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العيون »الصغيرة« تخسر
جلست ابنتي الصغيرة دمية )7( سنوات الى جواري 
نطالع مباراة البرتغال وكوريا الشمالية وانتهت بسباعية 
قاسية للبرتغاليني وقالت لي ببراءة ان الكوريني خسروا 
ألن »عيونهم صغار ما يشوفون الكرة« وضحكت كثيرا 
على تعليقها وفيه نسبة كبيرة من الصحة فما حدث ان 
ممثل آسيا كان بحاجة الى عمليات جتميل لرفع جفون 
العبيه املتطابق���ة والضيقة عن بعضها، بعدما انعدمت 
الرؤية متاما عندهم في تل���ك املباراة حتى خّيل لنا ان 
العبي كوريا لم يعودوا يشاهدون الكرة إطالقا وكانوا 
بحاجة الى نظارات طبية للتفريق بني كريستيان رونالدو 

وسماو سابروزا مع انه ال تشابه بينهما اطالقا.
في مثل هذه األيام من العام املاضي هلع العالم بانتشار 
مرض حمى »اخلنازير« شفانا اهلل وإياكم من كل األمراض، 
وما يحدث اآلن بعد مضي أسبوعني من انطالقة كأس العالم 
هو مرض »الهوس« الفضائي واإلعالمي، فالكل يتحدث 
عن املباريات والنجوم والنتائج والترشيحات. تضغط 
على أزرار الرميوت فتشاهد في التلفزيون مدربا سابقا 
ومدربا حاليا وصحافيا س���ابقا وصحافيا حاليا والعبا 
سابقا والعبا حاليا وممثال ومطربا ومذيعا و»كومبارس« 
جميعهم يتحدثون عن البطولة، والكل أصبح خبيرا في 
الكرة يقيم ويصحح وينتقد، الكبار والصغار، الرجال 
والنساء، حتى األطفال تركوا مسلسالت الكارتون وتفرغوا 

للمباريات.
املتابع اجليد للفضائيات يفّرق بني احلرفية و»اخلرفية« 
املهنية في تغطية أحداث البطولة ووحدها بالطبع قناة 
اجلزيرة مالكة حقوق النقل تغرد خارج الس���رب وفق 
منظومة إعالمية ناجحة وتغطية متمكنة لألحداث على 
مدار الس���اعة، واستوقفني في هذا السياق ان تلفزيون 
كوريا الشمالية بث ألول مرة مباراته مع البرتغال بثا حّيا 
حيث كان في السابق يعتمد على البث التسجيلي خوفا 
من ظهور صور حمالت املعارضني للحكومة واملؤسف 
لهم بالطبع ان فريقهم خسر بسبعة أهداف في أول نقل 

مباشر في تاريخه.
اإلعالم الفرنسي كعادته يشعل عود الثقاب بالقرب 
من البنزين ثم يرفع يديه في إشارة لبراءته، وتسببت 
صحيفة »ليكيب« في متزيق أوصال منتخب بالدها بعد 
نشرها حادثة انيلكا ودومينيك بكل تفاصيلها وشتائمها 
ثم عادت ووصف���ت الالعبني ب� »الغن���م« وانهم أطفال 
صغار، وزاد دومينيك األمر س���وءا بقوله عن الالعبني 

املتمردين إنهم أغبياء.
إذا كانت كوريا الشمالية خسرت ألن عيون العبيها 
»صغار« فإن فرنس���ا تدهورت بس���بب عقول العبيها 

ومدربها الصغيرة.
ناصر العنزي

پاراغواي تريد تجنب 
»الطواحين«

المعلق الكوري 
الشمالي أصيب بصدمة

أكد املدافعان كارلوس بونيت 
وباول����و دا س����يلفا أن منتخ����ب 
پاراغواي يريد اعتالء قمة املجموعة 
السادسة، لتجنب مواجهة منتخب 

هولندا القوي في الدور الثاني.
وفي حالة إنهاء پاراغواي الدور 
االول على رأس املجموعة السادسة 
فستتجنب لقاء هولندا في الدور 
الثاني، الن هولندا تتصدر حاليا 
ترتيب املجموعة اخلامسة برصيد 6 
نقاط، مما يجعلها املرشحة األقوى 
للفوز بالص����دارة. وقال بونيت: 
»نريد أن نصب����ح أول املجموعة 
مهما تطلب األمر وأن نحاول عدم 
ترك ه����ذه الفرصة الرائعة إلنهاء 
الدور االول بهذا الشكل تفلت من 
أيدينا«. وأض����اف: »وبعدها  بني 
سنرى أين سنلعب مباراتنا التالية 
وأمام من«. واتفق دا س����يلفا مع 
مواطنه بونيت قائال: »لم نضمن 
الصدارة بع����د ولكننا ال نريد أن 
نترك فرصة تصدر املجموعة تفلت 
من ب����ني أيدينا«. وأوضح بونيت 
أن منتخب پاراغواي شاهد مباراة 
إيطاليا مع نيوزيلندا التي انتهت 
بالتعادل 1-1 ليدرك مدى صعوبة 

مباراته املقبلة.
وقال: »سنلتقي مع خصم قوي 
، فال أحد يفرط في أي ش����يء في 

مثل هذه البطوالت«.

وفت كوريا الشمالية بوعدها 
عندم���ا نقلت مب���اراة منتخبها 
الوطني مع البرتغال مباش���رة 
على الهواء، لكن مهرجان األهداف 
ترك معلق املباراة بحالة صمت 
مطبق قبل قطع البث مباش���رة 

بعد نهاية اللقاء.
وحس���بما نقل���ت الصحف 
الكورية اجلنوبية امس، سجلت 
الكورية مباراة  القناة املركزية 
كوري���ا الش���مالية االولى التي 
خسرتها أمام البرازيل 1 � 2 وقدمت 
خاللها اداء طيب���ا، وبثتها بعد 
نهايتها، ويبدو انها تشجعت لنقل 
مباراة البرتغال مباش���رة ألول 
مرة في تاريخ الب���الد، قبل ان 
تتعرض لصدمة رهيبة بخسارة 

املنتخب 0 � 7.
وعبر معلق املباراة عن خيبة 
أمله عندما سجلت البرتغال هدفها 
األول في الدقيقة 29، لكنه اعتبر 
انه »اذا طبقنا طريقتنا املعهودة، 
ميكننا التسجيل«، لكن امال املعلق 
تهدمت في الشوط الثاني عندما 
البرتغال نصف دزينة  سجلت 
من األهداف لتحقق أعلى نتيجة 

في هذه النسخة.
النهاية توقف  وبعد صافرة 

البث مباشرة.

دل بوسكي قلق من مشاكل »الماتادور« ويجدد ثقته في توريس
رمبا تأكدت اسبانيا أن التأهل إلى الدور الثاني، مازال في قبضتها 
بعد فوز بطلة أوروبا على هندوراس بسهولة 2 � 0 في ستاد »إليس 
بارك« مبدينة جوهانسبرغ، ولكن املدرب فيسينتي دل بوسكي مازال 

يرى ما يستدعي القلق.
وسجل املهاجم ديڤيد فيا هدفني السبانيا وأضاع ضربة جزاء إلى 
جانب العديد من الفرص التهديفية األخرى التي كانت ستحول املباراة 
إلى مهرجان لألهداف أمام ممثلة أميركا الوس���طى املتواضعة، ومع 
ذلك فقد اعترف دل بوسكي بأن املباراة حملت العديد من العالمات 
املنذرة قبل مباراة اسبانيا الثالثة األخيرة في املجموعة الثامنة أمام 

تشيلي يوم اجلمعة املقبل في بريتوريا.
وقال دل بوسكي )59 عاما(: »هذه النتيجة رمبا فتحت الطريق أمامنا 

للتأهل عبر تشيلي، ولكنها لم تكن مباراة جيدة من جانبنا«.
وأضاف: »لست سعيدا متاما بأداء فريقنا، وإذا لعبنا بهذا املستوى 

من جديد أمام تشيلي سنعاني كثيرا«.
ومنح املنتخب االسباني خلط وسط هندوراس املكون من 5 العبني 
مس���احات شاس���عة في أوقات عديدة، ورغم أن منتخب هندوراس 
بقيادة مدربه رينالدو رويدا لم يتمكن من اس���تغالل الفرصة، فمن 
املرجح أن ينجح العبو تش���يلي املوهوبون في استغالل هذا األمر 

لو أتيح لهم.
وحققت تشيلي فوزها الثاني في املجموعة الثامنة بهدف نظيف 

على حساب سويسرا التي لعبت ب�10 العبني.
وحتتاج تشيلي الى التعادل أمام اسبانيا، لكي تفوز بالصدارة، 
أما اس���بانيا فهي بحاجة للفوز في هذه املباراة لكي تضمن التأهل، 

بعدما كانت خسرت مباراتها األولى أمام سويسرا.
ورغم أن العب مثل فيا يستطيع مبفرده قيادة أي فريق إلى الفوز، 
فقد أعرب دل بوس���كي عن أمله في ع���ودة مهاجمه اآلخر فرناندو 
توريس ملستواه املعهود بعدما ضيع الالعب عددا كبيرا من الفرص 

في مباراته األولى.
وبدا مهاجم ليڤربول اإلجنليزي )26 عاما( من جديد بعيدا متاما عن 
مستواه في الشوط األول، وأهدر 4 فرص مؤكدة قبل أن يتم استبداله 

باملهاجم خوان مانويل ماتا قبل 20 دقيقة على نهاية املباراة.
ولكن دل بوس���كي أصر على أنه يعرف توريس بالقدر الكافي، 
ويعرف أنه مازال بإمكانه أن يلعب دورا مهما مع اسبانيا في جنوب 

أفريقيا.
وقال دل بوس���كي: »إن فرناندو العب رائع ومهم جدا بالنس���بة 

ملنتخبنا«.
وأضاف: »لقد تعافى من اإلصابة لتوه وأصبح في أفضل حاالته 
البدني���ة،  نأمل في أن يؤدي عمال رائعا ف���ي مباراتنا القادمة أمام 

تشيلي«.

سنايدر: »الروح« سبب نجاح هولندا
يرى النجم الهولندي ويسلي سنايدر أن روح الفريق 
القوية هي أبرز أسباب جناح املنتخب الهولندي، وحجز 

املقعد األول في الدور الثاني.
وقال سنايدر في تصريحات لصحيفة »دي تلغراف« 
الهولندية : »أرى أن اإلرادة هي العمل اجلماعي وتخطي 
الصعاب.. ش��يء مثل هذا يعد مهما للغاية في بطولة 
كأس العالم«. وأضاف سنايدر، الذي فاز مع إنتر ميالن 
اإليطالي املوسم املاضي بثالثية الدوري والكأس اإليطاليني 
ودوري أبطال أوروبا، أن املنتخب الهولندي في كأس 
العالم 2006 في أملاني��ا وكأس األمم األوروبية )يورو 
2008( ش��هد العبني يؤدون بش��كل فردي، ولكن في 
كأس العالم احلالية، أصبح العبو املنتخب يقضون وقتا 
أطول مع بعضهم البعض. وتابع سنايدر )26 عاما( ان 
»الفريق هو الذي يقف في املقدمة، وليس الفرد«، وانه 
يأمل في عودة جنم خط الوسط آريني روبن للمشاركة 
بشكل سريع. واردف أن »املدرب هو من سيقرر ذلك 
بالطبع. ولكنني أعتقد أن آريني يجب أن يشارك دائما 
طاملا كان س��ليما، إنه يتمتع بإمكانيات خاصة، حيث 
يش��كل ضغطا )على املنافس( وميكنه حسم مباريات 

بنفسه. ال يوجد كثيرون مثله«.
ومع ذلك لم يستعد روبن حتى اآلن لياقته بنسبة 

100%، ويجب على مشجعي هولندا التحلي بالصبر.
وتدرب جنم بايرن ميوني��خ األملاني للمرة الثانية 
فقط مع املنتخب، وهو ما يعني أنه من املرجح أن يقرر 
املدير الفني بيرت فان مارفيك إراحته في املباراة املقررة 
أمام الكاميرون يوم اخلميس املقبل في اجلولة الثالثة 

األخيرة من الدور األول.

 مشكالت نفسية أّخرت 
انطالقة نافاس إلى العالمية

 توج خيسوس نافاس انتظارا طويال وتألقا مستمرا، بخوضه 
أول مباراة له كأساسي في تاريخ كأس العالم، خالل الفوز الذي حققه 

منتخب اسبانيا على هندوراس 2-0 في املجموعة الثامنة.
وكان اجلناح أحد أهم التعديالت التي أجريت على تش���كيل 
املدير الفني فيس���نتي دل بوس���كي مقارنة باملباراة األولى أمام 
سويسرا، وكان مبثابة السالح الفتاك في اجلانب األمين للهجوم 

اإلسباني.
وكان االعب األندلسي قد قام عن طيب خاطر بتأجيل انطالقته 
مع املنتخب االس���باني األول ألعوام، بس���بب مشكالت نفسية 
تتعلق بخوفه من العيش خ���ارج مدينته، قبل أن يتولى خالل 
األشهر الس���بعة األخيرة مهمة إقناع دل بوسكي بدوره احلتمي 

في جنوب أفريقيا.
وبدأ نافاس )24 عاما( مشواره مع املنتخب االسباني منذ وقت 
قري���ب في 14 نوفمبر عام 2009 في مباراة ودية أمام األرجنتني، 
وذلك بعد ان تلقى اس���تدعاءات عديدة من املدير الفني الس���ابق 

لويس أراغونيس.
وبعد أن حالت مشكالته النفسية دون الظهور مع املدير الفني 
السابق، متكن مبس���اعدة أطباء نفسيني داخل إشبيلية من بدء 
مسيرته مع املنتخب الوطني. لذا، أصبح الالعب املولود في مدينة 
إشبيلية جنوبي اسبانيا أحد املسؤولني الرئيسيني عن أول فوز 
السبانيا في جنوب أفريقيا. فبفضل ثنائي مع صديقه سرخيو 
راموس في اجلانب األمين، خلق عددا ال يحصى من املش���كالت 
للظهير األيسر الهندوري إميليو إيزاغيري وأثبت صحة التعديل 

التكتيكي الذي أجراه دل بوسكي.
كما أثبت نافاس أهميته للمنتخب االسباني في املونديال. فكان 
أول من ش���ارك من مقاعد البدالء أمام سويسرا، واآلن فاز مبكان 
في التشكيل األساسي، على حساب عدد من املصنفني جنوما مثل 

سيسك فابريغاس.
وقدم ناف���اس، صاحب الطبيعة اخلجول���ة واللياقة البدنية 
الرائعة رغم صغر حجمه، خالل اللقاء السرعة الضرورية والقراءة 
اجليدة للعب. لذلك توج ليلته املثالية بتمريرة رائعة لديڤيد ڤيا 
في كرة الهدف الثاني، وتس���بب ف���ي ضربة اجلزاء التي أهدرها 

املهاجم املنتقل إلى برشلونة.
وخاض الالعب األندلسي دقائق اللقاء ال� 90، وأنهاها كأفضل 

العبي املباراة إلى جوار مواطنيه ڤيا وتشافي هرنانديز.
رغم ذلك، أبدى أسفه لتسجيل أهداف قليلة مقارنة بالسيطرة 

االسبانية على مجريات اللقاء.
وق���ال الالعب بعد املباراة »لم نتمتع بالفعالية، لكنه انتصار 
يشعرنا بالرضا. اآلن لدينا الكثير لنلعب عليه أمام تشيلي«. لكن 
على املستوى الشخصي يبدو العب إشبيلية كما لو كان يعيش 

في السماء: »استمتع بكل دقيقة في املونديال«.
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