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كابيللو يجتمع بالعبيه اإلنجليز غاضبون.. وروني يعتذر
وتيري يعترف بالتوتر

انتقد البرتغالي ديكو التكتيك والتبديالت التي اجراها مدربه 
كارلوس 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 الرس����مي لالحتاد البرتغالي قائال ان املوقف الذي 
صدر عنه س����ابقا وقال فيه »االمر الغريب هو انه نقلني الى 
اجلناح االمين. انا لست جناحا. لم نكن نلعب بطريقة رائعة. 
التبدي����الت لم تكن جيدة لكن املدرب هو من يتخذ القرارات«، 

جاء »في حماوة اللحظة«.
وفي البيان الذي اصدره على موقع االحتاد البرتغالي قال 
ديكو انه كان غاضبا عندما اطلق هذه التصريحات: »اريد ان 
يكون االمر جليا، لم اواجه اي مشكلة مع املدرب ولم يكن لدي 
اي نية في التش����كيك في قيادة كارل����وس كيروش والقرارات 

التي يتخذها«.

اعتبر مدرب منتخب البرتغال كارلوس كيروش انه يتعني على 
فريقه ان يكون اكثر قتالية اذا اراد حسم املباريات في مصلحته وذلك 

بعد تعادله السلبي املخيب مع ساحل العاج في اجلولة االولى.
وقال كيروش »يتوجب علينا ان نقوم مبخاطرة اكبر في مباراتنا 

املقبلة وهذا االمر ينطبق ايضا على كوريا الشمالية«.

قال النجم الكوري الشمالي يونغ تاي سي الذي ميتاز بسرعة 
هائلة وبتس���ديدات قوية »اريد ان العب بطريقة افضل مما قدمت 
امام البرازيل والتسجيل في مرمى البرتغال.البرتغال منتخب قوي 

مثل البرازيل وسيكون االمر صعبا لكننا سنحاول«.

أكد االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أنه س���يراجع اإلجراءات األمنية في 
البطولة بعدما متكن مشجع اجنليزي غاضب من الوصول إلى غرفة تغيير 
مالبس الالعبني اجلمعة املاضي عقب تعادل إجنلترا مع اجلزائر سلبيا ضمن 
منافسات املجموعة الثالثة باملونديال. وصرح نيكوالس مينجوت، املتحدث 
الرسمي لفيفا في مؤمتر صحافي، قائال إن االختراق األمني الذي وقع اجلمعة 
»ليس مقبوال على اإلطالق«، مؤكدا أن فيفا واللجنة املنظمة والشرطة اجلنوب 
افريقي���ة يحققون في هذه الواقعة. م���ن جانبه، أكد جيرمني كريغ، املتحدث 
الرسمي باسم اللجنة املنظمة، أن املشجع الغاضب لم يشكل أي تهديد بدني 
على أي من الالعبني. وذكرت تقارير إعالمية في إجنلترا أن املشجع الغاضب 
ق���ام مبواجهة النجم ديڤيد بيكام، املوجود حالي���ا مع منتخب إجنلترا رغم 
إصابته وغيابه عن قائمة الفريق، قبل أن يبعده مراقبو الستاد عقب املباراة 
التي جرت بكيب تاون. في غضون ذلك، قدم مهاجم اجنلترا واين روني اعتذارا 
للجماهي���ر اإلجنليزية عن انفعاله اجلمعة املاضي أمام كاميرات التلفزيون. 
وقال املهاجم في بيان أصدره االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم »أش���عر بشغف 
كبير جتاه املنتخب اإلجنليزي كأي مشجع آخر. في الليلة املاضية قلت أشياء 
خرجت من رحم اللحظة ونبعت من الشعور باإلحباط، سواء بسبب أدائنا أو 
بسبب النتيجة«. ومع شعوره باالنزعاج بعد التعادل السلبي أمام اجلزائر، 
توج���ه روني صوب كاميرات التليفزيون وص���رخ: »أمر لطيف أن تتعرض 
لصافرات االستهجان من جانب جماهيرك. منتهى الوفاء«. وقال روني »األمر 
األهم اآلن هو التكاتف والعمل بإيجابية واالستعداد ملباراة األربعاء. ومن أجل 
ذل���ك، يحتاج الالعبون إلى دعم اجلماهير أكثر من أي وقت مضى«. وأضاف 
»م���ن ناحيتي أعتذر إذا ما كنت قد أهنت أحدا مبا فعلته بعد نهاية املباراة«. 
وقام���ت مجموعة من اجلماهير اإلجنليزية مبهاجمة الالعبني لدى مغادرتهم 

أرض ملعب »غرين بوينت« مبدينة كيب تاون.

اجرى املنتخب اإلجنليزي مباحثات أزمة امس س���عيا لتصفية 
األج���واء قبل املباراة املصيرية أمام س���لوڤينيا في ختام املجموعة 

الثالثة.
واعترف املدافع جون تيري بوجود تيار مرتفع من التوتر داخل 
معس���كر الفريق اإلجنليزي ولكنه نف���ى التقارير التي تتحدث عن 

حدوث مترد.
وقال تيري »إذا ش���عرنا بأن هناك شيئا يجب القيام به، فخالل 
اجتماع سنتحدث عن األشياء التي سارت بشكل خاطئ، إذا شعرنا 
بأن هناك مشكلة فليس هناك شيء لنخفيه، حتى إذا كنت على خالف 

مع مدرب أو أن هذا األمر سيغضبه«.
وتوقع تيري ان يكون االجتماع عاصفا، قياسا مبا حدث لزميله 
في تشلس���ي نيكوالس انيلكا، الذي استبعد من املنتخب الفرنسي 

بعد نشوب خالف مع املدرب رميون دومينيك.
وقال »لقد شاهدت نيكو يعود الي بالده لإلعراب عن رأيه بصوت 

عال، ورمبا سيعود بعضنا إلى البالد عقب محادثات الليلة«.
ولكن القائد السابق للمنتخب اإلجنليزي نفى وجود حالة مترد 
داخل املعسكر اإلجنليزي »لن أجلس هنا واستجوب املدرب، جميعنا 

نساند املدرب«.
وتابع »لديه طريقته وفلسفته ويطبقهما في املعسكر، ال ينبغي 
أن نبحث عن أعذار النتقاد امل���درب، علينا ان نحافظ علي وحدتنا 

وان نحاول حتقيق الفوز«.

زياني يغيب
عن تدريب الجزائر 

 غاب ك���رمي زياني امس عن 
تدريب���ات املنتخ���ب اجلزائري 
لليوم الثاني على التوالي، على 
خلفي���ة اإلصاب���ة التي تعرض 
لها في املباراة التي تعادل فيها 
منتخب بالده مع اجنلترا سلبيا 
اجلمعة املاضي في املرحلة الثانية 

من املجموعة الثالثة.
وكان زياني قد اس���تبدل في 
الدقيقة 80 بزميله جمال مصباح، 
غير ان���ه ذكر في تصريح عقب 
املباراة انه يعاني من شد عضلي 
بسيط. وبخالف زياني، انضم 
كرمي مطمور وف���ؤاد قادير إلى 
التدريبات اجلماعية بعدما غابا 
عن التدري���ب اول من أمس، أما 
عبدالقادر غزال فاندمج مجددا مع 
املجموعة بعد أن خضع جللسة 

عالج مع احملضر البدني.

إيقاف كيويل
مباراة واحدة

قررت اللجنة التأديبية التابعة 
لالحتاد الدولي لك����رة القدم بعد 
اجتماعها صباح امس أن الالعب 
األسترالي هاري كيويل قد خالف 
الفقرة 1.ب من املادة 48 من قانون 
»فيفا« التأديبي بحرمانه الفريق 
املنافس من فرصة لتسجيل هدف 
محقق خالل مباراة غانا وأستراليا 
أمس االول. وبناء على ذلك مت إيقاف 
هاري كيويل ملباراة واحدة. وينفذ 
هذا اإليقاف في مباراة أس����تراليا 
وصربيا التي ستقام بعد غد. وكان 
كيويل قد طرد في مباراة منتخب 
بالده بعد أن منع هدفا محققا لصالح 
غانا وهو واقف على خط املرمى 
ليقوم احلك����م االيطالي روبيرتو 

روسيتي بطرده مباشرة.

النجم اإلجنليزي واين روني انتقد ثم اعتذر                   )أ.ف.پ(

حتد وندية بني مهاجمي كوريا الشمالية يونغ تاي سي والبرتغال كريستيانو رونالدو                      )أ.پ(

 البرتغال وكوريا الشمالية في مواجهة بذكريات 1966
 يتجدد املوعد بني منتخبي البرتغال وكوريا 
الشمالية عندما يلتقيان اليوم على ملعب »غرين 
بوينت« في مدينة كيب تاون في اجلولة الثانية 
من منافس����ات املجموعة السابعة، وذلك بعد 44 
عاما من لقائهما التاريخ����ي في كأس العالم عام 

1966 في اجنلترا.
وتقدم املنتخب الكوري الشمالي الذي كان فجر 
مفاج����أة من العيار الثقيل في الدور األول بفوزه 
على ايطاليا بهدف نظيف، على البرتغال بقيادة 
النجم االس����طورة اوزيبيو 3-0، قبل ان يلعب 
األخير دور املنقذ ويقود منتخب بالده الى الفوز 

5-3 بتسجيله 4 أهداف.
وقدم املنتخب الكوري الشمالي الذي يفرض 
س����رية تامة على تدريبات����ه، عرضا رجوليا في 
مواجهة البرازيل وخسر بصعوبة أمامها 1-2، وال 
شك بأنه في حاجة الى اتباع اخلطة ذاتها لوقف 

كريستيانو رونالدو وزمالئه.
والفارق كبير بني املنتخبني، فالبرتغال يحتل 
املركز الثالث في التصنيف العاملي، مقابل املركز 
105 لكوريا الشمالية. لكن بطولة العالم احلالية 
أثبت����ت انه ال كبير في عالم ك����رة القدم، وان اي 
منتخب مهما عال شأنه ميكن ان يسقط أمام منتخب 
مغمور، وهذا ما حصل مع اسبانيا بطلة أوروبا 
واملرش����حة بقوة للتتويج باللقب العاملي للمرة 
األولى والتي سقطت أمام سويسرا 0-1 في مستهل 

مشوارها.
وتعتمد كوريا الش����مالية على مهاجمها يونغ 
تاي-سي الذي يلعب في صفوف كاواساكي فرونتال 
اليابان����ي الذي يلقب ب� »روني اس����يا« وقد أبلى 
بالء حسنا مبفرده في مواجهة الدفاع البرازيلي 

القوي.
وعلى اثر املباراة األولى ضد س����احل العاج، 
ذكرت تقارير أن العالقة متوترة بني صانع العاب 
املنتخب ديكو وامل����درب كارلوس كيروش الذي 

سيغيب عن املباراة اليوم.
ولن يكون أمام رونالدو مجال لالكتفاء بالتذمر 
عندما يواجه املنتخب الكوري الشمالي ألن اخلطأ 
ممنوع على البرتغاليني، خصوصا انهم سيواجهون 
البرازيل في اجلولة األخيرة. يذكر ان ديكو غاب 

عن التمارين بداعي اصابة طفيفة تعرض لها.

لو كان حافي القدمين لسجل هدفًا
بسبب »س���ذاجة« العبيه خرج املنتخب الكاميروني من 
كأس العالم بعدما ارتكبوا اخطاء ال يرتكبها االطفال الفقراء 
في مالعب العاصمة ياوندي، ولو كان املهاجم الطويل الضخم 
اشيل اميانا حافي القدمني لكان بإمكانه ان يسجل هدفا على 
االقل من الكرات التي سقطت امامه وفي مواقع مثالية للتهديف 

فما بالكم وهو يرتدي حذاء من النوع الثمني؟!
اما املدافع االيس���ر نيكوال نكولو فهو مث���ل الذي اراد ان 
يكون كرميا فذبح نفس���ه فترك املهاجم الدمناركي روميدال 
يراوغ���ه او لنكن اكثر دقة س���مح له بامل���رور من امامه بكل 
س���ذاجة ليسدد في مرمى حارسه هدفا، ولوال احلياء لركض 
نيك���وال الى اجلماهير فرحا بالهدف، ونتفق مع من يقول ان 
كرة القدم اخطاء من يستثمرها جيدا يخرج فائزا ولكن خطأ 
عن آخر يختلف، فاملهاجم يضيع فرصة، اثنتني، ثالثا ولكن 
مثل فرص اشيل اميانا ال تضيع، فرص »طازجة« غير مجمدة 
فكان يسدد الكرة وفق نظرية قدمية كانت سائدة في مالعبنا 
الترابية ونحن صغار وه���ي من يرفع الكرة الى االعلى فهو 
االقوى، ولم تقتصر سذاجة افراد الكاميرون على اميانا ونكولو 
فأصابت ايضا قائد الفريق صامويل ايتو الذي يريد خداعنا 

بأنه مراوغ ماهر ونحن نعلم انه ال يتقن هذه األلعاب.
ما كانت الدمنارك لتفوز لوال االخطاء املتكررة من خصمه، 
وهي عادة املنتخبات االفريقية »الغامقة« فالالعب يتسبب في 
ركلة جزاء وكأن احلكم ال ميلك صافرة، وآخر ميرر انفرادا رائعا 
ولكن على مرمى حارسه، ومهاجم يسجل هدفا من زاوية مغلقة 
متاما، فيما هو نفسه يسدد الكرة اسفل القائم واملرمى مفتوح 
على مصراعيه، فالكرة في نظرهم قوة وسرعة وعضالت، وهي 
بالطبع عوامل مطلوبة لكنها ال تؤدي الى الفوز ان لم توظف 

الى جانب احليلة والذكاء وحسن التصرف.
من سوء الطالع ان تغيب مصر بطلة افريقيا ويتواجد في 
املونديال فرق اضع���ف منها مثل الكاميرون ونيجيريا، ولو 
حصل عماد متعب او محمد زي���دان او محمد ابوتريكة على 
الفرص التي حصل عليها الكاميروني اشيل اميانا لكان احدهم 

هداف املجموعة حتى اآلن.
ناصر العنزي
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