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» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الجمعة 25  يونيو  2010  

»الماتادور« لتجنب الخروج بمواجهة »تشيلي بييلسا«

)أ.پ( جنوم اسبانيا ومدربهم فيسنتي دل بوسكي مطالبون بالفوز السهل على تشيلي 
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تشيلياسبانيا

 ايكر كاسياس 
سيرخيو راموس 

جيرارد بيكيه 
كارليس بويول 
خوان كابديفيال 
تشابي الونسو 

سيرجيو بوسكتس 
اندريس انييستا 
تشافي هرنانديز 

داڤيد ڤيا 
فرناندو توريس 

كالوديو برافو 
اسماعيل فوينتيس 

فالدو بونسي 
ماوريسيو ايسال 

بابلو كونتريراس 
كارلوس كارمونا 

 ارتورو فيدال 
خورخي فالديفيا 

ماركو استرادا 
هومبرتو سوازو 
مارك غونزاليز 

سويسرا مطالبة بالهجوم على هندوراس

القياس����ي )550  الرقم  بالتالي 
دقيقة( الذي سجلته ايطاليا في 
17 يونيو 1986 وفي الثالث من 
يوليو 1990، وبات الرقم اجلديد 

558 دقيقة.

العب الوسط فالون بهرامي، ما 
تسبب بخسارته في نهاية املطاف 
بصعوبة 0 - 1. وجنحت تشيلي 
في وضع حد لنجاح السويسريني 
في احلفاظ على نظافة شباكهم 

وهزوا شباكهم بعد 8 دقائق فقط 
من حتطيمهم الرقم القياسي من 
حيث عدد الدقائق التي خاضوها 
دون ان تتلقى شباكهم اي هدف. 
وحطم املنتخب السويس����ري 

سيكون املنتخب السويسري 
مطالب����ا بالتخلي عن س����احه 
االساس����ي املتمثل ف����ي الدفاع 
احملكم عندما يواجه هندوراس 
اليوم على ملعب »فري ستايت 
ستاديوم« في بلومفونتني ضمن 
الثالث����ة االخيرة من  اجلول����ة 
منافسات املجموعة الثامنة، وذلك 
اذا ما اراد ان يحصل على فرصة 
التأه����ل الى الدور الثاني للمرة 
الثانية على التوالي والسادسة 

في تاريخه.
ومن املؤكد انه كان من املجدي 
للمنتخب السويسري ان يلتزم 
باسلوبه الدفاعي الصلب عندما 
واجه اسبانيا بطلة اوروبا في 
اجلولة االولى، وقد جنح رهانه 
على ه����ذا التكتي����ك ألنه حقق 
مفاجأة مدوية وخرج فائزا 1 - 
0 للمرة االولى في تاريخه على 
»ال فوريا روخا«، ثم كان قريبا 
من احلصول عل����ى نقطة اقله 
من مباراته الثانية امام تشيلي 
لوال اضطراره اللعب بعش����رة 
العبني منذ الدقيقة 31 اثر طرد 

المنتخب االسباني  يسعى 
بط���ل أوروبا الى تأكيد تفوقه 
على نظيره التشيلي وتجنب 
المصير الذي مني به المنتخب 
الفرنسي، وذلك عندما يلتقيان 
اليوم عل���ى ملعب »لوفتوس 
فيرس���فيلد س���تاديوم« ف���ي 
بريتوريا ف���ي الجولة الثالثة 
األخيرة من منافسات المجموعة 

الثامنة.
ووضع���ت سويس���را حدا 
لمسلسل انتصارات بطل أوروبا 
عن���د 12 على التوالي وجعلت 
رج���ال المدرب فيس���نتي دل 
بوسكي في وضع حرج، اال انهم 
نجحوا في وضع مفاجأة الجولة 
األولى خلفهم بفضل ڤيا الذي 
اصبح على بعد أربعة اهداف من 
راوول غونزاليز، صاحب الرقم 
القياسي من حيث عدد األهداف 

المسجلة مع المنتخب.
الى 60 مباراة  واحتاج ڤيا 
فقط لكي يس���جل 40 هدفا مع 
»ال فوريا روخا«، في حين ان 
راوول غونزاليز الذي استبعد 
عن المنتخب منذ 6 س���بتمبر 
عام 2006 حين خاض مباراته 
الدولية االخي���رة ضد ايرلندا 
الشمالية )3-2( ضمن تصفيات 
كأس اوروب���ا 2008، لعب 102 
مب���اراة س�����جل خاله���ا 44 

هدفا.
وتع���ود المواجهة االخيرة 
بين الطرفي���ن الى 19 نوفمبر 
2008 عندما فازت اسبانيا وديا 
بثاثية نظيفة، وفي حال نجحت 
في تكرار هذه النتيجة ستضمن 
بشكل مؤكد صدارة المجموعة 
وتتجنب مواجهة محتملة مع 

البرازيل في الدور الثاني.
الى جانب  التاريخ   ويقف 
الذي لم  المنتخب االس���باني 
يخسر اي مباراة له في الجولة 
المجموعات  االخيرة من دور 
منذ 1982 عندما س���قطوا على 
ايرلندا الشمالية  امام  ارضهم 
)0-1(، لك���ن التاريخ ال يعني 
ش���يئا والمباريات ال تحسم 
على الورق او وفقا للمعطيات 
السابقة، وهو ما اكده المنتخب 
السويسري عندما سجل فوزه 
االول على االسبان من اصل 19 
مواجه���ة جمعتهما حتى االن، 
اولها يعود الى 85 عاما عندما 
فازت اسبانيا وديا 3-0 في بيرن 

ف���ي االول من يونيو 1925 في 
طريقها لتحقيق 15 انتصارا على 
»ناتي«، مقابل ثاثة تعادالت 
احداها في تصفيات 1958 )2-
2(، قبل ان ينجح جيلس���ون 
هرنانديز في تحقيق المفاجأة 
المدوية التي اس���قطت ابطال 
اوروبا في مس���تهل مشوارهم 
بعد ان كانوا مرش���حين فوق 
العادة للخروج من المجموعة 

الثامنة
بعامة كامل���ة، ملحقا بهم 
الهزيمة الثانية فقط من اصل 
مبارياتهم ال� 49 االخيرة، ولن 
تكون مهمة االس���بان س���هلة 
عل���ى االط���اق ف���ي مواجهة 
رج���ال الم���درب االرجنتيني 
مارسيلو بييلسا الذي ال يريد 

هيتسفيلد متفائل
قال مدرب سويسرا االملاني اومتار هيتسفيلد »أنا متفائل بشأن مباراتنا 
امام هندوراس، اذ سنضع النتيجة جانبا وسنحاول استرجاع امكانياتنا 
في اقرب وقت من اجل الدفاع عن حظوظنا حتى الرمق االخير«، هذا ما 
قاله هيتسفيلد الذي يأمل قيادة منتخب »شفايتزر ناتي« )باالملانية( أو 
»ال ناتي« )بالفرنسية( أو »سكوادرا ناسيونالي« )بااليطالية( الى تكرار 
سيناريو 2006 عندما وصلت الى الدور الثاني وأضاف هيتسفيلد بعد 
مباراة اجلولة الثانية »لقد كانت مباراة صعبة امام فريق قوي وعنيد 
بحجم تشيلي، وقد ازدادت صعوبتها بعدما اصبحنا نلعب بعشرة العبني 
منذ الدقيقة 30. كنا ندرك ان التشيليني يفوقوننا مهارة وموهبة، وبعد 
طرد فالون بهرامي، حاولنا التركيز على حتصني الدفاع. وكنا على وشك 
احلفاظ على نظافة شباكنا حتى صافرة النهاية، بل كان بإمكاننا تعديل 
النتيجة بعد تلقي الهدف، حيث أتيحت لنا فرصة س����انحة عن طريق 

ايرين ديرديوك في األنفاس االخيرة من عمر اللقاء«.

بورغن: نملك فرصة التأهل

 دل بوسكي: سنلعب تحت الضغط

سيناريوهات التأهل

ذكر مدافع سويسرا ستيف فون 
بورغن »لقد بعثرت البطاقة احلمراء 
كل حس����اباتنا. وعل����ى العموم، 
س����محنا لهم بالضغط علينا منذ 
البداية، رغم أننا حاولنا الهجوم 
أيضا. كان من الصعب علينا اللعب 
بعشرة خال كل تلك الفترة. نشعر 
اللحظة، لكننا  بالغضب في هذه 

مازلنا منلك فرصة كبيرة للتأهل، 
اذ يتعني علينا ان نهزم هندوراس 
بأي ثمن«. لكن مهمة فان بورغن 
وزمائه في »ناتي« لن تكون سهلة 
في الوصول الى املرمى الهندوراسي 
الذي أظهر بقيادة مدربه الكولومبي 
رينالدو روي����دا صابة وتنظيما 

دفاعيا مميزا.

 أكد مدرب اسبانيا فيسينتي دل بوسكي أن »املهم ينتظرنا امام تشيلي 
في اجلولة األخيرة من أجل التأهل الى الدور الثاني«. وقال سنلعب أمام 
تشيلي حتت ضغط كبير، لكن العبي فريقي معتادون على ذلك. بالنسبة 

لهم ستكون مباراة اضافية في موسم صعب جدا«.

� إذا فازت تشيلي على اسبانيا، 
وسويسرا على هندوراس، تتأهل 

تشيلي أولى وسويسرا ثانية.
� إذا فازت تشيلي على اسبانيا، 
وهندوراس على سويسرا، تتأهل 
تش���يلي أولى فيم���ا يتحدد فارق 
األهداف هوي���ة املتأهل الثاني بني 

سويسرا واسبانيا وهندوراس.
� إذا فازت تشيلي على اسبانيا 
وتعادلت هندوراس مع سويسرا، 
تتأهل تش���يلي أولى وسويس���را 

ثانية.
� إذا فازت اسبانيا على تشيلي، 
وهندوراس على سويسرا، تتأهل 

اسبانيا أولى وتشيلي ثانية.
� إذا فازت اسبانيا على تشيلي 
وسويسرا على هندوراس، سيحدد 

فارق األهداف املتأهل بني اسبانيا 
وتشيلي وسويسرا.

� إذا فازت اسبانيا على تشيلي 
وتعادلت هندوراس مع سويسرا، 
تتأهل اس���بانيا أولى وتش���يلي 

ثانية.
� إذا تعادلت اسبانيا مع تشيلي 
وفازت سويس���را على هندوراس، 
تتأهل تش���يلي أولى وسويس���را 

ثانية.
� إذا تعادلت اس����بانيا وش����يلي 
وفازت هندوراس على سويسرا، تتأهل 

تشيلي أولى واسبانيا ثانية.
� إذا تعادلت اسبانيا مع تشيلي 
وتعادلت هندوراس مع سويسرا، 
تتأهل تش���يلي أولى واس���بانيا 

ثانية.

حتى التفكير ف���ي امكانية ان 
يودع منتخبه الدور االول وفي 
رصيده ست نقاط ومن المؤكد 
ان مدرب تشيلي االرجنتيني 
مارس���يلو بييلسا لعب الدور 
االساسي في عودة تشيلي الى 
العرس الكروي للمرة االولى بعد 
غياب 12 عاما، ويأمل »روخا« 
اميركا الجنوبية ان يحقق على 
اقله نتيجة مماثلة لمشاركته 
السابقة عندما تأهل الى الدور 
الثاني في مونديال 1998 بفضل 
الثنائي الرائع مارسيلو ساالس 

وايفان زامورانو.
يعتمد المدرب االرجنتيني 
الملقب بالمجنون على الثاثي 
الشاب غاري ميديل )22 عاما( 
العب وس���ط بوكا جونيورز 

وماتي���اس  االرجنتين���ي، 
فرنانديز )23 عاما( العب وسط 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي، 
والكسيس سانشيز )21 عاما( 
مهاج���م أوديني���زي االيطالي 

النشيط.
ويضاف الى الوجوه الشابة، 
هومبرتو سوازو مهاجم ريال 
سرقسطة االس���باني وهداف 
باده ف���ي التصفيات برصيد 
10 أهداف، والذي ش���ارك في 
المباراة السابقة امام سويسرا 
بعد تعافيه من االصابة، والعب 
وسط سسكا موسكو الروسي 
مارك غونزاليس )25 عاما( الذي 
سجل الهدف امام سويسرا بعد 
دخوله في الشوط الثاني بدال 

من سوازو بالذات.

 غونزاليز: نحلم
بثمن النهائي 

التش���يلي م���ارك  ق���ال 
ال��ذي ت�رع���رع  غون��زاليز 
ف��ي جن���وب افريق��يا حتى 
العاشرة من عمره، بعد الفوز 
على سويس���را »بإم�كان��نا 
اآلن ان نحل���م ببل���وغ ثمن 

النهائي.
التس���جيل  لم انجح في 
المباريات االع�دادية،  خال 
لكن ش��اء ال��ق�در ان أس�جل 
ف���ي المونديال، وه���ذا أمر 

رائع.
نحن اآلن على مش���ارف 

الدور الثاني«.
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سويسراهندوراس

ريكاردو كاناليس 
عثمان تشاڤيز 
ماينور فيغيروا

جوني باالسيوس 
فيكتور برنارديز 
هندري توماس 

رامون نونيز 
ويلسون باالسيوس 

خوليو ليون 
كارلوس بافون 

داڤيد سوازو

دييغو بيناليو 
ستيفان ليشتشتاينر

لودوفيك ماغنين 
فيليب سنديروس 
ستيف فون بيرغن 

غويكهان اينلر 
فالون بهرامي 
ماركو بادالينو 

جيلسون فرنانديز 
الكسندر فراي 

بليز نكوفو 


