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قائد الديوك باتريس ايڤرا أعرب عن أسفه على لتمرد الديوك     )أ.ف.پ( احلكم الكولومبي أوسكار رويز يوجه البطاقة الصفراء الثانية للفرنسي غوركوف أمام جنوب افريقيا             )رويترز( عالمات احلسرة وخيبة األمل على وجه دومينيك بعد العار الذي أحلقه بالديوك     )أ.ف.پ(

طرد غوركوف يجلب المزيد من العار على الديوك الفرنسية

زوما: جنوب أفريقيا تشعر بالفخر
أكد رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوم����ا، ورئيس اللجنة املنظمة لكأس العالم 
داني جوردان،  أن فريق »األوالد« ودع املونديال ولكنه أش����اع الفخر في البالد عبر 

الفوز على فرنسا 1-2.
وقال زوما لالعبني، عقب الفوز على وصيف كأس العالم 2006 في واحدة من أفضل 
مباريات الفريق: »لقد جعلتم جنوب أفريقيا تشعر بالفخر«. وأضاف انه »من احملزن 
أنن����ا لم نعبر إلى الدور الثاني ولكنه كان فوزا كبيرا على فريق كبير«. وأوضح أن 
»بافانا بافانا خرج من كأس العالم ولكنه كسب قلوب وعقول جميع الشعب اجلنوب 
أفريقي والعالم بأسره«. وأكد: »لقد جعلوا قميص املنتخب الوطني وكل مواطن جنوب 

أفريقي يشعر بالفخر، ونريد أن نشكرهم على ما حققوه لهذا البلد«.
وم����ن جهته، قال جوردان: »رمبا انتهى األمر لبافان����ا بافانا ولكنه لم ينته بعد 
جلنوب أفريقيا«، واعرب عن ثقته في أن »جنوب أفريقيا ستواصل كرم الضيافة«. 
وأشار زوما إلى أن الفائز احلقيقي هو جنوب أفريقيا عبر »استضافة كأس العالم«. 
وأنهى فريق األوالد مشواره في كأس العالم بعد التعادل مع املكسيك ثم الهزمية أمام 
أوروغواي وأخيرا الفوز على فرنسا لتعبر أوروغواي واملكسيك إلى الدور الثاني.

فورالن: فزنا وحققنا تاريخًا
حقق منتخب أوروغواي إجنازا حقيقيا مبعنى الكلمة، وتأهل إلى الدور الثاني، 
للمرة األولى منذ 20 عاما عبر الفوز على املكسيك بهدف نظيف في ختام الدور 
األول في املجموعة األولى. وس���جل لويس س���واريز هدف احلسم ألوروغواي 
قبل دقيقتني على نهاية الشوط األول ليرفع رصيد بالده إلى 7 نقاط في صدارة 
املجموعة لتلتقي م���ع كوريا اجلنوبية في الدور املقبل. واحتفل املهاجم الالمع 
دييغو فورالن بتأهل فريقه، قائال: »لقد فزنا وحققنا تاريخا، الشيء األهم كان 
التأهل وسنخوض املباراة التالية عندما يحني الوقت«. ومن جهته، أوضح املدرب 
أوسكار تاباريز، الذي كان مدربا للمنتخب أيضا حني تأهل إلى الدور الثاني في 
كأس العالم 1990 : »رمبا لن نكون الطرف األقوى خالل املباراة التالية، ولكننا 

متحدين للغاية ولدينا أحالم في عقولنا مبا ميكن أن نحققه«.

الصحف الفرنسية: الويل للمهزومين
لم ترحم الصحف الفرنس����ية الصادرة امس 
منتخب بالده����ا الذي خرج م����ن الباب الضيق 

للمونديال.
وتهافتت الصحف على جلد املنتخب األزرق 
الذي خسر مباراتني أمام املكسيك )0 � 2( وجنوب 
أفريقيا )1 � 2( وتعادل في مباراته االفتتاحية أمام 

اوروغواي )0 � 0( ليخرج من الدور األول.
»الويل للمهزومني« كتب لوران جوفران في 
صحيفة »ليبيراس����يون«، »بعد كل شيء فشل 
هذا الفريق فش����ال ذريعا بعد تأهله املغشوش«، 

وعنونت الصحيفة: »مرة أخرى، تهانينا«.
وكتب برونو ديف من »سود � أويست«: »نادرا 
ما قوبلت الهزمية بهذا االرتياح الكبير«،  واعتبر 
انه »كان من األفضل لو لم يذهب الفرنسيون الى 

جنوب أفريقيا«.
وق����ال هيرفيه كاني����ه )اجلمهورية اجلديدة 
للوسط الغربي(: »ترك املدرب، فرقته الضعيفة،  
املسؤولون احلزانى واحتاد فرنسي أكل عليه الدهر 

وشرب، تركوا العشب اجلنوب افريقي«.
وكتب باتريس شابانيه من »جورنال دو هوت 
مارن«: »بدال من حتقيق النتائج على ارض امللعب،  
حقق العبو منتخب فرنس����ا بطولة كبيرة: لقد 

أصبحوا أضحوكة العالم«.
والم جان لوفالوا من »بريس دو ال مانش«: 
»بعثة الفريق، املسؤولني، املدرب وعصابة األغبياء 
الذين لم يش����رفوا قميص بلدنا وتركوا وراءهم 

حقل خراب«.
وأكد فابريس جوهو من »ليكيب« الواس����عة 
االنتشار: »ان يعتبروا بلهاء هو أمر ممتع للبعض،  

لكن يجب ان يتوقفوا عن القيام بذلك«، وعنونت 
الصحيفة: »نهاية العالم«، وتابع: »االستفزاز هو 
ف����ن ماكر وذكي بدون أي ش����ك، اال عندما يكون 

ملطخا باالستكبار والغطرسة«.
وطالب: »التوقف عن القصور الذاتي الحتاد 
تخطاه الزمن«، وطالب ايضا ان »تتوصل احلكومة 

حلل يفضي اال يكون االحتاد بني أيدي دمى«.
واعتبر باس����كال كوكي م����ن »أخبار ألزاس 
األخيرة« ان »الفش����ل هو في املقام األول قصة 
جن����وم ميلكون املالي����ني وأعمارهم بني 24 و25 

سنة )...( شباب يغزوهم الغرور«.
ووض����ع دانيال رويز )ال مونتاني( الفش����ل 
باسم »النزعة الفردية للنجوم الى جانب صرف 

األموال لهم«.
وكتب جيل غييه من »ليست ريبوبليكان« ان 
الالعبني »الرديئني على أرض امللعب أفسدهم املال 

وتربوا بدون قيم، احترام أو تعليم«.
وخلص جاك غيون من »ال ش����ارانت ليبر«: 

»املدرب هو املسؤول األول عن هذا االخفاق.
لكن اسكاليت )رئيس االحتاد الفرنسي( وأمثاله 

أضافوا الغرور الى اجلنب«.
وفي ظل مطالبة البعض بتغييرات جذرية، 
فضل البعض االخر طوي صفحة مونديال 2010 
والرهان على املستقبل: »التجديد سيكون متاحا 

أمام لوران بالن، املنقذ املنتظر.
سيكون متاحا لبالن بعد هذه الكارثة أن يعمل 
بحرية أكبر والتحرك بأريحية من أجل البناء«، 
بحسب ما كتب اميانويل كولياني في »مني ليبر 

� كورييه دو لويست«.

أغيري يتوعد األرجنتين بالثأر
توعد مدرب املكس����يك خافيير اغيري 
املنتخب االرجنتيني بالثأر خلروجه على 
يده من الدور ثمن النهائي للنسخة األخيرة 
من مونديال أملانيا 2006. وقال اغيري عقب 
تأهل املكسيك الى الدور ثمن النهائي على 
الرغم من اخلسارة أمام االوروغواي 0 � 1 
حيث من احملتمل ان تالقي األرجنتني في 
ثمن النهائي على غرار مواجهتهما في الدور 
ذاته عام 2006 عندما فاز منتخب التانغو 2 � 
1 بعد التمديد: »سنرى من سيكون منافسنا 
في الدور املقبل، وإذا كانت األرجنتني فمن 
األفضل ان نرد االعتبار خلروجنا عام 2006«. 
وأض����اف »لم ي����كن لدينا التصميم من 
اجل حتق�����يق الف�����وز. االوروغواي بدأت 
املباراة جيدا وقدمت مباراة كبيرة وبالت���الي 
بإمكان االحتاد الدولي ان يطمئن، كنا نرغب 
فعال في حتق���يق الف����وز« في إش�����ارة 
الى الشائعات التي درجت قبل املباراة عن 
احتمال اتفاق املنتخبني على التعادل للتأهل 

معا الى الدور ثمن النهائي.
وتاب����ع: »كان بإمكاننا اللعب من اجل 
التعادل، لكننا لم نفعل ذلك. بقينا أوفياء 
ألسلوب لعبنا لكن الفرص األولى أكدت لي 
روحنا املعنوية حيث بدأ الش����ك يدب في 
نفوس الالعبني في الدقائق ال� 10 او ال� 15 
األولى. في الوقت الذي بدأنا نتحسن فيه 
استقبلت شباكنا هدفا«. وأردف قائال »لكننا 
سنستعيد توازننا وتركيزنا. أمامنا أربعة 

مدرب املكسيك خافيير اغيري يسعى للثأر من األرجنتني  )رويترز(أيام رائعة لالستعداد للمباراة املقبلة«.

روزلني باشيلو انها تتهم الالعبني الذين 
شاركوا في هذا النزاع »بتشويه صورة« 
بالدهم. وأوضحت الوزيرة أنها عقدت 
»اجتماع����ا طارئا« مع إيڤرا ودومينيك 
ورئيس احتاد الكرة الفرنس����ي جان � 
بيير إسكاليه وطالبت جميع األطراف 

بإبداء »املسؤولية والكرامة«.

بديل سوى حتقيق الفوز بها لم يضم 
دومينيك القائد باتريس ايڤرا وفلوران 
مالودا وايريك ابيدال للتشكيل األساسي 
للمباراة. وخالل عشية املباراة وصف 
دومينيك بعض العبي����ه الذين قرروا 
مقاطعة التدريبات تضامنا مع املهاجم 
نيكوال أنيلكا، الذي أعي����د إلى دياره، 

25 من قبل احلكم الكولومبي اوسكار 
رويز بعد أن وجه دفعة بالكوع لالعب 
جنوب أفريقيا ماكبيث س����يبايا عندما 
قفز كل منهما في الهواء لالستحواذ على 

الكرة داخل منطقة جزاء األوالد.
وكان منتخب البافانا بافانا متقدما 
بهدف نظيف قبل طرد غوركوف ثم أضاف 

باألغبياء.
ومت ترحي����ل أنيل����كا بعد أن رفض 
االعتذار لدومينيك عقب توجيه اإلهانات 
له في غرفة خلع املالبس بني ش����وطي 
املباراة التي خسرها الفريق أمام املكسيك 

يوم اخلميس املاضي.
وقالت وزيرة الرياضة الفرنس����ية 

ايڤرا كان ينوي االعتذار للشعب الفرنسي لكن المدرب رفض
قال قائد املنتخب الفرنس����ي باتريس ايڤرا ان����ه كان ينوي االعتذار الى 
الشعب الفرنسي بخصوص مقاطعة التدريب االحد احتجاجا على استبعاد 
نيكوال انيلكا بيد ان املدرب رميون دومينيك منعه من ذلك. وقال ايڤرا الذي 
استبعده دومينيك من مباراة جنوب افريقيا، في تصريح لقناة »تي اف 1«: 
»لسنا اآلن في وقت تصفية احلسابات، لكن االعتذار والشعور مبعاناة آالف 
الفرنسيني. االعتذار كنت ارغب في القيام به أمس االول االثنني بيد ان مدربي 
منعني من ذلك«، مضيفا ان اس����تبعاده من املباراة »كان دون سبب مقنع«. 
وأوض����ح ظهير مان يونايتد االجنليزي انه س����يعقد مؤمترا صحافيا »هذا 
االس����بوع وفي كل األحوال في اقرب وقت ممكن ألن الفرنسيني بحاجة الى 

معرفة احلقيقة«. وأضاف »في الوقت احلالي، أحترم معاناة الفرنسيني وأفضل 
عدم االفصاح عن اي شيء«. وأردف قائال »سأحتفظ بكرامتي كرجل، لست 
كذابا ولن أقول سوى احلقيقة )...(، وما عشته، سأسرده بالتفاصيل، دقيقة 
بدقيقة، ولن اخفي أي ش����يء«. وتابع »منتخب فرنسا ينتمي الى اجلماهير 
وليس ألي ش����خص آخر. ولذلك فان الفرنسيني بحاجة إلى معرفة ما حدث 
وملاذا وصلنا الى هذه الكارثة«. وبخصوص استبعاد انيلكا، قال ايڤرا »الناس 
ال يعرفون القصة كلها«. وخرجت فرنس����ا من الدور األول ملونديال جنوب 
افريقيا بحلولها في املركز الرابع واألخير للمجموعة األولى بخسارتني امام 

املكسيك وجنوب افريقيا وتعادل مع االوروغواي.

الهدف الثاني بعد عشر دقائق من حالة 
الطرد، وانتهت املباراة في النهاية بفوز 
فريق األوالد ليرافق نظيره الفرنسي إلى 
خارج املونديال فيما تأهلت أوروغواي 

واملكسيك إلى دور الستة عشر.
وجاء طرد غوركوف ليمثل صفعة 
جديدة للديوك بعد حالة العصيان التي 

انتابت الالعبني جت����اه املدرب رميون 
دومينيك. ول����م يبدأ غوركوف املباراة 
املاضية لفرنس����ا التي خس����رتها أمام 
املكسيك، بعد أن تردد أن بعض الالعبني 
ضغطوا على دومينيك الستبعاد الالعب 
من التشكيل األساسي. وخالل املباراة 
أمام جنوب أفريقيا التي لم يكن هناك 

تلقت فرنس����ا صفعة جديدة خالل 
الظهور املخيب لآلمال في كأس العالم بعد 
حصول العب خط الوسط يوان غوركوف 
على بطاقة حمراء في الشوط األول من 
املباراة أمام جن����وب أفريقيا في ختام 
دور املجموع����ات للمونديال. وتعرض 
غوركوف العب بوردو للطرد في الدقيقة 

دومينيك يشعر بخيبة أمل
أكد مدرب منتخب فرنسا رميون دومينيك انه يشعر بخيبة أمل خلروج فرنسا من الدور األول، وقال 
»انه���ا خيبة أمل كبيرة، وأن���ا حزين جدا«، مضيفا »دخلنا جيدا في املب���اراة وكنا األفضل لكننا تلقينا 
هدفا مبكرا صعب املهمة علينا الن اللعب بعش���رة العبني صعب للغاية باإلضافة الى الظروف التي كنا 

نعيشها«. 
وتاب���ع »على الرغم من ذلك حاولنا العودة في نتيجة املباراة لكننا لم نتمكن من ذلك«. وفي معرض 
رده على س���ؤال بخصوص حصيلة الس���نوات الس���ت التي أمضاها على رأس اإلدارة الفنية للمنتخب 
الفرنسي، قال دومينيك الذي خاض مباراته األخيرة مع املنتخب الفرنسي: »ليست لدي حصيلة ولست 
مخوال إلعالن ذلك في الوقت احلالي، يجب ان أفكر فيما س���أقوله«، مضيفا »أحببت املنتخب الفرنس���ي 
كثيرا وعشت حلظات رائعة معه. أمتنى التوفيق خللفي، املنتخب احلالي يضم العبني بإمكانهم تشريف 

كرة القدم الفرنسية«.وختم »للفوز بكأس العالم يجب املعاناة«.


