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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االثنين 21  يونيو  2010  

أم���ام فرصة حس���م تأهله الى 
الدور الثاني للمرة الثانية على 
التوالي والسادسة في تاريخه 
عندما يخوض اختب���ارا ناريا 
امام نظيره التشيلي على ملعب 
»نلسون مانديال باي« في بورت 

اليزابيث.
وس���يكون بإم���كان رج���ال 
هيتسفيلد ان يحصلوا على إحدى 
بطاقتي املجموعة بغض النظر عن 
مباراتهم االخيرة مع هندوراس، 
إال ان هذا األمر لن يكون س���هال 
أمام املنتخب األميركي اجلنوبي 
املنتشي بتحقيق فوزه األول في 
نهائيات العرس الكروي منذ عام 
1962 وذل���ك بفضل الهدف الذي 
سجله جان بوسيجور في مرمى 

هندوراس.
وسيفتقد املنتخب السويسري 
كثيرا الى جهود مدافعه الصلب 
فيليب سنديروس الذي أصيب 
أمام إس���بانيا، وهو س���يبتعد 
على اقله عن مباراتي تش���يلي 
وهندوراس لينضم بالتالي الى 
القائد الكسندر فراي الذي أصيب 
عشية انطالق النهائيات واجلناح 
فالون بهرام���ي الذي يعاني من 

إصابة في فخذه.
لكن من املرجح ان يعود فراي 
الى التشكيلة األساسية اعتبارا 
من مباراة غد بعدما عاود متارينه 
مع زمالئه، علما انه كان هناك 
إمكانية ان يغيب عن النهائيات 
كما حصل معه خالل كأس اوروبا 
2008 التي استضافتها بالده مع 
النمسا، حيث أصيب في املباراة 
االولى أمام تشيكيا ولم يتمكن 
املباريات  ف����ي  من املش����اركة 

األخرى.

مطمئنة عن العب وسطه اندريس 
انييس���تا ومدافعه س���يرجيو 
راموس اللذين تعرضا لإلصابة 
خ���الل مباراة سويس���را، وهما 
سيش���اركان كما انه من املرجح 
ان يب���دأ صانع ألعاب أرس���نال 
اإلجنليزي فرانسيسك فابريغاس 
املباراة بعد ان اكتفى باجللوس 
على مقاعد االحتياط في املباراة 

االولى.

سويسرا ـ تشيلي

سيكون املنتخب السويسري 

ال بديل عن الفوز ألبطال اوروبا 
ألنه بانتظارهم مباراة صعبة في 

اجلولة االخيرة أمام تشيلي.
وم���ن املرج���ح ان يلجأ دل 
بوسكي الى إشراك مهاجم ليڤربول 
االجنليزي فرناندو توريس منذ 
البداية ليلعب الى جانب مهاجم 
برشلونة اجلديد دافيد فيا، وذلك 
بعد ان جلس على مقاعد االحتياط 
حتى الشوط الثاني في املباراة 
االولى أمام سويسرا بسبب عودته 

مؤخرا من اإلصابة.
وتلق���ى دل بوس���كي اخبارا 

ف���ي 21 يونيو 1964 بتغلبها في 
 مدريد على االحتاد السوفييتي 
2 � 1 وس���جل الهدف���ن حينه���ا 

خيسوس بيريدا ومارسلينيو.
ومن املؤكد ان دل بوس���كي 
س���يطلب من العبيه ان يضعوا 
املنتخب الهندوراسي املشارك في 
العرس الكروي للمرة الثانية فقط 
بعد 1982، حتت الضغط منذ البداية 
من اجل جتنب سيناريو مباراة 
سويسرا وافتتاح التسجيل باكرا 
من اجل إراحة أعصاب جماهير 
»ال فوريا روخا«، خصوصا انه 

يس����عى املنتخب اإلسباني 
بطل اوروبا الى ان ينفض عنه 
غبار ملعب »دوربن ستاديوم« 
حيث تلقى هزمية مفاجئة أمام 
سويس����را )0 � 1(، وذلك عندما 
يتواجه الي����وم مع هندوراس 
على ملعب »ايليس بارك« في 
جوهانس����بورغ ضمن اجلولة 

الثانية.
ووضعت سويسرا حدا ملسلسل 
انتصارات بط���ل اوروبا عند 12 
على التوالي وأحلقت به الهزمية 
الثانية فقط من أصل مبارياته 
ال� 49 االخي���رة، ليصبح رجال 
املدرب فيسنتي دل بوسكي في 
وضع حرج، خصوصا ان املباراة 
الثانية في هذه املجموعة انتهت 
 بفوز تش���يلي عل���ى هندوراس 

1 � 0 ايضا.
وجنح املدرب األملاني اومتار 
هيستفيلد في التفوق على نظيره 
دل بوسكي النه عرف كيف يغلق 
املنافذ على جنوم »ال فوريا روخا« 
الذين قادوا بالدهم قبل عامن الى 
لقب كأس اوروبا للمرة االولى منذ 
1964، ولعب على الهجمات املرتدة 

التي أعطت مفعولها املطلوب.
وستكون الفرصة متاحة أمام 
اإلسبان لكي يعوضوا على حساب 
املتواضعة نس���بيا،  هندوراس 
آملن أال تتكرر نتيجة مواجهتهما 
 الوحيدة الس���ابقة عندما تعادال 
1 � 1 في الدور األول من مونديال 

1982 على األراضي اإلسبانية.
وتدخ���ل إس���بانيا الى هذه 
املواجهة غير املتكافئة على الورق 
وهي حتتفل بذكرى مرور 46 عاما 
بالكمال والتمام على ظفرها بلقبها 
االول عندما توجت بطلة ألوروبا 

الخسارة ممنوعة على بطل أوروبا.. ومواجهة نارية بين سويسرا وتشيلي

ألونسو: مواجهة مصيرية ودل بوسكي غاضب 

 رودريغيز: ليس أمامنا سوى الفوز

اكد االسباني تشابي الونسو انه ال مجال للخطأ 
مضيفا »علينا ان نتعامل مع االمور خطوة بخطوة، 
س��تكون املباراة امام هن��دوراس مصيرية دون 
ادنى ش��ك النه ال مجال للخطأ. وبعدها س��نفكر 
مبباراة تشيلي، لعبوا بطريقة جيدة امام هندوراس 

وميلكون فريقا رائعا«.
واعتبر الونس��و ان املباراة لن تكون س��هلة 

ام��ام هندوراس الن االخيرة س��تحاول تعويض 
خسارتها في اجلولة االولى، مضيفا »انهم اقوياء 
من الناحية البدنية، وميلكون العبني ذوي صالبة 
في خط الدفاع«. من جهته، بدا املدرب فيسينتي 
دل بوس��كي الذي دخل الى املونديال وهو يحمل 
على كتفيه عبء انه يشرف على املنتخب االفضل 

في العرس الكروي.

رأى جنم برشلونة الشاب بدرو رودريغيز 
الذي دخل في اواخر املباراة االولى ان منتخب 
بالده يتمتع بالثقة واملهارة، مضيفا »اننا منتخب 
قادر على حتقيق االنتص��ارات ولم ننس اننا 
نلعب لهذا الهدف. لم نكن نستحق الهزمية على 
االطالق، فعلنا كل شيء، هاجمنا على اجلناحني 
ومن العمق وسددنا من مسافات قريبة وبعيدة، 

ال ميك��ن ان يقول احدهم اننا لم نقم باملجهود 
املطلوب، لم يكن احد يتوقع اخلسارة«.

وعن مباراة هندوراس قال بدرو »ليس امامنا 
س��وى الفوز، وبنتيجة كبي��رة اذا ما كان ذلك 
ممكنا، الن هذا االمر قد يكون في بالغ االهمية 
نظرا الى وضع املجموعة، لكن الفوز هو اخلطوة 

االولى«.

اجلزيرة الرياضية 9 + 0 9 3 0 pm
هندوراسإسبانيا

ايكر كاسياس 
سيرجيو راموس 

جيرارد بيكيه 
كارليس بويول 
خوان كابديڤيال 
تشابي الونسو 

سيرجيو بوسكتس 
اندريس انييستا 
تشاڤي هرنانديز 

داڤيد ڤيا 
فرناندو توريس

ريكاردو كاناليس 
عثمان تشاڤيز 
ماينور فيغيروا 

جوني باالسيوس 
فيكتور برنارديز 
هندري توماس 

رامون نونيز 
ويلسون باالسيوس

خوليو ليون 
كارلوس بافون 

دافيد سوازو

اجلزيرة الرياضية 10 + 0 5 0 0 pm
سويسراتشيلي

كالوديو برافو 
اسماعيل فوينتيس 

فالدو بونسي 
ماوريسيو ايسال

بابلو كونتريراس 
كارلوس كارمونا

ارتورو فيدال 
خورخي فالديفيا 

ماركو استرادا 
الكسيس سانشيز 

هومبرتو سوازو

دييغو بيناليو 
ستيفان ليشتشتاينر 

لودوفيك ماغنين 
فيليب سنديروس 
ستيف فون بيرغن 

بنيامين هوغل 
ترانكويلو بارنيتا 
غويكهان اينلر 
فالون بهرامي 
الكسندر فراي 

بليز نكوفو

)أ.پ(مواجهة قوية بني العبي هندوراس وإسبانيا أليكس سانشيز وداڤيد ڤيا


