
28
من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الخميس 8 يوليو 2010

مارادونا يحب النساء فقط.. وكانتونا يخشى من آكلي لحوم البشر.. وشوماخر يصف إنجلترا بـ »جدة« الكرة.. وسعدان يتوعد العالم في 2014

أبرز التصريحات الصحافية المضحكة والساخرة في المونديال
الترجيحية: »هذا سيف ذو حدين. ألنني 
إذا أوقفتهم جميعهم، سأضرب معنويات 

املسددين في فريقنا«.
ومن جانب���ه قال مهاجم س���احل 
العاج س���الومون كالو بعد خس���ارة 
فريقه الثانية عل���ى التوالي في دور 
املجموعات. بع���د األرجنتني وهولندا 
وصربي���ا ومونتينيغ���رو عام 2006، 
البرازيل والبرتغال  واجهت »الفيلة« 
وكوريا الش���مالية عام 2010: »آمل أن 
نلعب في مجموعة أسهل املرة املقبلة، 
ألننا سنكون بحاجة في ذلك الوقت لدفعة 

صغيرة كي نبلغ الدور التالي«.
وقال قائد منتخب أملانيا فيليب الم 
عن ركلة اجلزاء الت���ي أهدرها زميله 
لوكاس بودولسكي في مباراة صربيا: 
»حتديد هوية منفذي الركالت الترجيحية 
ليس ضمن عملي. لم يكن قرارا سيئا 
أن يسددها لوكاس. القرار السيئ كان 

بتسديدها في املكان اخلاطئ«.
من جانبه قال رابح سعدان مدرب 
اجلزائر بعد املباراة األولى والتي خسرها 
اخلضر امام س���لوڤينيا بهدف وحيد: 
»انتظرون���ا في 2014«. وبعد اخلروج 
من املونديال دون تس���جيل أي هدف 
قال: »لقد أدركت ان لدينا العبني جيدين 
في الدفاع وممتازون في خط الوسط 
ولكن علينا اآلن ان جند مهاجما جيدا 

وهو شيء نادر في لعبتنا«
وكان تصريح جنم املنتخب الفرنسي 
السابق زندين زيدان معلقا على مدرب 
منتخ���ب ب���الده رميون���د دومينيك: 

»دومينيك لم يكن مدربا«.
ودافع رئيس االحتاد الدولي جوزيف 
بالتر عن ضوضاء »الفوفوزيال« مشيرا 
ال���ى انها ع���ادة وتقليد ف���ي جنوب 
أفريقيا يجب احترامه حيث قال: »ماذا 
لو قلت لك���م ان متتنعوا عن عاداتكم 

وتقاليدكم«.
وعلق جنم منتخب هولندا السابق 
يوهان كرويف على أداء البرازيل الذي 
ال يعجبه: »لن ادفع ماال ملشاهدة فريق 

برازيلي كهذا«.
ومن جانبه اكد م���درب پاراغواي 
مارس���يلو بييلس���ا ان أداء باراغواي 
»اململ« للبعض هو املطلوب لتحقيق 
الفوز حيث قال: »اتقول لي اننا سنلعب 
بشكل مختلف في األدوار املقبلة؟ ملاذا 
افعل ذلك والدفاع يصنع لنا كل شيء 

نريده؟«.
بينما أكد الع���ب التنس األميركي 
أندي رودي���ك، أثناء وجوده في لندن 
خلوض دورة وميبلدون، قبل مباراة 
إجنلترا مع سلوڤينيا: »لم أشاهد مباراة 
إجنلترا. قررت االس���تفادة من ضعف 
حركة املرور كي أذهب إلى املدينة لتناول 
العش���اء. إن املرء ليعجب من السرعة 
التي يجتاز بها وس���ط املدينة عندما 

تلعب إجنلترا«.

وق���ال مدرب أملاني���ا يواكيم لوف 
بعد زيارة العبي���ه حملمية حيوانات 
حي���ث اقتربوا م���ن األس���ود: »األمر 
اجليد هو أن جميع الالعبني عادوا من 

السافاري..«.
وأكد ح���ارس مرمى إجنلترا ديڤيد 
جيمس عن متارينه على صد الركالت 

الفوز في سباق التتابع 4 × 100م«.
وحت���دث مدرب صربي���ا رادومير 
أنتيتش بعد اخلس���ارة أمام أستراليا 
والتي أقصت فريقه من البطولة وهذه 
الكلمات استعارها من جوزيه مورينيو: 
»أثبتنا للعالم أننا ننتمي لهذا املكان. 
لكن أحيانا في كرة القدم، ال يفوز الفريق 

األفضل«.
وكان تش���جيع الس���ير أليك���س 
فيرغس���ون لبارك جي � سونغ، العب 
وسط كوريا اجلنوبية ومان يونايتد قبل 
مباراة دور الستة عشر أمام األوروغواي 
حيث قال: »أمتنى لك مباراة جيدة، لكن 

ال تتعرض لإلصابة..«.

إجنلترا: »فابيو كابيللو شخص ذكي، 
مثقف، القى جناحا كمدرب كما يظهر 

سجله. آمل فقط أال يكون عنيدا«.
وقال مدرب اليابان تاكيشي أوكادا 
حول اللعب اجلماعي لفريقه أمام املواهب 
الفردية لالعب���ي الدامنارك: »حتى لو 
عجزنا عن الفوز في سباق 100م، ميكننا 

لوف بعد مباراة أملانيا وغانا التي كانت 
حاسمة للتأهل إلى الدور الثاني: »سوف 
نتقابل بع���د املباراة ونش���رب كأس 
شمبانيا، هذا ما آمله... أو كوب ماء«.

ومن جانبه قال الدولي اإلجنليزي 
الس���ابق آالن ش���يرر حول اخليارات 
التكتيكية للم���درب اإليطالي ملنتخب 

ش���هدت جنوب أفريقيا 2010 حتى 
اآلن 62 مباراة، ولكنها شهدت عددا أكبر 
من املؤمترات الصحافية واملقابالت من 
قبل جمي���ع األطراف الفاعلة في كأس 
العالم، فملكة املس���ابقات تثير جميع 
املعني���ني باللعبة األول���ى من قريب 
ومن بعيد. ولقد مرت جميع املش���اعر 
من خ���الل امليكروفونات، من الفرحة 
واالبتسامات، إلى األمل وروح الدعابة، 
وحتى االستفزازات وخيبة األمل. ومنح 
موقع »فيفا« الرسمي فرصة اكتشاف 
هذه اللحظات أو إعادة اكتشافها. ومن 
الواضح أن مثل هذه املجموعة املختارة 
من التعليق���ات الطريفة لن تكتمل إال 
إذا اش���تملت على تصريح من دييغو 

أرماندو مارادونا.
ونب���دأ مبدرب األرجنت���ني دييغو 
مارادونا الذي انفجر من الضحك بعد 
سؤال أحد الصحافيني عن حبه املفرط 
ومودته جت���اه العبيه، وحول عالقته 
الوطيدة بالالعبني وتقبيله لهم مؤكدا 
ان ه���ذا يأتي بدافع االحترام ليس اال، 
حيث قال: »أحب النساء، أحب النساء، 
أحب النساء أنا مع فيرونيكا، تبلغ اآلن 
31 سنة، وهي شقراء وجميلة للغاية. 
أما عالمات احملبة التي أبديها لالعبي 
فريقي فهي دليل على شكري لهم للعمل 
الذي أجنزوه. ال شيء أكثر من ذلك، ال، 
ال««. من قال اني أحب الرجال؟ انا أحب 

فيرونيكا وهي شقراء جميلة«.
املنتخ���ب األملاني على  وبعد فوز 
إجنلترا في دور الستة عشر قال حارس 
مرمى أملانيا السابق هارالد شوماخر: 
»لم تعد إجنلترا هي الدولة األم لكرة 

القدم، بل أصبحت جدتها«.
وحول اإلقصاء الباكر ملنتخب فرنسا 
ومشاكلهم الداخلية قال الالعب الفرنسي 
الس���ابق إيريك كانتونا: »أمر جيد أن 
يعودوا إلى الديار. لو كانوا مكثوا هناك 
أس���بوعا إضافيا ألكلوا بعضهم. لقد 

جتنبنا آكلي حلوم البشر«.
وقال مدرب إيطاليا مارتشيلو ليبي 
قبل املواجهة مع الپاراغواي: »ما يجعلني 
سعيدا هو أن مئات األشخاص كانوا في 
وداعنا لدى مغادرتنا مطار ميالنو هذه 
السنة. منذ أربع سنوات، لدى رحيلنا 
إلى أملانيا، لم نش���اهد سوى شخص 
واحد يحمل راية »فورزا ليبي«. وكان 

هذا الشخص صديقا لي..«.
البرازيل كارلوس  وأجاب م���درب 
دونغا عن س���ؤاله وانتق���اد البعض 
لطريقة أداء ولعب املنتخب البرازيلي 
التي أصبحت أقل جمالية: »كان جدي 
يقول ألبي إن كرة القدم كانت أفضل في 
املاضي. وأنا أقول هذا البني، وسيكرر 
ابني البنه أن ك���رة القدم كانت أجمل 

في أيامه«.
بينما قال رئي���س االحتاد األملاني 
ثيو زفانزيغر حول مقابلته مع يواكيم 

االيطالي مارتشيلو ليبي اجلزائري رابح سعداناألملاني فيليب الم األملاني هارالد شوماخر الفرنسي ايريك كانتونا

مدرب األرجنتني دييغو مارادونا وفي اإلطار مع صديقته احلسناء فيرونيكا مدرب البرازيل كارلوس دونغا


