
الفراعنة كتبوا تاريخًا جديدًا.. وتبّقى المونديال فقط

)ا.ف.پ( »ارقص.. يا حضري« 

شحاتة يتلقى عرضًا لتدريب 
نيجيريا في المونديال

تلقى املدرب املصري حس����ن ش����حاتة عرضا م����ن نائب الرئيس 
النيجيري لتولي تدريب املنتخب النيجيري لكرة القدم خالل نهائيات 
كأس العالم 2010 بجن����وب أفريقيا. ويبحث االحتاد النيجيري لكرة 
القدم عن مدرب جديد للفريق بدال من املدرب ش����ايبو أمادو الذي قاد 
الفريق خالل نهائيات كأس األمم األفريقية التي اختتمت أنشطتها أمس 
األول. وتأتي الرغبة في التعاقد مع شحاتة في ظل اإلجناز التاريخي 
الذي حققه مع املنتخب املصري عبر الفوز بلقب كأس أفريقيا للمرة 
الثالثة على التوالي. وكشف شحاتة لوسائل اإلعالم أنه تلقى عرضا 

لتدريب املنتخب النيجيري بشكل مؤقت خالل كأس العالم.
وأوضح ش����حاتة »ترغب عدة أندية ومنتخبات في التعاقد معي، 
وسأبحث جميع هذه العروض عقب عودتي إلى مصر«. ونقلت وسائل 
اإلعالم عن شحاتة ترحيبه بتدريب نسور نيجيريا في كأس العالم، 
مشيرة الى ان »املشاركة في كأس العالم شرف كبير حتى يتسنى لي 

متثيل بلدي في هذا احملفل الدولي«.

زيدان غاضب من األمن األنغولي 
منع رج����ال امن ملعب 11 نوفمبر في العاصم����ة االنغولية لواندا 
مهاج����م املنتخب املصري محمد زيدان من االحتف����ال باللقب القاري 
الثالث على التوالي والس����ابع في التاري����خ مع انصار منتخب بالده 
املوجودين في املدرجات. وقال زيدان عقب الفوز على غانا في املباراة 
النهائية: »كنت س����عيدا جدا، لكن تغي����رت احلال وغضبت للطريقة 
الت����ي تعامل بها رجال االمن مع جنوم مثلن����ا. نحن أبطال افريقيا«. 
وأضاف »حاولت حتية املشجعني كعربون شكر لهم واالحتفال معهم 
باللقب، لكن املتطوعني اوقفوني وحاولوا ضربي. كانوا باملئات وكنت 
مبفردي«. وتابع »قلت لهم إنني اريد الذهاب لتحية اجلمهور املصري 
وملدة دقيقة فقط. في النهاية متكنت من الذهاب لرؤيتهم. لست سعيدا 
بوجودي هنا لكني سأرحل مع منتخب بالدي متوجني ابطاال الفريقيا 

وانا سعيد بذلك«.

 إيقاف الحكم كودجا
لعدم معاقبته شاوشي

أعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم إيقاف احلكم بونافينتور كوفي 
كودجا من بنني ألجل غير مس����مى لع����دم اتخاذه قرارا ضد العب من 
منتخب اجلزائر نطحه بالرأس خالل مباراة في كأس األمم األفريقية 
في انغوال. وقال متحدث باس����م االحتاد األفريقي ل� »رويترز« أمس 
األول ان كودجا املوجود ضمن قائمة مختصرة للحكام في كأس العالم 
هذا العام لم يذكر الواقعة في تقريره ولم يتخذ أي عقوبة في امللعب 
ضد فوزي شاوش����ي حارس منتخب اجلزائر. وجذب شاوشي احلكم 
م����ن قميصه بوضوح ونطحه بعدما تقدم املنتخب املصري 1 � 0 على 

نظيره اجلزائري من ركلة جزاء في مباراة الدور نصف النهائي.
وقال االحتاد األفريقي انه سيتخذ إجراءات انضباطية ضد بلحاج 
وشاوشي الشهر القادم، وقد يواجه االثنان عقوبات قد تبعدهما عن 

نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا هذا العام.

الحضري: أفضل جيل في التاريخ
أكد حارس مرم����ى الفراعنة عصام احلضري أن املنتخب املصري 
املت����وج باللقب الق����اري للمرة الثالثة على التوال����ي هو افضل جيل 
ف����ي تاريخ كرة القدم املصرية.  وق����ال احلضري في تصريح لوكالة 
الصحافة الفرنس����ية »انه أفضل جيل في التاريخ، منلك العبني ابلوا 
البالء احلس����ن في االدغال االفريقية، لم نكتف بالتتويج في القاهرة 
عام 2006، بل جنحنا خارج قواعدنا وفي مناس����بتني متتاليتني، انه 

بالفعل افضل جيل اجنبته املالعب املصرية«.

المحمدي يقترب من سندرالند
ذكرت شبكة »سكاي سبورتس« اإلخبارية على موقعها االلكتروني 
ان نادي سندرالند االجنليزي تعاقد مع الظهير األمين املصري أحمد 
احملمدي. وأش����ارت الشبكة إلى أن س����ندرالند سيدفع نحو 2 مليون 
جنيه إس����ترليني للحصول على خدمات احملم����دي )22 عاما( العب 
إنبي، والذي س����اعد املنتخب املصري على التتويج بلقب كأس األمم 
األفريقية. وكان املدير الفني لس����ندرالند ستيف بروس أشاد بقدرات 
احملمدي الذي أجرى اختبارا مع الفريق في أغس����طس املاضي، ولكن 
الفري����ق لم ينجح في التوصل التف����اق نهائي مع إنبي حينئذ، ولكن 
يش����ير تقرير »سكاي س����بورتس« إلى أنه مت التوصل التفاق شبه 
مؤكد في هذه املرة ومن املتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن 

الصفقة في وقت الحق.

5 مصريين في التشكيلة المثالية
اختار االحتاد االفريقي لكرة القدم التش����كيلة املثالية للنهائيات 

االفريقية وضمت 5 العبني مصريني والعبا جزائريا.
والالعبون املصريون اخلمسة هم عصام احلضري افضل حارس 
مرمى في البطولة للمرة الثالثة عل����ى التوالي، واملدافع وائل جمعة 
والعبا الوسط احمد فتحي واحمد حسن افضل العب في البطولة للمرة 
الثاني����ة بعد عام 2006، واملهاجم محمد زيدان.  اما الالعب اجلزائري 
الوحيد فهو مدافع رينجرز االسكوتلندي مجيد بوقرة. وجاءت التشكيلة 
املثالية على النحو التالي، عص����ام احلضري )مصر( ومجيد بوقرة 
)اجلزائر( ووائل جمعة )مصر( ومابينا )أنغوال( والكس����ندر سونغ 
)الكاميرون( واحمد فتحي واحمد حسن )مصر( وبيتر اودموينجي 
)نيجيريا( واس����امواه جيان )غانا( وفالفيو امادو )انغوال( ومحمد 

زيدان )مصر(.

جدو.. هداف البطولة
تصدر املصري محمد ناجي )جدو( ترتيب هدافي البطولة األفريقية 

بعد ختام البطولة بتسجيله 5 أهداف.
وجاء خلف جدو كل من سيدو كيتا )مالي( وفالڤيو أمادو )أنغوال( 
وأحمد حسن )مصر( واسامواه جيان )غانا( ب� 3 أهداف، فيما سجل كل 
من مانوشو )أنغوال( وعماد متعب )مصر( وجاكوب مولينغا )زامبيا( 
وفريديريك كانوتيه )مالي( وراسل موافوليروا )زامبيا( وبيتر اوسازي 

اودموينجي )نيجيريا( وصامويل ايتو )الكاميرون( هدفني.

كتب املنتخ����ب املصري أمس 
االول تاريخ����ا جديدا لكأس االمم 
االفريقي����ة عندم����ا ت����وج بلقبها 
التوالي والسابع في  الثالث على 
تاريخه بتغلبه على غانا 1-0 في 
املباراة النهائية للنسخة السابعة 

والعشرين في أنغوال.
لكن االجن����از القاري يأتي في 
كفة وفك عقدة التأهل الى نهائيات 
كأس العال����م للم����رة االولى منذ 
عام 1990 في كفة ثانية، اذ يبقى 
املونديال الهدف األسمى للفراعنة 

في املستقبل القريب.
االكيد ان من الصعب جدا تكرار 
اجناز املنتخب املصري اقله على 
املدى املتوسط، ويكفي ان حتقيقه 
جاء بعد 27 نس����خة من انطالق 
البطولة قب����ل 53 عاما، لتتضح 
جليا شبه استحالة جناح اي من 
املنتخبات القارية في حتقيقه في 
املستقبل القريب، وسيتم انتظار 
سنوات وسنوات حتى ينجح جيل 
ذهب����ي في معانق����ة الكأس ثالث 
مرات متتالية، وهو ما اكده مهاجم 
الفراعنة وبوروس����يا دورمتوند 
االملاني محمد زي����دان عندما قال 
»املنتخب الذي يرغب في حتطيم 
رقمنا عليه الفوز باللقب 4 مرات 

متتالية وهذا شبه مستحيل«.
وأبه����ر املنتخ����ب املص����ري 
الدروس  الرائعة ولقن  بعروضه 
والعبر جلميع منافسيه خصوصا 
املونديال����ني االربع����ة نيجيري����ا 
والكاميرون واجلزائر وغانا، مؤكدا 
تربعه على عرش الكرة املستديرة 
في القارة السمراء في االعوام الستة 

االخيرة.
املنتخ����ب املصري  وض����رب 
عصافير عدة بحج����ر واحد، فقد 
أسكت منتقديه بعدم قدرته على 
االحتفاظ بالكأس واستبعاده من 
دائرة املنافس����ة على اللقب حيث 
ان اش����د املتفائلني لم يكن يتوقع 
هذا االجناز عقب الفشل في التأهل 
الى املونديال باالضافة الى غياب 
ابرز عناصره محم����د ابو تريكة 
ومحمد بركات وعمرو زكي ومحمد 
شوقي ومحمد حمص واحمد حسام 

»ميدو«.
لك����ن هذه الظ����روف الصعبة 
وكالع����ادة كانت مبنزل����ة حافز 
كبير امام العبي املنتخب املصري 
ومديرهم الفني حس����ن ش����حاتة 

للتفوق على انفسهم  فلفتوا االنظار 
منذ املب����اراة االولى عندما حولوا 
تخلفه����م 0-1 الى فوز كبير 1-3، 
الى املباراة النهائية، وعندما تغلبوا 
على غانا 1-0، مؤكدين عن جدارة 
واستحقاق احقيتهم بالوجود في 

العرس العاملي الصيف املقبل.
وما بني املباراة االولى والنهائية، 
حق����ق الفراعنة ارقاما قياس����ية 
ستتحدث عنهم فترة طويلة، من 
ستة انتصارات متتالية الى سجل 
خال من اخلس����ارة في املباريات 
ال� 19 االخيرة في العرس القاري 
وف����وز اول عل����ى نيجيريا منذ 
1977، واول عل����ى اجلزائر خارج 
القواعد وبرباعية نظيفة، وجتديد 
التفوق على الكاميرون وصيفته 
3-1 بعد التمديد في ربع النهائي، 
ولقب ثالث على التوالي وس����ابع 
في التاريخ، وثالث تواليا بقيادة 
الذي  الفني حسن شحاتة  مديره 
بات اول مدرب في العالم يحرز 3 
القاب قارية متتالية، ولقب رابع 
لقائده احمد حسن وحارس مرماه 

عصام احلضري.
وعن سر املفارقة الغريبة بني 
التتويج القاري والفشل في التأهل 
الى املونديال، اكد مدرب املنتخب 
املصري شوقي غريب ان ذلك »يعود 
لكون تصفيات املونديال تقام على 
مدى عامني وخاللها نقوم بتغيير 
التش����كيلة اكثر من مرة حيث ال 
نخوض التصفيات باملجموعة التي 
بدأنا بها املش����وار، كما ان عوامل 
كثيرة حتول دون ذلك بينها جتمع 
الالعبني قبل 5 ايام من كل مباراة، 
بينما في العرس القاري او البطوالت 
احملددة املدة فإننا نركز فيها كثيرا 
ويك����ون الالعبون حتت تصرفنا 
وامام انظارنا نحيط بهم من جميع 
النواحي س����واء في التدريبات او 
االكل او الترفي����ه ون����زرع فيهم 
روح التضامن والقتالية والوفاء 

للقميص الوطني«.
وتابع »سيأتي يوم تأهلنا الى 
املونديال ف����ي القريب العاجل، ال 
أعتقد أننا س����نفوت الفرصة في 
التصفيات املقبل����ة، النه ال يلدغ 
املرء من جحر مرتني«، مضيفا »كنا 
قاب قوس����ني او ادنى من التأهل 
الى مونديال 2010، لكننا بالتأكيد 
الى مونديال  س����نحجز بطاقتنا 

البرازيل 2014«.

الصحف اإلسبانية: جدو اقتنص المجد من إيتو ودروغبا

»السلطان حسن«

أش����ادت الصح����ف الرياضية 
اإلسبانية الصادرة أمس باإلجناز 
الذي حقق����ه املنتخب  التاريخي 
افريقيا  املصري بإح����رازه كأس 
في أنغوال ليكون الثالث له على 
التوالي والسابع في تاريخه وقالت 
صحيفة »اس« ان أحفاد الفراعنة 
أعادوا إلى األذهان ذكرى إجنازهم 
قبل عامني ف����ي العاصمة الغانية 
الفريق على  أكرا، عندما تغل����ب 
الكاميروني بهدف نظيف  نظيره 

ليحقق لقبه السادس، حيث تغلب 
في نهائي النسخة األنغولية أمس 
االول بنفس النتيجة على منتخب 
غانا هذه املرة. وأفردت »اس« مقاال 
خاصا للحديث عن جدو صاحب 
هدف التتويج وه����داف البطولة 
برصيد 5 أهداف رغم أنه لم يخض 
أي مباراة منذ البداية، حيث وصفته 
بأنه »بديل من ذهب«. وقالت إن 
مهاجم االحتاد الس����كندري الذي 
أحرز 6 أهداف في 8 مباريات دولية، 

بينها 5 في أنغوال، سيكون بالتأكيد 
أحد الالعبني األساسيني في تشكيلة 
املدرب املصري حسن شحاتة خالل 
الفترة املقبلة معتبرة أنه يستحق 
ذلك. وأضافت أن البطولة شهدت 
مشاركة دروغبا وإيتو وكانوتيه، 
بيد أن جدو كان من اقتنص املجد 

كله.
أما صحيفة »ماركا« فاعتبرت 
أن النسخة ال� 27 من أمم أفريقيا 
حتمل اسم بطلني فقط هما جدو 

ومصر »البطل السباعي«.  وقالت 
إن أفريقيا كلها تنحني أمام »أفضل 
فريق« في تاري����خ القارة، وأمام 
موهب����ة هدافه مفاج����أة البطولة 

وبطل املشهد األخير. 
أما صحيفة »سبورت« فقالت 
إن هدف املباراة كان »حتفة فنية« 
إثر تعاون بني جدو وزميله محمد 
زيدان مهاجم بوروسيا دورمتوند 
األملاني، ليكون أجمل ما في مباراة 

تكتيكية بشكل صرف.

إبراهيم مطر
قدميا بنى السلطان حسن بن محمد بن قالوون، أحد أبرز سالطني 
دولة املماليك الذي حكم مصر عام 1347 ميالدية، مدرسة إلى جوار مسجد 
مازال يعرف باسمه حتى اليوم في ميدان صالح الدين بالقاهرة، وتبلغ 
مساحة املسجد واملدرسة إضافة إلى بيمارستان )مستشفى( نحو 7906 

أمتار مربعة على شكل مس��تطيل غير منتظم األضالع، 
ويحيط بصحن املسجد أربع مدارس تتكون كل واحدة 

منها من ثالثة طوابق، أما باب املس��جد فيعتبر 
مثاال رائعا ألجمل األبواب املكسوة بالنحاس، 

وقد تكلف بناء املسجد واملدرسة 750 ألف 
دينار من الذهب، حتى إن السلطان قالوون 
كان يبدو عاجزا عن إمتام البناء، ويعد 
من أعظم مساجد القاهرة ومن معاملها، 
حيث جمع بني ضخامة البناء وجمال 
الهندسة، وتوافرت فيه دقة الصناعة 
وتنوع الزخارف، األمر الذي جعل عددا 
من األثريني يطلقون عليه »هرم اآلثار 

اإلسالمية«.
وقد تخرج في تلك املدرس��ة التي 

بناها السلطان حسن بن قالوون كثير 
من أبناء مصر األفذاذ الذين ذاعت شهرتهم 

في ذلك الزمان.
وفي هذا العصر، في القرن الواحد والعشرين 

بعد 613 عاما ظهر »الس��لطان حسن« من جديد 
ليبني مدرسة أخرى في تعليم فنون الكرة، وتخرج 

أبطاال من طينة أبوتريكة »معشوق املصريني« و»البلدوزر« 
عمرو زكي، و»املقاتل« أحمد فتحي، و»السد العالي« عصام احلضري، 
ومحمد جدو االبن البار ملعلمه، إنه »السلطان حسن شحاتة« زويل الكرة 
املصرية الذي جنح في أن يحافظ على عراقة »مدرسة« الكرة املصرية، 
وأن يخرج من بني جدرانها »مجدي يعقوب« جديدا اسمه »أحمد حسن« 

يخطط جيدا لعملياته ويقود فريقا من املهرة لتحقيق إجناز تلو اإلجناز. 
لقد برع شحاتة في إدارة هذه املدرسة بفن منذ أن وضع حجر األساس 
لها في 21 يناير 2006 عندما قاد منتخب »الفراعنة« للفوز ببطولة األمم 
األفريقي��ة، ثم قوى دعائمها وأحكم بناءها بإجنازين آخرين في 2008 

بغانا و2010 بأنغوال، وهو إجناز لم يتحقق ألي مدرب في العالم.
لقد استحق »السلطان حسن« تلك العبارة التي كانت 
تتغنى بها جماهي��ر مصر عندما كان العبا، حينما 
كانت تقول »حسن شحاتة يا معلم خللي الشبكة 
تتكلم«، فكان ُيظه��ر كثيرا من فنون الكرة 
ببراعته، وبعد أن اعتزل سار على الدرب 
نفسه، فبرع أيضا مدربا، وحقق ألرض 
الكنان��ة ما لم يحققه مدرب آخر، وقاد 
»الفرقة املصرية« إلى عزف سيمفونية 
جميلة كتلك التي كانت تغنيها أم كلثوم 
وعبداحلليم حافظ ومحمد عبدالوهاب، 
سيمفونية بارت »السامبا« البرازيلية 
ف��ي كأس العالم للقارات، وفاقت في 

أنغوال كل فنون الكرة األفريقية.
السلطان حسن ابن مدينة كفرالدوار 
مبحافظة البحيرة، الذي جنح في إحراز 
ثالثة أهداف في أول مباراة له مع الزمالك، 
وبع��د اندالع ح��رب 1967 انضم لكاظمة 
وحصل على جائزة أحس��ن العب في آس��يا 
كأول الع��ب يحصل على هذه اجلائزة في قارة 
غير قارته. كما حصل على جائزة أحس��ن العب في 
الدورة األفريقية بعد حرب أكتوبر، ودرب عددا من األندية 
العربية منها الوصل اإلماراتي، واملريخ الس��وداني، والشرطة العماني، 
وتوج مع منتخب مصر للش��باب بالفوز بكأس أمم أفريقيا في 2003، 
وق��اد املقاولون للفوز بكأس مصر في 2004. لتبدأ بعد ذلك مهمته مع 

منتخب مصر في 2004.
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