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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االربعاء 23  يونيو  2010  

البرتغالي كريستيانو رونالدو يعبر عن فرحته عقب الفوز الكاسح على كوريا الشمالية

بييلسا سعيد بالفوز وهيتسفيلد مستاء

المدرب الفرنسي ريمون 
دومينيك يصف تمرد العبي 

»الديوك« بالغباء

متس���لال ام ال، ذلك ما ستظهره 
الصور التلفزيونية«.

ادراك  وتابع »عندما حاولنا 
التعادل اكتش���فنا قوة تشيلي 
التي كادت تعزز تقدمها. أعتقد 
ان التعادل 1 � 1 كان سيكون نتيجة 
مثالية ومس���تحقة بالنسبة لنا 
ألننا لعبن���ا 10 ضد 11. البطاقة 

احلمراء لم تكن مستحقة«.

سويسرا تحطم رقم إيطاليا 
من حيث نظافة الشباك

حطم املنتخب السويس��ري الرقم القياس��ي من حيث عدد الدقائق التي 
خاضها دون ان تتلقى شباكه أي هدف وذلك بعد مرور 67 دقيقة على مباراته 
مع املنتخب التشيلي 0 � 1. ودخل املنتخب السويسري الى هذه املباراة في 
املجموعة الثامنة محافظا على نظافة شباكه في النهائيات على مدى 484 دقيقة 
على التوالي ألنه ودع النسخة السابقة من الدور الثاني دون ان تتلقى شباكه 

اي هدف في املباريات األربع التي خاضها، ثم تغلب على اسبانيا 1 � 0.
في بداية مش��واره في النسخة احلالية، ويعود الهدف األخير الذي تلقاه 
الى الدقيقة 86 من مباراته مع اس��بانيا في ال��دور الثاني من مونديال 1994 
)0 � 3( وس��جله تيكسيكي بيغرستاين. وحطم املنتخب السويسري بالتالي 
الرقم القياس��ي )550 دقيقة( الذي س��جلته ايطاليا في 17 يونيو 1986 وفي 

الثالث من يوليو 1990.

الهجوم«. وأضاف  الى  الدفاعي 
»ط���رد )فال���ون( بهرامي جعل 
املباراة صعبة للغاية، خصوصا 
ضد منتخب مثل تشيلي حيث 
يجب التركي���ز في خط الدفاع، 
كان���ت معركة صعب���ة للغاية 
بالنس���بة لنا. جمي���ع الالعبني 
قاتلوا ولألسف اهتزت شباكنا 
في الدقيقة 75. هل كان الالعب 

تش���يلي  م���درب  أع���رب 
االرجنتيني مارس���يلو بييلسا 
عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي 
حققه فريقه على سويسرا 1 � 0 
في اجلولة الثانية من املجوعة 
الثامنة، فيما بدا مدرب سويسرا 
األملاني اومتار هيتسفيلد مستاء 
للخسارة. وقال بييلسا »نستحق 
الف���وز، اس���تحوذنا على الكرة 
معظم فترات املباراة، وحصلنا 
على فرص عدة قبل ان نحرز هدف 
الفوز. كانت لدينا أفضلية اللعب 
11 ضد 10، لكننا كنا قاب قوسني او 
أدنى من السقوط في فخ التعادل 
ألن سويسرا أهدرت فرصة سهلة 

في الدقيقة األخيرة«.
اننا منلك  وأضاف »صحيح 
6 نق���اط لكننا ل���م نتأهل حتى 
اآلن، خطونا نحو الدور الثاني 
وكان ذلك هدفنا في املباراة«. اما 
املباراة  هيتسفيلد فقال »كانت 
قوية جدا في البداية، وخضعنا 
الى ضغط كبير من العبي تشيلي 
الذين كما نعرف جيدا انهم أقوياء 
في السرعة واالحتكاكات الثنائية، 
ومكنهم ذلك من التحول من احلذر 

مدرب تشيلي األرجنتيني بييلسا تفوق على مدرب سويسرا 
األملاني هيتسفيلد

دومينيك: ال أؤيد موقف 
الالعبين.. وتمردهم »غباء«

أكد مدرب املنتخب الفرنسي رميون 
دومينيك انه لم يؤيد موقف العبي 
املنتخ���ب مبقاطعة التدريب االحد 
ب�»الغباء«. القرار  املاضي، واصفا 
وقال دومينيك في مؤمتر صحافي 
»حاولنا إقناعهم بأن ما حدث كان 
مجرد خروج على املألوف، وغباء، 
وقلت انه يجب علينا وقف املهزلة«، 
مضيفا »أن���ا بأي حال من األحوال 

)...( ال أؤيد هذا امل��وقف«.
الفرنسي  وكان العبو املنتخب 
قاطعوا التدريب االحد احتجاجا على 
استبعاد نيكوال انيلكا من التشكيلة 
بسبب اهانة دومينيك بني شوطي 
املباراة مع املكسيك اخلميس املاضي 

والتي انتهت بفوز االخيرة 2 � 0.
وتابع دومينيك »العقوبة التي 
انيلكا كانت مبررة.  اتخذت بحق 
ليس بامكان أي شخص ان يتصرف 
كما فعل انيلكا، وانا أساند االحتاد 

العقوبة  الفرنس����ي في قراره. 
األولى كان����ت رياضية عندما 
استبدلته مطلع الشوط الثاني، 
والعقوبة الثانية كانت إدارية«. 
وأوضح دومينيك انه »لم يؤيد 
البي����ان الذي كتب����ه الالعبون 
واضطررت لتالوته امام وسائل 
أكدوا من خالله  اإلعالم والذين 

رفضهم التدريب.
 وخت����م »تناقش����نا ملدة 45 
دقيقة ف����ي احلافلة، وفي وقت 

من األوقات قلت: 
»توقفوا«، يجب وقف املهزلة 
وفعل ش����يء ما. كان كل شيء 
الهواء مباش����رة.  منقوال على 
الفرنسيون الذين كانوا يتابعون 
التدريب كان لهم احلق في معرفة 
ما كان يحدث. ق����رأت البيان 
وذهبت. في جميع األحوال ال 

أؤيد هذا البيان«.

أشاد املدرب البرتغالي كارلوس كيروش بالعبيه بعد 
الفوز الكاسح الذي حققه منتخبه على كوريا الشمالية )7 � 
0( في املجموعة السابعة، فيما حتمل مدرب املنتخب اخلاسر 

كيم جونغ � هون مسؤولية الهزمية بالكامل.
وأصبح املنتخب البرتغالي بع���د هذا الفوز في وضع جيد 
حلس���م تأهله الى الدور الثاني واحملافظة على سجله الرائع في 
النهائيات حيث بلغ الدور نصف النهائي في مناس���بتني من أصل 
اربع مش���اركات سابقة، كانتا عامي 1966 عندنا خسر أمام اجنلترا 1 � 

2، وعام 2006 حني خسر أمام فرنسا )0 � 1(.
وقال كيروش الذي واجه الكثير من االنتقادات بعد معاناة منتخبه في التأهل 
الى النهائيات حيث احتاج الى امللحق االوروبي، »قدمنا مباراة من الطراز الرفيع، 
س���جلنا فيها الكثير من األهداف وتعاملنا مع مجرياتها بش���كل جيد. كنا بحاجة 
لتقدمي مباراة من هذا النوع، لكن يجب اال ننسى اننا لم نفز بأي شيء حتى اآلن. 
يتعني علينا اآلن حس���م امر التأهل«. وحتتاج البرتغال الى التعادل في مباراتها 
األخيرة مع البرازيل لكي تلحق باألخيرة الى الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة 
ساحل العاج وكوريا الشمالية، كما انها ستتأهل حتى في حال اخلسارة ألنه من 
املستبعد ان ينجح ديدييه دروغبا وزمالؤه في منتخب »الفيلة« في دك الشباك 
الكورية كما فعل البرتغاليون. واضاف »اضطررنا الى اجراء بعض التغييرات 
ملواجهة هذا اخلصم. شاهدنا بعض مباريات كوريا الشمالية، مثل مواجهتهم 
مع البرازيل، وقررنا االعتماد على هذه التشكيلة )أجرى ثالثة تغييرات على 

التشكيلة التي واجهت ساحل العاج 0 � 0(«.
اما هوغو امليدا الذي س���جل احد األهداف السبعة فقال »خضنا هذه املباراة 

على افضل وجه. لن يس���عدنا هذا الفوز فقط بل سيرفع معنوياتنا قبل املوقعة ضد 
البرازيل. كما متكنت من تسجيل أول هدف لي في املونديال، وهو امر مهم للغاية. كنا 

نعلم ان كوريا الش���مالية منتخب صعب املراس النهم ميلكون دفاعا صلبا، وهو ما 
شاهده اجلميع امام البرازيل. لكننا متكنا من جتاوز هذه الصعوبات«.

واصبح املنتخب البرتغالي من بني أكثر املنتخبات تسجيال خالل مباراة واحدة 
في النهائيات، علما بان هناك ثالثة منتخبات تتقاسم الرقم القياسي هي املجر على 
يا على زائير )9 � 0( في  كوريا اجلنوبية )9 � 0( خالل مونديال 1954 ويوغوس���الُ

مونديال 1974 واملجر على السلفادور 10 � 1.
علما بان اكبر فوز في النسخة السابقة في أملانيا كان 
ملصلح���ة األرجنتني حني تغلبت على صربيا 6 � 0. اما 
املباراة األكثر تهديفا في تاريخ النهائيات فشهدت 12 هدفا 

بني النمسا وسويسرا )7 � 5( خالل مونديال 1954.
من ناحيته حتمل مدرب كوريا الشمالية كيم جون � 
هون كامل املسؤولية، مضيفا »اعتقد ان الالعبني قدموا 
كل م���ا لديهم على ارض امللعب لكننا انهرمنا تكتيكيا 

ولم نتمكن من ايقافهم. كمدرب، اعتقد ان هذه اخلسارة 
مسؤوليتي الني لم ازود الالعبني باالستراتيجية اجليدة«. اما »روني 

اسيا« جونغ تاي س���ي، فقال »لقد فعلنا املستحيل من اجل احملافظة 
عل���ى الكرة، لكن البرتغاليني كانوا اقوى منا بكثير. لذلك س���جلوا في 
شباكنا الكثير من األهداف. بذلنا جهدا كبيرا من اجل التقدم الى االمام 

وكان أداؤن���ا جيدا في الش���وط األول، اال ان الهدف األول اثر كثيرا 
على معنوياتنا«.

كيروش يشيد بالعبيه       .. والمدرب الكوري الشمالي يعلن تحمله مسؤولية الهزيمـة

مدرب كوريا الشمالية كيم 
جونغ هون دافع عن العبيه 

وأعلن تحمله مسؤولية 
الهزيمة الكبيرة

البرتغالي كارلوس كيروش 
قاد منتخب بالده لفوز كاسح 

ورد على المشككين في 
قدراته


