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شحاتة يشيد بقدرة العبيه على إسقاط »محاربي الصحراء« برباعية ثقيلة

مصر للجزائر: »دارت األيام« .. و»للصبر حدود« !

سعدان: الحكم 
خطط لطرد حليش

 اته���م املدير الفني للمنتخ���ب اجلزائري رابح س���عدان احلكم 
البنين���ي كوفي كودجا بالتخطيط لط���رد املدافع رفيق حليش قبل 

بداية املباراة.
وط���رد كودجا املداف���ع اجلزائري رفيق حليش ف���ي الدقيقة 38 
حلصول���ه على اإلنذار الثاني ومنح ضربة جزاء للمنتحب املصري 

بعد عرقلة مهاجمه عماد متعب.
وقال سعدان، في تصريح لإلذاعة اجلزائرية بعد املباراة، »احلكم 
خطط من البداية لطرد أحسن املدافعني لدينا وهو ما قام به بالفعل 
عندما أقدم على توجيه إنذار غير مستحق ومجاني حلليش ليشهر 
ف���ي وجهه بعد دقائق البطاقة احلمراء فضال عن احتس���ابه ضربة 

جزاء للمنتخب املنافس«.
وأضاف »أنا ال احتج على ضربة اجلزاء، لكن أقول إن طرد حليش 
كان مخططا له من البداية، وأن احلكم أثر على مسار املباراة«، وتابع 
»لم يكن بوسعنا لعب وتقدمي كرة القدم التي عرفنا بها بسبب إقصاء 

ثالثة من العبينا«.
وأكد سعدان على األداء اإليجابي ملنتخبه في بطولة أفريقيا، وقال 
»عدنا بقوة بعد اخلسارة في املباراة األولى كما أننا حققنا الكثير من 
األشياء ورغم ذلك يبقى عمل كبير ينتظرنا. اعتبر البطولة محطة 

تدخل في إطار حتضيراتنا ملونديال جنوب أفريقيا 2010«.

حسن: نحن األفضل في أفريقيا بال منازع

املنتخب املصري جميع االرقام  حطم 
املمكنة في البطولة، فهو الوحيد الذي حقق 
حت����ى اآلن 5 انتصارات متتالية، كما هو 
الوحيد الذي لم يذق اخلسارة في 18 مباراة 
متتالية منذ سقوطه امام اجلزائر 1 � 2 في 
اجلولة الثانية من الدور االول للنس����خة 
ال� 24 في تونس عام 2004، والوحيد الى 
جانب غانا يبلغ النهائي الثامن في تاريخه، 
والوحيد الذي لم تهتز شباكه سوى مرتني 
في البطولة، كما ميلك املنتخب املصري 
افضل خط هجوم بتسجيله 14 هدفا بينها 
رباعية لهداف البطولة حتى اآلن »الورقة 
الرابحة« لشحاتة مهاجم االحتاد السكندري 
محمد ناجي ج����دو الذي ترك بصمته في 
املباريات االربع الت����ي لعبها حتى اآلن، 
وثالثية لقائده احمد حسن صاحب الرقم 
القياسي في عدد املباريات الدولية )171(، 

وثنائية لعماد متعب.
وقال أحمد حسن، الذي بات وحارس 
املرمى عصام احلض����ري، على بعد فوز 

واحد من دخول التاريخ من اوسع ابوابه 
الراب����ع )1998 و2006  باللقب  بالتتويج 
و2008(: »اكتساح اجلزائر برباعية يثبت 
أن الفراعنة أفضل منتخب في افريقيا دون 
منازع، أثبتنا أن مصر األقوى في القارة، 
بغض النظر عن املنافس����ني وهويتهم«، 
وتابع »لم نبحث عن الثأر أمام اجلزائر، 
فقد قلت للفريق قبل املباراة أنتم األفضل 
في القارة وعليكم إثبات ذلك في امللعب«، 
واضاف »عل����ى العالم ان يحكم اآلن مبن 
االفضل: مصر او اجلزائر، لكننا ال نبكي 
اآلن فشلنا في التأهل الى املونديال الننا 
نحن من ورط نفس����ه ف����ي تلك الظروف 
باهدارنا نقطتني ثمينتني امام زامبيا في 
اجلولة االولى من التصفيات في القاهرة، 
عموما نحصد ثمار جهودنا اآلن في الكأس 

القارية وأمتنى التتويج باللقب«.
 م����ن جهته، ق����ال مهاجم بوروس����يا 
دورمتوند االملاني محمد زيدان ظهرنا بشكل 
أفضل مليون مرة من املنتخب اجلزائري، 

هذه املباراة األهم في حياتي، وأهدي الفوز 
جلميع املصريني، واضاف زيدان الذي فك 
صيامه عن التهديف في النسخة احلالية 
بتسجيله الهدف الثاني ملنتخب بالده في 
مرمى اجلزائر: »كنا الفريق األكثر تركيزا 
في املباراة التي كانت مبثابة حياة أو موت 
بالنسبة لنا«، اما املدافع محمود فتح اهلل 
الغائب االكبر عن املباراة النهائية بسبب 
االيقاف لتلقيه انذارا امام اجلزائر »نتمنى 
احراز اللقب لنثب����ت للعالم اننا االفضل 
واالجدر بالتواجد في املونديال«، مضيفا 
القاري س����ينصفنا كثيرا  اللقب  »احراز 
وسنكون افضل بكثير من املمثلني للقارة 
السمراء في املونديال والذين ال ميلكون 
حظوظا كبيرة للذهاب بعيدا في البطولة 
وبالتالي سيعودون خاليي الوفاض، لكن لو 
قدر لنا التتويج باللقب فستكون غنيمتنا 
كبيرة وغالية جدا«، وتابع »اجنزنا املهمة 
بنجاح امام اجلزائر رغم صعوبتها، اآلن 

سينصب التركيز على مواجهة غانا«.

غريب: سعداء بالفوز الكبير 
وحققنا االنتصار في المباريات الـ 5

أعرب املدرب العام للمنتخب املصري لكرة القدم شوقي غريب 
عن سعادته البالغة بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على نظيره 

اجلزائري.
وقال غريب خالل املؤمت���ر الصحافي الذي عقد عقب املباراة 
»نحن سعداء للغاية بهذا الفوز. حققنا الفوز في جميع املباريات 
اخلم���س التي خضناها في البطول���ة حتى اآلن وكان منها ثالث 
مباريات أمام ثالثة من املنتخبات التي متثل القارة األفريقية في 

نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا«.
وأض���اف »فزنا بهذه املباريات بفض���ل اخلطط التي نضعها 
ونطبقه���ا في املباريات.. خططنا جيدا أيضا لكيفية التعامل مع 

كل منافس واجهناه منذ بداية املباراة«.
وأوضح غريب أن فريقه كان يدرك متاما قوة املنتخب اجلزائري 

ومازال يحترمه رغم هذا الفوز الساحق عليه.
 وعن املواجهة املرتقبة مع املنتخب الغاني في املباراة النهائية 
غ���دا األحد في العاصمة االنغولية لواندا، قال غريب إن املنتخب 
الغان���ي من أقوى الفرق ولكن املنتخ���ب املصري يحترم جميع 

منافسيه.

روراوة: الحكم تسبب
 في خسارتنا

حمل رئي���س االحتاد اجلزائري لكرة القدم محمد روراوة احلكم 
البنيني كوفي كودجا مس���ؤولية خسارة منتخب بالده ضد نظيره 
املصري. وقال روراوة ف���ي تصريح لإلذاعة اجلزائرية »لعبنا ضد 
احلكم وهو من تسبب في خسارتنا للمباراة بشهادة أغلبية من كان 
بامللعب. أؤكد أنه لن يدير بعد اليوم مباراة على مثل هذا املستوى 
ولن يشارك في مونديال جنوب أفريقيا«. من جهة أخرى أشاد روراوة 
مبنتخب بالده وقال »قبل أش���هر فقط ل���م نكن نحلم بتحقيق هذه 
النتائج واليوم احلمد هلل وصلنا إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 
وس���نلعب نهائيات املونديال«. وأكد روراوة أن املنتخب اجلزائري 
س���يلعب من أجل احتالل املركز الثالث عندما يالقي نيجيريا اليوم 

في مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع.

المحمدي مبهور بالعبور للنهائي 
وفتحي يعد بإحراز الكأس

كشف ظهير أمين املنتخب املصري أحمد احملمدي عن أسرار الفوز 
الساحق على اجلزائر.

واعرب احملمدي عن س���عادته البالغة بعبور منتخب بالده إلى 
املباراة النهائية للبطولة األفريقية واقتراب فريقه من التتويج باللقب 
القاري للمرة الثالثة على التوالي وحتقيق إجناز تاريخي لم يسبق 
له مثيل، وأكد العب فريق إنبي في تصريحات للتلفزيون املصري 
أن املدرب القدير حسن شحاتة طالب الالعبني باللعب على األطراف 
و»جنحت في االلتزام بتعليمات املدرب مبس���اعدة أحمد حسن في 
الناحية اليمنى واالمر نفس���ه بالنس���بة لسيد معوض في الناحية 
اليس���رى مبس���اعدة أحمد فتحي«. من ناحية أخرى، أوضح أحمد 
فتحي جنم األهلي أن الفريق اجلزائري تعمد اللعب بخش���ونة ولم 
يقب���ل العبو الفريق على مصافحتنا بعد انتهاء املباراة. وأكد أحمد 
فتحي إصرار الالعبني على الفوز على غانا في املباراة النهائية غدا 
وإحراز لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي لتعويض اجلماهير 

عن االخفاق في التأهل لكأس العالم بجنوب أفريقيا.

مسيرات »تضامنية« 
لمحاربي الصحراء

خرج آالف املش���جعني اجلزائريني إلى الش���وارع للتضامن مع 
العبي منتخب بالدهم واحتجاجا على التحكيم »الظالم« الذي تسبب 
في خس���ارتهم برباعية نظيفة. وعبر املئات الذين نزلوا إلى ساحة 
»موريس أودان« بوسط العاصمة اجلزائر عن غضبهم الشديد من 
احلك���م البنيني كوفي كودجا الذي أدار املباراة ووصفوا حتكيمه ب� 
»الظالم« كما اتهموه بالتسبب في إقصاء منتخب بالدهم من الدور 
نصف النهائي. وقالت اإلذاعة اجلزائرية إن عددا كبيرا من املشجعني 

خرجوا في مسيرات مماثلة بعدد كبير من مناطق البالد.

عبدربه لمزيد من السعادة
وسليمان لتعويض حلم المونديال

قال مدرب حراس املرمى أحمد س���ليمان ان املنتخب املصري 
حقق فوزا كان يس���عى اليه منذ البداي���ة لتعويض ضياع حلم 

التأهل لكأس العالم في جنوب أفريقيا.
وأعرب حسني عبدربه عن سعادته بتسجيل الهدف األول من 
ضربة جزاء، متمنيا إضفاء املزيد من الس���عادة على اجلماهير 

املصرية.

حسن شحاتة وعصام احلضري وشوقي غريب وأحمد سليمان يشكرون أنغوال                                                                     )أ.ف.پ(

محمد ناجي جدو يسجل الهدف الرابع في مرمى اجلزائر                         )رويترز(

من فرصة افتتاح التسجيل )25(.
وخاشن املدافع اجلزائري رفيق حليش 
املهاجم املصري عماد متعب فاحتسب 
احلكم البنيني كوفي كودجيا ركلة جزاء 
ارفقها ببطاقة صفراء هي الثانية ورفع 

خطرها )6(، وحصل����ت اجلزائر على 
ركنية احدثت خط����ورة، ثم قذيفة من 
املدافع مجيد بوقرة جانبت القائم االمين 
ملرمى احلضري )11(. واهدر كرمي مطمور 
فرص����ة غنية للجزائ����ر )16(، وتدخل 

احلارس اجلزائري فوزي الشاوش����ي 
الخطر كرة مصرية بعدما وصلت الى 
زيدان داخل املنطقة ارسلها عرضية الى 
عم����اد متعب فاطلقها دون تردد وتألق 
الشاوشي وتصدى لها طائرا حارما مصر 

يتابعها )4(. وامسك احلضري كرة سهلة 
لعبد القادر غزال )5(، واعاد احملمدي 
الس����يناريو بعرضية ثانية الى زيدان 
هذه املرة اخرجها عنتر يحيى الى ركنية 
اولى ثم الى ثانية تدخل الدفاع في ابعاد 

واحدة بع����د اقل من دقيق����ة حني نفذ 
مراد مغني ركلة حرة من نحو 35 مترا 
فمرت الكرة بجانب القائم االيسر )3(، 
وارسل احمد احملمدي كرة عرضية خطرة 
جدا مرت من ام����ام املرمى لم جتد من 

الفني للمنتخب املصري  أكد املدير 
حسن ش����حاتة أن الفوز الساحق الذي 
حققه منتخب����ه على نظيره اجلزائري 
بأربعة أهداف نظيفة في نصف النهائي 
وتأهله الى املباراة النهائية للمرة الثالثة 
على التوال����ي لم يأت من فراغ بل جاء 
عبر مجهودات شاقة من جانب الالعبني. 
وأوضح املدرب املصري في تصريحات 
للتلفزيون املصري أن املباراة مرت دون 
مشاكل وأن اإلعالميني اجلزائريني قاموا 
بتهنئة فريقه على الفوز. وأشار شحاتة 
إل����ى أن الفوز عل����ى الفريق اجلزائري 
برباعية نظيفة ميثل خطوة جديدة في 
طريق أحفاد الفراعن����ة نحو التتويج 

باللقب للمرة الثالثة على التوالي.
وكان املنتخ����ب املصري حامل لقب 
النسختني األخيرتني قد اقترب من اجناز 
غير مسبوق عندما بلغ املباراة النهائية 
بفوزه الساحق على نظيره اجلزائري 
4-0 اول من امس في بنغيال في الدور 
نص����ف النهائي م����ن كأس أمم افريقيا 
لكرة القدم. وس����جل حسني عبد ربه 
)39 من ركلة جزاء( ومحمد زيدان )65( 
ومحمد عبدالشافي )80( ومحمد ناجي 
ج����دو )90+4( االهداف. وتلتقي مصر 
في املب����اراة النهائية غدا في لواندا مع 
غانا التي تغلبت على نيجيريا 1-0 في 

العاصمة االنغولية.
ولق����ن املنتخ����ب املص����ري نظيره 
اجلزائري درس����ا في فنون اللعبة النه 
كان االفضل طيلة مجريات املباراة وكان 
بامكانه تسجيل اهداف اخرى مستغال 
النقص الع����ددي في صفوف »محاربي 
الصحراء« الذين لعبوا بثمانية العبني 
اثر طرد رفيق حليش )40( ونادر بلحاج 

)70( وفوزي الشاوشي )87(.
ولم تظهر اجلزائر باملستوى الذي 
أبهرت به اجلميع في الدور ربع النهائي 
عندما قهرت ساحل العاج وجنومها 2-3 
بعد التمديد، علما بانها لعبت بالتشكيلة 
ذاتها واالمر ذاته بالنسبة الى مصر التي 
خاضت املباراة بتشكيلتها التي تغلبت 

على الكاميرون 3-1 بعد التمديد.
 ويبقى عزاء اجلزائر خوض مباراة 
الترضية امام نيجيريا اليوم على امللعب 
ذاته. وبدأ مسلسل الفرص باكرا عندما 
اهدر عماد متع����ب فرصة حقيقية في 
الدقيقة الثاني����ة، وفاتت على اجلزائر 

كودجيا احلمراء )38(. وانبرى حسني 
عبد ربه لتنفيذ الركلة ووضعها بهدوء 

على يسار الشاوشي )39(.
وفي الشوط الثاني، اضطر شحاتة 
الى تبديل متعب بسبب اصابته فدخل 
مكانه حسام غالي، وأهدر سيد معوض 
فرصة اضافة الهدف الثاني عندما توغل 
داخل املنطقة وسدد كرة قوية بيسراه 
بجوار القائم االمين للحارس الشاوشي 
)59(. وأنقذ احلضري مرماه من هدف 
التعادل عندما ابعد ببراعة كرة من ركلة 
حرة مباشرة حلسن يبدا الى ركنية )62(، 
وأهدر احمد حسن فرصة ذهبية الضافة 
الهدف الثان����ي عندما تهيأت امامه كرة 
داخل املنطقة فسددها قوية ارتطمت بقدم 
املدافع بوقرة وحتولت الى ركنية )64(.  
وأضاف زيدان الهدف الثاني بعد مجهود 
فردي رائع تالع����ب من خالله باملدافع 
بلحاج وسدد كرة قوية رائعة بيسراه 
في الزاوية اليمن����ى البعيدة للحارس 
الشاوشي )65( مسجال هدفه االول في 
البطول����ة. وزادت محن اجلزائر بطرد 
مدافعها بلحاج في الدقيقة 70 لتعمده 
اخلشونة ضد احملمدي، وخرج احلضري 
في توقيت مناسب وقطع الكرة من امام 
عبد القادر غزال )72(، واهدر احمد حسن 
فرصة الهدف الثالث عندما توغل داخل 
املنطقة وسدد كرة في الشباك اخلارجية 
)77(. وعمق محمد عبد الشافي، بديل 
معوض، ج����راح اجلزائر عندما اضاف 
الهدف الثالث من اول كرة ملس����ها بعد 
دخوله من متريرة لزيدان داخل املنطقة 
فس����ددها من زاوية صعبة على يسار 
احلارس الشاوشي )80(. وأشهر كوفي 
بطاقة حمراء ثالثة للشاوشي اثر بطاقة 
صفراء ثانية بعد تدخل عنيف ضد محمد 
ناجي جدو )87(، فاضطر سعدان الى 
اخراج املهاجم عبد القادر غزال واشراك 
احلارس محمد زمام����وش )88(. وأبى 
محمد ناجي ج����دو، بديل محمود فتح 
اهلل، اال ان يترك بصمت����ه في املباراة 
وختم املهرجان بهدف رابع عندما تلقى 
كرة على طبق من ذهب من حسام غالي 
عند حافة املنطقة فتوغل قبل يسددها 
بيمناه على يس����ار احلارس زماموش 
)94(. وهو الهدف الرابع جلدو في رابع 
مباراة عل����ى التوالي يلعبها احتياطيا 

فانفرد بصدارة الئحة الهدافني.


