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)أ.ف.پ( االحتفاالت بالتأهل إلى النهائي عمت القاهرة   جماهير مصرية احتشدت في وسط القاهرة احتفاال بالفوز الكبير على اجلزائر

الرئيس مبارك حّيا »اإلنجاز الرائع«.. والفرحة عّمت القاهرة وغزة

 عم���ت فرحة عارمة ش���وارع القاهرة 
وأطلقت السيارات العنان ألبواقها احتفاال 
بفوز املنتخب املصري على اجلزائر 4 � 0 

في بنغيال.
 وأعلن التلفزيون املصري ان الرئيس 
حس���ني مبارك حيا »االجناز الرائع« بعد 
حلظات من انتهاء املباراة، مهنئا الفراعنة 
بفوزهم على »محارب���ي الصحراء« الذي 
يحمل طعم الثأر من اجلزائر التي حرمت 

مصر من التأهل الى املونديال.
وق���ال احد س���كان املهندس���ن غرب 
العاصمة املصرية »شكرا هلل، لقد استعدنا 

كرامتنا«.
وفي املعادي جنوب القاهرة، جتمع نحو 

200 ش���خص امام تلف���از صغير في احد 
املقاهي وانفجروا فرح���ة عقب الصافرة 

النهائية للحكم.
وقال احمد وهو تاجر في احلي »املصريون 
كانوا رائعن جدا. لم يكن بإمكان اجلزائرين 

القيام بأي شيء«.
التلفزيون املص���ري صور  وع���رض 
حشود مصرية في الشوارع وهم يرقصون 
ويلوح���ون باالعالم املصري���ة ويهللون 
ويصفقون بعد ان انتظرت مصر بأسرها 
املباراة على امل ان ترد اعتبارها بعد هزمية 
الفراعنة امام الفريق اجلزائري في تصفيات 

املونديال.
وفي قطاع غزة، خرج فلس���طينيون 

منتص���ف ليل اخلميس الى ش���وارع في 
مدين���ة غزة احتفاال بفوز  منتخب مصر، 
وهم يرددون »مصر مص���ر يا ام الدنيا« 

و»مبروك يا مصر«.
وفيما س���ار املئات على االقدام جابت 
عشرات السيارات ش���ارع »عمر املختار« 
الرئيسي في منطقة الرمال غرب مدينة غزة 
وقد اطلقوا أبواق السيارات وهم يرفعون 

اعالما مصرية.
وقال الشاب احمد وهو يرفع علما مصريا 
»فوز املنتخب املصري في هذه املباراة يعني 
فرحة لن���ا في غزة ونحيي ايضا اخواننا 

في اجلزائر.. كلنا عرب«.
وشهدت املقاهي وبعض األندية خصوصا 

نادي »مشجعي األهلي املصري« في مدينة 
غزة حضورا الفتا للمباراة.

 اختفاء المناخ الهستيري

وهكذا اختفى املناخ الهس���تيري الذي 
اح���اط بتصفيات املوندي���ال وكأس األمم 
االفريقية والذي صاحبه توتر ديبلوماسي 
في نوفمبر املاض���ي ليحل محله حماس 

اكثر اتزانا.
وقال وزير اخلارجي���ة املصري احمد 
ابو الغيط قب���ل املباراة ان »الفريق الذي 
سيكسب سيمثل الكرة العربية في النهائي 
سواء كان املنتخب املصري او اجلزائري 
وان كنت طبعا امتنى فوز مصر ألنها بلدي. 

لكن اذا فازت اجلزائر فهم اشقاء ونتمنى 
لهم التوفيق«.

ونقلت وكالة انباء الش���رق األوس���ط 
املصرية عن ابو الغيط ان »مصر واجلزائر 
دولتان عربيتان وشعبان اسالميان ويجب 
أال يفوتنا ما جمع بن الش���عبن على مر 

التاريخ«.
وأضاف انها في »النهاية مجرد مباراة 
كرة ق���دم ويجب أال نعط���ي األمور اكثر 
مما تستحق«. وعزفت الصحف املصرية 
احلكومية واملس���تقلة عن نشر تعليقات 
متعصبة او عدوانية كتلك التي كتبت في 

صحف البلدين ابان تصفيات املونديال.
ونقلت »املصري الي���وم« عن الداعية 

املصري الش���هير عمر عبدالكافي قوله ان 
»اإلثارة االعالمية« حول هذه املباراة تعد 

»خيانة ألمانة الكلمة«.
واتخ���ذت األجه���زة األمني���ة »بعض 
اإلجراءات االحترازية« استعدادا ألي احداث 
محتمل���ة لكن لم يالحظ انتش���ار كثيف 
للش���رطة في القاهرة. وكانت القنصلية 
الفرنس���ية في مصر دعت مواطنيها الى 
توخي »احلذر« اخلميس، مشيرة الى تعرض 
بعض الفرنس���ين العتداءات على هامش 

تصفيات املونديال.
ووقعت اعمال عنف في مصر واجلزائر 
عقب مباراة البلدين في تصفيات املونديال 

في نوفمبر املاضي.

الصحف الجزائرية تتهم الحكم كودجا
أجمعت الصحف اجلزائرية 
اتهام  الص���ادرة امس عل���ى 
البنيني كوف���ي كودجا حكم 
مب���اراة منتخ���ب بالدها أمام 
مصر، بإقص���اء اجلزائر من 

املنافسة.
وعنونت صحيفة »اخلبر« 
مقالها: »احلكم كوفي كودجا 
يقود مصر الى املباراة النهائية« 
لكأس األمم األفريقية، مضيفة 
»فشل املنتخب الوطني في بلوغ 
الثالثة في  النهائي���ة  املباراة 

تاريخه، ال يعود الى ضعفه أمام 
مصر التي هزت شباكه 4 مرات 
في مباراة ال تش���به املباريات 
األخرى، بل الى العب اس���مه 

كوفي كودجا«.
اما صحيفة »الوطن« فكتبت 
»الرأس مرفوعة على الرغم من 
كل شيء«، واعتبرت ان التحكيم 

»كان كارثيا«.
وأضافت ان كودجا بطرده 
3 العبن بينهم حارس املرمى، 
قضى على أح���الم »اخلضر« 

و»لطخ سمعة التحكيم األفريقي 
على اخلص���وص وكرة القدم 

األفريقية بصفة عامة«.
واعتب���رت الصحيف���ة ان 
»اخلس���ارة الثقيلة التي مني 
بها املنتخب اجلزائري تعود 
أيضا الى التعب املتراكم الذي 
عانى منه الالعبون في بطولة 
تقام في ظروف سيئة«، مشيرة 
الى انه »يجب التركيز اآلن على 

املونديال«.
وتابعت »املنتخب اجلزائري 

حقق هدفه املنشود في كأس 
األمم االفريقية عن جدارة مبا 
انه بلغ الدور نصف النهائي. 
ه���ذه البطولة كان���ت مرحلة 

إعدادية للمونديال«.
وكان���ت اجلزائ���ر حجزت 
بطاقتها ال���ى املونديال للمرة 
االولى منذ 1986 والثالثة في 
تاريخها بعد عام 1982، وذلك 
بفوزها على مص���ر 1 � 0 في 
الفاصلة في السودان  املباراة 

في 18 نوفمبر املاضي.

شـر انتقـام
بالل غملوش

»املصرين اهمه حيوية وعزم وهمه«، أغنية ياسمن اخليام 
التي كثيرا ما يترمن بها املصريون في انتصاراتهم كانت 

سالح »الفراعنة« في مواجهة »محاربي الصحراء« 
عل���ى جبهة بنغيال، فأطلقوا 4 رصاصات من 

مختلف العيارات في ش���باكهم، أس���عدت 
املصرين كثيرا وأوجعت اجلزائرين كثيرا 

ايضا. ولم يكن أش���د املصرين تفاؤال 
يظن ان منتخبهم قادر على ان يصرع 

املنتخ���ب اجلزائري بهذه الطريقة 
املؤملة، تعي���د االعتبار الى الكرة 
املصرية بعد اإلخفاق األخير أمام 
»اخلضر« في موقعة ام درمان 
الش���هيرة في نوفمبر املاضي، 
التي حملت اجلزائر الى كأس 
العالم في جنوب أفريقيا على 

أكتاف املصرين.
قب���ل انط���الق كأس أمم 
أفريقيا في أنغوال، كان الشارع 
البطولة  الى  املصري ينظر 
بنظرة تشاؤم، ألن املنتخب 
القومي غادر الى لواندا بغياب 
قائد االوركسترا »املوسيقار« 
ابوتريكة املصاب في  محمد 
األوتار، و»البلدوزر« عمرو 
زكي ومحم���د بركات و»قاهر 
ايطاليا« محمد حمص ومحمد 
شوقي، لذا كانت اخلشية من ان 

يتجرع »الفراعنة« مرارة الهزائم 
الى  ويعودوا مكسوري اخلاطر 

القاهرة، وهم مازالوا حتت صدمة 
فشل التأهل الى املونديال.

بيد ان رجال املدرب »املعلم« حسن 
شحاتة كانوا مقدامن متسلحن بالعزمية 

واإلصرار والشجاعة، فتحدوا الصعاب 
التي اعترضت طريقهم وتخطوها بعنفوان، 

حتى بلغوا املباراة النهائية متهيدا للدفاع عن 
اللقب مبواجهة غانا غدا.

وطريق املصرين الى لواندا التي تستضيف النهائي لم تكن 

مفروش���ة بالورود، وشاء القدر ان يواجه خاللها أبطال أفريقيا 
املنتخبات املمثلة للقارة السمراء في املونديال األفريقي، وأثبتوا 
علو كعبهم على »نسور« نيجيريا 3 � 1 في الدور األول، 
وروضوا »أسود« الكاميرون بالنتيجة ذاتها في 
الدور ربع النهائي في الوقت اإلضافي، ثم الفوز 
الكبير على »محاربي الصحراء« اجلزائر 
برباعية »ناش���فة« في نصف النهائي، 
وإذا ما قدر لش���حاتة اضافة »النجوم 
السوداء« غانا املتأهلة الى املونديال 
أيضا الى ضحاياه، فإنه يكون بذلك 
حقق اجنازا فريدا سيدون بأحرف 
من ذهب في سجله الشخصي، 
ويحصل عل���ى جائزة ترضية 
تعويضا عن عدم تواجده في 
جنوب أفريقيا، وكأنه يقول لهم 
ان املنتخب املصري يستحق 

ان يكون هناك.
وما حصل من سيناريو 
الغريبة  املب���اراة  ألح���داث 
التاريخي  العجيبة والفوز 
ملصر عل���ى اجلزائر للمرة 
االول���ى خ���ارج الدي���ار لم 
وكأن  عاق���ل،  يتص���وره 
أنور  السيناريست أس���امة 
عكاش���ة ص���اغ نصوصه، 
واملخ���رج الفريد هتش���كوك 
حبك نهايته، ومن توقع فوز 
»الفراعن���ة«، بالطبع لم يكن 
يتوقع ان يصل »السكور« الى 
4 أهداف، ول���م يتوقع ايضا ان 
يكمل املنتخب اجلزائري نصاب 
املباراة ب� 8 العبن فقط، لقد أفرغ 
املصريون ما في جعبتهم من قدرات 
فنية عالية أبهرت املراقبن فلقنوا الغرمي 
األزلي درسا قاسيا وانتقموا منه شر انتقام 

سيبقى خالدا في األذهان مدى الدهر.
إذا لم يكتب ألحفاد »الفراعنة« العودة بالكأس 
للمرة الثالثة على التوالي، فلن يحزنوا كثيرا ألنهم شفوا غليلهم 

ب� »رباعيات اخليام« في اجلزائر.

مصري يحتفل بفوز »الفراعنة« في شارع الشانزليزيه  )رويترز(

مشجع جزائري »مقهور« بعد الهزمية املذلة ويعبر عن غضبه من العبي منتخب بالده الشرطة الفرنسية انتشرت في الشوارع جتنبا حلدوث أي أحداث عنف جزائرية     )أ.ف.پ(

توقيف بعض المشجعين الجزائريين في مرسيليا

أوقفت قوات مكافحة الشغب الفرنسية 
بعض املش���جعن اجلزائري���ن في مدينة 
مرس���يليا جنوب فرنس���ا بعد أن أشعلوا 
قنابل الدخان في الشوارع القريبة من امليناء 
القدمي والقاء الزجاجات وعلب املياه الغازية 
الفارغة وغيرها من االشياء على قوات االمن 

في املدينة.
وذكرت مجلة »فرانس فوتبول«الفرنسية 
انه بعد الهزمية القاسية التي مني بها منتخب 
اجلزائر على أيدي »الفراعنة«، جتمع مجموعة 
من املشجعن اجلزائرين بالقرب من ميناء 
مرسيليا القدمي حيث بدأوا في إشعال النيران 

بصناديق القمامة.
وقد بادرت قوات االمن باستخدام القنابل 
املسيلة للدموع لتفريق املتظاهرين، غير أنهم 

ردوا بإشعال قنابل الدخان ورشق قوات االمن 
بالزجاجات ومعلبات املياه الغازية.

وألقت ق���وات االمن القب���ض على عدد 
من املش���جعن اجلزائري���ن الذين رفضوا 
االنصراف، ورشقوا قوات األمن بكل ما وقع 
حتت أيديهم، فيما لم تشر املجلة عن وقوع 

أي إصابات من اجلانبن.
وكانت السلطات املختصة في مرسيليا قد 
قامت بنشر أعداد كبيرة من رجال مكافحة 
الشغب في شوارع املدينة حتسبا حلدوث 
أعمال عنف من جانب املشجعن اجلزائرين 
بعد املباراة، غير ان الهزمية الثقيلة قللت 
كثيرا من تدفق اجلزائرين على الش���وارع 

بعد أن خيم احلزن عليهم.
وكانت السلطات االمنية في العاصمة 

الفرنسية باريس قد بادرت أيضا بنشر 
قوات مكافحة الشغب في بعض مناطق 
باريس السيما في ش���ارع الشانزليزيه 
الشهير، حتسبا لوقوع أي أعمال شغب 
من املشجعن اجلزائرين، بيد أن هزمية 
اجلزائر حالت دون خروجهم الى الشارع 
الش���هير، كما حدث عقب تأهل اجلزائر 

ملونديال جنوب أفريقيا.
وذكرت صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية 
أن مجموعات من املشجعن املصرين احتفلوا 
بفوز فريقهم الكاس���ح عل���ى اجلزائر في 
الشانزليزيه وهم يرفعون علم مصر ويطلقون 
آالت تنبيه سياراتهم، فيما رد عليهم بعض 
املشجعن اجلزائرين بالطريقة نفسها دون 

ان تقع اي مشاحنات بن الطرفن.


