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قوات األمن املصرية تقوم بتفريق املتظاهرين أمام السفارة اجلزائرية                              )أ.پ(

الرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة أثناء استقباله رئيس احتاد الكرة محمد روراوة واجلهاز الفني والالعبني                                                    )رويترز(

االتحاد المصري يهدد بوقف النشاط الرياضي لمدة عامين

.. وينسحب من »شمال أفريقيا«

هدد االحتاد املصري لكرة القدم 
بوقف النشاط الرياضي ملدة عامني 
على االقل »احتجاجا على ما حدث 
من اعتداء على اجلماهير املصرية 
والعبيها ومسؤوليها بالسودان 
في حالة عدم تدخل االحتاد الدولي 

للعبة )فيفا( بشكل صارم«.
واوضح االحتاد املصري في 

بي���ان على موقعه على ش���بكة 
االنترنت انه سيرفع شكوى الى 
الفيفا متضمنة كافة االحداث التي 
واكبت مباريات مصر واجلزائر 
سواء التي كانت باجلزائر والقاهرة 
ومأساة املباراة الفاصلة بالسودان 
ضمن التصفيات االفريقية املؤهلة 

الى النهائيات.

قرر االحتاد املصرى لكرة القدم 
ام���س االول تعليق عضويته من 
احتاد شمال افريقيا عقب األحداث، 
وذكر بي���ان صادر ع���ن االحتاد 
املصري »أنه سيتم توجيه الدعوة 
الى رؤس���اء احتادات دول شمال 
افريقي���ا وذلك لوض���ع ضوابط 

جديدة لتكوين احتاد شمال إفريقيا 
واطالعهم على كافة أحداث مباراة 

مصر واجلزائر«.
وأضاف البيان أن مجلس إدارة 
االحتاد املصري قرر وقف التعامل 
مع جميع أنش���طة احتاد ش���مال 

افريقيا.

14 قتيالً و400 مصاب خالل االحتفاالت

الرئيس الجزائري يستقبل »الخضر« بعد التأهل

استقبل الرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
مساء امس االول أعضاء بعثة املنتخب األول لكرة القدم 

بعد عودتهم من العاصمة السودانية اخلرطوم.
وجرى حفل االس����تقبال بقصر الش����عب بوسط 
العاصمة اجلزائر وفي حضور شخصيات سياسية 

وأخرى من املجتمع املدني.
هذا وق����د حظي املنتخب اجلزائ����ري امس االول 
باستقبال حافل لدى وصوله الى العاصمة اجلزائرية 
غداة تأهله الى نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا 

.2010
وارتفعت حمى التشجيعات والهتافات بوصول 
الطائرة اخلاصة للمنتخب اجلزائري الى مطار هواري 
بومدين الدولي حيث احتش����د اآلالف من اجلماهير 
لالحتفال بتأهل منتخب بالدهم الى العرس العاملي 

للمرة األولى منذ 24 عاما وحتديدا منذ 1986 في املكسيك 
والثالثة في تاريخه بعد عام 1982 في اسبانيا.

ورك����ب الالعبون ال� 25 ومدربهم رابح س����عدان 
حافلة مكشوفة مزينة باالعالم الوطنية في طريقهم 
الى وسط املدينة وسط صعوبات في التحرك بسبب 
اجلماهير الغفيرة التي وقفت على جنبات الطريق 
الس����ريع، باالضافة الى الس����يارات املزينة باأللوان 

الوطنية.
كم����ا واكب حافلة املنتخب اآلالف من اجلزائريني 
س����يرا على األقدام، والبعض اآلخر اختار اجلسور 
واملمرات املطلة على الطريق السريع لتوجيه حتياتهم 

الى جنوم »اخلضر«.
وفي وس����ط العاصمة وعلى الرغم من االنتظار 
لساعات طويلة، ارتفعت زغاريد وهتافات اجلزائريني 

من املباني تخللها ضرب الطبول والغناء فيما اطلقت 
السيارات العنان البواقها. وكانت ساحة الكونكورد 
مكتظة عن آخرها بالناس، كما جميع الشوارع املؤدية 
الى قصر الش����عب. و في غم����رة االحتفاالت قتل 14 
جزائريا وأصيب 400 آخرين في جميع انحاء اجلزائر 
ليلة االربع����اء املاضي بعد فوز منتخبها على مصر 

وتأهله إلى مونديال جنوب افريقيا 2010.
وقال جهاز الدفاع املدني في بيان له امس االول ان 
14 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 254 آخرين في حوادث 
سير في غمرة االحتفاالت بفوز املنتخب اجلزائري 
على نظي����ره املصري 1-0 في املباراة الفاصلة التي 

أقيمت بينهما مبلعب أم درمان بالسودان.
وأكد املصدر نفسه إصابة 145 شخصا بنوبات قلبية، 

مشيرا الى انها وحلسن احلظ لم تخلف ضحايا.

حاول إخراجن����ا من املدرجات، 
إال أن جمي����ع من في املقصورة 
رفضوا وأصروا على االستمرار 
في تشجيع املنتخب املصري«.

وتابع عالء مبارك في اتصال 
هاتفى مع برنام����ج »الرياضة 
اليوم« على محطة درمي الفضائية 
املصرية أن اجلمهور اجلزائري 
الذي حضر املباراة »ليس جمهور 
كرة قدم على اإلطالق، وإمنا هم 
عبارة عن مجموعة من املرتزقة 
ولم تكن نتيجة املباراة متثل لهم 
أي أهمية، بل انصب تركيزهم 
عل����ى االعتداء عل����ى اجلماهير 

املصرية«.

موسى يدعو إلى الهدوء

وفي س���ياق متص���ل، دعا 
األم���ني العام جلامع���ة الدول 
العربية عمرو موسى املصريني 
واجلزائري���ني الى الهدوء بعد 
التوتر الذي جنم عن مواجهتي 
منتخبيهم���ا املؤهلتني لكأس 

العالم في كرة القدم.
وقال موس����ى عل����ى هامش 
افتتاح مؤمت����ر في دبي ينظمه 
املنتدى االقتصادي العاملي »أدعو 
الى اله����دوء ووضع األمور في 

حدودها وفي إطارها«.
كما دعا »الشارع العربي إلى 
العودة الى العقل«، معتبرا ان ما 
حصل هو »فتنة أدت الى فورة 

أعصاب في بلدين كبيرين«.

وكان وزير الصحة املصري 
حامت اجلبلي اعلن، في تصريح 
للتلفزي����ون املص����ري ان »21 
مش����جعا مصريا أصيبوا حتى 
بعد ظه����ر اخلمي����س بجروح 
بسيطة من بينهم 12 خرجوا من 
املستشفيات بعد تلقي االسعافات 
الالزمة ومازال الباقون يتلقون 

الرعاية الطبية«.

عالء يهاجم الجزائر

من جهته، دعا جنل الرئيس 
املصري حسني مبارك إلى تقدمي 
شكوى الحتاد الكرة الدولي )فيفا( 
بشأن تصرفات جمهور املشجعني 
اجلزائريني الذين حضروا مباراة 
املنتخب  منتخب بالدهم ض����د 
املصري في أم درمان بالسودان 
األربعاء املاض����ي والتي انتهت 

بفوز املنتخب اجلزائري.
وأشار عالء مبارك إلى تصرفات 
جمهور اجلزائر، وقال »...كانوا 
يحملون األسلحة البيضاء. البد 
أن نتقدم بشكوى الحتاد الكرة 
الدولي )فيفا(، البد أن يكون له 
موقف مع هذا اإلرهاب« واعتبر 
جنل الرئيس مبارك أن ما حدث 
يشكل »مهانة ولن نصمت على 

ما حدث«.
وأش����ار عالء مبارك إلى أنه 
مت ق����ذف زجاجات مي����اه على 
املقصورة )التي تضم عادة كبار 
الضيوف( وأن »األمن السودانى 

املصرية بخصوص االحداث التي 
حصلت بعد املباراة«.

وقال املتحدث الرسمي باسم 
اخلارجية الس����ودانية معاوية 
عثمان خالد »بدل ان يتم التأكيد 
على كل ما قام به السودان في هذه 
املباراة من استقبال وايواء نحو 
25 الف شخص وضمان االمن، 
نشرت وسائل االعالم املصرية 

انباء خاطئة«.

الس����فير املصري  الس����ودانية 
للتعبير عن غضبها من نش����ر 
وس����ائل االعالم املصرية أنباء 
خاطئة حول االش����تباكات التي 

حصلت بعد املباراة الفاصلة.
من جانبها، قالت السلطات 
السودانية في بيان »قامت وزارة 
اخلارجية باس����تدعاء السفير 
املصري إلبالغه رفض السودان 
لألنباء التي نشرتها وسائل االعالم 

جلنة العالقات اخلارجية مبجلس 
الش����عب أن خط����وة احلكومة 
املصرية تعد »إعالنا عن رفض 

قاطع ملا افتعلته اجلزائر«.
وتابع »إنها خطوة احتجاجية 
تعلن بها مصر رفضها ملا حدث، 
احلكومة حاليا تتخذ من اإلجراءات 
ما نستعيد به الكرامة، ألن الشعب 

مجروح بشكل كبير«.
من جهتها، استدعت السلطات 

قررت استدعاء عبد القادر حجار 
القاهرة،  السفير اجلزائري في 
ملناقشة ما حدث خالل اليومني 

السابقني.
وجاء قرار استدعاء السفير 
اجلزائري بوصاية من الرئيس 
محمد حسني مبارك الذي اجتمع 
م����ع رؤوس احلكوم����ة ملتابعة 

األحداث املتصاعدة.
وعلق مصطفى الفقي رئيس 

مأساة، وتتناول الشكوى انتهاك 
األعراف األخالقية التي ترسخها 
مبادئ الفيفا من االلتزام الرياضي 

واالنضباط.
وتابع »أعراف »فيفا« ومبدأ 
اللعب النظيف انتهكا سواء من 
الالعبني أو اجلماهير أو املسؤولني 

في اجلزائر«.
وأك����د البي����ان أن اجلماهير 
اجلزائرية اس����تعملت األسلحة 
البيض����اء، خناجر، س����يوف، 
صواريخ نارية، لتصل املسألة 
لدرجة اإلرهاب وتتخطى حدود 

كرة القدم.
وكان االحتاد املصري لكرة 
القدم قد أرسل جميع املستندات 
التي تؤيد موقفه، وطالب بوقفة 
جادة إلعادة االنضباط ألجواء 
اللعبة، وإال سيتم إيقاف النشاط 
اليوم عقد  الرياضي، وس����يتم 
اجتماع بني حسن صقر رئيس 
املجلس القومي للرياضة وسمير 
زاهر رئيس احتاد الكرة ونائبه 
لدراس����ة االحتج����اج املوجه ل� 

»فيفا«.
وعلى املس����توى السياسي، 
اس����تدعت مصر س����فيرها في 
اجلزائر عبدالعزيز سيف النصر 
ملناقش����ة األحداث التي أعقبت 
املب����اراة الفاصلة في تصفيات 
العالم  ل����كأس  افريقيا املؤهلة 

.2010
وكانت احلكومة املصرية قد 

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
أكد وزير اخلارجية املصري 
أحم����د أبوالغي����ط أن الرئيس 
حسني مبارك غاضب ومستاء 
بسبب االعتداءات التي تعرض 
لها املواطن����ون املصريون في 

اخلرطوم.
وقال أبوالغيط في مقابلة مع 
قناة العربية اإلخبارية بثتها امس 
االول »الرئي����س مبارك غاضب 
ومستاء وبقي طوال الليل يعطي 
تكليفات����ه لكي يؤم����ن خروج 
املصريني ووصولهم للمطار، ولم 
يسترح إال عندما أبلغ ابتداء من 
الس����اعة الثالثة فجرا أن أولى 
الطيارات ق����د أقلعت من مطار 

اخلرطوم«.
وأض����اف وزي����ر اخلارجية 
أن الرئيس مب����ارك دهش لهذا 
القدر من العنف جتاه املصريني، 
وكأنها كانت معرك����ة حربية، 
الغي����ط أن »أحداث  أبو  وتابع 
األربع����اء واألس����بوع املاضي 
بسبب املباراتني بني فريقي مصر 
واجلزائر على األقل من وجهة 
النظر املصرية كانت مباراة كرة 
قدم للتنافس على الوصول لكأس 
العالم ولم تكن حربا من ناحية 
مصر، والبعض قرر أن يطلقها 
حربا باعتبار أنه سيهزم مصر 
والهزمية لفريق الكرة املصري 

وليس ملصر«.
ويستقبل الرئيس مبارك غدا 
العبي املنتخب املصري واجلهاز 
الفني ومجلس ادارة احتاد الكرة 
في قصر الرئاس����ة، تقديرا منه 
جلهود الفريق، صاحب االجنازات 
العريضة، وتكرمي����ا لهم على 
الفترة املاضية  جهودهم خالل 
وحصولهم على بطولة افريقيا 
مرتني عل����ى التوالي وحرم من 
بطاق����ة التأه����ل ملونديال 2010 
بجنوب افريقيا في أجواء ارهابية 
خطيرة ال يرض����ى بها االحتاد 

الدولي لكرة القدم.
شكوى مصرية لـ »فيفا«

الى ذل����ك، تقدم احتاد الكرة 
إلى  املصري بش����كوى رسمية 
نظيره الدولي )فيفا( ضد اجلزائر 
وما صنعته م����ن أحداث عقب 
مواجه����ة البلدين في تصفيات 

كأس العالم 2010.
وهدد احت����اد الكرة املصري 
في بيان بثه رسميا عبر موقعه 
االلكترون����ي بإيق����اف نش����اط 
اللعبة في البالد، ما لم يتحرك 
»فيفا« ضد »املأس����اة األخالقية 

واإلرهابية«.
وق����ال البي����ان إن املب����اراة 
الس����ودان شهدت  الفاصلة في 

اصطدامات أمام السفارة الجزائرية

»فيفا« يتخذ إجراءات ضد االتحاد المصري!

رش��ق متظاه��رون مصريون ق��وات االمن باحلج��ارة والقنابل 
احلارقة امس قرب الس��فارة اجلزائرية في القاهرة، ما ادى الى جرح 
 11 ش��رطيا، اثناء مظاهرة احتجاج على ما وصفته السلطات املصرية 
ب� »االعتداءات« التي تعرض لها مشجعون مصريون بعد مباراة التأهل 
الى كأس العالم التي جمعت البلدي��ن، واعلنت وزارة الداخلية اصابة 
11 شرطيا وتضرر 15 سيارة في اعمال العنف.  وبدأ االحتجاج مساء 
أمس االول في شارع يؤدي الى السفارة، حيث عمدت شرطة مكافحة 

الشغب تكرارا الى صد املتظاهرين الذي احرقوا اعالما جزائرية.
 واشتعل غضب املتظاهرين بعد معلومات حول مهاجمة مشجعني 
مصري��ني في اخلرطوم االربعاء املاض��ي بعد مباراة التأهل الى كأس 
العالم بني البلدين، وطالبوا بطرد السفير اجلزائري.  وروى مشجعون 
مصريون لوكالة فرانس برس ان حافلتهم تعرضت للرشق باحلجارة 
في اثن��اء العودة الى مط��ار اخلرطوم بعد خس��ارة فريقهم 0-1 في 

املباراة الفاصلة للترشح لنهائيات كأس العالم 2010.

اعل��ن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( انه قرر اتخاذ اجراء 
تأديبي بح��ق االحتاد املصري بعد الهج��وم الذي تعرضت له 
حافل��ة املنتخب اجلزائ��ري في القاهرة، يوم��ني قبل املواجهة 
احلاسمة، واوضح بيان لالحتاد الدولي »وفقا ملعلومات رسمية 

توصل به��ا االحتاد الدولي ف��ي 12 نوفمب��ر، حصلت احداث 
تعرض لها املنتخب اجلزائري على الطريق بني املطار والفندق«، 
مضيف��ا »لذلك، مت الش��روع في اتخاذ إج��راءات تأديبية ضد 

االحتاد املصري«.

مبارك يبدي استياءه الشديد من الجزائر ويستقبل »الفراعنة« غداً
السلطات السودانية غاضبة من وسائل اإلعالم المصرية و»القاهرة« تتقدم بشكوى إلى »فيفا«

المجموعات
)لوندا(انغوال ومالي وماالوي واجلزائراملجموعة األولى

)كابيندا(ساحل العاج وبوركينا فاسو وغانا وتوغواملجموعة الثانية

)بنغيال(مصر ونيجيريا وموزمبيق وبننياملجموعة الثالثة

)لوبانغو(الكاميرون والغابون وزامبيا وتونساملجموعة الرابعة

مصر تتجنب الجزائر 
في »أنغوال 2010«

تنفس املصري����ون واجلزائريون الصعداء 
بعدما جنبتهم القرعة التي س����حبت امس في 
لواندا، مواجه����ة بع����ضهم في نهائيات كأس 
األمم االفريقية التي تستضيفها انغوال في يناير 

املقبل.
وكان اجلميع يترقب م����ا اذ كان املنتخبان 
س����يقعان في نفس املجموع����ة، خصوصا بعد 
االحداث التي وقعت خالل مواجهتيهما األخيرتني 
في التص����في����ات املؤهلة الى مونديال جنوب 
افريقي����ا 2010، إال ان القرعة جنبتهما م��نازلة 
جديدة بينهم����ا على اقله حت����ى الدور نصف 

النهائي.
وكان من املمك����ن ان تقع مصر مع اجلزائر 
وتونس ايضا ألن منتخب الفراعنة صنف في 
املستوى األول استنادا الى نتائجه في النسخات 
الثالث األخيرة، فيما صنفت اجلزائر في املستوى 
الثال����ث وتونس في الثان����ي. لكن احلظ جنب 
الثالث����ي العربي املواجه����ة فوقعت مصر التي 
وضعت في املجموعة الثالثة قبل إجراء القرعة، 
مع نيجيريا التي خطفت التأهل إلى املونديال 
من التونس����يني في اجلولة األخيرة من الدور 

احلاسم، وموزمبيق وبنني.
اما املنتخب اجلزائري الذي سيش����ارك في 
نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، 
فوقع في املجموعة األولى التي جمعته بالبلد 
املضي����ف انغوال ومالي م����ع جنميها فرديريك 

كانوتيه وسيدو كيتا، وماالوي.
اما تون����س فوقعت في املجموع����ة الرابعة 
الى جانب الكاميرون وصيفة بطلة النس����خة 
السابقة والتي تأهلت الى مونديال جنوب افريقيا، 

والغابون وزامبيا.
 اما املجموعة الثانية، فجمعت ساحل العاج 

املتأهل����ة الى نهائيات جنوب افريقيا 2010، مع 
غانا، ممثلة افريقيا األخرى في العرس العاملي 
الصي���ف املقبل، وبورك���ينا فاس����و وتوغو. 
وتلعب املجموعة االولى في لواندا، وس����تكون 
املباراة االفتتاحية بني انغوال ومالي، والثانية 
في كابين����دا، والثالثة في بنغيال، والرابعة في 

لوبانغو.
وتفتت����ح مصر بطلة الق����ارة االفريقية في 
النسختني الس����ابقتني وحاملة الرقم القياسي 
بعدد االلقاب )6(، مش����وارها امام نيجيريا في 
مباراة نارية قد حتدد نتيجتها بطل املجموعة، 
فيما تلعب اجلزائر في اجلولة األولى مع ماالوي، 

وتونس مع زامبيا.
وسيت�����أهل صاحب����ا املركزين األولني في 
كل امل����جموعة ال����ى ال����دور ربع النهائي من 
البطولة القارية التي س����تقام بني 10 و31 يناير 

املقبل.
وكان املنتخب املغربي بط����ل 1976 الغائب 
األكبر عن النهائيات بعدما حل في املركز الرابع 
واألخي����ر ضمن مجموعته في الدور احلاس����م 
املؤهل الى النهائيات القارية ونهائيات مونديال 
جنوب افريقيا 2010، كما احلال بالنسبة للسنغال 
وجنوب افريقيا اللتني فشلتا حتى في الوصول 

الى الدور احلاسم.
وش����هد حف����ل القرعة الذي اقي����م في مركز 
جديد للمؤمترات بني خصيصا للمناس����بة في 
ضاحية تاالتونا اجلنوبية، حضورا سياس����يا 
وفنيا ورئاس����يا فحضره رئيس البلد املضيف 
جوزيه أدواردو دوس س����انتوس الذي يحكم 
البالد الغنية بالنفط منذ 30 س����نة، الى جانب 
رئيس االحتاد القاري الكاميروني عيسى حياتو، 

وأعضاء آخرين في جلنته التنفيذية.

قرعة متوازنة نسبيًا لكأس أفريقيا.. وتونس تصطدم بالكاميرون وزامبيا والجابون


