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االربعاء 16  يونيو  2010  

موندياليةمتفرقات

ب���ات قائد منتخب ايطاليا فابي���و كاناڤارو، املنتقل 
حديثا الى أهلي دبي االماراتي، الالعب الثامن عشر في 
التاريخ يخوض رابع نهائيات كأس عالم له عندما شارك 
في اولى مباريات فريقه ضد پاراغواي ضمن منافسات 

املجموعة السادسة.
 وتعتبر النهائيات احلالية االخيرة لكاناڤارو )36 عاما( 
الذي رفع اللقب املرموق في سماء برلني قبل اربع سنوات، 
ولم يكتف بهذا القدر بل توج أفضل العب في النس���خة 
املاضية وهو تقدير نادر ملدافع، ثم حصد جائزة أفضل 
العب في العالم في ذلك الع���ام من قبل االحتاد الدولي 

ومجلة »فرانس فوتبول«.
بعد اس��تئناف املنتخب اجلزائري التدريبات استعدادا 
للمواجهة احلاس��مة أمام اجنلترا بع��د غد اجلمعة في كيب 
تاون ضم��ن اجلولة الثانية ضمن املجموع��ة الثالثة، خرج 
الالعبون أمس عن االطار الرس��مي للع��رس العاملي للقيام 

بجولة في مدينة مرغيت حيث يعسكرون.
كشف املدير الفني للمنتخب اجلزائري رابح سعدان 
عن انه يعتزم اس���تبدال العب أو اثن���ني خالل املباراة 
القادمة أم���ام اجنلترا بعد غد في املرحل���ة الثانية من 

مباريات املجموعة الثالثة. 
أبدى مدافع املنتخب اإلجنليزي لكرة القدم جيمي كاراغر 
اعتقاده بأن اعتياد العبي املنتخب األملاني على كرة »جابوالني« 
املس��تخدمة في النهائيات احلالية منحتهم ميزة إضافية في 

البطولة حتى اآلن.
وتستخدم كرة »جابوالني« التي واجهت انتقادات العديد من 
الالعبني في الدوري األملاني )بوندسليغا( بشكل موسع منذ 
فبراير املاضي وكان من املالحظ أن منتخب أملانيا قدم حتى 

اآلن أفضل عروض املونديال بالتغلب على أستراليا 0-4.
وقال كاراغر: »إنها كرة مختلفة متاما، وفي كل تدريب جديد 
لنا نبدأ بتمرير الكرة لبعضنا البعض ملسافة 30 أو 40 ياردة 
فقط لهذا السبب، إنني واثق من أن هذا األمر ساعدهم بالفعل، 

لقد كانت ميزة إضافية لهم بكل تأكيد«.
أعلن العب وسط منتخب اجنلترا غاريث باري عن 
استعداده لالنضمام الى تشكيلة منتخب بالده خلوض 
مواجهة اجلزائر يوم اجلمعة املقبل في اجلولة الثانية 
من منافس���ات املجموعة الثالثة وذل���ك بعد ابالله من 

االصابة.
 وتعافى باري العب مانشس���تر س���يتي من اصابة في 
كاحله كادت تهدد مش���واره في النهائيات، كان باري قد 
غاب عن املباراة االولى التي تعادل فيها منتخب االسود 

الثالثة أمام الواليات املتحدة 1-1.
النجم الهولندي آريين روبن يتدرب ليكون جاهزا تماما )أ.ف.پ(

ب سواريز من برشلونة بينار: نلعب بقلوبناالشائعات تقرِّ

»فيفا« يعتمد هدف هولندا األول ألغر

أك���د لويس س���واريز، أحد 
جنوم منتخ���ب أوروغواي، أن 
الشائعات التي تدور حول انتقاله 
إلى برشلونة ظهرت فقط بعدما 
صرح هو برغبته في اللعب يوما 

ما للنادي االسباني.
ومع ذلك، نفى مهاجم أياكس 
أمستردام وهداف بطولة الدوري 
الهولندي في املوسم املاضي أن 

تكون هن���اك أي اتصاالت مع 
الفريق الكاتالوني.

وشدد الالعب على أن تركيزه 
منصب على جنوب أفريقيا في 
هذه اللحظة، حيث يشارك مع 
منتخب بالده في بطولة كأس 
العالم »لو حدث شيء فسيكون 

بعد البطولة«.
وع���ادة ما يزور س���واريز 

مدين���ة برش���لونة حيث تقيم 
عائل���ة زوجته.ويق���ول »لدي 

منزل هناك. 
تعجبني املدينة فهي هادئة 
للغاي���ة، وإطاللتها على البحر 
املتوسط رائعة، يعجبني كثيرا 
التنزه هناك«.كما كشف أنه يزور 
ملعب »كامب نو«: »عندما تأتي 

الفرصة، أذهب إلى هناك«.

قال مهاجم منتخب جنوب أفريقيا ستيفن بينار والذي يشعر 
باإلجهاد إنه س���يعتمد على قلبه في مساعدة املنتخب لتحقيق 

الفوز على أوروغواي اليوم.
وصرح بينار مهاجم إيڤرتون اإلجنليزي في مؤمتر صحافي 
عقد عقب تدريبات املنتخب اجلنوب أفريقي في جوهانس���برغ 
»أشعر باإلجهاد في س���اقي«، واعترف بأنه اليزال يتعافى بعد 

موسم مجهد في الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وقال بينار »من الطبيعي أن يجهد اجلسد في بعض األحيان. 
ويجب أن نلع���ب بقلوبنا. نلعب بقلوبنا ولن يس���تطيع أحد 

إيقافنا«.
وقال بينار ومواطنه سيبونيس���و جاكسا مدافع ماميلودي 
ص���ن داونز إن منتخ���ب »باڤانا باڤانا«، عانى م���ن التوتر في 
الشوط األول من املباراة االفتتاحية أمام املكسيك، لكنه اكتسب 

الثقة بعدها.
وقال جاكسا إن املنتخب اجلنوب أفريقي سيحقق بداية أقوى 

في املباراة أمام أوروغواي.
وأضاف »أمام املكسيك حققنا بداية بطيئة للغاية.. لذلك نحتاج 

إلى البدء بثقة كي نحقق الفوز في املباراة املقبلة«.
وأوضح جاكس���ا أنه إذا جنح »الباڤانا باڤانا« في التأهل إلى 
الدور الثاني، فس���يكون ذلك »أهم حدث لك���رة القدم اجلنوب 

أفريقية على اإلطالق«.
وقال جاكسا »نريد حتقيق إجناز تاريخي«.

اعتمدت اللجنة الفنية التابعة لالحتاد الدولي 
لكرة الق���دم )فيفا( الهدف الذي س���جله منتخب 
الدمنارك خطأ في مرماه ملصلحة هولندا في املباراة 
التي انتهت بفوز االخير 2 - 0 اول من امس، باسم 
مدافع ليڤربول دانيال اغر رسميا، وليس باسم زميله 

ساميون بولسن كما حصل في بادئ االمر.
وكان بولس���ن يحاول تش���تيت احدى الكرات 
العرضية برأسه فاصطدمت بزميله أغر وحتولت 
خطأ داخل مرمى احلارس توماس سورنسن ليفتتح 

التسجيل ملصلحة املنتخب الهولندي.

موكوينا: فوفوزيال الالعب رقم 12

تاباريز: تغييرات على الخطة

اعتبر قائد جنوب أفريقيا ارون موكوينا انه يتعني 
على زمالئه ان يبنوا على نتيجة املباراة األولى التي 
انتهت بالتعادل أمام املكس���يك 1-1 بقوله »بعد األداء 
املخيب الذي ظهرنا به في الشوط االول بسبب الضغط، 
فاننا قدمنا ش���وطا ثانيا كبيرا، ويجب ان نبني على 
ذلك. معنوي���ات الالعبني مرتفعة بعد نتيجة املباراة 
االفتتاحية«. وأضاف »الفوفوزيال هي الالعب رقم 12، 

انها سالحنا االقوى، نستمد منها قوتنا«.

قال مدرب أوروغواي اوسكار تاباريز: »قد حتصل 
بعض التغييرات، ألن هذه املباراة مختلفة عن األولى 
مع احترامي لفرنس���ا. سنسعى قدر االمكان الى عدم 
االعتم���اد على طريقة لعب اخلص���م، لكن في الوقت 
ذاته يجب ان نأخذ في احلس���بان كيف س���يقاربون 

املباراة«.
وق���رر تاباريز اعتماد طريق���ة 4-3-1-2 »األكثر 
مالءم���ة« لفريقه بدال من خط���ة 3-5-2 التي واجه 

فيها فرنسا.

بكنباور: اإلنجليز عادوا
إلى الزمن القديم

 انتقد القيصر األملاني فرانتس بكنباور 
العرض الذي قدم����ه منتخب اجنلترا خالل 
مواجهة الواليات املتحدة )1 � 1( السبت املاضي 
في اجلولة االولى من املجموعة الثالثة، واعتبر 
ان مدرب����ه االيطالي فابيو كابيللو غير قادر 

على تغيير أسلوب لعب الفريق.
 واعتبر بكنباور )65 عاما( الذي قاد املانيا 
الى اللقب عام 1974 كالعب وعام 1990 كمدرب، 
ان أجنلترا تدفع ثمن اعتماد الكثير من الالعبني 
األجانب ف����ي بطولتها احمللية، وان كابيللو 
ال ميكنه فعل أي ش����يء حي����ال اللعب غير 

الناضج الجنلترا.
وقال بكنباور لصحيفة »دايلي س����تار« 
البريطاني����ة: »ما رأيته م����ن االجنليز ضد 
الواليات املتحدة لم يكن له عالقة بكرة القدم. 
تبني لي أن االجنليز عادوا الى الزمن القدمي 
من حيث اعتماد ركل الكرات والركض خلفها 
-كيك أند راش«.  وأضاف بكنباور: »الأعلم 
اذا كان كابيللو قادرا على تغيير شيء. الكرة 
االجنليزية تنال عقوبة العتمادها على كثير 
من الالعبني االجانب في بطولتها احمللية«.

أوزيل.. قنبلة ألمانية جديدة
اكد صانع العاب فيردر بريمن الشاب مسعود اوزيل، المنحدر 
من اصول تركية، انه الالعب الذي بامكانه ان ينس��ي الجمهور 
االلماني غياب ميكايل باالك عن المونديال بعدما فرض نفس��ه 
بقوة منذ المباراة االولى لل�»مانش��افت« ف��ي العرس الكروي 

العالمي االول في القارة السمراء.
اخيرا، يستطيع الجمهور االلماني ان يقول ان المنتخب الفائز 

بكأس العالم ثالث مرات يملك صانع العاب من الطراز 
الرفيع، على غرار توماس هاسلر واندرياس 

مول��ر وميكايل باالك، ب��ل انه قد يكون 
افضل من االخيرين من الناحية الفنية 

كونه يتمت��ع بمهارات رائعة وكل 
ما ينقصه ان يصل الى مرحلة 

النضوج التي تخوله ان يحمل 
»مانشافت« الى فرض سطوته 
الموندي��ال االفريقي  على 
بتش��كيلة ش��ابة يقودها 
قائد لم يتجاوز السادس��ة 
والعشرين من عمره وهو 
الظهير االيمن فيليب الم.

»حلمنا هو الفوز بكأس 
العال��م، ولهذا الس��بب نحن 

متواجدون هن��ا«، هذا ما قاله 
اوزيل البال��غ من العمر 21 عاما 

بعدما قاد منتخبه للفوز في مباراته 
االولى على استراليا برباعية نظيفة.

من المؤكد ان عشاق »مانشافت« تنفسوا 
االحد الماضي الصعداء عندما شاهدوا ان منتخبهم 

لم يتأثر على االطالق بغياب باالك الذي اصيب قبيل انطالق 
النهائيات، النه��م رأوا بروز نجم صانع العاب جديد بإمكانه ان 
يذهب مع المنتخب حتى النهاية بمساندة كتيبة الشبان االخرين 
مثل هولغر بادشتوبر وماركو مارين وتوماس مولر )لم يتجاوزوا 

جميعهم الحادية والعشرين(.
 ولد اوزيل في مدينة غيلسينكيرشين الصناعية، وسرعان 

م��ا بلغ القمة في صفوف ناديه ش��الكه حيث خاض أول تجربة 
ل��ه في دوري ابطال اوروبا، وفي تل��ك الفترة كان اوزيل يقود 
خط الوسط في منتخب المانيا في الفئات العمرية، وكانت نقطة 
التحول في مسيرته عندما انتقل الى صفوف فيردر بريمن في 
يناير عام 2008 حيث شهدت مسيرته انطالقة صاروخية بعدما 
ح��ل بدال من صان��ع االلعاب البرازيلي دييغو ال��ذي انتقل الى 

يوڤنتوس االيطالي.
كافأ لوف هذه الموهبة الصاعدة من خالل 
منحه الفرصة لخوض اربع مباريات في 
تصفي��ات كأس العال��م، فلم يخيب 
اوزيل االم��ال خصوصا انه كان 
وراء التمريرة التي سجل منها 
زميله ميروسالف كلوزه هدف 
الفوز في المباراة الحاسمة 
ضد روس��يا في موس��كو 
اكتوبر 2009. ويقول  في 
لوف عن نجم بريمن الشاب 
»اوزيل هدي��ة لكرة القدم 

االلمانية«.
بالتواضع  اوزيل  يتمتع 
لكنه يصبح  الملعب،  خارج 
شخصا اخر عندما تطأ قدماه 
المستطيل االخضر، وهو يستطيع 
ان يلعب على الجهة اليسرى وخلف 
المهاجمين، ما يمنحه الحرية لكي يجعل 

دفاعات الفرق المنافسة تعاني.
»لطالما بحثنا عن العب رقم 10، واآلن وجدناه«، 
هذا ما قال��ه بدوره كلوزه عن اوزيل، مضيفا »مس��عود 
فرض نفس��ه في هذا المركز مع الماني��ا. انه اضافة رائعة لنا«، 
فيما قال لوف »انه العب يتناس��ب تماما مع افكاري. يلعب على 
اعلى المستويات، بامكانه ان يفتك الكرة بسهولة وان يطلق بعدها 
الكرة نحو المرمى. انه صانع العاب وبإمكانه ان يقوم بتمريرات 

تتسبب في خلق المساحات في دفاعات الخصم«.

روبن خارج حسابات هولندا مؤقتًا
أكد م���درب منتخب هولندا 
بيرت ڤ���ان مارفييك انه يريد 
ابقاء جناحه السريع اريني روبن 
على مقاعد الالعبني االحتياطيني 

حتى يتماثل للشفاء متاما.
وكان روب���ن متواجدا على 
مقاعد الالعبني االحتياطيني ضد 
الدمنارك امس األول التي انتهت 
بف���وز فريقه 2-0 من دون ان 
مينحه امل���درب الفرصة، علما 
ان الالع���ب انضم الى صفوف 
الفريق السبت املاضي بعد ان 
بقي في هولندا لفترة اسبوع 
اضافي خضع فيها للعالج من 

متزق عضلي.
املنتخ���ب  ويلتق���ي 
الهولن���دي ف���ي مباراته 

املقبل���ة مع اليابان 
السبت املقبل في 
دوربان، ثم ينهي 
االول  ال���دور 
ف���ي مواجهة 
الكاميرون في 

24 اجلاري، بيد ان ڤان مارفييك 
ليس مستعجال للمغامرة بروبن 
وقال في هذا الصدد »لقد فزنا 
2-0، وال اعتق���د اننا افتقدنا 
روب���ن كثيرا. لدينا الس���رعة 
واخليال. اعرف متاما ان روبن 
العب رائع وأنا سعيد بتواجده 

معنا«.
وكشف »أعتقد ان التفاهم كان 
جيدا بني سنايدر وڤان در ڤارت 
وڤان بيرسي، لقد جنحنا في 
تسجيل 10 اهداف في مباراتني 
وديت���ني، ولدين���ا العديد من 
االسلحة على مقاعد الالعبني 

االحتياطيني«.
»سيلعب  وختم 
روبن عندما يكون 
جاهزا %100، 
ال داع�������ي 
للمخ��اطرة 
به االن طاملا 
ال نحتاج الى 

جهوده«.

طموح جنوب أفريقيا أمام أوروغواي االقتراب من التأهل
يريد منتخ����ب جنوب افريقيا 
االقتراب من الدور الثاني، عندما 
تلتقي مع االوروغواي اليوم على 
ملعب »لوتوس فس����ترفلد« في 
بريتوريا في مستهل اجلولة الثانية 

من منافسات املجموعة االولى.
وتس����عى جنوب افريقيا الى 
حتاشي ان تكون اول دولة تنظم 
املونديال وتخرج من الدور االول، 
لكن مهمتها لن تكون س����هلة امام 
االوروغ����واي التي صم����دت امام 
فرنسا في املباراة االولى وانتزعت 
منها التعادل السلبي على الرغم 
من انه����ا لعبت الدقائق العش����ر 
األخيرة بعش����رة العبني اثر طرد 
العب وسطها نيكوالس لوديرو.
والتقى الفريقان سابقا في الدور 
االول من مسابقة كأس القارات عام 
1997 في اململكة العربية السعودية 
حيث فازت االوروغواي بصعوبة 
4-3، وتعادل الطرفان بدون أهداف 
ودي����ا ع����ام 2007.وخلص العب 
وسط املنتخب األفريقي سيفيوي 
تشاباالال الذي نال شرف تسجيل 
اول هدف في النهائيات احلالية 
االمر بقوله »اذا جنحنا في الفوز 
على االوروغواي سنكون ضمنا 
نظريا بلوغنا الدور الثاني، وجنعل 
األمة فخ����ورة باجنازنا«.وتابع 
موجها حتذيره الى منافسه بالقول 
»اذا لعبنا كما فعلنا في الشوط 
الثاني من املباراة ضد املكسيك، 
فإن االوروغواي ستكون في مأزق«.

وإذا كان املنتخب اجلنوب افريقي 

جنح في احتواء مهاجمي املكسيك، 
فان املهمة ستكون أصعب نسبيا 
في مواجهة ثنائ����ي االوروغواي 
اخلطير دييغ����و فورالن ولويس 
سواريز اللذين وان لم يسجال في 
املباراة االولى ضد فرنسا، فانهما 
اقلقا راحة مدافعي منتخب الديوك 
كثيرا.واعتبر قلب دفاع منتخب 
جنوب أفريقيا بونغاني كومالو 
ان احلد من خطورة الثنائي يشكل 
حتديا كبيرا امامه وقال »فورالن 
العب من الطراز الدولي، لكن العبرة 
من خوض هذه البطولة هي مواجهة 
هذا النوع من الالعبني، نحن نحترم 
منتخب االوروغواي لكننا ال نخافه 

كما ال نخشى مواجهة فورالن«.من 
جهته اعتبر العب وسط بافانا بافانا 
ستيفن بينار ان »املباراة ستكون 
صعبة لنا، ويجب ان ننال النقاط 
الثالث. االوروغواي تتميز بلعب 
بدني قوي ودفاعها منظم ويتألف 
من ثالثة العبني في وس����طه كما 
انها متلك حل����وال دفاعية عدا عن 
دييغو فورالن«.وتابع العب وسط 
ايڤرتون االجنليزي: »يجب ان نركز 
على مباراتنا ونحصل على النقاط 
الن احتماالت املجموعة مفتوحة 
على مصراعيها«.وأرجع بينار الذي 
يتمركز خلف املهاجم الوحيد في 
خطة 4-5-1 التي يعتمدها املدرب 

البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا، 
أرجع العرض العادي الذي قدمته 
بالده في الشوط األول أمام املكسيك 
الى العصبية جراء التوقعات العالية 

التي بنيت على الفريق.
م����ن جهت����ه، أعل����ن م����درب 
األوروغواي أوس����كار تاباريز انه 
س����يجري تعديلني عن التشكيلة 
التي واجهت فرنس����ا، اذ سيشرك 
املدافع خورخي فوسيلي بدال من 
مارويس����يو فيكتورينو ومهاجم 
باليرمو االيطالي ادينسون كافاني 
الذي س����يحل بدال من إيغناسيو 
غونزاليس ليع����ود دور صناعة 
اللع����ب الى جن����م الفريق دييغو 

اجلزيرة الرياضية 9+ 0 9 3 0 pm
اوروغوايجنوب أفريقيا

منيب جوزيفز 
سيبونيسو غاسكا 

تسيبو ماسيليال
ارون موكوينا

انيلي نغكونغكا 
ماكبث سيبايا
النس ديفيدز

سيفيوي تشاباالال 
ستيفن بينار
كاتليغو مفيال

سيابونغا نومفيتي

فرناندو موسليرا
دييغو لوغانو
دييغو غودين

خورخي فوسيلي 
ماوريسيو فيكتورينو

والتر غارغانو 
سيباستيان ايغورين

الفارو بيريرا
نيكوالس لوديرو
اديسون كافاني

دييغو فورالن


