
نسور نيجيريا تسعى الصطياد سناجب بنين واستعادة آمالها 

الفراعنة جاهزون لحجز بطاقة التأهل على حساب موزمبيق
مونديال 2010 ف����ي جنوب أفريقيا، ان 
اي تعثر سيبخر امالها في التاهل الى 
الدور الثاني وخصوصا مدربها شعيبو 
امودو الذي بات مستقبله مع النسور 
املمتازة على كف عفريت ورهني نتيجة 
مباراة الي����وم أمام بنني.ووجه االحتاد 
النيجيري إنذارا اخيرا المودو وطالبه 
بضرورة حتقيق الفوز على بنني أو ترك 
منصبه الى مساعده دانيال اموكاتشي 
ملواصلة املش����وار م����ع املنتخب حتى 
نهاية البطولة. وعلى الرغم من قيادته 
نيجيريا الى النهائيات العاملية فان امودو 
واجه انتقادات كثيرة بخصوص خططه 
التكتيكية واختياراته للتشكيلة وجاءت 
اخلسارة املذلة أمام مصر لتشعل فتيل 
االنتقادات وتطالب باالس����تعجال في 

إقالته.
وكان امودو قاد نيجيريا الى مونديال 
2002 في كوريا اجلنوبية واليابان معا، 
بيد ان فش����له في تأهيل منتخب بالده 
الى املب����اراة النهائية لل����كأس القارية 
في مالي أطاح برأسه وترك مكانه الى 
اديبوي اونيغبيندي الذي تسلم املهمة 
في العرس العاملي. واعلن كبار املسؤولني 
عن الرياضة النيجيرية انهم توصلوا الى 
اتفاق مع مدرب موزمبيق الهولندي نوي 
لتسلم مهمة تدريب املنتخب النيجيري 
بعد كأس األمم األفريقية بيد ان االحتاد 
النيجيري للعبة اك����د ثقته في مدربه 

احمللي امودو.
وتبدو حظوظ نيجيريا كبيرة للتغلب 
على بنني، وقال قائدها جوزيف يوبو 
»جميع املباريات صعبة وحتديدا مواجهة 
بنني النها تاتي عقب خس����ارتنا املؤملة 
أمام مصر. نحن مستاؤون من اخلسارة 
ونعرف جيدا ضرورة الرد بسرعة لتفادي 
اخلروج املبكر من البطولة. ال يوجد اي 
احد سعيد بالنتيجة التي حققناها أمام 
مصر ونحن مصممون على رد االعتبار 

أمام بنني«.
وتخوض نيجيريا املباراة في غياب 
العب وسط فوالم اإلجنليزي ديكسون 
اتوهو الذي تعرض الى اصابة في ركبته 
أمام مص����ر، في حني س����يعود مهاجم 
ڤولفسبورغ االملاني اوبافيمي مارتينز 
اليوم الى بنغيال بعدما سافر االربعاء 
الى لندن للمثول أمام احملكمة في دعوى 

بخصوص خالف مع وكيل أعماله.
 والتقى املنتخبان النيجيري والبنيني 
4 مرات حتى اآلن في املسابقات الرسمية 
وكان الفوز حليف نيجيريا بينها مرتان 
في نهائيات كأس األمم األفريقية )2-1 في 
صفاقس عام 2004، و2-0 في سيكوندي 
عام 2008(، ومرتان في تصفيات كأس 
أمم أفريقيا 1992 )1-0 في كوتونو و0-3 
في الغوس(. وأكد جنم بنني مهاجم متز 
الفرنسي رزاق اوموتويوسي الذي ولد 
في الغوس، ان هدفه هو »التسجيل في 
مرمى نيجيريا وقيادة بنني الى فوزها 
األول في تاريخ مشاركتها في العرس 

القاري«.

س����تجعل فريقه املسيطر الوحيد على 
مجريات املباراة، ويعتمد مارت نوي على 
مجموعة كبيرة من الالعبني املتميزين 
والذي����ن ميتلك����ون فني����ات ومهارات 
عالية وخبرة ال بأس بها باملنافس����ات 
األفريقي����ة، ويأتى في مقدمتهم حارس 
املرمى رافائيل كاباجنو احملترف بنادي 
الترس����انة املصري، وجونيور سيماو 
احملترف بنادي باناثيانكوس اليوناني 
وميكس����ير احملترف بنادي سبورتنج 
البرتغالي وبايتو احملترف  لش����بونة 
بسيون السويسري وزين الدين جونيور 
وكارلوس جونسالفيس وميرو لوبو 
ومحمد حاجي وتيكوتيكو وزي لويس 

ودانيتي باراكو وجينتو بيال. 

عودة النسور

وفي املباراة الثانية، تدرك نيجيريا، 
احد املمثلني الستة للقارة السمراء في 

لقاء اليوم بنفس تشكيل مباراته السابقة 
أمام نيجيريا باستثناء بعض التعديالت 
الطفيفة في طريقة اللعب وبعض املراكز 
بالفريق.. فال خالف على عصام احلضري 
في حراسة املرمى ومن أمامه الثالثي هاني 
سعيد ووائل جمعة ومحمود فتح اهلل، 

بينما قد يدفع شحاتة في 
هذا اللقاء باحمد احملمدي 
كظهير امين منذ البداية 
على ان يلعب أحمد فتحي 
كالعب ارتكاز الى جوار 
حسني عبد ربه أو حسام 
غالي مع احمد حسن، أما 
اجلهة اليسري فهي بال 
ش����ك من نصيب سيد 
الهجوم  معوض.. وفي 
الثنائ����ي املتأل����ق عماد 
متعب ومحم����د زيدان، 
وبالشك سيكون للوافد 

الدولي اجلديد محمد ناجي )جدو( دورا 
في املباراة، اال ان شحاتة مازال يعتقد 
ان االحتف����اظ به كورق����ة رابحة على 
دكة البدالء بجانب محمود عبد الرازق 
)شيكاباال( واحمد عيد عبد امللك واحمد 
رؤوف وسيد حمدي أفضل من الدفع بأي 

منهم من بداية اللقاءات.. وبهذا يتضح ان 
املدير الفني للفراعنة سيخوض املباراة 
بطريقة »2/5/3« تتحول الى »2/1/4/3« 
في حالة السيطرة على مجريات االمور 
داخل امللع����ب وتعزيز الهجوم املكثف 

على الفريق املنافس.
في املقابل اكد مدرب 
املنتخب املوزمبيقي مارت 
نوي انه جاهز ملواجهة 
بط����ل أفريقيا في ثانية 
مواجهات فريقه بالبطولة 
الى  األفريقية، مش����يرا 
ان����ه كان ينتظ����ر تلك 
املواجهة طويال، واعد لها 
احلسابات الفنية اخلاصة 
بها، مؤكدا ان فريقه قادر 
على تقدمي عرض قوي 
الفراعنة، موضحا  أمام 
انه وضع خطة محكمة 

التفكير في الفوز بنتيجة كبيرة، وامنا 
عليه����م فقط التركيز في حتقيق الفوز 
اوال، وترك أم����ر الزيادة التهديفية الى 
ما بعد حتقيق الفوز واالطمئنان عليه، 
نظرا لعدم احلاجة الى تلك الزيادة بقدر 

احلاجة الى حتقيق الفوز باملباراة.
وفي نهاية محاضرته شدد شحاتة 
على العبيه بضرورة استغالل كل الفرص 
التهديفية التي ستتاح لهم باللقاء، مؤكدا 
لهم ان التفريط في أي نقطة من نقاط 
اللقاء سيكون معناه الوحيد هو اخلروج 
من احلالة املعنوية املرتفعة التي وصل 
اليها اجلميع حاليا، والعودة الى دوامة 
العقد النفسية التي ستؤدي حتما الى 
اخلروج من املنافسة والتنازل عن اللقب 
للمنتخبات األخرى املشاركة في البطولة، 
وسيتعرض الشعب املصري لصدمة كيرة 

وجديدة في هذا اجليل الذهبي.
ومن املنتظر ان يخوض منتخب مصر 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح و وكاالت
يسعى املنتخب املصري حامل اللقب 
الى تأكيد فوزه الكبير على نيجيريا 1-3 
وبلوغ الدور ربع النهائي عندما يالقي 
موزمبيق اليوم في بنغيال في اجلولة 
الثانية من املجموعة الثالثة.في املقابل، 
تأمل نيجيريا في تعويض س����قوطها 
املذل أم����ام الفراعنة عندما تواجه بنني 

اليوم أيضا.
وتتجه أنظار كل املصريني في التاسعة 
والنصف من مساء اليوم بالتوقيت احمللي 
صوب ستاد »داغراشا« مبدينة بانغيال 
االنغولية، ملتابعة املواجهة املرتقبة التي 
سيخوضها الفراعنة أمام موزمبيق وهو 
اللقاء الذي يسعى خالله الفراعنة لتأكيد 
الصدارة والتأهل لل����دور ربع النهائي 
متهيدا الستكمال مشوار االحتفاظ باللقب 

األفريقي للمرة الثالثة على التوالي.
 وقد وضع اجله����از الفني ملنتخب 
مصر بقيادة حسن شحاتة في أولويات 
خطته للمباراة بشكل عام ان يخوض 
اللق����اء بطريقة هجومية م����ع التأمني 
واحلذر الدفاعي والضغط على الفريق 
املنافس منذ الوهلة االولى عند انقطاع 
الكرة، وه����ذا الفكر حتديدا كان احملور 
األساس����ي بتدريبات املنتخب األخيرة 
في بانغيال والتي سبقت املباراة بأيام. 
كما اتفق ش����حاتة ومعاونوه باجلهاز 
الفني على وض����ع أكثر من خطة لهذه 
املباراة، خاصة انها تعتبر من املباريات 
الفاصلة، ولكن لن يفصح شحاتة كعادته 
عن أي معالم لهذه اخلطط، وقد اطمأن 
اجلهاز الفني على مستوى جميع الالعبني 
خالل التدريبات التي أجراها الفريق في 
انغوال.. وكان شحاتة قد اجتمع بالالعبني 
قبل املران اخلتامي الذي أجراه الفريق 
باألمس وش����دد عليهم بعدم االنسياق 
وراء النغمة التي تؤكد ضعف املستوى 
الفني عند الفريق املنافس، ووصفه بأنه 
منتخب هزيل ال ميتلك مقومات الفوز أو 
تقدمي أي شيء يذكر أمام الفراعنة، مؤكدا 
لهم ان كرة القدم لعبة بطبيعتها تعمر 
باملفاجآت، مستشهدا بالفوز األخير الذي 
حققه منتخب الغابون اخلارج احلسابات 
على الكاميرون املرشح للفوز بالبطولة، 
وبالطبع لم ينس شحاتة االستدالل بفوز 
ماالوي على اجلزائ����ر بثالثية نظيفة، 
وشدد شحاتة أيضا على العبيه بضرورة 
غلق ملف اجلولة االولى التي خاضها 
الفريق أمام نيجيريا والتي انتهت بفوز 
الفراعنة »1/3«، مؤكدا للجميع ان املنتخب 
املصري جاء الى انغوال من اجل الفوز 
باللقب واالحتفاظ بلق����ب بطل القارة 
السمراء، وليس من اجل التمثيل املشرف، 
وان الفريق الذي يلعب من اجل اللقب 
يجب علي����ه ان يخوض جميع لقاءاته 
سواء كانت قوية أو ضعيفة على الفوز 
فقط، وال شيء سوى الفوز، لذلك يجب 
ان يضع اجلميع في حساباتهم ان منتخب 
موزمبيق ليس سهال، كما طالب شحاتة 
العبيه بضرورة التركيز في اللقاء وعدم 

محمد زيدان تألق أمام نيجيريا ويسعى لقيادة الفراعنة للفوز على موزمبيق                                )أ.ف.پ(

فالڤيو: سنهزم الجزائر رغم أن التعادل يكفيناأنغوال تنعش آمالها ببلوغ ربع النهائي بالفوز على ماالوي

سعدان: التغلب على مالي أبلغ رد على منتقدينا

جوزيه: حققنا األهم وينتظرنا المهم

منصوري: الفوز أكد أننا فريق قوي

أكد مهاجم أنغوال أمادو فالڤيو أن فريقه يسعى 
للفوز على اجلزائر في اجلولة األخيرة من مباريات 
املجموعة األولى، عل����ى الرغم من أن التعادل يكفي 
لتأهل فريق الظبيان السوداء إلى الدور التالي. وقال 
فالڤيو: »التعادل مع اجلزائر يكفينا لضمان التأهل، 
لكننا سنسعى للفوز، كما فعلنا في مباراة اليوم«.

وأوضح هداف البطولة حتى اآلن برصيد 3 أهداف 
أنه لم يتم معاين����ة اإلصابة التي تعرض لها خالل 
املباراة، لكن مش����اركته في مباراة اجلزائر مؤكدة. 
وتعرض فالڤي����و إلصابة في الدقيقة 63 خرج على 
إثرها مس����تبدال بالالعب بي����درو مانويل توريس 

)مانتوراس(.

أكد املدير الفني للمنتخب اجلزائري رابح سعدان 
أن الفوز على مالي بهدف نظيف ميثل أحسن رد على 
كل االنتق����ادات التي طالت الفريق قبل وبعد انطالق 
البطولة، وقال سعدان ان منتخب بالده أدى مباراة 
جيدة وكان أفضل من منافسه من كل النواحي خاصة 

في الشوط الثاني »في املرحلة الثانية من املباراة كنا 
أفضل بكثير من منافس����نا من الناحية البدنية وهو 
أحسن رد على أولئك الذين انتقدونا بسبب اختيارنا 
جنوب فرنس����ا إلجراء املعسكر اإلعدادي الذي سبق 

انطالق البطولة«.

البرتغالي  أكد مدرب أنغ����وال 
مانويل جوزي����ه ان فريقه حقق 
األهم بالف����وز على ماالوي 2 � 0، 
مشيرا الى ان »املهم ينتظرنا في 
املباراة االخيرة أمام اجلزائر«. وقال 
جوزيه في مؤمتر صحافي عقب 
املباراة »حققنا األهم بالفوز على 
ماالوي ألننا عوضنا سقوطنا في 
فخ التعادل أم����ام مالي 4 � 4 في 

اجلولة االولى، لكن املهم ينتظرنا 
أمام اجلزائر ألننا نسعى الى الفوز 
والتأهل الى ربع النهائي وضمان 
صدارة املجموعة للبقاء في لواندا 
حيث نحظى مبس����اندة 50 ألف 
متفرج، م����ع احترامي للمنتخب 
اجلزائري الذي ميلك فريقا قويا 
جن����ح في الفوز عل����ى مالي التي 
تعادلنا معه����ا«. وأوضح جوزيه 

»حققنا فوزا سهال على ماالوي التي 
لم تقلقنا طيلة املباراة، لكننا دفعنا 
الثمن غاليا الن صفوفنا تعرضت 
إلصابات كثيرة« في إش����ارة الى 
فالڤيو وزويال وجيلبرتو، مضيفا 
»اذا أردت ان حترز اللقب فعليك 
املخاطرة وهو ما قمنا به، أمتنى 
ان يتعافى الالعبون للمشاركة في 

املباراة احلاسمة أمام اجلزائر«.

أكد قائد املنتخب اجلزائري يزيد 
منصوري أن الفوز على مالي هو 
تأكيد عل����ى أن اجلزائريني لديهم 
فريق محترم وقوي متكن بسرعة 
من محو اخلس����ارة املفاجئة من 
ماالوي في املباراة األولى. وأوضح 
منصوري في تصريحات بعد نهاية 

املباراة أن املباراة أمام مالي أظهرت 
الوجه احلقيقي للمنتخب اجلزائري 
الذي كان حاضرا تكتيكيا وفنيا 
وبدنيا وان اخلسارة من ماالوي 
أصبح����ت جزءا من املاضي. وعن 
أم����ام انغوال يوم  املباراة املقبلة 
ف����ي ختام اجلولة  املقبل  االثنني 

األولى م����ن مباري����ات املجموعة 
األول قال منصوري انه وزمالءه 
سيخوضونها بكل جدية وقوة من 
اجل الفوز بها، مضيفا انه إذا حتقق 
التعادل فاألمر لن يكون سيئا، وركز 
منصوري على ضرورة استرجاع 

الالعبني إلمكانياتهم البدنية.

انعشت انغوال املضيفة امالها 
النس����خة  بتك����رار اجنازها في 
االخيرة عندما بلغت الدور ربع 
النهائي للمرة االولى في تاريخها، 
وذلك بفوزها على ماالوي 2-0 اول 
من امس على ملعب 11 نوفمبر في 
لواندا وامام نحو 50 الف متفرج 
يتقدمهم الرئيس االنغولي جوزيه 
ادواردو دوس سانتوس في ختام 
اجلول����ة الثانية من منافس����ات 
املجموعة االولى. وسجل فالڤيو 
امادو )48( ومانوشو )53( الهدفني. 
وكانت اجلزائر تغلبت على مالي 

1-0 ضمن املجموعة ذاتها.
وفرض����ت انغ����وال املنط����ق 
بفوزه����ا على م����االوي وتفادت 
فخ االخي����رة التي كانت فجرت 
مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها 
الس����احق على اجلزائر 3-0 في 
املباراة االفتتاحي����ة. وواصلت 
انغ����وال عروضه����ا الهجومي����ة 
الرائعة وضغطت طيلة مجريات 
املباراة وس����جلت هدفني رائعني 
وحافظت على نظافة ش����باكها 
عكس مباراتها االولى امام مالي 
عندما تقدمت برباعية نظيفة قبل 
ان تستقبل شباكها 4 اهداف في 
16 دقيقة فقط. وانتزعت انغوال 
صدارة املجموعة برصيد 4 نقاط 
وباتت بحاجة الى التعادل فقط 
في مباراته����ا االخيرة في الدور 
االول امام اجلزائر االثنني املقبل 
لبلوغ الدور ربع النهائي، في حني 
تراجعت ماالوي الى املركز الثاني 
بعدما جتمد رصيدها عند 3 نقاط 
بفارق االهداف امام اجلزائر. وقد 
يكفي ماالوي التعادل امام مالي 
لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة 
االولى في تاريخها شرط تعادل 
انغوال م����ع اجلزائر. وهو الفوز 
الثالث النغوال على ماالوي في 6 
مباريات جمعت بينهما حتى االن 

منه وتوغل داخل املنطقة منفردا 
باحلارس سانودي قبل ان يسددها 
بيسراه قوية داخل الشباك )53(. 
وهو الهدف الثاني ملانوتشو بعد 
االول ف����ي مرمى مال����ي. وتلقت 
انغوال ضرب����ة موجعة بإصابة 
هدافها فالڤيو بش����د عضلي في 
فخذه االمين فترك مكانه ملانويل 
بدرو مانتوراس )63(. وواصلت 
انغوال س����يطرتها وكادت تعزز 
غلتها في اكثر من مناس����بة عبر 
تسديدات قوية ملانتوراس )70( 

ومانوتشو )75(.

وتابعت انغ����وال ضغطها في 
الشوط الثاني وجنحت في افتتاح 
التس����جيل عندما مرر دجاملا كرة 
عرضية تابعها فالڤيو برأسه على 
يسار احلارس سانودي )48(. وهو 
الهدف الثالث لفالڤيو في البطولة 
بع����د ثنائية في مرم����ى مالي في 
املباراة االولى فانفرد بصدارة الئحة 
الهدافني بفارق هدف واحد امام العب 

وسط مالي سيدو كيتا.
وأضاف مانوتشو الهدف الثاني 
مستغال خطأ القائد واملدافع بيتر 
مبوندا في ابع����اد الكرة فخطفها 

عل����ى الطائر تصدى لها احلارس 
املاالوي س����واديك سانودي على 
دفعتني.واضطر جوزيه الى تبديل 
جيلبرتو الذي تعرض الى االصابة 
واشرك الكس����ندر جاموانا مكانه 
)35(.وكادت ماالوي تفاجئ انغوال 
بهدف رائع اثر هجمة منسقة قادها 
املدافع االيس����ر موزيس تشافوال 
الذي توغل من اجلهة اليسرى ومرر 
كرة عرضية تابعها بيتر وادابوا 
بكعب قدمه من مسافة قريبة بيد 
ان احلارس كارلوش فرنانديش 

تصدى لها ببراعة )41(.

مقابل خسارتني وتعادل واحد.
واجرى مدرب انغوال البرتغالي 
مانويل جوزيه تبديال واحدا بسبب 
اديريتو دي����دي كارفاليو  اصابة 
واش����رك مكانه كامبوس دجاملا، 
وحذا حذوه مدرب ماالوي كيناه 
فيري باش����راكه فيكتور نييرندا 

مكان راسل موافوليروا.
وضغطت انغوال منذ البداية على 
ماالوي وكادت تفتتح التسجيل في 
الدقيقة السابعة عندما مرر فالڤيو 
امادو كرة عرضية الى مانوتشو 
املتوغل داخل املنطقة فس����ددها 

فالڤيو ومانوتشو تألقا وقادا انغوال للفوز على ماالوي             )أ.ف.پ(
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