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يفكر باالستعداد في النمسا لمونديال جنوب أفريقيا ويأمل في أن يكون الالعبون بكامل لياقتهم البدنية

كابيللو: المنتخب اإلنجليزي كان يعاني من مشكلة عدم وجود ثقة بالنفس 
بعد أن تسلم تدريب منتخب 
اجنلترا في يناير عام 2008، حقق 
االيطالي فابيو كابيللو سجال الفتا، 
إذ فاز منتخب »األسود الثالثة« في 
12 مباراة من أصل 15 خاضها حتت 
إشرافه، 7 من هذه االنتصارات 
جاءت في التصفيات األوروبية 
املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
2010 في جن���وب أفريقيا، وقد 
يحجز املنتخب االجنليزي مقعده 
في النهائيات يوم 9 سبتمبر املقبل 
إذا فاز على ضيفه الكرواتي في 
ستاد »وميبلي«، علما ان األخير 
أقصى نظي���ره االجنليزي عن 

نهائيات كأس أوروبا 2008. 
حتدث مدرب فرق روما وميالن 
ويوڤنت���وس االيطالية وريال 
مدريد االسباني السابق إلى موقع 
»فيفا« في جوهانسبرغ في مقابلة 
خاصة متحورت حول األسباب 
التي دعت���ه للمجيء إلى جنوب 
أفريقيا خالل كأس القارات، وحول 
برنامجه لبلوغ منتخب اجنلترا 
نهائيات كأس العالم 2010، وقلقه 
من اإلصابات ملفاتيح لعب فريقه، 
وكيف ميكن أن تقف حائال دون 
إحراز اجنلترا كأس العالم املقبلة 

في 11 يوليو عام 2010.
املقابل���ة، يحاول  خالل هذه 
كابيللو أن يتوقع: أي من العبيه 
ميلك القدرة على أن يقتفي أثره 
في مجال التدريب وملاذا يشعر 
بأن���ه في حاجة إلى جتديد دماء 
املنتخ���ب دائما ك���ي يبقي على 
الالعبني وتركيزهم في  تصميم 

نهائيات كاس العالم املقبلة؟ 
ما الس��بب الذي دعاك للمجيء 

إلى جنوب أفريقيا؟
 انا هنا ألنن���ي آمل أن أعود 
الع���ام املقبل ونح���ن في صدد 
البحث عن مكان نقيم فيه خالل 
النهائيات. لقد تسنى لي متابعة 
بعض املباري���ات وكانت مفيدة 
لي. األم���ر مختلف عندما تتابع 
إحدى املباريات مباشرة وليس 
على الشاش���ة الصغيرة. عندما 
تكون متواجدا في امللعب شخصيا 
تستطيع أن ترى مراكز الالعبني 

وقدرتهم. 
في م��ا يتعل��ق بامل��كان الذي 
س��يقيم فيه املنتخب االجنليزي، 

أي نوع من األماكن تفضلون؟ 

 نتطل���ع إل���ى التواج���د في 
مكان عال ويج���ب أن نأخذ في 
احلس���بان أيضا نوعية املالعب 
والفنادق، هذه أهم ثالثة عوامل 

ننظر إليها. 
هل سنحت لك الفرصة لزيارة 

معالم جنوب أفريقيا؟ 
 كال، مهمتي تقتصر حاليا على 
إيجاد مكان مناسب إلقامة املنتخب 
االجنليزي العام املقبل في كأس 
الرابعة التي  العالم، لكنها املرة 

ازور فيها جنوب أفريقيا. 
بع��د أن تابع��ت مباريات عدة 
ف��ي كأس الق��ارات، م��ا التجربة 
التي تعتقد ان املنتخب االجنليزي 
سيعيشها في جنوب أفريقيا العام 

املقبل؟ 
 أوال، آمل أن يكون املشجعون 
معنا ه���ذا هو األهم لكن جنوب 
أفريقيا بلد مثير، سيجدون الكثير 

للقيام به.

السعي للفوز

في تاريخ نهائيات كأس العالم، 
البرازي��ل ه��و املنتخ��ب الوحيد 
الذي فاز ببطولة خارج قارته، هل 
القدرة  تعتقدون ان اجنلترا متلك 

على مخالفة هذا التقليد؟
 البرازيل هي أفضل منتخب 
في تاريخ كرة القدم، وخير دليل 
على ذلك عدد الكؤوس التي نالتها. 
لن يكون األمر سهال، لكننا منلك 
أنا دائما  الفرصة لتحقيق ذلك. 
أس���عى للفوز مع الف���رق التي 
أش���رفت على تدريبها. ونهجي 
هو انه عندما تواجه أي منتخب 
فيجب أن تلعب من اجل الفوز. 

آمل أن نتمكن من ذلك. 
م��ن ترش��ح م��ن املنتخب��ات 

األخرى للمنافسة على اللقب؟
 ال اس���تطيع ق���راءة الغيب، 
ادري أي منتخب س���يتأثر  وال 
باإلصابات. إذا افتقد احد املنتخبات 
أهم العبيه، فانه سيتأثر بال شك 
بهذا األمر. الالعبون البارزون في 
كل منتخ���ب يلعبون دورا مهما 
في جناحه. تس���تطيع أن تضع 
التكتيك الذي تريد، وتبث روحا 
جماعية داخل صفوف املنتخب، 
بيد ان الالعب���ني البارزين الذي 
يس���تطيعون أن يخلقوا شيئا 
الذين يس���تطيعون  جديدا هم 

خلوض املباراة األولى. 
في بطوالت أقيمت في السنوات 
األخيرة، خسر املنتخب االجنليزي 
العب��ن بارزين في النهائيات وهذا 
ما جعل حظوظه ف��ي إحراز اللقب 
تتالش��ى. هل أنت واثق من وجود 
عناصر قادرة عل��ى احللول مكان 
املصاب��ن ف��ي حال حص��ول هذا 

األمر؟ 
ال ادري ماذا سيحصل. حتاشي 
إصابات الالعبني البارزين في غاية 
األهمي���ة بالنس���بة إلينا. بعض 
الالعب���ني هم أس���اس املنتخب، 
وآمل أن يكونوا في كامل لياقتهم 
البدنية. أتذكر باني خضت نهائي 
دوري أبط���ال أوروبا من دون 4 
العبني أساسيني بداعي اإلصابة 
وخس���رت. آم���ل أال أعيش هذه 

التجربة من جديد. 
قبل فترة اعتبرت ان »الس��ير« 
بوبي تش��ارلتون هو أفضل العب 
اجنلي��زي بنظ��رك. ه��ل تعتق��د 
انه بع��د 40 عاما س��يعتبر مدرب 
اجنلترا الشيء نفسه في ما يتعلق 
بديڤيد بيكام نظرا ملا ميثله كالعب 

وكشخصية.
 لعبت في خط الوسط شخصيا، 
وكنت اعشق كيفية حترك بوبي 
تشارلتون في امللعب، كيف كان 
ميرر الك���رات الطويلة وطريقة 
تسديده باجتاه املرمى. لطاملا أتذكر 
هذا األم���ر، وال ادري ماذا يخبئ 

املستقبل لديڤيد بيكام.
وأخي��را، من من الالعبن الذين 
عملت معهم منذ أن تسلمت تدريب 
املنتخب االجنليزي تعتقد أنه ميلك 
القدرة على أن يصبح مدربا ناجحا 

في املستقبل؟
 عموما، ينجح في هذه املهمة 
العبو خط الوسط. عندما تنظر 
ايطاليا واملدربني االيطاليني  إلى 
الناجحني فان معظمهم لعبوا في 
خط الوسط س���ابقا. ال ادري ما 
إذا كان فرانك المبارد أو غاريث 
باري أو اوين هارغريفز او ستيفن 
جيرارد سيصبحون مدربني، لكن 
عندم���ا تلعب في خط الوس���ط 
ترى املباراة من منظاري الهجوم 
والدفاع، ولهذا السبب اعتقد بان 
العبي خط الوسط يستطيعون 
قراءة اللعب بطريقة أس���هل من 

غيرهم.

تغيير مجرى املباراة.
بالطبع، كون املباريات س��تقام 
عل��ى علو ش��اهق، التأقل��م مهم 
جدا، هل تنوون القيام مبعس��كر 
تدريب��ي للمنتخب االجنليزي في 
إحدى الدول املجاورة قبل انطالق 
نهائيات كأس العالم العام املقبل؟ 

نفكر في الذهاب إلى النمسا 
قبل انطالق كأس العالم املقبلة 
واملجيء إلى جنوب أفريقيا قبل 
أس���بوع من املونديال. لم نتأثر 
التوقي���ت وفيما يتعلق  بفارق 
بالتأقل���م مع األج���واء املناخية 
اجلديدة، فان األمر ال يحتاج إلى 

أكثر من أسبوع. 
عل��ى م��ر الس��نوات حصدت 

العبني رائعني، كنا دائما متحدين 
وعملنا معا نحو هدف واحد.

مشاكل عدة

يب��دو أن املنتخ��ب االجنليزي 
ارتقى مستواه وحقق نتائج ايجابية 
من��ذ أن تولي��ت اإلش��راف عليه. 
هل تظ��ن ان هن��اك جوانب ميكن 

حتسينها في املستقبل أيضا؟ 
 عندم���ا بدأن���ا أول حص���ة 
تدريبية، كنت سعيدا جدا. لكن 
الرس���مية األولى  املب���اراة  بعد 
ضد سويسرا أيقنت ملاذا يواجه 
املنتخ���ب االجنليزي مش���كلة. 
املشكلة كانت ملعب »وميبلي«، 
وفي عدم وجود ثقة بالنفس. وفي 

العديد من األلقاب في أول موس��م 
لك مع مختلف األندية التي أشرفت 
على تدريبها. ما سرك، وماذا تفعل 
لكي حتق��ق نتائ��ج ايجابية بهذه 

السرعة؟ 
 األم���ر األكث���ر أهمية هو ان 
الالعبني  أين تعمل، طباع  تفهم 
وعقلية البلد او املدينة التي تعمل 
فيها. على سبيل املثال، الناس في 
ميالنو متحفظون، أما في روما 
القيام  فهم شغوفون. تستطيع 
بأشياء كثيرة لكن يتوجب عليك 
أن تفهم عقلية املكان املوجود فيه. 
ثم تقوم مبا تظن أنه سيساعد 
الالعب���ني والفريق. لكني اعتقد 
أنني جنحت ألنني عملت دائما مع 

املجموعة ايضا، كان هناك العديد 
من املش���اكل، لكنني عملت على 
حل هذه املشاكل والنتائج كانت 

ايجابية حتى اآلن. 
إذا جن��ح املنتخ��ب االجنليزي 
في التأهل خالل اجلولة املقبلة من 
التصفي��ات املقررة في س��بتمبر، 
هل س��تقوم بتجارب في املباريات 
الدولية التي س��تليها أو تعتقد بأنه 
من االفضل احلفاظ على تش��كيلة 

ثابتة؟ 
 من املمك���ن أن جنري بعض 
التجارب في التشكيلة األساسية، 
الن هذا األمر مهم جدا. لقد قمت 
بهذا األمر في املباراتني الوديتني 
أملانيا واسبانيا،  األخيرتني ضد 

ورمبا اجل���أ إلى ه���ذا األمر في 
املستقبل. 

كيف تنوي احلفاظ على تركيز 
الالعب��ن وتصميمهم في املباريات 
الدولي��ة املهم��ة بن الفت��رة التي 
س��يتأهل فيها املنتخب والنهائيات 

املقررة في يونيو املقبل؟ 
 إنها مهمة صعبة لنا. يتوجب 
عليك دائما االحتفاظ بتركيزك، 
عليك أن تدرس املوسم واملباراة 
األولى التي تخوضها في نهائيات 
كأس العالم. األمر ليس سهال ألنه 
في بعض األحيان في نهاية املوسم، 
يشعر الالعبون بالتعب وبالتالي 
يجب أن جتد طريقة من االعداد 
الالعب���ون جاهزين  يكون فيها 

توتنهام ومانشستر سيتي يتسابقان على ضمه

اكد النجم اإلجنليزي ديڤيد 
بيكام أنه ال يبالي باالستقبال 
العدائي الذي تلقاه من جماهير 
فريق���ه عندما تع���ادل لوس 
أجنيليس غاالكسي األميركي 
مع مي���الن اإليطالي 2-2 في 

مباراة ودية.
وأوضح بيكام لشبكة »سي 
ان ان« التلفزيونية »ال أكترث، 
في نهاي���ة اليوم ال ميكنك أن 

تنال إعجاب اجلميع«.
أقل  وبدا بيكام )34 عاما( 
ثقة في نفسه بصورة كبيرة 
خالل املباراة وقامت مجموعة 
كبيرة م���ن اجلماهير بإطالق 
صيحات االس���تهجان في كل 

مرة يلمس فيها الكرة.
وح���اول قائ���د املنتخ���ب 
اإلجنليزي السابق القفز فوق 
احلواجز، حينما غادر امللعب 
املباراة، متوجها  بني شوطي 
ناحية مجموعة من اجلماهير 
التي قامت مبهاجمته، ولكن مت 
منعه من حتقيق ذلك بواسطة 
رجال األم���ن، الذين اضطروا 
للتدخل بأنفس���هم ملنع أحد 
املشجعني الغاضبني من إلقاء 
املقعد، الذي ق���ام بإزالته من 

موقعه، في اجتاه بيكام.

وسادت مش���اعر الغضب 
جتاه بيكام في البداية عندما 
اتهمه زمي��له الن���دون دونوفان 
الش���هر املاض���ي، بأن���ه غير 
محترف وفش���ل في تق���دمي 
اجل���هود املطلوبة ملس���اعدة 

الف���ريق.
وحملت بعض املش���جعني 
الفت���ات معادية لبيكام خالل 
املباراة، وكت���ب أحدهم على 
إحدى الالفتات »يا بيكام نحن 
هنا قبلك وبعدك وبصرف النظر 
عن وجودك« فيما رفع شخص 
آخر الفتة كتب عليها »عد إلى 

بالدك أيها املخادع«.
وقال بيكام »إنه شيء موجود 
بكل تأكيد، ولكن في نهاية اليوم 
أغلب املشجعني كانوا رائعني 

معي ومع الفريق«.
وظهر بيكام مبستوى رائع 
خالل املباراة وجعل أداءه املبهر 
يرد على اجلماهير املتشككة 
حيث صنع هدفي فريقه ليقوده 

للتعادل مع ميالن.
وقال دونوفان »إذا واصل 
اللع���ب مبثل ه���ذه الطريقة 
فإن���ي متأكد من أن اجلماهير 

ستسانده«.
ودخل توتنهام ومانشستر 

سيتي في سباق، إلغراء بيكام 
من أجل الع���ودة إلى الدوري 
اإلجنليزي املمتاز، بعد أن ضاق 
باحلياة في الواليات املتحدة.

ويدرك توتنهام ومانشستر 
سيتي، أن بيكام قد يكون متاحا 
لالنتقال عندما ينتهي املوسم 
الدوري األميركي  احلالي من 
للمحترفني في أكتوبر املقبل.

وه���ذا س���يعني أن بيكام 
س���يفقد أكثر من نصف قيمة 
العقد البالغ 125 مليون جنيه 
إس���ترليني والذي وقعه مع 

غاالكسي في 2007.
إلى  ولكنه ميكنه االنتقال 
أي فريق في صفقة انتقال حر 
في الوقت الذي يس���تعد فيه 
توتنهام ومانشس���تر سيتي 

إلغرائه بعقد ميتد لعامني.
وستعزز مثل هذه اخلطوة 
إلى  مساعي بيكام لالنضمام 
صف���وف املنتخب اإلجنليزي 
خالل بطولة كأس العالم 2010 

في جنوب أفريقيا.
وأصر اإليطالي فابيو كابيللو 
مدرب املنتخب االجنليزي على 
ضرورة أن يلع���ب بيكام في 
أوروبا حتى يضمه إلى صفوف 

املنتخب.

تراجع رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« السويس����ري 
جوزيف بالتر عن موقفه السابق، 
ورحب مبلف بلجي����كا وهولندا 
املش����ترك الس����تضافة نهائيات 

مونديال 2018 او 2022.
وكان بالتر قد وجه في اوائل 
العام احلالي »صفعة« الى بلجيكا 
وهولندا واسبانيا والبرتغال عندما 
قال »ال« للملفات املشتركة للدول 
املهتمة باستضافة مونديالي 2018 
و2022. وتقدمت اسبانيا والبرتغال 
ايضا مبلف مشترك الستضافة اي 
من مونديال����ي 2018 و2022 كما 

هي حال هولندا وبلجيكا، بعد ان 
كانت كوريا اجلنوبية واليابان اول 
من يستضيف املونديال بالتنظيم 

املشترك عام 2002.
واش����ار بالتر حينه����ا الى ان 
االحتاد الدول����ي وافق في 2002 
على ملف كوريا اجلنوبية واليابان 

املشترك السباب سياسية.
واعتبر أن كأس العالم في 2002 
لم تكن في بلدين بل كان الوضع 
مشابها القامة مونديالني مع نفقات 
مضاعفة ومب����ردود مالي خاص 

مبونديال واحد.
وخرج بالتر مبوقف مختلف 

متام����ا اذ قال خ����الل اجتماع مع 
البلجيكي في بروكسل،  االحتاد 
ان بلجيكا وهولندا متلكان فرصة 
النج����اح بش����كل اكب����ر اذ كانت 
الش����راكة بينهما فعلية، عوضا 
عن ان تكون دعوة مزدوجة من 
احتاد بلدين على غرار ما حصل 
خالل مونديال كوريا اجلنوبية 
واليابان عام 2002. وعقد بالتر 
اجتماعا م����ع ملك بلجيكا البرت 
الثاني ورئيس الوزراء البرت فان 
رومبوي وعمدة بروكسيل فريدي 
ثييليمانز من اجل مناقشة ملف 

الترشح املشترك.

يستعد امللياردير الروسي رومان إبراموڤيتش 
مالك نادي تشلس����ي اإلجنليزي لكرة القدم للسفر 
إلى أميركا للحاق مبعسكر فريقه، ورفض احملاولة 
األخيرة من جانب مانشس����تر سيتي لضم املدافع 

الدولي جون تيري.
وذكرت صحيفة »ص����ن ميرور« اإلجنليزية أن 
مانشستر سيتي سيقدم عرضا ماليا أكبر إلى تشلسي 
هذا األسبوع، بعدما أكد استعداده لدفع 40 مليون 
جنيه إسترليني مقابل احلصول على خدمات املدافع 

الدولي.
ولكن إبراموڤيتش يعتزم حرمان مانشستر سيتي 
من إبرام واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.

وتسبب هذا األمر في وضع تيري في حيرة من أمره، 
حيث حتول تركيزه إلى العرض السخي ملانشستر 

سيتي وأصبح مستقبله في علم الغيب.
واعت����رف فرانك المبارد الصديق املقرب لتيري 
وزميله في تشيلس����ي بأنه ال يعرف مصير تيري، 
كما أن تشلسي منع البرتغالي ريكاردو كارفالو من 

الرحيل حتى يتم حتديد مستقبل تيري.
ويأمل تشلسي إقناع تيري بالبقاء وإعالن قراره 
النهائي خالل معسكره األميركي الذي يضم 4 مباريات 

ودية.
ويخوض تشلس����ي مباراة ودية مع إنتر ميالن 
اإليطالي اليوم، ويأمل إبراموفيتش أن حتسم العالقات 

الوطيدة مع تيري هذا األمر برمته.

بيكام: ال يمكنك أن تنال إعجاب الجميع
بالتر يرحب بملف بلجيكا وهولندا 

الستضافة مونديال 2018 أو 2022 

إبراموڤيتش يرفض انتقال تيري

ضوء أخضر للفهيم لشراء بورتسموث
حصل رجل األعمال اإلماراتي سليمان الفهيم على الضوء األخضر 
الستكمال شرائه لنادي بورتسموث االجنليزي لكرة القدم، بعدما جنح 

في امتحان الكفاءة للدوري املمتاز، حسبما أعلن النادي امس.
وكان الفهيم قد وقع اتفاقا لشراء النادي مع مالكه السابق الكسندر 
غايدماك في مايو املاضي، قبل ان يباش���ر ف���ي فترة من االجراءات 

املالية والقانونية.
ونشر بورتسموث بيانا رسميا في موقعه على شبكة االنترنت 
جاء فيه »بإمكان رابط���ة الدوري املمتاز ان تؤكد ان الفهيم قدم كل 
املستندات املطلوبة التي تناسب امتحان االشخاص املالئمني واملؤهلني. 
وبناء على املعلومات املقدمة، لم جتد رابطة الدوري سببا يحول دون 
تولي السيد الفهيم ادارة احد اندية الدوري املمتاز. وبناء عليه فقد 

منحنا بورتسموث الضوء االخضر الستكمال تعيينه«.
وأضاف »وبالنس���بة لكل االمور املتعلقة مبلكي���ة النادي، فإن 
رابطة الدوري املمتاز س���تواصل مراقبتها ألي تغييرات مادية وفقا 

للظروف«.
وكان الفهيم عراب صفقة شراء مجموعة أبوظبي لنادي مانشستر 

سيتي االجنليزي العام املاضي، لكنه لم يعد معنيا باألخير.
وحصل الفهيم على مبتغاه في أن يكون له ناد خاص في الدوري 
املمتاز، عندما متكن من ش���راء بورتس���موث من غايدماك الذي قال 
أواخ���ر العام املاضي، انه يبحث عمن يش���تري النادي ألنه ال يجد 

الوقت الكافي للتواجد في بورتسموث.

عالميةمتفرقات

 تعاقد نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم، مع فرانشيسكو 
خافي غارسيا فرنانديز من ريال مدريد االسباني.

وسيدفع بنفيكا مبلغ 7 ماليني يورو، للتعاقد مع املدافع 
الشاب )22 عاما( حسبما ذكر مسؤولون عن سوق االنتقاالت 
في البرتغال. ونشأ غارسيا في أكادميية ريال مدريد، وانتقل 
الى اوساس����ونا عام 2007 قبل ان يع����ود الى ريال مدريد 

املوسم املاضي.
 ضم نادي بوكا جونيورز االرجنتيني االول لكرة القدم، الى 
صفوفه العبه السابق فيدريكو انسوا من اميركا املكسيكي على 
سبيل االعارة. ورحل انس��وا )29 عاما( الذي لعب 10 مباريات 
دولي��ة مع منتخب االرجنتن، عن بوكا لينضم الى بوروس��يا 

مونشنغالدباخ االملاني قبل 3 سنوات.
 دخل العب دمناركي من فريق نوردسيالند متصدر دوري 
بالده لكرة القدم في غيبوبة، بعدما ضربته صاعقة خالل 
مباراة اقيمت في كوبنهاغن. وقال كريستيان وولني املتحدث 
باسم نوردسيالند إن جوناثان ريتشر العب الوسط البالغ 
عمره 24 عاما تعرض لصاعقة اثناء مش����اركته في مباراة 

ودية أمام هفيدوفري وانه اليزال في غيبوبة.
 تنطلق استعدادات املنتخب االميركي للمشاركة في مسابقة 
كرة الس��لة ضمن اوملبياد لن��دن 2012 غدا اخلميس، اذ ينتظم 
الالعبون في معسكر تدريبي مصغر يضم بعض الشبان الذين 
سيشكلون نواة ل� »منتخب احالم« جديد يسعى الن يؤكد تفوق 

جنوم دوري احملترفن على الذهب االوملبي.
وتب��دأ اخلطوة االول��ى على الطريق االس��تعدادي الطويل 
مبعسكر ميتد 3 ايام وسيشمل مباراة استعراضية تقام السبت 
املقبل، وجتمع بن الالعبن الذي مت استدعاؤهم الى املنتخب ومن 
بينهم جنم شيكاغو بولز ديريك روز الذي اختير افضل العب 
»مبتدئ« العام املاضي، وجنم اوكالهوما سيتي كيفن دورانت 

الذي حصد هذه اجلائزة في العام الذي سبقه.

االيطالي فابيو كابيللو حقق نتائج مظفرة مع املنتخب االجنليزي الذي بات على بُعد خطوة من مونديال جنوب افريقيا

اإلجنليزي ديڤيد بيكام خارجا من امللعب حتت صفير االستهجان من جماهير لوس أجنيليس غاالكسي            )ا.پ(

جوزيف بالتر أمام شعار مونديال 2018 في بروكسل          )رويترز(


