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جدو يلدغ »أفاعي موزمبيق« ويقود »الفراعنة« إلى ربع النهائي

زيدان يعتذر لشحاتة تعادل تونس والغابون.. والجزائر وأنغوال في لقاء حياة أو موت 
عقدت تونس بطلة نسخة 2004 
مهمتها في التأهل الى الدور ربع 
النهائي عندما سقطت في فخ التعادل 
امام الغابون 0 - 0 مساء امس على 
ملعب »توندافاال ابايرو شيوكو« في 
لوبانغو في افتتاح اجلولة الثانية 
من املجموعة الرابعة. وهو التعادل 
الثاني لتونس بعد االول املخيب 
امام زامبيا، فرفعت رصيدها الى 
نقطتني وباتت مطالبة بالفوز على 
الكاميرون اخلميس املقبل لضمان 
تأهلها الى الدور ربع النهائي. في 
املقابل، عززت الغابون آمالها في 
النهائي ورفعت  الدور ربع  بلوغ 
رصيدها الى 4 نقاط بعدما كانت 
تغلبت على الكاميرون 1 - 0 في 
اجلولة االولى وباتت بحاجة الى 
نقطة واحدة في مباراتها االخيرة 
امام زامبيا اخلميس ايضا للتأهل 
الى ربع النهائي للمرة الثانية في 
تاريخها بعد االولى عام 1996 في 
جنوب افريقيا عندما خسرت 1 - 4 
بركالت الترجيح امام تونس. وهو 
التعادل الثالث بني تونس والغابون 
بعد تعادلهما 1 - 1 في ليبروفيل في 
اياب الدور االول من تصفيات كأس 
امم افريقيا في 2 يونيو 2001 بعدما 
فازت تونس 4 - 2 ذهابا في تونس 
في 7 اكتوبر 2000. واهدرت تونس 
مجددا نقطتني ثمينتني بالنظر الى 
التي س����نحت  الفرص احلقيقية 
امام مهاجميه����ا، خصوصا امني 
الشرميطي الذي انفرد باحلارس 
ديدييه اوفونو في الشوط االول 
وراوغه خ����ارج املنطقة لكنه فقد 
توازنه عندما حاول التسديد باجتاه 

املرمى اخلالي.
من جانب آخر،  يبحث املنتخب 
اجلزائ����ري، احد املمثلني الس����تة 
للقارة السمراء في نهائيات كأس 
العالم الصيف املقبل، عن بطاقته 
الى الدور ربع النهائي عندما يالقي 
اليوم على ستاد  انغوال املضيفة 
»11 نوفمبر« في العاصمة لواندا في 
اجلولة الثالثة االخيرة من منافسات 
املجموعة االولى ضمن النهائيات 

االفريقية احلالية.
ويحتاج املنتخب اجلزائري الى 
نقاط املباراة كاملة لضمان تأهله 
الى الدور املقبل بغض النظر عن 
نتيجة املب����اراة الثانية بني مالي 
وماالوي، بيد ان التعادل قد يكفيه 
ملواصلة مشواره في العرس القاري 
والس����عي الى الظفر بلقبه للمرة 
الثانية في تاريخه بعد االولى على 
ارضه عام 1990، لكن شرط ان تفوز 

مالي على ماالوي.
ومتل����ك اجلزائ����ر 3 نقاط من 
فوزها على مالي في اجلولة الثانية 
بعد اخلس����ارة املذلة امام ماالوي 
0-3 في اجلولة االولى، واالخيرة 
تتفوق عليها في املركز الثاني بفارق 
املواجهات املباش����رة، فيما حتتل 
انغوال الص����دارة برصيد 4 نقاط 

مقابل نقطة واحدة ملالي.
املنتخبات  وتبق����ى حظ����وظ 
االربع����ة قائمة حلج����ز بطاقتي 
املجموعة الى الدور املقبل، بيد ان 
طموحات كل منها يختلف عن االخر 

خصوص����ا ف����ي خطي الوس����ط 
والهجوم بتواجد صانع االلعاب 
ك����رمي زياني ويزي����د منصوري 
وحسن يبدا وعبد القادر غزال، بيد 
ان صفوفه ستشهد غياب احد ابرز 
العبيه للمباراة الثالثة على التوالي 
وهو جنم التسيو االيطالي مراد 
مغني الذي لم يتعاف من االصابة 
الى جانب مدافع بوخوم االملاني 
عنت����ر يحيى صاحب هدف الفوز 
القاتل في مرمى مصر في املباراة 
الفاصلة املؤهلة الى املونديال، كما 
يغيب ياسني بزاز بسبب اصابة في 
ركبته اليمنى في املباراة االخيرة 
امام مالي ورفيق الصايفي الصابة 
في كاحل قدمه.واكد س����عدان في 
تصريحات لالذاعة اجلزائرية ان 
العبيه مستعدون ملواجهة انغوال، 
وقال »املباراة صعبة جدا وحاسمة 
من اجل التأهل، لكننا مستعدون 
لها جيدا وسنبذل كل ما في وسعنا 

من اجل بلوغ الدور الثاني«.
املنتخبني   وتكتس����ي لقاءات 
اجلزائري واالنغولي ندية واثارة 
دائما، ففي 8 مباريات جمعت بينهما 
حت����ى االن كان الفوز من نصيب 
اجلزائر مرتني وبصعوبة بنتيجة 
واح����دة 3-2، وردت انغوال مرة 
واحدة وبصعوبة ايضا 2-1، فيما 
املباريات اخلمس االخرى  انتهت 
بالتع����ادل 0-0 )مرت����ان( و1-1 

)مرتان( و2-2.
ويعول املنتخب االنغولي كثيرا 
على جماهيره ومعنوياته العالية 
بعد ادائ����ه الرائع ف����ي املباراتني 
االولي����ني وان كان تلق����ى ضربة 
موجعة بتعادله م����ع مالي 4-4 

بعدما تقدم برباعية نظيفة.
ويندف����ع املنتخ����ب االنغولي 
بقي����ادة مدربه البرتغالي مانويل 
جوزيه الى الهج����وم منذ البداية 
ويقدم اداء هجوميا الفتا ويخلق 
مهاجموه مشاكل عدة الى خطوط 
الدفاع خصوصا فالڤيو امادو هداف 
النسخة احلالية حتى االن برصيد 
3 اهداف ومانوتشو ودجاملا ومابينا 
وجيلبرتو، بيد انه س����يحرم من 
خدمات ديدي بسبب االصابة فيما 
يحوم الشك حول فالڤيو للسبب 
ذاته. اال ان جوزيه ميلك مهاجمني 
رائعني بامكانهم سد ثغرة غياب 
فالڤيو خصوص����ا مهاجم بنفيكا 

البرتغالي مانتوراس.
 وفي املباراة الثانية، تتشبث 
مالي باالم����ل االخير عندما تالقي 
ماالوي مفاجأة النسخة احلالية.

الذهبي  وخيبت مالي بجيلها 
االمال املعقودة عليها في النسخة 
احلالية وافلتت من هزمية محققة 
في املباراة االولى قبل ان تسقط 
في الثانية على الرغم من مشاركة 
جنومها في الدوري االسباني محمدو 
ديارا )ريال مدريد( وسيدو كيتا 
)برشلونة( وفريديريك كانوتيه 
)اشبيلية( الى جانب العب وسط 
يوڤنت����وس االيطالي محمد المني 
سيسوكو. ويغيب القائد ديارا عن 
مباراة اليوم بسبب االيقاف لنيله 

انذارين.

اقلها املنتخب املضيف الساعي الى 
حتقيق الفوز لضمان التأهل للمرة 
الثانية عل����ى التوالي في تاريخه 
الى ربع النهائ����ي وكذلك صدارة 
املجموعة والبقاء في لواندا وتفادي 
السفر الى كابيندا حيث سخونة 
املواجهة بني اجلي����ش االنغولي 
واملجموعات االنفصالية التي كانت 
سببا في الهجوم املسلح على حافلة 
منتخب توغو ومقتل مدربه املساعد 
وامللحق الصحافي لبعثته وكذلك 

انسحابه من البطولة.
وقد يكفي االنغوليني التعادل 
العاصمة لكن ش����رط  للبقاء في 

تعادل مالي وماالوي.
وبدورها حتت����اج ماالوي الى 
الفوز لبل����وغ الدور الثاني للمرة 
االولى في تاريخه����ا وقد يكفيها 
ايضا التعادل لك����ن ذلك يتوقف 

على خس����ارة او تعادل اجلزائر 
امام انغ����وال. اما مال����ي فالبديل 
امامه����ا عن الفوز للتأهل ش����رط 
او انغوال لكن  خس����ارة اجلزائر 
املعادلة االخيرة )خسارة انغوال( 
تتوقف على فوز املاليني بثالثية 

على ماالوي او خس����ارة اصحاب 
االرض بفارق هدفني.وستكون مهمة 
اجلزائر صعبة امام اصحاب االرض 
وجماهيرهم الغفيرة التي حتج الى 
امللعب ومتأل املدرجات عن اخرها 
الرئيس االنغولي  وفي مقدمتهم 

ادواردو دوس سانتوس  جوزيه 
املساند االول ملنتخب بالده، فيما 
يعد انصار املنتخب اجلزائري على 
رؤوس اصابع ويقتصر تواجدهم 
على بعض افراد اجلالية اجلزائرية 
في لواندا و6 فائزين في مسابقة 
محلية الحدى الش����ركات الراعية 

حملاربي الصحراء.
املنتخب اجلزائري  واس����تعد 
جي����دا للمباراة وح����رص مدربه 
رابح س����عدان على ابعاد العبيه 
عن الضغوط اخلارجية حتى عن 
وسائل االعالم احمللية واالجنبية 
من خ����الل احلص����ص التدريبية 
املغلقة والغاء املؤمترات الصحافية 
ما ادى الى خالف كبير بني املدرب 

ووسائل االعالم اجلزائرية.
وميل����ك املنتخ����ب اجلزائري 
اس����لحة فتاكة للفوز على انغوال 

 شعيبو: فوز صعب وثمين

شكوك حول استمرار يوبو مع نيجيريا

مارتينز يكسب رهان أوموتويوسي

اعت���ذر مهاجم املنتخب املصري وفريق بوروس���يا دورمتوند 
األملاني محمد زيدان عما بدر منه عقب تغييره في مباراة املنتخب 
أمام موزمبيق وقيامه بركل مقعد البدالء في س���لوك غريب أثار 
غضب أف���راد اجلهاز الفني للمنتخب املصري بقيادة املدير الفني 

حسن شحاتة.
وأكد زيدان خالل اجتماعه باجلهاز الفني للمنتخب املصري عقب 
الوص���ول إلى مقر إقامة البعثة ان ما قام به لم يكن اعتراضا على 
التغيير وإمنا كان لعدم توفيقه في مباراة موزمبيق وعدم ظهوره 
باملستوى املطلوب، ومن ثم فإنه يكن كل االحترام والتقدير للجهاز 
الفني للمنتخب املصري بقيادة حسن شحاتة. واعتذر زيدان لزمالئه 
باملنتخ���ب املصري امس وكذلك اجلهاز الفني وأكد أنه يحترم أي 
قرار يتخذه اجلهاز الفني للفريق ولن يعترض عليه ألنها وجهة 
نظر فنية في املقام األول واألخير. وأكد حسن شحاتة ان زيدان من 
العناصر املؤثرة في صفوف الفريق ومن الصعب اتخاذ أي عقوبة 
فنية ضده لكنه اعترف في نفس الوقت بأن هناك عقوبة س���رية 

ستفرض عليه حتى ال يتكرر هذا السيناريو من جديد.

اعترف مدرب نيجيريا ش���عيبو امودو بصعوبة فوز منتخب 
بالده على بنني 1-0 امس االول في اجلولة الثانية من منافس���ات 
املجموعة الثالثة. وقال امودو ف���ي مؤمتر صحافي عقب املباراة 
»انه فوز صعب لكنه ثمني جدا بالنس���بة الينا، كنا في حاجة الى 
الفوز بعد اخلس���ارة امام مصر )1-3( وجنحنا في ذلك. صحيح 
اننا لم نقدم اداء جيدا لكن يجب اال ننس���ى ان بنني منتخب قوي 

فال وجود ملنتخبات ضعيفة في انغوال«.
وتابع »لعبنا بحذر كبير ولذلك لم نظهر مبس���توى جيد، كنا 
االكثر خبرة مقارنة مع بنني واس���تفدنا من ذلك لكس���ب النقاط 
الثالث«. واضاف »الفوز س���يرفع معنويات الالعبني في مشوارنا 

في البطولة«.

يواجه قائد املنتخب النيجيري لكرة القدم جوزيف يوبو خطر 
االنسحاب من نهائيات كأس االمم االفريقية، بسبب اصابته بتمزق 

عضلي في فخذه االيسر في املباراة امام بنني.
وتعرض مداف���ع ايڤرتون االجنليزي يوبو ال���ى االصابة في 
الدقيق���ة 52 عندما حاول ابعاد الكرة م���ن امام مهاجم بنني رزاق 

اوموتويوسي.
وقال مدرب نيجيريا ش���عيبو امودو »لقد حتدثت الى الالعب 
وقال لي انها اصابة جديدة وليس���ت لها اي عالقة باصابته التي 
عانى منها س���ابقا، واذا كانت االصابة خطيرة فإن ذلك س���يعني 

نهاية البطولة بالنسبة الى يوبو«.

مثلت هزمية بنني أمام نيجيريا لرزاق أوموتويوسي العب بنني 
حدثا باهظ التكلفة بالنسبة له. ولم تتوقف اخلسائر بالنسبة للمهاجم 
البنيني على فشل بالده في التأهل إلى دور الثمانية للبطولة، ولكنه 
سيضطر لدفع مبلغ 25 ألف دوالر. وقام، أوموتويوسي الذي ولد 
في الغوس، قبل أن يغادر نيجيريا، بعد تعرضه لعقوبة اإليقاف 
خمسة أعوام بعد قيامه بإهانة حكم )وهو احلكم الذي مت إلغاؤه 
الحقا ولكنه كان قد انتق���ل بالفعل للعب في بنني(، باملراهنة مع 

املهاجم النيجيري اوبافيمي مارتينز على مبلغ 25 ألف دوالر.
وأكد أوموتويوسي العب فريق ميتز املنافس في دوري الدرجة 
الثانية الفرنسي، بعد انتهاء مباراة اليوم أمام نيجيريا أنه سيدفع 

ألفضل أصدقائه مارتينز قيمة الرهان.
وأضاف »بالطبع لقد فاز ويجب أن أدفع له الرهان، وسألتقيه 

حتى أدفع له«.
وجلس مارتينز، الذي عاد إلى أنغوال اجلمعة املاضي بعد حضوره 
جلسة محكمة في لندن، على مقاعد البدالء ولم يشارك في املباراة، 

ولكن برغم ذلك سيجني مبلغا أكبر من باقي زمالئه.

عبد ربه حائر بين األهلي والزمالكغريب: النتيجة أهم من األداء
أك���د مصدر مقرب من املنتخب املصري لكرة القدم 
ان العب وسطه وأهلي دبي االماراتي حسني عبدربه 
مشتت التركيز في معسكر الفراعنة خالل النهائيات 

احلالية.
وأوضح املصدر ان العبي األهلي والزمالك املتواجدين 
ضمن صفوف املنتخب في انغوال يحاولون اقناع عبد 
ربه باالنضمام الى فريقيهما عقب انتهاء عقده مع اهلي 
دبي االماراتي، مضيفا ان هذا األمر أخرج حسني عن 
تركيزه وهو األمر الذي فطن له املدير الفني حس���ن 
شحاتة سريعا وطلب من الالعب عدم التفكير في العودة 
الى مصر والتركيز في امللعب ومباريات البطولة التي 
تتكدس بسماسرة أقوى األندية العاملية ورمبا يكون 

هناك األفضل من ناديي العاصمة«.

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 
أكد امل��درب العام ملنتخب مصر ش��وقي غريب ان اإلصابة 
بن��زالت البرد التي ضربت صف��وف الفريق وحلقت مبا ال يقل 
عن سبعة العبني كانت سببا مباشرا في تأثر األداء خالل مباراة 
موزمبيق. وقال غريب في املؤمتر الصحافي الذي أعقب مباراة 
مصر وموزمبيق والتي انتهت بفوز حامل اللقب بهدفني نظيفني 
»اجلمي��ع يعرف ما حلق بالالعبني م��ن إصابات بنزلة برد أثرت 

على املجهود البدني ألغلب من شاركوا في اللقاء«.
وع��ن األداء العام في املباراة قال غريب انه ش��خصيا غير 
راض عن األداء ولكن النتيجة كانت أهم مع الوضع في االعتبار 
احلالة البدنية واملرضية التي يعاني منها اغلب الالعبني وتناولهم 

لألدوية ما أدى النخفاض املخزون اللياقي.
وينتظر الدفع ببعض الالعبني الذين لم يشاركوا في اجلولتني 

الس��ابقتني خ��الل املباراة الثالث��ة واألخيرة أم��ام بنني بعد غد 
»األربعاء«.

هذا وانتزع املنتخب املصري رقما قياسيا جديدا في مشاركاته 
ببطوالت كأس األمم األفريقية حيث أصبح صاحب الرقم القياسي 
في عدد املباريات املتتالية التي يحافظ فيها أي منتخب على سجله 
خالي��ا من الهزائم في النهائيات، حس��بما أفاد االحتاد األفريقي 

للعبة مبوقعه على االنترنت.
وحافظ )أحفاد الفراعنة( على س��جلهم خاليا من الهزائم عبر 
15 مباراة متتالي��ة منذ نهائيات البطولة منذ عام 2006، وآخرها 

الفوز على موزمبيق امس االول.
واقتس��م املنتخب املصري الرقم القياسي السابق مع نظيره 
الكاميروني وذلك برصيد 12 مباراة لكل منهما حيث حققه املنتخب 

الكاميروني في الفترة من فبراير 2000 إلى فبراير 2004 .

بلغ����ت مص����ر حاملة لقب النس����ختني 
االخيرتني والرقم القياسي في عدد االلقاب 
الدور ربع النهائي بعد فوزها على موزمبيق 
2 - 0 في ختام اجلولة الثانية من منافسات 
املجموعة الثالثة ضمن كأس افريقيا احلالية 
على ملعب »اومباكا بايرو دي نوسا سينيورا 

دا غراسا« في بنغيال.
وتدين مصر بفوزها الى مدافع موزمبيق 
داريو خان الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 
47 خطأ ف����ي مرمى منتخب بالده، ومهاجم 
االحتاد السكندري محمد ناجي جدو الذي جدد 
الوصل مع التهديف وسجل ثاني هدف له في 

البطولة )81( في ثالث مباراة دولية له.
وهو الفوز الثاني على التوالي للمنتخب 
املصري بعد االول على نيجيريا 3 - 1، كما عزز 
رقمه القياسي في احلفاظ على سجله خاليا 

من اخلسارة في 14 مباراة على التوالي.
وضربت مصر عصفورين بحجر واحد ألنها 
حجزت بطاقتها الى دور الثمانية وضمنت 

صدارة املجموعة وبالتالي البقاء في بنغيال 
بانتظار مواجهتها ثاني املجموعة الرابعة.

ورفعت مصر رصيدها الى 6 نقاط بفارق 
3 نقاط امام نيجيريا التي كانت تغلبت على 

بنني 1 - 0 ضمن املجموعة ذاتها.
وجتمد رصيد موزمبيق عند نقطة واحدة 

بفارق االهداف خلف بنني.
وستكون املباراة االخيرة ملصر امام بنني 
حتصيل حاصل، فيما انحصرت املنافس����ة 
على البطاقة الثانية بني نيجيريا وموزمبيق 

وبنني.
وقد تكون موزمبيق فأل خير بالنسبة ل� 
»الفراعنة« ألنهم احرزوا اللقب عندما تغلبوا 

عليها في املرتني السابقتني.
وباتت مصر ثاني املنتخبات املتأهلة الى 
الدور ربع النهائي في النسخة احلالية بعد 

ساحل العاج عن املجموعة الثانية.
واجرى املدير الفني ل� »الفراعنة« حسن 
ش����حاتة تبديال واحدا على التشكيلة التي 

تغلبت على نيجيريا باش����راك العب وسط 
الزمالك محمود عبدالرزاق »شيكاباال« اساسيا 
بدال من العب وسط النصر السعودي حسام 

غالي.
وكانت اول فرصة خطرة في املباراة ملصر 
عندما توغل عماد متعب داخل املنطقة ومرر 
كرة عرضية بعيدة عن احمد حسن املندفع من 
اخللف امام املرمى اخلالي )4(، وردت موزمبيق 
بتس����ديدة بعيدة املدى المليرو لوبو بعدما 
انتبه الى خروج احلارس عصام احلضري 
من عرينه لكنها ذهبت بعيدا عن اخلشبات 
الثالث )6(. وجنحت مصر في افتتاح التسجيل 
في الدقيقة 47 اثر هجمة منسقة من وسط 
امللعب انتهت الكرة عند احمد فتحي املتوغل 
من اجلهة اليمنى فمررها عرضية تابعها داريو 

خان باخلطأ داخل مرماه.
وهو الهدف الثاني الذي يس����جله خان 
باخلطأ في مرماه بعد االول امام بنني 2 - 2 

االربعاء املاضي.

وقام شحاتة بتبديل اضطراري اثر اصابة 
مدافع الزمالك هاني س����عيد فأشرك مكانه 
مدافع انبي احمد احملمدي )48(. واهدر القائد 
مانويل تيكو تيك����و بوكوان فرصة ذهبية 
الدراك التعادل عندما تهيأت امامه كرة تائهة 
داخل املنطقة لم يحسن التعامل معها فالتقطها 
احلضري )53(، ورد سيد معوض بعدما توغل 
داخل املنطقة وسدد كرة قوية بيسراه ارتطمت 

بأحد املدافعني وحتولت الى ركنية )54(.
وجنح جدو � بديل شيكاباال � في توجيه 
الضربة القاضية ملوزمبيق عندما سجل الهدف 
الثاني اثر كرة من القائد احمد حسن هيأها 
لنفسه عند حافة املنطقة بقدمه اليمنى وتابعها 
بقوة وهي طائرة بيسراه في الزاوية اليمنى 

البعيدة للحارس رافائيل )81(.
وهو الهدف الثاني جلدو في البطولة بعد 
االول في مرمى نيجيريا عندما دخل احتياطيا 
ايضا بدال من حسني عبدربه، والثاني له في 

3 مباريات دولية فقط.

)أ.ف.پ( املصري محمد ناجي »جدو« يتلقى التهنئة من مدربه حسن شحاتة بعد تسجيله الهدف الثاني  

مهاجم تونس أمني الشرميطي فشل في اختراق دفاع الغابون  )أ.ف.پ(
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 جوزيه: ال يهمنا ما تفكر فيه الجزائر
 أك��د مدرب انغوال البرتغالي مانوي��ل جوزيه ان هدف فريقه هو 
الفوز على اجلزائر اليوم، وقال جوزيه في مؤمتر صحافي »س��نلعب 
من اجل الفوز وضمان التأهل الى الدور ربع النهائي وتفادي احلسابات 
املعقدة. ال يهمنا ما تفكر به اجلزائر، نحن منتخب انغوال وهدفنا واحد 

هو التأهل الى الدور الثاني«.
 واضاف »املباراة ستكون صعبة جدا الن كال املنتخبني يطمح الى 
التأهل الى الدور الثاني، لكن طموحنا اقوى واكبر الننا البلد املضيف 
ونأمل في البقاء هنا في لواندا حيث نحظى مبساندة 50 الف متفرج 
في امللعب«.  واردف جوزيه قائال »هذا ال يعني اننا ال نرغب في اللعب 

في كابيندا، بالعكس سنكون فخورين بذلك الن كابيندا جزء ال يتجزأ 
من أنغوال وأنا متأكد من اننا سنحظى بتشجيع كبير في هذه املدينة. 

االعتداء املسلح على توغو كان حدثا عابرا ولن يتكرر ابدا«.
 وفي رده عن س��ؤال حول ما اذا كان س��يلعب م��ن اجل التعادل 
كون��ه كافيا النغوال لبلوغ ال��دور الثاني النه يتصدر برصيد 4 نقاط 
بفارق نقطة امام اجلزائر ومالي التي تلتقي مع ماالوي في كابيندا، قال 
جوزي��ه »ال يوجد في قاموس كرة القدم اللعب من اجل التعادل، واذا 
حاولنا ذلك فمن يضمن لنا اننا س��نحقق هذه النتيجة، حتى التعادل 

مهمة صعبة التحقيق.


