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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االحد 20  يونيو  2010  

 ضجيج »فوفوزيال« 
يتفوق على اإلنجليز 

 في الوقت الذي كان املنتخبان 
اإلجنليزي واجلزائري يتصارعان 
عل���ى أرض امللعب، كانت هناك 
معركة أخرى ال تقل ضراوة في 
مدرجات ستاد »غرين بوينت«.
اجلماهي���ر  أخ���ذت  فق���د 
اإلجنليزية، املعروفة بكراهيتها 
الشديدة آللة »فوفوزيال«، على 
عاتقها القضاء على ضجيج آالت 
البالستيكية في امللعب،  النفخ 
ولكنها حتى لم تقترب من الفوز 

بهذه املعركة.
وق���ال مش���جع إجنلي���زي، 
يدعى تيري ميدوز، بني شوطي 
املب���اراة، إن »األجواء بش���عة.. 
بس���بب الضجيج املستمر، لو 
كانوا ينفخ���ون في هذه اآلالت 
عندما يحدث ش���يء ما )وليس 
طوال الوقت( لكان الوضع أفضل 

بكثير«.
وقبل انطالق املباراة استمتعت 
اجلماهير اإلجنليزي���ة بوقتها 
بشكل أفضل بكثير في شوارع 

وحانات كيب تاون.
وكان ميك���ن س���ماع أغاني 
جماهير إجنلترا التش���جيعية، 
الت���ي كان���ت تتخلله���ا كلمات 
مبهجة، من مس���افة عدة أمتار. 
ولكن داخل الس���تاد، كان يبدو 
أن ص���وت »فوفوزيال« واحدة 
كفيال بالتغطية على صوت 10 
أشخاص، مما يعني أن األطفال 
الصغ���ار الكثيرين الذين كانوا 
ينفخون بسعادة بالغة في آالتهم 
البالستيكية كان بوسعهم التفوق 
بس���هولة على أصوات تشجيع 
مجموعات كاملة من املشجعني 
اإلجنليز بصرف النظر عن حجم 
أو قوة أو حماس أي من هؤالء 

املشجعني.

الصحف اإلنجليزية: ال روح وال أمل
 وجهت الصحف االجنليزية الص���ادرة أمس، نقدا الذعا لألداء 

الباهت الذي قدمه منتخب بالدها بتعادله مع اجلزائر.
 كما تفرغ���ت الصحف الى انتقاد املهاجم واين روني الذي كان 
خياال للهداف الذي أرعب املدافعني في املوسمني املاضيني في اجنلترا 
وأوروبا، خصوصا ان مهاجم مان يونايتد عبر عن سخطه لصفير 
االس���تهجان اجلماهير االجنليزية وعدم دعمها ملنتخب األس���ود 

الثالثة.
 وانتقدت »دايلي ميرور« تصرف روني البذيء، وكتبت »غارديان«: 

»ال شرارة، ال روح، ال أمل«.
 أما »ذي صن« الواس���عة االنتش���ار فكتبت: »ال مكان لألعذار، 

كانت األمور سيئة للغاية«.
وأضافت الصحيفة: »اكتئاب، تفكك، أوقات عصيبة، ملل. شكرا 
اجنلترا. ال عجب من صيحات االس���تهجان من قبل جماهيرك في 

الليلة املاضية«.
 وعنونت »ذي تاميز«: »اجنلترا البائسة في نقطة الالعودة«.

 وأضافت الصحيفة: »من املؤكد ان واين روني سيواجه الضغوطات. 
روني يواجه اسئلة جدية«.

وتابعت: »أحيانا عندما يلعب المبارد وجيرارد وباقي الفريق يبدو 
كأنه حلم الجنلترا، لكن في أوقات أخرى... يبدو كأنه كابوس«.

 واعتب���رت »دايلي تيليغراف« انه عل���ى كابيللو اعادة هيكلة 
فريقه، كي يستعيد المبارد وروني »الكئيب« مستواهما، قبل املباراة 
األخيرة في املجموعة أمام سلوڤينيا.  وكتبت »دايلي ميرور« عن 
العب���ي فريقها الذي واجه اجلزائر في مدينة كايب تاون: »مهرجو 
كاي���ب«، وأضافت: »عهد كابيللو الواع���د اقترب من نهاية ممتلئة 

باخلزي والعار«.

جيرارد: ليست هناك أعذار
قال قائد املنتخب االجنليزي ستيفن جيرارد بعد املباراة »ليست 
هناك أعذار.. لم يكن هذا مستوانا املعهود«، فيما قال زميله غاريث 
باري إن املنتخب لم يقدم العرض املنتظر منه ولكن الفرصة مازالت 
في أيدينا، وأضاف »سنواجه سلوڤينيا.. إنه منتخب جيد للغاية، 

ولذلك يجب أن نصحح أوضاعنا قبل هذه املواجهة«.

يحيى: كان بإمكاننا الفوز
قال جنم بوخوم األملاني واملنتخب اجلزائري عنتر يحيى »لست 
مقتنعا بنقط���ة التعادل، كان بامكاننا الف���وز.. قدمنا مباراة جيدة 
وسنحت لنا فرصتان للتسجيل، كان أمرا سيئا للغاية أال نفوز في 
اللقاء، ولكن احلص���ول على نقطة أمام مثل هذا الفريق القوي كان 

أمرا جيدا أيضا«.

كاراغر يغيب أمام سلوڤينيا
حص���ل املدافع االجنلي���زي جيمي كاراغر عل���ى البطاقة الصفراء 
الثانية له امام اجلزائر، ليغيب عن املباراة أمام سلوڤينيا في اجلولة 

الثالثة واألخيرة.
وبذلك أصبح اإليطالي فابيو كابيللو املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي، 

ال ميتلك سوى خيارات محدودة في مركز قلب الدفاع.
وكان القائد ريو فرديناند قد استبعد من قائمة املنتخب اإلجنليزي قبل 
انطالق البطولة لالصابة، وبعدها خرج ليدلي كينغ مصابا خالل املباراة 

التي تعادل فيها املنتخب اإلجنليزي مع نظيره األميركي 1 � 1.
وح���ل كاراغر م���كان كينغ في الش���وط الثاني من املب���اراة أمام 

أميركا.
ويرجح أن يش���ارك ماتيو آبس���ون مكان كاراغر، في مباراة يوم 
األربعاء املقبل والتي سيس���عى فيها املنتخب اإلجنليزي إلى حتقيق 

فوزه األول.

باري: نستحق صيحات االستهجان
اعترف العب وس���ط اجنلترا غاريث باري بان املنتخب يستحق 
صيحات االستهجان التي اطلقها جتاهه انصار »االسود الثالثة« اثر 

العرض املخيب الذي قدموه في املباراة ضد اجلزائر.
وكان آالف من انصار املنتخب االجنليزي اطلقوا وابال من صرخات 

االستهجان باجتاه الالعبني لدى خروجهم من امللعب.
وقال باري ال���ذي خاض اول مباراة له بع���د تعافيه من اصابة 
بتمزق في اربطة الركبة »هذا امر متوقع، لقد اتوا من مسافة بعيدة 

ملشاهدتنا، وكانوا يستحقون عرضا افضل مما قدمناه.
كانوا يريدون ان يرونا نهاجم اكثر ونس���جل اهدافا ونفوز في 

املباريات، ولم يحصل هذا االمر«.
واضاف باري »كنا ما دون املستوى، وعندما نلعب بهذه الطريقة 

تكون النتائج مخيبة«.
وكش���ف »اعتقد ان اجلميع ي���درك ان ظننا خاب، الننا كنا نريد 
الفوز بهذه املباراة وحصد ثالث نقاط، لكن االمر االيجابي ان االمور 

التزال بايدينا«.
واوض���ح »يجب علينا ان نرتقي مبس���توانا اذا اردنا ان نتغلب 
على سلوڤينيا، وسنعمل جاهدين في االيام املقبلة من اجل حتقيق 
هذا االمر، سنراجع عرضنا ضد اجلزائر لكي نصحح االخطاء التي 
ارتكبناها«. وختم باري »االمر املؤسف اننا لم نخلق فرصا حقيقية 

طوال املباراة، ولم نهاجم كما يجب وافتقدنا الى الثقة بانفسنا«. 

مشجع غاضب يدخل غرفة مالبس انجلترا
دخل مشجع غاضب من تعادل منتخب اجنلترا ونظيره اجلزائري، 
غرفة مالبس منتخب اجنلترا بعد انتهاء لقاء الفريقني، حسبما 

ذكرت هيئة االذاعة البريطانية »بي بي سي«.
وحسب املصدر ذاته، تواجه املشجع الغاضب مع القائد السابق 
للمنتخب دايفيد بيكام املتواجد مع بعثة الفريق اثر االصابة التي 
أجبرته االبتعاد عن النهائي���ات، قبل اخراجه من قبل العناصر 

األمنية.
يذك���ر ان االميرين وليام وهاري اللذي���ن يقومان بجولة في 
جنوب أفريقيا حضرا اللقاء وتواجدا في غرفة املالبس بعد نهايته، 

لكنهما غادرا املوقع قبل دخول املشجع الغاضب.
وقدم االحتاد االجنليزي احتجاجا رس���ميا على هذا احلادث 

اإليطالي فابيو كابيللو مدرب منتخب إجنلترا يشعر باخليبة بعد التعادل مع اجلزائر            )أ.پ(لدى اللجنة املنظمة لكأس العالم.

سعدان: قدمنا مباراة رائعة وأوقفنا منتخبًا كبيرًا 

 كابيللو: أتمنى أن أرى المنتخب اإلنجليزي الذي أعرفه

أعرب مدرب اجنلترا، االيطالي فابيو 
كابيللو عن أمله في »مشاهدة املنتخب 
االجنليزي الذي يعرف����ه، ويتألق في 
احلصص التدريبية اإلعدادية ملبارياتنا 

في كأس العالم«.
وكان املنتخب االجنليزي قد سقط 
في ف����خ التعادل الس����لبي مع نظيره 
اجلزائري على ملعب »غرين بوينت« 
في كيب تاون في ختام اجلولة الثانية 
من املجموعة الثالثة. وكانت سلوڤينيا 
ق����د تعادلت مع الواليات املتحدة 2-2 

في املجموعة ذاتها.
وقال كابيللو في املؤمتر الصحافي 
»لم نلعب مب����اراة جيدة أهدرنا كرات 
عدة وقمنا بتمري����رات خاطئة كثيرة 
وعند االقتراب من املرمى كانت لدينا 
االمكانية للتسديد ولكن الالعبني فضلوا 
التمرير وضاعت علينا فرصا باجلملة«، 
مضيفا »اعتقد ان الالعبني لم يتخلصوا 
حتى اآلن من ضغط كأس العالم، انهم 
يلعبون جيدا في التدريبات ويكونون 
في قمة مستواهم، لكن يحدث العكس 
في املباريات، لي����س هذا هو املنتخب 

الذي اعرفه«.
وتابع أمتن����ى ان أرى فريقي الذي 
اعرفه، عانينا من هذه االمور في بداية 
مش����واري مع املنتخب واعتقدت أننا 
نسينا هذه املرحلة لكننا نعاني منها 
في الوقت احلالي عندما نرى االخطاء 

السهلة التي يرتكبها العبون من الطراز 
الرفيع.

لم تكن هن����اك روح الفريق، كما ال 
يجب ان ننسى ان اجلزائر عززت الدفاع 
والوسط، ولم يكن من السهل اختراقها 
لكننا على الرغ����م من ذلك جنحنا في 
خلق العديد من الفرص التي فش����لنا 

في ترجمتها الى اهداف«.
وأردف »اجلزائ����ر لعب����ت جي����دا 
واستحوذت على الكرة ودافعت جيدا 
لكن لم يكن لها فرص كثيرة، وقد سنحت 
امامنا فرص لم نترجمها واعتقد انها 

نتيجة جيدة للجزائر«.
ورفض كابيللو احلديث عن حتمل 
مهاجم مان يونايتد واين روني جلزء 
من املسؤولية في هذه النتائج املخيبة 
بالنظر الى ابتعاده عن مستواه، وقال 
»ال احب احلديث عن اداء العب واحد في 
الفريق، بل يجب ان نرى االداء اجلماعي 
وجميع اعضاء الفريق، روني واحد من 
الالعبني الذين لم يقدموا ما هو منتظر 
منه في امللعب. اعتقد ان روني لم يلعب 
حتى اآلن مبستواه الذي نعرفه، ولكن 
ليست هذه هي املشكلة، فنحن بحاجة 
الى نتيجة ايجابية حترر الالعبني من 

الضغط النفسي«.
وقال »لدينا فرصة التقدم والتأهل 
الى الدور الثاني وقلت ذلك لالعبني في 
غرف املالبس بعد املباراة، يجب التركيز 

على املباراة املقبلة وتعادل سلوڤينيا 
والواليات املتحدة 2-2 خدمنا كثيرا. 
اعتقد انه اذا حققنا نتيجة جيدة امام 
س����لوڤينيا فإن ذلك سيحرر الالعبني 
وس����نلعب بالطريقة التي اعرفها عن 

املنتخب االجنليزي«.
وأوضح كابيللو انه من السابق ألوانه 
احلديث عن استقالته من منصبه في 
حال اخلروج من الدور االول او حتى 
الثاني، وقال »يجب ان ننتظر، ال اعرف 
ملاذا يفكر الناس في هذه االمور، لدي 
عقد مع االحتاد االجنليزي واعتقد اننا 
لم نكن سيئني للغاية لتطرح مثل هذه 
الدعايات. فريقي اليزال يختزن الشيء 

الكثير وسنرى في املباراة املقبلة«.
في املقابل، قال املدافع اش����لي كول 
الذي اختير افض����ل العب في املباراة: 
»يجب ان نركز اآلن على املباراة املقبلة 
وان نستعد جيدا ملواجهة سلوڤينيا من 
اجل الفوز«، مضيفا »نثق في امكانياتنا 

ونعرف انه بإمكاننا حتقيق الفوز«.

سعدان: أوقفنا منتخبا كبيرا 

م����ن جهته، أع����رب املدي����ر الفني 
للمنتخب اجلزائري رابح سعدان عن 

سعادته الكبيرة بالتعادل الثمني.
وقال سعدان »قدمنا مباراة رائعة 
وأوقفنا منتخبا كبيرا اس����مه اجنلترا 
بنجومه العامليني«، مضيفا »كنت متخوفا 
من عدم دخول الالعبني في اجواء املباراة 

مبكرا لكنهم كانوا في املوعد ووقفوا ندا 
امام املرشحني للتتويج باملونديال«.

وتابع »قلت قبل املباراة انني أمتنى 
ان نقدم مباراة جيدة، واعتقد انها كانت 
بالفعل كذلك ومن املنتخبني. لالسف لم 
تكن هناك أهداف، لكن كانت هناك بعض 
الفرص من الطرفني، كان بإمكان الفريقني 

الفوز لكن ذلك لم يحصل«.
وأردف قائال: »املهم في هذه املباراة هو 
اننا جنحنا في استعادة الثقة والتوازن 
بعد اخلسارة امام سلوڤينيا على الرغم 
من اننا قدمنا مباراة ال تقل جودة امام 
الدقائق  االخيرة ولألسف خسرنا في 
االخيرة. عودتنا كانت مش����رفة وامام 

منتخب كبير مثل اجنلترا«.
وأوضح سعدان ان سبب النتيجة 
اجليدة هو »استعادة التشكيلة االساسية، 
لم يلعب العديد من الالعبني االساسيني 
في املباريات االعدادية بسبب االصابة، 
واآلن استعادوا عافيتهم ومكانتهم داخل 
التش����كيلة وبالتالي قدموا اداء رائعا. 
قلت في السابق اننا في حتسن وسنقدم 
عرضا افضل كذلك امام الواليات املتحدة 
الن حظوظن����ا التزال قائمة في التأهل 

الى الدور الثاني«.
وأضاف »مباراتنا املقبلة لن تكون 
س����هلة لكن املعنوي����ات العالية بعد 
التعادل قد تساعدنا على حتقيق الفوز. 
أمتنى ذلك فعال الن مشكلة فريقنا هي 

االستقرار في النتائج، اذا حافظنا على 
مسيرتنا التصاعدية في النتائج فاننا 

سنحقق ما نطمح اليه«.
وأضاف »س����ر جن����اح منتخبات 
مث����ل أملانيا واجنلت����را والبرازيل هو 
االستقرار في النتائج، وهذا ما أحاول 
تلقينه لالعبني واعتقد انهم استوعبوا 

الدرس«.
ورفض س����عدان مقولة انه كسب 
التحدي امام كابيللو، وقال »ال اعتقد 
ذل����ك الن االم����ر ال يتوق����ف علينا بل 
على مدى توفي����ق الالعبني في تنفيذ 
التعليم����ات. كابيللو مدرب كبير وأنا 
من املعجبني بالعمل الذي يقوم به في 
املنتخ����ب االجنليزي الذي لم يكن في 

يومه في مواجهتنا«.
الثان����ي للمنتخبات  والتعادل هو 
العربية مع املنتخ����ب اإلجنليزي في 
بط����والت كأس العال����م، حيث تعادل 
سابقا مع املنتخب املغربي، بينما حقق 
الفوز عل����ى منتخبات الكويت ومصر 

وتونس.
كما أنها املباراة األولى التي يحافظ 
فيها املنتخب اجلزائ����ري على نظافة 
شباكه في 8 مباريات خاضها في كأس 
العالم، وكان منها 3 في مونديال 1982 
في أسبانيا، ومثلها في 1986 باملكسيك، 
باإلضافة ملباراته األولى أمام سلوڤينيا 

في البطولة احلالية.

احلارس اجلزائري رايس امبوحلي يبعد احدى الكرات االجنليزية وفي االطار ديفيد بيكام غاضبا                                )أ.پ(

تعادل »المنتقمين«
في مباراة اجلزائر واجنلترا كان املعلق اجلزائري 
حفيظ دراج���ي الالعب رقم 12 في صفوف »اخلضر« 
بعدما ش���رح لنا املباراة ش���رحا مفصال حتى ظنناه 
ش���قيقا للمدرب رابح س���عدان، كان يعرف تفاصيل 
النهج اجلزائري بش���كل دقيق، ولم يخرج حلظة عن 
أجواء املب���اراة، االمر الذي جعلن���ا نتابعه أكثر من 
الالعبني، ولو كان أفراد اجلزائر يسمعون ما يقوله لهم 
من توجيهات لسجلوا هدفا على االقل، فكان بالفعل 
معلقا مميزا في حتليله وتوصياته الى جانب تنوع 
طبقة صوته ومخارج حروفه الس���ليمة، أما املباراة 
فقد لعبها »اخلضر« اجلزائريون بروح املليون شهيد، 
قاوموا االجنليز بشراسة احملاربني االقوياء وأخرجوا 
املدرب االيطالي للمنتخب االجنليزي فابيو كابيللو 
عن طوره وراح يش���ير بيده مع كل هجمة للجزائر، 
وكان مبقدور اخلضر الفوز باملباراة لو انهم أحسنوا 
اس���تغالل الكرات املرتدة الكثيرة التي حصلوا عليها 

خالل الشوطني.
تع���ادل اجلزائر م���ع اجنلترا ج���اء »انتقاما« من 
خسارتهم أمام سلوڤينيا بعدما شعروا بجرح عميق 
في نفوسهم بسبب االداء السيئ في تلك املباراة، رغم 
ان س���لوڤينيا أسهل بكثير من اجنلترا، وحسنا فعل 
املدرب رابح س���عدان بعدم إشراك احلارس االساسي 
فوزي الشاوشي حتس���با لردة فعله في املباراة بعد 
الهجوم االعالمي و»الفضائي« الذي تعرض له عقب 
اخلسارة من سلوڤينيا بهدف يتحمل مسؤوليته، اذ 
سيكون مشغوال بهاجس عدم الوقوع في اخلطأ مرة 
اخ���رى، وأظهر بديله راي���س مبوحلي قدرات كبيرة 
في الذود عن مرم���اه، وكان بالفعل عنصر اطمئنان 
لزمالئه، وافتقر االخضر اجلزائري الى مهاجم سريع 
باستطاعته أن يقتحم بكل سهولة دفاع االجنليز، فقد 
كانت املباراة مفتوحة للطرفني فعلوا بها ما يشاؤون 

اال تسجيل االهداف.
اذا كانت احلالة االجنليزية بهذا السوء فإنها حتتاج 
الى »مغذي« يعيد اليها احليوية، ويكفي انه في املباراة 
حتص���ل الفريق على 10 ضربات ركنية ولم يس���تفد 
منها والكرة االجنليزية كثيرا ما تعتمد على الركنيات 
لتس���جيل االهداف، كما ان حلول املدرب كابيللو في 
خط الهجوم تكمن في واين روني، األمر الذي جعله 

صيدا سهال للدفاع اجلزائري.
نتمنى أن تتأهل اجلزائر للدور الثاني وندعو لذلك 
ولكن ال نتمنى أيضا خ���روج االجنليز من البطولة، 
فإذا كانت فرنسا مهددة باخلروج واجنلترا من املمكن 
أال تكمل املش���وار فمن يتبقى إذن من »عبق« تاريخ 

كؤوس العالم؟!
ناصر العنزي


