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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االربعاء 16  يونيو  2010  

هوندا احتفل بعيد ميالده الـ 24 وقاد »الساموراي« لتحقيق أول فوز

إيتو: كنا األفضل لكن اليابانيين سجلوا من فرصة وحيدة
اعتبر جنم انتر ميالن االيطالي صامويل ايتو 
ان منتخ����ب بالده الكامي����رون كان األفضل طيلة 
مباراته مع نظيره الياباني، لكن املنتخب اآلسيوي 
س����جل هدف الفوز من فرصة وحيدة سنحت له. 
وقال ايتو الذي توج هذا املوسم بثالثية رائعة مع 
فريقه انتر ميالن: »قدمنا مباراة جيدة من البداية 
حت����ى النهاية. لم يحصل اليابانيون س����وى على 
فرصة وحيدة وس����جلوا منها. حصلنا على عدد 
من الفرص خالل الشوط الثاني، وبشكل اقل خالل 
الشوط األول. سيطرنا على املباراة، اآلن علينا ان 

نواصل عملنا«.
وأشار ايتو ان على منتخبه الفوز في مباراته 
املقبلة على الدمنارك، مضيفا »قام العبونا الشبان 
بأش����ياء جميلة وف����ي مباراته����م األولى في كأس 
العالم قمنا بأشياء جميلة، يجب اإلشارة الى هذه 

املسألة«.
اما بطل املباراة كيسوكي هوندا الذي سجل الهدف 
الوحيد فقال »في اآلونة األخيرة لم يلعب فريقنا 
كما يجب. لكن مدربنا عمل من اجل ان نقدم مباراة 
جيدة اليوم. قوتن����ا بعملنا اجلماعي. جنحنا في 
احملافظة على هدف التقدم حتى النهاية. دفاعنا كان 
مميزا حتى وان لم نحصل على الكثير الفرص. اما 
بالنسبة لهدفي، فوصلتني الكرة من متريرة جيدة 
جدا ملاتس����وي، وقلت لنفسي »حافظ على هدوئك 
وستس����جل حينها«، وذلك ألننا أهدرنا الكثير من 

الفرص خالل مبارياتنا التحضيرية«.
وكان العب سس����كا موسكو الروسي هوندا قد 
احتفل مبيالده الرابع والعش����رين بأفضل طريقة 
ممكنة وقاد بالده اليابان لفوزها األول خارج اراضيها 
بتسجيله هدف املباراة الوحيد امام الكاميرون. وجاء 
هدف العب الوسط املولود في 13 يونيو 1986 في 
الدقيقة 39 من اللقاء ليمنح منتخب »الساموراي 
االزرق« فوزه األول في النهائيات بعيدا عن أراضيه 
بعد ان س����جل فوزين عام 2002 عندما استضاف 
العرس الكروي مشاركة مع كوريا اجلنوبية، وكانا 
على روس����يا )1 � 0( وتونس )2 � 0( ما س����مح له 
بالتأهل الى ال����دور الثاني للمرة األولى واألخيرة 

لكنه ودع على يد تركيا )0 � 1(.

برونكهورست رابع هولندي يخوض 100 مباراة دولية

ڤان مارڤييك يحّذر العبيه من الغرور
ان نس���جل مزيدا من األهداف، لقد تنفس���نا الصعداء عندما سجلنا 
الهدف الثاني«. وختم »اعتقد اننا سيطرنا على مجريات اللعب، ولم 
نشعر باخلطر في أي حلظة. يجب ان نحافظ على تواضعنا وال ندع 
الغرور يتسلل الى نفوسنا«.وغالبا ما يحقق املنتخب الهولندي انطالقة 
قوي���ة قبل ان يخبو بريقه في األدوار االقصائية وهذا ما حصل متاما 
في كأس أوروبا األخيرة عندما تغلب على فرنس���ا وايطاليا في الدور 

األول، قبل ان يخسر امام روسيا في ربع النهائي.
من جه���ة اخرى بات قائد منتخب هولن���دا جيوفاني فان 
برونكهورست )35 عاما( رابع العب هولندي يبلغ او يتخطى 
حاجز املائة مباراة دولية في مسيرته بعد ان خاض مباراة 
فريقه ضد الدمنارك. ويحمل احلارس العمالق ادوين ڤان 
در س���ار الرقم القياسي احمللي في عدد املباريات الدولية 
)130(، ويأتي خلفه فران���ك دي بوير )112( وفيليب 
كوكو )110(، ثم فان برونكهورست )100(. ويخوض 
فان برونكهورست الذي تألق في صفوف فيينورد 
روتردام وارسنال االجنليزي وبرشلونة االسباني 
آخر بطولة كبرى له بعد ان اعلن نيته االعتزال 
نهائيا اثر النهائيات احلالية املقامة في جنوب 
افريقيا، وهو بالطبع يريد ان يكون ختام مسيرته 
مس���كا من خالل التتويج باللقب العاملي للمرة 
األول���ى في تاريخ املنتخ���ب »البرتقالي« الذي 
سقط في النهائي مرتني عامي 1974 و1978، وذلك 
ضد الدولتني املضيفتني أملانيا الغربية واألرجنتني 

على التوالي.

احلالي وعدم التراخي. وقال في هذا الصدد »انا أقول وأكرر منذ استالمي 
منصبي قبل سنتني، اننا ندرك متاما ما معنى ان تكون مرشحا، وكررت 
ألف مرة اننا متعجرفون بعض األحيان وميكن لهذا األمر ان يرتد سلبا 
علين���ا«. وأضاف »انا افكر في املباراة ضد الدمنارك منذ فترة طويلة 

الن املباراة االولى دائما ما تكون صعبة ومهمة للغاية«.
وتابع »كان الالعبون عصبيني 
بعض الش���يء، ولم نتمكن من 
ف���رض إيقاعن���ا في الش���وط 

األول، بيد ان األمور حتسنت 
الهدف  كثيرا بعد 
وكان  األول 
باستطاعتنا 

حذر مدرب منتخب هولندا بيرت ڤان مارڤييك العبيه من مغبة 
الغرور وذلك بعد فوزهم على الدمنارك 2 � 0 في جوهانسبورغ في 
مستهل مشوارهم في كأس العالم.وعانى املنتخب الهولندي الذي 
قدم عروضا جيدة في اآلونة األخيرة وتألق في التصفيات املؤهلة 
الى املونديال االفريقي، لتخطي الدمنارك واحتاج الى هدف ملدافع 
الدمنارك ساميون بولس���ن في مطلع الشوط الثاني، ثم الى 
اخر قبل نهاية املباراة بخمس دقائق 
ليطمئن الى النتيجة.وكان النقاد 
اعتبروا ان املنتخب الهولندي 
احلالي الذي يضم في صفوفه 
الرباعي الرائع املؤلف من اريني 
روبن )لم يلعب بداعي االصابة(، 
وروبن ڤان بيرسي وويسلي 
سنايدر ورافايل فان 
در فارت مؤهل لكي 
يذه���ب بعيدا في 

البطولة.
ڤان  ان  بيد 
أكد  مارڤييك 
يتعني  ان���ه 
عل���ى فريقه 
حاليا ان يؤكد 
التطلعات التي 
سبقت انطالق املونديال 
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