
  أرقام حول كأس األمم األفريقية

  

، وذلك من كأس األمم األفريقيةأصدر المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" عدد من األرقام عن 
  خالل خدمة "رقم في حياتنا" والتي يُصدرها المركز.

  بوروندي منتخب هم مصر في ستقام التي 2019 األفريقية األمم كأس في مرة ألول منتخبات 3 يشارك .1

 مدغشقر ومنتخب موريتانيا ومنتخب

  جول.المصدر: 

  

 القاهرة، وهي 2019 األفريقية األمم كأس بطولة فعاليات الستضافة مصر في مدن 4 أختيار تم .2

 .والسويس اإلسماعيلية، األسكندرية،

  جول.المصدر: 

  

 منتخب يليه مرات سبع بواقع األفريقية األمم كأس ببطولة تتويجاً  األكثر المصري المنتخب يعتبر .3

 ألقاب بخمس الكاميرون

  جول.المصدر: 

  

 من بدالً  األولى للمرة منتخب 24 مصر في ستقام التي 2019 األفريقية األمم كأس بطولة في يشارك .4

 مجموعات 6 على تقسيمهم يتم 16

  جول.المصدر: 

  

 99 برصيد لألهداف تسجيالً  شهدت التي النسخ أكثر هي 2008 األفريقية األمم كأس بطولة تعتبر .5

 أهداف 5 برصيد البطولة هداف إيتو صامويل وكان هدف

  كورةالمصدر: 

  

 وفاز مواجهات، 8 في الفوز مصر منتخب حقق مرة 14 زيمبابوى منتخب مع مصر منتخب تقابل .6

 مواجهات 4 في وتعادال مواجهتين في زيمبابوى منتخب

  كورةالمصدر: 

  

 بينما ،2013 عام آخرهم تاريخه في مرات 3 األفريقية األمم كأس بطولة على نيجيريا منتخب حصل .7

 البطولة في مرة ألول بوروندي منتخب يشارك

  Transfer Marktالمصدر: 

  

 النسبة بلغت االستاد، في 2019 األفريقية األمم كأس مباريات لحضور النية لديهم المصريين من 13% .8

 اإلناث بين% 6 مقابل الذكور بين% 18



  نسألك تطبيقالمصدر: 

  

 مع البطولة على حصل حيث األفريقية األمم كأس على حصوالً  المدربين أكثر شحاته حسن يعتبر .9

 متتالية مرات 3 المصري المنتخب

  Transfer Marktالمصدر: 

  

 السودان أمام 1957 عام األفريقية األمم كأس من نسخة أول في هدف أول عطية رأفت المصري سجل .10

  المنظم البلد

  Eurosportالمصدر: 

  

 من بدالً  األولى للمرة منتخب 24 مصر في ستقام التي 2019 األفريقية األمم كأس بطولة في يشارك .11

 مجموعات 6 على تقسيمهم يتم 16

  جول.المصدر: 

  

 سعة حيث من الخامس المركز ويحتل متفرج 74,100 لنحو 1958 عام أُفتتح الذي القاهرة استاد يتسع .12

  أفريقيا قارة مالعب بين الجماهير استقبال

  األفريقية األمم لكأس المنظمة للجنة الرسمية الصفحةالمصدر: 

  

 بوروندي منتخب هم مصر في ستقام التي 2019 األفريقية األمم كأس في مرة ألول منتخبات 3 يشارك .13

 مدغشقر ومنتخب موريتانيا ومنتخب

  جول.المصدر: 

  

 األمم بطولة على الحصول استطاعا اللذان الوحيدان هما كيشي ستيفان والنيجيري الجوهري محمود .14

 بالدهما لمنتخب ومدرب كالعب األفريقية

  Sport 360المصدر: 

  

 159 برصيد األفريقية األمم كأس بطولة في لألهداف تسجيًال  المنتخبات أكثر هو المصري المنتخب .15

 هدف

  كورة سوبرالمصدر: 

  

 في ظهرت حيث األفريقية األمم كأس نهائيات في المشاركات من عدد أكثر على مصر حصلت .16

 مرة 23 النهائيات

  2019 مصر األفريقية األمم كأسالمصدر: 

  



 يورو، مليار) 2.3( 2019 األفريقية األمم كأس في المشاركة للمنتخبات التسويقية القيمة اجمالي يبلغ .17

 يورو مليون 386.4 بقيمة السنغال منتخب يتصدرهم

  Transfer Marktالمصدر: 

  

 متطوع،) 5296( 2019 األفريقية األمم كأس تنظيم في للتطوع المصريين المتقدمين عدد اجمالي بلغ .18

 إناث% 31و ذكور منهم% 69

 األفريقية األمم لكأس المنظمة للجنة الرسمية الصفحةالمصدر: 

  

 القاهرة، محافظة من كانوا 2019 األفريقية األمم كأس لتنظيم للتطوع المصريين المتقدمين من% 61 .19

  اإلسماعيلية من% 9و اإلسكندرية من كانوا% 10

  األفريقية األمم لكأس المنظمة للجنة الرسمية الصفحةالمصدر: 

  

 متطوع، 132 أخرى جنسيات من 2019 األفريقية األمم كأس تنظيم في للتطوع المتقدمين عدد بلغ .20

 %14بـ تشاد يليها% 20بـ الجزائر من نسبة أعلى جاءت

  األفريقية األمم لكأس المنظمة للجنة الرسمية الصفحةالمصدر: 

  

 وصاحب عام 90 منذ افتتاحه تم حيث العربي والوطن أفريقيا في المالعب أقدم اإلسكندرية ستاد يعتبر . 21

 بوالنكي أنجلو اليوناني هو تشييده فكرة

  األفريقية األمم لكأس المنظمة للجنة الرسمية الصفحةالمصدر:  

  

  

  خدمة "رقم في حياتنا:

، و تهدف رسائل نصية على الهاتف المحمولهى خدمة معلوماتية يومية متاحة لجميع المواطنين من خالل 

قضايا السياسات العامة، كما تهدف إلى أن تصبح إلى سد الفجوات المعرفية ذات الصلة بالعديد من 

 الحوارات المجتمعية قائمة على األدلة الموضوعية و ليس االنطباعات.

، ومنذ ذلك الوقت فقد حرص المركز على البحث ودراسة 2012و أطلق المركز أول رقم في سبتمبر 

األرقام لكي يتميز الرقم دائماً بأن يكون مختصر وواضح وحديث، كما تم مراعاة أن يكون من مصدر 

ام في موثوق به لضمان صحة المعلومة، وإرسالها لمشتركيها بإنتظام، وحرص المركز على توفير أرق

مجال مثل السياسة،التعليم، الصحة، االقتصاد، السياحة، الثقافة، التكنولوجيا، الرياضة، الفن  20أكثر من 



وغيرها من المجاالت، وذلك لمحاولة توفير المعلومة و إتاحتها لكل الفئات على اختالف اهتماماتهم 

 وتوجهاتهم وخلفياتهم.

  لالشتراك في خدمة رقم في حياتنا:

  8761رسالة فارغة إلى أورنج: 

  9999إلى  498فودافون: 

  1666إلى  498اتصاالت: 

  

  

 


