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»محاربو الصحراء« يتحدون »أفيال« ساحل العاج

ديدييه دروغبا يخوض مع ساحل العاج أول اختبار جدي في البطولة نذير بلحاج يسعى لقيادة اجلزائر إلى نصف النهائي

مانوشو من العناصر املؤثرة في أنغوال

واالثارة التي تطبع دائما مواجهة 
املنتخب����ن حيث التقيا 18 مرة، 
تفوقت س����احل العاج 6 مرات 
واجلزائ����ر 5 م����رات وتعادال 7 

مرات.
بيد ان خليلودزيتش يضم 
في صفوفه العبن متمرس����ن 
واصحاب خبرة يلعبون في اقوى 
البط����والت االوروبية وقادرين 
على قلب نتيجة املباراة في اي 
حلظة في مقدمتهم هداف تشلسي 
االجنليزي ديدييه دروغبا وزماله 
في النادي اللندني س����الومون 
كالو والعب وس����ط برشلونة 
االس����باني املتوج بالسداسية 
الع����ام املاضي يايا  التاريخية 
توريه وشقيقه مدافع مانشستر 
سيتي االجنليزي حبيب كولو 
توريه، الى جان����ب هداف ليل 
الفرنس����ي ياو كواسي جيرفيه 
امللقب ب� »جيرفينيو« ومهاجم 
مرسيليا الفرنسي بكاري كونيه 
وجنم بورتسموث االجنليزي 
ارونا ديندان وعبد القادر كيتا 

)غلطة سراي التركي(.
وس����يكون مدافع ارس����نال 
االجنليزي اميانويل ايبوي اكبر 
الغائبن عن قم����ة ربع النهائي 
بسبب طرده في املباراة امام غانا 
)3-1(. وكانت حالة الطرد االولى 

في البطولة.
واكد كالو ان »على الرغم من 
ان اجلزائر متلك العبن بامكانهم 
اح����داث الفارق في املباراة، فان 
منتخبنا ميلك فنيات فردية افضل 
من اجلزائر«، مضيفا »اذا كنا في 
قمة مس����توانا ولعبنا جيدا لن 
يقف اي عائق امامنا ليحول دون 

بلوغنا الدور نصف النهائي«.

بالعمل اجلاد في التدريب. نحن 
على الطريق الصحيح والبطولة 
مهمة كثيرا بالنسبة لنا واعداد 

جيد للمونديال«.
 ويعود الى صفوف املنتخب 
اجلزائري مدافعه عنتر يحيى 
الذي تعافى م����ن االصابة التي 
حلقت به منذ املباراة الفاصلة امام 
مصر والتي سجل خاللها الهدف 
الوحيد، الى جانب العب وسط 

فوزي الشاوشي الذي كان يعاني 
من االم في ظهره.

وميلك املنتخ����ب اجلزائري 
خط وس����ط قويا بقيادة صانع 
االلعاب كرمي زياني والقائد يزيد 
منصوري وحسن يبدا ومغني، 
الى جان����ب قطبي الدفاع رفيق 

حليش ومجيد بوقرة.
وش����دد مدرب ساحل العاج 
البوسني وحيد خليلودزيتش 

اسامواه كوادوو عن امله في ان 
يغتنم زمالؤه التأهل الى الدور 
ربع النهائ���ي من أجل الذهاب 

بعيدا في النهائيات.
واوضح ك���وادوو ان غانا 
بامكانها المنافس���ة على لقب 
البطولة بع���د »االنجاز الرائع 
الذي حققناه بتخطي الدور االول 
على الرغم من االصابات العديدة 
في صفوفنا وخصوصا القائد 

ايسيان«.
وقال »بلغن���ا االن مرحلة 
متقدم���ة في االنس���جام النها 
ليست التشكيلة االساسية حيث 
ان اغلب الالعبين يلعبون معا 
للمرة االولى وبالتالي عانينا 
االمري���ن في المب���اراة االولى 
امام ساحل العاج )1-3(، بيد 
ان االمور تحسنت في الثانية 
وحققنا فوزا مستحقا«، مضيفا 
»مس���توانا في تطور مستمر 
سنحاول استغالل االيام التي 
تفصلنا ع���ن مواجهة انغوال 
في رب���ع النهائ���ي لتصحيح 
االخطاء والحفاظ على تركيزنا 
حت���ى نواصل مش���وارنا في 

البطولة«.
وتابع »لدينا فريق شاب وال 
يحق الي منتخب ان يخرجنا 
من حسابات التأهل الى المباراة 
النهائي���ة الن لدين���ا العبين 

جيدين«.
وختم »س���نبذل كل ما في 

وسعنا لمفاجأة الجميع«.
التقيا  المنتخبين  ان  يذكر 
5 مرات، فف���ازت غانا مرتين 
وانغوال م���رة واحدة، وتعادال 

مرتين.

سهال بالنسبة لنا، بالعكس يجب 
ان نكون حذرين من مواجهتها 
النه ليس لديها شيء تخسره 
وستكون المباراة بمثابة تحد 
لالعبيها الشباب الثبات احقيتهم 
بالدفاع عن الوان غانا في ظل 

غياب االساسيين«.
وشدد مدرب غانا الصربي 
ميلوفان راييفاتش على صعوبة 
مواجهة انغوال، وقال »واجهنا 
انغوال وديا قبل شهرين ونعرفها 
الكافي  الوقت  جيدا وامامن���ا 
لتحديد الطريقة التي سنواجهها 
بالتاكيد فان مهمتنا  بها، لكن 
لن تكون سهلة الننا سنواجه 
اصحاب االرض والضيافة امام 

50 الف متفرج«.
واعرب صان���ع العاب غانا 

س���نظهر وجها آخر وسنبرز 
مؤهالتنا من اجل بلوغ المباراة 

النهائية واحراز اللقب«.
وتاب���ع »قدمن���ا عروض���ا 
جيدة حتى اآلن على الرغم من 
الصعوبات التي عانينا منها من 
اصابات وعدم جاهزية الالعبين 
بسبب توقف الدوري المحلي منذ 
شهرين وعدم لعب المحترفين 

اساسيين في فرقهم.
الى مرحلة  لكننا وصلن���ا 
متقدمة من االنس���جام بسبب 
الفت���رة الت���ي قضيناه���ا في 
البطولة الى جانب المباريات 

القوية التي خضناها.
واشار الى ان »غانا منتخب 
قوي وال يعني غياب ركائزها 
انها ستكون صيدا  االساسية 

الش���باب  حت���ى االن مهاجم 
ام���ادو  الس���عودي فالڤي���و 
ومهاجم بلد الوليد االس���باني 
مانوش���و لهز شباك الغانيين 
المغامرة االفريقية  ومواصلة 
التي يس���عون من خاللها الى 

التتويج باللقب.
وكان فالڤيو تعرض لالصابة 
في المباراة الثانية امام ماالوي 
وغاب عن المباراة االخيرة امام 
الجزائ���ر، وهو بدأ يس���تعيد 
عافيته بحسب ما اعلنه الجهاز 

الطبي للمنتخب.
 واكد جوزيه ان »كأس امم 
افريقيا تبدأ بالنسبة الى انغوال 
من الدور رب���ع النهائي بعدما 
حققت ما كانت مطالبة به وهو 
تخطي الدور االول«، وقال »اآلن 

المنتخب االنغولي  يملك 
المضيف فرص���ة تاريخية 
لتخطي ال���دور ربع النهائي 
وبل���وغ دور االربعة للمرة 
االولى في تاريخه عندما يالقي 
غانا اليوم عل���ى ملعب »11 
نوفمبر« في العاصمة لواندا 

في الدور ربع النهائي.
ويامل المنتخب االنغولي 
في استغالل الظروف القاسية 
التي يمر بها المنتخب الغاني 
الخراجه من البطولة معوال 
على عاملي االرض والجماهير 
الت���ي تمأل جنبات  الغفيرة 
ملع���ب »11 نوفمب���ر« ف���ي 
العاصمة لواندا والتي تناهز 

50 الف متفرج.
 وتخوض غانا النهائيات 
بالعبين شباب في ظل غياب 
ابرز نجومها بسبب االصابة 
ف���ي مقدمتهم قط���ب دفاعه 
وسندرالند االنجليزي جون 
منساه والمدافع االيمن لفوالم 
االنجليزي جون باينتسيل 
ابياه والريا  والقائد ستيفن 
الى  كينغس���تون باالضافة 
انتر ميالن  اس���تبعاد نجم 
االيطالي سولي علي مونتاري 

السباب تأديبية.
كما تعرضت غانا لضربة 
موجعة قبل مباراتها الثانية 
ام���ام بوركينا  البطولة  في 
فاسو باصابة قائدها مايكل 
ايسيان الذي تعرض الصابة 
في التدريبات وسيبتعد عن 

المالعب لمدة 6 اسابيع.
ويسعى المنتخب االنغولي 
الى تعويض خيبة امله في 
النسخة االخيرة عندما بلغ 
الدور ربع النهائي وخسر امام 

مصر 2-1.
المنتخب االنغولي  وقدم 
البرتغالي  بقي���ادة مدرب���ه 
مانوي���ل جوزي���ه عروضا 
رائعة في البطولة حتى االن 
فتعادلت مع مالي 4-4 علما 
بانها تقدمت برباعة نظيفة، 
ثم تغلبت على ماالوي 0-2 

وتعادلت مع الجزائر 0-0.
وتعقد انغوال اماال كبيرة 
على هدافها وهداف البطولة 

في املوعد عند مواجهة س����احل 
العاج«.

ويعاني املنتخب اجلزائري 
م����ن عقم هجوم����ي كبير حيث 
اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط 
ف����ي 3 مباريات وكان في مرمى 
بأن����ه حمل توقيع  مالي، علما 
قلب الدفاع رفيق حليش، وهي 
مشكلة تؤرق اجلهاز الفني وكانت 
محل انتقادات ايضا خصوصا ان 

على قوة خطي الوسط والدفاع 
في املنتخ����ب اجلزائري، وقال 
»اجلزائ����ر منتخب يس����تحق 
االحترام وللتذكير فهو أقصى 
مصر من التأهل الى املونديال. 
ستكون مواجهته صعبة وقوية 
النه يلع����ب بطريق����ة منظمة 
ومتضامنة م����ع تكتل كبير في 

خط الوسط«.
ولن تخرج املباراة عن الندية 

جميع اهداف املنتخب اجلزائري 
تسجل من كرات ثابتة وبرؤوس 

املدافعن.
وقال سعدان »عدنا من بعيد، 
كنا في موقف صعب بعد اخلسارة 
غير املنتظرة امام ماالوي، عانينا 
من الظروف الصعبة جدا هنا لكن 
املهم هو ان فريقي في حتس����ن 
ملحوظ، نحت����اج الى الفعالية 
في خط الهجوم وهو ما سيتم 

التسيو االيطالي مراد مغني الذي 
ش����ارك في الدقائق االخيرة من 
املب����اراة امام انغوال في اجلولة 
الثالثة االخيرة من الدور االول، 
ورفيق صايفي الذي تعافى من 
االصابة التي حرمته من املشاركة 

امام انغوال.
ويعقد املنتخب اجلزائري آماال 
على خطي وسطه ودفاعه ومن 
خلفهما ح����ارس املرمى املتألق 

يسعى املنتخب اجلزائري الى 
بلوغ الدور نصف النهائي للمرة 
االولى منذ 20 عاما عندما يالقي 
ساحل العاج اليوم في كابيندا 

في الدور ربع النهائي.
ويع����ول اجلزائريون على 
مدربه����م احملنك رابح س����عدان 
لقيادتهم الى الدور نصف النهائي 
للمسابقة القارية وهو اجناز لم 
حتققه »ثعالب الصحراء« منذ 
تتويجهم باللقب االول والوحيد 
في تاريخهم ع����ام 1990 عندما 

استضافوا النهائيات.
النفس  وميني اجلزائريون 
في ان ينجح سعدان في تكرار 
»ملحمة الس����ودان« عندما قاد 
اجلزائر الى الفوز على مصر 0-1 
في املباراة الفاصلة في التصفيات 
الى نهائيات املونديال  ومن ثم 

للمرة االولى منذ 24 عاما.
وتكتسي املباراة أهمية كبيرة 
الى املنتخب اجلزائري النها تعتبر 
مبثابة اختبار جدي له خصوصا 
انه يواجه احد املنتخبات املتأهلة 
ال����ى املونديال ايضا كما تعتبر 
فرص����ة لتأكي����د صحوته بعد 
اخلسارة املذلة التي مني بها امام 
ماالوي 0-3 في اجلولة االولى 

من الدور االول.
واوضح سعدان ان اخلسارة 
امام ماالوي »كانت درسا للجمهور 
ووسائل االعالم والالعبن، الن 
اجلميع كان يعتقد باننا منتخب ال 
يقهر وال يهزم في الوقت الذي كنا 
فيه قبل عامن في احلضيض«، 
مشيرا الى ان »هذه الصفعة كانت 
مفيدة جدا، من االفضل ان تكون 
في هذا التوقيت بالذات وليس 
في عز املنافسة واملونديال. كما 
علمتنا من عدونا ومن صديقنا« 
في اش����ارة واضحة الى بعض 
وس����ائل االعالم الت����ي انتقدته 

بشدة.
واعترف سعدان بان فريقه لم 
يظهر حتى اآلن بالصورة التي 
ابهر بها اجلميع في التصفيات 
مبررا ذل����ك بالظروف املناخية 
القاس����ية في انغوال، لكن اشار 
الى ان »مس����توى املنتخب في 
حتس����ن تدريجي وحرصنا في 
االيام الستة التي فصلتنا عن ربع 
النهائي على تصحيح االخطاء 
واعادة ترتيب االوراق حتى نكون 

جوزيه: مواجهة غانا األهم في تاريخ أنغوال

شحاتة متفائل بمواجهة الكاميرون غدًا

قوات األمن األنغولية تعتدي على صحافي غاني

أكد مدرب املنتخ����ب األنغولي البرتغالي مانويل 
جوزيه ان مواجهة فريقه لغانا اليوم »هي األهم في 

تاريخ الكرة األنغولية«.
وأوضح جوزيه في مؤمت����ر صحافي »نعم، انها 
أهم مباراة في تاريخ كرة القدم األنغولية، بالتأكيد 
انها ليست املرة االولى التي تبلغ فيها أنغوال الدور 
ربع النهائي، لكن احلال هذه املرة مختلفة متاما عن 
املرة االولى قبل عام����ن في غانا. أنغوال تلعب على 
أرضها وأمام جماهيرها وتسعى الى اللقب، وبالتالي 
فمباراة اليوم ستكون جسر العبور الى دور األربعة 
واالقتراب من حتقيق الهدف األسمى«. وتابع »قدمت 

أنغوال أداء رائعا في النس����خة االخيرة وبلغت ربع 
النهائي لكنها فش����لت أمام مصر )1 � 2(، كانت هناك 
عوامل عدة ف����ي مقدمتها اللعب خارج القواعد، لكن 
في النس����خة احلالية هي املنتخب املضيف ومؤازرة 
من الش����عب األنغولي بأسره سواء املوجود هنا في 
الب����الد او الذي يعيش في اخل����ارج«. وأردف قائال: 
»كنت متأكدا قبل عامن أن أنغوال قادرة على تقدمي 
األفضل في النسخة احلالية خصوصا انها ستكون 
مؤازرة بعاملي األرض واجلمهور. بذلنا جهودا كبيرة 
لنصل الى املستوى الذي ظهرنا به حتى اآلن وأعتقد 
اننا منلك فرصة كبيرة للذهاب بعيدا في البطولة«.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يختت���م املنتخب املص���ري تدريبات���ه اليوم 
اس���تعدادا للقاء الكاميرون الذي س���يقام غدا في 

دور الثمانية.
وكان املنتخب املصري قد ادى مرانه االساسي 
باالمس وسط حالة معنوية مرتفعة للغاية، بعد ان 
سادت حالة من االرتياح بن اجلهاز الفني والالعبن 
وايضا املسؤولن، عقب علمهم بهوية منافسهم في 
الدور ربع النهائي، والتي استقرت في النهاية على 

املنتخب الكاميروني.
وقد استهل املدير الفني للمنتخب املصري حسن 
ش���حاتة مران االمس بإلقاء محاضرة مهمة على 
العبيه حتدث خاللها عن مواجهة الغد مع الكاميرون، 
مؤكدا ان هذه املواجهة س���تكون غاية في القوة، 
ومختلفة متاما عن املواجهات السابقة التي جمعت 
بن الفريقن، وكان التفوق فيها لصالح »الفراعنة«، 

مشيرا الى ان لكل مباراة ظروفها اخلاصة، والعبرة 
في النهاية تك���ون ملصلحة الفريق صاحب االداء 

االقوى واالكثر حرصا على حتقيق الفوز.
كما اكد شحاتة على العبيه في مران االمس ايضا 
أن التأه���ل لدور الثمانية دون هزمية او تعادل ال 
يعني ابدا احلصول على الكأس، وان املشوار مازال 
طويال ويحتاج مزيدا من اجلهد والتركيز، نظرا الى 
ان املباريات القادمة تعد مواجهات الفرصة الوحدة، 
وبالتالي ال ميكن التعويض في حالة اخلس���ارة، 
مؤكدا في الوقت نفس���ه ان ك���رة القدم االفريقية 
تطورت كثيرا وبالتالي ال يوجد فريق ضعيف وآخر 
ق���وى، وان جميع الفرق جاءت الى انغوال ولديها 
طموحات كثيرة، في الوقت نفسه لم يخف حسن 
شحاتة تفاؤله على العبيه مبواجهة الكاميرون، 
مشيرا إلى أنها س���تكون بوابة عبور »الفراعنة« 

للدور قبل النهائي بالبطولة االفريقية.

تعرض صحافي اذاع���ة رياضية غانية يقوم 
بتغطي���ة البطولة الى الض���رب اول من امس من 
قبل ق���وات االمن االنغولية ووصف االعتداء بأنه 
»وحشي«. وأوضح ش���اهد عيان وهو الصحافي 
الغاني فرانك ابداي في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن زميله فيفي تاكي الذي يعمل للمحطة 
االذاعية اخلاصة »غولد«، مت االعتداء عليه من قبل 
رجال الشرطة ومس���ؤولي االمن بعدما منعه من 
حضور مؤمتر صحافي للمنتخب الغاني في احد 

فنادق العاصمة لواندا.
واضاف الش���اهد »منع الصحافي من حضور 
املؤمتر الصحافي، واحاط به عدد من رجال الشرطة 

واالم���ن وابرحوه ضربا«، مش���يرا الى انه »ألقي 
القبض عليه لكن أطلق سراحه فيما بعد«.

وتابع ان االحتاد الغاني لكرة القدم طلب تشديد 
االجراءات االمنية على منتخب بالده قبل مواجهة 

انغوال اليوم في الدور ربع النهائي.
وكتبت اذاعة »بيس ستايشن اف ام« الغانية 
على موقعها في ش���بكة االنترنت »إن الصحافي 
تعرض العتداء وحشي«. وكان االحتاد الغاني تقدم 
بشكوى يوم الثالثاء املاضي بسبب اعتداء قوات 
االمن على احد املشجعن الغانين بعد مباراتهم مع 
بوركينا فاسو )1 - 0( في اجلولة الثانية االخيرة 

من منافسات املجموعة الثانية.

أنغوال تسعى لكتابة تاريخ جديد أمام غانا


