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السفيرة األميركية ديبورا جونز تتوسط الطالب بعد الفوز على اجلزائر

هاتوا لهم »مرميين« للتسجيل
ماذا تخبئ هذه الكرة في داخلها؟ فهي بالتأكيد ليست 
قطعة جلد منفوخة بالهواء، لو شققنا عنها لوجدنا عاملا 
آخر من االنس واجلن فإذا نام اإلنسي استيقظ اجلني، 
وإذا غاب اجلني خرج اآلخر يتالعب بالكرة ويسيرها كما 
يريد، هذه الكرة س���ّرها في »عطرها« النفاذ الى االنوف 
مباشرة، وانت جالس خلف التلفاز تشم رائحتها املميزة 
وانت في امللعب تشعر بحضورها وأهميتها، حتى وانت 
ال تش���اهد املباراة تشعر بخطواتها تالحقك، هذه الكرة 
تعلم الساحر السحر لكنه سحر جميل ينفع وال يضر، 
س���عرها زهيد فيما يالحقها أصحاب املاليني وأصحاب 
»املاللي���م«، تصادقك اليوم وتعادي���ك غدا، إذا قالوا في 
اجلرمية فت���ش عن املرأة فهم مخطئ���ون ففي اجلرائم 

فتش عن هذه الكرة.
م���اذا فعلت الكرة في القوة العظمى للعالم »أميركا« 
وحتت ناظري الرئيس االسبق بيل كلينتون، فعلت ما 
لم تقو عليه كل دول العالم، جعلتها ترفع قدما وتضع 
األخرى حتى الدقيقة 91 من املباراة املصيرية مع اجلزائر، 
عذبتها، مرمرته���ا، أذاقتها الويل حتى أهلتها الى الدور 
الثان���ي بفضل الهدف الوحيد بواس���طة العبها الندون 
دونوفان، تخيل���وا ان فريقا كان مه���ددا باخلروج من 
البطولة نهائيا حتى الوقت بدل الضائع من املباراة ثم 
فجأة يقفز للمركز األول وليس الثاني متصدرا مجموعته 
بفارق االهداف عن املنتخب االجنليزي العريق، وساءنا 
في الوقت نفسه ما كان عليه املنتخب اجلزائري في هذه 
املباراة بعدما استبش���رنا خيرا مبا قدمه أمام االجنليز، 
لكن »اخلضر« قدموا واحدة من أس���وأ املباريات ولوال 
احلارس رايس مبوحلي و»احلظ« خلرج األميركان فائزين 

بأربعة أهداف.
لعبت اجلزائر 3 مباريات ولم تس���جل هدفا واحدا، 
فماذا كان يفعل الالعبون؟! فمن املعيب ان تش���ارك في 
كأس العالم وال تس���جل أي هدف ولو جاء املدرب رابح 
س���عدان الى املونديال بدون مهاجميه عبدالقادر غزال 
ورفي���ق جبور ورفيق صايفي لكان أفضل له فلرمبا ما 
كان ليخسر من سلوڤينيا واميركا إذ سيلتفت كليا للدفاع 
عن مرماه بأكبر عدد من املدافعني، وفي مواجهة أميركا 
لم نس���جل هجمة منظمة صحيحة لالخضر اجلزائري 
فالك���رة كانت تنتقل بني اقدام العبي���ه وعندما تقترب 
من منطقة اجلزاء تصاب  ب� »السكتة« وتعود ادراجها، 
وميكن القول ان اجلزائر دخلت املونديال وخرجت منه 

دون ان يشعر بها أحد.
بعض الفرق في املونديال مث���ل اجلزائر ونيجيريا 
والكاميرون وغانا بحاجة ال���ى مرميني، واحد بحارس 
واآلخر من دون حارس حتى تختار أحدهما للتسجيل.
ناصر العنزي

 الصحف الجزائرية
تحيي »الحارس العمالق«

حرب اتهامات تندلع في نيجيريا

حيت الصحف اجلزائرية الصادرة امس االداء الرائع حلارس 
مرم���ى منتخب بالده���ا رايس وهاب مبوحل���ي »العمالق« على 
الرغم من االقصاء من ال���دور االول امام الواليات املتحدة 0 - 1 

في بريتوريا في اجلولة الثالثة االخيرة.
وعنونت صحيفة »اخلبر« مقالها ب� »اخلضر يتركون املونديال 
بشرف وبحارس مرمى كبير«،  فيما اعتبرت صحيفة »الشروق« 

ان املنتخب اجلزائري »فريق واعد بحارس مرمى عمالق«.
اما صحيفة »الوطن« فأكدت ان »اخلضر ضيعوا فرصة التأهل 
بل االكثر من ذلك انهم افلتوا من خس���ارة مذلة. لو لم يكن هناك 
حارس املرمى البطل مبوحلي الذي تألق، لكان املنتخب اجلزائري 
عادل الهزمية املذلة التي تعرضت لها كوريا الشمالية او جارتها 
اجلنوبية«، في اشارة الى خسارة كوريا الشمالية امام البرتغال 

0 - 7 وكوريا اجلنوبية امام االرجنتني 1 - 4.
أما صحيفة »املجاهد« فكتبت ان »اجلزائر خرجت بشرف. يجب 
أال يخجل العبو املنتخب. أبان املنتخب اجلزائري أنه فريق جيد، 
وأن وجوده ف���ي كأس العالم في جنوب افريقيا يعتبر انتصارا 
في حد ذاته. انه منتخب املس���تقبل واالنتصارات في املستقبل، 

وسنجني الثمار«.
لكن العديد من الصحف لم تتردد في انتقاد املدرب رابح سعدان 

بسبب تفضيله الدفاع على حساب الهجوم.
وعنونت صحيفة »ليبيراس���يون« مقالها: »اخلضر خرجوا 
من الباب الصغي���ر«، مضيفة »منتخب س���عدان بدا وكأنه هنا 
ف���ي جنوب افريقيا من أجل املقاومة والدفاع، كان غير قادر على 
فرض الس���يطرة في اللعب وعلى زعزعة خصومه وعلى خلق 

فرص التهديف«.
من جهتها، اوضحت صحيفة »وهران« ان »كأس العالم انتهت 
بطريقة حزينة جدا بالنس���بة الى اخلضر ومدربهم الذي استمر 

في تطبيق مبادئه«، مشيرة الى انه »يرفض الهجوم«.
أما صحيفة »اجليري نيوز« فكتبت في صفحتها االولى »ارحلوا، 
لن نأسف لذلك« مرفقة مقالها بصورة للمدرب، واعتبرت الصحيفة 

انه »ليس هناك اي شيء النتقاد الالعبني«.

اجتاحت االتهامات املتبادلة معسكر املنتخب النيجيري بعد عرض 
باهت جديد في املونديال بالنس����بة للنسور السوبر، ومثلما حدث قبل 

ثمانية أعوام، فشل الفريق مجددا في اجتياز الدور األول.
والقى املهاجم اوسازي اودميوينغي احملترف في روسيا باللوم سريعا 
على االحتاد النيجيري لكرة القدم على إقالة املدرب ش����ايبو امادو قبل 

أربعة أشهر فقط من بداية املونديال.
وقال اودميوينغي، الذي دافع من قبل عن ضرورة وجود مدرب أجنبي 

يقود الفريق »كان خطأ كبيرا إقالة امادو قبل كأس العالم«.
ولكن تايو اوغونغوبي رئيس اللجنة الفنية باحتاد الكرة النيجيري 
لم يعجبه احلديث، وقال لوكالة األنباء األملانية »حقا ال أرغب في التعقيب 

على ما قاله الالعب، ولكني أعرف أنه قال ذلك فقط بسبب ما حدث«.
ولكن مسؤوال آخر رفص الكشف عن هويته، كان أكثر ديبلوماسية 
»ولكن جميع األقاويل تنطوي عل����ى تناقضات فيما يتعلق مبا يقوله 
اوسازي حاليا«.  وأضاف »اعرف أنه كان يأخذ جانب هؤالء الذين رغبوا 
في رحيل امادو، واآلن ألنه لم يحصل على فرصة مشاركة كبيرة، يقول 
إن التعاقد مع الرس الغرباك كان أيضا خطأ«. وجاءت الهشاشة الدفاعية 
وتراجع الروح القتالية أمام املرمى، كأحد عوامل اللوم على األداء الباهت 
للفريق النيجيري في جنوب أفريقيا، وقال املدافع النيجيري الس����ابق 

ستيفان كيشي ان الفريق افتقد الرغبة الكافية في حتقيق النجاح.

)ا.ف.پ( قائد املنتخب اجلزائري عنتر يحيى واملدافع مجيد بوقرة حزينان بعد اخلسارة امام الواليات املتحدة واخلروج من املونديال

)أ.ف.پ( احلارس اجلزائري املتألق رايس وهاب مبوحلي

عملية جراحية لريبيري اليوم 
أعلن اجلهاز الفني للمنتخب الفرنسي 
امس، ان املهاجم فرانك ريبيري يخضع 

لعملية جراحية اليوم في ميونيخ.
وأوضح املص���در ان ريبيري الذي 
وصل صباح ام���س برفقة زمالئه في 
املنتخب الى بورجيه قادما من جنوب 
افريقيا، توجه مباش���رة الى ميونيخ 

على منت طائرة خاصة.
ولم يح���دد اجلهاز الفني للمنتخب 
الفرنس���ي طبيعة أو خط���ورة اصابة 
مهاجم بايرن ميونيخ االملاني والذي عانى 
االمرين املوسم املاضي على اخلصوص 

بسبب االصابة في ركبته اليسرى.
ولعب ريبيري، املتورط في األزمة 
التي هزت معس���كر املنتخب الفرنسي 
خالل معسكره في كأس العالم، املباريات 
الثالث ملنتخب بالده في العرس العاملي 
ام���ام اوروغواي واملكس���يك وجنوب 

افريقيا.

نفى مهاجم منتخب اجلزائر رفيق صايفي ان 
يكون صفع احدى الصحافيات اجلزائريات اثر 

انتهاء مباراة فريقه ضد الواليات املتحدة.
وج����اء كالم صايفي ف����ي برنامج »صباح 
املونديال« على تلفزيون اجلزيرة أمس وقال 
»لم اصفعها اطالقا، هذه كذبة، لقد قالت انني 
صفعتها للصحافة االجنبية، ولكن هذا االمر لم 
يحصل«. وشرح صايفي كيف تطورت االمور 
بينه وبني الصحافية اجلزائرية اسماء حليمي 
التي تعمل لصحيفة »كومبيتيسيون« احمللية 
»ما حدث انها وضعت جهاز التسجيل في وجهي 
وعل����ى فمي، فقمت بازاحت����ه، فاعتبرت انني 

صفعتها«.
واضاف »حاولت ان اكلمها ووضعت يدي 
على كتفها لكي تس����معني، لكنها ازاحت يدي 

عنها بعنف، وزعمت اني صفعتها«.
وكشف »هناك شهود من الالعبني يستطيعون 
التأكيد ان ما تزعمه لم يحصل، وال يهمني ان 

تتقدم بش����كوى الى فيفا، الن شهادتها ليست 
صحيح����ة«. وختم »بكل بس����اطة، حاولت ان 
تصنع اسما لنفس����ها وتكبر املوضوع، وهذا 

عيب كبير النها صحافية جزائرية«.
وكان مراسل وكالة الصحافة الفرنسية شاهد 
صايف����ي وهو يوجه صفع����ة الى اخلد االمين 

حلليمي قبل ان ترد االخيرة بصفعة مماثلة.
وقالت حليمي »س����وف أتقدم بشكوى الى 
فيفا. كان هناك العديد من الش����هود في مكان 
احل����ادث«، مضيفة انها »ال تع����رف بالتحديد 

اسباب غضب مهاجم ايستر الفرنسي«.
وتابعت حليمي التي مت االستماع اليها من 
قبل املسؤولني في االحتاد الدولي »كتبت مقاال 

عنه منذ مدة، رمبا لم يكن راضيا عنه«.
ولم ي����دل صايفي بوجهة نظ����ره في هذه 
القضية الى وكالة الصحافة الفرنسية، وغادر 
امللعب برفقة اعضاء في اجلهاز الفني للمنتخب 

اجلزائري.

صايفي ينفي صفع صحافية جزائرية

السفارة األميركية استضافت مجموعة من الطلبة الكويتيين لمشاهدة المونديال

يحيى: قاتلنا كاألسود.. ومستقبل واعد ينتظر »محاربي الصحراء«

أكد قائد املنتخب اجلزائري عنتر يحيى أن زمالءه 
دافعوا كاألسود عن حظوظ الفريق في املباراة التي 
خسرها مساء أمس االول أمام نظيره األميركي 1-0 
في اجلولة الثالث����ة األخيرة من مباريات املجموعة 

الثالثة.
وقال يحيى مدافع نادي بوخوم األملاني »أتيحت 
لنا ف����رص لكننا لم نترجمها إل����ى أهداف. كنا نود 
إسعاد جماهيرنا، لقد دافعنا عن حظوظنا كاألسود 
وقدمنا كل ما منلك. لدينا فريق ينتظره مس����تقبل 
واع����د وما علينا إال العمل أكثر«، مضيفا »أنا حزين 

للخسارة واخلروج«.

وأضاف »املنتخب األميركي ميلك إمكانيات هجومية 
كبي����رة بخالف خط الدفاع الذي كش����ف عن بعض 

النقص، لم ننجح في استغاللها لسوء حظنا«. 
وأكد يحيى أنه لم يفهم ملاذا أشهر احلكم البطاقة 
احلمراء في وجهه عند نهاية املباراة، مشيرا الى انه 
لم يرتكب أي خطأ أو يتفوه بكالم يس����تحق عليه 

أن يطرد.
ومن جهته قال مجيد بوقرة مدافع نادي رينجرز 
االسكوتلندي، إن اجلزائر قدمت أداء جيدا في مونديال 
جن����وب أفريقيا، وطالب اجلماهي����ر بالوقوف وراء 
املنتخب الذي عليه أن يس����تعد م����ن اآلن لنهائيات 

كأس العالم 2014. 
واعتبر كرمي زياني العب خط وسط فولفسبورغ 
األملاني، أن املنتخب اجلزائري أضاع على نفسه فرصة 
التأهل إلى الدور الثاني ألنه كان مطالبا بالفوز على 
أميركا وهو ما لم يستطع فعله، مشيرا الى أن املشاركة 
في املونديال أكسبت الالعبني اخلبرة وسمحت لهم 

بتقدمي صورة جميلة عن كرة القدم اجلزائرية.
 وقال كرمي مطمور مهاجم بوروسيا مونشنغالدباخ 
األملاني، إن املنتخب اجلزائري أثبت أنه في حتسن كبير 
وأنه يعرف لعب كرة القدم ومستقبله مشرق خاصة 

أن متوسط أعمار الفريق ال يتجاوز 25 عاما.

وقال حس����ن يبدة العب خط وسط بورتسموث 
االجنليزي »ال نلوم إال أنفسنا ألننا نحن من فشل في 

حتقيق التأهل. علينا اآلن التفكير في املستقبل«.
وأش����ار مهدي حلسن العب راس����ينغ سانتاندر 
االسباني إلى أن اجلزائر رهنت حظوظها في املرور 
إلى الدور الثاني بخس����ارتها للمب����اراة األولى أمام 
سلوڤينيا وأنه كان من الصعب الفوز على منتخب 

قوي كالفريق األميركي.
وأك����د رفيق حلي����ش مدافع ناس����يونال ماديرا 
البرتغالي، أن اجلزائر أدت موندياال جيدا رغم غياب 

األهداف والفاعلية على مستوى اخلط األمامي.

نّظم مكتب العالقات العامة في السفارة 
االميركية بالتعاون مع مكتب آمديس����ت 
� منظمة خاص����ة ال تتوخى الربح تعمل 
على تعزيز التعاون والتفاهم املتبادل بني 
الشعب االميركي وشعوب الشرق االوسط 
وشمال افريقيا من خالل برامج تعليمية، 

اعالمية، وتنموية � عرضا خاصا ومباشرا 
لوقائع مباراة منتخبي الواليات املتحدة 

واجلزائر ضمن كأس العالم.
وحض����ر املب����اراة كل من الس����فيرة 
االميركية ديبورا جونز التي استضافت 
في ديوانية الس����فارة ع����ددا من الطالب 

آمديس����ت  املنتس����بني ملعهد  الكويتيني 
وخريجني، باالضافة الى عدد من املوظفني 

واملسؤولني في السفارة االميركية.
وكان العرض املباشر لوقائع مباراة 
ك����رة القدم في ديوانية الس����فارة ضمن 
برامج مكتب العالقات العامة في السفارة 

االميركية للتواصل والتبادل الثقافي. هذا 
وقد دعي حلضور املباراة ايضا الفائزون 
في مسابقة الس����فارة االميركية ألفضل 
صورة على موق����ع الفيس بوك اخلاص 

بالسفارة.
وقضى املوظفون واملس����ؤولون في 

السفارة االميركية أوقاتا مرحة مع الطالب 
الكويتيني الذين حضروا املباراة وكانت 
فرصة لتبادل وجهات النظر والتوقعات 
حول نتائج املباراة، كما استمع املسؤولون 
الى اقتراحات الطالب إلقامة انشطة مماثلة 

لزيادة التبادل الثقافي بني الشعبني.


