
28
من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الجمعة 18  يونيو  2010  

حان وقت الجّد لإلنجليز بمواجهة الجزائر

)أ.پ( مواجهة قوية بني جنمي إجنلترا واجلزائر واين روني وكرمي زياني  

أميركا تعول على قناصها كلينت دميبسي  )أ.پ(

اجلزيرة الرياضية 9+ 0 9 3 0 pm
اجلزائراجنلترا

روبرت غرين 
غلين جونسون

اشلي كول
مايكل داوسون

جون تيري
ستيڤن جيرارد

ارون لينون
فرانك المبارد

جو كول
بيتر كراوتش

واين روني

فوزي الشاوشي
مجيد بوقرة
نادر بلحاج
عنتر يحيى

رفيق حليش
يزيد منصوري
رياض بودبوز
كريم مطمور
كريم زياني

رفيق صايفي
رفيق جبور

اجلزيرة الرياضية 9+ 0 5 0 0 pm
أميركاسلوڤينيا

سمير هاندانوڤيتش
ميسو بريسكو

ايلفدين جينيتش
ماركو سولر

بوستيان سيزار
روبرت كورين

فالتر بيرسا
رينيه كرهين
اندراز كيرم

نييتش بيسنيك
زالتان ليوبيانكيتش

 تيم هاورد
جوناثان سبكتور

كارلوس بوكانيغرا
اوغوتشي اونيوو

ستيف تشيروندولو
مايكل برادلي 

داماركوس بيزلي
كلينت ديمبسي
الندون دونوفان

هيركوليس غوميز
ادسون بادل

أمام  تدق س���اعة احلقيقة 
املنتخب اجلزائري اليوم عندما 
يالقي نظي���ره االجنليزي في 
كيب تاون ضمن اجلولة الثانية 
للمجموعة الثالثة. بعد خسارته 
املباراة األولى امام سلوڤينيا، 
يدرك محاربو الصحراء ان اي 
تعثر جدي���د يعني خروجهم 
خالي���ي الوفاض وه���م الذين 
مين���ون النفس بتخطي الدور 
األول لتأكيد عودتهم الالفتة الى 
الساحتني العاملية والقارية بعد 
ملحمة »أم درمان« التي انتزعوا 
من خالله���ا بطاقة التأهل الى 
العرس العامل���ي للمرة األولى 
منذ 24 عاما وحتديدا مونديال 
املكس���يك 1986، والثالثة في 
ان  تاريخهم بعد 1982. األكيد 
املنتخب اجلزائري بحاجة أمام 
االجنليز الى تلك الروح القتالية 
واللعب الرجولي واملنظم الذي 
مكنهم من التغلب على املنتخب 
املصري س���يد القارة السمراء 
ف���ي االعوام الس���تة األخيرة، 
الالعبني  أغل���ب  أكده  وهو ما 
االيام األخي���رة من خالل  في 
احلم���اس الكبير الذي دب في 
نفوسهم في املعسكر التدريبي 

في مرغيت.
آماال  ويعل���ق اجلزائريون 
كبيرة على مواجهة االجنليز وان 
كان أشد املتفائلني في اجلزائر ال 
يتوقع حتقيق نتيجة ايجابية 
بالنظر الى اخلس���ارة املخيبة 
امام سلوڤينيا 0-1 في املباراة 

األولى.
وركز املدرب رابح سعدان 
على إع���داد الالعبني نفس���يا 

ومعنويا.
ومن املتوقع أن يلجأ سعدان 
إلى خطة 4-5-1 لتأمني خط 
الدفاع وفرض الس���يطرة في 
وس���ط امللعب في ظل تواجد 
أس���ماء رنان���ة ف���ي املنتخب 
اإلجنليزي امثال فرانك المبارد 
وس���تيڤن جيرارد وجو كول 
وغاري���ث باري. وس���يحتفظ 
سعدان برباعي خط الدفاع عنتر 
يحيى ومجي���د بوقرة ورفيق 
حلي���ش ونذير بلح���اج على 
ان يعهد لقطب دفاع رينجرز 
االس���كوتلندي بوق���رة مهمة 
رقابة جنم مان يونايتد واين 
روني على اعتبار انه سبق له 
الدوري االجنليزي  اللعب في 

مع تشارلتون.
وميلك املنتخب اجلزائري 
4 العبني يعرفون جيدا الكرة 

االجنليزي���ة ه���م فض���ال عن 
بوقرة، بلحاج وحس���ان يبدة 
)بورتسموث( وعدالن قديورة 

)ولفرهامبتون(.
وسيشرك س���عدان العب 
سوشو الفرنسي رياض بودبوز 
كالعب وس���ط مهاجم ليساند 
كرمي مطمور. ويبدو ان سعدان 
رضخ للضغط الكبير للشارع 
الرياضي واملراقب���ني فاقتنع 
بضرورة إشراك بودبوز بالنظر 
التي من  الى سرعته وفنياته 
املمكن ان حت���دث الفارق امام 
االجنليز. وفي حال لعب بودبوز 
أساسيا فإن ذلك سيكون على 
حساب مهاجم ايك اثينا اليوناني 
رفيق جبور الذي قدم أداء باهتا 

امام سلوڤينيا.

 سمعة اإلنجليز

املقابل، ستكون سمعة  في 
االجنليز على احملك امام اجلزائر 
وذلك بعد التعادل املخيب امام 
الواليات املتحدة 1-1 في اجلولة 
األول���ى. وس���يكون االجنليز 

بقوة في اجلولة األولى وتغلبت 
على ممثل العرب 1-صفر.

وعلى الرغم من س���يطرته 
على اغلب فترات املباراة امام 

مطالبني بتحقيق الفوز تفاديا 
ألي مفاجأة قد حتصل في اجلولة 
الثالثة االخيرة خصوصا انهم 
سيالقون سلوڤينيا التي ضربت 

الواليات املتحدة، فإن املنتخب 
االجنليزي املتوج بلقب عاملي 
وحي���د كان ع���ام 1966، عانى 
األمرين لهز ش���باك احلارس 
تيم هوارد، كما ان جنمه واين 
روني لم يظهر مبستواه املعهود 
الذي ضرب به بقوة مع فريقه 
طيلة املوس���م. كما ان مدرب 
اجنلترا كابيللو لم يكن موفقا 
في تبديالته حيث اضطر الى 
القي���ام بتغيرين اضطراريني، 
االول اخ���راج جيم���س ميلنر 
الذي كان مفاجأة التشكيلة، في 
الدقيقة 29 ملعاناته في اجلهة 
اليسرى امام الندون دونوفان 
وتلقيه بطاقة صفراء مبكرة، 
الدفاع  والثاني اصاب���ة قطب 
ليدلي كينغ في احمللبني. ويعود 
الى صفوف اجنلترا العب وسط 
مانشستر سيتي غاريث باري 
الذي غاب ع���ن املباراة األولى 
بسبب االصابة، وسيشكل قوة 
ضاربة في خط الوس���ط الى 
جانب القائد س���تيڤن جيرارد 

وفرانك المبارد.

 يحيى: كل شيء على ما يرام 
وسعدان للظهور بوجه مختلف 

روني يعرف القليل عن الجزائر
ويحب مقابلة ألمانيا

الصحف الجزائرية: يوم التحدي األكبر

القائد اجلديد للجزائر  قال 
مدافع بوخ���وم األملاني عنتر 
يحيى »كل شيء على ما يرام 
اآلن، أظن أننا نسينا اخلسارة 
أمام سلوڤينيا وحفظنا الدرس 
جيدا، الكل مصم���م على رفع 
التحدي أمام اإلجنليز«. وتابع 
»في كرة القدم كل شيء ممكن، 
نحن ندرك جيدا صعوبة املهمة 
وثقل املس���ؤولية امللقاة على 
املباراة  عاتقنا، لكنن���ا نعتبر 
املقبلة مبثابة فرصة لنا للتدارك 
مهما كانت قوة املنافس وسمعته 

الدولية، نحن هنا من أجل العمل 
النقائص  والتحضير، وتدارك 
حت���ى نق���دم ما ه���و مطلوب 

منا«. 
من جهته، قال املدير الفني 
املنتخب  راب���ح س���عدان »ان 
اجلزائ���ري لم يس���تهلك كل 
أوراقه حتى اآلن، سنظهر بوجه 
مختلف في املباراتني املقبلتني، 
وكل شيء ميكن أن يحدث، كرة 
القدم لم تعد تعترف باملنطق 
وبالعروض اجلي���دة وعراقة 
املنتخبات كم���ا كان احلال في 

السابق، تغير مفهوم كرة القدم 
وبات���ت املنتخبات املتواضعة 
والصغيرة أفضل بكثير وحتدث 

املفاجآت«.
وأبرز سعدان انه »وقف على 
نقاط القوة والضعف في صفوف 
املنتخب االجنليزي وسنحاول 
استغالل األولى وتفادي الثانية«، 
مش���يرا الى ان أفضل وسيلة 
ملواجهة رجال املدرب االيطالي 
فابيو كابيللو »هي الدفاع بأكبر 
عدد من الالعبني والهجوم بأكبر 

عدد من الالعبني أيضا«. 

بقدر ما عبر ع���ن اعجابه بفوز منتخب املانيا 
الكبير على استراليا، بقدر ما رفع مهاجم منتخب 
اجنلترا واين روني التحدي معربا عن امله في مقابلة 
»املانشافت« في الدور الثاني، وقال روني »نعم، 
احب ان نقابل املانيا«، وهو يحدق الى الصحافي 
االملاني الذي جترأ واعتبر ان املهاجم االجنليزي قد 
ال يرحب مبواجهة املانيا في الدور املقبل، ليضيف 
روني »س���يكون من اجليد الفوز عليهم«. وتابع 
روني »لعبت املانيا بشكل جيد جدا امام استراليا، 

لكن لم يكن هناك اي منتخب ال نفضل مواجهته، 
فاملنافسة مفتوحة على مصراعيها«. 

احتمال املواجه����ة بني املنتخبني في الدور الثاني 
واض����ح اذا تص����در احدهما مجموعت����ه وحل اآلخر 

ثانيا.
روني اعترف بأنه يعرف القليل عن منتخب اجلزائر، 
لكن ذلك لم مينعه من توقع فوز اجنلترا ويؤكد »لست 
قلقا على االطالق من املستوى الذي سنقدمه في املباراة، 

فاالمر الوحيد الذي يهمني هو الفوز«.

أجمعت الصحف اجلزائرية الصادرة أمس على ان 
اليوم سيكون »يوم التحدي األكبر« بالنسبة الى منتخب 
بالدها في مواجهة اجنلترا حيث اخلسارة ممنوعة على 
املنتخبني الس���اعيني الى التأهل ال���ى الدور الثاني في 

املونديال. واعتبرت صحيفة »ال تريبون« أن »اخلضر لن 
يتوانوا في يوم التحدي األكبر« خصوصا ان »اجلزائريني 
يرغبون في رؤية منتخب بالدهم وهو يدافع عن حظوظه 

النه لم يعد لديه شيء يخسره بالفوز «. 

سلوڤينيا لتأكيد انطالقتها أمام أميركا
يرصد املنتخب السلوفيني التأهل الى الدور ثمن 
النهائي للمرة االولى ف����ي تاريخه عندما يلتقي مع 
الواليات املتحدة اليوم عل����ى ملعب »ايليس بارك« 
في جوهانس����برغ في اجلولة الثانية من منافسات 

املجموعة الثالثة.
وكانت سلوڤينيا حققت فوزها االول في تاريخها 
في املونديال عندم����ا تغلبت على اجلزائر 1 - 0 في 
اجلولة االولى، وفوزها غدا س����يرفع رصيدها الى 6 
نقاط ستخولها تخطي الدور االول في مشاركتها الثانية 

في العرس العاملي بعد االولى عام 2002.
ويعول رجال املدرب ماتياس كيك على املعنويات 
العالية لالعبيه بعد الفوز التاريخي على اجلزائر في 
املباراة االولى والذي كان استمرارا ملشوارها الرائع 
في التصفيات والذي انهته بإقصاء روسيا ومدربها 

الهولندي غوس هيدينك من امللحق االوروبي.
بدوره، يع����ول املنتخب االميركي على معنويات 
العبيه العالية بعد التع����ادل الثمني مع اجنلترا في 
اجلولة االولى. لكن مدرب رجال بالد العم سام بوب 
برادلي ش����دد على ان منتخب بالده لن ينغمس في 
االفراح بعد التعادل مع إجنلترا 1 - 1، وقال »انها املباراة 
االولى فقط، سنبقى محافظني على تركيزنا ملواجهة 

سلوڤينيا والتأهل الى الدور ثمن النهائي«.
وميلك املنتخب االميركي االسلحة الالزمة لتخطي 

عقبة سلوڤينيا ابرزها خبرته في البطوالت الكبرى 
بقيادة جنموه الندون دونوڤان وكلينت دميبس����ي 

وداماركوس بيزلي وجوزي التيدور.
من جانبه، اوضح مدرب سلوڤينيا ماتياس كيك 
ان العبيه مصممون على مواصلة االنطالق اجليدة 
في جنوب افريقيا من اجل حتقيق اجناز تاريخي اخر 
يتمثل في بلوغ الدور الثاني، وقال »اكيد ان الفوز على 
املنتخب اجلزائري سيساعدنا كثيرا في مشوارنا في 
البطولة ألنه جاء في توقيت مناسب ومنحنا الصدارة«. 
وأضاف »هدفنا احلفاظ على الصدارة ألنها طريقنا 
نحو الدور الثاني، وبالتالي سنس����عى الى الفوز في 
املباراة املقبلة لضمان ذلك وخطف بطاقتنا مبكرا الى 
ثمن النهائي وتفادي انتظار اجلولة الثالثة االخيرة 
التي قد تش����هد مفاجآت وتضعنا خارج احلسابات، 
خصوصا اننا سنواجه املنتخب االجنليزي احد اقوى 

املنتخبات في البطولة واملرشح الحراز اللقب«.
من جهته، اكد القائد روبرت كورين مسجل هدف 
الفوز ف����ي مرمى اجلزائر أن »مباراتنا امام الواليات 
املتحدة ستكون صعبة، لكننا مستعدون للتحدي«، 
مضيفا »الواليات املتحدة بحاجة الى الفوز أكثر منا 
ولذلك يجب ان نستغل اندفاعها الهجومي لهز شباكها 
واقتناص النقاط الثالث التي ستكون جواز سفرنا 

الى الدور ثمن النهائي«.

كابيللو: »جابوالني« األسوأ في العالم
حم��ل االيطالي فابي��و كابيللو م��درب منتخب اجنلترا 
بعنف على ك��رة »جابوالني« املعتمدة حالي��ا في املونديال 
واعتبرها »األس��وأ في العالم«.  وقال كابيللو لهيئة االذاعة 
البريطانية )بي.بي.س��ي( »انها اسوأ كرة رأيتها في حياتي. 
انه��ا مزعجة كثيرا لالعبني. كما انها مزعجة حلراس املرمى 
ألنه من املس��تحيل ان يتبعوا مس��ارها«. وأضاف كابيللو 
ال��ذي تعادل فريقه 1 - 1 في مباراته االفتتاحية مع الواليات 
املتحدة حي��ث ارتكب احلارس روبرت غري��ن خطأ فادحا 
بإفالته كرة سددها كلينت دمبسي ونتج عنها هدف التعادل 
»في الكرات العرضية من الصعب جدا التنبؤ أين س��تذهب 
الكرة. لكن املش��كلة الكبرى هي اس��تحالة السيطرة عليها 
أحيانا«. وكان مدافع منتخب »األسود الثالثة« جاميي كاراغر 
اعتبر ان املانيا اس��تفادت أكثر من الكرة ألنها استخدمتها 

منذ عدة أشهر في الدوري احمللي »بوندسليغا«.
من جهته، قال املهاجم واين روني انها قد تكون »كابوسا« 

حلراس املرمى وستشكل »ميزة« إضافية للمهاجمني.


