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فوالم يسعى وراء »جدو« غانا ونيجيريا في »دربي مثير«

غينيا تستضيف افتتاح النسخة المقبلة 

بوعزة يتوعد الفراعنة بخيبة جديدة

زياني والشاوشي جاهزان 

2500 جزائري إلى أنغوال 

ذكرت شبكة »سكاي س���بورتس« اإلخبارية امس أن نادي فوالم 
اإلجنليزي يعتزم الس���عي للتعاقد مع املهاجم املصري الدولي محمد 
ناجي )جدو(. ولفت جدو، العب االحتاد السكندري املصري، األنظار 
بشدة خالل النهائيات األفريقية احلالية حيث أحرز ثالثة أهداف، رغم 

مشاركته لفترات قصيرة نسبيا.
ويبدو أن فوالم ليس النادي االجنليزي الوحيد الذي يسعى للتعاقد 
مع جدو، حيث تردد أن س���ندرالند تقدم بعرض لالحتاد السكندري 
للحصول سعيا لضم الالعب. ويتوقف األمر على املقابل املالي الذي 
يتطلع إليه االحتاد لالستغناء عن مهاجمه املوهوب، خاصة أن عقده 

مع الفريق ينتهي صيف 2012.

5 مرات ونيجيريا مثلها مقابل 8 
تعادالت.

 ورفض م����درب غانا الصربي 
ميلوفان راييفاتش اعتبار فريقه 
مرشحا لتخطي نيجيريا خصوصا 
بعد العرض املتواضع لالخيرة امام 
زامبيا في ربع النهائي، وقال »عندما 
نلقي نظرة على اجناز نيجيريا في 
ربع النهائي فإنها تعطي انطباعا 
مخيبا، لكن في حقيقة االمر اكدت 
املباراة امام زامبي����ا ان نيجيريا 
متلك خبرة كبيرة وتعرف كيفية 

انتزاع انتصاراتها«.
 وأضاف »ال ميكننا استخالص 
العبر من مباراة ربع النهائي، يجب 
ان نضع في احلس����بان مردودية 
النسور املمتازة منذ بداية البطولة. 
لنأخذ على س����بيل املثال ساحل 
العاج، فهي ل����م تلعب جيدا امام 
بوركينا فاسو في املباراة االولى، 
لكنها ابل����ت البالء احلس����ن في 

مباراتيها التاليتني«.

شرعت الغابون وغينيا االستوائية في استعداداتهما الستضافة 
النس���خة الثامنة والعش���رين من بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم، 

والتي تستضيفها الدولتان عام 2012.
وتعمل الغابون وغينيا االس���توائية جنب���ا إلى جنب في اتخاذ 
القرارات، مع االستعانة بجهود جلنة التنظيم املشترك. هذا وسيقام 
حفل االفتتاح لكأس األمم األفريقية 2012 في غينيا االستوائية، في 

حني يقام احلفل اخلتامي واملباراة النهائية في الغابون.
وقال رئيس االحتاد األفريقي لكرة القدم عيسى حياتو في مؤمتر 
صحافي في لواندا عاصمة انغوال »نريد أن مننح جميع البلدان داخل 
قارتنا الفرصة الستضافة هذا احلدث الرئيسي، ندرك أنه ليس بإمكان 
اجلميع استضافة البطولة، ولهذا السبب نعتقد أن التنظيم املشترك 

شيء جيد، لدينا كل الثقة في قدرات الدولتني«.

سيكون ملعب »11 نوفمبر« في 
العاصمة لواندا مسرحا لقمة واعدة 
اليوم بني اجلارين غانا ونيجيريا 
ضمن الدور نصف النهائي، وتطغى 
رائحة الثأر على دربي غرب افريقيا 
بني غان����ا ونيجيري����ا خصوصا 
التي كانت أقصيت على  االخيرة 
يد االولى 1-2 من الدور ربع النهائي 

للنسخة االخيرة في غانا.
املنتخب���ان  يظه���ر  ول���م 
مبس���تواهما املعهود حتى االن 
انقذت  التي  خصوصا نيجيريا 
نفس���ها ورأس مدربها شعيبو 
امودو بالتاهل الى دور االربعة 
عن طريق ركالت الترجيح على 
حس���اب زامبيا، بع���د دور اول 
مخيب استهلته بخسارة مدوية 
امام مصر 1-3 وفوز بشق النفس 
على بنني 1-0 م���ن ركلة جزاء 
الييغبين���ي ياكوب���و، ثم فوز 

عريض على موزمبيق 0-3.
املقابل، جنح����ت غانا في  في 
التغلب على محنه����ا والضربات 
املوجعة التي تلقتها بسبب اصابة 
6 العبني اساس����يني قبل البطولة 
وقائدها جنم تشلسي االجنليزي 
مايكل ايسيان قبل املباراة الثانية 
امام بوركينا فاسو، وحجزت مقعدا 
في الدور نصف النهائي بفوز ثمني 

على انغوال املضيفة 0-1.
 وتكتس����ي املواجه����ات ب����ني 
نيجيري����ا وغانا اهمي����ة كبيرة 
س����واء في املسابقات الرسمية او 
املباريات الودية، وهما لعبا حتى 
االن 18 مباراة رسمية، فازت غانا 

توع���د مهاجم منتخب اجلزائر عامر بوعزة املنتخب املصري 
بخيبة امل جديدة عندما يلتقيان اليوم في الدور نصف النهائي. 
واك���د بوعزة ان التأهل الى الدور نص���ف النهائي يعتبر »حلما 
بالنس���بة لي« معربا عن سعادته الكبيرة بتسجيله هدف الفوز 
في مرمى س���احل العاج 3-2 بعد التمديد في الدور ربع النهائي 
االحد املاضي في كابيندا، واعرب ع���ن آماله في ازاحة الفراعنة 
من طريق ثعالب الصحراء ال���ى املباراة النهائية وإحلاق خيبة 

امل ثانية بهم.
وقال بوعزة »مواجه���ة مصر مجددا امر رائع، ألن ذلك يتيح 
امامنا فرصة الثبات اننا هزمناها عن جدارة واستحقاق وليس 

بضربة حظ«.

بات النجم كرمي زياني واحلارس فوزي الشاوشي جاهزين للمشاركة 
مع املنتخب اجلزائري في املواجهة أمام نظيره املصري اليوم.

ونقلت اإلذاعة اجلزائرية عن اجلهاز الطبي للمنتخب قوله امس 
ان زياني والشاوشي شفيا متاما من اإلصابة التي حلقت بهما خالل 
مباراة دور الثمانية أمام ساحل العاج وانه بإمكانهما املشاركة أمام 

الفراعنة »دون أي مشاكل«.

قررت شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية زيادة عدد املشجعني 
الذين ستنقلهم إلى انغوال ملساندة منتخب بالدهم أمام مصر إلى 
2500 مش���جع. وكانت الشركة وضعت مخططا أوليا لنقل 1000 

مشجع فقط.
وقال وحيد بوعبداهلل، الرئيس التنفيذي للش���ركة امس، ان 
إدارة الشركة حتصلت على رخصة تسيير أربع رحالت مباشرة 
إلى مدينة بينغيال التي ستحتضن املباراة بسعة إجمالية تصل 
إلى 1000 راكب ورخصة ثانية لتس���يير ست رحالت إلى مطار 

لواندا بسعة 1500 راكب.

شحاتة: ال نفكر في الثأر ونأمل مواصلة المشوار

»التـار« وال العـار..!

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اكد املدير الفني للمنتخب املصري حسن 
شحاتة الساعي الى اجناز غير مسبوق 
وهو احراز اللق���ب الثالث على التوالي، 
ان »املباراة لن تكون سهلة امام املنتخب 
اجلزائ���ري خصوصا بعد عرضه الرائع 
امام ساحل العاج«، مضيفا انه طلب من 
العبيه »التركيز والهدوء في املباراة، الن 
االندفاع والتهور ق���د يكلفنا غاليا على 
غرار ما فعلته الكاميرون امامنا وجنحنا 

في اخراجها«.
وتابع »س���ندخل املباراة وكأننا نواجه 
اجلزائر للمرة االولى في تاريخنا، لن نفكر 

في الثأر او رد االعتبار، هاجس���نا الوحيد 
س���يكون حتقيق الفوز الن ه���ذه املباراة 
هي جس���ر عبورنا ال���ى النهائي وبالتالي 
االقتراب اكثر من االحتفاظ باللقب الثالث 

على التوالي«.
واكد املدافع االيسر سيد معوض »املباراة 
املقبلة س���تكون في امللعب وبعيدا عن اي 
احداث شغب، لكننا س���نلقن اجلزائريني 
درسا في فنون اللعبة«، مضيفا »نرغب في 
أن نثبت بأن عدم تأهلنا الى املونديال كان 

بسبب بعض الظروف التي لم تسعفنا«.
وأوضح العب الوسط حسني عبد ربه أن 
اجلهاز الفني بقيادة حسن شحاتة حرص 

خالل الفترة املاضية على تهيئة الالعبني جيدا 
لهذه املباراة الصعبة من الناحية النفسية، 
خاصة أنها ستحدد الفريق الصاعد للمباراة 

للنهائية للبطولة.
وم���ن جهته، ابتع���د املدافع املصري 
املخضرم وائل جمعة عن اللغة السائدة 
في بعض وسائل اإلعالم وأكد أن منتخب 
بالده لن يبحث ع���ن الثأر عندما يلتقي 
نظيره اجلزائري اليوم. وفي الوقت الذي 
حتدث فيه بعض العبي الفريق املصري 
عن الثأر، قال جمعة العب األهلي املصري، 
انه س���يذهب إلى املباراة من أجل اللعب 

وحتقيق الفوز.

أحمد حسين
سنبلة القمح املمتلئة خاشعة ساكنة ثقيلة، أما الفارغة فإنها في مهب 
الريح خلفتها وطيش��ها.. والسيف يقص العظام وهو صامت، والطبل 
مي��أ الفضاء وهو أجوف.. فكل فارغ من البش��ر واألش��ياء له جلبة 

وصوت وصراخ.. أما العاملون املثابرون فهم في س��كون ووقار، 
ألنهم مشغولون ببناء صروح املجد وإقامة هياكل النجاح. وفي 

الناس أناس فارغون مفلسون أصفار رسبوا في مدرسة 
احلياة، وأخفقوا في حق��ول املعرفة واإلبداع واإلنتاج 

فاشتغلوا بتشويه أعمال الناجحني، وهؤالء الكسالى 
التافهون مشاريعهم كالم، وحججهم صراخ، وأدلتهم 
هذيان ال تستطيع أن تطلق على أحدهم لقبا مميزا 
وال وصفا جميال، بل هم صفر على يسار الرقم، 
يعيش بال هدف، وميضي بال تخطيط، ويس��ير 
ب��ال همة، ليس له أعم��ال تنقد، فهو جالس على 
األرض واجلالس على األرض ال يسقط، ال ميدح 
بش��يء، ألنه خال من الفضائل، وال يس��ب ألنه 

ليس له حساد.
هكذا كان حال بعض وسائل اإلعالم املصرية 
واجلزائرية »املتعصبة« قبل املواجهات الثالث التي 

جمعت منتخب��ي الفراعنة ومحاربي الصحراء في 
تصفي��ات كأس العالم والتي أش��علت فتيل احلرب 

بني البلدين الش��قيقني، ومأت الدنيا صراخا وعويال 
وأخبارا كاذبة وشائعات عن قتلى وجرحى ألهبت املشاعر 

وجعلت املتربصني بالعرب يشمتون فينا.
وقب��ل مباراة اليوم بني مص��ر واجلزائر في نصف نهائي 

كأس أفريقيا وبعدما هدأت األمور حاول بعض اإلعالميني إيقاظ الفتنة 
النائمة »لعن اهلل من أيقظها«، وإشعال فتيل احلرب مجددا بني الطرفني، 
وجتدي��د اجلراح التي التأمت لكن عبث��ا حاولوا ألن العقالء في مصر 
واجلزائ��ر جنحوا في تهدئة األمور واالس��تفادة م��ن أخطاء التجربة 

السابقة األليمة، ورغم بعض املناوشات والسموم التي يبثها البعض من 
اإلعالمي��ني إال أن األمور لن تصل أبدا ملا حدث في تصفيات املونديال 

في بليدة والقاهرة وأم درمان.
ومن حق املصريني ان مينوا أنفس��هم بالفوز والثأر من خروجهم 
م��ن كأس العالم على يد اجلزائريني، وكذلك من حق ثوار اجلزائر 
ان يحلم��وا بالفوز على املصري��ني لتأكيد جدارتهم بالتأهل 
للموندي��ال لكن ليس من حق احد من اجلانبني ان يوجه 

اإلهانة لآلخر ويهاجمه مثلما حدث في السابق.
واملصريون وخصوص��ا الفالحني والصعايدة 
»بيش��جعوا« مصر »واحنا معاه��م«، ويتمنون 
الفوز بكأس أفريقيا وتعويض الفشل في التأهل 
للمونديال بالثأر من اجلزائر وتأكيد حق الفراعنة 
املهدر في اللع��ب في جنوب افريقيا وحتويل 
الهزمية غير املستحقة في »موقعة« ام درمان 
املؤملة الى فوز كبير ومش��رف، وكما يشتهر 
صعي��د مصر بع��ادة الثأر ودائما ما نس��مع 
مقول��ة »التار وال العار« ل��دى الصعايدة لذلك 
أمتناها مباراة نظيفة وثأرية »بال أي مشاكل«. 
ونصف العب��ي الفراعنة صعايدة لعل أبرزهم 
أحمد حسن ابن مغاغة مبحافظة املنيا الذي يعول 
عليه املصريون آم��اال عريضة في حتقيق الفوز 
والتأهل للمباراة النهائية واالقتراب من حتقيق كأس 
أفريقيا للمرة السابعة في تاريخ الفراعنة والثالثة على 
التوالي، كما يسعى مدرب الفراعنة وقاهر األسود حسن 
ش��حاتة ابن البحيرة وبلدياته محمد ناجي »جدو« لتحقيق 
الفوز واالنتقام من محاربي الصحراء والرد على املشككني واملنتقدين 
لقدرات الفراعنة في الفوز باللقب. ورغم الشائعات واالنتقادات التي 
تعرض لها ش��حاتة إال ان املعل��م يعمل ويجتهد ويتقن وال يصغي 

ملثبط أو حاسد أو فارغ.

ترفع مصر حاملة اللقب في 
النسختني االخيرتني شعار الثأر 
عندما تالقي نظيرتها اجلزائر 
الساعية الى تأكيد تفوقها على 
الفراعنة، في دربي شمال افريقيا 
املثير بني املنتخبني اليوم على 
ملعب »اومباكا ستاديوم« في 
بنغي���ال ضمن ال���دور نصف 

النهائي. 
املواجهت���ان  كان���ت  واذا 
االخيرتان بني املنتخبني شهدتا 
احداث ش���غب قبلها وبعدها 
وكادت ت���ؤدي ال���ى القطيعة 
البلدين،  الديبلوماس���ية بني 
ف���ان مواجهة الي���وم تختلف 
كلي���ا عن س���ابقتيها النها لن 
تش���هد حض���ورا جماهيريا 
كبيرا ملشجعي املنتخبني والذي 
اقتصر حتى االن على بضعة 
مئات، فيما تابع املباراة االولى 
في القاهرة نحو 80 الف متفرج، 
والثانية في السودان نحو 35 

الف متفرج.
وتع���ذر عل���ى مش���جعي 
املنتخبني السفر الى انغوال منذ 
بداية البطولة نظرا الى التكلفة 
الغالية السعار التذاكر واماكن 
انغ���وال وصعوبة  االقامة في 
احلصول على تأشيرات الدخول 
الى العاصمة لواندا بعدما اخذت 
اخلارجية االنغولية علما مبا 
قامت به جماهير الطرفني من 
اعمال تخريبية في مواجهتي 

التصفيات.
وبحسب مصادر مقربة من 
الطرفني فان حكومتي البلدين 
أفس���حتا في املجال امام اعداد 
تتراوح بني 200 و400 متفرج 
الى بنغيال وحضور  للس���فر 

مباراة الدور نصف النهائي.
وبالع���ودة ال���ى اجلان���ب 
املب���اراة، فإن  الرياض���ي من 
طموح���ات املنتخبني مختلفة 
لكن اله���دف واحد وهو بلوغ 

املباراة النهائية.
وتعتب���ر املب���اراة ثأري���ة 
للمنتخب املصري الساعي الى رد 
االعتبار خلسارته امام اجلزائر 
في املباراة الفاصلة بهدف املدافع 
عنتر يحيى وتأكيد ان سقوطها 
امام »ثعالب الصحراء« لم يكن 

ومحم���ود فت���ح اهلل وس���يد 
معوض، وخط الوسط بقيادة 
القائ���د احمد حس���ن صاحب 
البطولة  القياسية في  االرقام 
)8 مش���اركات و170 مب���اراة 
دولية و3 اه���داف في صدارة 
الهدافني( والساعي مع  الئحة 
احلضري الى اللقب الرابع )1998 
و2006 و2008(، وص���وال الى 
خط الهجوم بقيادة عماد متعب 
ومحمد زيدان و»الورقة الرابحة« 
محمد ناجي جدو صاحب ثالثة 
اهداف ف���ي 4 مباريات لعبها 
بديال، وبات يتصدر ومواطنه 
حسن وفالڤيو امادو )انغوال( 
وس���يدو كيتا )مالي( صدارة 

الئحة الهدافني.
ولن يكون املنتخب اجلزائري 
لقمة سائغة امام الفراعنة، فهو 
بدوره يضم تشكيلة مدججة 
بالنجوم خصوصا قوته الضاربة 
خطي الدفاع والوسط وحتديدا 
في املباري���ات االخيرة بقيادة 
حارس املرم���ى املتألق فوزي 
الشاوش���ي واملدافعني مجيد 
بوق���رة ورفيق حليش ونذير 
بلحاج وثالثي خط الوسط يزيد 
منصوري وحسن يبدا وكرمي 
زياني واملهاجم كرمي مطمور، 
باالضافة الى العائد من االصابة 
العب وسط التسيو االيطالي 

مراد مغني.
واختار االحت���اد األفريقي 
احلك���م البنيني كوفي كودجا 
املب���اراة، ويس���اعده   لقيادة 
البوروندي غاهونغو ديزيريه 

والزامبي كينيث.

في احراز اللق���ب الثالث على 
التوالي والسابع في تاريخها، 
وهي متلك من االس���ل���حة ما 
يك����في لتحقيق ذلك بدءا من 
حامي عرينها عصام احلضري 
الذي دخ���ل مرماه هدفان فقط 
حتى االن في البطولة، مرورا 
بخط الدفاع االفضل في البطولة 
حت���ى االن بقيادة وائل جمعة 

فازت اجلزائ���ر 4-2 بركالت 
الترجيح.

والتق���ى املنتخب���ان حتى 
االن 19 مرة، ففازت اجلزائر 6 
مرات ومصر 5 مرات وتعادال 

8 مرات.
وتأمل مصر ف���ي مواصلة 
انتصاراتها م���ن اجل حتقيق 
اجن���از غير مس���بوق يتمثل 

ولن يقتص���ر ثأر الفراعنة 
الفاصلة  املباراة  على خسارة 
الى  في السودان، بل يتخطاه 
سعيها الى حتقيق فوزها االول 
على اجلزائر في الكأس القارية 
حيث خس���رت امامها 3 مرات 
0-3 )1984( و0-2 )1990( و2-1 
)2004( وتعادال مرة واحدة 2-2 
بعد التمدي���د عام 1980 عندما 

مخيبة بخس���ارتها املذلة امام 
ماالوي 0-3 في املباراة االولى، 
ثم انتزعت تأهلها بشق النفس 
بفوز عل���ى مالي 1-0 وتعادل 
سلبي مع انغوال املضيفة، لكنها 
بهرت العالم بعرضها الرائع امام 
ساحل العاج احد اكبر املرشحني 
للظفر بالبطولة وتغلبت عليها 

3-2 بعد التمديد.

واحدة 3-1 علما بأنها تخلفت 
0-1 في املباراتني، رافعة رقمها 
القياسي في السجل اخلالي من 
اخلسارة الى 17 مباراة وحتديدا 
منذ خس���ارتها ام���ام اجلزائر 
بالذات 1-2 في اجلولة الثانية 
من منافسات الدور االول لنسخة 

عام 2004 في تونس.
اما اجلزائر، فحققت بداية 

سوى مجرد كبوة، فيما متني 
اجلزائر النفس بالفوز لتأكيد 
الفراعنة  احقيتها بالفوز على 

والتأهل الى املونديال.
واختلف مشوار املنتخبني في 
البطولة احلالية حيث ضربت 
مصر بقوة وحققت 4 انتصارات 
متتالية بينها فوزان مدويان على 
نيجيريا والكاميرون بنتيجة 

مجيد بوقرة يشكل ثقال كبيرا في دفاع املنتخب اجلزائري احمد حسن ورقة رابحة للمنتخب املصري


