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 مدافع اجنلترا آشلي كول يحث املهاجم واين روني على التسجيل وفك النحس االجنليزي

جنم اجلزائر كرمي مطمور يسدد الكرة في التدريب وتفكيره منصب على مواجهة اميركا احلاسمة  )أ.ف.پ(

»محاربو الصحراء« إلخراج »األميركان« من أفريقيا.. وتاريخ إنجلترا على المحك
 س����يكون املنتخب اجلزائري 
على موع����د مع التاري����خ عندما 
يالقي نظي����ره االميرك����ي اليوم 
في بريتوري����ا في اجلولة الثالثة 
االخيرة من منافس����ات املجموعة 
املنتخب  الثالثة، في حني يواجه 
االجنليزي خطر اخلروج من الدور 
االول للمرة االولى منذ عام 1958 
عندما يلتقي سلوڤينيا على ملعب 
»نيلسون مانديال باي« في بورت 

اليزابيث.
 وتتصدر سلوڤينيا املجموعة 
الثالثة برصيد 4 نقاط مقابل نقطتني 
لكل من الواليات املتحدة واجنلترا، 
فيما حتتل اجلزائر املركز االخير 

برصيد نقطة واحدة.
 ويأمل »محاربو الصحراء« في 
مواصلة عروضهم الرائعة واالطاحة 
بالواليات املتحدة من اجل حتقيق 
اجناز رائع فش����ل اجليل الذهبي 
للثمانينيات بقي����ادة رابح ماجر 
وصالح عصاد واالخضر بلومي 
في حتقيقه، او باالحرى حرم من 
ذلك بسبب تواطؤ املنتخبني االملاني 
الغربي والنمس����اوي في اجلولة 

الثالثة االخيرة.
 وق����ال مهاج����م بوروس����يا 
مونشنغالدباخ االملاني كرمي مطمور 
في هذا الصدد »منلك فرصة دخول 
التاريخ ويجب ان نستغلها جيدا 
وسنفعل كل ما في وسعنا من اجل 
حتقيق ذلك، التأهل الى الدور الثاني 
أفلت من جيلنا الذهبي لعام 1982، 
وأعتقد أن اجليل احلالي ال يقل شأنا 
ومستوى وسيحقق ما حرمنا منه 

في مونديال اسبانيا«.
بيد ان مهمة املنتخب اجلزائري 
لن تكون سهلة امام الواليات املتحدة 
التي برهنت بدورها على جديتها 
في بلوغ الدور الثاني للمرة الرابعة 
في تاريخها وتعويض خيبة امل 
مونديال املانيا 2006 عندما خرجت 

من الدور االول.
 ويتعني على املنتخب اجلزائري 
فك املشكلة التي يعاني منها في خط 
الهجوم حيث لم يسجل سوى هدف 
واحد في مبارياته السبع االخيرة 
وحتديدا منذ تغلبه على س����احل 
العاج 3-2 في الدور ربع النهائي 
لنهائيات كأس االمم االفريقية في 

سيينا االيطالي عبد القادر غزال 
البعيد عن مستواه ايضا والذي كان 
احد االسباب املباشرة في خسارة 
املباراة االولى لطرده بعد 15 دقيقة 

من نزوله مكان جبور نفسه.
 في املقابل، لن يكون املنتخب 
االميركي لقمة سائغة امام اجلزائر 
بعد االداء الهجومي الذي ظهر به في 
املباراتني امام االجنليز وسلوڤينيا 
خصوصا في مباراته االخيرة عندما 

انغوال مطلع العام احلالي.
 ويبدو ان التغيير الوحيد سيتم 
من خالله التضحية بالعب وسط 
سوش����و رياض بودبوز واشراك 

مهاجم ايك اثينا رفيق جبور. 
ولم يلق قرار اش����راك جبور 
اجماعا من قبل زمالئه خصوصا 
بعد العرض الباهت امام سلوڤينيا 
في املباراة االولى بيد ان سعدان ال 
ميلك خيارا غيره الى جانب مهاجم 

قلب تخلفه 0-2 الى تعادل 2-2 
علما انه سجل هدفا الغاه احلكم.

 ويعول املنتخب االميركي على 
جنميه الندون دونوفان وكلينت 
دميبس����ي لزعزعة الدفاع املتكتل 
للمنتخب اجلزائري بقيادة مجيد 

بوقرة ورفيق حليش.

 شبح الخروج يطارد إنجلترا 

 وف����ي املب����اراة الثانية، يريد 

املنتخ����ب االجنلي����زي أن يظهر 
وجهه احلقيقي بعد تقدميه عرضني 
مخيبني امام الواليات املتحدة )1-
1( واجلزائر )0-0( وبات مطالبا 
بالفوز على س����لوڤينيا لضمان 
تخطيه الدور االول، في سعيه الى 
تكرار اجناز النسختني االخيرتني 
عندما بلغ رب����ع النهائي ولو ان 
الترشيحات وضعته بني املنتخبات 

املرشحة الحراز اللقب.
النتائ���ج املخيبة   وتع���ود 
املتواضع  االداء  ال���ى  لالجنليز 
لنجومه الذين ابلوا البالء احلسن 
في الدوري على غرار مهاجم مان 
يونايتد واين روني ثاني افضل 
هداف في البرميير ليغ هذا املوسم 
وافضل هداف اجنليزي، وقائد 
ليڤربول ستيفن جيرارد والعب 

وسط تشلسي فرانك المبارد.
ونفى مس���ؤول في االحتاد 
االجنليزي ان يكون هناك انقسام 
بني الالعبني واملدرب، مشيرا الى 
»انه عندما تغيب النتائج اجليدة 
فاننا نسمع دائما بعد احلكايات 
عن انقسام في املعسكر«، وقال 
»االجنليز متحدون مثل اصابع 

اليد«. 
 وكان كابيللو صب جام غضبه 
على الالعبني عقب مباراة اجلزائر 
معرب���ا عن اس���تيائه من االداء 
املخيب ال���ذي قدموه ووضعهم 
في وضع حرج وهم الذين تعقد 
عليهم امال كبيرة العادة الهيبة 

الى الكرة االجنليزية.
 ويغي���ب ع���ن املنتخ���ب 
االجنليزي قطب دفاع ليڤربول 
جيمي كاراغر بسبب اإليقاف على 
غرار مدافع توتنهام ليدلي كينغ 
لإلصابة، وسيحل مكانه مدافع 
وست هام يونايتد ماثيو ابسون 

كما اعلن كابيللو.
 في املقابل، تسعى سلوڤينيا 
الى مواصلة نتائجها الرائعة في 
الثانية في املونديال  مشاركتها 
بعد االولى الت���ي منيت خاللها 
بثالث هزائم، وتسعى سلوڤينيا 
الى دخول التاريخ بتأهلها للمرة 
االولى الى ال���دور الثاني، وهي 
حتتاج الى نقطة واحدة لتحقيق 

ذلك.

 السيناريوهات المحتملة 
للمجموعة الثالثة

تشيروندولو يجدد مع هانوڤر 

� اذا فازت او تعادلت سلوڤينيا مع اجنلترا ستضمن بلوغها 
الدور الثاني للمرة االولى في تاريخها.

� اذا فازت سلوڤينيا ستضمن صدارة املجموعة، واذا تعادلت، 
ستنهي الدور االول في الصدارة ايضا شرط عدم فوز الواليات 

املتحدة على اجلزائر.
� اذا تعادلت سلوڤينيا وفازت الواليات املتحدة، يتحدد املركز 

االول بفارق االهداف.
� اذا فازت الواليات املتحدة على اجلزائر، تضمن تأهلها. اذا 
تعادلت تستطيع ان تبلغ الدور الثاني شرط عدم فوز اجنلترا 
على سلوڤينيا، علما بان هذا االمر سيتحدد بفارق االهداف، في 

حال تعادلت اجنلترا.
� اذا تغلب���ت إجنلترا على س���لوڤينيا، تضم���ن تأهلها. اذا 
تعادلت تس���تطيع التأهل اذا انتهت مب���اراة الواليات املتحدة 
واجلزائر بالتعادل، وس���يكون فارق االهداف حاسما في حتديد 

هوية املتأهل.
� اذا ف���ازت اجلزائر على الواليات املتح���دة، تضمن التأهل 
شرط عدم فوز إجنلترا، واذا فازت اجلزائر وفازت إجنلترا على 
سلوڤينيا، ستتعادل اجلزائر وسلوڤينيا باربع نقاط لكل منهما 

وسيحدد فارق االهداف هوية املتأهل منهما.

وافق املدافع األميركي الدولي س���تيڤن تشيروندولو على 
جتديد عقده مع نادي هانوڤر األملاني حتى عام 2012، حسبما 

أعلن النادي األملاني أمس االول. 
وذكر النادي أن الالعب س���يوقع رسميا على العقد عقب 
عودته من بطولة كأس العالم وأن العقد اجلديد س���يتضمن 

بندا بإمكانية متديده لعام إضافي حتى 2013.

فيرغسون يتصل بروني لدعمه  تيري يعتذر من كاپيللو
 كش����ف مدرب نادي مان يونايتد السير اليكس 
فيرغسون انه اتصل مبهاجم منتخب اجنلترا وفريقه 
واين رون����ي ليؤكد له دعمه للفت����رة الصعبة التي 
يعيشها الولد الذهبي للكرة االجنليزية في صفوف 

منتخب بالده املشارك في املونديال.
 واعرب فيرغس����ون عن تخوفه من ان التطلعات 
الكبيرة امللقاة على عاتق روني ابن الرابعة والعشرين 
من عمره قد تكون ادت الى العروض الس����يئة التي 
قدمها املنتخب االجنليزي في مباراتيه ضد الواليات 

املتحدة )1-1(، واجلزائر )0-0(.
 وقال فيرغسون »لقد حتدثت مع روني االسبوع 
املاضي وقلت له »اهدأ واس����تمتع باللعب«، واضاف 
»شعرت بوجود الكثير من التشنج في صفوف املنتخب 

االجنليزي، لم ار املباراة ضد اجلزائر، لكني اش����عر 
بان التطلعات الكبيرة تؤثر سلبا على افراد املنتخب 
االجنلي����زي«.  واوضح »في بع����ض االحيان تكون 
التوقعات عالية جدا، بش����كل يؤثر س����لبا على اداء 
الالعبني فال يؤدون بالطريقة التي يقدمونها في صفوف 
انديتهم احمللية«.  واعتبر فيرغس����ون انه لم يفاجأ 
بالعروض املخيبة للمنتخبني االجنليزي والفرنسي 
في البطولة حتى االن وقال »املوسم في اوروبا شاق 
وحتديدا عندنا في اجنلترا، انتهى املوسم وبعد ايام 
قليلة انض����م الالعبون الى صفوف املنتخب بعد ان 
خاضوا موسما شاقا وصعبا. من الصعب الطلب من 
العبي املنتخب االجنليزي ان يقدموا افضل ما لديهم 

بعد موسم صعب«.

قدم مدافع منتخب اجنلترا جون تيري اعتذاره 
من مدرب الفريق االيطالي فابيو كاپيللو النتقاده 
علنا واتهامه بسوء ادارة املنتخب خالل املونديال، 
بحسب ما ذكرت صحيفة »دايلي مايل« االجنليزية 

أمس.
 وق���ال تي���ري: »كنت صريحا ف���ي املؤمتر 
الصحافي، وعندما س���ألت عن ج����و ك����ول، 
ذهبت بعيدا في االجابة. لكن لم تكن نيتي ابدا 
اهان����ة املدرب، وبحال حصل هذا الش���يء فأنا 

أعتذر«.
 وكان تيري عقد وزمالؤه اجتماعا مع كاپيللو 
مساء االحد املاضي من اجل بحث الوضع القائم 
حاليا، معتبرا ان هناك بعض املسائل التي تزعجه 

ويريد التحدث عنها، واستمع كاپيللو الى الالعبني 
ومخاوفهم ووافق على التساهل بعض الشيء 
في االجراءات الصارمة التي فرضها عليهم وذلك 
بهدف التخفيف م���ن »امللل« الذي يعانون منه 
بسبب بقائهم لفترات طويلة داخل غرفهم، لكنه 
رفض على االطالق مس���ألة السماح لهم بإبداء 
رأيهم والتش���كيك بسلطته في اختيار التكتيك 

والالعبني.
 واضاف تيري قبل مباراة بالده مع سلوفيانيا 
احلاسمة اليوم في املجموعة الثالث�����ة: »قلت 
ملدربي انه يلق���ى دعمي، وأص���ر انني ال أريد 
تعكير صفو املجموعة.. أريد وضع هذه القصة 

ورائي«.


