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صامويل إيتو ومحمد وإدريسو مصدر اخلطورة في الكاميرونحارس مصر عصام احلضري أمامه اختبار صعب مبواجهة الهجوم الكاميروني

صراع ثأري بين الفراعنة واألسود غير المروضة في قمة »الرعب«

في الثأر ونحن نسعى الى الدفاع 
عن اللقب. ستكون املباراة قوية، 
لكن معنوياتنا عالية وسنواصل 
احلفاظ على تركيزنا ومواصلة 

انتصاراتنا«.
الزمالك هاني  ويعود مدافع 
سعيد الى صفوف الفراعنة بعد 
تعافيه من االصابة في ركبته التي 
تعرض لها ف���ي املباراة الثانية 
امام موزمبيق واضطر الى ترك 
مكانه ألحمد احملمدي، ثم غاب عن 

املباراة االخيرة امام بنني.
اللعب  ويعول ش����حاتة على 
القائد  اجلماعي لالعبي����ه بقيادة 
املخضرم احمد حسن الذي سيحطم 
الي����وم الرقم القياس����ي في عدد 
الذي يتقاسمه  الدولية  املباريات 

مع املهاجم حسام حسن )169(.

االحتف���اظ بهم���ا عل���ى مقاعد 
املب���اراة االخيرة  االحتياط في 
امام تونس واشراك العبني شباب 
ارتكبوا بدورهم اخطاء سجلت 

منها تونس هدفني.
واستعد املنتخب املصري جيدا 
ملواجهة الكاميرون مستفيدا من 
تأهله املبكر الى الدور ربع النهائي 
ما مكن مديره الفني شحاتة من 
إراح���ة 6 العبني أساس���يني في 

املباراة االخيرة امام بنني.
وميلك املنتخب املصري افضل 
خطي دف���اع )دخل مرماه هدف 
العاج(  الى جانب ساحل  واحد 
وهجوم )س���جل 7 اهداف( في 

البطولة.
وقال ش���حاتة »ندرك جيدا 
صعوبة املباراة، الكاميرون ترغب 

النفس مع تونس 2-2، علما بأنها 
حولت تخلفها امامها مرتني.

وتساوت الكاميرون وزامبيا 
والغابون في صدارة املجموعة 
الرابع���ة برصي���د 4 نقاط، ومت 
اللجوء الى االهداف املسجلة في 
املواجهات املباش���رة، فانتزعت 
زامبيا الصدارة لتس���جيلها 4 
اهداف امام الكاميرون )3 اهداف( 
وخرجت الغابون خالية الوفاض 
لتسجيلها هدفني فقط، االول في 
الكاميرون 1-0، والثاني  مرمى 

في مرمى زامبيا )2-1(.
وعانى لوغوين من االخطاء 
الدفاعية وحتديدا من املخضرم 
ريغوبرت سونغ، باالضافة الى 
الثاني جيرميي  بطء املخضرم 
جنيت���اب، وهو م���ا اضطر الى 

االمرين للتأه���ل وتدين به الى 
االهداف الثالثة التي سجلتها في 
مرمى زامبيا )3-2( في اجلولة 
الثانية بعدما خسرت االولى امام 
الغابون 0-1، وتعادلت بش���ق 

بنتيجة واح���دة 2-0، اال دليل 
واض���ح عل���ى مدى اس���تعداد 
الفراعنة ملواجه���ة اي منتخب 
يعترض طريقهم اقله نحو املباراة 

النهائية.
وأبلى الفراعنة بالء حسنا حتى 
في ظل غياب قوتهم الهجومية 
الضاربة واملتمثلة في ابوتريكة 
ومحمد بركات وعمرو زكي بسبب 
االصابة، وأس���كت املدير الفني 
شحاتة منتقديه وبات بدوره في 
طريقه الى حتقيق اجناز تاريخي 
بالتتوي���ج للم���رة الثالثة على 
التوالي ومعادلة اجناز مدرب غانا 
شارلز غيامفي الذي قاد منتخب 
بالده الى الظفر بها ثالث مرات 

اعوام 1963 و1965 و1982.
في املقابل، عانت الكاميرون 

هزائم في 22 مباراة جمعت بينهما 
حتى اآلن، ومن ثم حرمانهم من 
التتويج الثالث على التوالي، وهو 
اجناز غير مس���بوق في تاريخ 
النهائيات منذ النس���خة االولى 

عام 1957.
ولكن املنتخ���ب الكاميروني 
يدرك جيدا ان حتقيق هذا االجناز 
لن يكون س���هال، خصوصا في 
مواجه���ة منتخب اكد منذ بداية 
الى  انه جاء  النس���خة احلالية 
أنغوال من أجل الدفاع عن لقبيه 
األخيرين وتأكيد سيطرته القارية 
وتعويض خيبة امله الكبيرة في 
عدم التأهل ال���ى نهائيات كأس 
العالم، وما حتقيقه 3 انتصارات 
متتالية ومستحقة على كل من 
نيجيريا 3-1 وموزمبيق وبنني 

النس���خة احلالية بس���بب  في 
االصابة.

الى  الكاميرون  كما تس���عى 
وقف التف���وق املصري عليهم، 
ألن الفراعنة تغلبوا عليهم ايضا 
1-0 في تصفيات مونديال 2006، 
باالضافة الى ايقاف الرقم القياسي 
للمنتخب املصري في الس���جل 
اخلالي من اخلسارة في البطولة 
االفريقية وال���ذي وصل الى 16 
مباراة كان���ت بدايتها بالتعادل 
مع االس���ود غير املروضة 0-0 
ف���ي اجلولة الثالثة االخيرة من 
الدور االول لنسخة تونس 2004، 
وتقليص الفارق بني املنتخبني في 
املواجهات  عدد االنتصارات في 
املباشرة، حيث يتفوق املنتخب 
املصري ب� 10 انتصارات مقابل 5 

سيكون ملعب »اومباكا بايرو 
دي نوسا سينيورا دا غراسا« في 
بنغيال اليوم مسرحا لقمة ثأرية 
الكاميرون الوصيفة  نارية بني 
ومصر بطلة النسختني االخيرتني 

ضمن الدور ربع النهائي.
وتسعى الكاميرون، الساعية 
الى لقبها اخلامس في التاريخ بعد 
اعوام 1984 و1988 و2000 و2002، 
الى ضرب أكثر من عصفور بحجر 
الثأر  واحد، وستكون أولويتها 
م���ن الفراعنة الذي���ن »أذاقوهم 
املر« في النسخة املاضية عندما 
تغلبوا عليهم مرتني: االولى في 
املباراة االفتتاحية 4-2، والثانية 
في املباراة النهائية بهدف محمد 
ابوتريك���ة أحد اب���رز الغائبني 
عن صف���وف املنتخب املصري 

منع المصريين من حضور 
تدريبات الكاميرون

مدرب زامبيا يغازل 
االتحاد النيجيري

منع االحتاد الكاميروني لكرة 
ام����س االول الصحافيني  الق����دم 
واملصورين املصريني من حضور 
تدريبات منتخب بالده استعدادا 
الي����وم في  الفراعن����ة  ملواجه����ة 

بنغيال.
وافاد مصور وكالة الصحافة 
الذي منع من دخول  الفرنس����ية 
ب����أن محاوالته  امللع����ب ايض����ا 
ومص����ور وكالة رويت����رز باءت 
بالفشل من اجل اقناع املسؤولني 
الكاميرونيني بأنهما ال عالقة لهما 
بوس����ائل اإلعالم احمللية وانهما 
ميثالن وكالتني دوليتني، مشيرا 
الى أن املس����ؤولني الكاميرونيني 
كانوا يتفحصون بطاقات اعتماد 
الصحافيني واملصورين ملنع دخول 
اي مصري تفاديا للتجسس على 
االس����ود غير املروضة بحس����ب 

احدهم.

ايرفي رينار  الفرنس����ي  يأمل 
مدرب منتخ����ب زامبيا في تولى 
تدري����ب أحد منتخب����ات أفريقيا 
الكبيرة عقب نهاية عقده مع فريقه 
احلال����ي في يولي����و املقبل، وقال 
رينارد في تصريحات نقلتها هيئة 
اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«: 
»لم ولن أخف����ي ما أريد حتقيقه، 

فأنا طموح إلى أقصى حد«.
وتاب����ع »أكدت قب����ل انطالق 
أنني أمتنى تدريب أحد  البطولة 
الكبي����رة في يوم من  املنتخبات 
األيام، فمازلت صغير وال أخشى 
أي شيء«، وأثر عامل اللغة على 
اختيارات رينارد للمنتخبات التي 
ينوي تدريبها حيث يجيد املدرب 
اللغتني اإلجنليزية والفرنسية وال 
يجيد البرتغالية. واختتم رينارد 
حديثه مشددا على أنه لن يكون 
لديه أي مشاكل في حالة عدم جتديد 

تعاقده مع االحتاد الزامبي.

حسن: الكأس أهم من األلقاب

لوغوين: الكاميرون ستكون خطيرة

ق���ال قائد املنتخب املصري أحمد حس���ن ان »حتطيم الرقم 
القياس���ي في عدد املباريات الدولية اجناز رائع وشرف كبير 
جدا بالنسبة لي، لكن إحراز لقب البطولة القارية اهم بكثير من 
أي القاب شخصية ألننا سنظفر به للمرة الثالثة على التوالي 

وبالتالي سيكون إجنازا غير مسبوق«.
واضاف »أعتقد أننا وجهنا رس���الة ال���ى جميع املنتخبات 

املشاركة في البطولة مفادها بأن هدفنا هو احراز اللقب«.
وأعرب حس���ن عن امله في ان يكون في قمة مس���تواه امام 
الكاميرون، وقال »ما دام باس���تطاعتي املش���اركة مع املنتخب 

فسأبذل كل ما في وسعي من أجل ذلك«.
وكان احمد حسن حطم رقما قياسيا آخر حلسام حسن في 
البطولة من خالل مش���اركته فيها للمرة الثامنة فانفرد بالرقم 
القياس���ي في عدد املش���اركات الذي كان يحمله بالتساوي مع 

حسام حسن وحارس املرمى العاجي االن غوامينيه.
وكان احمد حسن ساهم بشكل كبير في تتويج منتخب بالده 
باللقب القاري للمرة اخلامس���ة عام 2006 بتسجيله 4 اهداف 
وتتويجه افضل العب في البطولة، وتألق ايضا في النس���خة 
االخيرة في غانا وقاده الى احراز اللقب بيد ان لقب افضل العب 

كان من نصيب مواطنه حسني عبد ربه.
وتوج حسن باللقب القاري ايضا عام 1998 في بوركينا فاسو، 
ويطمح الى لقب رابع في مسيرته على غرار حارس املرمى عصام 

احلضري في اجناز غير مسبوق على الصعيد القاري.

أكد مدرب الكاميرون الفرنسي بول لوغوين ان فريقه »سيكون 
خطيرا امام املنتخب املصري«، مضيفا »ان خبرة العبيه وجناحهم 
ف���ي العودة في نتائج املباريات ام���ام زامبيا وتونس، دليل على 
قوة هذا املنتخب وقدرته عل���ى حتقيق النتائج االيجابية في كل 

مباراة«.
وقال لوغوي���ن: »جتديد دماء املنتخب امر طبيعي وضروري، 
دوري هو اتخ���اذ القرارات التي يراها البعض صعبة لكنها تبدو 
لي صائبة وفي صالح املنتخب الكاميروني«، مضيفا »يجب اشراك 
الالعب���ني الذين ال يتمتعون بخبرة كبي���رة ولم يلعبوا مباريات 
دولية كثيرة، يجب ان نكون جريئني في تصرفاتنا حتى ال نندم 
فيم���ا بعد. كل هذه التبديالت متكنني م���ن االعداد بطريقة جيدة 
للموندي���ال ومن تقييم اداء الالعبني وتش���كيل منتخب قوي. لم 

أستبعد اي العب لكنني أرصد اجلميع«.
بدوره، قال مهاجم انتر ميالن االيطالي وقائد املنتخب الكاميروني 
صامويل ايتو »تغلبت علينا مصر قبل عامني مرتني مبا فيها املباراة 
النهائية، واآلن حان الوقت لنتغلب عليها«، مضيفا »املنتخب املصري 
رائع، لكن يجب ان نستعد جيدا ملواجهته واملجازفة للتغلب عليه 

ألننا نطمح الى الذهاب ابعد من الدور ربع النهائي«.
من جهته، قال سونغ ان »املباراة ستكون قوية«، مضيفا »اعرف 
ان الشعب الكاميروني يتوقع منا الكثير، لكن يجب ان نتعلم أنه 

في كرة القدم ال ميكن الفوز في جميع املباريات«.

الكاميرونمصر
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نيجيريا تسعى لكبح جماح زامبيا ومواصلة المشوار

غانا تبّخر حلم أنغوال
وتبلغ نصف النهائي

2 - 1 ف����ي املب����اراة النهائية عام 
1994 ف����ي تونس. وقدمت زامبيا 
عروض����ا رائعة حتى اآلن بقيادة 
مدربها الفرنس����ي هيرفيه رينار 
الذي اكد ان هدف فريقه هو التأهل 
الى الدور نص����ف النهائي، وقال 
»سيكون هدفنا بلوغ الدور نصف 

النهائي«.
وأضاف »عندما جئنا الى أنغوال 
قلنا اننا سنبلغ الدور ربع النهائي، 
فس����خر منا اجلميع، واكدنا اننا 
كنا على حق وسنواصل عروضنا 
اجليدة من اجل بلوغ دور االربعة«. 
يذكر ان رين����ار بلغ دور االربعة 
في النس����خة االخيرة عندما كان 
مساعدا ملدرب غانا مواطنه كلود 
لوروا )مدرب منتخب عمان حاليا(، 
وحلت غانا ثالث����ة بفوزها على 

ساحل العاج.

ويعقد املنتخب النيجيري آماال 
كبيرة على العب وسط تشلسي 
االجنليزي جون ميكل اوبي الذي 
فرض نفسه حتى اآلن افضل العب 
في البطولة في صفوف »النسور 
املمتازة«، الى جانب عودة املهاجم 
اوبافيمي مارتين����ز من االصابة 
ايڤرت����ون االجنليزي  ومهاج����م 
ياكوبو اييغبيني. ويلعب املنتخب 
النيجيري دورا فاعال في البطولة 
القارية، وهو بل����غ الدور نصف 
النهائي 12 مرة في 14 مشاركة له 
فيها حتى اآلن ولم يخرج من الدور 
االول سوى مرتني ومن الدور ربع 
النهائي م����رة واحدة. في املقابل، 
تعتب����ر املباراة ثأرية بالنس����بة 
الى زامبيا ألن نيجيريا حرمتها 
من التتويج باللقب القاري االول 
في تاريخها عندما تغلبت عليها 

وذلك يعني أننا سنذهب بعيدا في 
هذه البطولة«.

وتابع »نح����ن مصرون على 
خوض مباراة اليوم بجدية كبيرة 
وتقدمي افضل ما لدينا لنضمن الفوز 

والتأهل الى نصف النهائي«.

تعدو كونها مجرد مباراة كرة قدم 
فقط وبطبيعة احلال س����نحاول 
الفوز فيها. معنوياتنا اآلن عالية 
وس����نعمل عل����ى اس����تغالل هذا 

العامل«.
وتابع »االم����ور مختلفة كليا 
عن الدور االول اآلن، صحيح اننا 
عانينا للتأهل لكن الفوز االخير 
على موزمبيق اعطى الالعبني دفعا 
معنويا كبيرا وحفزهم على حتقيق 

االفضل«.
واعرب قائد نيجيريا املخضرم 
نوانكوو كانو ال����ذي تعافى من 
االصاب����ة التي تع����رض لها في 
املباراة االول����ى امام مصر عندما 
دخل احتياطي����ا، عن امله في ان 
يواصل منتخب بالده مشواره في 
العرس القاري، وقال »صحيح اننا 
افلتنا من اخلروج من الدور االول 

تدق ساعة احلقيقة اليوم امام 
النيجيري عندما يالقي  املنتخب 
زامبيا في لوبانغو في الدور ربع 

النهائي.
املباراة اهمية كبيرة  تكتسي 
بالنسبة الى املنتخب النيجيري 
الساعي الى مواصلة مشواره نحو 
احراز اللقب الثالث في تاريخه بعد 
عام����ي 1980 و1994، والى مدربه 
ش����عيبو امودو الذي يدرك جيدا 
ان الفش����ل في بلوغ دور االربعة 
يعني اقالته من منصبه وحرمانه 
املمتازة« في  من قيادة »النسور 
نهائي����ات كأس العال����م الصيف 
املقبل، علما أنه صانع تأهلها الى 
العرس العاملي ولم يخسر املنتخب 
سوى مباراة رسمية واحدة حتت 
اشرافه. واكد امودو »مباراتنا مع 
زامبيا س����تكون مثيرة، لكنها ال 

بخرت غان���ا حلم أنغوال 
وبلغت الدور نصف النهائي 
بفوزها عليها 1-0 مساء أمس 
على ملعب 11 نوفمبر في لواندا 
أمام 50 ألف متفرج تقدمهم 
الرئيس األنغول���ي جوزيه 
ادواردو دوس سانتوس في 
الدور ربع النهائي، وس���جل 
املباراة  اسامواه جيان هدف 
الوحي���د ف���ي الدقيق���ة 16، 
وتلتقي غانا في الدور املقبل 
م���ع نيجيريا أو زاميا اللتني 
تلعبان اليوم في لوبنانغو، 
وكان���ت انغوال متني النفس 
النهائي  الدور نصف  ببلوغ 
للمرة األولى في تاريخها لكنها 
الثانية على  فش���لت للمرة 
التوالي بعد األولى في النسخة 
األخيرة في غانا بالذات عندما 
خسرت أمام مصر 1-2، علما 

بأنها تش���ارك في النهائيات 
للمرة اخلامسة بعد أعوام 1996 

و1998 و2006 و2008.
وس���قت غانا أنغوال من 
الكأس الت���ي تذوقتها عندما 
النسخة األخيرة  استضافت 
حي���ث خرجت م���ن نصف 
الكاميرون،  النهائي على يد 
وهي املرة احلادية عشرة التي 
تبلغ فيها غانا الدور نصف 
النهائي بعد أعوام 1963 و1965 
و1978 و1982 عندما توجت 
باللقب و1968 و1970 و1992 
عندما حلت وصيفة و2008 
عندم���ا حلت ثالث���ة و1994 
و1996 عندم���ا حلت رابعة، 
وهو الفوز الثالث لغانا على 
أنغوال في 6 مباريات جمعت 
بينهما حتى اآلن مقابل خسارة 

مهاجم غانا اسامواه جيان مير بالكرة من مدافع أنغوال مابينا  )أ.ف.پ(واحدة وتعادلني.


