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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الثالثاء 22  يونيو  2010  

فابيانو: نعم الكرة 
لمست يدي ثم كتفي

قال املهاجم لويس فابيانو 
الذي س���جل الهدف���ني األولني 
للبرازيل، ان الهدف الثاني الذي 
سجله هو »أحد أجمل األهداف« 

التي سجلها في مسيرته.
واضاف فابيانو الذي استعان 
بيده مرتني لكي يسيطر على 
الك���رة قبل ان يس���جل هدفه 
الثاني، كانت مب���اراة صعبة 
جدا.. كان���ت مباراة مهمة جدا 
بالنس���بة لي ألني لم أس���جل 
منذ فترة طويلة )مع املنتخب 
منذ س���بتمبر 2009(. كان من 
املهم جدا بالنسبة لي ان اسجل 
البرازيلي  واس���اعد املنتخب 
لتحقيق الفوز. لكن يجب تهنئة 
اجلميع. حققن���ا تقدما كبيرا، 
وأريد ان أهدي االنتصار لكامل 

أعضاء املنتخب البرازيلي«.
واعترف مهاجم اش���بيلية 
االسباني بان الكرة ملست يده 
قبل ان يسددها داخل الشباك، 
مضيفا وهو يضحك »نعم، الكرة 
ملست يدي ثم كتفي، لكن لكي 
يصبح هذا الهدف أجمل يجب ان 
يحيط به بعض الشك )ضاحكا(، 
كان هدفا استعراضيا، لم يكن 
اخلطأ متعم���دا وبالتالي كان 
الهدف شرعيا. أعتقد انه أحد 
أفضل األهداف التي س���جلتها 
وانه املكان األمثل لتسجيل هدف 
مماثل انه هدف شرعي وأجده 

جميال جدا«.
وميلك فابيانو سجال تهديفيا 
رائعا في صفوف املنتخب حيث 
زار الشباك 26 مرة في 39 مباراة 

دولية. املهاجم البرازيلي ايالنو يحتفل بهدفه في مرمى ساحل العاج                 )رويترز(

كاكا: البطاقة الصفراء الثانية ظالمة 
اعتب����ر النجم البرازيلي كاكا 
أن البطاقة الصفراء الثانية التي 
حصل عليها من احلكم الفرنسي 
س����تيفان النوي ظامل����ة بعد أن 
تص����دى بكوعه لص����در املهاجم 

العاجي عبدالقادر كيتا.
وقال صانع ألعاب ريال مدريد 
»أعتقد أن اللقطات تتحدث بدال 
عني. لقد ش����اهدناها في غرف 
املالبس وأعتق����د أن فيفا يراها 

كذلك وسيخرج بنتيجة«.
وأملح صانع األلعاب البرازيلي 
إلى أن النوي بدا فاقدا للسيطرة 
على املباراة، بعد توالي الضربات 

الدقائق األخيرة: »لم  احلرة في 
يكن من اجليد حتول املباراة إلى 
العن����ف. فذلك لي����س أمرا جيدا 
لكرة الق����دم. لكنن����ي أعتقد أن 
فيفا س����يعرف ما عليه فعله مع 

احلكام«.
وأيد تصريحات كاكا مديره 
الفني كارلوس دونغا والعديد من 
زمالئه، من بينهم قائد املنتخب 
وقلب دفاعه لوسيو الذي قال »لم 
يحدث شيء، العب ساحل العاج 
جرى ناحية كاكا، الذي ال أعتقد 
أنه حتى ق����د رآه. كاكا لم يفعل 

شيئا. لم يرتكب أي خطأ«.

أريكسون يرى أن »السامبا« تملك اإلمكانات للتتويج باللقب

 دونغا: طرد كاكا ليس ُمبررًا على اإلطالق

حساب جرفينيو الذي تألق في 
املباراة االولى ضد البرتغال.

وكان دروغب���ا ق���د أصيب 
بكس���ر في ذراعه في 5 يونيو 
املاضي وخضع لعملية جراحية، 
التعافي نسبيا لكي  وجنح في 
يخوض الدقائق ال� 25 االخيرة من 
مباراة فريقه االولى في البطولة 

احلالية.
بعد شوط اول بطيء وحذر 
متكن فيه املنتخب البرازيلي من 
اخلروج متقدما بفارق هدف لال 
شيء من الفرصة الوحيد التي 
س���نحت للطرفني في الشوط 
االول، جاء الشوط الثاني أكثر 
اثارة وكشف املنتخب البرازيلي 
عن وجهه احلقيقي حيث امتع 
اجلماهير الغفيرة التي احتشدت 
في املدرج���ات وأضافت هدفني 
رائعني، لكنها خس���رت جهود 
صانع العابها كاكا حلصوله على 
بطاقت���ني صفراوين في مدى 3 

دقائق اواخر املباراة.
يذكر ان البرازيل كانت تواجه 
افريقي في  س���ادس منتخ���ب 
النهائيات وقد حققت 6 انتصارات 
على زائير 4-0 عام 1974، وعلى 
اجلزائ���ر 1-0 عام 1986، وعلى 
الكاميرون 3-0 عام 1994، وعلى 
املغرب 3-0 ع���ام 1998، وعلى 
غانا 3-0 ايضا عام 2006، وعلى 

ساحل العاج 1-3.

حتى النهاية. ميلكون االمكانيات، 
خصوصا في الدف���اع. عليك ان 
تكون مثاليا تقريبا لكي تفوز على 
البرازيل، انهم جيدون في جميع 

النواحي، انهم جيدون جدا«.
املب���اراة  وخ���اض دونغ���ا 
الت���ي لعبت  بالتش���كيلة ذاتها 
املباراة االولى ضد كوريا اجلنوبية 

وحققت فوزا باهتا 1-2.
التشكيلة  املقابل، شهدت  في 
العاجي���ة تبديال واح���دا متثل 
مبش���اركة دروغبا أساسيا على 

سجلوا الهدف الثاني بعدما ملس 
لويس فابيانو الكرة بيده، وأضاف 
البرازيليني تذمروا  ان  »سمعت 
كثيرا، لك���ن ال اعتقد انه ينبغي 
عليهم القيام بذلك، االمر أصعب 
عندما يسمح لفابيانو باستخدام 
يديه. ولم يفعل ذلك مرة واحدة، 

بل مرتني«.
اريكس���ون اعترف بان  لكن 
البرازيل متل���ك االمكانيات لكي 
تتوج باللقب، مضيفا »اعتقد ان 
بإمكان املنتخب البرازيلي ان يذهب 

يحصل الالعب الذي ارتكب اخلطأ 
على البطاقة الصفراء. انا اطلب 
من العبي فريقي ان يلعبوا بقوة، 
لكن باسلوب نوعي. ال يجوز لهم 
ارت���كاب االخطاء او التذمر، وان 

يركزوا دائما على اللعب«.
وفي اجلانب اآلخر، رأى مدرب 
ساحل العاج السويدي زفن غوران 
اريكس���ون ان البطاقة الصفراء 
الثاني���ة التي ناله���ا كاكا كانت 
مس���تحقة، متس���ائال عن سبب 
تذمر البرازيليني، خصوصا انهم 

دائما ان نق���دم اداء جميال، لكن 
يجب على اللعب اجلميل ان يكون 
التمييز بني  منظما ايضا. يجب 
اللعب الذي يعتبر جميال واآلخر 
الذي يعتبر غير مقبول، وعندما 
ال يعاقب احلكم بعض االرتكابات، 
فهذا ليس باالمر اجليد وقد حصل 
هذا االمر. طرد كاكا ليس مبررا 

على االطالق«.
وأضاف »حصل )كاكا( على 
البطاقة الصفراء االولى بعد ان 
ارتكب عليه اخلطأ، في وقت لم 

أعرب مدرب املنتخب البرازيلي 
كارلوس دونغا عن غضبه بسبب 
طرد صانع العاب »السيلساو« 
كاكا في املباراة مع ساحل العاج 
التي انتهت بفوز »السامبا« 1-3 
في اجلولة الثانية من منافسات 
املجموعة السابعة، وتأهله الى 
الثاني. وس���جل لويس  الدور 
فابيانو )25 و50( وايالنو )62( 
اهداف البرازيل، وديدييه دروغبا 

)79( هدف ساحل العاج.
ورفعت البرازيل رصيدها الى 
6 نقاط وضمن���ت احتالل احد 
املركزين االولني في املجموعة.

وقال دونغا بعد املباراة »كان 
طرد كاكا غير مبرر على االطالق، 
ارتكب اخلطأ عليه لكنه هو من 
عوقب. الالعب الذي ارتكب اخلطأ 
لم يحصل حت���ى على البطاقة 
الصفراء، يج���ب ان أهنئه على 
ذلك. ماذا كان يجب علينا ان نفعل 
لكيال نحصل على هذه البطاقات 

الصفراء؟«.
الى  الس���اعي  وتابع دونغا 
ان يحذو ح���ذو مواطنه ماريو 
زاغالو واالملاني فرانتس بكنباور 
والفوز باللقب كمدرب، بعد ان 
توج به كالعب )1994(، »كانت 
مب���اراة معقدة ج���دا، قوية من 
الناحية البدنية، مع الكثير من 
االخطاء. بالنس���بة لالشخاص 
القدم، نأمل  الذين يحبون كرة 

العاجي رومريك يحاول التهجم على البرازيلي كاكا بعد ارتكابه خطأ على عبدالقادر كيتا.. وقائد »السامبا« لوسيو يحاول تهدئته                                   )رويترز(

ديميل: سنبذل قصارى جهدنا للتأهل
أكد العاجي غي دمييل مدافع هامبورغ األملاني، أن بالده ستبذل 

قصارى جهدها لتحافظ على فرصتها الضعيفة في التأهل.
وقال دمييل: »عليك ببس���اطة أن تبذل قصارى جهدك وسنظل 
نحاول حتى النهاية حتى لو كان���ت فرصتنا ضعيفة للغاية.. لقد 
تأهلنا إلى النهائيات نفسها في اللحظات األخيرة لذلك فإننا نعرف 
أن كل شيء ممكن. رمبا ال يؤمن أحد بفرصتنا خاصة وسط مجموعة 
بغاية الصعوبة كهذه ولكنن���ا ال نختبئ وراء هذا األمر«. وأضاف: 
»س���نفعل كل ما باس���تطاعتنا للفوز مبباراتنا األخيرة باملجموعة 

وبعدها سنرى ما يحدث«.

المهاجم العاجي 
ديدييه دروغبا 
معانقا البرازيلي 
مايكل باستوس 

بعد المباراة 
)رويترز(

كرة البرازيل »ممغنطة«
دمه خفيف حكم مباراة البرازيل وساحل العاج 
الفرنس���ي س���تيفان النوي، فبعد ان عّدل املهاجم 
البرازيلي لويس فابيانو الكرة مرتني بيده قبل ان 
يس���جل الهدف الثاني مبهارة قدميه ال يديه أشار 
احلكم الى صحة الهدف ثم ذهب الى فابيانو يسأله 
هل ملس���ت الكرة صدرك أم يدك؟ وضحكنا حقيقة 
على ردة فعل فابيانو الذي أشار بكل ثقة الى صدره، 
فماذا كنت تنتظر من إجابة عن هدف يخلده التاريخ 
في كأس العالم؟ ونعتقد ان احلكم الذي أسرف في 
األخطاء ومنها طرده للنجم البرازيلي كاكا أواخر 
الشوط الثاني، ساهم الى حد كبير في إثارة الفوضى 
واخلشونة من جانب العبي س���احل العاج وكان 
عليه ردعهم بالبطاقة احلمراء، خصوصا »املمثل« 
عبدالقادر كيتا الذي كان يستحق اخلروج مطرودا 
بدال من كاكا، وللتذكير فإن كيتا هذا هو املتسبب في 
أحداث الشغب والضرب الشهيرة في مباراة القادسية 

والسد القطري في دوري أبطال آسيا 2004.
ظه���ر »البعبع« البرازيلي عل���ى حقيقته وكان 
ضحيته س���احل العاج بعدما لعب جنوم السامبا 
كرة »ممغنطة« قادها النجم كاكا بلمساته السحرية 
وأعاد إلينا الصورة الس���ابقة ل���كاكا »ميالن«، لم 
يترك ش���برا في امللعب إال وداس���ته قدماه، وأبى 
احلكم الفرنسي إال ان يفسد علينا متعة حضوره 
فأخرجه من امللعب بقرار جائر، ظهر البرازيليون 
في تلك املباراة وكأنهم يس���بحون ويغوصون في 
امللعب فتحير العبو اخلصم فيمن يراقبون، وبّكروا 
في التأهل الى ال���دور الثاني بعد فوزين متتاليني 
وأصبحت مباراتهم املقبل���ة مع البرتغال من اجل 

التأكيد على زعامة املجموعة.
ملاذا عندما تلعب البرازيل تشعر بتحسن في حالتك 
النفسية؟ يبدو ان هناك ارتباطا بني »ذبذبات« الكرة 
البرازيلية وخاليا اجلهاز العصبي، فعندما تشعر 
بأن مزاجك سيئ »ومالك خلق« مبجرد ان تشاهد 
أفراد »السامبا« يتناقلون الكرة بخفة ومهارة وإتقان 
تع���ود حالتك الى طبيعتها، لذلك فنحن ممنونون 

للفوز البرازيلي حتى لو كنت تشجع غيره.
أما اذا كنت تش���اهد مباراة للمنتخب اإليطالي 
»األزرق« فتشعر بلوعة وضيقة من تصرفات العبيه 
الذين يهدرون النقاط السهلة ويكسبون فيما بعد 
النق���اط الصعبة، الكرة اإليطالي���ة جميلة إال انها 
تبالغ في »مكياجها«، تغريك فتخدعك، تتعادل مع 
پاراغواي، تتعادل أيضا مع نيوزيلندا، ال حل وسطا 

لديها فإما خسارة »خسارة« أو فوز مدو!
ناصر العنزي

أعرب عن دعمه ألنيلكا

دروغبا: الهدف الثاني للبرازيل 
مشكوك فيه

أعرب مهاجم منتخب ساحل العاج ديدييه دروغبا 
عن دعمه للفرنس����ي نيكوال انيلكا زميله في خط 
هجوم تشلسي االجنليزي بعد طرده من املنتخب 
الفرنسي املشارك، لشتمه املدرب رميون دومينيك 

في املباراة ضد املكسيك.
وق����ال دروغبا »أجل أنا أدعمه، فإنه زميلي في 
الفريق منذ عامني ونصف العام«، مضيفا »أمتنى 
له حظا جيدا ألنه مير بفترة صعبة. انه قوي جدا 
من الناحية الذهنية ومحارب، وقد فوجئت بطرده 

من املنتخب«.
وكان االحتاد الفرنس����ي لكرة القدم قد استبعد 
انيلكا من التشكيلة بعد ان نشرت صحيفة »ليكيب« 
الفرنسية كالما قاسيا وجهه املهاجم الفرنسي الى 
مدربه بني ش����وطي املباراة مع املكسيك اخلميس 

املاضي والتي انتهت بفوز االخيرة 0-2.
وعن املباراة التي فازت فيها البرازيل على ساحل 
العاج، قال دروغبا »الهدف الثاني للبرازيل مشكوك 
فيه، لقد آملنا، فالنوي )احلكم الفرنس����ي ستيفان 
النوي( سأل الالعب )لويس فابيانو( اذا كان ملس 
الكرة بيده أم بصدره«. وسجل فابيانو الهدف الثاني 
بعد ان ملس الكرة بيده مرتني اال ان احلكم الفرنسي 
لم يش����ر الى أي خطأ. وحتدث دروغبا أيضا عن 
طرد البرازيلي كاكا بقوله »يقول كاكا انه لم يلمس 
الالعب لكن عندما أرى زميال لي على أرض امللعب 

ال ميكنني االعتقاد انه سقط من تلقاء نفسه«.
واضاف »التأهل ال����ى الدور الثاني بات صعبا 
جدا اآلن، األمر يتعلق بنا، فمنتخبنا حتس����ن منذ 
كأس العالم األخيرة لك����ن كان بإمكاننا ان نكون 
أكث����ر طموحا وان نقدم أفضل م����ن ذلك. هذه هي 

كرة القدم«.

إصابة إيالنو طفيفة
يتوقع ان يشارك العب وسط منتخب البرازيل ايالنو في مباراة 
فريقه ضد البرتغال في 25 احلالي بعد ان تبني ان االصابة التي 
تعرض لها في املباراة مع ساحل العاج، كانت طفيفة. وكان ايالنو 
الذي سجل الهدف الثالث للمنتخب البرازيلي خرج مبساعدة اثنني 
من اجلهاز الطبي منتصف الش��وط الثاني اثر تعرضه االصابة 
في قصبة الس��اق اثر تدخل قوي من العاجي ش��يخ اسماعيل 
تيوتيه في الدقيقة 66. وقال ايالنو »تخوفت ان تكون اصابتي 
خطيرة، لكنها ليست كذلك، سيعمل اجلهاز الطبي على عالجي 
لكي اكون جاهزا للمباراة املقبلة ضد البرتغال«. وناشد ايالنو 
احلكام ان يكونوا اكثر صرامة مع مرتكبي املخالفات وقال عن 
التدخل اخلشن اليبوي عليه »اسامحه، النني ال احمل ضغينة 
في داخلي، لكني اعتقد انه يتوجب على احلكام ان يكونوا اكثر 
صرامة خصوصا ان اخلطأ وقع امام ناظري احلكم )الفرنسي 

ستيفان النوي(،  ولم يحتسب اي خطأ«.


