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أولسن يعترف بارتكاب الالعبين أخطاء بدائية ويطالب بعدم تكرارها

 لوغوين وإيتو: خروج الكاميرون خيبة أمل كبرى 

املهاجم الدمناركي نيكالس بندتنر في صراع على الكرة مع املدافع الكاميروني سيباستيان باسونغ وفي االطار املهاجم الكاميروني صامويل ايتو يغادر امللعب حزينا بعد اخلروج من املونديال                                               )أ.پ(

لتودع  العرس الكروي االول 
على األراضي االفريقية من الباب 

الصغير.
 وفي املقابل عزز الدمناركيون 
حظوظه���م بعد ان لعب احلظ 
دوره في اخلس���ارة التي مني 
بها »داينامايتس« أمام هولندا 
)0-2( في اجلولة األولى الن 
الهدف االول ج���اء عن طريق 
»النار الصديقة« عندما حاول 
ساميون بولسن ان يشتت الكرة 
برأسه فارتدت من ظهر زميله 
دانيال اغر ودخلت الش���باك، 
ثم تكرر السيناريو ألن الدفاع 
ارتكب خطأ فادحا وأهدى الكرة 
للمنتخب االفريقي الذي افتتح 
التسجيل منذ الدقيقة 10 عبر 
هداف انتر ميالن االيطالي ايتو، 
اال ان مهاجم ارسنال االجنليزي 
بندتن���ر أدرك التعادل ألبطال 
أوروبا 1992 في الدقيقة 33، ثم 
جنح روميدال الذي كان أفضل 
العبي اللقاء في تسجيل هدف 

التقدم والفوز في الدقيقة 61.
 وكانت املواجهة األولى بني 
املنتخبني على صعيد املسابقات 
الرسمية، لكنهما تواجها سابقا 
ودي���ا في مناس���بتني، ففازت 
الكاميرون في االولى 2-1 في 
كوبنهاغن ع���ام 1998، قبل ان 
تخسر الثانية وبالنتيجة ذاتها 
وفي العاصمة الدمناركية أيضا 

عام 2002.

واضاف »كنا نعرف أنها مباراة 
س���يئة من جانبنا، خاصة في 
الشوط األول، لم نلعب كفريق، 
لم نلعب مبثل الطريقة التي كان 
ينبغ���ي أن نلعب بها من أجل 

التقدم في البطولة«.
 وتتصدر هولندا املجموعة 
اليابان والدمن���ارك )3  ام���ام 
نقاط ل���كل منهما(، فيما تقبع 
الرابع  املركز  ف���ي  الكاميرون 

األخير دون نقاط.
 وتقام اجلولة األخيرة في 
24 اجلاري، حيث تلعب هولندا 
الكاميرون، والدمنارك مع  مع 
اليابان في مباراة ستحدد هوية 
املتأه���ل الثاني عن املجموعة. 
الكاميروني  ودخل املنتخبان 
والدمناركي الى مواجهتهما، وهما 
يدركان ان اخلطأ ممنوع على 
الطرفني، ما عزز من امكانية ان 
تكون املواجهة نارية، وقد ارتقت 
املباراة الى مستوى التوقعات 
بشكل كبير الن املنتخبني قدما 
أداء هجوميا مثيرا وحصال على 
الفرص، خصوصا  الكثير من 
للكاميرون في الدقائق االخيرة 
من اللقاء عندما حاولت ان تدرك 
التعادل واحملافظة على آمالها اال 
انها تلقت للمرة االولى 3 هزائم 
على التوالي في النهائيات، ألنها 
كانت خسرت مباراتها االخيرة 
املانيا  أمام  في نس���خة 2002 
)غابت ع���ن مونديال 2006(، 

قلنا اننا نرغب في الفوز وهذا 
ما أظهرناه«.

وتابع اولسن »هناك أشياء 
ارتكبناه���ا ال نريد أن نفعلها 
مج���ددا بالطبع، وس���نتحدث 
إلى الالعبني في األيام املقبلة، 
كرة الق���دم لعبة األخطاء، لقد 
استفادوا وسجلوا هدفا وكان 
املزيد من  بإمكانهم تس���جيل 

األهداف«.
 من جهته، قال املدافع دانييل 
اغر الفائز بجائزة رجل املباراة 
ان املدرب ليس عليه أن يقول 
لالعبني انهم لم يلعبوا بشكل 
جيد، »فإننا نعرف ذلك بالفعل«. 

ل���ن يعبر إلى ال���دور الثاني. 
وأعرب عن سعادته بأداء فريقه 
برغم حتويل تأخره بهدف أمام 

الكاميرون إلى الفوز.
وقال »لقد ارتكبنا حتى اآلن 
العديد من األخطاء البدائية..ال 
ميكنني أن أسمح لالعبني بذلك، 
يجب أن نصحح ذلك، وبالتالي 
لم أكن سعيدا، بعض الالعبني 
لم يظهروا بشكل جيد ولكنهم 

كافحوا«.
 وأش���اد اولس���ن باملعركة 
البطولية في الدفاع واملجهود 
البدنى املضني من جانب فريقه. 
وقال »لقد أظهرنا الروح، لقد 

لنا فرص واضحة لكننا افتقدنا 
الى النجاح وأصبنا القائم«.

 وأضاف لوغوين انه ال ينوي 
أبدا االستقالة من منصبه: »لست 
نادما على أي شيء، فعلت ما 
بوس���عي خالل الفت���رة التي 
أمضيتها مع املنتخب. أنا حزين 
للشعب الكاميروني. وفي الوقت 

ذاته أحتمل مسؤوليتي«.

اولسن لتطوير األداء

من جانبه، أكد املدير الفني 
الدمناركي مارتن  للمنتخ���ب 
اولس���ن أن فريق���ه يتوجب 
عليه تطوي���ر أدائه، وإال فإنه 

املنتخ���ب في  الع���ادة بن���اء 
املستقبل«: »املشكلة عندنا اننا 
نتحدث غالبا عن اعادة البناء، 
لكننا ال نعرف ما يجب القيام 
به. يوجد فريق جيد، ش���بان 
جيدون، واآلن يجب العثور على 

خارطة طريق صحيحة«.
 من جهته، وصف لوغوين 
اخل���روج أيضا بان���ه »خيبة 
أمل كبرى« لكنه لم يخف انه 

»استمتع«
خالل فترة قيادته املنتخب 
الكاميروني رغم صعوبة مهمته. 
واعتب���ر ان فريق���ه افتقر الى 
الفعالية أمام املرمى: »سنحت 

اننا س���نقول كلمتن���ا في هذا 
املونديال، لكننا افتقدنا للنجاح، 
لقد خلقنا الكثير من الفرص، 
وكنا قادرين على كسب املباراة 

منذ الشوط األول«.
 وأض���اف إيت���و املت���وج 
بثالثية تاريخية مع انتر ميالن 
االيطالي في املوسم املنصرم: 
»يج���ب ان نحافظ على كرامة 
الش���عب الكاميرون���ي عندما 
ننهي املس���ابقة رغم صعوبة 
املوقف«، علما ان املباراة األخيرة 
لألسود ستجمعهم مع هولندا 
ي���وم اخلميس املقبل في كيب 

تاون.
 ورف���ض ايتو ال���ذي كان 
الى تكرار اجناز 1990  يسعى 
عندما تأهل���ت الكاميرون الى 
ربع النهائي، القاء تهمة اخلروج 
على أحد: »األخطاء حتصل حتى 
عندما تف���وز، حصلت أخطاء 
في املباراة األولى وفي الثانية 

أيضا«.
 ولم يذكر جنم برش���لونة 
األسباني س���ابقا، اسم املدرب 
الفرنس���ي بول لوغوين الذي 
انتقد كثيرا بعد خسارة اليابان، 
وتردد انه عانى خالفات كثيرة 

مع بعض الالعبني.
 وأع���رب ايت���و ع���ن أمله 
ان يتمكن مس���ؤولو االحتاد 
الكاميروني من »اس���تخالص 
العبر ومعرف���ة من كان جيدا 

اعت���رف قائ���د منتخ���ب 
ايتو بان  الكاميرون صامويل 
الدور األول، كان  اخلروج من 
»أكبر خيبة أمل« في مسيرته.

وقال ايتو بعد خسارة فريقه 
أمام الدمنارك 2-1 على ملعب 
»لوفت���وس فيرس���فيلد« في 
بريتوريا ضمن اجلولة الثانية 
من املجموعة اخلامسة: »انها 
أكبر خيبة أمل في مس���يرتي، 
خططت طوال املوس���م ألقدم 
مستوى جيدا في هذه النهائيات 
والذهاب إلى أبعد حد ممكن«.

املنتخب   وبذل���ك ضم���ن 
الهولن���دي تأهله ال���ى الدور 
الثاني للمرة السابعة من أصل 
9 مشاركات، وسجل نيكالس 
بندتنر )33( ودينيس روميدال 
)61( هدفي الدمنارك، وصامويل 

ايتو )10( هدف الكاميرون.
 واض���اف جنم »األس���ود 
ال���ذي أصبح  غير املروضة« 
أول منتخب يخرج رسميا من 

النهائيات احلالية:
»ستنتهي املغامرة بعد 5 أيام 
مع الكثير من األس���ف، لكنني 
قدمت كل ما في وس���عي، كل 
الطاق���ة املوجودة ف���ي قدمي 

وقلبي«.
وكانت الكاميرون قد خسرت 
ايضا مباراتها االولى امام اليابان 

.)1-0(
 وتابع ايتو بحسرة: »اعتقدنا 

حزن في ياوندي بعد خروج »األسود«
اجتاحت حالة من احلزن العاصمة الكاميرونية ياوندي، 
حيث فش���لت األسود غير املروضة في إثبات أحقيتها بهذا 

اللقب، وأصبحت أول منتخب يودع كأس العالم.
وعادت اجلموع إلى مساكنها قادمة من احلانات وساحات 
املشجعني التي انتشرت بها الشاشات العمالقة، في حالة من 

الصمت، بعد مشاهدة فريقهم يخسر أمام الدمنارك.
وبدأت املباراة بالكثير من األمل بني املش���جعني، بعد أن 
اعاد املدرب بول لوغوين، ألكس���ندر سونغ إلى التشكيلة 
مخلفا اعتقادا بني اجلماهير أن  العب خط وس���ط ارسنال 
اإلجنليزي سيقود الفريق نحو الفوز. وقال أحد املشجعني 
املتفائلني »س���نرى ما س���يفعله سونغ، س���يوقف جميع 

الهجمات الدمناركية، وس���يمدنا بالكرات التي نحتاجها«. 
وخرج املش���جعون إلى الش���وارع لالحتفال عندما سجل 
صامويل إيتو هدف السبق ، متوقعني فوزا عريضا بعد أن 
عرف مهاجمهم طريق الشباك. ولكن بدال من الركض فرحا، 
انهمرت الدموع عندما سجل املنتخب الدمناركي هدف التعادل 
بعد مرور نصف الساعة األولى، لتدب حالة من الصمت بني 
املشجعني، وتقتصر االصوات على ضجيج آلة »فوفوزيال« 

املنبعثة من الشاشات العمالقة.
وعندما تقدمت الدمنارك 2 � 1 وفشل املنتخب الكاميروني 
في اس���تغالل الفرص التي س���نحت له بدأت اجلماهير في 

شتم الالعبني.


