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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الثالثاء 22  يونيو  2010  

مدرب پاراغواي االرجنتيني جيراردو مارتينو مدرب سلوڤاكيا فالدميير ڤايس

ڤايس: األفضل فاز بالمباراة..ولدينا أمل في التأهل

مارتينو: نقترب من تحقيق هدفنا
أوضح االرجنتيني جي����راردو مارتينو مدرب 
منتخب الپاراغواي لك����رة القدم ان فريقه يقترب 
من حتقيق هدف����ه بالتأهل الى ال����دور الثاني من 
كأس العالم لكرة القدم في جنوب افريقيا. وكانت 
الپاراغواي قد فازت على سلوڤاكيا 2-0، وتعادلت 
مع ايطاليا 1-1 في اجلولة االولى ضمن منافسات 

املجموعة السادسة.
وقال مارتينو »اعتقد بأننا نستحق هذا الفوز، 
لقد س����يطرنا تقريبا على املب����اراة خصوصا في 
الش����وط االول حيث كان بامكانن����ا زيادة الفارق، 
اما في الش����وط الثاني فكان االداء متكافئا«.وتابع 
»ان����ه فوز مهم يقربنا من هدفنا بالتأهل الى الدور 
الثاني. اعتقد بأن هذه النتائج جتعلنا اقوياء ذهنيا 

ومعنويا«.
انريكه فيرا مسجل الهدف االول وافضل العب 
في املباراة اوضح ان الپاراغواي تسعى الى انهاء 
الدور االول في صدارة املجموعة. وقال فيرا »نعرف 
أننا نقترب من التأهل لكن نعرف ايضا انه يجب 
ان نواص����ل العم����ل بجهد الن هدفن����ا هو تصدر 

املجموعة«.
أما مدرب سلوڤاكيا فالدميير ڤايس فقال »كان 
منتخب الپاراغواي افضل منا، كانت املباراة مهمة 
ولكن لالسف نحن من شعر باحلزن في النهاية. كان 
منتخب الپاراغواي سريعا وتفوق علينا في املنافسات 
الفردية ولهذا خسرنا املباراة، ولكننا نحتفظ بأمل 

في الفوز على ايطاليا املباراة املقبلة«.

محللون نيوزيلنديون ينتقدون التمثيل اإليطالي 
انتقد احملللون الرياضيون في نيوزيلندا 
احل����ركات التمثيلية لنجوم منتخب إيطاليا 
وانصياع احلكم الغواتيمالي كارلوس باتريس 
لهذه احلركات خ����الل مباراة نيوزيلندا أمام 
بطلة العالم. وكتب طوني سميث في موقع 
»ستاف« اإلخباري على اإلنترنت يقول: »ال 
ش����ك في ذلك.. إيطاليا بطلة العالم 4 مرات 

جلأت إلى الغش لكي تعود إلى املباراة«.
وأضاف أن احلكم خدعه »أسوأ سقوط في 
كأس العالم من أكثر عبقري إيطالي في التمثيل 
املسرحي منذ )املخرج( فيديريكو فيلليني«، 
مشيرا إلى س����قوط دانييلي دي روسي في 
منطقة جزاء نيوزيلندا، مدعيا أنه تلقى دفعة 

من املدافع النيوزيلندي تومي سميث.
وأكد الكاتب أن الالعب »سميث جذب دي 
روسي من قميصه جذبة خفيفة، ولكنه تركه 
قبل أن يسقط الالعب اإليطالي على األرض 
بكثير«، مضيفا أن هذا التصرف لم يكن يليق 

ببطلة العالم.
وصرح ريان نيلسن قائد منتخب نيوزيلندا 
ملايكل براون محرر صحيفة »نيوزيلند هيرالد« 
قائال: »كانت ضربة اجلزاء سخيفة، حتى دي 
روسي نفسه كان يضحك فهو لم يصدق أن 

احلكم احتسبها«.
وقال نيلسن ساخرا ان احلكم رمبا لم ير 
جيدا نظرا لوجود »جن����وم في عينيه« ألن 
اإليطاليني هم أبط����ال العالم موضحا: »لقد 
أخفق هذا احلكم متاما، ولو كان هذا هو أفضل 
ما ميك����ن أن يقدمه »فيفا« لنا فإنني ال أريد 

أن أرى األسوأ. كان ما فعله أمرا مؤسفا فقد 
أفسد املباراة علينا«.

وأض����اف: »في رأيي يج����ب على فيفا أن 
يبدأ ف����ي بحث أمر الالعب����ني الذين يدعون 
الس����قوط أو اإلصابة بع����د املباريات، يجب 
أن يبحث����وا أمر الالعبني الذين يغش����ون أو 

يخدعون احلكام«.
بينما أكد سميث أنه مما زاد الطني بلة هو 
منح جائزة أفضل العب لدي روسي نفسه.

وتس����اءل: »يالها من مزحة. عندما يلجأ 
منتخب هو املصنف اخلامس عامليا إلى الغش 
لكي يتعادل مع املنتخب املصنف 78، فأي أمل 

يرجى من وراء بطولة كأس العالم؟«.
وكتب براون: »كل الفرق ترتكب خطيئة 
»التمثيل«، كما يطلق عليه في الدوائر الرسمية، 
ولكن بع����ض الدول تتفوق على األخرى في 
هذا األمر. أما اإليطاليون فهم أساتذة هذا الفن 
األسود، وقد حاولوا استغالله في كل فرصة 

سنحت لهم«.
وجاء في تقرير آخر ملوقع صحيفة »هيرالد« 
عل����ى اإلنترنت أنه: »لو كان����ت كأس العالم 
خشبة مس����رح، فمن الواضح أن اإليطاليني 

هم أفضل ممثلني عليها«.
في الوقت نفس����ه أكد نيلس����ن لإلذاعة 
النيوزيلندية أن مب����اراة أمس كانت أفضل 

مباراة يراها من جانب منتخب بالده.
وقال: »كان أداء مذهال من الالعبني.. رمبا 
لم يكن أداء جماليا بحتا ولكنهم قدموا قدرا 

كبيرا من اإلصرار والشجاعة«.

الهولندي رافايل ڤان در ڤارت سعيد بالتأهل للدور الثاني

مدرب املنتخب االجنليزي فابيو كابيللو شارد الذهن.. وخلفه العبه فرانك المبارد يبتسم  )رويترز(

االتحاد اإلنجليزي يبحث عن بديل لكابيللو.. وتيري يعكر أجواء المعسكر
ومحتوى تصريحه ان هناك دعوة 
للعصيان على املدرب االيطالي اكثر 

من دعمه.
وبان واضحا ان االمور ليست 
على ما يرام في معسكر منتخب 
»االسود الثالثة«، النه في معرض 
رده على س����ؤال حول رأيه بطرد 
انيلكا من املنتخب الفرنسي، قال 
تي����ري »ارى انهم ارس����لوا نيكو 
)انيلكا( الى منزله بسبب تعبيره 
عن رأيه، فرمبا سنرى بعضا منا 
يعودون الى منزلهم بعد هذه الليلة 

)بعد االجتماع مع كابيللو(«.
وواج����ه كابيلل����و الكثير من 
االنتقادات بس����بب عدم اش����راك 
جول كول في املباراتني االوليني، 
وهي املسألة التي تقلق مخضرمي 
املنتخب وم����ن بينهم تيري الذي 
اشاد بزميله في تشلسي، معتبرا ان 
االخير ميلك امكانية تقدمي الكثير 

للمنتخب.
واضاف تيري »عودة جو من 
االصابة شكلت دفعا كبيرا لتشلسي 
وسجل هدفا لنا ضد مان يونايتد في 
مباراة حاسمة. هو وواين )روني( 
يعتبران الالعبني الوحيدين اللذين 
باس����تطاعتهما ان يفتحا دفاعات 
الفرق. اذا جلأت اليه فسيقوم بعمل 
رائع«، كاش����فا ايضا ان الالعبني 
يعانون م����ن احلظر الذي فرضه 
عليهم كابيللو باجبارهم على البقاء 

لساعات طويلة داخل غرفهم.
ومتتع العبو املنتخب بحرية 
اكبر مع املدربني السابقني الذين كان 
يسمحون لهم باخلروج بعد انتهاء 
التمارين، اضافة ملنحهم املزيد من 
الوقت مع عائالتهم، لكن ذلك غير 
افريقيا  متوافر حاليا في جنوب 
السباب امنية ولتشدد كابيلو حيال 
مسألة تواجد الزوجات والصديقات 
بالقرب من الالعبني ما سيؤثر على 

تركيزهم.

على االطالق مسألة السماح لهم في 
ابداء رأيهم والتشكيك في سلطته 

في اختيار التكتيك والالعبني.
ونقلت صحيف����ة »ذي دايلي 
مايل« عن مصدر مقرب من املنتخب 
ان تيري لعب دورا معكرا الجواء 
املعسكر االجنليزي وهو دخل في 
مشادة مع مدرب اللياقة االيطالي 
االخر ماسيمو نيري بسبب بعض 
التمارين التي طلبها منه االخير، 
ما اضط����ر كابيللو ال����ى التدخل 
والطلب من قائد تشلسي ان يواصل 
التمارين املطلوبة منه وبعد ثوان 
معدودة خرج الالعب من امللعب 

مدعيا االصابة.
اما صحيف����ة »ذي غارديان« 
فذكرت ان تيري اصبح في وضع 
ال يحس����د عليه مع زمالئه ايضا 
الن االخيرين لم يكونوا سعيدين 
ابدا بتحدث مدافع تشلسي بهذه 

املسائل الى وسائل االعالم.
وكان تي����ري ال����ذي جرد من 
شارة قائد املنتخب بسبب فضيحة 
عالقة عاطفي����ة خارج الزواج مع 
السابقة لواين بريدج،  الصديقة 
ق����د ق����ال ان الالعب����ني موحدون 
في دعمهم لكابيلل����و لكن نبرته 

ورأى تيري انه ال مجال للخطأ 
امام منتخب بالده على االطالق، 
مضيفا »امضيت 3 او 4 اس����ابيع 
بعيدا عن زوجتي واوالدي. اتيت 
ال����ى هنا من اجل الف����وز باللقب 
وال اريد الع����ودة الى منزلي يوم 

االربعاء«.
لكن الصحف الصادرة امس في 
بريطانيا اشارت الى ان بعض العبي 
املنتخب لم يكونوا مسرورين على 
االطالق باقحامهم في مسألة كان 
يجب ان تبقى خلف ابواب مغلقة 
وأال تسرب الى وسائل االعالم كما 
حصل مع املنتخب الفرنس����ي ما 
تسبب في طرد نيكوال انيلكا من 
التشكيلة املشاركة في النهائيات 
بس����بب ش����تمه مدرب����ه رميون 
دومينيك خالل استراحة الشوطني 

امام املكسيك )2-0(.
وفي االجتماع الذي وصف ب� 
»االيجابي«، اس����تمع كابيللو الى 
الالعب����ني ومخاوفهم ووافق على 
التساهل بعض الشيء في االجراءات 
الصارمة التي فرضها عليهم وذلك 
الذي  التخفيف من »امللل«  بهدف 
يعانون منه بسبب بقائهم لفترات 
طويلة داخل غرفهم، لكنه رفض 

البريطانية بل في بعض  االعالم 
العبي املنتخب وعلى رأسهم قائد 
تشلسي جون تيري الذي كشف 
انه يعتزم وزمالؤه عقد اجتماع مع 
كابيللو مساء اول من امس من اجل 
بحث الوضع القائم حاليا، مضيفا 
»لقد تناقش����نا م����ع  كابيللو في 
السابق حول احتمال ادخال بعض 
التعديالت التكتيكية وسنكرر االمر 

اذا رأينا ضرورة لذلك«.
واضاف قلب الدفاع »اذا شعرنا 
بضرورة تغيير شيء ما، فيجب ان 
نعب����ر عن ذلك في االجتماع الننا 
ندين بذلك الى بلدنا واملدرب. وال 
يهم اذا ازعجه هذا االمر او ازعج 

اي العب اخر«.
وفي وقت نفى صحة التقارير 
التي تتحدث عن مشاكل في معسكر 
املنتخب، اعرب تيري وبصراحة ان 
هناك بعض املسائل التي تزعجه 
ويريد التحدث عنها، ما يظهر انه 
اليزال القائد الفعلي للمنتخب رغم 
جتريده من الشارة التي يرتديها 
حاليا العب وسط ليڤربول ستيفن 
جيرارد بعد انسحاب قلب دفاع مان 
يونايتد ريو فرديناند من التشكيلة 

بسبب االصابة.

كشفت ش����بكة »بي.بي.سي« 
البريطانية امس، ان املدرب االيطالي 
فابي����و كابيللو قد يس����تقيل من 
منصبه اذا فشل املنتخب االجنليزي 

في التأهل الى الدور الثاني.
ورغم رفض االحتاد االجنليزي 
لكرة القدم التحدث علنا عن احتمال 
اخل����روج من الدور االول،  ذكرت 
بعض التقارير انه يحضر للبحث 
عن بديل للمدرب االيطالي الذي مدد 
مؤخرا عقده مع »االسود الثالثة« 

حتى عام 2012.
ولم يتضمن عقد كابيللو اجلديد 
اي بند جزائي في حال اراد االحتاد 
االجنلي����زي التخلي عن خدماته، 
ما يعني ان اتخ����اذ قرار التخلي 
عن مدرب ميالن االيطالي وريال 
مدريد االسباني السابق لن »يكلف« 
االجنلي����ز امواال طائل����ة«، اال ان 
ادريان بيفينغتون، احد الفاعلني 
في االحتاد االجنليزي،  قال ل� »بي.
بي.سي«: »وّقع فابيو عقدا حتى 
2012، ولم يتغير اي ش����يء فيما 
يخص هذه املس����ألة. موقفنا كان 
واضحا عندما قررنا متديد العقد 
منذ 3 او 4 اسابيع. لم يتغير اي 
ش����يء حتى االن من ناحيتنا. كل 
ما نركز علي����ه حاليا هو حتقيق 
الفوز ي����وم االربعاء والتأهل الى 

الدور الثاني«.
ويواجه املدرب االيطالي الكثير 
من االنتقادات بعد فشل املنتخب 
االجنليزي الذي دخل الى النهائيات 
كاحد املرشحني للفوز باللقب، في 
احلصول على اكثر من نقطتني في 
مباراتيه االوليني بعد تعادله مع 
الواليات املتحدة )1-1( ثم اجلزائر 
)0-0(، وهو سيكون بالتالي مطالبا 
بالفوز على سلوڤينيا في اجلولة 

االخيرة لكي يضمن تأهله.
ويبدو ان »النقمة« على كابيللو، 
ليست محصورة فقط في وسائل 

»األسود« وسلوڤينيا لن يتدربا على »إليزابيث«
أعلن االحتاد االجنليزي لكرة القدم أمس ان 
منتخب بالده ونظيره السلوڤيني لن يتدربا 
على ارضية ملعب نيلسون منديال باي في 
بورت اليزابيث عشية مواجهتهما احلاسمة 

غدا االربعاء في اجلولة الثالثة االخيرة.
وأوضح االحتاد االجنليزي ان سبب حرمان 
املنتخبني من التدريب عل���ى امللعب مثلما 
درجت العادة عشية املباريات الرسمية، هو 
حماية ارضية امللعب حتى تكون في افضل 

الظروف يوم مواجهتها احلاس���مة لتحديد 
املتأهل الى الدور الثاني.

 وسيضطر املنتخب االجنليزي البقاء يوما 
اضافيا في معسكره التدريبي في راستنبرغ، 
حيث يخوض احلصة التدريبية اليوم قبل 

السفر الى بورت اليزابيث في اليوم ذاته.
 ويحتاج املنتخب االجنليزي الى الفوز 
لضمان التأهل الى الدور ثمن النهائي، فيما 

يكفي سلوڤينيا التعادل.

ستويشكوف: مستوى المونديال ضعيفالتفاؤل يسود معسكر »محاربي الصحراء«
سيطرت أجواء التفاؤل على العبي املنتخب اجلزائري بتحقيق الفوز 
على املنتخب األميركي غدا االربعاء واملرور الى الدور املقبل، وذلك على 
الرغ����م من احتالله املركز األخير ف����ي املجموعة الثالثة التي تتصدرها 

سلوڤينيا، اال أن »اخلضر« بدوا جد واثقني من تأهلهم.
وساهمت نتيجة التعادل التي حققها محاربو الصحراء أمام منتخب 
اجنلترا اجلمع����ة املاضي، في ارتفاع معنوي����ات الالعبني اجلزائريني، 
الذين أكدوا اس����تعادة الثقة املفقودة منذ اخلس����ارة أمام سلوڤينيا في 

أول مباراة بالدور األول.
وقال العب وسط ولفرهامبتون االجنليزي عدالن قديورة »التعادل 
أمام اجنلترا سمح لنا باستعادة الثقة، خاصة أننا تلقينا هزمية مفاجئة 
أمام س����لوڤينيا، لكننا اآلن في أفضل أحوالنا وحضرنا بهدوء ملواجهة 

أميركا«.
وأضاف »منافسنا في املباراة املقبلة قوي جدا من الناحية البدنية، 
ولهذا يجب أن نكون في املستوى من هذا اجلانب، يجب أن نلعب ضدهم 

مثلما فعلنا أمام اجنلترا، لكننا ال نسعى سوى لتحقيق الفوز«.
وكان اجلناح األيس����ر نذير بلحاج أكثر تفاؤال وإصرارا على التأهل 
الى ال����دور الثاني، حيث ق����ال في هذا الصدد »املس����توى املمتاز الذي 
قدمن����اه أمام اجنلترا أوجد لدينا رغبة كبيرة في تقدمي أداء أفضل امام 
املنتخب األميركي في املب����اراة املقبلة، وأنا متأكد من أن جميع زمالئي 
يشاطرونني الرأي«، مضيفا »يجب أن نلعب مباراة أميركا مثلما لعبنا 
ض����د اجنلترا، ولكننا مطالبون أكثر باالندفاع نحو الهجوم اذا ما أردنا 
تسجيل األهداف«. وبالنسبة للمهاجم رفيق جبور فقد كان أكثر صراحة 
وواقعية من زمالئه حيث قال »مصيرن����ا بأيدينا، فإذا ما أردنا التأهل 
ما علينا سوى تس����جيل األهداف قصد حتقيق الفوز«، مضيفا »أداؤنا 
أم����ام املنتخب االجنليزي يجعل حلمنا مش����روعا في التأهل، ومبا أننا 
استطعنا أن نكبح جماح االجنليز، فإننا قادرون على اإلطاحة باملنتخب 

األميركي أيضا«.
وعن امكانية تأثر »اخلضر« باللعب على مستوى مرتفع عن سطح 
البحر في مباراة أميركا، ق����ال مهاجم أيك أثينا اليوناني »ال أظن بأننا 
سنتأثر كثيرا، ألننا حضرنا لذلك خالل املعسكر التدريبي في سويسرا، 
وأظن أن التنقل الى بريتوريا مبكرا سيس����اعدنا أكثر على التعود على 
هذه األجواء، لقد سبق لنا أن حضرنا هناك ملباراة زامبيا في التصفيات، 

ومتكنا من الفوز بهدفني نظيفني وبعقر دار منافسنا«.

يرى جنم الكرة البلغاري السابق خريستو ستويشكوف أن 
مستوى املونديال حتى اآلن »ضعيف«، ال ميكن إبراز أي منتخب 

فيه.
وقال العب برش���لونة الس���ابق في مقابلة م���ع وكالة األنباء 
األملانية  في جوهانس���برغ، حيث يقوم بالتعليق على مباريات 
املونديال حملطة »تيليبيس���ا« املكسيكية إنه مونديال »ضعيف، 

حقا يا لضعفه«.
وأضاف »قليلة كانت املباريات التي شابهت موندياالت سابقة. 
لكنني أعتقد أنه بتوالي األدوار، وخاصة اعتبارا من دور الثمانية، 

سنرى مباريات أقوى بكثير«.
ويرى الرجل عصبي املزاج واملعتاد على إثارة اجلدل، نفسه 
في أشهر مدربي البطولة، دييغو مارادونا، املدير الفني للمنتخب 
األرجنتيني الذي يبدو أنه قد بدأ يتصدى لالنتقادات التي وصل 

بها إلى جنوب أفريقيا.
وقال الالعب واملدرب الس���ابق »ماذا كنت سأفعل عندما كان 
ينتقدونني كمدرب ويق��ول���ون أن فريقي ال يلعب جيدا؟ إنني 
معه، ودائما س���أكون كذلك«. وقال »دييغ���و يعرف متاما كيف 
يقود فريقا.. أعتقد أن األرجنتني مرشح قوي للتأهل إلى املباراة 

النهائية«.
ومع ذلك، حذر ستويشكوف )44 عاما( من أن »الفوز في مباراة 

ما ال يعني أنك تلعب جيدا«.
وقال »لديه العبون رائع��ون. مي��سي في القي��ادة وهو األفضل 
في العالم. لك���ن حتى املباراة النهائي���ة ال ميكن قول من لع�ب 
جيدا. هل لعبت األرجنت���ني 90 دقيقة جيدة؟ تتبقى 5 مباريات 

أخرى«.
ويعد فوز سويسرا على اسبانيا املفاجأة الكبرى في البطولة 
إلى اآلن، لكن الرجل الذي كان أحد أفراد »فريق األحالم« لبرشلونة 

ال يوافق على هذا الرأي.
وقال »ملاذا تكون مفاجأة؟ أليس لها احلق في أن تخسر؟ إنها 
)اخلسارة( جزء من اللعبة«، باعثا برسالة إلى الصحف واجلماهير 
االسبانية: »البد من االحترام. واألهم التواضع. وليس الهجوم اآلن 
على فيسنتي دل بوسكي أو الالعبني. ألنهم عندما كانوا يحققون 

الفوز كان اجلميع يصعد إلى السفينة كي تلتقط له صورة«.

ڤان در ڤارت: نريد الفوز بكل شيء

برونكهورس���ت وديرك كاوت 
بقدرة الفريق على الس���يطرة 
الكرة، والتركيز وحتليه  على 

بالصبر في انتظار الفرص.
وأك���د املهاجم كاوت »الفوز 
باملباراة هو الشيء األكثر أهمية 

بالنسبة لنا«.

من ذلك.
وقال ڤان در ڤارت »أعتقد أننا 
ميكننا اللعب مبستوى أفضل 
بكثير، ولكن في الوقت احلالي 
إلى تقدمي أفضل  لسنا بحاجة 

مستوياتنا«.
وأش���اد ڤان در ڤارت وڤان 

واللعب أمام اليابان الذي اعتبره 
الكثيرون ممال.

ولم يقدم املنتخب الهولندي 
في جن���وب أفريقيا حتى اآلن 
اللعب اإلبداعي الذي يتسم به 

عادة.
ولكن الالعبني لم ينزعجوا 

رغم أن احلظ حالف املنتخب 
الهولندي شيئا ما كي يصبح 
أول املنتخب���ات املتأهلة إلى 
الدور الثاني، لكن ال شك في 
أنه قام بعمل إيجابي لتحقيق 

ذلك.
وق���ال العب خط الوس���ط 
رافاي���ل ڤان در ڤ���ارت »الفوز 
مبباراة هنا ف���ي كأس العالم، 
يع���د صعبا، ولقد فزنا مرتني، 

لذلك نشعر بالسعادة«.
ولكن التأهل املبكر لن يجعل 

املنتخب الهولندي يتكاسل.
وأضاف »نري���د الفوز بكل 
شيء، وأعتقد أننا ميكننا حتقيق 

ذلك بجهود هذا الفريق«.
واتف���ق جيوفان���ي ڤ���ان 
برونكهورست مع رأي ڤان در 
ڤارت قائال »نريد الفوز بجميع 

مبارياتنا«.
وحال���ف احل���ظ املنتخب 
الهولندي في التأهل مبكرا إلى 
الدور الثاني،  حيث استفاد من 
املنافس���ني في حتقيق  أخطاء 
الدمنارك واليابان،   الفوز على 
علما أن املنتخب الهولندي أخفق 
في تقدمي عروض مثيرة في كلتا 

املباراتني.
وثار جدل في هولندا من قبل 
املش���جعني والصحافيني حول 
مستوى املنتخب الهولندي، بعد 
األداء غير املقنع أمام الدمنارك 


