة
 ٦٩من عمر اللقاء كان قبلة احلياة
للمنتخب املصرى حيث وضع املنتخب فى املركز
الثانى للمجموعة برصيد  3نقاط خلف املتصدر
منتخب نيجيريا الذى حصد العالمة الكاملة بـ6
نقاط بعد فوزه على مصر والسودان ،ويواجه فى
اجلولة القادمة املنتخب السودانى الشقيق بينما
يلتقى منتخب نيجيريا مع غينيا بيساو ،ويحتاج
املنتخب للفوز أو التعادل م��ع نظيره السودانى
لضمان التأهل لدور الـ ،١٦بغض النظر عن نتيجة
لقاء غينيا بيساو ونيجيريا.
وخسر الفراعنة فرصة اعتالء صدارة املجموعة
للنسور ،حيث أن أعلى رصيد ممكن من النقط يصل
له هو  6نقاط وهو نفس رصيد منتخب نيجيريا،
وبحسب القواعد ،ففى حال تساوى منتخبني فى
عدد النقاط سيكون االحتكام للمواجهات املباشرة
وه��ى ما يتفوق فيها منتخب نيجيريا بعد الفوز
على م�ص��ر ،وف�ق��د ب��ذل��ك املنتخب امل�ص��رى أمل
مواجهة الصاعدين كثانى أو ثالث املجموعات
األخرى ،والتى عادة ما تكون منتخبات متوسطة
أو ضعيفة املستوي ،وسيواجه املنتخب فى جميع
األحوال الصاعدين باملركز األول من املجموعات،
وال��ذى من املتوقع أن يكون اجلزائر والكاميرون
والسنغال واملغرب أحد تلك املنتخبات.
أداء املنتخب جاء مخي ًبا آلمال اجلمهور الذى
انتظر من العبيه الكثير ،خاصة مبشاركة النجم
العاملى محمد ص�لاح ،لكن هذا لم يحدث ،حتى
الفوز الذى حققه املنتخب على نظيره الغينى جاء
ب��أداء باهت ال يرقى لتوقعات املصريني ،وهو ما
أكده صالح نفسه فى تصريحات إعالمية عقب
ال�ل�ق��اء ،حيث أك��د أن األداء ك��ان م�ت��واض� ًع��ا فى
اللقاءين ،وهو ما تضمنته ً
أيضا تصريحات املدير
الفنى للمنتخب ك��ارل��وس ك �ي��روش ،وال ��ذى وعد
بتحسن األداء من مباراة ألخ��رى ،مشي ًرا إلى أن
الالعبني جنحوا فى اخلروج من عنق الزجاجة.
ك�م��ا ج ��اء االن �ت �ق��اد أي� ً
�ض��ا م��ن وزي���ر الشباب
والرياضة الدكتور أشرف صبحي ،حيث قال فى
تصريحات صحفية «مش راضى عن أداء املنتخب
أم��ام نيجيريا ،كنا داعمني للمنتخب بشكل كبير
خالل الفترة املاضية ،وتوفير الظروف املناسبة
دورنا وال نبخل به ،نبحث عن روح الالعبني منذ
كأس العالم  ،»2018مشيرا إلى أن روح املنتخب
املعتادة لم تكن متوفرة خالل بطولة  ،2019بعكس
ما قدمه املنتخب األوملبي ،كما وجه الوزير رسالة
شديدة اللهجة لالعبني احملترفني قائلاً «تبذلون
أقصى جهد مع أنديتكم ويجب تقدمي نفس األداء
مع املنتخب».
�اس��ا للمردود
ت�ص��ري�ح��ات صبحى ك��ان��ت ان�ع�ك� ً
السلبى الذى قدمه احملترفون على أرضية امللعب،
وعلى رأسهم جنم نادى ليفربول اإلجنليزى محمد
صالح وهو املرشح رفقة ميسى وليفاندوفسكى
للحصول على جائزة أفضل العب فى العالم من
قِ بل الفيفا ،ففى لقاء اجلولة األولى أمام نيجيريا
قدم صالح واحدة من أسوأ املباريات فى تاريخه
مع املنتخب ،حيث كان أكثر العبى املنتخب فقدًا
للكرة ،وأق��ل الالعبني حتر ًكا فى اخلط األمامى
من امللعب ،وبلغت نسبة متريراته الصحيحة %60
فقط ،ووف�ق��ا ملوقع «ه��وس�ك��ورد» املتخصص فى
اإلحصائيات ،فقد حصل ص�لاح أم��ام نيجيريا
على تقييم  5.58من  ،10وهو التقييم األسوأ بني
العبى املنتخبني ،كما أنه أسوأ تقييم لنجم الريدز
فى أى مباراة خاضها هذا املوسم.
ي��رى خ �ب��راء وم�ح�ل�ل��ون ري��اض �ي��ون أن التقييم
السيء لصالح واألداء الباهت للمنتخب بشكل
ع��ام ف��ى ال�ل�ق��اء األول ك��ان نتيجة اخل �ط��ة التى
وضعها البرتغالى ك��ارل��وس ك �ي��روش ،حيث قرر
بشكل مفاجئ تغيير مراكز عدة العبني ،أبرزهم
كان صالح الذى لعب كرأس حربه للمرة األولى له
مع املنتخب ،وكذلك تغيير مركز مصطفى محمد
جناحا أمين بدلاً من مركزه الرئيسى كرأس
ليصبح
ً
حربه ،باإلضافة للعب مبحمود حسن تريزيجية
كثالث وسط وصانع للعب ،وهو مركز لم يلعبه منذ
أن كان ناش ًئا فى األهلي ،وأشار احملللون أنه حتى
مع الرجوع للشكل واخلطة السليمة للمنتخب أثناء
مواجهة غينيا بيساو ،فإن إدارة كيروش للتبديالت
فى كلتا املباراتني كانت غير موفقة.
االنتقادات التى وجهت للبرتغالى لم تكن محليه
فقط ،ب��ل سخرت صحف إجنليزية م��ن الشكل
التكتيكى ال��ذى ظهر عليه الفراعنة ف��ى أغلب
فترات املباراة أمام نيجيريا ،واصفة خطة كارلوس
كيروش بأنها .0-5-5
أداء غير مبشر
ي��رى احمل�ل��ل ال��ري��اض��ى أح�م��د م�ج��دى أن أداء
املنتخب غير مبشر متا ًما ،والسبب الرئيسى هو
تعديالت امل ��درب ك�ي��روش مل��راك��ز الالعبني على
أرضية امللعب ،كما أن��ه فى احلقيقة أثبت أكثر
من العب أنه غير قادر على التجاوب مع خطط
وأدوار مختلفة ،الننى على سبيل املثال ،بالرغم

هدف

بعد الفوز بشق األنفس على غينيا بيساو ..أين هوية املنتخب املصري؟
عقد كيروش يفرض بقاءه ..واستياء الالعبني من تغيير مراكزهم
من أن��ه يلعب فى أح��د أكبر األن��دي��ة فى اوروبا،
نادى أرسنال االجنليزي ،فإنه لم يستطع التجاوب
مع خطة كيروش التى كلفته بأدوار مختلفة عن ما
يقوم به فى أرسنال ،ففى ارسنال مهمته الوحيدة
التى يحتاجه فيها الفريق هو تدوير الكرة بني
زم�لائ��ه ،بينما تتطلب خطة ك �ي��روش م��ن الننى
تغطية املساحات ،وهو ما فشل فيه الالعب طيلة
اللقاءين.
وأشار مجدى إلى أن األمور متوترة فى معسكر
املنتخب بعد تسريب عقد امل ��درب البرتغالي،
وال��ذى بلغ فيه راتب كيروش ومعاونوه  ١٣٠ألف
دوالر شهر ًيا ،وتضمنت صيغة العقد إقالة كيروش
تلقائ ًيا فى حال عدم التأهل إلى نهائيات كأس
العالم  ،2022أم��ا إذا أراد االحت��اد فسخ عقده
قبل ذلك التاريخ فإن الشرط اجلزائى هو راتب
البرتغالى مل��دة ع��ام ون�ص��ف ،أى أن قيمة فسخ
عقده ستكلف خزينة االحت ��اد أكثر م��ن مليونى
دوالر ،وهو مبلغ أكد عامر حسني ،عضو مجلس
إدارة االحتاد املصرى لكرة القدم ،أن احتاد الكرة
ال ميلكه فى الوقت احلالي ،وبناء عليه فإن اقالة
املدرب مستحيلة ،وعلى الالعبني واجلماهير أن
تتقبل كل قراراته الغريبة بشأن التشكيل.
ويضيف مجدى أن هناك تسريبات تقول أن
العبى املنتخب املصرى مستاؤون من صيغة عقد
البرتغالي ،حتى لو نفى ذلك عمرو السولية فى
املؤمتر الصحفي ،الفتًا أن األجواء ليست مثالية
فى غرفة املالبس ،وهو ما ينعكس سل ًبا على أداء
الالعبني فى امللعب.
وهو ما أكده ً
أيضا ،وف ًقا ملجدي ،أداء املنتخب
فى اجلولة الثانية أم��ام غينيا بيساو ،حيث جاء
األداء دون التوقعات خاصة أن املنافس ضعيف،
وبالرغم من تعديل كيروش لقراراته التكتيكية
الغريبة التى اتبعها فى املباراة األول��ى ،واملتعلقة
بتغيير مراكز الالعبني ،إال أنه فى املقابل لم يبدأ
بأحمد سيد زي��زو ،جنم ن��ادى الزمالك ،رغ��م ما
قدمه فى املباراة األولى عندما مت نزوله كبديل،
والذى كان سب ًبا فى تغيير أداء املنتخب بشكل كبير
وجعل املنتخب النيجيرى يتراجع للخلف للحد من
خطورته ،وقرر كيروش فى املقابل البدء بعبدالله
السعيد ،وكان للمرة الثانية يبدأ التشكيل بشكل
غير موفق ،حيث لم يشعر أى متابع بوجود السعيد
فى امللعب نظ ًرا للفوارق البدنية الكبيرة بينه وبني
املنافسني.
وبشكل عام كان األداء بالرغم من الفوز مخي ًبا
لآلمال ،حيث كان من املتوقع واملنطقى أن يفوز
الفراعنة فى هذا اللقاء بسهولة ودون عناء ،وف ًقا
لفارق اإلمكانيات بني املنتخبني ،لكن شي ًئا من هذا
لم يحدث ،وعانى املنتخب طيلة فترات اللقاء ولم
يهدد مرمى اخلصم فى الشوط الثانى سوى مرتني
فقط ،إحداهما كانت هدف صالح،كما تعرض
الفراعنة لهدف فى الدقيقة  ٨٢عن طريق ماما
فالدى ك��ان من شأنه أن يقتل اللقاء ،ويقلل من
فرص مصر فى التأهل للدور القادم ،لوال تدخل
“الفار”الذى ألغى الهدف بداعى وجود خطأ على
فالدى نتيجة دفع عمر كمال.
ويؤكد مجدى أن التأهل لدور الـ ١٦أصبح فى

املتناول ،س��واء بالفوز على منتخب ال�س��ودان أو
حتى احلصول على نقطة واح��ده بالتعادل معه،
وهى كافية لصعود املنتخب لألدوار القادمة ،لكن
مرجحا
يظل الذهاب بعيدا فى هذا البطولة ليس
ً
خاصة بعد صعودنا كثانى املجموعة ،وهو ما يضع
أمامنا منتخبات قوية للغاية كالكاميرون واملغرب
والسنغال وغيرها.
م��ن جهته ي��رى احمل�ل��ل ال��ري��اض��ى عبدالناصر
محمد أن كيروش ارتكب أكثر من خطأ فى تشكيل
مصر أم��ام نيجيريا ،أولها أن محمود تريزيجيه
بدأ كالعب وسط فى تشكيل املنتخب ،وهو مركز
لم يلعبه منذ أن كان يلعب فى ناشئى األهلي ،وهو
مركز يحتاج ملجهود بدنى وفير وحتركات كثيرة
وسريعة ،وهو ما كان غائبا عن قرار كيروش ،حيث
أن تريزيجيه كان مصابا طيلة الـ ٧أشهر املاضية
بقطع ف��ى ال��رب��اط الصليبي ،وه��ى إص��اب��ة قوية
يحتاج امل��درب��ون بعد ع��ودة الالعب من اإلصابة
إل��ى تأهيل ومتهيد الالعب أوالً قبل أن يشركه
بشكل أساسى فى تشكيلة اللقاء ،حيث يشركه
فى عدد دقائق قليلة ثم يزيدها مع الوقت عندما
يشعر الالعب بالتحسن ،لكن هذا لم يحدث مع
تريزيجيه ،بل قرر البدء به مباشرة ،وهو لم يلعب
س��وى مباراة ودي��ة واح��ده فقط مع ناديه أستون
فيال ،تأثير ذلك القرار بالطبع انعكس بالسلب
على أداء املنتخب وخاصة فى صناعة الفرص
التى كانت شحيحة طيلة املباراة.
كما تأثر املنتخب دفاع ًيا بعد إصابة وخروج
أك ��رم ت��وف�ي��ق ال ��ذى ك��ان ي �ق��دم م�س�ت��وي��ات رائعة
خالل الفترة املاضية سواء مع املنتخب أو ناديه
األهلي ،وأصبحت كل اخلطورة من اجلبهة اليمنى
للمنتخب املصري ،وحتديدًا من الالعب موسيس
س�ي�م��ون ،وال�ت��ى أت��ى بالفعل منها ال�ه��دف األول
للمنتخب النيجيري.
أما اخلطأ اآلخر الذى ارتكبه املدرب هو البدء
بصالح فى مركز املهاجم الصريح ،وهو مركز لم
يعتده من قبل ،ومصطفى محمد فى مركز اجلناح
األمين ،وهو مركز لم يلعب فيه على اإلطالق ،ألن
ما يتميز فيه مصطفى أنه مهاجم بوكس يستقبل
العرضيات وقادر على التمركز بني املدافعني ،أما
صالح فهو يلعب كجناج أمين ،ومكمن خطورته أنه
يستلم من على طرف امللعب ويدخل إلى العمق أو
االستالم والتمرير لالعب آخر قادر على التهديف
بوضعية أفضل ،وهو ما يجيده طيلة مسيرته ،سواء
فى ليفربول أو من قبله فى روما وبازل وفيورينتينا
وح �ت��ى امل �ن �ت �خ��ب ،ك��ل ذل ��ك ت�س�ب��ب فى
حالة من التيه التى شاهدنا بها
املنتخب ،وهو ما أدى لظهور
ال� � � ��دف� � � ��اع

النيجيرى بهذه الصالبة والتماسك.
ويضيف عبدالناصر أنه ملا حاول كيروش إعادة
ترتيب األوض��اع فى الشوط الثاني ،قام بإدخال
أحمد سيد زي��زو وك��ان ق��را ًرا صائ ًبا ،فهو جناح
أق ��رب ل�ك��ون��ه ص��ان��ع ل�ع��ب ،وه��و م��ا ك��ان يفتقده
املنتخب طيلة الشوط األول ،فهو قادر على رفع
عرضيات دقيقة للمهاجمني ،لكن اجلانب السلبى
أن امل� ��درب ق ��ام ب ��إخ ��راج م�ص�ط�ف��ى م�ح�م��د من
املباراة ،وهو املهاجم الرئيسى للمنتخب املصرى
وال��وح�ي��د ال �ق��ادر على استقبال عرضيات زيزو
وفقد املنتخب اللعب على العرضيات التى سيقوم
بها زي ��زو ،وأص�ب��ح ص�لاح وح �ي �دًا داخ��ل منطقة
اجلزاء ،وهو قصير القامة وال يستطيع التهديف
بالرأس كمصطفى محمد ،كما أن أهدافه على
مدار مسيرته بالكامل حتى اآلن شاهدة على ذلك،
كما إن جميع العبى نيجيريا أطول منه وأقوى منه
بدن ًيا ،لذلك فإن نزول أحمد سيد زيزو ألرضية
اللقاء كان بال فائدة وفارغ من وظيفته الرئيسية،
وه��و أي� ً
�ض��ا م��ا تسبب ف��ى ت�ي��ه أك �ث��ر ف��ى اخلط
األمامى للمنتخب.
نزول رمضان صبحى ً
أيضا كان بال فائدة ،ألن
التيه فى اخلط األمامى للمنتخب لم يكن بسبب
أداء م��رم��وش ب��ل ك��ان بسبب التوظيف اخلاطئ
له ،فكان من األفضل للمدرب أن يخرج مرموش
ويدخل سيد زي��زو ويبقى على مصطفى محمد
ويجعله امل�ه��اج��م الرئيسى للمنتخب الستقبال
ال�ع��رض�ي��ات ،كما ك��ان سيد زي��زو األح��ق باللعب
مكان تريزيجيه ،فهو الع��ب ق��ادر على التحرك
فى جميع أنحاء امللعب ،وعلى التسديد والصناعة،
وهو ما افتقده املنتخب قبل نزول زيزو ،وكان أيضا
من املمكن أن نلعب بـ ٣مدافعني فى قلب الدفاع
بعد إصابة أكرم توفيق ،ومشاركة
زي ��زو ف��ى م��رك��ز الظهير

سيناريوهات املنتخب املصري للتأهل لدور  16أغرب مفاجآت الكان  ..اجلزائر فى مأزق اخلروج من الدور األول
هناك عدة سيناريوهات لتأهل املنتخب الوطنى
إل��ى دور ال� �ـ ،16حيث تنص الئحة ق��وان�ين بطولة
كأس األمم اإلفريقية على تأهل متصدر ووصيف
ك��ل مجموعة ل ��دور ال � �ـ ،16ب��اإلض��اف��ة ألف �ض��ل 4
منتخبات في املركز الثالث ضمن املجموعات الست
بالدور األول.
حال الفوز على السودان يضمن الفراعنة التأهل
املباشر إلى دور الـ 16برصيد  6نقاط دون النظر
إلى نتيجة مباراة غينيا بيساو أمام نيجيريا.
حال التعادل مع السودان يصبح رصيد املنتخب
الوطنى  4نقاط ،متساويا مع منتخب غينيا بيساو
حال فوزه على نيجيريا ويضمن أيضا التأهل.
ف��ى ح ��ال اخل� �س ��ارة م��ن ال� �س ��ودان م��ن املمكن
تأهل الفراعنة في حال تعادل أو فوز نيجيريا في
مباراتها أم��ام غينيا بيساو ،بحيث يتجمد رصيد
منتخب غينيا عند نقطة واحدة فقط بينما منتخب
مصر  3نقاط.
وفي حال اخلسارة من السودان مع فوز غينيا
بيساو على نيجيريا ،وقتها سيتجمد رصيد املنتخب

عند  3نقاط فقط وبالتالي يودع البطولة باحتالله
املركز الرابع ،ويرتفع رصيد غينيا والسودان إلى
 4ن�ق��اط ويتأهل منتخب منهم برفقة نيجيريا
مباشرة إل��ى دور ال��ـ 16وينتظر الفريق الثالث
فرصة التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات في
املركز الثالث.
وف��ي ح��ال ال �ت��أه��ل إل��ى دور ال��ـ  16سيواجه
الفراعنة منتخب منتخب كوت ديفوار أو غينيا
االستوائية ،حال التأهل في املركز الثاني.
ومن املمكن أيضا مواجهة منتخب الكاميرون أو
منتخب السنغال حال التأهل كأفضل مركز ثالث
باملجموعة.
ويلتقى املنتخب املصري في اجلولة األخيرة من
دور املجموعات مع نظيره السودان يوم األربعاء 19
يناير في التاسعة مسا ًء.
ك�م��ا يلتقى منتخب غينيا ب�ي�س��او م��ع منتخب
نيجيريا في نفس اليوم بنفس التوقيت.

رانيا عبدالوهاب

األمين ،كان من شأن ذلك أن يعطى إضافة أكبر
للمنتخب.
وتوقع عبدالناصر أن يبدأ كيروش لقاء غينيا
بنفس التشكيل لكن بتواجد زيزو بدلاً من تريزيجيه،
ن�ظ� ًرا مل��ا أثبته م��ن ك�ف��اءة وخ �ط��ورة على املرمى
وسرعة التحرك فى اللقاء األول ،لكن كيروش بدأ
اللقاء بعبدالله السعيد ب��دالً من تريزيجية ،لكن
بشكل عام يرى عبدالناصر أن األداء حتسن قلي ً
ال
فى املباراة الثانية ،وطبق املدير الفنى البديهيات
فكان من الطبيعى التحسن ،فمصطفى محمد عاد
ملركزه الطبيعى كرأس حربه ومحمد صالح جناح
أمين ،وكذلك اللعب بصانع لعب كعبدالله السعيد،
لم يقدم الكثير لكن األكيد أن وجود العب يقوم
بدور اعتاد عليه أفضل من تغيير مراكز العبني
اعتادوا أدوارا معينة لسنوات ،وكذلك تسبب وجود
جنم النادى األهلى عمرو السولية فى التشكيلة
األساسية للمنتخب املصرى فى إضافة الكثير من
حيث الربط بني الدفاع والهجوم وصناعة الفرص،
وهو من أهدى الهدف الوحيد فى املباراة بتمريره
ساحرة حملمد صالح.
تكرار األخطاء
لألسف عاد كيروش – كما يقول عبدالناصر -
مرة أخرى لذات اخلطأ الذى قام به فى املباراة
االفتتاحية ،حيث أخ��رج مصطفى محمد وجعل
صالح املهاجم الصريح ،لكن فى النهاية استطاع
املنتخب أن يظفر بالفوز الثمني ،كان ممكن أن نفوز
بأكثر من هدف لوال تدخل القائمني والعارضة.
وأشاد احمللل الرياضى بأداء جنم نادى الزمالك
امل�ع��ار إل��ى فيوتشرعمر كمال عبدالواحد الذى
وصفه بنجم امل �ب��اراة ب�لا م �ن��ازع ،فقد ق��دم أداء
دفاعيا ج�ي��دا ،بالرغم م��ن أن ه��ذا ليس مركزه
األصلي ،فهو يلعب مع ناديه كجناح أمين ،ومتركزه
اجلديد جاء كمفاجأة وهدية للمنتخب املصري،
ومن املتوقع أن يضيف لنا فى املباراة املقبلة أمام
منتخب السودان.
وأك ��د عبدالناصر أن ال �ف��وز على غينيا كان
مبثابة مفترق الطرق ،ألنه لو خسر املنتخب كانت
فرص الصعود ال تتعدى الـ ،٪١٠ألننا كنا سنكون
فى حاجه للفوز على السودان بعدد أهداف وفير
واالن �ت �ظ��ار أن نصعد ك��أف�ض��ل م��رك��ز ث��ال��ث فى
املجموعات .نأمل فى قادم املباريات أن يتحسن
األداء أكثر مما ظهر به املنتخب فى مباراة غينيا،
بالرغم من أنه حتسن قليال عن مباراة نيجيريا،
إال أنه فى حاجه للمزيد من التحسن.

حقق منتخب غينيا االستوائية ف��وزاً ق��ات�لا ،على
منتخب اجل��زائ��ر حامل لقب ك��أس أمم أفريقيا بهدف
دون رد ،خالل املباراة التي جمعت الفريقني مساء األحد،
ضمن مواجهات اجلولة الثانية للمجموعة اخلامسة من
دور املجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا املقامة حالياً
بالكاميرون.
سجل الهدف الالعب إيستيبان أوبياجن من ضربة ركنية
في الدقيقة  69من عمر اللقاء.
واس�ت�ط��اع منتخب اجل��زائ��ر تسجيل ه��دف ع��ن طريق
بغداد بوجناح ،ولكن مت إلغاؤه بداعي التسلل على الالعب
رياض محرز .وحاول املنتخب اجلزائري الرد من خالل
عدة هجمات ،ولكن جاءت بدون ترجمة ألهداف.
وك��ان منتخب اجل��زائ��ر ق��د تعثر وت �ع��ادل ف��ى بداية
مشواره أمام سيراليون فى منافسات اجلولة األولى.
وبهذه النتيجة يحتل منتخب غينيا االستوائية املركز
الثاني برصيد  3نقاط ويتصدر منتخب ك��وت ديفوار
ت��رت�ي��ب امل�ج�م��وع��ة اخل��ام�س��ة ب��رص�ي��د  4ن �ق��اط ،فيما
يحتل اجلزائر املركز األخير برصيد نقطة واحدة بعد
سيراليون الثالث برصيد نقطتني.

عبدالرحمن العربي

