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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الخميس 17  يونيو  2010  

موندياليةمتفرقات

 تعاطي املنشطات محظور في كأس العالم لكن النظام 
القضائي ف����ي جنوب أفريقيا يتصرف كما لو أنه يتعاطى 
املنشطات. وبذلت الدولة املستضيفة لكأس العالم، والتي 
واجهت وابال من األسئلة بشأن األوضاع األمنية قبل انطالق 
املونديال إلى جانب استمرار تصاعد أصوات آلة »الفوفوزيال«، 

كل جهد ممكن لتغيير صورتها كمالذ إجرامي.
 أشارت إحصائية رسمية إلى أن أعداد السائحني الوافدين 
إلى جنوب أفريقيا فاقت كل التوقعات. وذكرت السلطة الوطنية 
لشؤون الهجرة في بيان لها أن أعداد الوافدين إلى البالد خالل 

األسبوعني املاضيني بلغت نحو نصف مليون شخص.
 رد منظمو البطولة على إضراب مشرفي األمن بتسليم 
املهام األمنية في 4 س����تادات إلى شرطة البالد. ومت اتخاذ 
هذا القرار عقب اجتماع بني الشرطة واللجنة احمللية املنظمة 
لكأس العالم ويتناول ستادات دويربان وبورت إليزابيث 

وكيب تاون باإلضافة إلى إيليس بارك في جوهانسبرغ.
  لم يكن الفوز غير املقنع الذي حتقق على كوريا الشمالية 
1-2 في جوهانسبرغ كافيا فقط ملنح البرازيل املركز األول في 
املجموعة الس��ابعة، بل كذلك ضمن لها رقما قياسيا يتمثل في 
عدم خسارة منتخب السامبا ملباراته االفتتاحية لبطوالت كأس 

العالم على مدار 76 عاما.
 حتول الشاب ونستون ريد البالغ من العمر 21 عاما مت 
ضم����ه ملنتخب نيوزيلندا مع أن����ه يلعب بالطرف اآلخر من 
العالم لبطل قومي في بالده بعدما سجل هدفا بالوقت احملتسب 

بدال من الضائع لتتعادل نيوزيلندا 1-1 أمام سلوڤاكيا.
 دخل املنتخب الياباني التاريخ من أوسع أبوابه عندما حقق 
أول فوز له في النهائيات، بفضل الهدف الذي سجله كيسوكي 
هون��دا في مرمي الكاميرون ليق��ود بالده للفوز بهدف نظيف 
وأش��اد هوندا مهاجم سيس��كا موس��كو الذي بلغ عامه الرابع 
والعشرين، س��ريعا بزمالئه وبالذات هؤالء الذي حرموا أسود 
الكاميرون من تس��جيل أهداف. وقال هوندا بعد فوزه بجائزة 
رجل املباراة »انني أقدر حقا جهود زمالئي املدافعني، لقد لعبوا 

أفضل مني«.
 أعرب العب وسط املنتخب البرازيلي جيلبرتو سليڤا 
عن ثقته بأن ال� »سيليساو« سيتمكن من الفوز على نظيره 
العاج����ي عندما يواجهه في اجلولة الثانية من منافس����ات 
املجموعة السابعة يوم األحد املقبل.  واشار سيلڤا الى ان 
منتخب����ه ال يعلم حتى االن اذا كان العاجي ديدييه دروغبا 
سيلعب منذ البداية ضدهم وذلك بعد ان دخل مهاجم تشلسي 
االجنليزي في ربع الساعة األخير أمام البرتغال رغم خضوعه 

لعملية جراحية في ذراعه.
 كرة القدم هي حلم معظم األطفال والش��باب في البرازيل 
الذين يتمنون أن يصبحوا في يوم من األيام مثل جنوم العالم 
في الكرة. ويحلم إيدي وهو فتى برازيلي عمره 14 عاما، بالنجومية 
ولكنه يعرف أن الطريق لتحقيق هذا احللم ليس سهال. ويلعب 
ايدي كرة القدم منذ أن كان في الرابعة من عمره، وهو على ثقة 
في أنه سيحقق حلم النجومية. وينتظر ايدي بفارغ الصبر عام 
2014 الذي تس��تضيف فيه البرازيل بطول��ة كأس العالم لكرة 
القدم. وهو يعيش في مدينة سان خوسيه دوس كامبوس وهي 
تبعد مس��افة س��اعة تقريبا بالس��يارة عن مدينة س��او باولو 

الشهيرة.

فايس حزين إلهدار الفوز  غياب بوفون قد يطول

شڤاينشتايغر أصيب بـ »عدوى ڤيروسية«

أعرب مدرب منتخب سلوڤاكيا فالدميير فايس عن حزنه الهدار 
الفوز عل���ى نيوزيلندا بتلقي هدف التعادل 1 � 1 في الثواني القاتلة 
ضمن املجموعة السادسة، وقال فايس »انها مأساة رياضية صغيرة 
بتلقي هذا الهدف في الدقيقة االخيرة«. ومن جانبه اشاد مدرب منتخب 
نيوزيلندا وجنمه الس���ابق ريكي هيربرت بالنقطة التاريخية التي 

حصدها من تعادله مع نظيره السلوڤاكي.

يغيب حارس مرمى منتخب ايطاليا بطل العالم جانلويجي بوفون 
عن املالعب لفترة غير محددة، وذلك بعد تعرضه الصابة في ظهره 

أمام پاراغواي )1-1( في اجلولة االولى من املجموعة السادسة.
واصيب بوفون في الثواني االخيرة من الشوط االول، ما دفع مدرب 

ابطال العالم مارتشيلو ليبي الستبداله بفيديريكو ماركيتي.
واكد االحتاد االيطال���ي في بيان ان حارس يوڤنتوس البالغ من 
العمر 32 عاما يعاني مشكلة في عصب الظهر، مشيرا الى انه ال يعلم 

متى سيعود الى املالعب مجددا.
من جهته، عبر مارتشيللو ليبي املدير الفني للمنتخب اإليطالي 
ع���ن ازدرائه برنامج أذيع عبر إحدى االذاعات اخلاصة ش���ن حملة 
»شماتة« واسعة على »االزوري«. وقال ليبي تعليقا على البرنامج 
»لم اهتم مبثل هذه األمور، إنكم أشخاص على مستوى مختلف عن 
هذا، ال يجب عليك حتى مجرد احلديث عن ذلك في وس���ائل اإلعالم 

بعد هذه املباراة«.

أصيب جنم وسط أملانيا، باستيان شڤاينشتايغر، بعدوى ڤيروسية 
في مجرى التنفس العلوي، مما تسبب في غيابه عن تدريب منتخب 

بالده.
وقال تيم ماير طبيب املنتخب إن اعفاء شڤاينشتايغر من املشاركة 
ف���ي التدريب جاء »كإجراء وقائي«، مش���يرا إلى أن األمر لن يحرم 
الالعب من املش���اركة ف���ي املباراة الثانية للمجموع���ة الرابعة أمام 

منتخب صربيا.
وباستثناء غياب شڤاينشتايغر شارك جميع العبي املنتخب في أول 

تدريب استعدادا للمباراة التي ستقام في ملعب »اتيريدجفيل«.
وقاد املران املدير الفني يواكيم لوف وحرص جميع الالعبني على 

ارتداء السراويل القصيرة على الرغم من برودة اجلو.

)أ.ف.پ( العاجي ديدييه دروغبا »يحفر« أرضية امللعب حتت قدمي البرتغالي برونو الڤيش  

)أ.ف.پ( األملاني باستيان شڤاينشتايغر ضحية الڤيروسات  

)أ.ف.پ( العبو صربيا أمامهم مواجهة نارية مع أملانيا  

فرانتس بكنباور شغل اإلجنليز بتصريحاته

ستيبانوڤيتش: مهمتنا مستحيلة في مواجهة األلمان 

اإلنجليز: تقديرات بكنباور المتغطرسة تزيد الضغوط
حول أسلوب لعب فريقه. وذكرت 
صحيفة »ديلي ميل« أن »كابيللو 
اشتكى من أنه يضطر لالختيار 
من مجموع���ة صغيرة للغاية، 
لكن املدرب اإليطالي لن يلتفت 
إلى تلك االنتقادات عندما تنهال 
عليه عبارات اإلشادة للطريقة 
التي أنعش بها فريقه وقاده بها 

إلى التأهل«.
وأش����ارت صحيفة »ديلي 
إلى أن أش����خاصا  تلغ����راف« 
آخرين ف����ي مجتمع كرة القدم 
يصنفون املنتخب اإلجنليزي في 
مرتبة عالية. وأوضحت »ومع 
ذلك تتناقض ادعاءات بكنباور، 
والتي ميكن أن تعتبر جزءا من 
العالم  الدعاية لنهائيات كأس 
احلالي����ة، مع التص����ور العام 
للعمل الذي قام به كابيللو مع 
املنتخب اإلجنليزي«. وأضافت 
الصحيفة »املدربون البارزون 
أمثال مارش����يللو ليبي، املدير 
الفني للمنتخب اإليطالي بطل 
املنتخب  العال����م، يعتب����رون 
اإلجنليزي من بني أقوى أربعة 
أو خمس����ة منتخبات مرشحة 

للفوز بكأس العالم«.

الفني  وأوضحت: »املدي���ر 
للمنتخب اإلجنليزي س���يتفق 
م���ع تعلي���ق بكنب���اور حول 
افتقاد املواهب بالفريق، نظرا 
حلقيق���ة أن الالعبني اإلجنليز 
الذين ش���اركوا بشكل أساسي 
في مباريات الدوري اإلجنليزي 
املمتاز املوسم املاضي ال يتعدون 

الثلث.
وأضاف���ت »لك���ن كابيللو 
سيغضب بالتأكيد من التعليقات 

وأض���اف بكنباور »لس���ت 
متأكدا من قدرة املدير الفني فابيو 
كابيللو على تغيير ذلك. املنتخب 
اإلجنليزي نال العقاب على عدم 
وجود العديد من العبيه ضمن 
أندية القمة بالدوري اإلجنليزي 
والتي تستعني بالالعبني األجانب 

من كل أنحاء العالم.
وذكرت صحيفة »ذي تاميز« 
البريطانية أن بكنباور لم يكن 

مخطئا في تقديراته األخيرة.

لم ينشغل املنتخب اإلجنليزي 
باالنتقادات احلادة التي وجهها 
له األسطورة األملانية فرانتس 
بكنباور امللقب باسم »القيصر«، 
لكن بع���ض معلق���ي إجنلترا 
القيصر  اعترفوا بأن تعليقات 

ليست خاطئة متاما.
وذكرت صحيفة »ذي صن« 
ردا عل���ى ما صرح به بكنباور 
في مقاله لوكالة األنباء األملانية 
والذي أث���ار زوبعة »تقديرات 
بكنب���اور املتغطرس���ة تزيد 
الضغوط قبل لقاء متوقع مع 

األملان في دور ال�16.
وأضافت الصحيفة »الواضح 
أن بكنباور الفائز بكأس العالم 
كالعب وكمدي���ر فني، ال يحب 
املنتخب اإلجنلي���زي ويتمنى 
أن يؤثر هجومه الوحشي على 
الفري���ق. وكت���ب بكنباور »ما 
رأيته من املنتخب اإلجنليزي في 
تعادله 1-1 مع املنتخب األميركي 
كان بعيدا بشكل كبير عن كرة 
القدم.. بدا ل���ي وكأن املنتخب 
اإلجنليزي عاد إلى الوراء حيث 
األوقات السابقة التي كان فيها 

أداء الفريق بالركل والعدو«.

يتأهل بثالث نقاط فقط.
وفي أفضل احلاالت، رمبا يفوز املنتخب 
الصربي على أملانيا وأستراليا ويحصد ست 
نقاط. ولك����ن ذلك رمبا أيضا ال يضمن له 
احت����الل املركز األول أو الثاني باملجموعة 

الرابعة.

في بلغراد في حتليل نظري وافتراضي إلى 
حد كبير نشرته امس الطرق العديدة التي 
ميكن من خاللها أن يتأهل املنتخب الصربي 
إلى الدور الثاني )دور الستة عشر(. وأضافت 
الصحيفة« املشكلة هي أن املنتخب الصربي 
رمبا يحقق انتصارين وال يتأهل، لكنه رمبا 

يواجه املنتخب الصربي مهمة مستحيلة 
أمام أملانيا، ولكنه يجب أن يفعل كل شيء 
من أجل حتقيق الفوز، وفقا لدراغوسالف 
ستيبانوڤيتش، املدرب الصربي الذي يعمل 
في أملانيا منذ 20 عاما.وقال ستيبانوڤيتش 
إن صربي����ا البد أن تفوز إذا أراد الالعبون 
تبرئ����ة س����احتهم بعد الهزمي����ة املخزية 
أم����ام غانا في املب����اراة األولى، ويجب أن 
يهاجموا ألنه في أي حالة أخرى سيتدمر 
الفريق بفعل طول القامة لألملان، وأوضح 
ستيبانوڤيتش »األملان سيدمروننا إذا لم 
نهاجمهم«، وأضعف����ت الهزمية أمام غانا 
من فرصة الفريق الصربي في عبور دور 

املجموعات.
وأكد ستيبانوڤيتش »بعد مشاهدتهم 
يلعبون وسيكون دربًا من دروب اخليال 
احلديث عن الفوز، إنها مهمة مس����تحيلة، 
ولكن امتنى أن يندثر املاضي، ولكن برغم 
ذلك إذا لم تلعب بشكل هجومي فإنك ليس 

لديك أي فرصة«.
وانتقد ستيبانوڤيتش، العب اينتراخت 
فرانكفورت وباير ليفركوزن سابقا تراجع 

العزمية واالصرار لدى العبي صربيا.
وتابع: »إنها املباراة األولى باملونديال ولم 
يقل أحد منهم لنمت أنفسنا داخل امللعب، 

لم أر رغبة أو عزمية داخل امللعب«.
الى ذلك، يدرس املنتخب الصربي كيفية 
مواصلة مش����واره، خاص����ة أنه يخوض 

مواجهتني قويتني أمام أملانيا وأستراليا.
وأوضحت صحيفة »بريس التي تصدر 

كيروش: تكتيك ساحل العاج دفاعي.. ورونالدو ينتقد الحكام
اعتبر مدرب منتخب ساحل العاج السويدي زڤن غوران اريكسون 
ان ال فريقه وال البرتغال كانا يريدان خسارة املباراة التي جمعت بينهما 
في ب����ورت اليزابيث في اجلولة االولى من املجموعة الس����ابعة والتي 

انتهت بتعادلهما سلبا.
وقال اريكسون »ال احد كان يريد خسارة مباراة بهذه االهمية. حصل 
رونال����دو على فرصة جيدة، وصنعنا بعض الفرص من دون ان ننجح 
ف����ي ترجمتها«.واضاف »انا راض متاما ع����ن انضباط وتنظيم فريقي 
داخل امللعب، كنا منظمني طوال الدقائق التس����عني، في املاضي لم يكن 

االمر كذلك«.
وكش����ف »بالطبع مش����اركة ديدييه دورغبا اضافة مهمة، فهو قائد 
الفريق وعنصر هام في تش����كيلته، سيكون في حالة افضل في املباراة 
املقبلة«. وتابع »باالمس تكلمت مع ديدييه، فقال لي انه يفضل ان يبدأ 
املباراة على مقاعد الالعبني االحتياطيني. كنا نريد ان نفوز باملباراة، لذا 
اشركته، لم اضع عليه اي ضغوطات وال حتى طبيب املنتخب«، واوضح 

»كانت املباراة متكافئة«.
 اما دروغبا فقال »بالطبع انا سعيد، خصوصا اننا حصلنا على نقطة 
واحدة من منتخب برتغالي خطير. برهنا انه باستطاعتنا ان نقدم اشياء 

جميلة ونستطيع االن التركيز على املباراة ضد البرازيل«.
 في املقابل قال مدرب البرتغال كارلوس كيروش »كانت املباراة صعبة 
على الطرفني، جميع الالعبني كانوا مش����دودي االعصاب ومتحمس����ني 
في البداية. كان تكتيك س����احل العاج يقضي بالدف����اع واالعتماد على 

الهجمات املرتدة.

 رونالدو

 طالب جنم البرتغال كريس����تيانو رونالدو بحماية احلكام لالعبني 
املوهوب����ني بع����د تعرضه لعدة اخط����اء عنيفة من قبل العبي س����احل 

العاج. 
 وقال رونالدو جنم ريال مدريد االس����باني بعد املباراة التي انتهت 
بالتعادل السلبي ضمن املجموعة السابعة: »يتعني على احلكام حماية 
الالعبني الذين يتمتعون باملهارة واملوهبة عندما يتعرضون ألخطاء العبي 
الفريق اخلصم«.  وقال رونالدو الذي اشتكى أيضا لتلقيه بطاقة صفراء 
في الش����وط األول بعد مشادة مع غي دمييل: »أحد الالعبني تعرض لي 
في الشوط األول فنلت بطاقة صفراء. ال أفهم ذلك، عندما يواجهك ثالثة 

العبني على غرار ما حصل، ليس عادال أن يوجه االنذار لي أنا«.
 وتابع أفضل العب في العالم سابقا: »عندما يحتسب احلكام األخطاء 

ضدي بداعي التمثيل يكون األمر صعبا علي«. 
 ودعم مدرب البرتغال كارل����وس كيروش العبه قائال: »ال يقومون 
بحماي����ة الالعبني املوهوبني االن. العبو س����احل العاج قاموا بتدخالت 

عنيفة للغاية. ورونالدو كان ضحية قرار سيئ«.
 ولم يكن كيروش مس����رورا بسماح االحتاد الدولي لديدييه دروغبا 
بارتداء واق حلماية ذراعه: »أود معرفة ما اذا كانت القوانني تطبق على 

اجلميع«.

إريكسون: لم يكن أحد يريد الخسارة


