
ال نختل���ف كثيرا على 
ان مواجهات الدور االول، 
العالي  لم تكن باملستوى 
الذي كان مأموال، بل كان 
هناك اس���تياء شديد من 
املتابعني لهذه  الرياضيني 
الى  املباري���ات الفتقارها 
املميز،  العالي  املس���توى 
وقلة االه���داف، والفرص 
الضائعة والفتور واالدوار 
الدفاعية حتى للمهاجمني، 
لكن مواجهات الدور الثاني 

واالدوار التي تليها حتما س���تكون مختلفة وذلك الس���باب 
عديدة انها مواجه���ات الدخول او اخلروج من الباب الضيق 

او الواسع جدا.
دور ال���� 16 بدا انه مميز من ناحية ظهور التكتيك العالي 
املستوى للفرق، واالنضباط التكتيكي ودور الالعبني املميزين 
داخل امللعب وخبرة املدربني وفكرهم العالي ومايخفونه من 
مفاجآت خلصومهم. وقدمت املانيا منوذجا مميزا لفنون التكتيك 
واملهارات وبرزت مواجهات البرازيل مع تش���يلي واسبانيا 
مع البرتغال. ونتناول البرازيل وتش���يلي بإسهاب حيث ال 
يختلف اجلميع على ان البرازيل تستقطب املناصرين بقيادة 
املدرب كارلوس دونغا، رغم اختالفه مع الكثيرين على اختيار 
تش���كيلته لعدم ضمه الكسندر باتو ورونالدينيو وادريانو 

معتمدا على اسلوب االداء اجلماعي.
تغيرت البرازيل كثيرا عما كانت عليه من منح املتعة فقط 
واالعتماد على مهارات الالعبني الفردية بصورة كبيرة وهي 
حلول مفيدة جدا، وابرز هؤالء مايكون وكاكا وروبينيو ولويس 
فابيانو، كما يعتمد دونغا على تأمني وسط امللعب باكثر من 
العب، جيلبيرتو سيلفا وفيليبي ميلو لتغطية اخلط الدفاعي 
بصورة فعالة، حتى اننا النشاهد السحر البرازيلي السابق بل 
نرى حاليا اداء جماعيا مدروسا بعناية، يحسب له اجلماعية 
والس���هولة في االداء مع التحوط للهجمات املرتدة السريعة 

التي تربك خط دفاع اخلصوم وجتعل التسجيل سهال.
اما تشيلي فتمتاز باداء قوي مع الصرامة وااللتزام التكتيكي 
بصورة كبيرة واجلماعية، وهو فريق صبور على الفوز وال 
يجازف كثيرا، اعتمد على املرتدة الس���ريعة املتقنة بتعاون 
كبير بني الالعبني، وخسر املنتخب التشيلي امام اسبانيا 2-1، 
بعد ان قدم شوطا اول جيدا او بداية مباراة قوية.حيث متلك 
تشيلي فريقا جيدا ومدربا ممتازا هو االرجنتيني مارسيلو 
بييلسا.فايهما افضل اجلماعية ام الفردية والنجومية؟ االجابة 

متيل الى االداء اجلماعي...واسألوا ميسي.
صالح العصفور
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كابيللو: العبو »األسود الثالثة« خذلوني أمام ألمانيا
بدأ يخطط لتصفيات كأس أوروبا 2012 وكأن شيئًا لم يكن!

مدرب اجنلترا اإليطالي فابيو كابيللو متفائل ببقائه  )أ.پ(

بدأ امل���درب االيطالي ملنتخب 
اجنلترا فابيو كابيللو التخطيط 
لكيفي���ة مقاربته تصفيات كأس 
اوروبا 2012 وكأن شيئا لم يكن، 
معتبرا انه قام باملطلوب به خالل 
املوندي���ال لكن العبي »االس���ود 
الثالثة« خذلوه خالل مباراة الدور 

الثاني امام املانيا )4-1(.
وحتدث كابيللو الذي اكد انه 
يريد مواصلة املشوار مع املنتخب 
االجنليزي رغم اخفاقه في مونديال 
جنوب افريقيا، عن كيفية تضميد 
اجلراح واالستعداد لالستحقاق 
القاري املقبل رغم ان مستقبله لم 
يحسم حتى االن بعدما اعلن االحتاد 
االجنليزي بانه س���يتخذ قراره 
بشأن هذه املسألة بعد اسبوعني 
وسط مطالبة الصحافة احمللية 

باقالته من منصبه مباشرة.
وب���دا كابيللو واثق���ا من انه 
سيواصل مشواره حتى نهاية عقده 
ألن املدرب االيطالي بدأ يتحدث منذ 
االن عن كيفية »انعاش« منتخب 
»االس���ود الثالثة«، خصوصا ان 
العديد من جنومه الكبار وصولوا 
الى نهاية مشوارهم الدولي دون ان 
ينجحوا في االرتقاء الى مستوى 

املسؤولية امللقاة على عاتقهم.
وتطرق م���درب ميالن وروما 
وريال مدريد السابق الى الالعبني 
املرشحني لالنضمام الى التشكيلة 
او الالعبني الذين سيتم االستغناء 
عن خدماتهم، مضيفا »لقد حتدثنا 
بهذا املوضوع مع الطاقم الفني.. 
اعتقد اننا سنجد على االرجح العبني 
جديدين او ثالثة لكأس اوروبا، 
ادم جونسون، والظهير االيسر 
في ارسنال كيران غيبز، ومايكل 
داوسون، رغم انه ليس شابا. هناك 
ايضا غابرييل اغبونالهور وبوبي 
زامورا الذي كان مصابا هذه املرة. 
وهناك العب اخر نأمل ان يكون 
في كامل لياقته حتى حينها وهو 

اوين هارغريفز«.

الشبان ليسوا جاهزين

وتابع »افضل الالعبني الشبان 
هم ف���ي منتخ���ب دون 21 عاما 
وليس���وا جاهزين للعب هنا في 
كأس العالم، لكني امل في العام 
املقبل او االشهر الستة املقبلة ان 
يبرزوا الى الساحة. امل ان يعود 
ثيو والكوت وان يشفى من االصابة 
في كتفه. هناك ايضا جاك ويلشير 
الذي اعتبره العبا مثيرا لالهتمام. 
لدي بعض الالعبني اجليدين الذين 
س���يجهزون في االش���هر الستة 

املقبلة. انه امر ممكن«.
وي���درك كابيللو الذي حتدث 
ايضا عن املستقبل الواعد للحارس 
جو ه���ارت، ان حتدثه عن ثورة 
ش���بابية في منتخب »االس���ود 
الثالث���ة« مرتب���ط بالضواب���ط 
واملشاكل التي واجهها مع التشكيلة 
احلالي���ة. ال يوجد ف���ي الدوري 
االجنليزي املمتاز سوى 38% من 

الالعبني املؤهلني للدفاع عن الوان 
املنتخ���ب االجنليزي وبالتالي ال 
توجد امام���ه الكثير من املواهب 
لالختيار منها، كما ان طابع الدوري 
القاسي بدنيا، والرزنامة املكثفة 
)الدوري والكأس وكأس الرابطة 
واملش���اركات االوروبي���ة( دون 
اي عطل حتى ف���ي فترة االعياد 
تؤثر على الوضع البدني لالعبني 
وتتسبب في االجهاد والكثير من 

االصابات.
لكن من الصعب التحدث فقط 
عن االرهاق كعذر لالخفاق الذي 
مني ب���ه املنتخب االجنليزي في 
جنوب افريقي���ا 2010 حيث قدم 
اداء مخيب���ا اوال ام���ام الواليات 
املتح���دة )1-1( ثم اجلزائر )0-

0( قبل ان يتحس���ن نسبيا امام 
سلوڤينيا حيث خطف تأهله الى 
الدور الثاني بفضل هدف وحيد 
سجله جيرمن ديفو، لينهي منتخب 
»االسود الثالثة« الدور االول في 
املركز الثاني، ما وضع كابيللو في 
وضع حرج للغاية خصوصا امام 

الصحافة احمللية »القاسية«.
ولم يتحس���ن وضع كابيللو 
بتاتا بع���د مواجهة الدور الثاني 
حيث لقي االجنليز اسوأ هزمية في 
تاريخ مشاركاتهم في النهائيات، 
ول���م يرت���ق »االس���ود الثالثة« 
الى مس���توى توقع���ات اململكة 
والصحافة التي ترى فيه الفريق 
البطل ال���ذي يعانده احلظ، لكن 
واقع االمور واملعطيات يشيرون 
الى خالف ذل���ك الن االجنليز لم 
يحققوا ش���يئا يذكر ان كان على 
الصعيد العاملي والقاري باستثناء 
فوزهم مبونديال 1966 وقد يكون 
عليهم ان ينتظروا حتى 2018 لكي 
يرفعوا الكأس مجددا في حال نالوا 
شرف استضافة النسخة احلادية 
والعش���رين من العرس الكروي 

العاملي.

ضغط اإلعالم

من املؤك���د ان الضغط الذي 
متارسه وسائل االعالم البريطانية 
على املنتخب يلعب دورا سلبيا 
جدا في النتائج التي يحققها االخير 
خصوص���ا انها ال تكتفي بتناول 
املسائل الكروية بل تلقي الضوء 
على اي شيء يتعلق بالالعبني ان 
كان شخصيا سطحيا او حميما، 
ورمبا جتع���ل منهم جنوما اكبر 
حجما مما هم عليه واقعيا، وذلك 
خالفا لنظرائهم االملان او البرازيليني 
الذين ال يعيرون اهتماما لالفراد بل 
الى ال� »مانشافت« و»سيليساو« 

كمجموعة موحدة.
ويبرر كابيللو الس���بب الذي 
يجعله يتمسك بعدم االستقالة، 
قائال »اعل���م الكثير عن الالعبني 
وما حصل. اعلم الوضع اليوم اكثر 
من السابق الني ادركت ما حصل 
عندما وصلن���ا الى كأس العالم. 
انا اتفهم املزيد من االشياء، وأعي 

ان هناك امرا مهما للغاية، واتفهم 
ملاذا لم تفز اجنلترا )بااللقاب( في 
السابق: العبو اجنلترا يصلون الى 

نهاية املوسم منهكني«.
وواص���ل »كل مباراة لعبناها 
خالل هذه الفترة، سبع مباريات 
باملجمل بينها الودية وتلك التي 
خضناه���ا ف���ي كأس العالم، لم 
ار الالعبني الذين ش���اهدتهم في 
اخلريف او بعد شهرين من عيد 
املي���الد. كانوا يتمرنون بش���كل 
جيد، كانوا مركزين، لكنهم ليسوا 
الالعبني ذاتهم، ليسوا بالسرعة 
الت���ي اعرفها  ذاتها، بالس���رعة 
عنهم. اريد ان اغير ش���يئا لكن 
من املس���تحيل فعل ذلك، هناك 
الكثير من املباريات خالل املوسم. 
يلعبون السبت واالربعاء والسبت 

واالربعاء«.
واذا بقي كابيللو في منصبه 
وستكون هذه املس���ألة التحدي 
االكبر الذي سيواجهه، فانه مصمم 
على نيل فرصة ثانية يثبت من 
خاللها ان بامكانه ان يغير املنتخب 
االجنليزي: »افضل ان ابقى. نحتاج 
الى الوقت من اجل استعادة توازننا 

وحيويتنا«.

رفض اقتراحات األندية

ان���ه رفض  واك���د كابيللو 
اقتراحات من اندية كبيرة النه 
يحب مهنته كمدرب للمنتخب 
االجنلي���زي، فيما قال املتحدث 
باسم االحتاد االجنليزي ادريان 
بيفينغت���ون: »كابيللو مرتبط 
معنا بعقد حتى عام 2012. بيد 
ان اجلمي���ع اعرب ع���ن خيبة 
االمل بخروجنا م���ن نهائيات 
كأس العالم بهذه الطريقة. من 
املنطقي العودة الى لندن واتخاذ 
الكافي واحلديث مجددا  الوقت 

مع كابيللو«.
واعتبر كابيلل���و رد االحتاد 
االجنليزي »ذكيا«، وقال »اعتقد 
انه جواب ذكي«، بيد انه بدا عصبيا 
عندما طرح عليه سؤال حول ما 
اذا كان اليزال يستحق »االموال 
الطائلة« التي يدفعها له االحتاد 
االجنليزي. وقال »اختاروني لهذا 
املنصب، واعتبروا انني استحق 
هذا الراتب. االموال ال حتدد قيمة 

االنسان«.
وأوض���ح بيفينغتون »احب 
التذكير بانه لي���س كابيللو من 
حدد راتب���ه. تعاقدنا معه عندما 
كنا في احلضيض وفش���لنا في 
التأهل الى نهائيات كأس اوروبا 
2008. فابيو اعطى الثقة الى هذا 

املنتخب«.
يذكر ان املنتخب االجنليزي 
وقع في تصفي���ات كأس اوروبا 
2012 ضمن املجموعة السابعة الى 
جانب سويسرا وبلغاريا وويلز 
ومونتينيغرو، وهو يبدأ مشواره 
في الثالث من سبتمبر املقبل في 

مواجهة بلغاريا.

 ريدناب يطالب بإعطاء كابيللو فرصة 
 قال مدرب توتنهام االجنليزي هاري ريدناب أنه مستعد 
خلالفة االيطالي فابيو كابيللو مدرب منتخب اجنلترا بحال 
أقيل األخير من منصبه.  وكان كابيللو أعلن أمس األول انه 
سيعرف قرار بقائه على رأس االدارة الفنية ل�»األسود الثالثة« 
من عدمه بعد اسبوعني، معربا عن امله في مواصلة مهامه 
على الرغم من اخلروج املخيب من الدور الثاني للمونديال.  
وطلب ريدناب من االحتاد االجنليزي تعيني مدرب وطني 
للمنتخب األول بحال رحيل كابيللو: »هذا الرجل )كابيللو( 
ميلك سجال هائال على صعيد األندية. لكن عندما يرحل، بعد 
أربع سنوات أو في أي وقت كان، بالتأكيد سيتواجد شاب 

أو م����درب اخر في هذه البالد. بالتأكيد يجب ان جند مدربا 
اجنليزيا للمنتخب الوطني«.  وأضاف ريدناب الذي أشرف 
سابقا على بورمنوث، وستهام وبورتسموث ملوقع »توك 
سبورت«: »ال أحتدث هنا عن مدرب اسكوتلندي أو ايرلندي، 
أحتدث عن مدرب اجنليزي الن هذا هو املكان الذي نحن فيه. 
انها بالدنا. يجب أن نكون قادرين على صنع مدرب يستطيع 
ادارة املنتخب االجنليزي، وألكون صريحا لن يقوم بأسوأ 

مما قاما به )سفن غوران أريكسون وكابيللو(«.
 وتاب����ع ريدناب )63 عاما(: »أنا اجنليزي. من ال يرغب 
في تدريب منتخب اجنلترا؟ ال أحد يرفض وظيفة كهذه. اذا 

كنت اجنليزيا فال ميكنك رفض تدريب بالدك«.
 وكان كابيلل����و ذكر بعد خروج اجنلت����را أمام أملانيا: 
»حتدثت الى الس����ير دايف ريتشاردز املدير العام لالحتاد 
اإلجنليزي. قال لي انه بحاجة الى اسبوعني التخاذ القرار. 

قلت له انني اريد البقاء. االن القرار بيده«.
 من جهته، قال املتحدث باسم االحتاد االجنليزي ادريان 
بيفينغتون: »كابيللو مرتبط معنا بعقد حتى عام 2012. بيد 
ان اجلميع اعرب عن خيبة االمل بخروجنا من نهائيات كأس 
العالم بهذه الطريقة. من املنطقي العودة الى لندن واتخاذ 

الوقت الكافي واحلديث مجددا مع كابيللو«.

 صحافيون تحّولوا 
إلى حكام مساعدين

 الفردية والجماعية

حص���ل الصحافيون 
على فرصة للتحول إلى 
حكام مساعدين )حامل 
راي���ة( من خالل مبادرة 
الدولي  نظمها االحت���اد 
القدم )فيفا( امس  لكرة 

في بريتوريا.
 ونظ���م »فيفا« يوما 
مفتوح���ا للح���كام بعد 
األح���داث املثيرة للجدل 
الثاني، عندما  الدور  في 
تس���ببت أخطاء احلكام 
التأثير على نتيجة  في 
أمام  أملاني���ا  مبارات���ي 
إجنلترا واألرجنتني أمام 

املكسيك.
وال يس���مح للحكام 
مبناقشة أحداث املباريات 
عقب نهاية اللقاء، ولكن 
بالنسبة للدعوة املوجهة 
للصحافيني، أكد »فيفا«: 
»وسائل اإلعالم عليها أن 
جترب بنفس���ها تطبيق 
قانون التسلل والتحدي 
ال���ذي يواجه���ه احلكم 

املساعد«.
»فيف���ا«  ورف���ض 
التعقي���ب عل���ى احلكم 
األوروغوياني خورخي 
الريوندا الذي لم يحتسب 
الذي س���جله  اله���دف 
اإلجنليزي فرانك المبارد، 
وكذلك احلكم اإليطالي 
الذي  روبرتو روسيتي 
لألرجنتين���ي  س���مح 
كارلوس تيفيز بتسجيل 
هدف في شباك املكسيك 
وهو في موقف تسلل. 

صالح العصفور

الصحافي الياباني كوكي هارادا يتدرب 
على احلكم املساعد  )أ.ف.پ(

بالتر يلمح إلىإمكانية اللجوء لـ »الڤيديو«
قّدم اعتذاره إلى إنجلترا والمكسيك

قدم رئيس االحت���اد الدولي لك���رة القدم 
السويس���ري جوزيف بالتر اعتذاره الى كل 
من اجنلترا واملكس���يك اللذين كانا ضحيتي 
التحكي���م في الدور الثاني، وأملح الى امكانية 
اللجوء الى الڤيديو وحتديدا فيما يتعلق بخط 
املرمى في االجتماع املقبل لفيفا الشهر املقبل 

في كارديف عاصمة ويلز.
 وكان االحتاد الدولي رفض التعليق على 
التحكيمية خ���الل مباراتي اجنلترا  االخطاء 
واملانيا وعدم احتساب هدف صحيح للمنتخب 
االول بعد ان اجتازت الكرة التي سددها فرانك 
المبارد خط املرمى، في حني سجل االرجنتيني 
كارل���وس تيفيز هدفا من تس���لل واضح في 

مرمى املكسيك. 
 وازاء الضجة االعالمية واالنتقادات الواسعة 
التي س���ببها اخلطآن، اضطر بالتر الى جمع 
الصحافي���ني أمس العطاء اول تعليق له على 

هذا االمر.
 وقال بالتر »لقد تقدمت باعتذاري الى بعثتي 
الفريقني املعنيني.. اتفهم متاما غضبهم، االجنليز 

شكروني، واملكسيكيون حنوا رؤوسهم«. 
 وكشف »من الطبيعي انه بعد ما شاهدناه، 
سيكون من الس���خافة عدم فتح ملف اللجوء 
الى التكنولوجيا في يوليو في كارديف« خالل 
االجتماعات املقبلة لفيفا يومي 21 و22 من الشهر 
املقبل، مشيرا الى امكانية اللجوء الى الڤيديو 

وحتديدا فيما يتعلق بخط املرمى.
لكنه اشار »اريد ان اكون واضحا في هذه 
املسألة سنناقش فقط كل ما يتعلق بتكنولوجيا 

خط املرمى«.
 وتابع »ك���رة القدم هي لعب���ة متواصلة 
احلرك���ة، واذا كان���ت هناك فرصة تس���جيل 
هدف، فهل بامكاننا اعط���اء الفرصة ملنتخب 
ك���ي يطالب باالعادة البطيئ���ة مرة او مرتني 
كما هي احلال بالنس���بة الى التنس، لسنا في 
حاجة الى تكنولوجيا في حالة مثل ما حصل 

مع املكسيك«.

زامورانو يطالب بالتكنولوجيا 

من جهته، انضم أسطورة كرة القدم التشيلي 
ايف���ان زامورانو، إلى قائم���ة تضم العديد من 
الالعبني الذي���ن يطالبون االحتاد الدولي لكرة 
التكنولوجيا ملساعدة  القدم )فيفا( باستخدام 
احل���كام بعد أن فرضت األخطاء نفس���ها على 
دور الستة عشر. وطالب زامورانو، جنم ريال 
مدريد وإنتر ميالن الس���ابق، والذي شارك مع 
منتخب تش���يلي في كأس العالم 1998، الفيفا 
بإعادة التفكير في دراسة استخدام التكنولوجيا 
ملس���اعدة احلكام. وقال زامورانو »إنها وقائع 
خطيرة وواضحة وفاصلة، تدعو إلى ضرورة 
استخدام التكنولوجيا.. انه امر محزن أن هذه 
األخطاء جترح مشاعر الالعبني، حتى أنها تغير 
مجرى املباريات«.وأضاف »أدرك ما يش���عر به 
العبو إجنلترا واملكسيك، انه ليس باالمر الطيب 

أن تخسر بهذه الطريقة«.

كيروش: التقنيات يجب أن تستخدم 

بدوره، قال املدير الفني للمنتخب البرتغالي 
كارلوس كيروش إن املسؤولني عن كرة القدم 
يتعني عليهم التفكير في تقدمي تقنيات جديدة من 
أجل مساعدة احلكام في املباريات بعد األخطاء 

التي حدثت في كأس العالم.
واض���اف كيروش في مؤمت���ر صحافي في 
ستاد »غرين بوينت« في كيب تاون »أعتقد أن 
هذه التقنيات يجب أن تستخدم في املستقبل.. 

مصداقية اللعبة أصبحت في خطر.«..
وأضاف »هناك مليارات من البش���ر في كل 
أنحاء العال���م يتابعون ما يحدث بينما ال يراه 
فقط احلكم ومس���اعده. يج���ب أن نعترف بأن 
كرة القدم يجب أن تش���هد بعض التطويرات« 
ويؤم���ن بضرورة اتخاذ هذه اخلطوات مبجرد 

انتهاء املونديال.


