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 فرنسا وجنوب أفريقيا تعّوالن على »الروح الرياضية«

»الخوف من السقوط« شعار أوروغواي والمكسيك

»الديوك« عاودوا التدريب

الفرنسي  املنتخب  س���يحاول 
ونظيره اجلن���وب افريقي ان 
ينفضا عنهما خيبة اخلسارة في 
اجلولة الثانية في مباراة صعبة 
جدا على الطرفني من الناحية 
املعنوية الن االول يواجه مشاكل 
كثيرة في معسكره والثاني امام 
احتمال دخول التاريخ بطريقة 
سلبية، النه سيصبح اول بلد 
مضيف ي���ودع النهائيات من 

الدور االول.
الفرنسي  ويدخل املنتخب 
الى هذه املواجهة وهو متشرذم 
الصفوف متاما بعد طرد مهاجم 
تشلس���ي االجنليزي نيكوال 
انيلكا من الفريق بسبب اهانته 
املدرب رميون دومينيك بعبارات 
نابية جدا خالل استراحة شوطي 

مباراة املكسيك.
ومن���ذ وص���ول املنتخب 
الفرنس���ي لم يتصرف انيلكا 
بطريقة الئقة على ارض امللعب، 
فعلى الرغم من تعليمات املدرب 
بان يلعب اكثر في موقع متقدم، 
فان مهاجم تشلسي كان دائما 
يخرج بعيدا عن منطقة اجلزاء 
ويقوم ب���دور صانع االلعاب، 
الهجوم  ليت���رك مركز قل���ب 

شاغرا.
ولن تكون مهمتها اسهل امام 
جنوب افريقي���ا العازمة على 
اخلروج فائزة امام جماهيرها 
حتى وان لم تتأهل، وهي تريد 
الثأر من منتخب »الديوك« الذي 
كان حقق فوزا كبيرا على »باڤانا 
باڤانا« عام 1998 عندما استضاف 

النهائيات بنتيجة 3 � 0.

ان  املكسيك، لكننا لن نحاول 
نفرض شيئا ما، ال حاجة لذلك، 
لكن ذلك ال يعني اننا سنحاول 
ان نخرج بالتعادل، نريد الفوز 
الن ه���ذه النتيجة تضعنا في 
املقدمة ولن نضطر للنظر الى 

نتيجة املباراة االخرى«.

فرنسا تواجه جنوب أفريقيا 

الثانية،  وف���ي املواجه���ة 

هذا االمر )التعادل( فلن تكون 
غلطة املكسيك او اوروغواي، 
ولن تكون امل���رة االولى التي 
يحص���ل فيها هذا االم���ر. انا 
اس���ألكم )للصحافيني(، كيف 
ستقومون بشيء ما اذا لم تكن 
هناك حاجة للقيام به؟ طبعا، 
س���نحاول ان نفوز ولن نقوم 
باتفاق او شيء غير قانوني مع 
املكسيك. سنحاول الفوز على 

اهداف���ا، لم تتلق ش���باكنا اي 
هدف حتى االن وهذا امر مهم، 
اذ جنحنا في تكرار االمر امام 
املكسيك، فيعني ذلك اننا تأهلنا 
الى الدور الثاني واي شيء قد 

يحصل بعد ذلك«.
اما امل���درب تاباريز فاجاب 
ع���ن س���ؤال ح���ول اذا كانت 
املواجهة مع املكسيك ستكون 
وكأنها ودية، قائال »اذا حصل 

ان منتخب بالده سيبقى على 
االرض ول���ن يبالغ في تفاؤله 
ويتراخ���ى بعد ف���وزه الكبير 
على املنتخب املضيف بفضل 
ثنائية من الهداف املميز دييغو 
فورالن، مضيفا »نحن في وضع 
جيد، نح���ن هادئون، تفكيرنا 
منصب على املكس���يك وكيف 
سنس���يطر على الكرة، وخلق 
فرص للتسجيل واستثمارها 

غودين ال���ذي اعرب عن ثقته 
بان منتخبه »سيمزق« املكسيك 
اربا، مضيفا »ستكون املكسيك 
خصما صعبا كما حال جميع 
املنتخبات املش���اركة في كأس 
العالم. يلعبون بطريقة جيدة 
لكننا منلك االس���لحة لتدمير 
طريقة لعبهم ونحن نعلم كيف 

نؤذيهم«.
واكد مدافع ڤياريال االسباني 

او نيجيريا،  كوريا اجلنوبية 
فيما س���تتواجه املكسيك مع 
االرجنتني م���ا يصعب مهمتها 
كثيرا للوصول الى ربع النهائي 
للمرة الثالثة بعد 1970 و1986 

عندما استضافت النسختني.
لكن من »الناحية االعالمية« 
يبدو ان االوروغويانيني عازمون 
متاما على انهاء الدور االول بفوز 
وهو ما اك���ده مدافعهم دييغو 

سيكون مصير اوروغواي 
واملكس���يك في يديهما عندما 
يتواجهان الي���وم على ملعب 
»رويال بافوكنغ« في راستنبرغ، 
فيم���ا تعول فرنس���ا وجنوب 
افريقيا املضيفة على »الروح 
الرياضية« ملنافسيهما من اجل 
احلص���ول عل���ى فرصة تأهل 
احدهما الى الدور الثاني عندما 
يلتقي���ان بدورهما على ملعب 
»فري س���تايت ستاديوم« في 
بلومفونتني وذلك في اجلولة 
الثالثة االخيرة من منافسات 

املجموعة االولى.
في املباراة االولى، سيكون 
التع���ادل كافيا لك���ي يضمن 
االوروغويان���ي  املنتخب���ان 
واملكسيكي تأهلهما الى الدور 
الثاني الن كال منهما ميلك اربع 
نق���اط، مقابل نقط���ة لكل من 
فرنسا وجنوب افريقيا، اال ان 
الطرفني سيسعيان للفوز من 
اجل جتنب مواجهة محتملة جدا 
في الدور الثاني مع االرجنتني 
متصدرة املجموعة الثانية، وهو 
االمر الذي سيفتح املجال امام 
منافسيهما لالبقاء على »حلم« 
التأهل الذي سيكون اقرب الى 
الفرنسيني )ناقص هدفني( في 
حال فوزهم على البلد املضيف 
)ناقص 3 اهداف( بفارق ثالثة 
اهداف، شرط فوز االوروغواي 
)زائد 3 اهداف( على املكسيك 

)زائد 2( بفارق هدفني.
وهناك مخاوف من ان يلجأ 
املنتخبان الى سياسة احملافظة 
على الوضع القائم وكل مباراة 
مبباراتها من اجل ان يضمنا معا 
تأهلهما الى الدور الثاني دون 
املنافس  الى هوية  ان يتطلعا 
في الدور املقبل، وهذا »املخطط« 
ليس بالغريب عن كأس العالم 
فقد اختبرته اجلزائر عام 1982 
عندما اقصي���ت من النهائيات 
النتيجة »املدبرة« بني  بسبب 
املانيا الغربية والنمس���ا التي 
خس���رت امام »حليفتها« 0 � 1 
وذلك كان كافيا لتأهل االثنني 
معا الى الدور الثاني وخروج 

املنتخب االفريقي.
وفي ح���ال حتقق هذا االمر 
ستنهي االوروغواي الدور االول 
في الصدارة بفارق االهداف عن 
املكسيك، ما يعني ان طريقها 
للتأهل الى ربع النهائي للمرة 
االولى منذ 1970 سيكون اسهل 
او  اليونان  النه���ا س���تواجه 

عاود العبو املنتخب الفرنسي 
أم��س ف��ي كنيس��نا تدريباتهم 
الروتيني��ة في الي��وم التالي من 
االضراب احتجاجا على استبعاد 
زميلهم نيكوال انيلكا من صفوف 

املنتخب.
وشوهد الالعبون يتدربون في 
امللعب، في حني كان املدرب رميون 

دومينيك يتحدث الى مساعديه.
وكان العبو املنتخب الفرنسي 
ق��د رفضوا التدريب امس االول 
احتجاجا على اس��تبعاد زميلهم 
انيل��كا م��ن صف��وف املنتخب 
لتوجيهه عبارات نابية الى مدربه 
بني ش��وطي املباراة بني فرنسا 

واملكسيك.

ستيڤن بينار أمل جنوب أفريقيا

ريبيري يبحث عن »الخائن«
قال العب خط الوس����ط الفرنس����ي فرانك ريبيري إن دموعه 
انهمرت عن����د إقصاء زميله المهاجم نيك����وال أنيلكا من صفوف 
المنتخب الفرنسي، وأن البحث جار اآلن عن »الخائن« الذي سرب 

تفاصيل المشادة بين الالعب والمدرب لوسائل اإلعالم.
وصرح ريبيري للتلفزيون الفرنس����ي، في أول حوار له منذ 
بداية كأس العالم 2010 الحالية بجنوب أفريقيا »الخائن أفش����ى 

السر.. لن نهدأ حتى نعرف من هو«.
وقال ريبيري »اآلن، في الوقت الذي نستعد فيه لمباراة مهمة 
أمام جنوب أفريقيا، الجميع يضربوننا« مشيرا إلى أن جميع العبي 
المنتخب الفرنسي كانوا يريدون بقاء أنيلكا. وقال ريبيري »إنه 
)أنيلكا( يشعر بخيبة أمل كبيرة ألنه يعشق المنتخب الوطني«. 
وأضاف ريبيري: إن أنيلكا لم يوجه ش����تائم لدومينيك بوالدته، 
مثلما نس����ب له من قبل صحيفة ليكيب، وإن مثل هذه الخالفات 
تحدث في جميع المنتخب����ات. وصرح أنيلكا لصحيفة »فرانس 
سوار« في وقت سابق بأنه لم يتلفظ بتلك الكلمات النابية التي 

نسبت إليه، رغم أنه اعترف بأنه دخل في جدل مع دومينيك.
 وقال ريبي����ري »لقد غضبت أيضا من المدرب، لكن ما يحدث 
 ف����ي غرف����ة خل����ع المالب����س الب����د أن يظ����ل ف����ي غرف����ة خلع 

المالبس«.

أنيلكا عاد إلى لندن
عاد مهاجم تشلسي االجنليزي 
نيكوال انيلكا الى لندن أمس بعد 
اس��تبعاده من تش��كيلة منتخب 
فرنس��ا لش��تمه املدرب رميون 
دومينيك في املباراة ضد املكسيك 

اخلميس املاضي.
 وكان االحتاد الفرنسي لكرة 
القدم استبعد انيلكا من التشكيلة 
بعد ان نشرت صحيفة »ليكيب« 
املهاجم  الفرنسية شتائم وجهها 
الفرنسي الى مدربه بني شوطي 
املب��اراة مع املكس��يك اخلميس 
املاضي والتي انتهت بفوز االخيرة 

.0-2
وتطور املوق��ف في املنتخب 
الفرنسي بعد ان رفض الالعبون 
التدريب امس االول احتجاجا على 

)أ.ف.پ(الفرنسي نيكوال أنيلكا لدى وصوله إلى مطار هيثرو في لندنقرار االحتاد باستبعاد زميلهم.

)أ.ف.پ(املدرب رميون دومينيك يقود تدريب املنتخب الفرنسي بعد اضراب الالعبني احتجاجا على ابعاد نيكوال أنيلكا


