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)أ.پ( حارس مرمى جنوب افريقيا إيتو مولينغ كوني بات احلارس الثاني الذي يطرد في تاريخ املونديال 

)أ.ف.پ( البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يظهر موهبته في اجلولة األولى  

»بافانا بافانا« مهدد بأن يصبح أول منتخب مضيف يودع المونديال مبكرًا

باريرا: ال أريد رؤية وجه بوساكا.. وكوني يعتذر لجنوب أفريقيا
اعتبر مدرب منتخب جنوب افريقيا البرازيلي 
كارلوس البرتو باريرا ان اخلبرة لعبت دورها 
في فوز اوروغواي على فريقه 3 - 0 في اجلولة 
الثانية من املجموعة االولى، وشن هجوما عنيفا 
على حكم املباراة السويسري ماسيمو بوساكا 

ووصفه بأنه االسوأ في البطولة احلالية.
وقال باريرا الفائز مع منتخب بالده بكأس 
العالم عام 1994 »في البداية اعتقد أن النتيجة ال 
تعكس سير املباراة، لقد لعبت خبرة اوروغواي 
دورا كبيرا في هذه النتيجة فالعبوها يتمتعون 
بخبرة كبيرة ويعرفون من اين تؤكل الكتف 
وخصوصا فورالن«. واوضح »فورالن العب 
رائع يس����تطيع تغيير مج����رى مباراة في اي 
حلظة، لقد توج هدافا للدوري االسباني قبل 
موسمني، وحسم نهائي يوروبا ليغ في مصلحة 
فريقه اتلتيكو مدريد املوس����م الفائت، وجنح 

في حسم املباراة أمامنا«.
وتابع »كانت نقطة التحول عندما احتسب 
احلكم ركلة جزاء ملصلحة اوروغواي، في تلك 
االثناء كنا ضاغطني على مرمى املنتخب املنافس 
وانا استعد الشراك مهاجم جديد لزيادة الفاعلية 

الهجومية«.
وشن باريرا هجوما عنيفا على حكم املباراة 
واعتبره االسوأ، وقال »منذ انطالق البطولة، 

بوساكا هو احلكم االسوأ، لم افهم ايا من قراراته 
ضدن����ا، ويجب اال يكون في هذه البطولة وال 

نريد ان نرى وجهه مجددا«.
قال حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا 
إيتومولينغ كوني إنه يدين لبالده باالعتذار 

بعد طرده في املباراة مع اورغواي.
وأصبح منتخب جنوب أفريقيا مهددا بأن 
يصبح أول منتخب مضي����ف يودع البطولة 
من ال����دور األول على م����دار تاريخ بطوالت 
كأس العالم، ويحتاج ليبقي على فرصته في 
التأهل إلى الدور الثاني إلى الفوز على املنتخب 
الفرنسي في اجلولة الثالثة الثالثاء املقبل في 

بلومفونتني.
وكان منتخ����ب أوروغ����واي متقدما بهدف 
نظيف حتى الدقيقة 76 حني احتس����ب احلكم 
السويسري ماسيمو بوساكا ضربة جزاء ضد 
كوني اثر عرقلت����ه مهاجم أوروغواي لويس 
سواريز ثم أش����هر البطاقة احلمراء مباشرة 

في وجه كوني.
وأصبح كوني ثاني حارس مرمى يتعرض 
للطرد على مدار تاريخ بطوالت كأس العالم.

وقال كوني حارس مرمى كايزر تش����يفز 
اجلنوب أفريقي »ساندني الالعبون بعد املباراة 
ولكنني أعتقد أنني أدين للمنتخب وجلنوب 

أفريقيا كلها باالعت����ذار. لم يكن خطأ متعمدا 
ولكنني أعتقد أنني أدين باالعتذار للجميع«.

وأضاف »أعتقد أنهم )اجلماهير( يستحقون 
االعت����ذار ألنهم حضروا املباراة لتش����جيعنا 
كمنتخب ولذلك أعتقد أن حدوث مثل هذا الشيء 

ليس جيدا للجميع«.
وأصبح كوني ثاني حارس مرمى يتعرض 
للطرد في تاري����خ كأس العالم بعد احلارس 
اإليطالي جانلوكا باليوكا الذي طرد في املباراة 
التي تغلب فيها املنتخب اإليطالي على نظيره 
النرويجي 1 - 0 في مونديال 1994 في الواليات 

املتحدة.
وتابع كوني »أش����عر بخيبة أمل ولكنني 
ال أس����تطيع أن أفعل ش����يئا. لست متأكدا من 
أنني كنت أستحق البطاقة احلمراء ولكنه قرار 
احلكم وليس بيدي أي ش����يء. مهمتي هي أن 
أمنع املهاجمني من تسجيل األهداف وحاولت 

تأدية هذه املهمة«.
وأعرب عن اعتقاده أن التأهل للدور الثاني 
م����ازال ممكنا. وأوضح »يج����ب أن نتعلم من 
أخطائنا. أعتق����د أننا أضعنا املب����اراة )أمام 
أوروغواي( من����ذ الدقيقة األولى ولذلك يجب 
أن نتمس����ك بالفرصة منذ الدقيقة األولى في 

املباراة التالية«.

صحف جنوب أفريقيا: مباراة تفطر القلب
أصيبت وس���ائل اإلعالم في جنوب أفريقيا بصدمة شديدة بعد 

الهزمية التي مني بها »بافانا بافانا« أمام أوروغواي.
وتناولت وسائل اإلعالم اجلنوب أفريقية الصادرة امس املباراة 

التي انتهت بفوز أوروغواي بثالثة أهداف نظيفة.
وجاء عنوان صحيفة »كيب تاميز« الصادرة أمس: »نحن بحاجة 

ملعجزة«.
ورأت الصحيفة ان »املباراة تذكر جنوب أفريقيا بطريقة قاسية بأن 

احلماس وحده ال يكفي في مواجهة فريق يتمتع بخبرة كبيرة«.
ووصفت صحيفة »تاميز« املباراة بأنها »تفطر القلب«.

ورأت صحيفة »ستار« أن آمال منتخب بافانا بافانا في الصعود 
إلى الدور الثاني أصبحت على حافة االنهيار.

جوردان قلق من الخروج
أعرب الرئيس التنفيذي للجنة املنظمة للمونديال داني جوردان 
عن قلقه بش���أن األجواء العامة للبطولة بعد هزمية جنوب أفريقيا 

أمام منتخب أوروغواي.
وقال جوردان »أداء املنتخب املضيف يلعب دورا حاس���ما دائما 
ف���ي جناح البطولة، كانت ليلة مؤمل���ة، كانت أول ليلة تصمت فيها 
أبواق الفوفوزيال«. وقال جوردان ان األداء املخيب لآلمال الذي قدمه 
منتخب جنوب أفريقيا حتى اآلن يتناقض متاما مع مسيرة البطولة 

التي حققت جناحا كبيرا«.
وأوض���ح جوردان »انه يوم يحمل لنا الس���عادة واأللم«، معربا 
عن أمله في أن يتجاوز مواطنوه صدمة اخلروج املبكر لفريقهم من 

البطولة في حالة حدوثه.

بييلسا يؤكد جدارة تشيلي بالفوز
أكد األرجنتيني مارسيلو بييلس����ا املدير الفني للمنتخب 
الشيلي جدارة فريقه بالفوز على منتخب هندوراس 1-0 في 
املباراة التي جمعت الفريقني في اجلولة األولى من املجموعة 
الثامنة. لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة التركيز على املباراة 
الثانية للفريق في املجموعة، وقال بييلسا في املؤمتر الصحافي: 
»كي نكون جديرين بهذه النق����اط، نحن بحاجة إلى الفوز أو 
محاول����ة الفوز في املباراة املقبل����ة، ألن هدفنا هو التأهل إلى 

الدور الثاني«.
وأضاف »أعتقد أن النتيجة كانت عادلة. كان بإمكاننا تسجيل 
املزيد من األه����داف. ولم نعان من خطورة كبيرة في الناحية 
الدفاعية، وأخفق بييلسا في قيادة املنتخب األرجنتيني لتخطي 
الدور األول في كأس العالم 2002 بكوريا اجلنوبية واليابان، 
وأش����اد صانع ألعاب املنتخب الشيلي خورخي فالديفيا بأداء 
فريقه قائال »نبدو وكأننا العبون في لعبة بالي ستيشن، كأننا 

مبرمجون فنيا«.
 اما مدرب هندوراس اليكسيس مندوزا فاعتبر انها »ليست 
بداية جيدة ملنتخبه الذي كان يأمل في انطالقة افضل في البطولة، 

لكننا سنحاول ان نطور انفسنا للمباراتني املقبلتني«.

فورالن أفضل العب 
فاز دييغو فورالن مهاجم أوروغواي بجائزة رجل املباراة 
)أفض����ل العب( في مباراة منتخب ب����الده مع منتخب جنوب 

أفريقيا.
وس����جل فورالن هدفني لفريقه ف����ي الدقيقتني 24 و80 من 
ضربة جزاء وقاد الفريق إلى ف���وز ثمني 3-0 على أصح��اب 

األرض.

 ديكو: ال مشاكل مع كيروش
نفى صانع العاب البرتغال وتشلسي االجنليزي ديكو ان 
عالقته مبدرب املنتخب كارل���وس كيروش اصبحت متوترة 
بعد التعادل مع س���احل العاج »0-0« في اجلولة االولى من 

منافسات املجموعة الثامنة.
 وكان ديكو الذي سيعتزل اللعب دوليا بعد نهاية املونديال، 
انتقد التكتيك والتبديالت التي اجراها كيروش خالل مباراة 
ساحل العاج، معتبرا انها كانت »غريبة« وليست »جيدة مبا 

فيه الكفاية«.
 لكن بعد 24 ساعة على التصريح الذي ادلى بها ديكو، اصدر 
العب تشلسي بيانا على املوقع الرسمي لالحتاد البرتغالي قائال 
ان املوقف الذي صدر عنه سابقا وقال فيه »االمر الغريب هو 
انه نقلني الى اجلناح االمين. انا لست جناحا. لم نكن نلعب 
بطريقة رائعة. التبديالت ل���م تكن جيدة لكن املدرب هو من 

يتخذ القرارات«، جاء »في حماوة اللحظة«.
 وفي البيان الذي اصدره عل���ى موقع االحتاد البرتغالي، 
ق���ال ديكو ان���ه كان غاضبا عندما اطلق ه���ذه التصريحات: 
»اري���د ان يكون االمر جليا وال اواجه اي مش���كلة مع املدرب 
ولم يكن لدي اي نية في التشكيك بقيادة كيروش والقرارات 

التي يتخذها«.

1.6 هدف في المباراة الواحدة أقل معدل تهديف في التاريخ الحديث

جولة أولى ضعيفة المستوى وشحيحة األهداف

املرش���حة فلم تقدم أي شيء 
يذكر: لم ينجح منتخبا البرتغال 
وفرنسا في التسجيل وسقطا 
ف���ي فخ التعادل الس���لبي مع 
أوروغواي وساحل العاج على 
التوالي. سقطت اجنلترا في فخ 

التعادل م���ع الواليات املتحدة 
1 - 1، متاما كما فعلت ايطاليا 
مع پاراغواي بالنتيجة ذاتها، في 
حني فازت االرجنتني بأقل فارق 
على نيجيريا 1 - 0، وسقطت 

اسبانيا امام سويسرا 1 - 0.

وحدهما، هولندا الفائزة على 
الدمنارك 2 - 0، والبرازيل التي 
تغلبت على كوريا الشمالية 2 
- 1 جنحتا في تسجيل هدفني، 
لكن كلتيهما قدمتا عرضا مخيبا 
لآلم���ال ومن دون اب���داع. كما 

سجلت كوريا اجلنوبية هدفني 
في مرمى اليونان ايضا.

بيد ان كؤوس العالم أظهرت 
أمرا تقليدي���ا: املنتخبات التي 
تب���رز في الدور االول نادرا ما 
تذهب ال���ى النهاية، وغالبا ما 

نش���هد املنتخبات التي عانت 
في ه���ذا الدور تبل���غ املباراة 
النهائية، فهل يتكرر االمر في 
مونديال جنوب افريقيا 2010، 
ام���ا ان البطولة ستش���ذ عن 

القاع���دة؟

جاءت اجلولة االولى والتي 
انته���ت أول من أمس ضعيفة 
م���ن ناحية املس���توى الفني، 
وشحيحة باالهداف، ما يبشر 
ببطولة يغل���ب عليها الطابع 

الدفاعي.
فبعد اقامة 16 مباراة )خاض 
كل منتخب مب���اراة واحدة(، 
فإن معدل االهداف هو االدنى 
في التاريخ احلديث لنهائيات 
كأس العالم 1.6 هدف في املباراة 
الواح���دة، مقاب���ل 2.21 هدف 
في نس���خة مونديال 1990 في 
ايطاليا، واالخيرة هي االضعف 

في العقود الثالثة االخيرة.
من ناحية املستوى الفني، 
فأقل م���ا ميكن ان يق���ال انه 
ضعيف وال مي���ت بصلة الى 
الذي تعود  العالي  املس���توى 
عليه املشاهدون لدى متابعتهم 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، اما 
االجنازات الفردية فتكاد تعد على 
اصابع اليد الواحدة، خصوصا 
ان بعض ابرز النجوم العامليني 
لم يكونوا على قدر موهبتهم 
وعلى رأس ه���ؤالء البرازيلي 
كاكا والبرتغالي كريس���تيانو 
رونال�����دو واالجنليزي واين 
رون���ي والفرنس���ي فران���ك 

ريبي��ري.
التفسير الوحيد الذي تقدم 
به املدربون هو الضغوطات التي 
ترافق عموما املباريات االولى في 
احلدث الكروي االبرز، خصوصا 
ان اخلوف من اخلسارة يتقدم 
عل���ى الف���وز، وبالتال���ي فإن 
احلذر هو السمة األبرز ملعظم 

املباريات.
فمن أصل 32 منتخبا مشاركا 
في النهائي���ات، وحدها أملانيا 
جنحت في تس���جيل اكثر من 
هدفني عندما سحقت استراليا 
برباعية نظيف���ة، لتقدم حتى 
اآلن افضل استعراض جماعي 

منذ انطالق املونديال.
أم���ا املنتخب���ات االخ���رى 

تاباريز: يمكننا الفوز بالكأس
أكد مدرب منتخب أوروغواي أوس���كار تاباريز ان 
فريقه بوسعه اس���تكمال طريقه كامال والفوز بلقب 
املونديال وذلك بعدما حقق الفريق األميركي اجلنوبي 
أفضل نتيج���ة له في نهائي���ات كأس العالم منذ 56 

عاما.
ولم حتقق أوروغواي فوزا كبيرا كهذا منذ تغلبها على 
اسكوتلندا 7-0 في بطولة كأس العالم 1954 بسويسرا 
وأبدى تاباريز ش���عوره بأن أوروغواي احلائزة على 
لقب كأس العالم مرتني بدأت تستفيق من جديد بعدما 

أمضت عقودا طويلة في حالة سكون.
وق���ال تاباريز الذي تول���ى تدريب أوروغواي في 
فبراير 2006 : »جئنا لبطولة كأس العالم هذه وكلنا 
أمل في أن نقدم ش���يئا مختلفا عما قدمته أوروغواي 
منذ السبعينيات، فمنذ ذلك الوقت لم نقترب من املركز 

الثالث أو الرابع باملونديال«.
وأضاف تاباري���ز: »اننا مقتنع���ون بقدرتنا على 
الفوز بكأس العالم، قد تكون بعض الفرق أفضل منا 
ولكننا بوس���عنا أن نكون خصم��ا عني���دا ام��ام أي 

فري��ق«.
ورفض تاباريز )63 عاما( ادعاءات البرازيلي كارلوس 
ألبرتو باريرا مدرب جنوب أفريقيا الذي قال إن قرار 
احلكم السويسري ماسيمو بوساكا بطرد حارس املرمى 
اجلنوب أفريقي إيتومولينغ كوني واحتساب ضربة 
جزاء ألوروغواي قبل 14 دقيقة على نهاية املباراة كان 

نقطة حتول في اللقاء.


