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هذه هولندا وليست كوريا..
عندما تغار املرأة تبكي وعندما يغار الرجل يصمت، وفي 
حالة منتخب البرازيل فإن الذين يغارون منه يثرثرون 
وال يصمتون، فماذا يريدون من جنوم »الس����امبا« وهم 
يخط����ون خطوات ثابتة نحو النهائي؟ وفي كل مرة يرد 
عليهم املدرب كارل����وس دونغا بواقعية ويقول: هذا هو 
فريقي يلعب كي يفوز أما اذا أردمتوه ميتعكم لكي يخسر 
فهذا ش����أنكم، ويضيف قائال: يقارنوننا دائما مبنتخب 
مونديال 1970، فهل كان أولئك الالعبون بال اخطاء فأنتم 
تشاهدون لهم أفضل اللقطات وأحسن االلعاب وأنا على 
استعداد ان أجمع لكم أجمل اللقطات لفريقي وبال اخطاء 

كي تقولوا اننا االفضل من بني الفرق. 
آخر »الناقمني« على أداء السامبا هو الطائر الهولندي 
النجم السابق يوهان كرويف، وقال قبل مباراة هولندا مع 
البرازيل اليوم ان »أداء االخير اختلف كثيرا عن السابق 
وأصبح غير ممتع«، وان البرازيل أصبحت متيل للدفاع 
أكثر من وظيفتها الهجومي����ة، وامتدح كرويف منتخب 
تش����يلي وقال انه صاحب األداء االفضل في البطولة في 
تقليل واضح للفوز البرازيلي على تشيلي بثالثية دون 
رد، أما قول كرويف ان البرازيل غير ممتعة فهو من باب 
االنتقاد املشبع بالغيرة وأحيانا تكون غيرة الرجال أشد 
قسوة من غيرة النساء، وأما بشأن تقليله من فوز البرازيل 
على تش����يلي في ربع النهائي فإن الرد املناسب يأتي من 
مدرب االخير االرجنتيني مارسيلو بييلسا »وجدنا صعوبة 
كبيرة في ايجاد نقطة ضعف واحدة في منتخب البرازيل 

وكان تفوقهم علينا واضحا«. 
الى كل منتقدي »برازيل السامبا«، تابعوا اليوم مباراته 
مع هولندا واحكموا بأنفسكم، هذه هولندا وليست كوريا 
الشمالية أو ساحل العاج، تابعوا البرازيل الليلة ان كانت 
ممتع����ة أم ال؟ فإن لم جتدوا في الورد عيبا فقولوا له يا 

أحمر اخلدين.
ناصر العنزي

)أ.ف.پ( مدرب هولندا بيرت ڤان مارڤييك جاهز ملقارعة »السامبا«  

)أ.پ(جنما البرازيل روبينيو ولويس فابيانو مستعدان ألقوى موقعة   العبا هولندا ديريك كاوت وجون هيتينغا في مهمة نارية 

»السامبا« الساحرة في مواجهة هولندا الواقعية

يج���دد املنتخ���ب البرازيلي، 
الباحث ع���ن لقب س���ادس في 
قارة مختلفة، املوعد مع نظيره 
الهولندي عندما يتقارعان اليوم 
على ملعب »نيلسون مانديال باي« 
الدور  اليزابيث ضمن  في بورت 

ربع النهائي.
الفائز في  ان  الق���ول  وميكن 
هذه املوقعة سيضمن بشكل كبير 
النهائية الن  املباراة  الى  بطاقته 
اخلصم املقبل ف���ي دور االربعة 
الفائز من مواجهة غانا  سيكون 
واالوروغواي، ما يعني ان الطريق 
ممهدة امام اي من املنتخبني من 
اجل التواجد على ملعب »سوكر 
سيتي« في جوهانسبرغ خلوض 

املباراة النهائية في 11 احلالي.
ب���ني  وس���تكون املواجه���ة 
البرتقالي  »سيليساو« ونظيره 
اعادة لنصف نهائي مونديال 1998 
عندم���ا فاز املنتخ���ب البرازيلي 
بركالت الترجيح بعد تعادلهما 1 
� 1 في الوقتني االصلي واالضافي 
في طريقه الى النهائي حيث خسر 
امام فرنسا املضيفة 0 � 3، وربع 
نهائي 1994 عندما فاز »سيليساو« 
ايضا 3 � 2 في طريقه للفوز باللقب 

على حساب ايطاليا.
كما تواجه الطرفان في الدور 
الثان���ي ملوندي���ال 1974 وخرج 
الهولنديون حينها فائزين 2 � 0، 
بهدفني ليوهان نيسكنز ويوهان 
كرويف، في طريقهم الى املباراة 
النهائية للمرة االولى في تاريخهم 
قبل ان يخسروا امام املانيا الغربية 
املضيفة 1 � 2، ثم تكرر املش���هد 
بعد أربعة اعوام وهذه املرة خسر 
املنتخب البرتقالي في النهائي امام 
االرجنت���ني املضيفة حينها 1 � 3 

بعد التمديد.
البرازيلي  املنتخب  وسيفتقد 

في موندي���ال 2006 ومواجهتها 
الدموية مع البرتغال، واخفاق كأس 
اوروب���ا 2008، وهي تعول على 
خدمات جنمها املميز أريني روبن 
الذي استعاد عافيته بعد االصابة 
له���ا قبيل انطالق  التي تعرض 
املونديال في مب���اراة ودية امام 
املجر، وشارك في اواخر الشوط 
الثاني من مباراة اجلولة االخيرة 
من ال���دور االول امام الكاميرون 
)2 � 1(، ثم بدأ اساسيا في مباراة 
الدور الثاني امام سلوڤاكيا )2 � 
1( وسجل الهدف االول الذي مهد 
الطريق امام منتخبه من اجل حجز 

مقعده في الدور ربع النهائي.
الهولندي  املنتخ���ب  ويحقق 
نتائج ممي���زة حيث حافظ على 
سجله اخلالي من الهزائم للمباراة 
التوالي  الثالثة والعشرين على 
)رقم قياسي محلي(، بدأها بالفوز 
على مقدونيا في 10 سبتمبر 2008، 

الذي لم يغب عن النهائيات بتاتا، 
ايالنو بس���بب  خدمات مهاجمه 
االصاب���ة التي تع���رض لها امام 
البرتغال كما اكد طبيب املنتخب 
جوزيه لويس رونكو الذي اشار 
الى ان م���دة ابتعاده عن املالعب 
قد تس���تمر أليام أو أس���ابيع أو 

أشهر. 
الوس���ط  وبخصوص العبي 
فيليبي ميلو الذي يعاني من التواء 
في كاحل قدمه اليسرى وجوليو 
باتس���يتا الذي يشكو من التواء 
في ركبته اليس���رى، اكد طبيب 
انهما سيتدربان بشكل  املنتخب 

طبيعي.

نسيان الماضي 

أم���ا هولن���دا الت���ي خرجت 
فائزة مببارياتها الثالث في دور 
املجموعات للمرة االولى، فمن املؤكد 
انها تبحث عن نسيان مشاركتها 

علما بان هزميته االخيرة تعود 
الى 6 سبتمبر 2008 عندما خسر 
امام استراليا 1 � 2، وقد حقق رجال 
املدرب بيرت ڤان مارڤييك 18 فوزا 
في هذه السلسلة مقابل 5 تعادالت.
الهولنديون، بالواقعية  وجتنب 
التي يعتمدها مدربهم ڤان مارڤييك، 
سيناريو مشاركتهم االخيرة في 
العرس الكروي عندما ودعوا من 
الدور الثان���ي على يد البرتغال، 
وهم يس���عون الى محو صورة 
الفريق اخلارق في االدوار االولى 
والعادي في املباريات االقصائية، 
من خالل التخلي عن اسلوب اللعب 
الش���امل لكن واقعية الهولنديني 
قد ال تخدمهم كثيرا في مواجهة 
منتخب هجومي مث���ل البرازيل 
الن البرتقالي���ني لم يواجهوا في 
املباريات االرب���ع التي فازوا بها 
في هذه النسخة حتى االن خصما 

بحجم »سيليساو«.

ڤان در ڤارت سعيد

 روبن: استعراض 
بالملعب 

جوان إلحباط الهجوم الهولندي  دونغا: خصمنا صعب المراس روبينيو: أكبر امتحان 

أعرب النج��م الهولندي رافاييل 
ڤان در ڤارت عن س��عادته مبواجهة 
البرازيل، إذا كان األمر يعني جتنب 

فرق مثل األرجنتني وإسبانيا.
وقال »األرجنتني وإس��بانيا هما 
اللق��ب«. وعلى  لني��ل  املرش��حان 
عكس أغلب النقاد، يرى العب خط 
وس��ط ري��ال مدري��د، ان املنتخب 
األرجنتين��ي حت��ت قي��ادة دييغو 
مارادونا واملنتخب االس��باني حتت 
قيادة ڤيس��نتي دل بوسكي، وليس 
الفريق البرازيلي الفائز بلقب كأس 
العالم خمس مرات، هما املرش��حان 
إلحراز لق��ب كأس العال��م بجنوب 
أفريقيا. وحلس��ن حظ هولندا انها 
جتنبت مالقاة اسبانيا أو األرجنتني 
في دور الثمانية، ولكنها قد تصطدم 

بأي منهما في املباراة النهائية.

يلخص مدرب هولندا بيرت ڤان مارڤييك اسلوب فريقه 
بالقول »يتعني على الالعبني ان يفهموا امرا واحدا فحواه ان 
الفوز هو االهم«. رمبا اكتسب ڤان مارڤييك روح االنضباط 
من الكرة االملانية حيث اش���رف على تدريب بوروس���يا 

دورمتوند ويحاول ان يلقنها الى العبيه احلاليني.  
ولم يدخ���ل مرمى هولندا منذ بداية البطولة س���وى 
هدفني من ركلتي جزاء، علما بان النقاد احملليني كانوا 
اعتبروا ان خط الدفاع هو نقطة الضعف في املنتخب 

الهولندي قبل انطالق العرس الكروي.

 ق��ال النجم الهولن��دي اريني 
روبن »املباراة التي خسرناها امام 
روسيا 1-3 في كأس اوروبا 2008 
كانت نقطة حتول بالنس��بة الينا. 
ال ش��ك اننا كنا اق��وى بكثير من 
املنتخب الروسي، لكن من الناحية 
التكتيكي��ة كن��ا س��اذجني، ه��ذا 
االم��ر لن يتكرر في املس��تقبل«، 
واضاف »الناس وانصار املنتخب 
ينتظرون منا ان نقدم استعراضا 
في امللعب، لك��ن هذا االمر أصبح 
من املاضي، الن االولوية بالنسبة 

الينا هي النتيجة«.

أعرب املدافع البرازيلي جوان عن ثقته في متتع جنوم الس���امبا 
باملؤهالت الكافية لشل اخلطورة الهجومية التي يشكلها آريني روبن 

ورفاقه خالل املباراة املرتقبة أمام هولندا اليوم في دور الثمانية.
وقال جوان »روبن العب رائ���ع، يلعب بصورة رائعة«.وأضاف 
»مهمتنا هي إيقاف الكرات التي يستقبلها في األمام، ستكون خطوة 
هامة في طريق الفوز، يجب أن نكون منظمني بشكل جيد للغاية في 
الناحية الدفاعية حتى ال يفاجئنا أي شيء«. ونوه جوان مدافع روما 
اإليطالي الذي سجل هدفا في ش���باك تشيلي في دور الستة عشر، 

بخطة املدرب كارلوس دونغا إليقاف اجلناح الطائر روبن.

قال املهاجم البرازيلي روبينيو »انه اكبر امتحان س���نواجهه 
ف���ي النهائيات احلالية، اذا جنحنا في تخطيه فان طريق املباراة 

النهائية سيفتح امامنا«.
 ف���ي املقابل اعتبر هداف املنتخ���ب البرازيلي لويس فابيانو 
ان الفوز على تش���يلي رفع من معنوي���ات زمالئه بقوله »اعتقد 
ان املباراة ضد تش���يلي كانت نقطة حتول بالنس���بة الينا، لقد 
خلقنا العديد من الفرص وجنحنا ف���ي اطالق العنان للهجمات 
املرتدة«، واضاف »لقد حققنا فوزا مهما وال ش���ك في انه سيرفع 

من معنوياتنا قبل مواجهة هولندا«.

أكد مدرب البرازيل كارلوس دونغا انه واثق بقدرة منتخبه الناضج 
واملوهوب في تخطي االمتحان الهولندي، وهو يعتبر ان مستوى فريقه 
في تطور مستمر وقال »اذا نظرنا الى النوعية املتواجدة في صفوف 
املنتخ���ب، جند ان التطلعات عالية جدا، لكن���ك ال تفوز بكأس العالم 
مبجرد انك مرشح للفوز بها«. وأضاف »قلت دائما اننا نحاول ان نلعب 
بطريقة مفتوحة وهذا ما فعلناه ضد تش���يلي«.وتابع »ندرك متاما ان 
املنتخب الهولندي صعب املراس ويتمتع العبوه بفنيات عالية ويلعبون 
بنفس اس���لوب اميركا اجلنوبية«. وأوضح »ميلك املنتخب الهولندي 
تاريخا جيدا في نهائيات كأس العالم ويتعني علينا ان نكون حذرين 

من العبيه املوهوبني«. وكشف »النوعية املتواجدة في صفوف املنتخب 
البرازيلي تسمح لي باحملافظة على هدوئي خصوصا اننا بدأنا عملية 
بناء هذا املنتخب قبل ثالث س���نوات، وجميع الالعبني يدركون املهمة 
املنوطة بهم. لقد اصبحوا ناضجني وال داعي بالنسبة لي الى توجيههم 
كثيرا«.  وعن كيفية مقاربة املباراة ضد هولندا 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 في كامل جهوزيتنا ملواجهته«.
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مارڤييك: الفوز  هو االهم 

 مورينيو يدافع عن رونالدو  وفيغو ينتقده  ال إجابات شافية الستجواب دومينيك واسكاليت 
عقدت جلسة اس���تماع مغلقة في 
الفرنس���ي مل���درب املنتخب  البرملان 
السابق رميون دومينيك ورئيس االحتاد 
املستقيل جان بيار اسكاليت، دون ان 
يحصل النواب على اجابات شافية حول 

الفشل الذريع للفريق في املونديال.
 واس���تدعي الرجالن ام���ام جلنة 
الش���ؤون الثقافية في البرملان لشرح 
الذي سجله املنتخب  أسباب اإلخفاق 
حيث خرج من الدور االول دون حتقيق 
أي انتصار، وكذلك حادثة اس���تبعاد 
املهاجم نيكوال انيلكا عن بعثة الفريق 
بعد تلفظه بكلمات نابية جتاه املدرب، 
وامتناع الالعبني عن اجراء التدريب قبل 

مباراتهم األخيرة أمام جنوب أفريقيا 
احتجاجا على طرد زميلهم.

 وقد نزع دومينيك واسكاليت جزءا 
من اإلثارة عندما طلبا ان تكون مغلقة 
وان يجري االستماع اليهما بعيدا عن 
وس���ائل اإلعالم، وهما دخال وخرجا 
بعد ساعتني من باب خلفي بعيدا عن 
أعني نحو 100 صحاف���ي جتمعوا في 
املكان. وتعمد املدرب ان يحول عينيه 
عن كاميرات املصورين خالل الدقيقة 
املخصصة لهم للتصوير لدى افتتاح 

اجللسة.
 ونقل احد النواب عن اس���كاليت 
قوله »ان النموذج التش���اركي املتبع 

في قيادة االحتاد الفرنس���ي عفا عليه 
الزمن« وانه »وجد نفس���ه امام حائط 
لم نعهده خالل 50 عاما« عندما امتنع 

الالعبون عن التدريب.
ورغم حتذيرات االحتاد الدولي )فيفا( 
من تدخل السياسيني في شؤون االحتاد، 
دافع نواب الغالبية عن مبدأ االستماع 
من أجل حتديد أسباب الفشل، واكدوا 
انهم اصيبوا بخيبة امل من االجابات 

التي تلقوها.
ووص���ف رئيس مجموع���ة نواب 
األكثرية في اجلمعي���ة الوطنية جان 
فرانسوا كوبيه اجللسة بأنها »حزينة« 
لكنها كشفت »محطات عديدة من سوء 

عمل نظام القيادة واالدارة« في االحتاد، 
مشددا على »ضرورة حتديث هذا النظام 

بشكل عام«.
واعتبر النائب باتريك روي »خرجنا 
من الدور األول الن لدينا 23 ولدا مدلال 
فقدوا كل عالقة بالواقع. ارى من غير 
املقبول ان نعقد جلسة مغلقة في وقت 
يجب ان تطلع الصحافة على كل ما ورد 

في النقاش«.
النائب باتريك  من جانبه، أس���ف 
بلوش لبقاء جلسة االستماع »مبهمة 
ألننا لم نحصل على أجوبة في العمق 
عن األس���باب التي أدت الى ظهور هذا 

املناخ«.

داف���ع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد االس���باني عن مواطنه كريس���تيانو 
رونالدو مؤكدا انه لن يتساهل في موضوع حتميله مسؤولية فريق بأكمله.

وقال مورينيو لوكالة »لوس���ا« لألنباء: »ميكن لرونالدو أن يسترخي ويستمتع بعطلته، 
لن أس���مح في املوسم املقبل بأن نحمله مس���ؤولية فريق بأكمله«، وتابع مورينيو: »ال أسمح 
لنفسي أن أقوم مبا امتنعت عنه منذ بداية املونديال، تعليق واحد بسيط: عندما يربح فريقي 
نربح مجتمعني، وعندما نخس���ر فأنا الذي يخسر مبفردي. الالعبون الكبار يصنعون الفارق 
ألنهم األفضل، لكن الفرق تلعب متحدة«.وعن خسارة البرتغال أمام اسبانيا في الدور الثاني 
)0-1(، قال مورينيو: »فازت اس���بانيا ألنها األفضل. مل���اذا؟ ليس من مهامي احلديث عن هذا 
املوض���وع. ال أريد الدخول فيه. رفضت الكثير من العروض للتعليق على املونديال وال أريد 

التدخل فيما ال يعنيني«.
من جانبه، اس���تبعد مدرب املنتخب البرتغالي كارلوس كيروش لدى عودته الى لشبونة، 

االستقالة من منصبه.
بدوره، انتقد البرتغالي الدولي السابق لويس فيغو مواطنه رونالدو قائد املنتخب البرتغالي 

حاليا بعد ردود فعل رونالدو التي ظهرت عقب الهزمية أمام املنتخب االسباني في دور ال� 16.


