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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الخميس 1  يوليو  2010  

)أ.ف.پ( النجم الهولندي أريني روبن جاهز ملواجهة البرازيل 

»السامبا«.. التحدي األكبر لـ»الطواحين« الهولندية
لم يق���دم املنتخب الهولندي 
الك���رة اجلميل���ة الت���ي يتميز 
به���ا الفريق لكنه ف���از بجميع 
التي خاضها  املباريات األرب���ع 

في املونديال.
املنتخب  ورغم ذلك، يحتاج 
الهولندي إلى االرتقاء مبستواه 
قبل مواجهة الدور ربع النهائي 
والت���ي يلتقي فيه���ا املنتخب 
الفائ���ز بلقب كأس  البرازيلي، 
العالم 5 مرات، واملرشح األقوى 

للفوز باللقب السادس.
وقال اريني روبن جنم املنتخب 
الهولن���دي »نأمل ف���ي الظهور 
بأفضل مستوياتنا عندما يتطلب 

األمر«.
وس���جل روبن الهدف األول 
ملنتخب ب���اده في املباراة التي 
فاز فيها على نظيره السلوڤاكي 

2 - 1 في الدور الثاني.
وتوقع روبن أن يقدم املنتخب 
البرازيل  أمام  أفضل مستوياته 
على ستاد »نيلسون مانديا باي« 

في مدينة بورت إليزابيث.
واعترف املدير الفني للمنتخب 
الهولندي بيرت ڤان مارفيك بأن 
»الوصول الى النهائي ميثل حتديا 
كبيرا. وعندما نواجه املنتخب 
البرازيلي، رمبا يكون منتخبنا 
الهزمية األولى  مرشحا ليتلقى 

له«.
ويتفق مارك ڤان بومل، جنم 

الكرة الهجومية مثل هولندا لكنه 
لم يظهر أي خوف قبل املواجهة 
الصعبة، وأكد » أردنا اللعب أمام 

البرازيل«.
البرازيلي  وسبق للمنتخب 
الهولندي من  أن أطاح بنظيره 
النهائي في مونديال 1994  ربع 
بالواليات املتحدة، ليكمل املنتخب 
البرازيلي مسيرته في البطولة 

حتى أحرز اللقب.
وف���ي موندي���ال 1998، نال 
املنتخب الهولندي املصير نفسه 
البرازيل بضربات  أمام  وسقط 
الترجيح في الدور نصف النهائي، 
لكن املنتخب البرازيلي خس���ر 
في املباراة النهائية أمام نظيره 

الفرنسي صاحب األرض.
ويصر املنتخب الهولندي على 
اللعب الفعال أكث���ر من اللعب 

املنتخب، مع مدربه حيث يقول 
إنه يحب فكرة أال يكون املنتخب 
مرشحا حتى ال يتعرض ملزيد من 
الضغوط، وقال »إنني س���عيد، 
البرازيلي هو املرشح  املنتخب 

األقوى«.
ووصف ڤان مارفيك املنتخب 
البرازيلي بأنه منتخب متماسك 

وواثق.
ق���ال مارتني  م���ن جهت���ه، 
ستيكلنبغ حارس مرمى املنتخب 
الهولن���دي »لديه���م )املنتخب 
البرازيل���ي( منتخب جيد، وفي 
كأس العال���م، يك���ون الفري���ق 
البرازيلي دائما ضمن املرشحني 

للفوز باللقب«.
وقال رافايل ڤان در ڤارت العب 
خط وسط املنتخب الهولندي إن 
البرازيلي يحب تقدمي  املنتخب 

النجم األلماني 
ميروسالف كلوزه 
حجز مكانا بجانب 
الجوهرة السوداء 

بيليه     )أ.پ(

اجلمالي وذلك لرغبته في الفوز 
باللقب األول له في كأس العالم 
والذي أفلت من يديه في بطولتني 
سابقتني عندما قدم الفريق أسلوب 
الشاملة في السبعينيات  الكرة 

من القرن املاضي.
وقال روبن »في النهاية، األمر 
يتعلق بالف���وز والتأهل للدور 

التالي«.
لكن لم يتضح بعد ما إذا كان 
الفريق قادرا على الصمود أمام 
املنتخب البرازيلي وهجومه القوي 
الذي هز شباك جميع منافسيه 
باس���تثناء املنتخب البرتغالي، 
في مب���اراة افتقد فيها املنتخب 
البرازيلي أسلحته الهجومية مثل 
كاكا صانع اللعب لإليقاف وإيانو 

لإلصابة وروبينيو للراحة.
الهولندي  املنتخب  أراد  وإذا 
التغلب على نظيره البرازيلي غدا، 
فسيكون الفريق بحاجة إلى ظهور 
جنمه العائد من اإلصابة، روبن 
في أفضل حاالته وكذلك أن يقدم 
املنتخب الهولندي مباراة متكاملة 
رائعة. ويدرك املنتخب الهولندي 
)الطاحونة( حجم التحدي الذي 
ينتظره في هذه املواجهة، وقال 
جيوڤاني ڤان برونكهورس���ت 
قائد الفريق »لدينا حلم وهو أن 
نصبح أبطال العالم ونحن على 
بعد 3 مباريات من حتقيق هذا 

احللم«.

غياب إيالنو عن البرازيل مستمر
أصبح من املؤكد غياب العب وسط البرازيل ايالنو عن مباراة بالده أمام 
هولندا املقررة إقامتها غدا في دور ربع النهائي للمونديال. وكان ايالنو )29 
عاما( اضطر للتخلف عن التدريب أول من امس إثر ش��عوره بألم. يذكر أن 
ايالنو تعرض إلصابة في ساقه خالل مباراة فريقه أمام ساحل العاج في الدور 
التمهيدي للبطولة. وفي مباراة فريقه أمام تشيلي في دور ال� 16، كان ايالنو 
ضم��ن قائمة البدالء وصرح بعد انتهاء املباراة بفوز البرازيل بثالثية نظيفة 
بأنه استعاد لياقته. ومن املرجح أن يستعني دونغا املدير الفني للبرازيل بداني 

ألڤيس احملترف في صفوف برشلونة االسباني ليلعب محل ايالنو.

كلوزه يقف إلى جانب بيليه
خطف الاعب الشاب توماس مولر األضواء 
من اجلميع بتس���جيل هدفني أكد بهما فوز 
املنتخب األملاني على نظيره االجنليزي 1 � 

4 في دور الستة عشر.
ولكن السعادة لم تبتعد كثيرا عن النجم 
األملاني املخضرم ميروساف كلوزه زميل 
مولر في بايرن ميونيخ وفي صفوف املنتخب 

األملاني.
وكان كلوزه هو صاح���ب الهدف األول 
 للمنتخب األملاني في املباراة ليكون الهدف

ال� 50 له في املباريات الدولية التي خاضها 
م���ع الفريق، كما عادل به���ذا الهدف رصيد 
أس���طورة البرازيل بيليه من األهداف في 
بطوالت كأس العالم حيث سجل كل منهما 

12 هدفا.
وبدأ كلوزه )32 عاما( مسيرته في بطوالت 
كأس العالم قبل ثماني سنوات وبالتحديد 
من خال مونديال 2002 في كوريا اجلنوبية 

واليابان.
وسجل الاعب 3 أهداف لفريقه في املباراة 
التي حقق فيها الفوز على املنتخب السعودي8 
� 0 باإلضافة إلى هدفني آخرين في البطولة 
ثم تصدر قائمة هدافي مونديال 2006 بأملانيا 

برصيد 5 أهداف.
ورغم س���جله الرائع، طرح العديد من 
عامات االس���تفهام بش���أن مس���تواه قبل 
بداي���ة البطولة احلالية حيث قضى كلوزه 
معظم فترات املوس���م املاضي على مقاعد 
البدالء بفريق بايرن ميونيخ، بينما خطف 
الكرواتي إيفيكا أوليتش والهولندي آريني 
روبن والشاب مولر كل األضواء من خال 
تألقهم في صفوف بايرن الذي توج بثنائية 

الدوري والكأس في أملانيا.
وقبل بداية مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، 
اشتعل اجلدل في أملانيا بشأن أحقية كلوزه 

في االنضمام للمنتخب األملاني.
ولكن يواكيم لوف، املدير الفني للمنتخب 
األملاني، أك���د مرارا أنه مازال على ثقته في 

كلوزه وإمكانياته العالية.
وقال كلوزه: »ليس هناك سر كبير. من 

املهم للغاية أن يثق بك املدرب.. »ثقة 
املدرب« القوة التي تدفعني 

للتألق عندما يتطلب 
األم���ر. 

أع���رف إمكانيات���ي. م���ن امله���م أن تث���ق 
بنفسك«.

ورغم ذلك، كان كلوزه منوذجا للمتناقضات 
في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا حيث سجل 
هدفا في املباراة األولى للفريق التي فاز فيها 
4 � 0 على أستراليا وطرد الاعب في املباراة 
الثانية بسبب عرقلة غير ضرورية في وسط 
امللعب وانتهت املباراة بهزمية فريقه 0 � 1 
وغاب عن املباراة الثالثة للفريق بس���بب 

اإليقاف وفاز فيها الفريق 1 � 0 على غانا.
ومع عودته إلى صفوف الفريق يوم األحد 
املاضي من خ���ال املباراة أمام إجنلترا في 
الدور الثاني )دور الستة عشر( للبطولة، 
أزعج كلوزه الدفاع االجنليزي كثيرا وترجم 

هذا اإلزعاج إلى الهدف األول لفريقه.

ثالث أفضل هداف

وأصبح كلوزه حاليا ثالث أفضل هداف 
في تاريخ املنتخب األملاني بعد جيرد مولر 
)68 هدفا( ويواخيم ستريتش جنم أملانيا 

الشرقية )55 هدفا(.
وكان الهدف الذي سجله في شباك إجنلترا 
هو الثاني عشر له في بطوالت كأس العالم 
ليحتل املركز الرابع في قائمة أفضل هدافي 
البطولة على مدار تاريخها خلف البرازيلي 
رونالدو )15 هدفا( وجيرد مولر )14 هدفا( 

والفرنسي جوست فونتني )13 هدفا(.
وقال كل���وزه: »إنه أمر رائع لاعب كرة 
قدم أن يحقق هذا اإلجناز. ولكن من املهم أن 
يكون لديك فريق يساندك. ال تسجل األهداف 
إذا لم حتصل على الكرة من خط الوسط أو 

من التمريرات«.
كم���ا بدا كلوزه متواضع���ا فيما يتعلق 
بالتغاضي عن وجوده ومنح شارة قائد الفريق 

إلى زميل���ه املدافع فيليب الم األصغر 
منه سنا، وذلك بسبب غياب 

قائد الفريق مايكل باالك 
عن صفوف املنتخب 

األملاني في هذه 

البطولة لإلصابة.
وقال كل���وزه إن الم يؤدي مهمة رائعة، 
كما أشاد متاما بالاعب الشاب توماس مولر 
هداف الفريق في البطولة حتى اآلن برصيد 

3 أهداف.
وأعرب كلوزه عن سعادته مبولر وأمله 

في أن يستمر بهذا املستوى.
وقال كلوزه: »ستشهد الفترة املقبلة تراجع 
مس���توى البعض ولكنني لست قلقا على 
توماس مولر. لم يصل بعد إلى املرحلة التي 

يبدأ فيها التفكير في ذلك«.
ورغم بلوغ���ه ال� 32 من عم���ره، يؤكد 
كل���وزه قائا انني »لم أنته بعد« ويرى أن 
بإمكان���ه تقدمي بداية جي���دة مع بايرن في 
بداية املوسم املقبل. ولكن سيكون االختبار 
املقبل له في مواجهة املنتخب األرجنتيني 
عندما يلتقي الفريقان يوم الس���بت املقبل 
في دور ال� 8 للموندي���ال احلالي، علما أن 
املنتخب األرجنتيني يسعى للثأر من نظيره 
األملاني بعد الهزمية التي مني بها أمام الفريق 
بضرب���ات الترجيح 4 � 2 في دور الثمانية 
أيضا مبوندي���ال 2006 في أملانيا. وانتهت 
املباراة بينهما في املونديال املاضي بالتعادل 
1 � 1 حيث كان الهدف األملاني بتوقيع كلوزه، 
حتديدا، وذلك في الوقت األصلي للمباراة.

وق���ال كلوزه: »س���معنا أنهم )املنتخب 
األرجنتيني( يريدون الثأر لهزمية 2006. 
املنتخب األرجنتيني أفضل على الورق 
ولكن الوضع كان كذل���ك أمام املنتخب 
االجنليزي. املباراة حتس���م على أرض 
امللعب«. ويتوقع كلوزه ان يكون ضمن 
التشكيل األساس���ي في املباراة أمام 

األرجنتني علما انها ستكوم املباراة 
الدولية رقم 100 له مع الفريق.


