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إيتو: نجاح المونديال 

يسكت العنصريين

كيروش يشيد بقدرة رونالدو 

السماح ألستراليا 
باستبدال حارس المرمى 

يعتقد املهاجم الكاميروني صاموي����ل إيتو أن املونديال ميكن أن 
يساعد على التقليل من العنصرية التي ابتليت بها كرة القدم األوروبية 
حيث انه كان يتعرض إلهانات عنصرية عندما كان يلعب في برشلونة 
االس����باني وانتقل بعد ذلك إلنتر ميالن االيطالي ويش����عر بأن جناح 
البطولة قد يشكل نقطة حتول. وقال إيتو في حديث خاص لصحيفة 
»الغارديان« نشرته في موقعها على شبكة اإلنترنت إن ما تعرضت له 
لم يكن سهال وحتى نهاية مسيرتي لن يكون سهال، ولكن كأس العالم 
هذا العام س����تقام ألول مرة في افريقيا وان ذلك قد يغير من املوقف 
وكل����ي آمل في ذلك ألني عانيت كثيرا ه����ذا العام في ايطاليا، ان هذه 
املشكلة العنصرية ال تقتصر على بلد اوروبي واحد ولكن للحصول 
على مكاس����ب يجب أن متر مبثل هذه املشاكل مضيفا انني ال اصدق 

اننا سنلعب في بلد مثلي األعلى فيه هو »نيلسون مانديال«.

واص����ل كارلوس كيروش املدير الفن����ي ملنتخب البرتغال حتفيز 
النجم كريستيانو رونالدو باالشادة مبهارته وقدراته الفنية وارادته 
احلديدية من اجل دفعه لبذل اقصى جهد ممكن من اجل قيادة زمالئه 
للفوز باللقب للمرة االولى في تاريخ البرتغال. وفي اطار هذه السياسة 
التحفيزية وصف رونالدو بأنه يتس����لح ب����روح االبطال وانه رجل 
»س����وبرمان خارق للعادة«، وذكرت صحيفة »ليكيب« الفرنسية ان 
كيروش اكد ان رونالدو يتمتع ايضا بارادة حديدية وثقة كاملة بالنفس 
وهي صفات ال تتوافر اال لالبطال صانعي االنتصارات مؤكدا ان هذه 

الصفات منت مع رونالدو منذ كان عمره 18 عاما.
واضاف أن رونالدو العب اثب����ت للعالم انه ال يرضى اال بالفوز، 
مشيرا الى أن ذلك يظهر بوضوح من اهتمام رونالدو الفائق باالرتقاء 
مبستواه البدني واملهاري خالل فترة االعداد حتى يحقق امل البرتغاليني 

بالفوز بكأس العالم للمرة االولى في تاريخهم.

 س����مح االحتاد الدول����ي لكرة القدم »فيفا« للمنتخب األس����ترالي 
باستبدال حارس مرماه براد جونز قبل ساعات معدودة على انطالق 
النهائيات وذلك بسبب وضع عائلي. وعاد جونز الى بيرث ليكون مع 
عائلته بسبب اكتشاف اصابة جنله الصغير مبرض سرطان الدم، ما 
دفع االحتاد االسترالي الى التقدم بطلب الى »فيفا« من اجل استبدال 
حارس مرمى ميدلزبره االجنليزي النه من املستبعد جدا ان ينضم مجددا 
الى تشكيلة املنتخب في جنوب افريقيا بسبب الظروف االستثنائية 
التي مير بها. ووافق »فيفا« على الطلب االس����ترالي ما سمح ليوجني 
غاليكوفيت����ش املوجود اصال مع املنتخب في جنوب افريقيا كعنصر 
اضافي احتياطي خارج التش����كيلة الرسمية، في ان يصبح احلارس 

الثالث في »سوكيروس« بعد مارك شفارتزر وادم فيديريتشي.


