
34
من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االربعاء 30  يونيو  2010  

دونغا: أصبحنا ناضجين بعد 3 أعوام من البناء
بييلسا: تفوقوا علينا ولم نجد نقطة ضعف واحدة في »السامبا«

)أ.پ( مدرب البرازيل كارلوس دونغا جنح بجدارة أمام تشيلي 

)أ.پ( مدرب تشيلي األرجنتيني مارسيلو بييلسا يوجه دون فائدة 

وأضاف: »لقد استحققنا اخلروج، 
النتيجة كبيرة علينا  رمبا كانت 
ولكن تف����وق البرازيل علينا كان 
واضحا أيضا ولم نتمكن من إبطاء 
سرعتهم«. ورفض بييلسا مناقشة 
مس����تقبله مع املنتخب التشيلي، 
مؤكدا أن »الوقت ليس مناسبا« لهذا 
احلديث، لكنه أشار إلى أن فريقه 
الشاب سيتعلم الكثير من جتربة 
كأس العالم.واعترف بييلسا بأن 
تشيلي مازال أمامها طريق طويل 

العبني في املقدمة وبالنسبة لي لم 
يكن من املمكن ترك الدفاع«، كما أقر 
الظهير األيسر ميشيل باستوس 
بأنه كان عليه عدم التقدم إلى األمام، 
للقيام مبهمة رئيسية على ملعب 
إليس بارك، أال وهي إيقاف اجلناح 

التشيلي أليكسيس سانشيز.
بدوره أعرب املهاجم غرافيتي 
عن فخره للفوز الذي حتقق على 
العبي املدير الفن����ي األرجنتيني 
مارسيلو بييلسا، مضيفا: »متكنت 

لتكون على مستوى املنافسة مع 
البرازيل أو منتخبات كأس العالم 
الكبيرة األخ����رى. وقال:»ما ظهر 
جليا هو وجود فجوة كبيرة في 
املستوى بيننا وبني الفرق الكبيرة، 
فقد متكنت البرازيل من التسجيل 
مرة بني كل ثالث هجمات بينما لم 
نس����تطع نحن أن نصل ملثل هذا 
املعدل التهديفي«. وبس����ؤاله عن 
أي نقاط ضع����ف ميكن أن يكون 
الحظها في منتخب البرازيل وميكن 

لهولندا أن تستغلها في مواجهتهما 
بدور الثمانية يوم اجلمعة املقبل، 
رد بييلسا بطرح سؤال آخر قائال: 
»كيف ميكنني التحدث عن نقاط 
البرازيلية بعد هزميتي  الضعف 

0 � 3؟«.
من جهته، شدد رئيس االحتاد 
التشيلي هارولد ماين نيكولز على 
رغبته في جتديد عقد بييلسا، وقال: 
»نود أن نطرح عليه خطة لتطوير 

الكرة التشيلية«.

البرازيل من تقدمي كرة جميلة أمام 
فري����ق كافح وقاتل طيلة الدقائق 

التسعني«.

بييلسا فشل

وجد مدرب منتخب تش����يلي 
مارسيلو بييلسا صعوبة كبيرة 
في إيجاد نقطة ضعف واحدة في 
البرازيل.وقال بييلس����ا:  منتخب 
»كانوا بالغي السرعة في استغالل 
أي خل����ل يظهر بخ����ط دفاعنا«. 

اعتبر مدرب منتخب البرازيل 
كارلوس دونغا ان املباراة الرائعة 
التي قدمها فريقه وتوجها بثالثة 
اهداف نظيفة في مرمى تشيلي، 

ثمرة عمل طوال ثالثة اعوام.
وقال دونغا »قدم فريقي اداء 
جيدا، لقد لعب املنتخب التشيلي 
كرة جميلة وسريعة ايضا وقام 
بتمريرات جي����دة، لكن البرازيل 
س����يطرت على مجري����ات اللعب 
متاما«. واضاف »هذا الفريق بدأنا 
بناءه قبل ثالثة اعوام وما رأيناه 
هو ثمرة جهود طوال هذه الفترة، 
املهمة  الالعبني يدرك����ون  جميع 
املنوطني بتنفيذها، لقد اصبحوا 
ناضج����ني وال داع����ي لتوجيههم 

كثيرا«.
وكش����ف »عندم����ا كان العبو 
تش����يلي يتكتلون ف����ي منتصف 
امللعب، كان كاكا يهرب الى اليسار 
ويقوم بتبادل الكرات مع روبينيو 
الدفاع  فشكال خطورة كبيرة في 

التشيلي«.
وعن املب����اراة ضد هولندا في 
ربع النهائي يوم اجلمعة املقبل قال 
دونغا »كما فعلنا مع تشيلي يجب 
ان نلعب بسرعة، نعرف جيدا ان 
املنتخب الهولندي فريق يصعب 
مواجهته، ميلك العبني يتمتعون 
مبهارات فردية كبيرة واسلوبهم 
يشبه الى حد بعيد اسلوب الكرة 
االميركية اجلنوبية، يتعني علينا 
ان نكون ف����ي كام����ل جهوزيتنا 

ملواجهته«.
كان إيقاف املد الهجومي التشيلي 
هو التحدي الرئيسي أمام البرازيل 
بحس����ب ما أكده العب����و منتخب 
السامبا، بطل العالم خمس مرات.

وقال الظهير األمين مايكون، الذي 
صنع كرة الهدف األول الذي أحرزه 
جوان في الدقيقة 35، »فزنا على 
فريق قدم كرة جميلة، وفعلنا ذلك 
بإحراز ثالثة أهداف، لم يكن األمر 
سهال، تشيلي لديها فريق كبير«.

وقال الالعب: »كان لديهم ثالثة 

كرويف: تشيلي أفضل من هولندا فابيانو: لعبنا بارتياح وكما نحب

فيدال وبراڤو وميلر حزينون روبينيو يهدي هدفه البنه جونيور

رئيس تشيلي سيكرم منتخبه
مشجعو السامبا: جاغر »منحوس«

أكد األس���طورة الهولندي���ة يوهان كرويف ان 
منتخب تش���يلي هو أفضل منتخب على اإلطالق 
ف���ي البطولة. وذكر كرويف ف���ي مقاله بصحيفة 
»دي تلغراف« الهولندية إن منتخب تشيلي بقيادة 
مدربه األرجنتيني مارسيلو بييلسا جرد املنتخب 
الهولن���دي من كونه صاحب أفضل أداء جذاب في 

البطولة احلالية.
وقال كرويف، العب القرن، في القارة األوروبية 
واملدير الفني الس���ابق لفريقي أياكس الهولندي 
وبرش���لونة اإلس���باني »منتخب تش���يلي صنع 
فرصا هجومية أكثر من باقي املنتخبات املشاركة 

مجتمعة«.

أكد لوي����س فابيانو، مهاج����م املنتخب 
البرازيلي، أن فريقه مازال يتطور مع مضي 
البطولة  قدما. وق����ال: »لقد أثبت املنتخب 
أن مس����تواه في تطور مس����تمر، فقد متكنا 
من اللعب بارتياح، كنا نلمس الكرة ونشن 
التي نحبها«.  املرتدة بالطريق����ة  الهجمات 
مضيفا: »اجلميع يحتفل فقد تقدمنا خطوة 

أخرى وجتاوزنا مباراة صعبة أخرى، كما أنه 
شعور رائع بالنسبة لالعب مثلي لم يسبق له 
اللعب في كأس العالم من قبل«. وأكد فابيانو 
)29 عاما( ان بالده ال ميكنها التقليل من شأن 
هولندا. وقال: »سنواجه منتخبا قويا آخر 
وفريقا آخر يتمتع بإمكانيات كبيرة ولكن 

البرازيل مستعدة له بقوة«.

أكد العب تشيلي أرتورو فيدال، 
ان فريق����ه يش����عر »باحلزن بعد 
خروجه وبالسعادة ملستوى األداء 
الذي قدمه«. وأحضر بييلسا معه 
العالم،  فريقا شابا لبطولة كأس 
لذلك يرى فيدال ان تشيلي أمامها 
مستقبل واعد. وقال: »سيساعدنا 
هذا األمر في املستقبل ألننا نكتسب 

خبرات«. أما حارس مرمى وقائد 
أكد  املنتخب، كالوديو براڤو فقد 
انه وزمالءه بالفريق سيرحلون 
افريقيا وهم راضون  عن جنوب 
عن أنفسهم »كفريق قدم أداء نظيفا 

ولعب بإرادة قوية«.
وأوضح الالعب رودريغو ميلر 
ان تشيلي كانت حتلم »باملضي قدما 

في البطولة ولكن لسوء احلظ كانت 
البرازيل، أفضل فريق في العالم، 
في طريقنا«. وأعرب بييلسا عن 
ش����عوره مبزيج من خيبة األمل 
واحلزن، وق����ال ان »اجلزء األول 
من بطولة كأس العالم كان إيجابيا 
بالنسبة لنا ألننا تأهلنا عن جدارة 

الى دور ال� 16«.

من بني 20 هدفا سجلها 
البرازيل حتت  ملنتخ���ب 
قيادة دونغا، أحرز املهاجم 
روبينيو 7 أهداف في مرمى 
تشيلي، لذلك لم يكن غريبا 
أن ينهي، العب سانتوس 
البرازيلي، صيامه التهديفي 
أم���ام ما ميك���ن اعتباره 
خصم���ه املفض���ل، وقال 

روبينيو: »حمدا هلل أنني 
متكنت من تسجيل هدفي 
الهدف األول سيأتي  بعد 
املزيد«، وأهدى روبينيو 
الهدف، البنه روبس���ون 
جونيور، قبل أن يعترف 
بأنه دائما ما يحالفه احلظ 

أمام تشيلي.
املهاج���م  وأض���اف 

البرازيلي: »إنني أستعد 
بالطريق���ة نفس���ها قبل 
أن ألعب أم���ام أي فريق 
ولكنني دائما أكثر حظا 
أمام تشيلي، رمبا تكون 

هذه هي إرادة اهلل«.
كم���ا ف���از روبيني���و 
املباراة  بجائ���زة رج���ل 

)أفضل العب(.

أثنى رئيس تشيلي سباستيان بينيرا على »شجاعة 
وتفان����ي« العبي منتخب بالده في البطولة ودعاهم 
إلى زيارة قصر »المونيدا« احلكومي، وقال بينيرا، 
»كرئيس لتشيلي وممثل عن جميع التشيليني أود 
دعوة املنتخب الوطني إل����ى المونيدا كي يتلقون، 
ليس فقط حتية الرئيس، بل حب وامتنان الشعب 
كله«، وأطلق الرئيس إعالنه من مدينة فالبراييسو، 

ترافقه عقيلته سيسيليا موريل، حيث قال إنه يشعر 
بأحاسيس متناقضة، نظرا ألنه رغم حسرة اخلروج 
من البطولة، هناك »سعادة سببها أن تشيلي تركت 
انطباعا جيدا عن اسمها«. وأضاف: »أود أن أخبركم 
جميعا بأن����ه إذا كان املونديال قد انتهى بالنس����بة 
لتش����يلي، فإنه لم ينته بالنسبة للتاريخ، لم تنته 

التحديات وستأتي االنتصارات«.

بعد أن فشل في إيجاد الرضا لمساندته 
الوالي���ات المتحدة وإنجلترا، قرر مايك 
جاغر، نجم فريق رولينغ ستون الغنائي، 
أن يحول أنظاره إلى البرازيل، في الوقت 
ال���ذي أثار ه���ذا األمر رع���ب الجماهير 

البرازيلية، وأقصيت جميع الفرق التي 
آزرها جاغر خالل دور المجموعات األمر 
الذي أث���ار فزع جماهير الس���امبا لدى 
انتشار شائعات عن تشجيعه للمنتخب 

البرازيلي.

»مجنون« لو فعل ذلك
ما اجلديد لو قلت ان البرازيل تألقت وأبدعت امام تشيلي 
وفازت بسهولة ويسر؟ فالالعب منهم يسجل هدفا ثم يغسل 
كرته باملاء والصابون ويسكب عليها بضع قطرات من العطر 
ويقدمها لزميل آخر كي يس����جل هدفا آخر، ويخدع نفسه 
من يقول انه ال يحب منتخب البرازيل وال يتمتع بفنيات 
العبيه ومهاراتهم، من املمكن انك ال تشجعه لكن بالتأكيد ال 
تكرهه فهؤالء الالعبون يقدمون لنا خدمات إنسانية بعدما 

سخروا كل امكانياتهم من اجل اسعادنا.
تأهلت البرازيل بج����دارة ملالقاة هولندا في الدور ربع 
النهائ����ي وأكد مدربها كارلوس دونغا صحة موقفه عندما 
حافظ على توازن الفريق في الدور االول ثم اطلق العبيه 
نحو الهجوم املركز في مباراته امام تشيلي وفاز بكل اريحية 
وبثالثية نظيفة، ورد بذلك على التهمة التي تالحقه دائما 
بانه مدرب »دفاع����ي« فكيف ملدرب ميلك كل هذه الطاقات 
الهجومية الهائلة ويلجأ للدفاع؟ س����يكون مدربا مجنونا 
لو نهج دونغا االس����لوب الدفاعي مع فريقه، ثم منذ متى 
والبرازيل تخش����ى الفرق األخ����رى، صحيح ان كل مدرب 
مطالب بحفظ حقوق الدفاع عن مرماه كي ال يصبح مرماه 
»س����بيال« اال انه من الظلم اتهام دونغ����ا »بخنق« فريقه 
هجوميا ونحن نشاهده في كل مباراة يطلق سيقان العبيه 

نحو مرمى اخلصوم.
سأضيف جديدا لو قلت ان هولندا اجادت في هذا املونديال 
بعد غياب طويل للمدرسة الشاملة عن املنافسة على كأس 
العالم، وستكون مباراته مع البرازيل يوم اجلمعة املقبل 
اختب����ارا صعبا لالعبي املدرب بيرت ڤان مارييك، وقدمت 
هولندا عروض����ا متميزة وكانت الط����رف األقوى في كل 
مبارياتها االربع املاضية وفازت بها بأهداف ملعوبة، وتعتمد 
في ألعابها على الرباعي اخلطر املكون من ويسلي سنايدر 
ورافايل ڤ����ان درڤات وروبن فان بيرس����ي وآريني روبن، 
وعادة فان الفرق غير املرشحة للقب تكون اكثر جهوزية 
من الناحية النفس����ية فان خسرت ال يضرها شيء ولذلك 
فان هولندا ستدخل مواجهة البرازيل صافية الذهن هادئة 

االعصاب.
ويحك����ي التاريخ ان هولندا تأهلت مرتني لنهائي كأس 
العالم خس����رت في األول����ى من أملانيا املضيف����ة 1 � 2 في 
موندي����ال 1974، والثانية امام املضيفة االرجنتني 1 � 3 في 
مونديال 1978، وغابت الك����رة الهولندية طويال ثم عادت 
بفوز ماحق عندما حققت كأس اوروبا في أملانيا عام 1988، 
بقيادة جنومها رود خوليت وڤان باسنت ورونالد كوميان 

وفرانك ريكارد.
ناصر العنزي


