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)أ.ف.پ( مشجعة مصرية تعبر عن فرحتها بالفوز على الكاميرون في القاهرة  

زيدان: لم أتمن مواجهة الجزائر

1000 جزائري إلى أنغوال 

أمودو: كنت قلقاً على سمعة نيجيريا

رينار يشتم صحافياً زامبياً

 قال مهاجم املنتخب املص����ري محمد زيدان إن 
مباراة فريقه مع املنتخب اجلزائري س����تكون مثل 
احلرب بالنسبة للفريقني. وأضاف مهاجم بوروسيا 
دورمتوند األملاني زيدان إنه لم يكن يتمنى مواجهة 
املنتخب اجلزائري في الدور قبل النهائي للبطولة. 
وأوضح »س����تكون املباراة مس����ألة حياة أو موت. 
ستكون كاحلرب بالنسبة للفريقني.. وبالنسبة لنا 
ستكون فرصة لنظهر للعالم أننا نستحق املشاركة 
في كأس العالم، وإذا تغلبنا عليهم ميكننا مشاهدة 

كأس العال����م بافتخار«. ونف����ى زيدان ما يتردد من 
جدل بشأن خوض املنتخب اجلزائري املباراة بدون 
أي ضغوط واقعة عليه. وقال »نحن الذين ال نعاني 
من أي ضغوط. نحن األبطال ومستوانا أفضل منهم. 

واجلميع سيشاهدون من هو الفريق األفضل«.
وأضاف »رمبا تكون أكثر املباريات قسوة في كل 
أنحاء العالم. إنها مثل حرب ولكنني قلت إنها متنحنا 
الفرصة لنظهر للعالم أننا الفريق األفضل وأننا كنا 

نستحق التأهل لنهائيات كأس العالم«.

 وضعت شركة اخلطوط اجلوية 
اجلزائرية مخططا لنقل 1000 مشجع 
إلى انغوال ملساندة منتخب بالدهم 
في الدور قبل النهائي.  وقال مصدر 
مسؤول بالش���ركة لوكالة األنباء 
األملانية ان الشركة قررت تسيير 
أربع رحالت )سعة كل رحلة 250 

ش���خصا( باجتاه مطار العاصمة 
االنغولية لواندا اليوم، مضيفا أن 
هؤالء املشجعني سيتم نقلهم إلى 
مدينة بانغيال في رحالت شارتر.  
وأشار املصدر الى ان الشركة أبقت 
على نفس سعر التذكرة احملدد قبل 
بداية البطولة، واملقدر ب� 600 يورو.  

وكانت ش���ركة اخلطوط اجلوية 
اجلزائرية تتوقع نقل 3500 مشجع، 
على األقل، إلى انغوال ملتابعة الدور 
األول من البطولة قبل أن تكتفي 
برحلة واحدة فقط بسبب ضعف 
اإلقبال، جراء ارتفاع تكاليف اإلقامة 

في لواندا.

أكد مدرب نيجيريا شعيبو أمودو انه كان قلقا 
على سمعة منتخب بالده أكثر من قلقه على منصبه 

عقب مواجهة زامبيا في الدور ربع النهائي.
وق���ال أمودو الذي كان مهددا باإلقالة في حال 
عدم جناحه في قيادة النسور املمتازة الى نصف 
النهائي: »كنت قلقا على سمعة املنتخب النيجيري 
أكثر من قلقي على منصبي. لن يكون األمر جيدا 
في حال توقفت مسيرة املنتخب النيجيري مرة 

اخرى في الدور ربع النهائي على غرار نسخة غانا 
2008، كان يجب علينا تخطي هذا احلاجز الن زامبيا 
منتخب جيد جدا ويدافع ويهاجم بجميع العبيه«. 
أما مدرب زامبيا الفرنسي هيرفيه رينار، فقال »هذا 
املساء لم نخسر امام فريق رائع لكن امام نيجيريا 
التي تعتبر منتخبا قويا تأهل الى نهائيات كأس 
العالم. انا فخور بالعبي فريقي وأهنئ نيجيريا 

وأمتنى لها الفوز في نصف النهائي«.

هدد مدرب زامبيا الفرنس����ي 
هيرفيه رين����ار صحافيا زامبيا 
وشتمه في املؤمتر الصحافي عقب 
املباراة التي خسرها فريقه امام 
نيجيريا 4 � 5 بركالت الترجيح 
)الوقت����ان االصلي واالضافي 0 � 
0( ف����ي لوبانغو ف����ي الدور ربع 

النهائي.
وتوجه رين����ار بألفاظ نابية 
جت����اه الصحاف����ي قائ����ال: »أنت 
شخص مقرف. أنت الزامبي الوحيد 

السعيد مبا حصل هذا املساء أنا 
في انتظارك بعد املؤمتر الصحافي 
لنتقابل وجه����ا لوجه، تعال الى 
مقابلتي بعد هذا املؤمتر اذا كانت 
لديك )...( أنا في انتظارك استدعوا 
رجال األمن قب����ل ان يغادر هذه 

الصالة«.
وكاد رين����ار يوجه لكمة الى 
الصحافي الزامبي الذي كان يجلس 
في الصف األول على بعد متر واحد 
من املنصة، قبل ان يغادر مكانه 

ليجلس ف����ي اخللف بينما التزم 
الصمت طيلة مدة احلادث.

ويعم����ل الصحاف����ي الزامبي 
واس����مه كالوميانا كالوميانا في 

صحيفة »ذي بوست«.
وكان رينار أكد في وقت سابق 
لوكالة الصحافة الفرنس����ية انه 
غاضب جدا من هذه الصحيفة التي 
تنتقد »كل يوم املنتخب الزامبي 
ومدربه من أجل بيع الورق )الربح 

املادي(«.

مغامرة زامبيا تنتهي أمام نيجيريا

أنهى حارس مرمى نيجيريا فينسنت 
اينياما مغامرة زامبيا عندما قاد منتخب 
بالده الى نص���ف النهائي بالفوز عليها 
5-4 بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقتني 
االصلي واالضافي بالتعادل السلبي امس 
االول على ملعب »توندافاال ابايرو شيوكو« 

في لوبانغو في الدور ربع النهائي.
وتلتقي نيجيريا في الدور املقبل غدا 
في لواندا مع غان���ا التي كانت تغلبت 
على انغوال املضيفة 1-0 االحد املاضي 

في لواندا.
وتألق اينياما ف���ي املباراة بتصديه 
ألكثر من فرصة حقيقية لزامبيا، وتابع 
تألقه في ركالت الترجيح عندما تصدى 
لركلة توماس نيرييندا وس���جل ركلة 

الترجيح االخيرة.
وأنقذ اينياما رأس مدربه ش���عيبو 
امودو من االقالة ألن االخير كان مهددا 
من قبل االحتاد النيجيري بضرورة بلوغ 

دور االربعة لالستمرار في منصبه.
وكانت زامبيا صاحب���ة االفضلية، 
خصوصا في الشوط الثاني والشوطني 
االضافيني وكان بإمكانها حسم نتيجة 
املباراة قبل ركالت الترجيح، لكن تألق 

اينياما حال دون ذلك.
ولم ترق املباراة الى املستوى وغابت 
الفرص احلقيقية للتسجيل باستثناء ما 
ندر حيث تبادال املنتخبان السيطرة على 
املجريات لكن دون خطورة مع افضلية 
لزامبيا في النص���ف الثاني من املباراة 
والشوطني االضافيني لكن دون جدوى.

وكانت اول محاولة باجتاه احد املرميني 
تسديدة ديكسون ايتوهو كرة قوية من 
20 مترا تصدى لها احل���ارس الزامبي 

كينيدي مويني )15(.
وأنقذ مويني مرماه من هدف محقق 
عندما ابعد تس���ديدة قوية جلون اوبي 

ميكل من خارج املنطقة )31(.

وأهدر جيمس تشامانغا فرصة افتتاح 
التسجيل لزامبيا عندما تلقى كرة عرضية 
من اميانويل مبوال امام املرمى لكنه سددها 

بعيدا عن املرمى )42(.
وكانت زامبيا صاحبة االفضلية في 
الشوط الثاني وجربت حظها من تسديدات 
بعيدة املدى لقائدها كاتونغو وتشامانغا 
اخطرها ل���الول من 25 مترا تصدى لها 

فينسنت اينياما )48(.
وأبعد املدافع النيجيري محمد يوسف 
الكرة من باب املرمى اثر رأسية هيوندي 
بعد ركلة ركنية )65(، وارتدت نيجيريا 
مهاجمة وتلق���ى ياكوبو كرة على طبق 
من ذهب داخل املنطقة فهيأها لنفس���ه 
على صدره وسددها بجوار القائم االمين 

ملويني من مسافة قريبة )66(.
ودف���ع ش���عيبو ام���ودو مبهاج���م 
فولفسبورغ االملاني اوبافيمي مارتينز 

مكان ياكوبو )70(.

وتدخل محمد يوسف مرة اخرى إلبعاد 
تسديدة مولينغا من مسافة قريبة من 

باب املرمى )71(.
وكاد اميانويل مايوكا، بديل تشامانغا، 
يوجه ضربة قاضية الى نيجيريا عندما 
تلقى كرة من ركلة ركنية تابعها برأسه 
ف���وق العارض���ة بس���نتمترات قليلة 

.)90(
وكاد مارتينز مينح التقدم لنيجيريا 
مطلع الشوط االضافي االول عندما تلقى 
كرة داخل املنطقة فسددها بيمناه بجوار 

القائم االيسر.
وتلق���ى ابام اونييكاتش���ي البطاقة 
الصفراء الثانية وبالتالي طرده احلكم 
املصري عصام عبد الفتاح لتكمل نيجيريا 

املباراة بعشرة العبني )107(.
وأنقذ اينياما مرماه ببراعة من هدف 
محقق عندما أبعد تسديدة قوية لويليام 

جنوفو الى ركنية )110(.

األقدار السعيدة تقود الفراعنة لمواجهة الجزائر
مصر والجزائر تدعوان للتعامل الحكيم

زاهر: مواجهة بين األشقاء 

»الجامعة« لضرورة تجاوز أي خالف 

 حسن: سعادتي ال توصف

صرح املتحدث الرسمي باسم وزارة اخلارجية املصرية السفير 
حسام زكي بأن اتصاال هاتفيا جرى امس بني أحمد أبو الغيط وزير 
اخلارجية ونظيره اجلزائري مراد مدلسي. وقال ان الوزيرين أكدا 
خالل االتصال على أهمية التعامل احلكيم مع املباراة التي س���تقام 

بني منتخبي البلدين غدا اخلميس.

 قال رئيس االحتاد املصري لكرة القدم سمير زاهر في أعقاب فوز 
منتخب بالده على نظيره الكاميروني إن مباراة املنتخب املصري 
أمام نظيره اجلزائري في نصف النهائي غدا ال تتعدى كونها مباراة 
كرة قدم بني شقيقني عربيني. وأوضح زاهر في تصريحات لإلذاعة 
املصرية أن هدف أحفاد الفراعنة هو التتويج بلقب البطولة وليس 
فقط الفوز في مباراة. وناش���د زاهر وسائل اإلعالم بالتروي في 
التعامل مع احلدث وعدم التطرق إلى أش���ياء مضت، مشددا على 

ضرورة مضي املباراة أمام اجلزائر في إطار عربي أخوي.

دعا رئيس مكتب االمني العام جلامعة الدول العربية هشام يوسف 
الى ضرورة استغالل مباراة مصر واجلزائر غدا اخلميس لتجاوز أي 
خالفات بني البلدين. وناشد يوسف في تصريحات صحافية اعضاء 
الفريقني الشقيقني اثبات ان أواصر الود والعالقات التاريخية بني البلدين 
أقوى من أن تنال منها أزمة عابرة مرحبا بالتوجهات اإلعالمية الهادفة 
لدى اجلانبني. واشار الى أن اخلطاب اإلعالمي العقالني واملوضوعي 

له دور أساسي في هذا املجال.

أكد قائد منتخب مصر احمد حسن ان سعادته ال توصف ببلوغ 
فريقه الدور نصف النهائي خصوصا انه حقق اجنازين شخصيني 
خالل املباراة من خالل انفراده بالرقم القياسي املصري لعدد املباريات 
الدولية التي خاضها )170 مباراة(، وتسجيله هدفني. وتفوق حسن 
على النجم السابق حسام حسن مبباراة واحدة ليصبح اكثر العب 
افريقي خوضا للمباريات الدولية ايضا وقال »سعادتي ال توصف، 
وأنا س���عيد جدا الن وجودي في صف���وف املنتخب يفيد الفريق 
وبالتالي ما زلت قادرا على العطاء«. وأضاف مازحا »انا س���عيد 
ايضا ألنني سجلت ثالثة اهداف في مباراتي الدولية ال� 170، واحدا 

خطأ في مرمى فريقي، واثنان في مرمى املنتخب املنافس«.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
ضحكت االقدار بقوة وسعادة 
ملنتخب مص���ر وقادته الى الدور 
نصف النهائ���ي، ويبدو ان املدير 
الفني ملنتخب مصر حسن شحاتة 
ورجاله كانوا يريدون سحب املباراة 
الى ضربات الترجيح، اعتمادا على 
مهارة احلارس عصام احلضري، 
ولكن ابتسمت له االقدار بقوة في 
الوقت االضاف���ي، فأحرز منتخب 
مصر هدف���ني، مبس���اعدة مدافع 
األس���ود جيرمي ومساعد احلكم، 
الذي احتسب هدفا لم يدخل املرمى، 
والنتيجة النهائية صعود منتخب 
مصر واجلزائر للدور نصف النهائي، 
وهو لقاء ل���ه محاذير كثيرة، ألن 
أحداث اخلرطوم لم تدخل بعد في 

ملفات النسيان.
وحول هذه املباراة، قال رئيس 
املجلس االعلى للرياضة م.حسن 
صقر ان مباراة مصر واجلزائر في 
الدور قبل النهائي ستمثل لقاء بني 
االشقاء، مشيرا في الوقت ذاته الى 
وجود تنس���يق موسع بني جهات 
مختلف���ة داخ���ل مصر م���ن اجل 
س���فر اجلماهير ملساندة املنتخب 

املصري.
وقال صقر »لقاء مصر واجلزائر 
سيكون بني فريقني شقيقني وبلدين 

عربيني«.
وأضاف بحزم »يجب غلق هذا 
امللف السابق نهائيا بشكل او بآخر« 
في إش���ارة منه إلى ملف املشاكل 
التي واكب���ت املباراة الفاصلة بني 
الفريق���ني في الس���ودان من اجل 
التأهل لكأس العالم وهي املباراة 
التي منحت اجلزائر بطاقة الترشح 

للمونديال.
وأكمل صقر الذي اكد س���فره 
شخصيا ملساندة الفريق في املباراة 
»في نهاية يوم اخلميس، سيكون 
هناك فريق عربي متأهال إلى النهائي 

وهذا هو األهم«.
من جهة اخ���رى، اكد صقر ان 
هناك تنس���يقا موسعا بني العديد 
من اجلهات داخ���ل مصر من اجل 
سفر اجلماهير الى انغوال ملساندة 

املنتخب في هذه املباراة الهامة.
وقال صقر »هناك تنسيق يتم بني 
الشركات الراعية ووزارة اخلارجية 
والسفارة االنغولية من اجل تسهيل 

مهمة سفر اجلماهير«.
وانهى صقر تصريحاته قائال 
»اجلماهير املس���افرة إلى اجنوال 

مباراتا الدور نصف النهائي 
اخلميس 28 - 1

7غانا � نيجيريا
10:30مصر � اجلزائر

ستس���افر فقط من اجل تشجيع 
فريقها وس���تتحلى بكامل الروح 
الرياضي���ة لتعك���س حض���ارة 

مصر«.
وعلى خالف م���ا وعد وصرح 
به، لم يكن يوم االثنني املاضي هو 
يوم االنتقام من املصريني ملصلحة 
الكاميرونيني حسبما صرح العب 
الوس���ط جيرمي ناجيت���اب قبل 

املباراة.
وكان جيرم���ي ق���د ق���ال في 
تصريحات نارية قبيل مباراة مصر 
والكاميرون في دور الثمانية، ان 
الكاميرونيني يحملون في قلوبهم 
الكثير جتاه املصريني الذين فعلوا 
ما ش���اءوا وتالعبوا بأس���ماء لها 

وزنها.
وف���ي الوقت ال���ذي توقع فيه 
اجلميع انتقام الكاميرون من مصر 
في مدينة بنغيال االنغولية، واقتراب 

األس���ود من حتقيق الثأر حسبما 
صرح معظم النجوم، فإذا بجيرمي 
يهدي الهدف الثاني ملنتخب مصر 
ويضع الكرة على طبق من ذهب 
حملمد ناجي »جدو« في وقت كانت 

النتيجة فيه التعادل 1-1.
 وشاءت األقدار أن تكون هدية 
جيرمي في حلظات وضح التراجع 
املصري في األداء واللياقة والتباعد 
ب���ني اخلطوط حت���ى إن املنتخب 
الكاميروني حصل قبل الهدف الثاني 
ملصر على 14 ضربة ركنية مقابل 

واحدة فقط ملصر.

إيتو: مصر حصلت على المساعدة

في غضون ذلك، أكد مس���اعد 
مدرب املنتخب املصري ش���وقي 
غريب ان فريقه قدم مباراة جيدة 
وع���رف كيف يحق���ق الفوز على 

الكاميرون.

وقال غريب: »قدمنا مباراة جيدة 
ولعبنا بطريق���ة رائعة جدا وكنا 
نعرف ما يتع���ني علينا القيام به 
من اجل حتقي���ق الفوز«، مضيفا 
»الكاميرون منتخب رائع وضغط 
علين���ا بقوة«. وداف���ع غريب عن 
التحكيم قائال: »عموما، مدة املباراة 
90 دقيقة وليست هناك مباريات 
بدون اخطاء، لكن عموما احلكم كان 
عادال مع املنتخبني« في اشارة الى 
احتجاجات الكاميرونيني على الهدف 
الثالث الذي س���جله احمد حسن 
ولم تتجاوز الكرة خط املرمى.واكد 
الكاميروني مهاجم  قائد املنتخب 
انترميالن االيطالي صامويل ايتو 
انه ال يتفق مع غريب مشددا على 
ان حاملي اللقب حصلوا على بعض 

املساعدة من حكم املباراة.
وق���ال ايت���و: »احلكم س���اند 
املصريني قليال النهم ال يستحقون 

الفوز في هذه املباراة، لكني ال أوجه 
اللوم الى احلكم ألن هذه هي افريقيا 

ومازال أمامنا الكثير لنتعلمه«.
الفرنسي  املقابل، انسحب  في 
بول لوغوين مدرب الكاميرون من 
املؤمتر الصحافي النه ال يستطيع 
اجللوس واالستماع الى الصحافيني 

الكثر من 20 دقيقة.

شحاتة: لم نفكر في الجزائر

إلى ذلك، ص���رح املدير الفني 
ملنتخب مصر حس���ن شحاتة بأن 
لقاء الكاميرون كان صعبا للغاية 
على العبيه، مشيرا الى ان صعوبة 
اللقاء كانت بس���بب رغبة األسود 
الكاميرونية في تعويض هزائمهم 

املاضية أمام املنتخب املصري.
وقال ش���حاتة »ش���عرت بان 
العبي الكاميرون لديهم رغبة غير 
عادية للفوز بهذا اللقاء أثناء فترة 

اإلحماء«. وتابع »حاول احلضري 
مصافحة حارس مرماهم خالل فترة 
اإلحماء إال ان مدربهم رفض ذلك، 
وهو ما يثبت انهم كانوا في كامل 

تركيزهم قبل اللقاء«.
واعترف شحاتة بسيطرة العبي 
الكامي���رون على أجزاء كبيرة من 
املباراة، ولكنه شدد على ان العبيه 
حاولوا السيطرة على الكرة ونقلها 
بش���كل جيد على فترات. وأضاف 
شحاتة »العبونا أدوا مباراة كبيرة 
لن أشكرهم عليها ألن واجبهم إسعاد 
الش���عب املصري. فقط أمتنى ان 
ندعو لهم ان يوفقوا خالل املرحلة 
املقبلة«. وع���ن مواجهة اجلزائر، 
علق ش���حاتة »نحن لم نفكر في 
لقاء اجلزائر قبل لقاء الكاميرون، 
ألننا نفكر في كل مباراة على حدة، 
وسنستعد من اآلن وبعد الفوز على 

الكاميرون للقاء اجلزائر«.


