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أكمل املنتخ���ب اجلزائري 
عقد الف���رق األفريقية املتأهلة 
العالم 2010  لنهائي���ات كأس 
بجن���وب أفريقيا اث���ر تغلبه 
على ش���قيقه املص���ري 1 - 0 
امس في املباراة الفاصلة التي 
جرت بينهما على ستاد املريخ 
في مدينة أم درمان بالسودان 
في ختام التصفيات األفريقية 

املؤهلة.
وأصبح املنتخب اجلزائري 
)اخلضر( خام���س املنتخبات 
األفريقية التي حتجز مكانها في 
النهائيات عن طريق التصفيات 
بعد منتخبات غانا وساحل العاج 
ونيجيريا والكاميرون وينضم 
إليها منتخ���ب جنوب أفريقيا 
الذي يشارك في النهائيات دون 
خوض التصفيات بصفته الدولة 

املضيفة.
كما أصبح املنتخب اجلزائري 
ه���و الفريق العرب���ي الوحيد 
املش���ارك ف���ي النهائيات بعد 
خروج جميع املنتخبات العربية 
من آسيا وأفريقيا صفر اليدين 

من التصفيات تباعا.
وهذه هي املرة الثالثة التي 
يشارك فيها املنتخب اجلزائري 
في نهائيات كأس العالم بعدما 
ش���ارك في بطولت���ي 1982 و 

.1986
وسجل عنتر يحيى الهدف 
الوحيد للمب���اراة في الدقيقة 
40 ليمنح تأشيرة التأهل إلى 
املنتخب اجلزائري الذي أصبح 
الفري���ق رق���م 27 الذي يصل 

للنهائيات.
وجلأ الفريقان إلى خوض هذه 
املباراة الفاصلة بعدما تساويا 
في كل شيء في املجموعة الثالثة 
اثر فوز املنتخب  بالتصفيات 
املصري على نظيره اجلزائري 
2-0 السبت املاضي في القاهرة 
وذلك في اجلولة السادسة من 

مباريات املجموعة.
بدأت املباراة بنشاط هجومي 
املنتخب املصري  ملحوظ من 
ولم متض س���وى ثوان قليلة 
حتى كانت الهجمة األولى ألحفاد 
الفراعن���ة وانتهت بتس���ديدة 
ضعيفة من عماد متعب حتت 
الدف���اع اجلزائري  ضغط من 
ليمسك بها احلارس اجلزائري 

فوزي شاوشي.
الدقيقة اخلامسة  وشهدت 
أول فرصة خطي���رة حقيقية 
في املباراة وكانت من نصيب 
املنتخب املصري ايضا اثر ضربة 
ركني���ة لعبها محمد أبوتريكة 
وقابلها زميله املدافع املتقدم عبد 
الظاهر السقا بضربة رأس رائعة 

أمسكها شاوشي ببراعة.
بعده���ا ه���دأ أداء الفريقني 
في الدقائ���ق التالية وانحصر 
اللعب بوس���ط امللعب قبل أن 
يشن املنتخب اجلزائري هجمة 
أخ���رى خطيرة في الدقيقة 15 
وس���ط ارتباك غير مبرر من 
الدف���اع املص���ري ولكن وائل 
جمعة العائد لدفاع الفريق بعد 
انتهاء اإليقاف أطاح بالكرة بعيدا 
ليبعد اخلطورة عن منطقة جزاء 

فريقه.
الدقيقة 23 هجمة  وشهدت 
أخرى خطيرة للمنتخب املصري 
اثر عرضية لعبها سيد معوض 
من الناحية اليسرى وأخرجها 
الدف���اع إلى ضرب���ة ركنية لم 

الهجمة  تستغل. ودفعت هذه 
املنتخ���ب املص���ري لتكثيف 
هجومه لك���ن التكتل الدفاعي 
اجلزائري حال دون تشكيل أي 

خطورة على مرمى شاوشي.
وفي الدقيقة 29، أنقذ حارس 
مرمى املنتخب املصري عصام 
احلض���ري فريقه م���ن هجمة 
خطيرة اثر ضربة حرة لعبها 
غزال وأخرجها احلضري ببراعة 

إلى ضربة ركنية لم تستغل.
ورد أبوتريك���ة بتس���ديدة 
قوية من خارج منطقة اجلزاء 
مرت بج���وار القائم على ميني 

شاوشي.
وتصدى شاوش���ي لهدف 
مصري مؤك���د في الدقيقة 34 

اثر تسديدة ماكرة من احملمدي 
بعد متريرة من أبوتريكة.

هدف التأهل

واستغل املنتخب اجلزائري 
اخلل���ل واالرتباك الواضح في 
الدفاع املصري وس���جل عنتر 
يحيى هدف التقدم في الدقيقة 
40 بتس���ديدة قوية في سقف 

الشباك.
وكثف املنتخب املصري من 
هجومه بعد الهدف بغية حتقيق 
التعادل قبل نهاية الشوط ولكن 
بسالة دفاع املنتخب اجلزائري 

حالت دون ذلك.

تكتل دفاعي من الجزائر

ومع بداية الش���وط الثاني 
أجرى حسن شحاتة املدير الفني 
للمنتخب املص���ري تغييرين 
دفعة واحدة بنزول حس���ني 
عبدرب���ه ومحمد زي���دان بدال 
من أحم���د فتحي وعمرو زكي 
على الترتيب. وفرض املنتخب 
املصري سيطرته على مجريات 
اللعب فكان األكثر اس���تحواذا 
على املرمى وحاصر منافسه في 
نصف ملعبه بينما جلأ املنتخب 
اجلزائ���ري للتكت���ل الدفاعي 
واخلش���ونة أحيان���ا إليقاف 

خطورة أحفاد الفراعنة.
وأجرى رابح سعدان املدير 
الفن���ي للمنتخ���ب اجلزائري 
تغيي���ره األول في الدقيقة 58 
بنزول ك���رمي مطمور بدال من 

مراد مغني.
وأنقذ احلضري فريقه من 
هدف مؤكد في الدقيقة 61 اثر 

ضربة رأس لعبها غزال.
ورد املنتخب املصري بهجمة 
خطيرة ف���ي الدقيقة 62 حيث 
الدفاع اجلزائري  راوغ زيدان 
ومرر الكرة إل���ى متعب الذي 
راوغ املدافع األخير وسدد من 

على بعد خطوات قليلة ولكن 
شاوشي كان لها باملرصاد. ونال 
عبدرب���ه إنذارا في الدقيقة 63 

للخشونة.
وواص���ل املنتخب املصري 
هجومه املكثف العشوائي فغابت 
اخلطورة احلقيقية على املرمى 
اجلزائري بينما واصل الفريق 
اجلزائ���ري )اخلضر( اعتماده 

على الهجوم املرتد السريع. 
وشهدت الدقيقة 72 فرصة 
خطيرة ضائع���ة من املنتخب 
املصري اثر متريرة من هاني 
س���عيد إلى أب���و تريكة الذي 
ارتدت  التسديد ولكنها  حاول 
من احلارس والدفاع إلى زميله 
عبدربه الذي سدد أيضا فتصدى 
لها احلارس ثم ارتدت الكرة إلى 
زيدان الذي سددها قوية ولكن 
في أقدام الدفاع لتضيع الفرصة 
اخلطيرة ويس���قط شاوش���ي 
مدعيا اإلصابة ليتلقى العالج 

قبل استئناف اللعب.

تبديل أخير

ودفع شحاتة بالعبه أحمد 
عيد عب��دامللك في الدقيقة 76 
بدال من عبد الظاهر السقا في 
آخر محاولة لتدعيم خط الوسط 

بحثا عن حتقيق التعادل.
ومت���ادى العب���و املنتخب 
اجلزائري ف���ي ادعاء اإلصابة 
وال���س���قوط داخ���ل امللعب 
ق���در ممكن من  أكبر  إلضاعة 
الوقت. ودفع س���عدان بالعبه 
محمد قصيري في الدقيقة 84 

بدال من صايفي.
وكثف املنتخب املصري من 
هجومه ف���ي الدقائق األخيرة 
ولكن التوتر الذي بدا واضحا 
على العبيه واإلجهاد حاال دون 
تسجيل هدف التعادل لينتهي 
اللقاء بف���وز اخلضر وتأهلهم 

إلى النهائيات.

)عادل يعقوب(علي مقصيد يستحوذ على الكرة مبالحقة من عمر بوحمد

 العربي والكويت إلى نهائي كأس االتحاد 
عبدالعزيز جاسم ـ عبداهلل العنزي 

تأهل العربي والكويت الى نهائي كأس االحتاد 
بعد فوزهما على القادسية وكاظمة في الدور نصف 
النهائي ليتواجها معا يوم السبت املقبل في النهائي 
ولم يجد العربي اي صعوبة في إقصاء القادس���ية 
بهدفني بسبب النقص الكبير في صفوف االصفر، 
كما استطاع الكويت حجز بطاقة التأهل الى املباراة 
النهائية بتجاوزه كاظمة ب���ركالت الترجيح 3-4 
بعد ان انتهت اش���واط املباراة االصلية واالضافية 

بالتعادل 2-2.
منذ انطالقة الش���وط االول واتضح ان العربي 
يريد الهجوم بالرغم من اللعب مبهاجم واحد صريح 
هو علي اش���كناني ألنه يأمل في استغالل النقص 
العددي الكبير في صفوف االصفر اال ان الغريب في 
مدرب العربي الكرواتي دراغان سكوسيتش اللعب 
ب� 3 العبني ارتكاز وهم عبداهلل الشمالي وعبداهلل 
احلداد ونواف شويع لكن ذلك لم مينعه من الوصول 
للمرمى بس���بب تراجع االصفر لقلة خبرة معظم 
العبيه والحت اكثر م���ن هجمة خطرة للعربي اال 
ان االس���تعجال حال دون ترجمتها الى هدف وبعد 
31 دقيق���ة تقدم الظهير االمي���ن عبدالعزيز فاضل 
ليمرر كرة عرضية متقنه الى رأس اشكناني الذي 
وضعها بحرفنة على يسار علي جواد الذي حاول 
ابعادها ولكنه فش���ل في ذلك والغريب بعد الهدف 
ان االصف���ر لم يبد اي ردة فعل جتاه تقدم العربي 
واستمر حاله على ما هو عليه على امل العودة في 

الشوط الثاني. لكن ذلك لم يحدث بالرغم من وجود 
املتألق عبدالعزيز املشعان الذي رفع عنه االيقاف 
وشارك الول مرة مع القادسية وقدم مستوى مميزا 
اال ان العبي االصفر لم يقدموا مستوى يشفع لهم 
في تسجيل هدف التعادل وبعد مرور 10 دقائق من 
الشوط الثاني جاءت الصدمة من قبل افضل العب 
باملباراة علي مقصيد الذي اس���تغل بينية عبداهلل 

الشمالي ليضعها »لوب« من فوق احلارس.
وبعد الهدف الثاني لم يبد العبو القادس���ية اي 
رغبة في تعديل النتيجة او حتى تقليص الفارق، 
حيث لم يش���كل مهاجم���وه اي خطورة تذكر على 

مرمى حارس العربي يوسف الثويني.

 »االبيض« حسمها بالترجيح

وفي مباراة الكويت وكاظمة ومع بداية الش���وط 
االول كان األبيض هو االفضل واس���تطاع السيطرة 
على مجريات اللعب وس���ط حتفظ كظماوي شديد 
واالعتماد على اغالق املنطقة والهجمات املرتدة، وجنح 
فهد حمود ف���ي ترجمه افضلية فريقه عبر افتتاحه 
للتسجيل في الدقيقة 11 من كرة رأسية بعد ان استغل 
عرضية حس���ني حاكم التي لعب كرة ثابتة بإتقان، 
وبعد الهدف واصل الكويت س���يطرته على املباراة 
مس���تغال تراجع العبي كاظمة، واستطاع احملترف 
البرازيلي روجيرو اضافة الهدف الثاني لفريقه في 
الدقيقة 42 من كرة رأسية جميلة نفذها حاكم ايضا 
من كرة ثابتة وضعها روجيرو على يسار احلارس 

احمد الفضلي، لينتهي هذا الش���وط بتقدم االبيض 
بهدفني نظيفني.

وفي الشوط الثاني انقلب الوضع رأسا على عقب 
وتسيد البرتغالي مجريات املباراة وسط اصرار شديد 
من العبيه على تعويض الهدفني، فيما تراجع العبو 
الكويت الى الوراء كثيرا من دون مبرر خصوصا العبي 
خط الوسط ليقلل مهاجم كاظمة عبداهلل الظفيري 
الفارق في الدقيقة 54 من متابعته لتس���ديدة علي 
املش���موم القوية التي صدها خالد الفضلي في املرة 
االولى اال ان الظفيري تابعها بنجاح بشباك االبيض، 
وبعد الهدف نشط العبو كاظمة كثيرا لتسجيل التعادل 
وهددوا مرمى الفضل���ي في اكثر من كرة خصوصا 
عبر مهاجمه فهد الفهد الذي جنح اخيرا في اقتناص 
هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 82 من تسديدة على 
الطاير بعد عرضية ناصر الوهيب مرت على يسار 
الفضلي، وفي هذا الشوط يحسب على مدرب الكويت 
عدم اللعب بنفس االداء في الش���وط االول ما سمح 
لكاظمة بالس���يطرة على املباراة في الشوط الثاني 

وتعويض تأخره بهدفني 
ول���م يتغير الوض���ع في الش���وطني االضافيني 
ليحتكم الفريقان الى ركالت الترجيح التي احتسبت 
لالبيض حيث سجل للكويت حسني حاكم وعبداهلل 
املرزوقي وفهد حمود وس���امر املرطة واضاع ناصر 
القحطاني ولكاظمة علي املش���موم وطارق الشمري 
وفهد الفهد واضاع نواف احلميدان والبرازيلي ارنستو 

فيريرا.

 أطاحا بالقادسية وكاظمة في الدور نصف النهائي

»معلش« يا مصر.. كله قسمة ونصيب
الجزائر الممثل العربي الوحيد في نهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010

املدرب العام للمنتخب املصري شوقي غريب يواسي أحمد حسن         )رويترز(

دخول عنيف من اجلزائري نادر بلحاج على املصري أحمد احملمدي

عنتر يحيى يحتفل بتسجيله لهدف التأهل                    )رويترز( اشتباكات الالعبني كانت السمة األبرز في املباراة                   )ا.پ(

تعطيل المدارس وتفريغ الشوارع
نش��رت السلطات األمنية الس��ودانية 15 ألف شرطي إضافي 
لتأم��ني املباراة الفاصلة، بعد تواف��د اعداد كبيرة غير متوقعة من 
مشجعي مصر واجلزائر الى اخلرطوم. وقال مسؤول في وزارة 
الداخلية الس��ودانية في تصريح ل� »كونا«: »لقد جتاوزت األعداد 
التي وصلت اخلرطوم ما كان متوقعا إذ كان من املتوقع وصول 10 
آلف من الدولتني لكن األعداد التي وصلت جتاوزت هذه التقديرات 
بكثي��ر«. وأوضح أن مطار اخلرطوم اس��تقبل حتى صباح امس 
أكث��ر من 13 ألف جزائري قدموا من اجلزائر وآخرين من اوروبا، 
فيما وصل 8 آالف مصري عن طريق الرحالت اجلوية وعبر أكثر 
من 3 آالف برا، واحتش��د في العاصم��ة مئات املصريني املقيمني 
في السودان. واضاف ان هذا الوضع فرض على السلطات فرض 
اجراءات إضافية خاصة بعد وقوع عدد من االشتباكات احملدودة 
بني مشجعي الطرفني في شوارع العاصمة واملطاعم. وأكد املصدر 
ان وزارة الداخلية بالتعاون م��ع جهاز األمن واملخابرات وضعت 
تدابير أمنية مشددة للفصل بني جمهور الفريقني وأمرت بحصر 
جماهي��ر اجلزائر على بعد كيلو متر من ملعب املباراة في منطقة 
)أم درمان( لتدخل امللعب من أبوابه الشمالية فيما تدخل اجلماهير 
املصرية من الناحية اجلنوبية ويفصل بينهما اجلمهور السوداني. 
وأص��در والي والية اخلرطوم قرارا بتعطيل كافة املدارس اضافة 
الى منح عطلة جزئية للعاملني في الدولة حتى يتم تفريغ الشوارع 

من املارة بوقت كاف قبل املباراة.


