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 مصر والجزائر.. »أنا في انتظارك«
 الفراعنة افترسوا األسود بأنياب أحمد وأداء »حسن«  

سعدان: واجهنا منتخباً عمالقاً»محاربو الصحراء« اغتالوا أحالم »أفيال« ساحل العاج

الشاوشي جاهز لنصف النهائي

الصحف الجزائرية تتغنى بـ »إنجاز المحاربين«

خيبة كبيرة لدروغبا

أعرب املدير الفني للمنتخب اجلزائري رابح سعدان 
عن سعادته الكبيرة بعد تأهل فريقه إلى الدور نصف 
النهائي. وقال سعدان في تصريح لإلذاعة اجلزائرية 
»واجهنا منتخبا عمالقا، لكن أقول إننا كنا أحس���ن 
منه بكثير في كل النواحي، وأداؤنا كان ممتازا وثمرة 
املعس���كر الذي أقمناه في جنوب فرنس���ا«. وأضاف 
»صحيح أننا لم ندخل في املباراة وبدا االرتباك واضحا 

على الالعبني خالل الشوط األول، كما أن أرضية امليدان 
كانت نقطة سوداء إال أنني قمت بتصحيح األوضاع 
في فترة ما بني الشوطني وأعطيت تعليمات لالعبني 
الذين طبقوها بحذافيرها«. وتابع سعدان »اعتقد انه 
بعد هذا األداء املميز أظن أننا سنعبر الطريق إلى أبعد 
احلدود في هذه البطولة التي تبقى محطة حتضيرية 

مهمة ملونديال جنوب أفريقيا«.

أكد طبيب املنتخب اجلزائري 
أمس ان حارس مرمى وفاق سطيف 
فوزي الشاوشي في صحة جيدة 
وجاهز للمشاركة في الدور نصف 
النهائي اخلميس املقبل. وأضاف 
ف����ي تصريح لوكال����ة الصحافة 
الفرنسية »الشاوشي في صحة 
جيدة وس����يكون جاهزا خلوض 
الدور نصف النهائي. كل ما في االمر 

الشاوشي شعر بتجدد االالم  ان 
في ظهره ونقلناه الى املستشفى 
الفحوصات حيث  الجراء بعض 
تبني انها مجرد آالم سيتخلص منها 

في االيام القليلة املقبلة«.
وتابع »عانى الشاوش����ي من 
االالم نفسها قبل مواجهة ساحل 
العاج لكنه شارك في املباراة وابلى 
بالء حس����نا، انه االن في صحة 

جيدة وسيش����ارك في تدريبات 
املنتخب«.

واكد ان اصابة العب الوسط 
كرمي زياني لم تتحدد بعد، وقال 
»ننتظر نتائج الفحوصات لتحديد 
نوعية االصابة ونتمنى ان تكون 
خفيفة حتى يخوض الدور نصف 
النهائ����ي الن املنتخب في حاجة 

ماسة الى خدماته«.

 حيت الصحف اجلزائرية الصادرة امس االجناز 
البطولي ملنتخب بالدها بتأهل����ه الى الدور نصف 

النهائي.
 وعنونت صحيفة »ليبيرتيه« الصادرة بالفرنسية 
مقالها »اخلضر أعادوا إيقاد الش����علة«، فيما كتبت 
صحيفة الوطن »فوز بطولي« عقب انتصار اجلزائر 
على س����احل العاج التي كانت مرشحة فوق العادة 
إلحراز اللقب.  وتابعت الوطن »اخلضر كانوا رائعني«، 
مشيرة الى ان هذا الفوز »سيبقى خالدا في تاريخ كرة 
القدم اجلزائرية«.  وذهبت صحيفة »اجليري نيوز« 
الى ابعد من ذلك وكتبت في صدر صفحتها االولى 
»االجناز«، مضيفة انه »اجناز رائع لثعالب الصحراء 

الذين آمنوا بحظوظهم في حتقيق الفوز حتى اللحظة 
االخيرة«.  من جهتها، أكدت صحيفة »الشروق« ان 
»اخلضر قدموا مباراة بطولية سواء على املستوى 
البدني او الفني بقيادة املدرب رابح س����عدان«.  أما 
صحيفة »وهران« فاعتبرت ان املنتخبني اجلزائري 
والعاجي أكدا أحقيتهما بالتأهل الى املونديال، مشيرة 

الى »جودة صفوف املنتخب العاجي«.
 وأضاف����ت ان »مفتاح جن����اح رفاق كرمي زياني 
هي روح اجلماعة التي تؤكد قوتهم، خصوصا في 
اللحظات الصعبة. عل����ى الرغم من تخلفهم بهدف 
منذ الدقيقة الرابعة لم يستس����لموا، وأكثر من ذلك 

كانوا أبطاال«.

قال جنم تشلسي االجنليزي ديدييه دروغبا الذي 
خاض مباراته األخيرة في الكأس القارية »انها مأساة 
بالنظر الى النتيجة التي هزمنا بها وكذلك الطريقة 
الت����ي لعبنا بها، وخيبة امل كبيرة الننا كنا نتطلع 
الى الفوز باللقب ملداواة جراح الش����عب العاجي«، 
مضيفا »كل املؤشرات كانت تدل على اننا سنعوض 
فشلنا في النسختني االخيرتني لكن اجلزائر فعلتها 

هذه املرة«.

 وأضاف »ال أدري ماذا حصل، بدأنا املباراة بطريقة 
جيدة وافتتحنا التس����جيل مبكرا، كما أننا كنا على 
بعد دقيقة واحدة من حس����م النتيجة في صاحلنا 
2-1، لكننا أرغمنا على التعادل. كل شيء كان ضدنا 
حتى احلكم ألغى لنا هدفا صحيحا بداعي التسلل. 
فكيف س����نفوز؟« في اش����ارة الى الهدف امللغى في 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الش����وط 

االضافي الثاني.

فرحة جنونية لالعبي اجلزائر              )أ.ف.پ(

الكاميروني بادميو هنري يحاول إيقاف أحمد حسن 

)رويترز(العبيو مصر يسجدون شاكرين اهلل  بفوزهم على الكاميرون

الدور نصف  بلغت اجلزائ����ر 
النهائي بفوزها على ساحل العاج 
3-2 بعد التمديد )الوقت االصلي 
2-2( ام����س االول في كابيندا في 
النهائي. وسجل كرمي  الدور ربع 
مطمور )40( ومجيد بوقرة )92( 
وعامر بوعزة )93( اهداف اجلزائر، 
وسالومون كالو )4( وعبد القادر 

كيتا )89( هدفي ساحل العاج.
التي تتأهل  املرة االولى  وهي 
فيها اجلزائ����ر الى نصف النهائي 
منذ 20 عاما بعد ان حققت فوزها 
السادس على ساحل العاج مقابل 6 
هزائم و7 تعادالت. وقدمت اجلزائر 
افضل ع����رض لها ف����ي البطولة 
وظه����رت مبظهر املنتخب املتأهل 
الى نهائي����ات املونديال وتفوقت 
على س����احل العاج على مدى 100 
دقيقة بعد ان حتررت من اخلوف 
واالرتب����اك اللذين ميزا اداءها في 
ثلث الس����اعة االول خصوصا في 
اخلط اخللفي. وش����هدت الدقائق 
الثالث االول����ى مدا عاجيا باجتاه 
مرمى فوزي الشاوشي بينما تعني 
على خط دفاع اجلزائر ابعاد خطر 
الك����رات عن منطقته����م، واعلنت 
الدقيقة الرابعة الهدف االول بعد 
لعبة مشتركة بني سالومون كالو 
وديدييه دروغبا وديدييه زوكورا 
الذي حاول التمرير الى االول في 
اجلهة اليمن����ى فارتدت الكرة من 
املدافع رفيق حليش حاول زوكورا 
في املرة ثانية تسديدها فارتطمت 
باملدافع عنتر يحيى وحتولت الى 
كالو غير املراقب وضعها االخير 
بس����هولة على ميني الشاوش����ي 
)4(. ووص����ل املنتخب اجلزائري 
الى منطقة منافسه الول مرة في 
الدقيقة 20 بعدما جنح كرمي زياني 
في اجلهة اليس����رى وحصل على 
ركنية نفذها بنفسه فاخرجها عنتر 
يحيى الذي شارك الول مرة بعيدا 
عن املرمى، وسدد زياني اول كرة 
على مرمى بوبكر باري علت املقص 

االيسر )22(.
وارتد اخلوف الى ساحة »الفيلة« 
العاجيني، وحصلت اجلزائر على 
ركنية حولها يايا توريه الى ركنية 
اخرى لم تثمر وارتدت الكرة نحو 
املنطقة اجلزائرية فخطفها مجيد 
بوقرة وارسلها باجتاه كرمي مطمور 
الذي موه بني ثالثة مدافعني وسددها 

بقوة على ميني باري مدركا التعادل 
.)40(

وفوت غزال فرصة مناس����بة 
الضافة الهدف الثاني ومنح التقدم 
للجزائر ف����ي الوقت بدل الضائع 
بعدما تسرع في التسديد رغم عدم 

وجود اي دافع يرغمه على ذلك.
وفي مس����تهل الشوط الثاني، 
بدا االرتباك اليزال مسيطرا على 
الدفاع العاج����ي، وخطف مطمور 
الكرة وه����م بالتس����ديد فتدخل 
سليمان بامبا واخرجها الى ركنية 
في الوقت املناسب )46(، رد عليها 
العاجي����ون بركنية ايضا ثم ابعد 
بوقرة كرة خطرة من امام املرمى 
اجلزائ����ري )48(. وضاعت على 
اجلزائ����ر فرصة جديدة حلس����م 

النتيج����ة بعد عرضي����ة من نادر 
بلحاج من اجلهة اليسرى الى باب 
املرمى تابعها مطمور وغزال مرتني 
وارتدت من الدفاع )70(، ومرت كرة 
خطرة بجانب القائم االمين ملرمى 
الشاوشي )78(، واضاع جيرفيه 
ياو كواسي »جيرفينيو« فرصة 
الفوز بعد انفراد تام بالشاوشي قبل 
ان يسدد برعونة بعيدا عن املرمى 
)84(.  واض����اف عبد القادر كيتا 
بديل كالو الهدف الثاني بتسديدة 
يسارية مباغتة من 26 مترا فأصابت 
الكرة املقص االمين وحتولت الى 

الشباك )89(.
ولم يستسلم املنتخب اجلزائري 
وانطلق العبوه جميعا الى الهجوم، 
ورفع زياني كرة من اجلهة اليسرى 

فوصلت ال����ى املدافع بوقرة غير 
املراقب اسكنها برأسه الشباك على 
يسار باري مدركا التعادل الثاني 
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 

الضائع )92(.
وخاض املنتخبان وقتا اضافيا 
وسجل اجلزائريون هدف احلسم 
الثاني  الثالث بنفس س����يناريو 
بعرضية عالية استقبلها بديل مراد 
مغني عامر بوعزة الذي دخل في 
الوقت االضافي برأسه وحولها دون 

رقابة على يسار باري )93(.
واطلق دروغب����ا قذيفة تألق 
الشاوشي في صدها وارمتى عليها 
ثاني����ة )99(، وخط����ف احلارس 
اجلزائري كرة خطرة من امام قدمي 
كيتا )100(، وفوت غزل فرصتني 

مناسبتني للتسجيل حيث بدا منهكا 
من التعب فلم يستطع املتابعة )106 
و107(، واضاع جمال عبدون بديل 
كرمي زياني فرص����ة ثالثة )108( 
اتبعها حس����ن يبدا برابعة )109( 

والالعب نفسه بخامسة )110(.
واستسلم اجلزائريون للتعب 
فصارت حتركاتهم ثقيلة في ارض 
العاج  امللعب، وحصلت س����احل 
على فرصة للتسجيل لكن بامبا 
اطاح بالكرة واحلارس الشاوشي 
مرميا عل����ى االرض اثر دفع من 
دروغب����ا )111(، وكاد االخير يأتي 
الدقيقة االخيرة  اي بالتعادل في 
لكن بوقرة تعملق وابعد اخلطر 
)120(، وسجل كيتا هدفا الغي بداعي 

التسلل )2+120(.

ضرب املنتخب املصري حامل لقب النس����ختني األخيرتني موعدا 
مع نظيره اجلزائري في الدور نصف النهائي بعدما أكد تفوقه على 
الكاميرون وصيفه في النسخة االخيرة عندما تغلب عليه 3-1 على 
ملعب »اومباكا بايرو دي نوسا سينيورا دا غراسا« في بنغيال ضمن 
الدور ربع النهائي لنهائيات كأس األمم األفريقية لكرة القدم املقامة 

حاليا في أنغوال.
سجل أحمد حسن )37 و95( ومحمد ناجي جدو )92( اهداف مصر، 

وأحمد حسن )26 خطأ في مرمى منتخب بالده( هدف الكاميرون.
وسيش����هد امللعب ذاته اخلميس املقبل القمة املنتظرة بني مصر 
واجلزائر وهي مواجهة ستعيد الى األذهان مواجهتيهما في نوفمبر 
املاضي عندما فاز الفراعنة 2-0 في القاهرة في اجلولة األخيرة من 
تصفيات املونديال وفرضوا مباراة فاصلة أقيمت في السودان وحسمتها 

اجلزائر في مصلحتها بهدف وحيد للمدافع عنتر يحيى.
وفرض القائد احمد حسن نفسه جنما للمباراة دون منازع ألنه 
لفت األنظار منذ بدايتها حيث حطم الرقم القياسي في عدد املباريات 
الدولية الذي كان بحوزة مواطنه حس����ام حسن املدير الفني لنادي 
الزمالك حيث خاض اليوم مباراته ال� 170، ثم منح التقدم للكاميرون 
باخلطأ داخل مرماه، ثم عوض بهدفني رائعني رفع بهما رصيده الى 
3 اهداف في صدارة الئحة الهدافني الى جانب فالڤيو امادو )انغوال( 

وسيدو كيتا )مالي(.
وش����هدت الدقائق ال� 20 االولى حذرا كبيرا من املنتخبني اللذين 
حاول كل منهما جس نبض اآلخر وفرض سيطرته على وسط امللعب 
فغابت احملاوالت الهجومية حتى افتتحت الكاميرون التسجيل من ركلة 

ركنية حيث اندفعت مصر بحثا عن التعادل وجنحت في مسعاها.
وكانت األفضلية مصرية في بداية الشوط الثاني وسنحت امام 
مهاجميها 3 فرص حقيقية للتسجيل اهدروها برعونة، قبل ان تنتفض 
الكاميرون في الدقائق االخيرة لكن دون جدوى، ليحتكم املنتخبان 

الى الشوطني اإلضافيني وكانت الكلمة االخيرة للفراعنة.
ولعبت مصر بتش����كيلتها الكاملة وحرص مديرها الفني حسن 
شحاتة على تعزيز خطي الدفاع والوسط مع االعتماد على املهاجمني 

محمد زيدان وعماد متعب.
واجرى مدرب املنتخب الكاميروني، الفرنس����ي بول لوغوين 3 
تبديالت على التشكيلة التي تعادلت مع تونس 2-2، فعاد جيرميي 
جنيتاب على حساب جيل بينيا، وأشرك اشيل اميانا وهنري بيدميو 

مكان جان ماكون والندي نغيمو.
وكانت اول محاولة في الدقيقة 13 عندما سدد جيرميي جنيتاب 
كرة قوية من خارج املنطقة فوق املرمى، وردت مصر من ركلة حرة 
غير مباش����رة انبرى لها محمد زيدان وتابعها احمد احملمدي برأسه 

بعيدا عن اخلشبات الثالث )16(.
وجنحت الكاميرون في افتتاح التسجيل عندما انبرى اشيل اميانا 
الى ركلة ركنية حاول القائد احمد حسن ابعادها برأسه لكنه تابعها 

داخل مرمى منتخب بالده باخلطأ )26(.
وكاد عماد متعب يدرك التع����ادل بعد دقيقة واحدة عندما تلقى 
كرة طويلة من منتصف امللعب من حسن فانتبه الى خروج احلارس 
ادريس كاميني من عرينه فراوغه برأس����ه لك����ن الكرة خرجت عن 
امللعب. وكّفر حسن عن خطئه من تسديدة قوية بيمناه من 34 مترا 

سكنت الزاوية اليمنى للحارس كاميني )37(.
وأه����در عبدربه فرصة ذهبية ملنح التقدم للمنتخب املصري اثر 
تلقيه كرة عرضية من حس����ن داخل املنطقة لكنه لم يس����تغل عدم 

مراقبته ولعبها بتسرع برأسه بعيدا عن املرمى )43(.
وأنقذ احلضري مرماه من هدف محقق بتصديه ببراعة لتسديدة 

قوية الميانا من 20 مترا )45(.
وأنقذ كاميني مرماه من هدف محقق عندما تصدى لتسديدة قوية 

من زيدان من داخل املنطقة )50(.
وردت الكاميرون بتسديدة قوية جلورج ماجنيك من خارج املنطقة 
بعدما خطفها من عبدربه لكنها مرت بجوار القائم االيسر للحضري 
)56(، واخرى اليونغ اينوه فوق املرمى )60(، ثم تألق احلضري في 

التصدي لتسديدة قوية الميانا من خارج املنطقة )63(.
ودفع ش����حاتة بورقته الرابحة محمد ناجي ج����دو مكان زيدان 

.)67(
وس����دد جيرميي قذيفة من 35 مترا بني يدي احلضري )69(، ثم 

اخرى اليتو كان لها احلضري في املكان املناسب )79(.
وجنح جدو في منح التقدم ملصر عندما استغل كرة حاول جيرميي 

متريرها الى كاميني فسبق االخير اليها وتابعها داخل املرمى.
ووجه احمد حسن الضربة القاضية للكاميرون عندما انبرى لركلة 
حرة من 25 مترا ابعدها كاميني بيده وارتدت من العارضة الى داخل 

املرمى )95(، بيد ان االعادة اكدت ان الكرة لم تتجاوز خط املرمى.
وزادت محن الكاميرون في الشوط اإلضافي الثاني بطرد مدافعها 

اوريليان شيدجو العاقته جدو املنفرد )112(.


