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كاپيللو: البرازيل وإسبانيا واألرجنتين »مخاطر« تهدد اإلنجليز

يخشى واقعية »السيليساو« وتناغم »الروخا« ومواهب »التانغو« وتوقع مفاجأة أفريقية صارخة

بعد ان وقع اإليطالي فابيو كابيللو مدرب منتخب إجنلترا لكرة القدم 
اتفاقا جديدا مع االحتاد اإلجنليزي للعبة يبقيه في منصبه حتى 2012، 
رغم إغراءات انترميالن االيطالي، عاد املدرب االيطالي املخضرم فابيو 
كابيللو مجددا ليؤكد انه ال يفكر س����وى في حتقيق إجناز تاريخي غير 
مس����بوق مع املنتخب االجنليزي، وعلى الرغم من اعترافه مبشروعية 
الطموح اإلجنليزي في املنافس����ة على اللقب الغائب منذ عام 1966، إال 
أنه وبواقعيته املعهودة ونظرته الفنية الثاقبة أكد أن البرازيل مبدرسة 
الواقعية اجلديدة التي تعتمد عليها مع دونغا، وإسبانيا بتناغمها الكبير، 
واألرجنتني مبواهبها الالفتة تظل حجر عثرة في طريق أي منتخب يحلم 

مبعانقة املجد املونديالي في جنوب القارة السمراء.
ويبدو أن كابيللو يتحدث بأريحية كبيرة وانطالقة ال تعرقلها حسابات 
أو حساسيات حينما يتحدث لإلعالم اإليطالي، وبدورها نقلت صحيفة 
»الدايل����ي ميل« البريطانية تفاصيل ما قال����ه كابيللو إلحدى احملطات 

التلفزيونية اإليطالية.
في البداية حتدث كابيللو عن مهاجم اجنلترا األول واين روني الذي 
تعقد عليه اآلمال في املونديال، قال كابيللو: »روني لم يسجل أهدافا في 
الفترة األخيرة، ولكن روحه القتالية حتى في التدريبات جتعلني في قمة 
الس����عادة، خاصة أنه تعافى متاما من اإلصابات التي طاردته في نهاية 
موسمه مع »مان يونايتد«، أنه ميلك جميع مقومات الهداف الذي ميكنه 
زيارة شباك املنافسني حينما يريد، وقد أخبرته كثيرا بأنه حان الوقت 
لكي يضع تركيزه كامال أمام املرمى وأال يهدر طاقاته بالتحرك للخلف أو 
جهة اليمني أو اليسار، يجب عليه التركيز على الهجوم املباشر والتواجد 
أمام مرمى املنافسني، وقد ساعده هذا األسلوب على تسجيل الكثير من 
األهداف في املوس����م األخير، ولكنه مبفرده لن يفعل شيئا وخاصة في 
كأس العالم، صحيح أننا نثق في قدراته، وهو من أهم الالعبني، ولكن 
كأس العال����م هي بطولة األداء اجلماع����ي، وأنا على ثقة من تواجد هذه 
الروح في أداء املنتخب خالل نهائيات املونديال، وعموما أشعر بسعادة 

كبيرة وبالرضا التام عن كل ما قدمناه خالل الفترة املاضية«.

منافسون أقوياء

ورص����د كابيللو قائم����ة املنتخبات التي يرى أنه����ا تهدد طموحات 
اإلجنلي����ز في املنافس����ة على لقب املونديال، وع����دد مزايا ونقاط متيز 
هذه املنتخبات، وأش����ار إلى أن اخلطر يظل برازيليا إسبانيا بالدرجة 
األولى، وأش����ار إلى ذلك بقوله: »املنتخب البرازيلي هو األقوى واألكثر 
متاسكا اآلن، وسر قوته يكمن في قدراته الدفاعية الكبيرة، واالنضباط 
ف����ي األداء، والواقعية الكبيرة بالبحث الدائم عن الفوز بعيدا عن األداء 
االستعراضي والهجومي كما كان احلال من قبل، وهم أقوى منتخب في 
العالم حاليا، والالفت في األمر انهم يتحولون إلى طريقة األداء األوروبي، 
وبدأ األسلوب البرازيلي التقليدي في األداء يغيب شيئا فشيئا، واملنتخب 
الثاني املرشح بقوة للمنافسة على الظفر بلقب كأس العالم هو إسبانيا 
»الروخا«، فهم أبطال أوروبا ويقدمون كرة قدم جيدة بالفعل، وغالبية 
عناصر إسبانيا يلعبون مع بعضهم البعض من فترة طويلة مما جعلهم 
أكثر تناغما في األداء، ويكفي أرقامهم القياس����ية في عدم التعرض ألي 

هزائم لفترات طويلة«.
وأضاف: »كما أنني أخشى منتخب األرجنتني، وهو املنتخب األكثر 
موهبة في العالم حاليا، وعلينا كذلك أال ننسى إيطاليا بطل العالم حتى 
اآلن، وهناك أملانيا الت����ي ال أعلم ملاذا يتجاهلها البعض على الرغم من 
تواجدها الدائم في املربع الذهبي على األقل كما يحدث في غالبية بطوالت 
كأس العال����م، ولدينا هولندا التي متلك مجموع����ة رائعة من الالعبني، 
ودائم����ا أقول إن جميع هذه املنتخبات القوية املرش����حة للتنافس على 
كأس العال����م قد ال تتمكن من جتنب مفاجأة أفريقية صارخة من جانب 

أي من منتخبات أفريقيا«.

والئي إلنجلترا

للمرة الثالثة ورمبا الرابعة يواجه كابيللو هذا التساؤل االفتراضي 
الذي ال يجد حرجا في اإلجابة عنه بوضوح تام، والس����ؤال يقول »ماذا 
س����تفعل يا كابيللو إذا التقيت مع املنتخ����ب اإليطالي في املونديال؟«، 
وفي كل مناسبة تأتي اإلجابة املكررة التي تنتصر لالحترافية بالدرجة 
األولى، حيث قال املدرب اإليطالي: »قميصي في املونديال إجنليزي، وال 
ميكنني مثال تبادل موقعي مع مارشيلو ليبي، فأنا أفضل تدريب املنتخب 
االجنليزي عن املنتخب اإليطالي، وبالنسبة للنشيد الوطني ال ميكنني 
أن أردد كلمات نش����يد ال يخص إيطاليا، ولكنني أحفظ كلمات النشيد 
االجنليزي، ولكن كيف ميكنني أن أقول ليحفظ اهلل امللكة وهو نش����يد 
ال يخص بالدي، ولكنه على أي حال يحمل كلمات ونغمات رائعة تبعث 

على احلماس وجتعل اجلميع يشعرون بعمق االنتماء للوطن«.

ثيو والكوت انضم الى مايكل اوين في قائمة املبعدين عن املنتخب االجنليزي


