
 أراغونيس: أسلوب أداء إسبانيا ال يجعلني أهدأ أبدًا
سادت مش���اعر مختلطة في 
اس���بانيا بعد الفوز الذي حققه 
املنتخب االسباني على نظيره 
الهندوراس���ي 2-0 في اجلولة 

الثانية من املجموعة الثامنة.
وظهرت حال���ة من االرتياح 
الفوز  املنتخ���ب  بعدما حق���ق 
وأنعش فرصته في التأهل للدور 
الثاني، ولكن كثيرين أيضا رأوا 
أن املنتخب االسباني بقيادة املدير 
الفني فيسنتي دل بوسكي كان 
يجب أن يسجل املزيد من األهداف 
في مباراته أمام منتخب هندوراس 

املتواضع.
ذكرت إذاعة »كادينا كوبي« في 
العاصمة االسبانية مدريد بعد 
صفارة نهاية املباراة على ستاد 
»إليس بارك« في جوهانسبرغ 
»م���ا زلنا أحي���اء واس���تعدنا 

مستوانا«.
ورغم ذلك، س����ارعت إذاعة 
إلى  املنافسة  »كادينا س����ير« 
اإلشارة إلى أن املنتخب االسباني 
كان يتعني عليه الفوز مبزيد 
من األه����داف وإل����ى أن فارق 
األه����داف قد يك����ون مهما في 
حتديد املركزين األول والثاني 

في املجموعة.
ويحتاج املنتخب االسباني، من 
أجل تصدر املجموعة، واالبتعاد 
عن مواجهة املنتخب البرازيلي 
في الدور الثاني، إلى الفوز على 
التشيلي يوم اجلمعة  املنتخب 

املقبل بنفس هامش الفوز الذي 
يحققه املنتخب السويسري على 
هندوراس في املباراة الثانية في 
املجموعة والتي تقام في نفس 

التوقيت.
وتصدر فوز املنتخب االسباني 
الصفح���ات األولى ف���ي جميع 
الصح���ف االس���بانية الصادرة 
امس، وس���جل داڤيد ڤيا هدفي 
املنتخب االسباني، ولكنه أهدر 
بعدهما ضربة جزاء، كما أهدر مع 
باقي زمالئه سلسلة من الفرص 

السهلة.
وذك���رت صحيف���ة »آس« 
االس���بانية الرياضي���ة في أحد 
عناوينها »يا لها من مكافأة صغيرة 

على هذا اجلهد الكبير«.
كما نقلت الصحيفة عن لويس 
أراغونيس املدير الفني السابق 
للمنتخ���ب االس���باني، والذي 
قاد الفريق للف���وز بلقب كأس 
األمم األوروبية املاضية )يورو 
2008(، قوله »لسنا على الطريق 
الصحي���ح، ويجب أن نحس���ن 
مستوانا لنتغلب على تشيلي.. 
أسلوب لعب املنتخب االسباني 

ال يجعلني أهدأ أبدا«.
وانتقد أراغونيس إصرار دل 
بوس���كي على الدفع باثنني من 
العبي خط وسط املدافعني معا 
وهما تشابي ألونسو وسيرخيو 
بوس���كيتس بدال م���ن االعتماد 
على أحدهما فقط، مش���يرا إلى 

حيا أس���طورة الك���رة البرتغالية 
الذي حققه  الكاس���ح  الفوز  اوزيبيو 
منتخب بالده على كوريا الشمالية 0-7 
ووصفه بأنه »احد أفضل االنتصارات« 
للمنتخب البرتغالي في تاريخ مشاركاته 

في النهائيات.
وقال اوزيبيو )68 عاما( الذي تابع 
املباراة من املدرجات، علما انه كان جنم 
مباراة البرتغال ضد كوريا الشمالية 
التي أقيمت عام 1966 بتسجيله اربعة 
اهداف في مبارات انتهت ملصلحة فريقه 
5-3 بعد ان تخلف بثالثة اهداف نظيفة، 

»رائع، بكل بساطة رائع. انه احد افضل 
االنتصارات في تاريخ الكرة البرتغالية. 
تسجيل سبعة اهداف في شباك منتخب 
وقف نادا عنيدا ام���ام البرازيل يؤكد 

جودة منتخب البرتغال«.
على صعيد متصل، أثنت الصحافة 
البرازيلية الصادرة امس على االنتصار 
الكبي���ر الذي حققت���ه البرتغال على 
كوريا الش���مالية 7-0، وأظهرت قلقا 
قبل املواجهة املقبلة التي جتمع منتخب 
الس���امبا اجلمعة املقب���ل في ديربان، 
الذي يغيب عنه جنمه كاكا لطرده في 

مباراة ساحل العاج، برفاق كريستيانو 
رونالدو.

ورغم أن املنتخب البرازيلي تأهل إلى 
الدور الثاني، فإن هزمية أمام البرتغال 
ستجرده من صدارة املجموعة السابعة، 
األمر الذي قد يؤلم اجلماهير التي حتلم 
بانتزاع اللقب العاملي الس���ادس على 

األراضي األفريقية.
وقال رودريغو س���يركيرا محرر 
موقع »النسينت« الرياضي »البرتغال 
اآلن باتت مرشحا قويا النتزاع املركز 
األول من البرازيل«، معتبرا أن االنتصار 

التعديالت  الكبير س���ببه  البرتغالي 
الفني  املدي���ر  الت���ي أجراها  الكثيرة 

كارلوس كيروش.
وأضاف »البرتغال ستأتي بكل قوتها 
لضمان املركز األول في املجموعة ومن 
احملتمل أن يدف���ع كارلوس كيروش 
بنفس التشكيل الذي لعب امام كوريا 

الشمالية«.
وفض���ال ع���ن التألق ال���ذي ظهر 
عليه رونالدو وزمالؤه، فإن ما يقلق 
البرازيليني أيضا هو طرد كاكا خالل 
املباراة أمام ساحل العاج، األمر الذي 

يعني غيابه عن مباراة البرتغال.
وأش���ارت دراسة نشرتها صحيفة 
»فوليا دي ساو باولو« إلى أهمية العب 
ريال مدريد الكبيرة للمنتخب البرازيلي. 
فمنذ بداية عه���د املدير الفني احلالي 
كارلوس دونغا في أغسطس عام 2006 
، شارك كاكا في 38 مباراة من إجمالي 
57 لعبها املنتخب، فاز من بينها في 31 

وتعادل في 6 وخسر واحدة.
في املقابل، لعب منتخب »السامبا« 
19 مباراة دونه، فاز في 10 منها وتعادل 

في 5 وخسر في 4.

أن ذلك يضطر تشافي هرنانديز 
للعب في األمام بعيدا عن مكانه 

الطبيعي.
وكان���ت صحيفة »م���اركا« 
االسبانية الرياضية أكثر إيجابية 

من »آس«، حيث ذكرت أن هدف 
فيا األول كان »األفضل في البطولة 
حتى اآلن«، ولكنها ذكرت أيضا أن 

الفوز شهد »أضواء وظالال«.
وأوضحت »ماركا« أن اسبانيا 

س���ددت 25 كرة في اجتاه دفاع 
هندوراس ولكن 7 فقط من هذه 
التس���ديدات كانت على املرمى، 
وأش���ارت صحيفة »سبورت« 
إلى أن  الرياضية  الكاتالوني���ة 

»اس���بانيا كان يتع���ني عليه���ا 
الفوز بفارق أكبر من األهداف«، 
وأوضح���ت صحيف���ة موندو 
ديبورتيف���و »أداء جي���د ولكن 

نتيجة هزيلة«.

مدرب منتخب اسبانيا السابق لويس أراغونيس غير راض عن اداء »املاتادور«

)أ.ف.پ( األسطورة البرتغالية أوزيبيو يتحدث إلى الالعبني قبل التدريب أمس  

أوزيبيو: أفضل انتصار في تاريخ البرتغال
بواتينغ: ال أعبأ لخروج ألمانيا

ڤيا أهدر أول ركلة جزاء إلسبانيا 

برشلونة يطارد توريس

كاريك عاود التدريب مع »األسود«

أعمال شغب تعكر فوز تشيلي

س���اهم العب املنتخب الغاني كيفن برن���س بواتينغ في رفع حرارة 
األجواء قبل املباراة املرتقبة بني أملانيا وغانا اليوم.

وقال بواتينغ في تصريحات لصحيفة »شبورت بيلد« األملانية أمس: 
»ال أعبأ خلروج أملانيا من املونديال، فنحن نلعب من أجل الفوز ونرغب في 

التقدم وسنقوم بأداء رقصة جميلة لزمالئنا األملان بعد احراز هدف«.
ووجه بواتينغ الذي كان السبب في اصابة قائد املنتخب األملاني مايكل 
باالك وحرمانه من املشاركة في املونديال، انتقادات شديدة لقيادات االحتاد 
األملاني لكرة القدم، وقال: »لم أشعر بالكراهية أو بشيء من هذا القبيل 
ولكن الواضح هو أن املسؤولني األملان الذين وجهوا انتقادات دائمة لي 
ميكنهم اآلن متابعتي في كأس العالم واحلكم علي، رمبا يتضح لهم في 

وقت ما أنهم فعلوا شيئا خاطئا في التعامل معي«.
وأكد بواتينغ املولود في برلني، أنه س���عيد بقراره اللعب للمنتخب 
الغاني ولكنه، قال في الوقت نفس���ه انه سعيد بالوقت الذي قضاه في 

اللعب بأملانيا.
يذك���ر أن كيفن برنس على خالف في الوق���ت احلالي مع أخيه غير 

الشقيق جيرمو بواتينغ، العب منتخب أملانيا.

اهدر مهاجم اسبانيا داڤيد فيا اول ركلة جزاء ملنتخب بالده في 
تاريخ مشاركاتها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في املباراة 
التي انتهت بفوز »ال روخا« 2-0 ضمن منافسات املجموعة الثامنة 

من مونديال جنوب افريقيا 2010.
ومنذ عام 1934، احتسبت 14 ركلة جزاء ملصلحة اسبانيا ترجمت 
جميعها بنجاح، الى ان منح احلكم الياباني يوويش���ي ناشيمورا 
ركل���ة جزاء امس ضد هندوراس تقدم له���ا فيا واهدرها علما انه 
س���جل هدفي منتخب بالده في املباراة ذاتها، ففوت على نفس���ه 

فرصة حتقيق ثالثية نادرة في النهائيات.

يسعى نادي برشلونة، بطل الدوري االسباني لكرة القدم، إلى 
التعاقد مع النجم االس���باني فيرناندو توريس من نادي ليڤربول 

اإلجنليزي، حسب ما ذكرته صحيفة »سبورت« الكاتالونية.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس اجلديد لنادي برشلونة ساندرو 
روس���يل سيعرض على ليڤربول حوالي 45 مليون يورو )55.79 
مليون دوالر( للتعاقد مع املهاجم توريس، مشيرة إلى أن ليڤربول لن 
يوافق على بيع الالعب بأقل من 60 مليون يورو، وكان توريس )26 

عاما( انضم إلى ليڤربول قادما من أتلتيكو مدريد عام 2007.
ورمب���ا يحتاج برش���لونة إلى بيع املهاجم الس���ويدي زالتان 
إبراهيموڤيتش، لتمويل صفقة التعاقد مع توريس، وكان برشلونة 
قد تعاقد قبل أربعة أسابيع مع ديڤيد فيا، زميل توريس في هجوم 
املنتخب االس���باني. وتعاقد برش���لونة مع فيا من نادي ڤالنسيا 
مقابل 40 مليون يورو. وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« أن 
األولوية لدى روسيل ليست التعاقد مع توريس، ولكن ضم سيسك 

فابريغاس قائد فريق أرسنال اإلجنليزي.

عاد العب الوسط مايكل كاريك امس إلى تدريبات املنتخب اإلجنليزي، 
وبات جاهزا خلوض املباراة املهمة اليوم أمام سلوڤينيا في ختام مباريات 

الدور األول.
ويتعافى العب مان يونايتد من إصابة في الكاحل، وسيكون جاهزا 
في حال ق���رر اإليطالي فابيو كابيللو املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي 
الدفع به في املباراة التي تقام في مدينة بورت إليزابيث، وس���يخوض 
فيها الطرفان منافسة على حجز أحد مقعدي الدور الثاني عن املجموعة 

الثالثة. في املقابل سيغيب املدافع ليدلي كينغ عن اللقاء.

تعكرت احتفاالت تشيلي بفوزها على سويسرا 1-0 ضمن املجموعة 
الس���ابعة، بعد قيام مشاغبني بأعمال تخريب في س���انتياغو عاصمة 

تشيلي.
وقامت مجموعة من 200 ش���خص بتحطيم واجهات احملال التجارية 

والزجاج األمامي لسيارات الشرطة.
وأس���فرت أعمال الشغب عن سقوط 13 جريحا، 12 منهم في صفوف 

الشرطة احمللية التي أوقفت بدورها 135 شخصا.
وتأتي االحتفاالت بعد فوزين لتشيلي على هندوراس )1-0( وسويسرا 
)1-0(، وتدرس الش���رطة احمللية امكانية تعزيز صفوفها قبل املباراة 

احلاسمة مع اسبانيا يوم اجلمعة املقبل.

السباعية تقلق الصحافة البرازيلية

)رويترز( رجل برازيلي يتزين بأعالم البرازيل   )أ.ف.پ(مشجعتان من جنوب أفريقيا تقبالن مجسما لكأس العالم  )أ.ف.پ( سلوفاكيان يرتديان زيا غريبا وينفخان »فوفوزيال«  

من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
37» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االربعاء 23  يونيو  2010  


