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دومينيك »المحبط«: لم نتمتع بالهدوء الكافي

حرب تصريحات متبادلة بين »نايل سات« و»الجزيرة«
وكاالت: ق����ال مدير قناة اجلزيرة الرياضي����ة ناصر اخلليفي ان 
ب����ث القناة الول مباراة في كأس العالم بجنوب افريقيا التي جمعت 
املكسيك وجنوب افريقيا على القمر االصطناعي »نايل سات« تعرض 

للتشويش من طرف جهات غير معروفة في الوقت احلالي.
واكد ان القناة ستالحق كل من تسبب في هذه العملية والذي حرم 

املشاهدين في العالم العربي من مشاهدة كأس العالم.
واعرب اخلليفي عن اس����تغرابه من حدوث ذلك اخللل »ألن كأس 
العالم ليس برنامجا سياسيا للتشويش عليه وامنا هو حدث رياضي، 
وقد خضنا مفاوضات استغرقت اشهرا عديدة مع الفيفا من اجل العمل 
على جعل املشاهد في الوطن العربي يستمتع مبشاهدة بعض املباريات 
مجانا، لكن لألس����ف هناك بعض اجلهات لها اهداف اخرى سياسية 
وسنالحقها«. وفي اتصال مع »اجلزيرة« من دمشق، اكد اخلبير في 
مجال االتصاالت الفضائية م.عمر ش����وتر ان التشويش الذي حدث 

تش����ويش متعمد، وقد استمر طوال شوط املباراة االول ولم يتمكن 
الفنيون من معاجلته. واضاف ان التش����ويش عمل ارادي من طرف 
جهة كانت تعرف متاما ماذا تفعل، معربا عن اعتقاده ان »نايل سات« 
ال ميكن ان تقوم بالتش����ويش على نفسها، ودعا الى اتخاذ اجراءات 

بشكل عاجل ملعرفة اجلهة املسؤولة عن التشويش.
واوضحت قناة »اجلزيرة الرياضية« انه نظرا للتشويش املتعمد 
على باقتها، فقد مت اطالق باقات اضافية على القمر االصطناعي عرب 
س����ات وفقا للت����رددات التالية: 12341 افق����ي او 11881 افقي او 12398 
رأس����ي، كما اضافت القناة باقة جديدة لبثها على نايل س����ات على 

تردد 11240 رأسي.
من جهة ثانية، نفى رئيس احتاد االذاعة والتلفزيون املصري م.اسامة 

الشيخ اي مسؤولية الدارة »نايل سات« عما حدث من عطل.
وقال الشيخ في تصريحات ملراسل »اجلزيرة.نت« في القاهرة محمود 

جمعة »ليس ملصر مصلحة في ان تسيء الى سمعة اكبر وافضل قمر 
اصطناعي عربي وهو قمر نايل سات«، موضحا انه فتح حتقيقا مع 

املسؤولني في ادارة »نايل سات« ملعرفة اسباب هذا اخللل.
واتهم الشيخ قناة »اجلزيرة« بأنها »وراء افتعال هذا العطل«، 
مؤكدا ان »اجلزيرة قررت معاقبة نايل سات بعد عشر دقائق فقط 
م���ن حدوث العطل واصدرت تلميحات تش���ير الى ان هذا العطل 
مصدره جهات مجهولة«. واكد ان اجلزيرة طلبت من مش���اهديها 
التحول الى اقمار اخرى مثل »نور سات« و»عرب سات« و»هوت 
بيرد« ملتابعة املباريات، مشيرا الى ان املشاهدين املصريني � وهم 
اغلبية ال يس���تهان بها عربيا � يلتفون حول قمر »نايل س���ات« 

ملتابعة البطولة.
واضاف ان اجلزيرة تعاقب املعلن املصري واملشاهد املصري الذي 
قاطع قنوات اجلزيرة الرياضية وقرر مشاهدة املباريات على شاشة 

تلفزيونه الوطني بعد ش����راء التلفزيون مجموعة من املباريات من 
شبكة اجلزيرة.

الى ذلك، نقلت وكالة انباء الشرق االوسط املصرية الرسمية عن 
مصدر مسؤول بالشركة املصرية لالقمار االصطناعية )نايل سات( قوله 
انه حدث تداخل من جهة مجهولة على »عدد 2 ترانس بوندر« اللذين 
يتم عليهما نقل املباريات لقنوات اجلزيرة، وقد تكرر هذا التداخل من 
هذا املصدر املجهول خالل مباراة االفتتاح بني فريقي جنوب افريقيا 

واملكسيك، االمر الذي تعذر معه انتظام نقل املباراة.
بدورها، نقلت وكالة االنباء الرسمية عن هشام اخللصي من مركز 
الب����ث الدولي للجزيرة بالعاصمة القطرية الدوحة قوله ان ما حدث 
»تش����ويش متعمد في القمار االصطناعي، واجلزيرة تبث على نايل 
سات وهوت بيرد وعرب سات ونور سات في الوقت نفسه وميكنها 

التنقل بني االقمار االربعة ببساطة«.

»الديوك« لم يصيحوا أمام أوروغواي

الشيخ: »الجزيرة« تعاقب المعلن والمشاهد المصري

»محاربو الصحراء« بذكريات 1982 في مواجهة سلوڤينيا 
مجاني: اختياري

 أمر ال يصدق 

كيك: قلقون ومتوترون

ريبيري متواضع  وأبو ديابي نجم جديد

بوزو يدير المواجهة

ق��ال مجاني عقب اس��تدعائه 
الى التش��كيلة املونديالي��ة: »أمر 
ال يص��دق، اختياري في صفوف 
املنتخب صادف قراري الذهاب الى 
اجلزائر لالحتفال بعيد ميالدي مع 
عائلتي واكتشاف وطني«، مضيفا 
»بني مشواري االحترافي والوضع 
األمني الذي كان س��ائدا في البالد 
في املاضي، لم أكن أعتقد حقا أنه 
سيأتي يوم من األيام وأذهب الى 
اجلزائر. ومع ذلك، فقد كنت دائما 
أعيش في ثقافة جزائرية مع أسرتي. 
لدي ثقافة مزدوجة، وهذا من حسن 

حظي بطبيعة احلال«.

قال ماتياش كيك مدرب منتخب سلوڤينيا إن التوتر والقلق 
يس���ودان املعسكر قبل مباراته األولى أمام اجلزائر. وقال كيك 
»التوتر والقلق يتسلالن الى الفريق لكني اعتقد انه مؤشر جيد 
ألنه يظهر ان الالعبني يعملون كفريق خالفا ملا حدث في نهائيات 

2002 عندما كانوا مختلفني مع بعضهم البعض«.
وأضاف »من الضروري أن نستهل البطولة بشكل جيد ورغم 
انه م���ن الظلم أن نتحدث عن نقاط ضعف املنتخب اجلزائري 
اال أن بوس���عي القول انني وطاقم����ي رصدن���ا هذه النق��اط 
ونحن على ثقة في قدرتنا على احلصول على 3 نقاط نحتاجها 

بشدة«.
وتابع: »مهما حدث في هذه النهائيات بوسعي ضمان أن هذه 

املجموعة من الالعبني ستعود الى بالدها كوحدة واحدة«.

ومالودا خالل التمارين.
ودخل الفرنسيون الى اللقاء 
مبعنويات مهزوزة بعد تعادلهم 
بش���ق األنفس م���ع تونس 1-1 
وخسارتهم امام الصني على أرضهم 
0-1، وبالتالي حاولوا ان ميحوا 
هذه الصورة لكنهم واجهوا منتخبا 
صلبا اقفل املنافذ أمامهم بش���كل 
الطرفان بنقطة  محكم ليخ���رج 
واحدة، لتبقى أطراف هذه املجموعة 
على املسافة ذاتها بنقطة لكل منها، 
وتقام اجلولة الثانية في 16 و17 
اجلاري، حيث تلتقي أوروغواي 
مع جنوب افريقيا وفرنس���ا مع 

املكسيك على التوالي.
وواصلت فرنسا معاناتها مع 
الدور االول، النها لم تفز س���وى 
مبب���اراة واحدة من اصل س���ت 
خاضتها خالل النسختني السابقتني 
وكانت ضد توغو )2-0( قبل 4 
اعوام في أملانيا حيث تعادلت مع 
سويسرا )0-0( وكوريا اجلنوبية 
)1-1(، بعدما خسرت في 2002 امام 
السنغال )0-1( والدمنارك )2-0( 
وتعادلت مع أوروغواي )0-0( 
الرس���مية األخيرة  املواجهة  في 
الطرفني وكانت في بوسان،  بني 
علما انهما تواجها وديا عام 2008 

وتعادال ايضا 0-0.
وتواجه الطرفان في مناسبة 
اخرى خالل النهائيات وكانت في 
الدور االول عام 1966 عندما فازت 
أوروغواي 2-1 في طريقها الى ربع 
النهائي، فيما انتهى اللقاء اآلخر 
بينهما بفوز فرنسا وديا 2-0 عام 

1985 في باريس. 

فقال »أردنا فعال احلصول على 
النقاط الثالث، لكنني فخور فعال 
بالفريق، أعتقد اننا قمنا بعمل جيد، 
انها املباراة االولى، اشعر بالثقة 
حيال املباريات املقبلة، استحققنا 
الفوز، لم يحصل االوروغويانيون 
على فرص خطيرة باستثناء تلك 

التي جاءت من ركالت حرة«.
أما مدرب أوروغواي اوسكار 
تاباريز فأش���اد بالعب وس���ط 
املنتخب الفرنس���ي أب���و ديابي 
الذي، وبحسب رأيه، أعطى الوسط 
الفرنسي بعدا آخر، مضيفا »قدم 
ديابي التوازن، كان فعاال جدا في 
وس���ط امللعب«. وكانت مشاركة 
ديابي أساس���يا مفاجئة، بسبب 
املشادة التي حصلت بني دومينيك 

ليس لدي املزيد ألقوله«.
من جهته، أصر مالوداعلى  انه 
ال خالف مع املدرب: »أراد املدرب 
العب وس���ط دفاعي آخ���ر )أبو 
دياب���ي(، هذا خياره ولم يحصل 
معه شيء«. وكان ملالودا تصاريح 
سابقة في األيام املاضية وجه فيها 
انتقادات قاس���ية للفريق، وقال 
انه على فرنسا تصحيح الكثير 
من املشاكل اذا أرادت البروز في 
املونديال، وانها ال متلك اس���ماء 
قيادية عل���ى أرض امللعب على 
غرار زي���ن الدين زيدان وليليان 

تورام.
أما باتريس ايفرا، ظهير ايسر 
مان يونايت���د االجنليزي وقائد 
املنتخب الفرنسي في هذه املباراة، 

عنها رغم تألقه في املوسم املنصرم 
مع ناديه تشلسي االجنليزي حيث 

أحرز ثنائية الدوري والكأس.
وترددت أخبار ان مالودا دخل 
في مشادة مع مدربه وقائد الفريق 
اجلديد باتريس ايفرا عشية اللقاء. 
ولعب مالودا في آخر ربع ساعة 
بدال من يوان غوركوف العب وسط 
بوردو الذي لم يكن موفقا، لكن 
دومينيك لم يرغب بالدخول في 
التفاصي���ل. وعما اذا كان مالودا 
معاقبا قال املدرب: »س���بب الزج 
بالعب قبل 15 دقيقة على نهاية 
الوقت هو العتقادي انه قادر على 
اضافة املزي���د الى الفريق، لدينا 
23 العبا وهذا كل ما يهمني، فيما 
يخص اجلزء اآلخر من الس���ؤال 

أكد مدرب منتخب فرنسا رميون 
انه يش���عر باالحباط  دومينيك 
بعد اكتفاء وصيف بطل النسخة 
الس���ابقة بالتعادل الس���لبي مع 
أوروغواي ضمن الدور االول من 
املجموعة االولى على ستاد »غرين 
يوينت« في كاي���ب تاون. وقال 
دومينيك بعد املباراة التي حصل 
فيها »الديوك« على بعض الفرص 
دون ان ينجحوا في ترجمتها الى 
اهداف، »من احملب���ط اال نتمكن 
من حتقيق الفوز، رمبا لم نتمتع 
بالهدوء الكافي او بالدقة الكافية، 
لكنهم دافعوا بطريقة جيدة جدا 
وهم يلعبون بطريقة جيدة، من 
الواضح اني كنت أمتنى الفوز 0-1، 

لكن هذا االمر لم يحصل«.
وأكد دومينيك الذي أبقى تييري 
هنري وفلوران مالودا على مقاعد 
االحتياط حتى الدقائق األخيرة من 
الثاني، مفضال االعتماد  الشوط 
عل���ى نيكوال انيل���كا وحيدا في 
املقدمة ومن خلفه فرانك ريبيري 
وس���يدني غوفو عل���ى اجلهتني 
اليس���رى واليمنى على التوالي، 
انه يش���عر باخليبة بسبب عدم 
قدرة فريقه عل���ى الوصول الى 
الشباك، مضيفا »انا سعيد باالداء 
بشكل عام، لكننا لم ننه املباراة 
بالطريقة التي أردناها، افتقدنا الى 
اللمسة األخيرة، وهو امر مؤسف 

متاما«.
وحتفظ دومينيك عن س���بب 
ابعاده لالعب الوسط مالودا عن 
املباراة. وأتت تشكيلة دومينيك 
األساسية مفاجئة لغياب مالودا 

يدير مواجهة اجلزائر وسلوڤينيا 
احلكم التش��يلي بابل��و بوزو في 
امتحان مهم له، واملعروف عنه بعدم 
مهاونته ألي اعتراضات من الالعبني 
ف��ي لقاء يعتمد على القوة البدنية 

لتحقيق أفضل النتائج.

دوربن وكان آخر الضحايا مهاجم 
ايك اثين����ا رفيق جبور الذي كان 
مقررا ان يلعب أساس����يا غدا بدال 
من مهاجم س����يينا االيطالي عبد 
القادر غزال الصائم عن التهديف 

منذ فترة طويلة.
وأصي����ب ايضا مدافع بوخوم 
االملاني عنتر يحيى لكنه سيكون 
جاهزا، حيث سيحمل شارة القائد 
بعد اس����تبعاد يزي����د منصوري 

لتراجع مستواه. 

الع����اج 3-2 بعد التمديد في ربع 
نهائي كأس االمم االفريقية.

وميلك م����درب اجلزائر رابح 
سعدان خبرة كبيرة في البطوالت 
الكبرى وسبق له خوض جتربة 
املونديال مع اجلزائر في مشاركتيها 
السابقتني، حيث كان ضمن اجلهاز 
الفني في مونديال اسبانيا 1982 
ف����ي مونديال املكس����يك  ومدربا 
1986. وهو صان����ع اجناز التأهل 
الى املونديال للم����رة االولى منذ 

24 عاما.
وواجه سعدان مشكلة كبيرة 
في االونة االخيرة بسبب االصابات 
التي تعرضت لها الركائز االساسية 
في التشكيلة على غرار حسان يبدة 
اللذين لم يتعافيا  ومجيد بوقرة 
حت����ى اآلن، كما كانت س����ببا في 
انسحاب العب وسط التسيو روما 

االيطالي مراد مغني.
والحق����ت االصاب����ات العبي 
اجلزائر حتى ف����ي التدريبات في 

حتّن اجلزائر الى بدايتها الرائعة 
في مونديال اسبانيا 1982 عندما 
تستهل مشوارها للمرة االولى منذ 
24 عاما اليوم مبواجهة سلوڤينيا 
الدور االول  ف����ي  في بولوكواني 

باملجموعة الثالثة.
متني اجلزائر النفس بتحقيق 
الفوز ألنه فرصتها الوحيدة لتعزيز 
حظوظها في حتقيق ما فش���لت 
السابقتني  فيه في مش���اركتيها 
في اسبانيا 1982 واملكسيك 1986 
وهو التأهل الى الدور الثاني، ألن 
املباراة الثانية ستكون صعبة امام 
املنتخب االجنليزي املرشح بقوة 
للظفر باللقب الى جانب اسبانيا 
والبرازيل واالرجنتني، ومن بعده 
الواليات املتحدة التي أبلت البالء 
احلسن في كأس القارات االخيرة 
في جنوب افريقيا عندما تغلبت 
على اسبانيا بطلة اوروبا في نصف 
النهائي وتقدم���ت على البرازيل 
2-0 في الش���وط االول للمباراة 

النهائية.
وتعول اجلزائ����ر على الروح 
القتالية لالعبيها والتي كانت وراء 
ملحمة التأهل الى املونديال على 
حساب بطل القارة السمراء منتخب 
الفراعنة في النسخ الثالث االخيرة، 
وكذلك وراء الفوز الرائع على ساحل 

السلوڤيني روبرت كورين يواجه »الصخرة« اجلزائري مجيد بوقرة  )أ.ف.پ(
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صدم فرانك ريبيري عشاق الكرة الفرنسية من 
خالل ادائه املتواضع في وقت برز فيه جنم جديد 

مع »الديوك« هو العب الوسط أبوديابي.
لم يكن ريبيري النجم الكبير الذي بنت عليه 
اجلماهير الفرنسية توقعاتها وكان أضعف العبي 

دومينيك.
موق��ع مجلة »فرانس فوتب��ول« املتخصصة 
صنف جناح بايرن موينيخ األملاني كأضعف العبي 
فرنسا بطلة 1998، وأعطاه 3 نقاط، مقابل 4 نقاط 

لنيكوال أنيلكا ويوان غوركوف.
وج��اء على موقع الصحيفة العريقة: »هل هذا 
هو القائ��د؟ عدا عن متريرته العرضية لغوفو في 
البداي��ة، قدم مباراة معق��دة وأهدر تقريبا جميع 

الكرات التي ملسها حتى عندما لعب في قلب الهجوم 
خالل ربع الس��اعة األخير، انها خيبة أمل حقيقة 

وعالمة استفهام لباقي البطولة«.
واعتبرت »فرانس فوتبول« ان العب الوسط أبو 
ديابي: »جنح في حمل الفريق الى األمام نظرا لقوته 
البدني��ة ودقة لعبه، كان حاضرا دفاعيا وهجوميا 

ونظم اللعب بطريقة الفتة«.
م��ن جهتها، اعتبرت صحيف��ة »لو باريزيان« 
اليومية انه كان على أنيلكا ان يرغب في التنسيق 
مع غوركوف، وأن يقرأ س��يدني غوفو قليال في 
كتيب للعبة كرة القدم قبل خوضه املباراة، وأال يغير 
دومينيك تكتيكه من 4 � 3 � 3 في املباريات الودية 

الى 4 � 2 � 3 � 1 على غرار طريقته القدمية«.


