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أجمل هدف »متسلل«
حّق من س���ّماهم ملوك االستحواذ، فالكرة ال 
تفارق أقدامهم إال في احلاالت الطارئة يتبادلونها 
في وس���ط امللعب وكأنهم يلقون حتية الصباح 
على بعضهم، فازت اسبانيا على البرتغال بأقل 
هد  من عدد حّبات العرق على جبني العبيها، لم تجُ
كثيرا في مهمتها واختارت الوقت املناسب الفتراس 
خصمها بعدما أنهكته بالكرات القصيرة املتبادلة 
فكان اله���دف »املثالي« من حيث عدد التمريرات 
املتقنة وانتهت على قدم »الشرير« داڤيد ڤيا الذي 
يظهر براءة شديدة عند تسلمه الكرة، ويبدو وكأنه 
»يطبطب« عليها ثم يقسو عليها بشدة فيرميها 

باملرمى مثل كرة اللهب.
هؤالء هم أبطال أوروبا الذين نعرفهم، وهذه 
هي نكهة الكرة االسبانية املميزة وخصوصا في 
الشوط الثاني بعدما حاصروا خصمهم في منطقته، 
واحلق يقال ان الهدف االسباني فيه »رائحة« من 
التس���لل إال ان جماليته وعدد متريراته املتقنة 
والتفوق االسباني املطلق يشفع له ويجعله هدفا 
صحيحا في ظل األخطاء التحكيمية الكثيرة في 
هذا املونديال ولن نقف على احلالة االس���بانية 
وحدها، فبعد ان شاهدنا هدفا صحيحا لإلجنليز 
لم يحتسب في مباراة املانيا بإمضاء فرانك المبارد 
واستبعد على اثره احلكم األوروغوياني خورخي 
الريوندا من املونديال، فإن كل األخطاء »تصغر« 
أمامه، ويقول اخلبي���ر التحكيمي االماراتي علي 
بوجسيم ان هدف اسبانيا جاء من تسلل ال ميكن 
رؤيت���ه بالعني املجردة ومن الصعب على احلكم 
املساعد كشف مثل هذه احلالة ألن ڤيا كان متقدما 
مبقدار »جزء« من الق���دم، وال ميكن لوم احلكم 
ومساعده ألن لكل إنسان قدرات شخصية، ومن 

املستحيل اصطياد مثل هذه احلالة.
في اجلانب البرتغالي فإن العبيه تقاعس���وا 
كثيرا في إدراك التعادل ولم نتلمس منهم رغبة 
في تعدي���ل النتيجة، وحّم���ل الكثيرون املهاجم 
كريستيانو رونالدو مهمة الفشل في التسجيل، 
وهذا رأي لس���نا معه إذ ان رونالدو كان بحاجة 
الى املساعدة من زمالئه، بحاجة الى من يجهز له 
الكرات كي يسجل وميكن ملنتقديه »توبيخه« فيما 
لو حصل على فرص وأضاعها لكنه طوال املباراة 

لم يحصل على فرصة حقيقية واحدة.
ناصر العنزي

دل بوسكي: بإمكاننا كتابة صفحة من التاريخ
 كيروش يأسف إلهدار الفرص واعتبر أن الحكم اتخذ قرارات ضد البرتغال

)أ.پ( العبو املنتخب االسباني البيول ولورينتي وبيكيه يحتفلون بالتأهل وسط حسرة البرتغالي تياغو 

)أ.پ( كرستيانو رونالدو في حديث غاضب مع مصور تلفزيوني 

أكد مدرب املنتخب االس����باني 
ان بإمكان  فيسنتي دل بوس����كي 
فريقه كتاب����ة صفحة من التاريخ 

في كأس العالم.
وقال دل بوس����كي عقب تأهل 
منتخب بالده الى الدور ربع النهائي 
على حساب البرتغال )1 - 0(: سنرى 
اذا سنكون محظوظني، لكن بإمكاننا 

كتابة صفحة من التاريخ«.
وأضاف: كنا نشعر بارتياح في 
هذه املباراة، كنا حذرين بخصوص 
اذا واصلنا  الدفاعي����ة.  التحركات 
اللعب بالطريقة الت����ي لعبنا بها 
فسيكون من الصعب الفوز علينا، 

لكن يجب توخي احلذر.
وتابع: كنا نعرف اننا في أفضل 
حاالتنا واننا عملنا بطريقة جيدة 

في التدريبات.
وطالب دل بوسكي: بعدم التقليل 
من شأن پاراغواي، منافس فريقه 
املقبل في الدور ربع النهائي. وقال: 
اآلن تبق����ت املنتخب����ات الثمانية 
االفضل، وبينها پاراغوي.. ال ميكن 
ان نقلل من شأن املنافس. وتابع: 
نعرف ان لديهم العبني رائعني في 
الدفاع، وكذلك في الهجوم. سيكون 
علينا ان نلعب بنفس اجتهاد اليوم. 
العقلية سنكون قريبني من  بهذه 
االنتص����ار. وكان����ت پاراغواي قد 
سبقت اس����بانيا الى ربع النهائي 
بعد تغلبها على اليابان بضربات 

الترجيح بعد التعادل السلبي.
وعاد دل بوسكي الى ابداء احلذر 
ال����ذي يعد أبرز س����ماته، وطالب 
بالتحرك »خطوة، فأخرى«، كأجنح 
أسلوب لبلوغ فريقه الدور نصف 

النهائي.
وأضاف: ال حاجة لبذل اجلهد 
إلقناع هذه املجموعة من الالعبني 
بأنه ال مجال للخطأ. انهم يدركون 
ان جميع املباريات صعبة. نواجه 
النهائي بكل االحترام  مباراة ربع 

ملنافس تأهل لنفس الدور مثلنا.
وشدد دل بوسكي على أن فريقه 
»يتجاوز مش����كالته« كلما طرأت، 
ووضع مثاال على ذلك خس����ارته 
في أولى مبارياته امام سويس����را 

.1 - 0
وجاءت تصريحات قائد املنتخب 

امام الواليات املتح����دة، إلبراز ان 
الفريق بات يتعامل مع كل مباراة 
كما لو كانت نهائية، بغض النظر 
عن املنافس. وأضاف: نحن ال نفكر 
في الدور نصف النهائي وال فيمن قد 
يواجهنا فيه، أملانيا أو االرجنتني. 
نفكر في أن علينا مواجهة پاراغواي، 

وبعد ذلك سنرى ما يحدث.
أما م����درب البرتغال كارلوس 
كيروش فقال: اس����تحوذ االسبان 
على الكرة وبهذا االسلوب لم نكن 

رونالدو بصق على مصور تلفزيوني   
أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو مشواره في كأس 
العالم، بطريقة رديئ���ة عندما قام بالبصق باتجاه مصور 
تلفزيوني كان يتبع خطاه بعد خسارة بالده أمام اسبانيا 

.0-1
وكانت ردة فعل رونالدو غاضبة جراء محاولة المصور 
االقتراب منه على أرض الملعب بعد صافرة النهاية مباشرة، 
فقام بإبعاده قبل أن يبصق تحت كاميرا التصوير في مشهد 

تم بثه في مختلف انحاء العالم.
وفي وقت كان رونالدو يعبر فيه عن خيبة أمله وانزعاجه 
من المصور، ظهر ان البصقة موجهة نحو ماليين األشخاص 

من خالل العدسة التي نقلت هذا المشهد.
وبعد اللقاء، لم يجب العب ريال مدريد االس���باني عن 
اسئلة الصحافيين، واكتفى بالقول: »اسألوا كارلوس كيروش 
)المدرب(«، عن خس���ارة البرتغال أمام اسبانيا وخروجها 

من الدور الثاني من المونديال.
ول���م يتضح بعد ما إذا كان رونالدو فعل ذلك عن قصد، 
أم دون قص���د، ولكن العديد م���ن الجماهير وصفت النجم 

البرتغالي على مواقع اإلنترنت بأنه »خاسر مسكين«.
وعلقت آمال كبيرة على رونالدو، قبل انطالق م�ونديال 
2010 ولكنه لم يصل خالل الب�طولة نفس����ها إل�ى مستوى 
نجوم آخرين مثل االس��بان�ي ديڤيد فيا، الذي س��جل هدفه 
الرابع في جنوب أفريقيا ليقود اسبانيا للفوز، واألرجنتيني 
غونزالو هيغواين الذي س���جل 4 أه���داف هو اآلخر حتى 

اآلن.
لم يس���جل رونالدو س���وى هدف واحد في كأس العالم 
عندما تغلبت البرتغال 7-0 على كوريا الش���مالية، ولكنه 
حتى في هذا الهدف كان محظوظا، حيث ارتدت الكرة أمامه 

بعد ارتطامها بظهره ثم برأسه.
وكان ذلك الهدف هو األول لرونالدو على المستوى الدولي 
خالل 16 شهرا،  ومن المرجح أن يتم تذكر النجم الكبير في 

كأس العالم بفعلته العصبية األخيرة.

تشافي: األفضل لنا في المونديال 
 أكد جنم خط وسط املنتخب االسباني تشافي هرنانديز، أن منتخب 

بالده، قدم أمام البرتغال املباراة األفضل له حتى اآلن في املونديال.
وقال تشافي عقب اللقاء الذي اختير أفضل العب فيه: »لقد استمتعنا، 
والس���يما في الشوط الثاني«. وأضاف »رمبا كانت )مباراة البرتغال( 

مباراتنا األفضل منذ بداية املونديال«.
وأكد العب وس���ط برشلونة أن اس���بانيا »قدمت عمال رائعا على 
املس���توى اجلماعي«. وأوضح »حاولنا أن نكون أنفسنا، وأال نخسر 
طريق���ة اللعب التي نش���عر بالراحة خاللها والت���ي طبقناها كل تلك 

األعوام.. لقد رأيت اسبانيا رائعة في الشوط الثاني«.
ب���دوره، أكد املدافع جيرارد بيكيه أن املباراة »لم تكن س���هلة على 
اإلطالق«. وأوضح »لعبنا أمام واحد من أفضل منتخبات هذا املونديال..

لكننا كنا مترابطني جدا في الدفاع، وعندما نكون كذلك نتمكن من صنع 
العديد من الفرص في الهجوم«.

العبو البرتغال: إسبانيا تفوقت 
 

أقر العبو املنتخب البرتغالي بتفوق اسبانيا عليهم خالل املباراة 
التي انتهت بخروجهم من الدور الثاني.

 فقد أكد ديكو، العب الوسط الذي الزم مقاعد البدالء طيلة املباراة، 
»لعبت اسبانيا، وكانت أفضل«.

وحاولت البرتغال التصدي للقدرات الهجومية للمنتخب االسباني، 
بزي���ادة عدد العبي الدفاع، كما دفعت بالالعب بيبي قلب دفاع ريال 

مدريد في مركز العب الوسط.
وقال بيبي »أعددنا خطتنا أمام منتخب يضم العبني رائعني... لم 
يكن )محرز الهدف ديڤيد( ڤيا هو صانع الفارق، بل الفريق ككل«.

كما أكد احل���ارس إدواردو، أحد أفضل العبي املباراة، أن »مهارة 
اس���بانيا هي التي صنعت الفارق«.وقال »لم نتمكن من القيام بأي 
حترك جيد في الهجوم. خرجنا من املونديال بهدف وحيد في مرمانا 

وهو ما يؤلم كثيرا«.

ذلك منتظرا من خالل خطة اللعب: 
دفعنا به إلزعاج الدفاع االسباني 
قبل ان ندفع باالسلحة الهجومية 
السريعة. مش����يرا الى ان »احلكم 
اتخذ قرارات لم تكن في صاحلنا 
ولوال ذلك لتمكنا من تطوير خطتنا 

الهجومية اكثر«.
أما املهاجم االسباني داڤيد فيا 
مس����جل هدف الفوز في البرتغال 
وش����ريك االرجنتين����ي غونزالو 
هيغواين والسلوفاكي روبرت فيتيك 

االس����باني وحارس مرم����اه ايكر 
كاس����ياس في نفس اتاه مدربه: 
رمبا كانت پاراغواي شبيهة بعض 
الشيء بتش����يلي. انهم ال يفقدون 
تركيزهم مطلقا. يتحركون من أجل 
هدف واحد. لن يك����ون الفوز في 

الدور املقبل سهال.
وتذكر ح����ارس ري����ال مدريد 
الهزمية غير املتوقعة التي مني بها 
املنتخب االسباني العام املاضي في 
الدور نصف النهائي لكأس القارات 

منلك أي فرص����ة لتحقيق الفوز. 
جنحت اسبانيا في ترجمة سيطرتها 

واستحواذها على الكرة بالفوز.
وأضاف: لألسف أهدرنا بعض 
الفرص ف����ي وقت كانت فيه الكفة 
متس����اوية بني املنتخبني. حاولنا 
التسجيل والفوز وأظهرنا جودة 
دفاعية كبيرة ايضا. يجب ان نحيي 

جميع الالعبني البرتغاليني.
وبخصوص تغيير هوغو امليدا 
في الشوط الثاني قال كيروش: كان 

في صدارة الئحة الهدافني برصيد 
4 اهداف كل منهم، فقال: أنا سعيد 
جدا، كنا في مواجهة منافس كبير 
ومعقد وال يخرج الى الهجوم اال 
نادرا. وأضاف: نس����تحق الفوز 
والتأهل. بفضل الصبر واحلظ 

جنحت في تسجيل هدف.
وختم: پاراغواي س����يكون 
منتخبن����ا أصع����ب بكثي����ر من 
البرتغ����ال ألنه����م اآلن في ربع 

النهائي.


