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خواطر في المونديال )5(
لوأضاع كريستيان رونالدو ركلة جزاء لوجدوا له ألف عذر، 
لو انفرد ليونيل ميسي باملرمى وسدد في جسم احلارس مع انه ال 
يفعلها اال نادرا لقالوا ان احلارس محظوظ، لو سجل جون تيري 
هدفا في مرماه باخلطأ فسيقولون لطاملا سجل اهدافا برأسه في 
مرمى اخلصوم، ولكن لو اخطأ حارس املرمى ألقاموا عليه الدنيا 
واشبعوه لسعا وشتما كيف ال، وهو احلارس الذي يقف مدافعا 
عن مرماه وعليه ان يتحمل كل العواقب؟ فلنكن اكثر ش����فافية 
ووضوحا من هؤالء الذي����ن يقولون ويقولون، يأتي في املقام 
االول نحن اصحاب الرأي في الصحافة واملتابعون والنقاد وذلك 
ليس بغضا وكرها في احلراس ولكن الن عالم الكرة وقوانينها 
وطريقة لعبه����ا وتوزيع العبيها حتتم علينا ان نقّيم الالعبني 
حس����ب مراكزهم وعطائهم، فاحلارس ال يبذل جهدا كما يبذله 
املهاجم، واحلارس ال يتعرض للضرب واخلشونة واالصابات 
كاملهاجم، واحلارس يدافع عنه زمالؤه واملهاجم عليه ان يخترق 
دفاع اخلصم، فمن الطبيعي ان يكون احلارس معرضا لالنتقاد 
الدائم فيما لو دخلت كرة سهلة مرماه الن اخلطأ منه بألف كرة 
ضائعة من مهاجم، ولي جتربة على الصعيد املهني بعدما عاتبني 
احد احلراس في اواخر التس����عينيات على ان الصحافة ظلمته 
بعدما دخل مرم����اه اربعة اهداف وقال: ال احتمل الهدف الثالث 

والبقية انا مسؤول عنها فضحكت وضحك هو.
م����ا اريد قوله ان الصحافة االجنليزية ال ترحم وجعلت من 
حارس����ها روبرت غرين مادة دسمة بعد تسببه في التعادل مع 
اميركا وكأنه اخرج االس����ود م����ن كأس العالم، ورأت صحيفة 
»صنداي اكسبرس« انه الجل اجنلترا يجب ان يرحل اآلن، فيما 
س����خرت »صنداي ميرور« منه وكتبت ان قفازاته تالفة، وقفز 
ايضا احل����ارس اجلزائري فوزي الشاوش����ي الى الواجهة بعد 
خسارة فريقه من سلوڤينيا بهدف يتحمل مسؤوليته، ولكم يا 

معشر احلراس حكايات ال تنتهي.
< إذا حضر األملان فقم لتحيته����م، وتعلم منهم االنضباط 
والدقة في »الصنعة« واملتانة واجلودة واذا لم تكن من مشجعي 
الفريق االملاني فال تتمن خسارته كي ال تفقد االثارة خاصيتها 
واجلمالي����ة »اناقتها«، وبدأ الفريق األملاني مش����واره برباعية 
مستحقة في مرمى االستراليني الذين مارسوا الضرب من غير 

داع، واحلقيقة ان طرد العبهم تيم كاهيل كان مستحقا.
احلضور االملاني كان في موعده متاما ووزع املدرب يواكيم 
لوف عناصره الشابة بعناية، وما اسعدنا ان التشكيلة االملانية 
تضم اس����ماء قريبة منا مثل مس����عود اوزيل وسامي خضيرة 
والالفت ايضا تكرار اس����م مولر في املنتخبات االملانية على مر 
كؤوس العالم، جيرد مولر، هانز مولر، اندرياس مولر ثم النجم 

احلالي توماس مولر.
ناصر العنزي

»السامبا« تبدأ العزف والسحر بمواجهة كوريا الشمالية
مواجهة نارية بين »رونالدو البرتغال« ونجوم ساحل العاج 

 رونالدو: األهداف ستأتي بكل تأكيد
اكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مبج����رد أن تظهر االه����داف، تأتي جميعا. 
لست قلقا. سأواصل العمل بنفس الطريقة، 
واألهداف س����تأتي بكل تأكيد. وقال ڤيتور 
سانتوس الصحافي بجريدة »جورنال دي 

نوتيسياس« البرتغالية: »كريستيانو يركز 
متاما على تقدمي مونديال كبير. يبدو قلقا، 
لكنه يركز فقط على الذهاب بعيدا بالبرتغال. 
يعرف أن عليه الرد وأن األنظار كلها ستكون 
مصوبة إليه«. وأوضح الالعب في محاولة 

لتبديد الشكوك »لقد عملت جيدا هذا األسبوع 
وأشعر بأنني أمر بلحظة رائعة. أود تقدمي 
مونديال فائق وأهتم فقط بأن أكون فردا في 
فريق جيد«. وسيجتذب كريستيانو األضواء 
ليس فقط حول كيف سيقود البرتغال بل 

أيضا من خالل مقارناته باألرجنتيني لونيل 
ميس����ي. فكالهما وصل إلى البطولة وهو 
يحمل دين حتسني األداء مع منتخب بالده، 
واألرجنتيني ب����دا وكأنه جنح في جتربته 

األولى.

سيماو: لدينا أفضل الالعبين
اعتبر العب وس��ط منتخب البرتغال س��يماو سابروسا 
ان باس��تطاعة منتخب بالده البرتغال ان يتغلب على نظيره 
البرازيلي من اجل التأهل ع��ن »مجموعة املوت« الى الدور 
الثاني وحتاشي مواجهة اسبانيا في الدور املقبل خصوصا 
ان االخيرة مرشحة فوق العادة لتصدر مجموعتها الثامنة.

واكد سيماو ان منتخبه الذي عانى االمرين في التصفيات 
واحتاج الى امللحق لكي يتأهل على حساب البوسنة، متحمس 
جدا لبدء مشواره: »متلك البرتغال بعض افضل الالعبني في 
اوروبا والكثير من الطموح وفريقا موحدا وقويا جدا«، مضيفا 
»من املهم دائم��ا ان تبدأ كأس العالم بافضل طريقة ممكنة، 
بالفوز. ال نريد ان نواجه البرازيل في املباراة الثالثة ونحن 
بحاجة الى الفوز، لكن اذا كنا بحاجة الى الفوز، فلما ال؟ لقد 

تغلبنا عليهم في العديد من املناسبات في السابق«.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على موعد مع املجد النجم البرازيلي كاكا مطالب باإلبداع والتألق

كاكا جاهز
الك���رة   يتخ���وف انص���ار 
البرازيلي���ة حتديدا من امكانية 
اصابة كاكا الذي عانى من اصابة 
في احملالب معظم فترات املوسم 
الفائت في صفوف ريال مدريد 
انه  االس���باني لكن الالعب اكد 
يستعيد مستواه السابق تدريجيا 

وسيكون جاهزا في املونديال.
 وقال »حالتي تتحس���ن من 
يوم الى آخ���ر. االصابة لم تعد 
تزعجني مع انني كنت في البداية 
قلقا النني كنت اشعر بها في كل 
تدريب. ام���ا االن فانا في كامل 

لياقتي البدنية«.

 دونغا يدافع
عن نهجه الدفاعي

 يدافع مدرب املنتخب البرازيلي 
كارلوس دونغ���ا )46 عاما( عن 
الطريقة التي ينتهجها البعيدة عن 
اللعب اجلميل بقوله »أريد جلب 
االرادة التي كانت لدي كالعب الى 
املنتخب. الطاقة، احلماسة ورغبة 
الفوز ه���ي أمور ضرورية حلمل 
ألوان منتخب البرازيل«.  واضاف 
»بعض الالعبني ميلكون املوهبة، 
لكنن���ا ال نعيش من املواهب، بل 
من النتائ���ج.. يقول الناس انني 
متعجرف لكن هذا ليس صحيحا. 
ليس س���هال ان تتخ���ذ القرارات 
الصحيحة وأن تكون بهذا املوقع«. 
وميلك دونغا س���جال رائعا على 
رأس اجلهاز الفني »الوريفيردي« 
)الذهب���ي واالخضر(، وهو لقب 
املنتخب البرازيلي، اذ خاض االخير 
باشرافه 64 مباراة ففاز في 47 مرة، 

وتعادل في 11 وخسر 6.

تبدأ البرازيل سعيها الى إحراز 
لقبها العاملي الس����ادس في قارة 
جديدة هي افريقيا، بعد ان توجت 
باللقب في اوروبا )السويد 1958( 
واميركا اجلنوبية )تشيلي 1962( 
الشمالية )املكسيك عام  واميركا 
1970 والوالي����ات املتحدة 1994(، 
واسيا )اليابان وكوريا اجلنوبية 
2002(، وذل����ك عندم����ا تس����تهل 
افريقيا  مش����وارها في جن����وب 
2010 بلقاء كوريا الشمالية اليوم 
عل����ى ملعب »ايلي����س بارك« في 
جوهانس����بورغ ضمن منافسات 

املجموعة السابعة.
ومتث����ل البطولة أيضا حتديا 
ملدرب املنتخ����ب كارلوس دونغا 
الذي اعتبره كثيرون انه سيشغل 
هذا املنصب الذي تس����لمه عقب 
نهائي����ات كأس العالم 2006 في 
أملاني����ا خلفا لكارل����وس البرتو 
باريرا لفترة محددة، لكن خالف 
التوقعات من خالل جناحه ببراعة 
في ثالث جتارب له مع املنتخب 

حتى اآلن.
بيد ان اللقب العاملي يبقى االهم 
بالنسبة الى دونغا على الصعيدين 
الشخصي والعام، ألنه من جهة، 
يريد ان يصب����ح ثالث مدرب في 
التاريخ يحرز اللقب العبا ومدربا 
بعد مواطنه ماريو زاغالو )1958 
و1970( والقيصر االملاني فرانتس 
بكنباور )1974 و1990(، علما ان 
دونغ����ا كان قائدا للمنتخب الذي 
توج باللقب املرموق عام 1994 في 
الواليات املتحدة، ومن جهة اخرى 
يريد ان يؤكد ان الكرة اجلميلة ال 

جتلب بالضرورة كأس العالم.
ويؤخذ على دونغا انه مدرب 
براغماتي ال يحب »جوغو بونيتو« 
اي اللعب اجلميل الذي طاملا ميز 
أس����لوب املنتخب����ات البرازيلية 

السابقة.
واليزال الش����ك يح����وم حول 
مشاركة احلارس االساسي جوليو 
س����يزار في املباراة ض����د كوريا 
الشمالية اليوم، بعد اصابة طفيفة 
في ظهره خالل املباراة الودية ضد 
زميبابوي االسبوع املاضي، وهو 
تدرب على حدة في االيام االخيرة 
وأمل����ح دونغا الى انه سيش����ارك 

اساسيا.
في املقابل يريد املنتخب الكوري 
الشمالي ان يكرر اجناز عام 1966 
عندما حقق نصرا تاريخيا مدويا 
على ايطاليا بهدف سجله باك دو 
ايك. بيد ان مهمته لن تكون سهلة 

امام منتخب متمرس وخبير.
ومن املنتظر ان يلعب املنتخب 
اآلسيوي بشكل دفاعي بحت لتعقيد 
مهمة منافسه الى اقصى احلدود، 
وسيعول على مهاجمه جونغ تاي 
� سي الذي يطلق عليه لقب »واين 

روني اسيا« لتحقيق املفاجأة.
وال يبدو مدرب كوريا الشمالية 
جون����غ � هون كي����م متخوفا من 
مواجهة البرازيل ويشدد على قدرة 
منتخب بالده على حتقيق نتائج 
جيدة في النهائيات، ويقول في هذا 
الصدد: »عودتنا الى كأس العالم 
بعد 44 سنة من بلوغ ربع النهائي 
عام 1966 هي ثمرة جلهودنا. أمتنى 
تكرار ما صنعه أسالفنا«، مضيفا 
»لن نذهب ال����ى كأس العالم من 

منذ 4 فبراير من ذلك العام عندما 
س����جل هدفا في مرمى فنلندا في 

مباراة ودية.
كما لم يزر رونالدو الشباك في 

مباراة رسمية منذ نهائيات كأس 
أمم أوروبا التي أقيمت في سويسرا 
والنمسا وحتديدا في املباراة ضد 

أملانيا في الدور الثاني.

أجل املشاركة فقط، نحن متأكدون 
من أنه بإمكانن����ا مقارعة أفضل 

املنتخبات العاملية«.

البرتغال ـ ساحل العاج

البرتغال  تعتبر املواجهة بني 
وساحل العاج في بورت اليزابيث 
في غاية االهمي����ة ألن الفائز بها 
سيخطو خطوة كبيرة نحو حجز 
البطاقة الثانية اذا س����لمنا جدال 
بأن االولى محج����وزة للمنتخب 

البرازيلي.
ويريد جنم املنتخب البرتغالي 
كريستيانو رونالدو ان ينقل عدوى 
تألقه في صفوف االندية التي لعب 
فيها الى صفوف منتخب بالده وهو 
ما فش����ل فيه حتى اآلن في ثالث 

بطوالت كبرى شارك فيها.
وفش����ل رونالدو ف����ي التألق 
في صفوف منتخب بالده بدليل 
صيامه عن التهديف على الصعيد 
الدولي منذ ع����ام 2008 وحتديدا 

بيد ان رونالدو يرد مازحا على 
منتقديه بقول����ه »أنا أوفر جميع 
جهودي للتس����جيل في نهائيات 

كأس العالم«.
وتلق����ى املنتخ����ب البرتغالي 
ضربة قوية بإصابة جناحه لويس 
ناني االس����بوع املاضي في كتفه، 
لكنه ميلك البديل اجلهاز بوجود 

ريكاردو كواريسما وسيماو.
أما في معسكر ساحل العاج، 
فان الس����ؤال الذي يطرح نفسه 
بقوة هو مسألة مشاركة مهاجم 
تشلس����ي وقائده املؤثر ديدييه 
دروغب����ا في املباراة بعد تعرضه 
لكسر في يده خالل مباراة فريقه 
التجريبية ضد اليابان حيث خضع 

لعملية جراحية.
وكان دروغبا )32 عاما( هداف 
الدوري االجنليزي )29 هدفا(، اتخذ 
قرارا شجاعا بعد اصابته باخلضوع 
للعملية من اجل ضمان فرصته 

في املشاركة في املونديال.
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