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إعداد: سمير بوسعد
ع���ادة ما تخبئ قرعة كأس العالم بعض 
املفاجآت، ويعيش املشاركون فيها حلظات 
ترقب وانتظار ال مثيل لها. إذ ينتظر األنصار 
واملش���جعون على أحر م���ن اجلمر حلظة 
الكشف عن أس���ماء خصوم منتخباتهم في 
دور املجموعات، ومينون النفس مبواجهات 

من العيار الثقيل.
وعاش متتبعو القرعة التي جرت مراسمها 
شهر ديسمبر املنصرم في مدينة كيب تاون، 
حلظات ترقب وتوجس مماثلة قبيل اإلعالن 
عن أسماء منتخبات املجموعة السابعة. إذ 
لن تضطر كتيبة البرازيل، التي يرش���حها 
البعض للفوز باللقب، ملالقاة منتخبي ساحل 
العاج وكوريا الشمالية فقط، بل يتعني عليها 
مواجهة منتخب البرتغال أيضا، وهو خصم 
تاريخي للسيليساو وميثل بلدا جتمعه عالقات 
وطيدة بالبرازيل. وقد كثر احلديث بعد هذه 
القرعة عن تاري���خ املباريات بني املنتخبني 
وعن الالعبني ذوي األصل البرازيلي املدافعني 

حاليا عن ألوان البرتغال. 
بيد أن هذا النوع من القصص ال يش���كل 
أمرا غريبا على أندرس���ون لويس دا سوزا، 
امللقب بديكو. إذ ارتبطت أزهى أيامه الكروية 
بالنزاالت احلامية بني البرازيل والبرتغال. 
فقد ولد هذا الالعب في مدينة ساو بيرناندو 
دي كامبو في البرازيل، والتحق سنة 1997 
بالدوري البرتغالي، وعمره ال يتجاوز 20 عاما، 
حيث مكث هناك إلى حدود سنة 2004. ولفت 
أداء ديكو املدير الفني للبرتغال، البرازيلي 
لويس فليبي س���كوالري، ووجه له دعوة 
االلتحاق بالكتيبة البرتغالية وسط موجة 
من األقاويل في شهر مارس 2003. ثم خاض 
أولى مبارياته بألوان البرتغال ضد املنتخب 
البرازيلي بالذات، وسجل بعد دخوله في ذلك 
النزال هدف االنتصار 2-1 على السيليساو 

في مدينة بورتو.
بعد هذه البداية املوفقة، دخل ديكو أساسيا 
في املواجهة بني الطرفني في ش���هر فبراير 
2007، وساهم في اإلطاحة ألول مرة بالكتيبة 
البرازيلية حتت إشراف دونغا 2-0 في مدينة 
لندن. ثم شارك بعد ذلك في الهزمية النكراء 
أمام السيليساو 6-2 في شهر نوفمبر 2008. 
لذلك يعتبر ديكو أنسب الالعبني للحديث عن 
املباراة املرتقبة ضمن املجموعة السابعة التي 

ستقام في 25 يونيو مبدينة دربان.
وقد التقى موقع FIFA.com مع العب وسط 
تشلسي، وحتدث معه عن املوقعة املرتقبة 
وعن آمال وطموحات املنتخب البرتغالي في 
جنوب أفريقيا 2010 بعد أن أحرز املركز الرابع 

في نهائيات كأس العالم بأملانيا 2006.
ديكو، أنت أحد الالعبني الذين ش��اركوا في 
مباراة املربع الذهبي قبل أربع سنوات، ما أهم 

الذكريات التي حتتفظ بها عن تلك املسابقة؟
كأس العالم أمر فريد ومختلف. إنها أكبر 
املنافسات التي يخوضها الالعب مع منتخبه 
الوطني، وال وجود لشيء مماثل. لقد خضت 
بع���ض املباريات اجليدة في تل���ك الدورة، 
لكن املنافسة كانت صعبة بعض الشيء. إذ 
تعرضت إلصابة عند بداية النهائيات، ولم 
أستطع استرجاع مؤهالتي كاملة بعد ذلك. 
كان عطائي سيكون أفضل لوال تلك اإلصابة. 
رغم ذلك كانت مس���يرة منتخبنا في كأس 
العال���م رائعة. كان أداؤن���ا جيدا في مباراة 
املربع الذهبي رغم الهزمية أمام فرنس���ا. إذ 
استطاعوا تسجيل الهدف قبلنا، وهو ما أضاع 
علينا إمكانية التأهل للنهائي. لقد كانت على 

العموم بطولة كأس عالم ممتازة.
ما أهم نق��اط االختالف ب��ني البرتغال في 
موندي��ال املاني��ا واحلالي بعد تغيي��ر املدرب 
البرازيل��ي لويس فيليبي س��كوالري وتعيني 

كارلوس كيروش؟
لقد رحل العديد من الالعبني الذين شاركوا 
ف���ي أملانيا عن املجموعة، لذلك س���يخوض 
العديد من العبينا مس���ابقة من حجم كأس 
العالم للمرة األولى. أعتقد أن لدينا املؤهالت 
ذاتها، رغم أننا ال منتلك جتربة كتيبة 2006. 

وينطبق هذا األمر على املدرب أيضا، حيث 
سبق لفيليبي الفوز بكأس العالم مع البرازيل، 
وقاد املنتخب البرتغالي خالل كأس أوروبا 
لسنة 2004، بينما سيدخل كيروش منافسة 
من هذا احلجم للمرة األولى على رأس الفريق. 
لكنه مدرب ممتاز، ولديه مجموعة من الالعبني 
اجليدين، لذلك أعتقد أننا قادرون على النجاح 

في هذه الدورة.
هل ترشح البرتغال للمنافسة على اللقب؟

ال، املنتخبات املرشحة هي املنتخبات ذات 
التاريخ العريق في هذه املسابقة. ال متتلك 
البرتغال تاريخا عريقا في مسابقة كأس العالم، 
ولم تفز قط بهذه املسابقة في السابق. لذلك ال 
ميكن ذكر اسمها بني املرشحني. لكننا منتلك 
مجموع���ة ذات مؤهالت كبيرة، بالعبني من 
العيار الثقيل، وميكننا بلوغ مباراة النهائي 
أو السير أبعد من ذلك. لكن ال مجال للقول 

اننا مرشحون.
رغم املواه��ب الكثيرة التي أجنبها املنتخب 
البرتغالي، مازال لم يستطع الفوز باأللقاب، ما 

الذي ينقصه؟
يجب التذكير بداية بأن الفوز بكأس العالم 
ليس أمرا سهال، وما عدد املنتخبات احملدود 
التي نالته إال دليل على ذلك. لم تتمكن فرق 
كبيرة من التتويج في كأس العالم، بسبب 
أمور وتفاصيل دقيقة وصغيرة، كما أن احلظ 
والتوفيق أمران حاسمان أيضا. من الصعب 
تفسير هذا األمر، لكن الفوز بكأس العالم أمر 

صعب للغاية.
ما دور كريس��تيانو رونال��دو في حتقيق 

نتائج جيدة؟
لقد انتصرنا في العديد من املناس���بات 
دون كريس���تيانو رونالدو، كما فزنا مرات 
عديدة بفضل حضوره معنا. ال مكان اليوم 
للحديث عن ارتباط نتائج مجموعة بالعب 
واحد. لقد استطاع مان يونايتد التألق بعد 
رحيل رونالدو، وفاز ريال مدريد مبباريات 
دونه، وحقق املنتخب البرتغالي نتائج مماثلة. 

صحيح اننا بحاجة لالعبني الكبار، هذا أمر 
ال نقاش فيه، لكن أداء املنتخب البرتغالي ال 
يقتصر عليه فقط، وهذا أمر صحيح بالنسبة 
لألندية التي يلعب فيها أيضا. رغم ذلك نحن 
ف���ي حاجة إليه، إنه أحد أفضل الالعبني في 
العال���م، لكن ال مج���ال للحديث عن ارتباط 

النتائج به.
كثر احلديث مبناسبة املواجهة بني البرازيل 
والبرتغ��ال عن قص��ص الالعبني ذوي األصل 
البرتغالية.. هل  البرازيلي واحلاملني للجنسية 

ستساعدك هذه التجربة؟
إنه���ا جتربة مهمة دون أدنى ش���ك، لكن 
املباريات الودي���ة مختلفة متاما عن مباراة 
في نهائيات كأس العالم. كما أن مروري بهذه 
التجربة وخوضي ملباريات ضد السيليساو 
أمر مفيد على الرغ���م من الفرق الكبير بني 
املباريات. لكن ملباريات كأس العالم طبيعتها 
اخلاصة. لست مستاء على أي حال ألمر هذا 
النزال، بل على العك���س من ذلك متاما. أنا 
برازيلي األصل، وأحمل جنسية البلد الذي 
أعيش فيه والذي منحني كل شيء. فستكون 
املوقعة ف���ي نهاية املطاف مباراة كبيرة في 
كرة القدم، وال ش���يء آخر سوى ذلك. لكني 
أعتقد أن أول ما يجب التفكير فيه هو الفوز 
ف���ي املباراة األولى. فإذا متكنا من االنتصار 
في املوقعة األولى على ساحل العاج، ستكون 
حظوظنا في التأهل كبيرة. وس���يكون من 
الصعب على الفريق املنهزم في هذه املباراة 

التأهل إلى األدوار التالية.
ستكون مباراة املنتخب البرتغالي األولى صعبة 
أمام س��احل العاج، ثم سيختم مشواره في الدور 
األول مبواجهة منتخب البرازيل. هل أنتم قلقون 

من احتمال خوضكم ملباريات بهذا احلجم؟
ال مشكلة لنا مع أي خصم مهما كان. إذا 
اضطررنا ملواجهة فريق ما، فسنقوم بذلك. 
إذا ذهب���ت لكأس العالم وأن���ت تفكر فيمن 
تريد مالقاته من الف���رق، الختيار اخلصم، 

فمن األحسن البقاء في بلدك.

ديكو: ال أرشح البرتغال
 لرفع كأس العالم


