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باريرا يعتبر التعادل »عاداًل« وأغيري خاب أمله
اعتبر مدرب منتخب جنوب افريقيا، البرازيلي كارلوس البرتو باريرا ان 
نتيجة مباراة فريقه التي أس���فرت عن تعادله مع املكس���يك 1-1 في االفتتاح 

»عادلة«.
وكان أصحاب األرض قد تقدموا بهدف لسيفيوي تشاباالال في الدقيقة 55، قبل 

ان يدرك رافايل ماركيز التعادل للمكسيك قبل نهاية املباراة ب� 11 دقيقة.
وقال باريرا »انها نتيجة عادلة«.

واضاف »املكس���يك منتخب قوي وله حضوره في نهائيات كأس العالم، 
وقد هدد مرمانا في بداية املباراة، لكني اعتقد اننا كنا أكثر توازنا في الشوط 

الثاني وكان بوسعنا ان نفوز باملباراة«.
وتابع: »كنا متحفزين منذ البداية، على أي حال ومهما حصل، فان كل شيء 

سيتقرر في مباراتنا األخيرة ضد فرنسا«.
في املقابل، اعرب مدرب املكسيك خافيير اغيري عن خيبة أمله جراء عدم 
متكن فريقه من اس���تغالل سيطرته في الشوط األول والفرص الكثيرة التي 

سنحت لالعبيه«.
وقال اغيري الذي كان أحد العبي منتخب بالده في مونديال مكسيكو عام 
1986 »خضنا شوطا أول كبيرا، لكننا لم ننجح في ترجمة سيطرتنا الى أهداف. 
كان فريقي واثقا من نفس���ه،  لكننا أضعنا بعض الفرص السهلة، ثم افتتح 

املنتخب اجلنوب افريقي التسجيل، فتعقدت األمور بالنسبة الينا«.
وتابع: »تألق احلارس اجلنوب افريقي وانقذ فريقه من عدة فرص ليبقي 

على أمله في الشوط الثاني«.
وكشف »كال الفريقني يش���عر باملرارة واآلن يتعني علينا ان نهزم فرنسا 

في مباراتنا الثانية«.
أما العب وس���ط املكس���يك ايفراين خواريز فقال »نشعر باخليبة بعض 
الش���يء من النتيجة،  تعادلنا في مواجهة الفريق األضعف في املجموعة من 
الناحية النظرية، علينا اآلن ان نلعب على التأهل أمام أقوى فريق، املنتخب 

الفرنسي«.

آالف المشجعين ينعمون بمشاهدة 
االفتتاح على شاطئ ديربان

امتأل مهرجان املش����جعني الذي أقيم على مقربة من شاطئ مدينة 
ديربان في جنوب افريقيا باحتش����اد 25 ألف مشجع ملشاهدة مباراة 
االفتتاح، غير أن تعادل منتخبي جنوب افريقيا واملكسيك )1 � 1( ولد 
لديهم شعورا بالفتور. فقد شاهد هؤالء املشجعون املباراة على شاشة 
ضخمة وأقدامهم تغوص في الرمال على مسافة أمتار فقط من احمليط 
الهن����دي، في ظل مناخ تقل فيه الس����حب وتقارب فيه درجة احلرارة 
20 درجة مئوية، ورغم نتيجة املباراة،  فإنهم قد يعدون أنفسهم بني 
احملظوظني. وارتدى معظم املشجعني القميص األصفر ملنتخب جنوب 
افريقيا )بافانا بافانا(، وش����جع الكثيرون منهم فريقهم باس����تخدام 
أبواق »فوفوزيال« الش����هيرة ، ومتتعوا ببيئة ال مثيل لها، واحتفلوا 
فيها بهدف منتخبهم، وأصيبوا باخلوف الش����ديد عند إحراز منتخب 
املكسيك هدف التعادل، ثم شاهدوا في ذهول تصدى القائم لتسديدة 

من الالعب كاتليجو مفيال في الدقيقة األخيرة من املباراة.
قالت الورين، وهي ش����ابة كتبت على وجنتيها »أحب جمهورية 
جنوب افريقي����ا«: »أود أن أكون جزءا من تاريخ كأس العالم«، وذلك 

لدى افتتاح الرئيس اجلنوب افريقي جاكوب زوما البطولة.
وقبل مباراة االفتتاح، طغت املوسيقى الصاخبة، التي جرى بثها 
على الهواء مباش����رة من ستاد »سوكر سيتي« مبدينة جوهانسبرغ 
ومت عزفها أيضا على املسرح في ديربان، على صوت األمواج وأحيانا 
صوت أبواق »فوفوزيال« كذلك، وأخذ املشجعون يرقصون، وبالطبع 
صارت األبواق في هذا الس����تاد اخل����اص أداة مثيرة للرقص يحملها 

حشد مستجيب إليقاع املوسيقى.
وحمل أحد املشجعني ممن يستخدمون أبواق »فوفوزيال« صورة 
موضوعة في برواز للرئيس اجلنوب افريقي األسبق نيلسون مانديال، 
بينما حمل آخر الفتة يش����جع بها منتخب بافان����ا بافانا كتب عليها 

»افعلوها من أجل ماديبا«.
وتغي����ب مانديال عن احتفاالت اول م����ن امس اجلمعة نظرا لوفاة 

حفيدته قبل بضع ساعات فقط من املباراة االفتتاحية للبطولة.
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