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الصحف اإلنجليزية تفترس غرين

احلارس االجنليزي ارتكب خطأ فادحا في التقاط الكرة من تسديدة األميركي كلينت دييمبي فتهادت الكرة في شباكه

غرين: أنا قوي بالدرجة الكافية 
لم ترحم الصحف البريطانية الصادرة أمس الهفوة الفادحة التي لتخطي المحنة

ارتكبه���ا حارس مرمى منتخب اجنلت���را روبرت غرين، التي كلفت 
فريقه عدم الفوز على الواليات املتحدة في مباراتهما االفتتاحية ضمن 

منافسات املجموعة الثالثة أمس االول والتي انتهت )1 � 1(.
وعنونت »نيوز أوف ذي وورلد« األسبوعية: »يد ترابية« واصفة 
هدف التعادل الذي سجله االميركي كلينت دمبسي في مرمى غرين من 

تسديدة بعيدة أفلتها احلارس، بأنه دخل مرماه بطريقة غريبة.
ولم تشذ الصحف عن هجومها الالذع في حال ارتكاب أي حارس 
دولي هفوة مماثلة، وهو أمر واجهه س���ابقا احلراس ديڤيد سيمان، 

ديڤيد جيمس، بول روبنسون وسكوت كارسون.
وأضافت الصحيفة الواسعة االنتشار: »احلارس املتخبط يحطم 
البداية احللم... يجب على كابيللو )مدرب اجنلترا( أن يعيد حساباته 

بعد خطأ غرين«.
من جهتها كتبت »صن���داي ميرور« عن غرين: »قفازات تالفة... 

اسوأ غلطة فادحة«.
وتابعت »احلارس الكارثي غرين أهدى الهدف األكثر حماقة الليلة 
املاضية، في وقت يس���تمر فيه نحس احلراس االجنليز... املسكني 
روبرت غري���ن بحاجة لوقت طويل ليتخطى ه���ذه احملنة«، ورأت 

»صنداي أكسبرس« انه »ألجلنا كلنا، عليه الرحيل اآلن«.
وكان املدافع الدولي الس���ابق غراهام لوس���و أكثر قساوة عندما 
كتب في »صنداي تيليغراف« انه على كابيللو »ان يرسله مباشرة 
الى منزله... بالتأكيد لن يلعب مرة أخرى في الدورة، وقد يكون ما 

حصل نهاية مسيرته الدولية«.
واعتبر غرين )30 عاما( حارس وس���تهام انه »ال عذر« لديه عن 
اخلط���أ الذي ارتكبه، لكنه قال انه لن يستس���لم وس���يحارب لنيل 
مركزه األساسي، وقال غرين »ال أملك أي عذر، لكن هذه هي احلياة. 
أريد متثيل بالدي قدر اإلمكان. اذا كان البد من دفع ثمن لهذا اخلطأ، 

فليكن. أنا مستعد لتحمل مسؤولياتي«.
وأضاف »أبلغ الثالثني وانا قوي مبا فيه الكفاية الستعد للمباراة 

املقبلة«.
أم���ا املدرب االيطالي فاليو كابيللو فق���ال انه لم يقرر بعد ما اذا 
سيبقي غرين في مركزه أو سيستبدله بديڤيد جيمس أو جو هارت 
في مباراة اجلزائر اجلمعة املقبل. وبحسب جيمس، لم يكشف كابيللو 
حلراسه الثالثة اسم احلارس االساسي اال »قبل خمس دقائق قبل« 

اعالن التشكيلة األساسية.

اعترف حارس مرمى منتخب اجنلترا روبرت غرين بعدم وجود 
مبررات وراء إخفاقه في التصدي لتس���ديدة ضعيفة تس���ببت في 

تسجيل هدف التعادل للواليات املتحدة.
وترك غرين تس���ديدة بعيدة املدى من األميركي كلينت دميبسي 
تنفلت من بني يديه فيما كانت تبدو تسديدة ضعيفة وسهلة بالنسبة 

ألي حارس مرمى.
وقال غرين حارس مرمى وست هام اإلجنليزي: »هذه هي احلياة، 

بالتأكيد كنت أمتنى عدم حدوث أمر كهذا في مباراة كهذه«.
وأضاف: »علي أن أتأكد من عدم تكرار مثل هذه األخطاء، مير اإلنسان 
ببعض الصعاب في حياته وقد وقعت في أخطاء في السابق ولكنني 
ق���وي بالدرجة التي متكنني من اجتياز هذه الصعوبات. ولكنني ال 

ميكن أن ألقي باللوم على الكرة نفسها في هذا الهدف«.
وتلقى غرين مساندة مدرب إجنلترا اإليطالي فابيو كابيللو وكذلك 
حارس املرم���ى األميركي تيم هاوارد الذي ف���از بلقب رجل املباراة 

)أفضل العب في املباراة(. 
ووصف العب خط وسط املنتخب اإلجنليزي فرانك المبارد الهدف 
األميركي بأنه حمل قدرا كبيرا من »سوء احلظ واإلحباط« لإلجنليز. 
وقال المبارد تعليقا على ما قاله العبو إجنلترا لغرين فيما بني شوطي 

املباراة: »قلنا له ال تأس على نفسك واستمر في اللعب«.
وأضاف المبارد: »يج���ب أن نحافظ على جتمعنا معا. كلنا نقع 
في األخطاء ولكن لس���وء حظ غرين أن ح���ارس املرمى هو الصف 

األخير للفريق«. 
ورد المب���ارد على إمكانية حتميل الكرة نفس���ها جزءا من اللوم 
بقوله: »رمبا تكون الكرة حتركت قليال ولكن من الواضح أن غرين 
يشعر باإلحباط ولكنه أيضا تصدى لكرة خطيرة في الشوط الثاني، 

يجب أن تساند العبي فريقك ألننا مجموعة واحدة«.
وأضاف: »لقد مررنا جميعا مبواقف عندما تقع في خطأ كهذا في 
مباراة ما وال تريد أن تترك مش���اعر اإلحباط تسيطر عليك ولكنني 

ال أعتقد أن هذا ما حدث مع غرين، كان هدفا غريبا«.
وأشار المبارد إلى أن مباراة إجنلترا املقبلة أمام اجلزائر في كيب 

تاون يوم اجلمعة املقبل ستكون »حاسمة«. 
وقال: »كان الفوز س���يضعنا في املقدمة وهذا هو اجلزء احملبط 

في األمر ولكنك يجب أن تثق في قدراتك«.

إنجلترا.. »متعودة دايمًا«!
عبداهلل العنزي

اشتهر النجم الفرنسي ايريك كانتونا بتصريحاته النارية التي يلقيها 
بني احلني واآلخر، فبسؤاله من احد الصحافيني عن مقارنته باالسطورة 
البرازيلية بيليه قال كانتونا »عندما تكون غنيا فأنت فخور بأن متتلك 

سيارة رولز رويس اما اذا كنت فقيرا فافخر بامتالكك رينو«.
وعل��ى مدرب املنتخب االجنليزي، االيطالي فابيو كابيللو ان يفخر 

كثيرا بكل ما ميلكه من عناصر في كتيبة االسود الثالثة حتى 
مبا في ذلك احلارس »الساذج« روبرت غرين الذي اهدى 

املنتخب االميركي ه��دف التعادل مبرماه بطريقه 
ذكرت كل من شاهد املباراة بذلك العجوز ذي 

اللحية البيضاء الذي يوزع الهدايا »بابا نويل« 
وكأنه اتى الى جن��وب افريقيا قبل »عيد 

الكريسمس«.
وال يبدو لك��رة املونديال االفريقي 
التي يطلق عليها »جابوالني« اي ذنب 
ف��ي اجلرم الذي ارتكب��ه غرين فعلى 
الرغم من االنتقادات الالذعة التي وجهت 
اليها كانها كرة من النوع »املراوغ« اال 
انها ظهرت بتسديدة كلينت دميبسي 

كاحلمل الوديع الذي داعب قفازات غرين 
قبل ان جتد طريقا معبدا نحو الش��باك 

االجنليزية.
ولو خيرت اجلماهير االجنليزية بعد مباراة 

امس االول بان تستبدل العبيها بآخرين، الرتضت 
التضحية بجيرارد والمبارد وجون تيري وكابيللو 

ايضا »وفوقهم بوسة« بعد، من اجل عودة احلارس العمالق 
بيتر ش��يلتون صاحب الرقم القياس��ي في احلفاظ على شباكه 

بيضاء في ك��ؤوس العالم »10 مباريات في 3 بطوالت على التوالي« او 
ان تس��ترجع ايام االسطورة جوردن بانكس الذي ابهر العالم بتصديه 
لرأس��ية البرازيلي بيليه في موندي��ال 1970 وبقيت حتى اآلن افضل 

صدة في التاريخ.
ولالخط��اء »الس��اذجة« حكاية مع االجنليز ش��بيهة بحكايات الف 

ليلة وليلة، خصوصا اذا ما كان احلدث على قدر كبير من اهتماماتهم، 
فاحلارس بول روبنسون ظهر مبنظر مضحك، وهو يسدد الهواء بدال 
من الكرة التي اعادها اليه غاري نيڤل خالل مباراة اجنلترا امام كرواتيا 
بتصفيات كأس اوروبا 2008 لتتهادى الكرة في شباكه فأنهت الصحافة 
االجنليزية حلم روبنسون مبكرا مع منتخب »االسود الثالثة« بعناوين 
مثيرة للغاية كان ابرزها ما نشر على صدر الصفحة االولى في صحيفة 
ذي دايلي اكس��برس »هذه لك سيدة روبنسون« في اشارة 
منها الى االغنية الهزلية التي حتمل االس��م ذاته، هذا 
باالضافة الى خطأ احلارس ديڤيد سيمان بتعامله 
مع كرة الهدف الثان��ي للبرازيلي رونالدينيو 
في موندي��ال 2002 والتي ابعدت االجنليز 

عن املونديال في ربع النهائي.
ويبدو ان كابيللو في ورطة من امره 
فحراس العرين االجنليزي الثالثة غرين 
او ديڤيد جيمس او جو هارت، مجرد 
التفكير فيهم يسبب الصداع، فبالنظر 
الى ما قدموه في املوسم املاضي جند 
ان غرين اس��تقبلت شباكه مع فريقه 
وست هام 66 هدفا، واالمر كذلك ينطبق 
على جيمس الذي استقبل العدد ذاته من 
االهداف مع متيز االخير باالخطاء، فهو 
من نوع احلراس الذين يقضون في غفلة من 
الوقت على ادائهم اجليد في املباراة، اما هارت 
وان كان قد تلقى مع فريقه الس��ابق برمنغهام 
44 هدف اال ان عمره 23 عاما ومن الصعوبة الزج 

به اساسيا.
يقول كانتونا »عندما تطارد طيور النورس سفن الصيد فانهم 
يظنون ان السمك سيرمى لهم في البحر«، ولن يكون عجبا اذا ما رأيت العبو 
املنتخبات االخرى تقف عند مرمى املنتخب االجنليزي النهم يؤمنون بان 
الكرة سترمى لهم من غرين او غيره من جديد، فاصطياد الكرات الساقطة 
من احلراس االجنليز تبدو في نهاية املطاف اسهل بكثير من االسماك التي 

تبحث عنها طيور النورس حتى وان رميت بهم على الشاطئ.

كابيللو: غرين أنقذنا من هدف ثاٍن.. وبرادلي: إنها البداية فقط

غرين.. الخطأ القاتل

رفض مدرب اجنلترا االيطالي فابيو 
كابيللو القاء اللوم على غرين، وقال »لقد 
ارتكب خطأ واحدا فقط، وبعد ذلك أنقذنا 

من هدف في الشوط الثاني«.
وبخص����وص ما إذا كان س����يلعب 
أساسيا في املباراة املقبلة أمام اجلزائر، 
قال كابيللو »لدينا الوقت الكافي التخاذ 
القرار املناس����ب، ولدينا الوقت أيضا 

للتحدث معه، وبعد ذلك سنقرر«.
وتابع: »س����نحت لدينا الكثير من 
الفرص في املباراة وكانت هناك الكثير 
من االيجابيات. النتيجة وحدها لم تكن 

إيجابية«.
من جهته، أكد قائد اجنلترا ستيفن 
جيرارد ان غرين سيستعيد ثقته بنفسه 
بعد اخلطأ الفادح الذي ارتكبه، وقال 
»ال اعتق����د أنه يج����ب انتقاد احلارس 
الن اجلميع انتقدوا الكرة التي نلعب 
بها وهي كان����ت لزجة فخدعت غرين، 
يجب ان نس����انده وأن����ا متأكد من أنه 
سيقوم بتصديات مهمة لنا في املباريات 

املقبلة«.
واضاف: »أنا واثق من انه سيتعلم 

من هذا اخلطأ ويصبح أكثر قوة«.
وأوض����ح جيرارد ان منتخب بالده 
بات اآلن بحاجة الى الفوز في املباراتني 
أمام اجلزائر وس����لوڤينيا  املتبقيتني 
لتأكيد التأهل الى الدور الثاني، وقال 

»الهدف اآلن هو جمع 7 نقاط«.

برادلي يرفض االحتفال

من جهته، ش����دد م����درب الواليات 
املتحدة ب����وب برادلي على ان منتخب 
ب����الده ل����ن ينغمس في األف����راح بعد 
التعادل مع اجنلترا 1-1 في راستنبرغ 

في مباراتهما االولى في املونديال.
وقال برادلي »انه����ا املباراة األولى 
فقط، لن ننغمس ف����ي فرحة التعادل 
مع االجنليز، س����نبقى محافظني على 
تركيزنا ملواجهة س����لوڤينيا والتأهل 

الى الدور ثمن النهائي«.
وأضاف »انها نقطة مهمة بالنسبة 
لنا. بداية املباراة كانت صعبة وتلقينا 
هدفا مبك����را جليرارد لكن ذلك أرغمنا 
على الرد بسرعة وجنحنا في ذلك. كانت 
مباراة س����ريعة وصعبة، وانا سعيد 

لنجاحنا في مجاراة خط وس����ط مثل 
املنتخب االجنليزي«.

أما حارس مرمى الواليات املتحدة 
تيم هاورد فقال »انه����ا نتيجة جيدة 
بالنس����بة لنا. كنا نريد التعادل على 
األقل لالنطالق جيدا في هذه البطولة، 
قمنا مبا كنا مطالبني به«، مضيفا »لم 
تك����ن بدايتنا جيدة في املباراة وتلقت 
شباكنا هدفا مبكرا من جيرارد، لكننا 
جنحنا في الرد بسرعة. قمنا مبباراة 
جيدة في الدفاع عل����ى الرغم من اننا 
عانينا بعض األحي����ان لكننا صمدنا 

بفضل تنظيمنا اجليد«.
وبخص����وص اخلطأ الف����ادح الذي 
ارتكبه حارس مرمى اجنلترا روبرت 
غرين، قال هوارد »لقد تصدى لكرات 
كثيرة، لكن ارتكاب مثل هذه األخطاء 
الفادحة يحصل مع جميع حراس املرمى، 
كنت سأشعر باألسى لو ارتكبت مثل 

هذا اخلطأ«.

خطأ ال يغتفر

وكان حارس مرمى اجنلترا روبرت 

غرين ق���د ارتكب خط���أ فادحا، فمنح 
الواليات املتحدة التعادل 1-1 مع منتخب 
بالده مساء أمس االول في ملعب »رويال 
بافوكينغ« في راستنبرغ في الدور األول 

للمونديال.
وتقدم املنتخ���ب االجنليزي مبكرا 
بهدف ستيفن جيرارد في الدقيقة الرابعة، 
قبل ان يطلق كلينت دميبسي كرة من 
خرج املنطقة لم تكن تشكل أي خطورة 
على مرمى اجنلترا لكن غرين فشل في 
التصدي لها لتتهادى داخل شباكه مدركة 

التعادل للمنتخب االميركي )40(.
ومرة أخرى كانت الواليات املتحدة 
حجر عثرة أمام االجنليز في املونديال 
بعد املفاجأة املدوية التي فجرها أبناء 
العم س���ام قبل 60 عام���ا وحتديدا في 
مونديال 1950 عندما تغلبوا على اجنلترا 
1-0، علما بان املفاجأة كادت تتكرر لوال 
القائم الذي ح���رم جوزي التيدور من 

هدف في الشوط الثاني.
ويبدو ان ملع���ب رويال بافوكينغ 
يعتبر فأل خير على االميركيني كونهم 
كانوا حجزوا من���ه بطاقتهم الى دور 

االربعة لكأس القارات العام املاضي عندما 
س���حقوا مصر بثالثية نظيفة قبل ان 
يتغلبوا على اسبانيا بطلة اوروبا، ثم 
تقدموا على البرازيل في النهائي 0-2 
قبل ان يخس���روا أمام أبطال العالم 5 

مرات 3-2.
ويعتب���ر التعادل نتيج���ة مخيبة 
الجنلترا التي رشحها املراقبون للمنافسة 
على اللقب، وباتت مطالبة بتدارك املوقف 
في املبارات���ني املتبقيتني أمام اجلزائر 

وسلوڤينيا على التوالي.
كما دفع كابيللو بالعب استون فيال 
جيمس ميلنر منذ البداية لكنه سرعان 
ما استبدله في الدقيقة 30 لتلقيه انذارا 
فدفع بشون رايت فيليبس مكانه مخافة 

تلقيه بطاقة ثانية.
واضطر كابيلل���و الى اجراء تبديل 
اضطراري ثان مطلع الش���وط الثاني 
بإش���راكه جيمي كاراغر م���كان ليدلي 
كينغ الذي تعرض لإلصابة علما بانه 
لعب أساس���يا الى جانب جون تيري 
تعويضا النسحاب ريو فرديناند بسبب 

اإلصابة.

خواطر في المونديال )4(
ال ميكن ان يكون دييغو مارادونا حاضرا وتذهب 
ملصافحة غيره، فلم يكن في مباراة االرجنتني ونيجيريا 
)1 - 0( مدربا امنا العبا في تشكيلة »التانغو« االساسية، 
فقد كانت »روح« مارادونا حاضرة بقوة مترر الكرات 
الى ليونيل ميسي، وتبث احلماس في حارسه ودفاعه 
ووس���طه وهجومه، ومثلما كان حديث الناس العبا 
اس���طوريا اصبح ش���اغلهم مدربا، فمازال حتى اآلن 
يرى نفس���ه مدربا في ثوب العب، يرى انه قادر على 
ان يلعب مباراة بأكمله���ا فنجده يتصرف تصرفات 
الالعبني النجوم داخل امللعب، ان خرجت الكرة صوبه 
رفعها بقدمه اليس���رى مبهارة وان سجل فريقه هدفا 
يحتفل كاالطفال، وكأنه هو من سجل الهدف، يحتج 
على قرارات احلكام كعادته عندما كان العبا، ألنه يشعر 
بداخله انه اكثر العب تعرض للضرب في مالعب الكرة، 
وفي احدى املباريات اسقطه االيطالي اخلشن كالويو 
جنتيلي 21 مرة، ولم يحصل على بطاقة صفراء، حيث 
ان القوانني الس���ابقة للتحكيم كانت حتمي املدافعني 

اكثر من املهاجمني.
توقعوا من مارادونا كل شيء، أليس هو من استبعد 
زانيتي وكامبياسو وضم عناصر اقل منهما مستوى، 
وف���ي مباراته امام نيجيريا لم يش���رك جنم الهجوم 
سيرجيو اغويرو )زوج ابنته( رغم احقيته في اللعب 
عوضا عن هيغوي���ن او تيڤيز، وكأنه يريد ان يقول 
لالعبيه »ال احد افضل من اآلخر«، باختصار مارادونا 
حال���ة خاصة جدا، العبا ومدربا بعدما جمع الضدين 

»اجلنون والعبقرية«.
يقول مدرب اجنلترا االيطالي فابيو كابيللو اغنى 
مدرب في العالم انه سعيد بأداء العبيه رغم التعادل 
مع اميركا 1 - 1، ونقول له نحن لس���نا سعداء بأداء 
فريقك، نعم انها املباراة االولى لكن احلالة االجنليزية 
لم تكن مرضية الى حد كبير، واذا كان االعتماد على 
روني للتس���جيل فاملنتخبات املشاركة في املجموعة 
ليس���ت بالطبع مثل ارسنال ووست هام ومانشستر 

سيتي.
»عذر البليد مسح السبورة«، فإن كان حراس املرمى 
يشكون من سرعة كرة املونديال )جابوالني( وخفتها 
عند التسديد عليهم، فإنه ليس كل قدم بقوة »الفيل«، ال 
اقصد بالطبع حارس املرمى االجنليزي روبرت غرين، 

فكل حارس معرض ملثل موقفه السيئ.
ناصر العنزي
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