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مصر لغانا .. »هذه ليلتي«

املباراة النهائية بصمت وحتديدا 
منذ خسارته املذلة امام ساحل 
العاج 1-3 في اجلولة االولى، 
حيث تغلب بعدها على بوركينا 
فاسو وانغوال ونيجيريا بنتيجة 
واحدة 1-0، وبطريقة واحدة 
ايضا حيث يعمد الى تسجيل 
هدف مبكر ويحافظ عليه حتى 
النهائية  املباراة  النهاية وبلغ 

للمرة االولى منذ 18 عاما.
وتعول غانا على هدافها مهاجم 
رين الفرنسي، اسامواه جيان 
الذي كان حاسما في املباراتني 
الهدفني في  االخيرتني وسجل 
مرمى انغ���وال ونيجيريا، الى 
جانب صان���ع االلعاب املتميز 
العب وسط اودينيزي االيطالي 
اسامواه كوادوو وديدي ايوو 

جنل اس���طورة الكرة الغانية 
عبيدي بيليه.

ويرب���ط قاس���م مش���ترك 
بني املنتخب���ني هو غياب ابرز 
جنومهم بسبب االصابات امثال 
محم���د ابوتريكة وعمرو زكي 
ومحمد بركات ومحمد شوقي 
)مصر( ومايكل ايسيان وستيفن 
ابياه وج���ون منس���اه وجون 

باينتسيل )غانا(.
ويحوم الشك حول مشاركة 
قائد غانا حارس مرماها ريتشارد 
كينغسون بس���بب اصابة في 
خصره تعرض لها امام انغوال 
في ربع النهائي، وعلى الرغم 
من ذلك ش���ارك امام نيجيريا 
وساهم بش���كل كبير في فوز 

ف��ريقه.

وق���ال كينغس���ون »كانت 
تضحية كبي���رة مني من اجل 
املنتخب، سأفعل ذلك طاملا اقوى 

على الوقوف«. 
وعلى الرغم من هذه الغيابات 
فانهما ابليا البالء احلسن وجنحا 

في بلوغ النهائي.
 والتق���ى املنتخبان 16 مرة 
حتى االن ففازت مصر 7 مرات 

وغانا 4 مرات مقابل 5 تعادالت، 
علم���ا بأنهما لعب���ا مباراتني 
رسميتني فقط حتى االن وكانتا 
في كأس االمم االفرقية االولى 
تع���ادال فيها 1-1 في واد مدني 
عام 1970 في السودان، والثانية 
فازت غانا 1-0 في زيغينشور 
عام 1992 في السنغال. اما باقي 

املباريات فجميعها ودية.

يس���عى املنتخب املصري 
حامل لقب النسختني االخيرتني 
الى حتقيق اجناز غير مسبوق 
عندما يالق���ي غانا اليوم على 
ملعب 11 نوفمبر في لواندا في 

املباراة النهائية.
وهي املباراة النهائية الثامنة 
للمنتخبني في الكأس القارية، 
ظف���ر الفراعنة بس���تة القاب 
منها اعوام 1957 و1959 و1086 
و1998 و2006 و2008 وحل���ت 
وصيفة عام 1962، ونالت غانا 4 
القاب اعوام 1963 و1965 و1978 

و1982.
ويطم���ح املنتخب املصري 
الى لقبه الس���ابع في التاريخ 
والثالث على التوالي وهو اجناز 
لم يحققه اي منتخب من قبل، 
علم���ا بان غان���ا كادت حتققه 
عام 1968 لكنها خسرت املباراة 
النهائية امام جمهورية الكونغو 
0-1 بعدما توجت بلقبي 1963 

و1965.
وتبدو كفة الفراعنة راجحة 
بالنظر الى العرض الرائع الذي 
قدموه في الدور نصف النهائي 
والفوز الساحق على اجلزائر 
برباعية نظيفة، باالضافة الى 
سجلهم الرائع في املسابقة في 18 
مباراة متتالية دون خسارة )رقم 
قياسي( وحتقيقهم 5 انتصارات 
متتالية في النس���خة احلالية 
بينها 3 انتصارات على ممثلي 
القارة الس���مراء في املونديال 
فضال ع���ن اجلزائر، نيجيريا 
والكامي���رون بنتيجة واحدة 

.1-3
وميلك املنتخ���ب املصري 
ايضا افضل سجل في البطولة 
ناحية خط الدفاع الذي استقبلت 
ش���باكه هدفني فقط، وافضل 
خط هجوم بتسجيله 14 هدفا 
بينها 10 اهداف في مرمى ثالثي 
املونديال، ورباعي���ة للورقة 
الرابح���ة محم���د ناجي جدو 
متصدر الئحة الهدافني وثالثية 
لقائده احمد حسن، فيما سيغيب 
املدافع محمود فتح اهلل بسبب 

االيقاف. 
وصعد املنتخب الغاني الى 

 شحاتة والحضري وحسن 
على عتبة التاريخ

س��يدخل املدير الفني للمنتخب 
املصري حسن شحاتة وحارس املرمى 
عصام احلضري والقائد احمد حسن 
التاريخ من أوس��ع االبواب في حال 
تتويج الفراعنة بلقب النسخة السابعة 
والعشرين اليوم. وبات شحاتة على 
شفير اجناز غير مسبوق في تاريخ 
الكرة املستديرة في القارة السمراء 
وهو احراز اللقب الثالث على التوالي، 
فيما س��يحصد كل م��ن احلضري 
وحسن اللقب الرابع وهو ايضا اجناز 

فريد من نوعه.

كوليبالي يقود النهائي
اختار االحتاد االفريقي احلكم 
املالي كومان كوليبالي لقيادة املباراة 
النهائية مصر وغانا اليوم. وهي 
املباراة الثالثة لكوليبالي في البطولة 
بع��د مباراتني في ال��دور األول: 
األول��ى بني تونس وزامبيا )1 � 1( 
في اجلولة األولى من منافس��ات 
املجموع��ة الرابع��ة، والثانية بني 
نيجيري��ا وموزمبيق )3 � 0( في 
اجلولة الثالثة األخيرة من منافسات 
املجموعة الرابعة. وهي املشاركة 
الرابعة لكوليبال��ي )39 عاما( في 
الكأس القارية بعد أعوام 2004 في 
تون��س و2006 في مصر و2008 

في غانا.
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صقر: الفرحة تكتمل اليوم

فوالم يطلب الحضري رسميًا

قرعة التصفيات في 20 فبراير

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكد رئيس املجلس القومي للرياضة حسن صقر ان الفوز الغالي 
للمنتخب املصري على نظيره اجلزائري في الدور نصف النهائي يعد 
خط����وة مهمة نحو الهدف االكبر في اقتناص لقب البطولة، الذي بات 
قريبا جدا من املصريني، ويحدونا االمل في استمرار الصحوة اليوم 
عندم����ا يواجه الفراعنة املنتخب الغاني ف����ي نهائي البطولة، مطالبا 
اجلماهير املصرية بالدعاء للمنتخب حتى يعود لهم من انغوال بكأس 
البطولة للمرة الس����ابعة. وبدوره، اك����د قائد املنتخب املصري، وأهم 
أوراقه الرابحة الصقر املصري والعميد اجلديد أحمد حسن ان فرصة 
الفراعنة في الفوز باملباراة النهائية للبطولة االفريقية ازدادت كثيرا 
بعدم����ا أصبحت جميع خطوطهم مكتمل����ة، معربا عن ثقته في قدرة 
زمالئه الالعبني واجلهاز الفني على تكرار نفس السيناريو الذي رسمه 
املدير الفني للمنتخب املصري حس����ن شحاتة ببراعة خالل مواجهة 

اجلزائر في الدور قبل النهائي.

تق����دم نادي فوالم االجنليزي الذي ميكل����ه رجل االعمال املصري 
محمد الفايد بطلب رسمي لضم حارس مرمى منتخب مصر املخضرم 
عصام احلضري حتى نهاية املوس����م احلالي اثر تألقه خالل مباريات 
البطولة االفريقية احلالية. ويدرس مجلس ادارة النادي املوافقة على 
العرض لس����د العجز املادي الذي يعاني منه الفريق هذا العام خاصة 

بعد التجديد حملمد صبحي احلارس الثاني في الفريق.

أعل���ن االحتاد االفريقي ان قرعة تصفيات كأس األمم االفريقية 
املقررة نهائياتها عام 2012 في الغابون وغينيا االستوائية ستقام 

في 20 فبراير املقبل في لوبومباشي.
وأوضح االحتاد االفريقي انه اجل موعد إجراء القرعة ملدة شهر 
بسبب عدم تسجيل 8 بلدان أسماءها ضمن الئحة الدول املشاركة 
في التصفيات ويتعلق األمر بجيبوتي واريتريا وغينيا بيس���او 

وليسوتو وساو توميه وسيشل والصومال وموريتانيا.

شحاتة: يجب احترام غانا

راييفاتش: العروض الرائعة ال تهم 

إيقاف توغو في النسختين المقبلتين

الشك يحوم حول مشاركة متعب 

قال املدير الفني للفراعنة حس����ن شحاتة »نسعى دائما الى تقدمي 
أفضل ما منلك بتشكيلة الالعبني املتاحة، ونضع في اعتبارتنا التوليفة 
املثالية التي تخدم الفريق دون النظر لألسماء«. واضاف »غانا عقبتنا 
االخيرة نحو اللقب الثالث على التوالي، نكن لها كل االحترام وبلوغها 
املباراة النهائية بالعبني شباب يستحق وقفة متأنية ودراسة تكتيكية 
حتى ال نقع في الفخ الذي نصبته لبوركينا فاسو وانغوال ونيجيريا«. 
وبدوره، قال مدرب مصر ش����وقي غريب »ظهرنا بوجه مشرف للكرة 
االفريقي����ة. قلنا منذ البداية نحن أبط����ال افريقيا وجئنا هنا من أجل 
الدف����اع عن لقبنا، فقط من أجل ذلك«. واضاف »لعبنا 5 مباريات في 
البطول����ة حتى االن 3 منها امام منتخبات مؤهلة الى املونديال وفزنا 
عليها بتسجيلنا 10 اهداف )نيجيريا والكاميرون 3-1 واجلزائر 0-4(. 
نعرف كيف ندير املباريات ونواجه خصومنا بفضل استراتيجيتنا«. 
وتابع »منتخب غانا قوي جدا وسيلعب بدوره في املونديال، ستكون 

مواجهة صعبة لكننا مستعدون لها«.

أكد مدرب غانا الصربي ميلوفان راييفاتش »ال تهم العروض 
الفنية الرائعة في البطول���ة احلالية اذا كنت ترغب في احراز 

لقبها، قدمنا عرضا رائعا امام ساحل العاج وخسرنا 3-1«. 
وتابع »صفوفنا منقوصة من ابرز النجوم، وبالتالي فاننا 
نعاني من نقص خبرة الالعبني الش���باب في البطولة احلالية، 
لكنهم ادوا املطلوب منهم حتى االن وجنحوا في بلوغ النهائي 
وهذا اجناز في حد ذات���ه«. وتابع »منتخب مصر قوي ويضم 
العب���ني رائعني يلعبون مع بعض منذ فت���رة طويلة، اكيد ان 
مهمتنا صعبة امامه لكنها املباراة النهائية وسنبذل فيها كل ما 

في وسعنا الحراز اللقب االول منذ 28 عاما«. 
واضاف »نعرف املنتخب املصري جيدا، لقد واجهناه وديا 
في فبراير املاضي وتعادلنا معه 2-2 في القاهرة، اننا على علم 
بكل صغيرة وكبيرة لهذا املنتخب الذي تكمن قوته في الروح 

التضامنية اجلماعية«.

أعلن رئيس االحتاد االفريقي الكاميروني عيسى حياتو امس في 
تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية ان االحتاد القاري قرر ايقاف توغو 
في النس����ختني املقبلتني لنهائيات كأس االمم االفريقية وذلك بسبب 
تدخالت احلكومة التوغولية والذي ادى الى االنس����حاب من النسخة 

احلالية في انغوال.
وكانت احلكوم����ة التوغولية طالبت العبيها بعدم املش����اركة في 
النهائيات القارية والعودة الى لومي وأرسلت طائرة خاصة من اجل 
ذلك بعد االعتداء املسلح الذي تعرضت له حافلة املنتخب التوغولي 
في الثامن من يناير اجلاري في كابيندا قبل يومني من انطالق العرس 
القاري والذي ادى الى مقتل امللحق الصحافي ستانيسالس اكلو واملدرب 
املس����اعد ابالو اميليتيه باالضافة الى اصابة تسعة اشخاص آخرين 
بينهم العبان هما املدافع س����يرج اكاكب����و وحارس املرمى كودجوفي 
اوبيالليه الذي نقل مستش����فى في جوهانسبورع من اجل العالج من 

اصابته برصاصتني في عضالت البطن وإحدى كليتيه.

يحوم الشك حول مش����اركة مهاجم االهلي عماد متعب مع 
منتخب بالده ضد غانا اليوم.

ويعاني متعب صاحب هدف����ني في البطولة حتى اآلن، من 
اصابة في الفخذ تعرض لها في املباراة التي سحق فيها الفراعنة 
اجلزائ����ر 4-0 اخلميس املاضي في بنغي����ال في الدور نصف 

النهائي.
وأكد املدرب املساعد حمادة صدقي أن حظوظ متعب ضئيلة 
للتعافي من االصابة وذل����ك لقصر الفترة بني مباراة اجلزائر 
واللقاء النهائي، مش����يرا الى ان اجلهاز الطبي سيتخذ قراره 

النهائي بشأن مشاركته من عدمها قبل ساعات من املباراة.

جدو.. »سوبر احتياطي« على مشارف لقب الهداف

محمد ناجي »جدو« مفاجأة البطولة األفريقية

غير مرغوب فيه الى بطل قومي 
تهلل به وسائل االعالم املصرية 
التي كانت أقامت الدنيا ولم تقعدها 
عقب االعالن عن تشكيلة املنتخب 
املصري الى انغوال وضمها على 
اخلصوص اسم جدو على اعتبار 
»ان خبرته املتواضعة في املالعب 
احمللية لن متكنه من سلوك االدغال 

االفريقية«.
كما بات جدو هدفا للعديد من 
االندية الراغبة في التعاقد معه، 
خصوصا في الدوري االجنليزي 
وفي مقدمتها فوالم وسندرالند الى 
جانب سلتيك االسكوتلندي ودون 
ان ننس���ى الغرميني التقليديني 

االهلي والزمالك. ويبدو ان جدو في 
طريقه الى حتقيق اجناز شخصي 
مع منتخب بالده في هز الشباك، 
فهو جنح 4 مرات في 6 مباريات 
)سجل هدفا في مرمى مالي قبل 
البطولة( خالفا لألمر مع ناديه، 
حيث سجل 7 اهداف فقط في 44 
مباراة. وقال جدو »انا سعيد جدا 
مبا حققت���ه، ال أريد الدخول في 
جدال مع املنتقدي���ن، لكني هنا 
من اجل مهمة وطنية وأنا سعيد 

لقيامي بها على أحسن وجه«.
ألوان  وأضاف »الدف���اع عن 
املنتخ���ب الوطني ش���رف كبير 
بالنس���بة ألي العب، وأنا فخور 

بذلك ومدين به الى اجلهاز الفني 
الذي وثق في إمكاناتي ومؤهالتي 
على الرغم من قلة خبرتي«، معربا 
عن امله في مواصلة »هز الشباك، 
ليس من اجلي، بل بغية حتقيق 
هدفنا األسمى وهو احلفاظ على 
اللقب للمرة الثالثة على التوالي 
وتعويض خيبة امل املونديال«.

وبدأ جدو املولود في 30 اكتوبر 
1983 مسيرته مع فريقه االحتاد 
السكندري عام 2005، وهو مدد 
عقده معه في اكتوبر 2008 حتى 
عام 2012، علم���ا انه لعب فترة 
قصيرة على س���بيل االعارة مع 

ام صالل القطري.

ل���م يك���ن أش���د املتفائل���ني 
يراهن على تألق مهاجم االحتاد 
الس���كندري محمد ناجي امللقب 
ب�»جدو« في البطولة، لكنه أثبت 
العكس وساهم في بلوغ الفراعنة 
املباراة النهائية بتسجيله أربعة 
أهداف، وبات على مرمى حجر من 

التتويج بلقب هدافها.
والغريب في االهداف االربعة 
جل���دو انه س���جلها بعد دخوله 
املباريات االربع  ف���ي  احتياطيا 
التي خاضه���ا في البطولة حتى 
اآلن مبعدل هدف في كل مباراة، 
وهو اجناز غير مسبوق من العب 
تنقصه خب���رة كبيرة لم يخض 
سوى مباراتني وديتني مع الفراعنة 

قبل العرس القاري.
وخاض جدو 125 دقيقة حتى 
اآلن ف���ي البطول���ة موزعة على 
اربع مباري���ات، فلعب 18 دقيقة 
في االولى ام���ام نيجيريا عندما 
دخل بديال حلسني عبد ربه، وجنح 
في تس���جيل الهدف الثالث الذي 
حسمت به مصر نتيجة مباراتها 
3-1، وكرر جدو االجناز ذاته في 
املباراة الثانية أمام موزمبيق )2-

0( عندما لعب 22 دقيقة مكان العب 
وسط الزمالك محمود عبد الرازق 
»شيكاباال« وسجل الهدف الثاني 
على طريق���ة الالعبني الكبار من 
تسديدة »طائرة« مانحا منتخب 
بالده بطاقة الدور ربع النهائي.

وغاب جدو عن املباراة الثالثة 
أمام بنني بعدما فضل شحاتة عدم 
الدفع به لضمان املصريني صدارة 
املجموعة والتأهل الى الدور ربع 
النهائي. وكانت مباراة الكاميرون 
الى جدو  األكثر دقائق بالنسبة 
ألنه لعب 53 دقيقة مستفيدا من 
الى الشوطني  احتكام املنتخبني 
االضافيني، حيث دخل في الدقيقة 
67 مكان محمد زيدان، ومرة أخرى 
قال كلمته بتسجيله الهدف الثاني 

في الدقيقة 92.
وجدد شحاتة ثقته في جدو 
في املباراة احلاسمة امام اجلزائر 
ودف���ع به في الدقيق���ة 58 مكان 
املدافع محم���ود فتح اهلل، وأبى 
اال أن يفعلها وسجل الهدف الرابع 
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 

الضائع.
عموما حتول جدو من مهاجم 


