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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االثنين 7  يونيو  2010  

يعتبر املهاجم االس����باني داڤيد ڤيا واحدا من أملع جنوم كرة 
القدم العاملية في الوقت الراهن. وهو يواصل اس����تعداداته لكي 
يفجر كل طاقاته ومهاراته في أكبر تظاهرة للساحرة املستديرة 
يعرفها العالم في جنوب افريقيا. ويدخل ڤيا التحدي مبعنويات 
مرتفعة وتفاؤل كبير وكله أمل بأن يكون املنتخب اإلسباني في 

مستوى التطلعات ويتوج بطال للعالم.
 وبعد جتربة مونديال 2006 في أملانيا بحلوها ومرها، وخصوصا 
عقب األداء الرائع الذي قدمه »املاتادور« االس����باني خالل كأس 
أوروبا عام 2008 وتوج بطال لها، يدرك ڤيا بأن أمام منتخبه فرصة 
ال تعوض إلثبات الذات وقهر س����وء احلظ الذي ظل يطارده في 

احملافل الكبرى، والدخول أخيرا في خانة املنتخبات الكبيرة.
عن هذه األمور وأشياء أخرى، حتدث فيا بكل حماس وارتياح 
في حوار خاص الى موقع االحتاد الدوي لكرة القدم »فيفا« وردا 
على سؤال حول سر جناح املنتخب اإلسباني وكيف حتول إلى 
فري����ق يبدو من الصعب هزميته، قال: ان أس����لوب لعبنا قد مت 
حتديده منذ بضع سنوات. وأهم ما في األمر أن هذا املنتخب ليس 

وليد شهر أو شهرين، بل مت تكوينه على مدار 3 سنوات.
إنه منتخب له فلس����فته اخلاصة ف����ي اللعب، وميلك العبني 
يتناس����بون وهذه الفلسفة، وهذا بال ش����ك يتضح بجالء فوق 

أرضية امللعب.
وحول رأيه بخص����وص املجموعة التي يلعب فيها املنتخب 
االسباني في املونديال، قال انه من بني املنافسني الذين كان من 
املمك����ن أن توقعنا القرعة معهم،  ميكن الق����ول اننا لن نواجه 
خصوما ينتم����ون لقائمة املنتخبات األكثر ق����وة على الورق، 
ولكن الفوز عليهم لن يكون أمرا سهال. فمنتخب الهندوراس ال 
نعرف عنه الش����يء الكثير، ولكنه منتخب متجانس وقد تأهل 
إلى املونديال عن جدارة واس����تحقاق. أما منتخب سويسرا فله 
أسلوب لعب أوروبي والعبون شبان يتمتعون بحركية كبيرة 

داخل امللعب.
ولكن حسب رأيي، يبقى املنتخب األكثر خطورة في املجموعة 
هو منتخب تش����يلي الذي قدم أداء رائعا خالل تصفيات أميركا 
اجلنوبية املؤهلة لكأس العالم. فهو فريق متالحم ويتمتع بروح 

قتالية عالية باإلضافة إلى أنه ميتلك خط هجوم قويا جدا.

ذكريات عالقة

وعن ذكرياته التي مازالت عالقة في ذهنه من مونديال 2006 
في أملانيا، قال ڤيا: بدأنا مش����وارنا بفوز عريض على أوكرانيا 
4- صفر، وقد كانت مرحلة املجموعات جيدة جدا بالنسبة لنا. 
لكن في مباراة الدور الثاني ضد فرنس����ا لم نلعب جيدا وعدنا 

خائبني إلى ديارنا.
سجلت 3 أهداف لكنني خرجت من املونديال خائبا.

وعن مشاركة املنتخب االسباني في كأس أوروبا، وهل شكل 
هذا احلدث تغييرا حقيقيا في عقلية الكرة اإلس����بانية، اجاب: 
بالتأكيد. لقد كان من املطلوب تغيير العقلية الكروية أكثر من 

املس����توى الكروي. أفكار مثل »املنتخب اإلس����باني يلعب جيدا 
لكنه دائما يقصى باك����را« أو »هم أبطال قبل أن يواجهوا غمار 
البطوالت« أو »حظهم س����يئ في ضربات اجل����زاء«... كل هذه 
األفكار لم تعد موجودة اآلن. وأظن أنها ستبقى مدفونة لسنوات 

كثيرة قادمة.
وعن أوجه االختالف الذي يالحظه بني املنتخب احلالي ومنتخب 
الس����نتني السابقتني، قال ڤيا: هو نفس املنتخب تقريبا. لكن مت 
تدعيمه بعدد من الالعبني الشباب، وقد مت جتديد بعض األشياء 
األخ����رى، غير أن العمود الفقري للمنتخ����ب مازال قائما، أمامه 
س����نوات كثيرة من العطاء واللعب كمنتخب جماعي متجانس، 
علما أنه قد فاز ببعض األلقاب. بخالصة، هذا املنتخب هو تكملة 

للسابق.
على الرغم من ذلك، فإن املنتخب لم يقدم أداء جيدا خالل كأس 
القارات السنة املاضية، ماذا تعلم »املاتادور« من تلك التجربة، 
رد: تعلمنا من تلك البطولة عبرة كنا قد أخذناها من البطوالت 
السابقة: إذا لم تلعب مباراة جيدة ستقصى وتعود إلى الديار. لم 
نكن في أفضل مستوياتنا أمام الواليات املتحدة، وال أعني بذلك 
أننا لم نلعب جي����دا، ألننا خلقنا العديد من الفرص ولكننا في 
املقابل لم نستطع حتويلها إلى أهداف، ما تسبب في اقصائنا.

عالقة جيدة مع توريس

وعن الثنائي الذي تشكله في خط الهجوم مع فرناندو توريس، 
قال ڤيا: منذ فترة طويلة ونحن نلعب معا. إن العالقة اجليدة التي 
جتمعنا خارج امللعب مهمة جدا. رغم أنها ليست ضرورية، ألنه 
في آخر املطاف ما يهم هو احلصول على االنسجام فوق أرضية 
امليدان، ولكننا أصدقاء وهذا ما يسهل لنا بقية األمور. إن طريقة 
لعبه تس����اعدني كثيرا في رفع مستواي والعكس صحيح. إننا 

نشكل ثنائيا جيدا وهذا ما نقوم بإثباته للجميع منذ فترة.
وعن رأيه بالثنائي تش����ابي وينييس����تا، اللذين يلعبان إلى 
جانبه في املنتخب واآلن في برشلونة أيضا، اجاب: إنهما العبان 
يتمتعان بخبرة كبيرة رغم صغر سنهما، فهما يلعبان معا منذ 
فترة طويلة، ويعرفان أس����لوب املنتخب جي����دا. إنهما يلعبان 
بتلقائية عجيبة، وهو األمر الذي يريح دفاعنا ألن الكرة غالبا ما 
تكون في حوزتنا، أما نحن املتواجدون في خط الهجوم فعلينا 

أن نكون مستعدين في أي حلظة.
وعن تأثير تسوية وضعيته وعقده اجلديد قبل بداية املونديال 
على احلالة النفسية، قال ڤيا: في حياتي كلها لم أحظ قط بصيف 
هادئ. لطاملا كانت هناك فرق مهتمة بالتعاقد معي بغرض ضمي 
للعب معها. ما كان يش����كل نوعا إضافيا من الضغط. ومن دون 

شك فإن التخلص من هذا الضغط يحدث الفارق.
واختت����م حديثه بأنه اذا كان����ت اإلحصائيات توضح أن من 
توج ب����كأس األمم األوروبية لم يتوج قط بطال للعالم بعد ذلك 
بسنتني، فانه س����يأتي يوم لتكسر فيه تلك القاعدة وأمتنى أن 

يحدث ذلك هذا الصيف.

أكد أن المنتخب اإلسباني له فلسفة خاصة باللعب

 ڤيـا : أتمنى أن نكسر
قاعدة من فاز بكأس أوروبا

ال يتوج بكأس العالم بعد سنتين


