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ساركوزي يطالب بالتحقيق في أسباب مشاكل المنتخب الفرنسي

الفرنس����ية  الكرة  مع مرور 
حالي����ا بأس����وأ حلظاتها على 
م����دار تاريخه����ا، ص����رح أحد 
مستش����اري الرئيس الفرنسي 
نيك����وال س����اركوزي لصحيفة 
الفرنسية امس  »لو باريزيان« 
بان الرئيس طالب بالتحقيق في 
أسباب تضخم مشاكل املنتخب 

الفرنسي في كأس العالم.
أن  املستش����ار  وأوض����ح 
س����اركوزي يريد »استخالص 
نتائج من هذا الفش����ل«، مشيرا 
إلى ضرورة »محاس����بة جميع 

املسؤولني في هذه املشكلة«.

واستيقظت فرنسا امس على 
بقايا الصدمة التي تعرضت لها 
اول من أمس، عندما رفض العبو 
املنتخب الفرنسي املشاركة في 
التدريبات الرسمية اعتراضا على 
استبعاد زميلهم جنم تشلسي 
اإلجنليزي نيكوال أنيلكا من كأس 
العالم، بعدما شتم املدرب رميون 

دومينيك.
ف����ي الوقت نفس����ه، واصل 
التلفزيون الفرنسي عرض لقطات 
مصورة للمشادة التي نشبت بني 
قائد منتخب »الديوك« باتريس 
البدني روبرت  إيفرا واملم����رن 

دوفيرن حول مترد الالعبني.
وم����ع تبقي مب����اراة واحدة 
لفرنس����ا في الدور االول تلتقي 
خاللها مع منتخب جنوب أفريقيا 
اليوم، ووجود أمل ضعيف لديها 
ف����ي التأهل الى ال����دور الثاني، 
الرياضة  فقد صرحت وزي����رة 
الفرنسية روزيلني باشيلو للقناة 
األولى بالتلفزيون الفرنسي بأن 
ساركوزي طلب منها البقاء في 
إعادة  أفريقيا ومحاولة  جنوب 

النظام إلى معسكر املنتخب.
أنها  الوزي����رة  وأوضح����ت 
عق����دت »اجتماع����ا طارئا« مع 

إيفرا ودومينيك ورئيس االحتاد 
الفرنسي لكرة القدم جان بيير 
إسكاليه، وطالبت جميع األطراف 

بإبداء »املسؤولية والكرامة«.
من ناحية أخ����رى، تواصل 
الغض����ب تصاعدها في  موجة 
فرنس����ا مع حتول كأس العالم 
إلى قضية دولة بالنسبة للشعب 
الفرنس����ي. ووصف املش����رع 
احملافظ جان فرانس����وا المور، 
الس����ابق وأحد  الرياضة  وزير 
أبطال املبارزة األوملبيني، سلوك 
الالعبني الفرنسيني بأنه »درامي 

ومثير للشفقة«.

وقال لصحيفة »لو باريزيان«: 
»لم يعد أحد يشرف أو يدافع عن 
قميص املنتخب الفرنسي اآلن، 

إنها صدمة كبيرة حقا«.
وطالبت السياس����ية مارين 
لوب����ني عضو ح����زب »اجلبهة 
اليميني املتش����دد  الوطني����ة« 
باستقالة باشيلو بعد »اإلهانة 
الت����ي تعرضت لها  الدولي����ة« 
فرنسا.بينما قال وزير اخلارجية 
الفرنسي برنار كوشنير للقناة 
األولى في التلفزيون الفرنسي: 
»إنه رسم ساخر لفرنسا، مسلسل 

مروع ال ينتهي«.

وزيرة الرياضة تدعو إلبداء »المسؤولية والكرامة« وكوشنير يرى أنه رسم ساخر

املشاكل في املنتخب الفرنسي استقطبت اهتمام وسائل اإلعالم                       )أ.ف.پ(

صحف فرنسا: مجموعة من األطفال جلبوا العار

زيدان ينفي ضلوعه في التمرد 
رغ���م أن الوف���اق لم يجمعه ق���ط برميون 
دومينيك، نفى زين الدين زيدان أمس مشاركته 

في مترد العبي فرنسا على مديرهم الفني.
ونفى زيدان أي تدخل له في اخلطط الفنية 
لفريق »الديوك«، أو أي اتصال له بالعبي املنتخب 

الفرنسي احلاليني. 
وقال جنم الكرة السابق في مؤمتر صحافي 
مبدينة جوهانس���برغ »سواء اآلن وأنا خارج 
الفريق أو عندما كنت قائده، وأنا أحترم كلمة 
املدير الفني. لم أدل قط برأي عمن يجب ومن 
ال يج���وز أن يلعب واآلن م���ا أزال أفكر بنفس 
الطريقة. ال أدري كيف ميك���ن التفكير بأنني 
قد أتصل بالالعبني ك���ي أخبرهم كيف عليهم 

أن يلعبوا«.
الفرنسية  وأفادت صحيفة »ليبيراسيون« 
بأن العب ريال مدريد الس���ابق قد اجتمع مع 
بعض العبي فرنسا كي يطالبهم بأن يقترحوا 

على دومينيك تعديال خططيا قبل املباراة التي 
خسرها الفريق أمام املكسيك 2-0.

واعترف زيدان بأنه لم يجمعه »وفاق« قط 
بدومينيك، وتكهن بأنه بوصول لوران بالن إلى 
مقعد املدير الفني ملنتخب »الديوك« سيتغير 

كل ما يحدث داخل الفريق حاليا.
وزادت ح���دة األزمة الكروي���ة للفريق مع 

املشكالت الداخلية بني الالعبني ودومينيك.
وأوض���ح زيدان »لم يجمعن���ي الوفاق قط 
بدومينيك، لكنني لم تكن لي مشكالت معه في 

الوقت املناسب«.
وقال زيدان الذي قاد فرنسا نحو الفوز بكأس 
العالم ع���ام 1998 »إنني حزين ملا يحدث. على 
املستوى الشخصي ال أتفق مع ما حدث النيلكا. 
ولك���ن ليس فيما يتعلق مب���ا قال أو فعل، بل 
إلذاعة تفاصيل األمر. األمور التي حتدث داخل 

غرف الالعبني يجب أن تبقى هناك«.

شنت الصحف الفرنسية الصادرة امس هجوما 
الذعا على العبي املنتخب الفرنسي بعد رفضهم 
التدريب امس األول احتجاجا على اس���تبعاد 
زميله���م نيكوال انيلكا واعتب���رت ان منتخب 

»الديوك« جلب العار لفرنسا بأسرها.
واصدر العبو املنتخب الفرنسي بيانا امس 
األول تاله املدرب رميون دومينيك اعلنوا فيه 
رفضهم التدريب بعد طرد انيلكا من قبل احتاد 

اللعبة.
واذا ظن الالعبون انهم سيكسبون تعاطفا 
اعالميا بعد رفضهم التدريب بسبب طرد انيلكا، 
فان عناوين الصحف اظهرت انهما كانوا مخطئني 

متاما.
وجاء في تعلي���ق صحيفة لو باريزيان ان 
»املنتخب الفرنس���ي جلب العار لنا جميعا«، 
وكتبت عبارة »مترد« على صدر صفحتها االولى 
فوق صورة لالعبي املنتخب حيث كان من املقرر 

ان يجري احلصة التدريبية في كنيسنا.
واوردت الصحيف���ة وفقا ملعلومات خاصة 
به���ا ان عددا من الالعبني ل���م يؤيدوا مقاطعة 
التدريب التي قادها الالعبون الكبار وليام غاالس 
وفل���وران مالودا واريك ابيدال، واش���ارت الى 
ان بعض الالعب���ني االخرين »نفذوا االمر مثل 
الغن���م« او »النه لم يكن لديهم اي خيار آخر« 

حتت ضغط زمالئهم.
وتابعت الصحيفة »في كل يوم، يقوم املنتخب 
الفرنسي بتصرفات غير مقبولة، باالمس والظهار 
دعمهم لنيكوال انيلكا املطرود من املنتخب في 
اليوم الذي س���بقه اعلن���وا مقاطعة التدريب، 

هذه املجموعة من االطفال املدللة يس���مح لها 
من قبل املسؤولني عنهم بفعل ما يريدون، من 
دون حدود او شعور باملسؤولية قبيل املباراة 

مع جنوب افريقيا«.
رميون دومينيك ال���ذي احتفظ به االحتاد 
الفرنسي مدربا في النهائيات رغم دعوات اجلميع 
الس���تبداله نال نصيبه ايضا من االنتقادات، 
فاعتبرت الصحيف���ة ذاتها »هل كان الالعبون 
سيتجرأون على التصرف بهذه الطريفة بوجود 
مدرب كبير مثل االيطالي فابيو كابيلو )اجنلترا( 
ومارتشيلو ليبي )ايطاليا( او االملاني اومتار 

هيتسفيلد )سويسرا(؟«.
يذكر ان االحتاد الفرنسي تعاقد مع املدرب 
لوران بالن لتولي مهمة االشراف على املنتخب 

بعد مونديال جنوب افريقيا.
حتى ان الصحيفة ساوت بني ما حصل على 
ارض امللعب في التدريب وبني واحدة من اقسى 
الهزائم املؤملة لفرنس���ا التي تسببت في نهاية 
العصر الذهبي لنابليون االول وقالت في هذا 
الصدد »التمرد في كنيسنا سيبقى في الذاكرة 

دائما كواترلو الكرة الفرنسية«.
صحيفة »ليكيب« التي فجرت املشكلة الى 
العلن بنشرها الشتائم التي توجه بها انيلكا الى 
دومينيك، كانت قاسية جدا على قائد املنتخب 
باتريك ايفرا بقيادة التمرد بقولها »باتريك ايفرا 
اظهر بشكل قاطع انه اساء فهم دور القائد من 
كون���ه زعيما لعصاب���ة«، مضيفة »ليس لديه 
القدرة وال الكاريزما وال الصفات حلمل شارة 

القائد«.

هيستفيلد يساند 
قرار إبعاد أنيلكا

غانا تنفي طرد مونتاري 
لشتمه المدرب

 الحكم اإلسباني يدافع 
عن قرار طرد كلوزه

ساند األملاني اومتار هيستفيلد املدير الفني للمنتخب 
السويسري قرار احتاد الكرة الفرنسي بإرسال املهاجم 
نيكوالس انيلكا إلى بالده بعد أن سب مدربه رميون 

دومينيك وبعدها رفض تقدمي اعتذاره.
وأكد هيس����تفيلد )61 عاما( الذي يقود املنتخب 
السويسري خالل كأس العالم، أنه كان سيتخذ القرار 
نفسه لو حدث معه أمر مماثل. وقال »إذا حدث شيء 
مثل هذا فس����أقول وداعا، املدربون والالعبون دائما 
يج����ب أن يكونوا على نفس املس����ار«. وجاء تعليق 
هيستفيلد متباينا مع حديث جون تيري زميل أنيلكا 
في تشيلس����ي، والذي قال لشبكة سكاي سبورتس 
»نيكوال رجل رائع حقا، قبل أن يأتي إلى تشلسي كان 
هناك الكثير من الكالم السلبي ينشر حوله، ولكنك لن 
جتد من هو أفضل منه في عالم كرة القدم«. وأضاف 
»إنه شخص هادئ متاما ويلعب كرة القدم منذ زمن 

بعيد، إنه قرار خاطئ متاما«.

نف����ت غانا عزم املدير الفن����ي ملنتخبها، الصربي 
ميلوفان راييفاتش، طرد العب الوسط سولي مونتاري 
من املنتخب بعد أن قام بشتمه. وقال راندي أبي املتحدث 
باسم املنتخب لوكالة األنباء األملانية »ليست صحيحة« 
في إشارة إلى تلك الشائعات. وأكد أن مونتاري تدرب 
امس كاملعتاد مع زمالئه مبقر املعسكر الغاني. وقالت 
صحيفة »كيكر« األملانية عبر نسختها اإللكترونية، ان 
راييفاتش ورئيس االحتاد الغاني لكرة القدم كويسي 
نيانتاكي اتفقا على استبعاد العب إنتر ميالن اإليطالي. 
ووفقا ألحد املواقع الغانية فإن مونتاري قام بشتم 

راييفاتش وعدد من زمالئه.

أكد احلكم االسباني ألبرتو أونديانو عدم »وقوع 
أخطاء« مؤثرة خالل إدارته مباراة منتخبي صربيا 
وأملانيا. وقال احلكم االسباني امس في تصريح لوكالة 
األنباء األملانية، بعد اجلدل الذي أثير في أملانيا عقب 
خس����ارة »املاكينات« أمام صربيا 0-1، وخوضه 55 
دقيقة من املب����اراة ب� 10 العبني، بع����د طرد املهاجم 
ميروسالف كلوزه لإلنذار الثاني: »ليس علي االعتذار. 
رأيت املباراة في التلفاز عقب انتهائها، وال أعتقد أن 
هناك ما أالم عليه«. وش����دد أونديانو على أنه شعر 
»برضا كبير« عما حتقق، رغم أنه لم يرغب في الدخول 
ف����ي نقاش حول عمله: »فيفا ال يحب أن نتحدث عن 

عملنا، وأفضل ترك األمر كذلك«.

هيربرت: إنها أفضل نتيجة لفريق يجب أال يكون متواجدًا في المونديال!
اعتبر مدرب نيوزيلندا ريكي هيربرت 
ان التعادل الذي حققه منتخبه امام ايطاليا 
حاملة اللقب )1-1( يعتبر افضل نتيجة 
يحققها »اول وايتس« في تاريخه. وقال 
هيربرت »انها نتيجة ال تصدق، انها أهم 
من اي شيء حققناه في السابق امام فريق 
من عيار منافسنا. كل شيء ممكن ونحن 
نحقق نتيجة جيدة بالنسبة لفريق يجب 
أال يكون متواجدا في كأس العالم«. ومتلك 
نيوزيلندا فرصة ثمينة للتأهل الى الدور 
الثاني في حال فوزه���ا على الپاراغواي 
متصدرة املجموعة )4 نقاط( في اجلولة 
االخيرة، علما بأن املنتخب االوقياني كان 
قد حصل على اول نقطة على اإلطالق بعد 
تعادله مع س���لوڤاكيا )1-1( في اجلولة 

السابقة.
أما مدرب ايطاليا مارتشيلو ليپي فاعتبر 
ان فريقه افتقد ال���ى النوعية في طريقة 
لعب���ه، مضيفا »دفعن���ا الثمن وكنا غير 
محظوظني، النتيجة 1-1 وبالتالي علينا 
ان نقدم افضل ما لدين���ا للفوز باملباراة 
املقبلة ألننا ال نري���د العودة الى وطننا 
باكرا. نحن في وضع صعب لكننا ال نشعر 
بالذع���ر. علينا ان نفوز مبباراتنا املقبلة 
واعتقد انه بإمكاننا التأهل الى الدور املقبل 

حتى وان تعادلنا«.
وستتأهل ايطاليا الى الدور الثاني في 
حال فوزها على س���لوڤاكيا في اجلولة 
االخيرة وتعادل او خسارة نيوزيلندا امام 

الپاراغواي، كما ان تعادل أبطال العالم في 
مباراتهم االخيرة سيكون كافيا لتأهلهم 
في حال خسارة »اول وايتس«. واضاف 
ليپي »لم يفتقر الالعبون الى االرادة، كنا 
قريبني في كثير من األحيان من تسجيل 
الهدف، لكن النتيجة ليس���ت كافية نظرا 
الى الس���يطرة الت���ي فرضناها. حصلت 
اش���ياء جيدة في الشوط الثاني لكننا لم 

نستغلها«.
وفي معرض رده على سؤال حول اذا 
كان متخوفا م���ن توديع كأس العالم من 
الدور االول، اجاب ليپي »انا اعمل في كرة 
القدم مند 35 او 40 عاما. فزت باأللقاب، 
خصوصا دوري ابطال اوروبا...نحن اآلن 
في وضع صعب لكننا ال نش���عر بالذعر. 
هناك خيبة، خيبة كبيرة لالعبني، لكن علينا 
ان نفوز باملباراة املقبلة، وحتى بإمكاننا 
التأهل بثالثة تعادالت كما حصل عام 1982 

)توجت ايطاليا بعدها باللقب(«.
أما القائد فابيو كاناڤارو الذي خاض 
اليوم مباراته رقم 17 في النهائيات ليعادل 
رقم احلارس دينو زوف، فقال »من املمكن 
ان يكون الهدف الذي سجلته نيوزيلندا 
جاء من تس���لل، نشعر بالكثير من الندم 
الن منافسينا لم يقتربوا ابدا من منطقتنا، 
حصلوا على فرصتني وحسب، حاول الفريق 
ان ينتفض لكن لم يكن األمر سهال ألنهم 
كانوا جميعا في منطقة جزائهم. لكننا لن 

نستسلم، نحن هنا من اجل الفوز«.

ليپي: »اآلزوري« في وضع صعب.. دفعنا الثمن وكنا غير محظوظين

العب وسط إيطاليا ريكاردو 
مونتوليڤو يمثل حالة االزوري 

بالسقوط في المجموعة 
السادسة )أ.ف.پ(


