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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االحد 27  يونيو  2010  

دونغا: نلعب دائما للفوز.. والبرتغال لم تهاجم بل دافعت
كيروش: تأهلنا عن جدارة والتعادل مع البرازيل نتيجة وحسب

رأى م��������درب 
املنتخب البرتغالي 
كارلوس كيروش ان 
التعادل مع البرازيل 
)0 � 0( أول من امس 
في اجلولة الثالثة من املجموعة 
السابعة، »نتيجة وحسب، نحن تأهلنا 
عن جدارة«. ول���م يقدم املنتخبان أي 
شيء يذكر في املباراة التي جمعتهما في دوربن 
بسبب اخلطة الدفاعية التي اعتمدها البرتغاليون 
الذين كانوا بحاجة الى التعادل من اجل ضمان تأهلهم 
مع »سيليساو« الى الدور الثاني، وهم انهوا دور املجموعات 
في مركز الوصيف دون ان تتلقى شباكهم أي هدف بعد تعادلهم 
مع س���احل العاج 0 � 0 في اجلولة األولى وفوزهم الكاسح على 

كوريا الشمالية 7 � 0.
وحافظ املنتخب البرتغالي على سجله املميز حيث لم يخسر 
في آخر 18 مباراة خاضها على مدى الس���نتني األخيرتني، وتعود 
آخر خسارة له امام البرازيل بالتحديد وبنتيجة قاسية 2 � 6، علما 
بانها آخر مرة دخل مرمى املنتخب البرتغالي ستة أهداف وقبل ذلك 
كان ع���ام 1955. وأجرى كيروش تعديالت تكتيكية بحتة ملباراة اول 
من امس، اذ جلأ الى تش���كيلة دفاعية فلعب مدافع ريال مدريد بيبي 
منذ البداية لكن أمام اخلط الدفاعي املكون من الرباعي ريكاردو كوستا 
وريكاردو كارفالو وبرونو الفيش ودودا، كما كانت الصبغة الدفاعية 
طاغية في خط الوس���ط بعدما شغل املدافع فابيو كوينتراو مركز 
اجلناح األيس���ر للوقوف في وجه انطالقات دوغالس مايكون 
ودانيال الفيش، فيما لعب داني على اجلهة اليمنى، وكريستيانو 
رونالدو وحيدا في خط املقدمة بعدما كان مرشحا للغياب عن 
هذه املواجهة بس���بب حصوله على إنذار أمام س��احل ال����عاج 
)0 � 0(، م���ا يعني ان حصوله على إنذار في مباراة اول من امس 

كان سيحرمه من املشاركة في الدور الثاني.
وفي معرض رده على سؤال حول ما اذا كان متخوفا من تكرار 
نتيجة املباراة الودية التي خسرها فريقه امام »السيليس�او« 
2 � 6 عام 2008 في برازيليا، اجاب كيروش »في برازيليا، كنا 
نعاني من الغيابات واملنافس استفاد من هذا االمر فخ���سرنا 
2 � 6. األرجنتني واجهت املشكلة ذاتها أمام البرازيل وخسرت 
في كوبا أميركا )نهائي 2007 بنتيجة 0 � 3(. خالل املباريات 
ال�26 التي خضناها حافظنا على نظافة ش���باكنا في 22 
مباراة. كما قلت سابقا، اإلحصاءات ال تعني الكثير ونعلم 

اننا ال ميكننا مواصلة املش���وار من خالل االعتماد على سمعة العبينا 
وحسب«.

وأضاف كيروش »لعب���ت البرازيل بطريقة جيدة في البداية، لكن 
بعد السيطرة التي فرضتها في البداية، جنحنا في الدخول في أجواء 
اللقاء وس���يطرنا على املباراة وهاجمنا كلما كانت الكرة في حوزتنا. 
قام الالعبون بعمل جيد جدا. التعادل هو نتيجة وحسب. نحن تأهلنا 

عن جدارة«.
وواصل »كانت مباراة صعبة. كان الالعبون رائعني بالطريقة التي 
حاولوا فيها ان يفرضوا أسلوب لعبهم وكيف قاتلوا. انهينا املجموعة 

في املركز الثاني واآلن امامنا أربعة أيام من الراحة«.
ومن جانبه أكد قائد املنتخب البرازيلي لوسيو انه كان يعلم 
ان املب���اراة التي جمعت »السيليس���او« بالبرتغال لن تكون 
اس���تعراضية الن »الفريقني كانا قد ضمنا تأهلهما الى الدور 
الثاني«. وعلق لوسيو على اللقاء قائال »كنا نعلم ان الفريقني 
ميلكان ارادة كبيرة لتحقيق الفوز ودخال الى املباراة بالكثير 

من العزم وكان هناك العديد من التدخالت القاس���ية.وكنا نعلم 
انه لن يكون هناك الكثير من االس���تعراض الن الفريقني ضمنا 
تأهلهما«. وأجرى املنتخب البرازيلي العديد من التعديالت على 

التش���كيلة التي خاضت مباراة ساحل العاج )3 � 1(، حيث 
جلأ كارل���وس دونغا الى العب روم���ا االيطالي جوليو 

باتيستا لس���د فراغ غياب كاكا بسبب اإليقاف فيما 
غاب روبينيو تاركا مكانه ملهاجم ڤياريال االسباني 

نيلم���ار، كما غاب ايالنو بس���بب اإلصابة التي 
تعرض لها امام س���احل العاج فشغل اجلهة 

اليمنى دانيال الفيش.
وقد علق دونغا على غياب روبينيو 

قائال »أردت ان أحميه نظرا ألننا ضمنا 
تأهلنا، ملباراتنا املقبلة«، مش���يرا الى 

ان املهاجم يعاني من أوجاع عضلية 
بسيطة.

ولم يكن دونغ���ا راضيا عن 
الذي اعتمده  الدفاعي  التكتيك 
نظيره البرتغالي وهو قال بهذا 
الصدد »انا لست سعيدا. نحن 
نلعب دائم���ا من اجل الفوز 

الهجوم حتى  وحاولنا 
اخلمس  الدقائ���ق 

األخيرة. البرتغال 

لم تهاجم أرادوا الدفاع وحسب«.
وأضاف دونغا الساعي الن يحذو حذو مواطنه 

ماريو زاغال���و والقيصر األملاني فرانتس 
بكنباور والفوز باللق���ب كمدرب بعد ان 

توج به كالعب، »تبنت البرتغال مقاربة 
تكتيكية طبيعية جدا. ارادوا التعادل. 
في كل مرة يعتم���د فيها اخلصم على 

تكتيك دفاعي بحت وجميع الالعبني 
امللعب، املساح�����ات  في وسط 
تصب���ح ضيقة ج���دا ونوعية 
ال����تمريرات تتأثر. حاولنا ان 
نلعب على اجلناحني، لكن 

عزمنا على حتقيق الفوز 
ق���د اثر رمب���ا على 

متريراتنا«.

المدرب 
البرتغالي 
كارلوس 

كيروش سعيد 
بالتأهل للدور 

الثاني والتعادل 
مع البرازيل

مدرب البرازيل كارلوس دونغا حزين 

من أداء »السيليساو« أمام البرتغال

قائد 
»السيليساو« 

لوسيو: لم تكن 
مباراة استعراضية 

بعدما ضمن
المنتخبان التأهل

مدافع البرازيل دانيال الڤيش يمنع 

البرتغالي كريستيانو رونالدو  من المرور 

خالل إحدى اللعبات المشتركة )أ.ف.پ(


