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» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الخميس 17  يونيو  2010  

 »السامبا« تعذبت لفك شفرة الدفاع الكوري الشمالي 

 دونغا: افتقدنا التفاهم والسرعة في التمريرات

البرازيلي روبينيو متخطيا العب كوريا الشمالية

حاليا في املجموعة ذاتها 3-5 في 
مباراة تقدم خاللها بثالثية نظيفة، 
علما انه كان حينها أول منتخب 
آس����يوي يتخطى الدور األول في 

العرس الكروي.
وميكن الق����ول ان املباراة لم 
تعط فكرة واضحة عن مستوى 
املنتخب البرازيلي الذي لم يخسر 
ايا من مبارياته االفتتاحية منذ عام 
1934 عندما سقط امام اسبانيا 3-1 
وخرج من الدور االول، وذلك نظرا 
العتماد منافسه على اللعب الدفاعي 
البحت على امل اخلروج بنقطة، 
وعلى املدرب كارلوس دونغا ان 
يقنع منتقديه انطالقا من املباراة 
الثانية التي ستجمعه بعد 5 ايام مع 
ساحل العاج التي أجبرت البرتغال 
على االكتفاء بالتعادل معها 0-0 

اليوم ايضا.
ومتثل البطولة حتديا لدونغا 
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، لكنه خالف 
التوقعات من خالل جناحه ببراعة 
في ثالث جتارب له مع املنتخب 

حتى اآلن.
ويبحث دونغا عن ان يصبح 
ثالث مدرب ف���ي التاريخ يحرز 
اللقب العبا ومدربا بعد مواطنه 
ماري���و زاغال���و )1958 و1970( 
والقيصر االملاني فرانتس بكنباور 
)1974 و1990(، علما ان دونغا كان 
قائدا للمنتخب الذي توج باللقب 
املرموق ع���ام 1994 في الواليات 

املتحدة.
اللقاء باشراك  وبدأ دونغا 
لويس فابيانو وحيدا في املقدمة 
ومن خلفه الثالثي ايالنو وكاكا 
وروبينيو، فيما تولى جيلبرتو 
س����يلفا وفيليبي ميلو مهام 
الوسط الدفاعي في مباراة جلأ 
خاللها املدرب الكوري الشمالي 
كيم جونغ هون الى خط خلفي 
مكون من خمسة مدافعني، فيما 
لعب احملترف����ون الثالثة منذ 
البداية، ان يونغ هاك )اوميا 
الياباني( في الوسط  ارديجا 
وجونغ تاي سي )كاواساكي 
فرونتال الياباني( في املقدمة 
الى جانب ه����وجن يونغ جو 

)روستوف الروسي(.

أعرب مدرب منتخب البرازيل 
كارلوس دونغا عن رضاه عن فوز 
فريقه على كوريا الشمالية بعد 
ان قدم حسب رأيه »مباراة جيدة، 
خصوصا في الشوط الثاني«، وكان 
املنتخب البرازيلي قد حقق فوزا 
شاقا على نظيره الكوري الشمالي 
2-1 في اجلولة االولى من املجموعة 
السابعة على ملعب »ايليس بارك« 

في جوهانسبرغ.
وقال دونغا »خ����اض فريقي 
مب����اراة جي����دة، خصوص����ا في 
الش����وط الثاني، لقد افتقدنا الى 
بعض التفاهم والى الس����رعة في 

التمريرات«.
وأضاف »أنا راض عن النتيجة، 
خصوصا انها كانت املباراة االولى، 
وكان من الطبيعي ان تكون اعصاب 
الالعبني مش����دودة بعض الشيء 
بعد اسابيع من التدريب. بالطبع 
نري����د ان نلع����ب بطريقة افضل 

وسنفعل«.
وتاب����ع »عندم����ا نلعب ضد 
منتخب يلعب بطريقة هجومية 
جند مس����احات اكث����ر، اما عندما 
نواجه منتخبا يعتمد أسلوبا دفاعيا 
بحتا، تصبح املباراة أصعب اكثر 
ويصبح من الصعب االعتماد على 
الهجمات املرتدة، لكن في الشوط 

الثاني سنحت لنا فرص عدة«.
وأشاد دونغا بهدف مايكون غير 
املعتاد الذي أكد املدرب البرازيلي 

أنه لم يأت بضربة حظ.
وق����ال: »إنن����ا نت����درب على 
التحركات ونعد الكثير من األشياء 
الهدف  التدريبات. هذا هو  خالل 

الذي يسجله مايكون  الثالث 
بهذه الطريقة. لم يكن الهدف 
خطأ م����ن احلارس إنها مهارة 

وقدرات مايكون«.
كما أشاد بروبينيو الذي مهد 
أمام إيالنو لتسجيل  الطريق 
الهدف الثاني، وقال: »يستطيع 
روبيني����و أن يلعب في مراكز 
عدي����دة، وأنا س����عيد للغاية 

بتطور مستواه«.

»السامبا« عانت

وعان����ت البرازيل األمرين 
في مستهل سعيها الى احراز 
لقبها العاملي السادس، من اجل 
الشمالية  تخطي عقبة كوريا 
املتواضع����ة، بحضور حوالي 

50 مشجعا كوريا.
وجد »سيليساو« الباحث عن 
لقب سادس هذه املرة في القارة 
االفريقية بع����د ان توج بطال في 
اوروبا )1958( واميركا اجلنوبية 
)1962( واميركا الشمالية )املكسيك 
عام 1970 والواليات املتحدة 1994( 
وآسيا )اليابان وكوريا اجلنوبية 
2002(، صعوبة كبرى في اختراق 
دفاع خصمه املنظم خصوصا في 
الشوط االول، حيث جنح الكوريون 
في إغالق املنافذ اليسرى واليمنى 
وتكتلوا ايضا في الوسط ليشكلوا 
س����دا منيعا حرم رج����ال املدرب 
كارلوس دونغا من الوصول الى 

مرمى احلارس ري ميونغ دوك.
لكن الوضع تغير في الشوط 
الثاني عندما جنح ظهير انتر ميالن 
االيطال����ي في افتتاح التس����جيل 
في الدقيق����ة 55، ما مهد الطريق 
امام ايالنو ليضي����ف هدفا ثانيا 
ف����ي الدقيقة 72، ما س����هل مهمة 
»سيليساو« في حسم مواجهته مع 
نظيره الكوري الشمالي الذي جنح 
في خطف ه����دف تقليص الفارق 
في الدقيقة 89 عبر جي يون نام 
مس����جال الهدف االول لبالده في 
العرس الكروي منذ ان خس����رت 
امام البرتغال في ربع نهائي نسخة 

1966 في اجنلترا.
ويعود منتخب كوريا الشمالية 
الى العرس الك����روي بعد غياب 
دام 44 عام����ا عندما حقق مفاجأة 
مدوية بوصوله الى ربع النهائي 
على حس����اب ايطاليا )1-0( قبل 
ان يخسر امام البرتغال املوجودة 

كاكا: علينا أن نطور مستوانا
اعتبر صانع العاب املنتخب البرازيلي كاكا ان فريقه استخلص أشياء 

ايجابية من املباراة التي عانى فيها للفوز على كوريا الشمالية.
وقال كاكا الذي قدم أداء مخيبا طوال الدقائق ال� 70 التي شارك فيها 
قبل ان يستبدل لعدم اكتمال لياقته البدنية بعد إصابة تعرض لها أواخر 
املوسم »نستطيع ان نستخلص بعض االيجابية من هذه املباراة، لكن 

علينا ايضا ان نطور مستوانا«.
وأض����اف »واجهنا صعوبات كبيرة في الش����وط االول نظرا للتكتل 
الدفاعي الكوري، لقد اغلقوا جميع املس����احات بشكل جيد وقاموا بعمل 
رائع، كما اننا افتقدنا الى السرعة، لكن في النهاية حصدنا 3 نقاط وهذا 
االهم«. وأوضح »أنا سعيد مبستواي اذا ما اعتبرنا انني اعود من اصابة، 

جنحنا في تسريع االيقاع في الشوط الثاني فسجلنا هدفني«.
اما ايالنو صاحب الهدف الثاني فقال »بالنس����بة لي، فإن االس����ابيع 
الثالثة التحضيرية قبل انطالق املونديال عادت علي بالنفع بالنسبة الى 
التأقلم مع اجواء الفريق واالستعداد البدني، انا جاهز ملساعدة املنتخب 
الوطني«. وأوضح »اشعر بالفخر كوني دونت اسمي في سجالت كأس 
العالم خصوصا ان الهدف جاء في اليوم التالي من احتفالي بعيد ميالدي«. 
وكش����ف »ارتكبنا بعض االخطاء في الشوط االول وجنحنا في تداركها 

في الثاني. يجب ان نتحلى بالصبر اذا اردنا الفوز باللقب«.

البرازيليون يحتفلون على شاطئ كوباكابانا
أقام����ت اجلماهير البرازيلية احتفاالت صاخبة بفوز منتخب بالدها 
الصعب على نظيره الكوري الشمالي على شاطئ كوباكابانا في مدينة 
ريو دي جانيرو. وش����اهد جمهور عريض يقدر بنحو 20 ألف شخص 
املباراة التي عرضت على شاش����ة عمالقة تصل مساحتها إلى 120 مترا 

مربعا على الشاطئ الشهير املطل على احمليط األطلسي.
وأغلقت البنوك أبوابها مبكرا فيما منحت العديد من الشركات اخلاصة 
يوم عطل����ة ملوظفيها، حيث عادة ما تكون أي����ام مباريات املنتخب في 

البرازيل مثل أيام العطالت.
وقال متحدث رسمي باسم مصنع كبير في مدينة ساو باولو: »عندما 
يلع����ب املنتخب البرازيلي تكون عقول املوظفني في مكان آخر.. فتكون 

احتماالت وقوع احلوادث أعلى بينما تكون االنتاجية ضعيفة«.
واعترف ريكاردو، س����ائق س����يارة أجرة في ريو دي جانيرو، بأنه 
كان يفضل أن يحقق املنتخب البرازيلي فوزا أكبر على كوريا الشمالية 
املتواضع »وليك����ن 3 -0 أو 4-0 مثل األملان«. ولكنه أضاف: »ولكن ال 

بأس بهذه النتيجة، فالفوز فوز على أي حال«.

روبينيو: المستوى سيتحسن 
أكد املهاجم البرازيلي روبينيو ان منتخب 
بالده مازال لديه الكثير ليقدمه بداية من يوم 
االثنني املقبل عندما يلتقي مع منتخب ساحل 

العاج.
وقال روبينيو: »أعتقد أن مستوانا سيتحسن 
في املب���اراة الثانية، أنا واثق م���ن هذا األمر. 
ويس���تطيع الناس أن تتوقع من���ا أداء يتميز 

باإلرادة القوية ومتثيال مشرفا لبالدنا«.
واعترف بان املباراة مع كوريا الشمالية كانت 
صعبة على املنتخب البرازيلي ليس بس���بب 
البرودة الشديدة في الستاد، وإمنا ألن املنتخب 
الكوري الشمالي »أحكم دفاعاته بشدة«. وقال 
روبينيو: »ما كنا نريده هو أن نبدأ البطولة بفوز، 

وحمدا هلل أننا جنحنا في حتقيق ذلك«.

الكوري الشمالي جي يون نام يسجل هدفا رغم محاولة املدافع البرازيلي خوان.. وفي االطار جونغ تاي سي يبكي خالل عزف السالم الوطني                                )أ.ف.پ(

قْل البرازيل أفضل
ال اجد نفسي مياال الى تس���مية املنتخبات بألقابها، 
فأيهما افضل ان تقول البرازيل ام السيلساو؟ أملانيا ام 
املانشافت؟ اسبانيا ام الثيران؟ فهل يرضى املدافع القوي 
سيرجيو راموس ان نقول له يا ثور، وننادي الفرنسي 
فرانك ريبيري بالديك؟ مع انه في احلقيقة يش���به في 
حتركاته الكثيرة داخل امللعب الديك العربي، فمن اجلميل 
اذا اردنا ان نتحدث عن جنوم السامبا ان نقول منتخب 
»البرازيل« كرروا االسم مرتني او ثالثا ستجدون له وقعا 
طيبا على االذن بدال من ان نقول السيلساو، وكذلك عندما 
نقول االرجنتني فانه افض���ل بكثير من لقب »التانغو« 
خصوصا ان االسماء التي تنتهي بحرف النون عادة ما 
تكون ذات رنة موس���يقية جميلة مثل سلمان، حمدان، 
شيبان، وستأخذك الدهش���ة الى أقصى حد عندما تقرأ 
ألق���اب بعض املنتخبات االفريقية واالس���ماء تدل على 
بيئتها فال ميكن لرجل يعيش في الصحراء ان يطلق على 
ابنه اسم »بحر« ومن الصعب ان يختار رجل يعيش في 
املدينة البنه اسم »ذيب«، ومن ألقاب املنتخبات االفريقية 
الدبابير والعقارب واالفاعي واحلمير الوحشية وهو لقب 
منتخب بوتسوانا ومفردها ال يخفى عليكم بالطبع، الى 

جانب ألقاب اخرى مثل السناجب والعناكب.
اردت من ذلك القول ان برازيل »البرازيل« عندما تلعب 
الكرة افضل بكثير من برازيل »السيلساو« وفي مباراته 
مع كوريا الشمالية فان ما شاهدناه هو النسخة الثانية 
للبرازيل االصلي، نع���م فاز لكنه لم يطرب، طلبنا منه 
قهوة حلوة فقدمها لنا مرة في الشوط االول، سألناه ولم 
يجب ثم اضاف قطعتي »سكر« في الشوط الثاني لكنه 

لم يحركهما جيدا فظل طعم القهوة مرا.
اذا لعبت البرازيل الكرة فتذكر بيليه وزيكو وسقراط 
وفالكاو ورونالدو وريڤالدو ورونالدينيو ومتن لهم طول 
العمر لعل يخرج من اصالبهم جنم مثلهم، واذا كنت غير 
راض عن اداء البرازيل في مباراته االولى فاستسمح لهم 
العذر فالبدايات ع���ادة ما يصاحبها ربكة وعدم تركيز، 
فإذا لم نعذر سحرة الكرة على بعض تقاعسهم فهل جند 
العذر الس���تراليا مثال على االهداف االربعة التي دخلت 

مرماها مبكرا؟!
لم تلعب البرازيل كرتها امام كوريا الشمالية فقد كان 
العبوه���ا ينفخون عليها نفخا بدال من تبادلها بأقدامهم 

ومع ذلك فازت بالنتيجة.
ناصر العنزي

مايكون أفضل العب 
في المباراة

البرازيل���ي مايكون  فاز 
بجائ���زة أفض���ل العب في 
املباراة مع كوريا الشمالية. 
وقدم مايكون عرضا متميزا 
على مدار الشوطني، كما افتتح 
أهداف املب���اراة في الدقيقة 
55 باختراق رائع في الدفاع 
الكوري الشمالي وتسديدة 
منوذجية خادعة من زاوية 

صعبة للغاية.


