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49 كأس القارات 2013 في البرازيل من 15 - 30 يونيو
النجم البرازيلي ال يتأثر باملديح أو النقد وال بهجمات الـ »نيمارزيتيس«

نيمار: اهلل أعطاني موهبتني القدرة على لعب كرة القدم والتحلي بالصبر
األساسي للبرازيل »ألنه دائما 
ما ينفذ ما أطلبه منه ويلعب 

بطريقة ترضيني متاما«.
ومن جانبه ش����دد نيمار 
على أنه »من املستحيل« أن 
يستطيع اللعب مع البرازيل 
التي لعب  بالطريقة نفسها 

بها مع سانتوس.
وقال »امل����درب يطالبنا 
مبس����اعدة الدفاع والتحرك 
باس����تمرار من أج����ل فتح 
مساحات للزمالء لكنني أبدا 
لم ولن أغير طريقة لعبي، 
لق����د وصلت إل����ى املنتخب 
الوطني بس����بب م����ا فعلته 
في سانتوس، لذا ملاذا أغير 

طريقة لعبي«.
وأوضح »أطلب الكثير من 
نفس����ي كل يوم، دائما أريد 
اللعب بشكل أفضل لم أصل 
أريد  أبدا، دائم����ا ما  للرضا 

املزيد«.
وأكد »الشيء األكثر أهمية« 
هو مساعدة البرازيل لالحراز 
سادس ألقابها في كأس العالم، 
لق����ب املونديال  عبر إحراز 

العام املقبل.
وأوضح نيمار »وظيفتي، 
ووظيفة زمالئي هي حصول 
البرازي����ل على اللقب، نحن 
الى  نتحسن، وعندما نصل 
التشكيل الصحيح للفريق 
واألداء الصحي����ح س����تأتي 
النتائج«.وبعيدا عن ذلك فإن 
نيمار فقط يريد أن يفعل ما 

يعرفه بالطريقة املثلى.
وختم نيمار حديثه بالقول 
»إذا لم أكن ألعب كرة قدم، ال 
أعرف ما الذي كنت سأقوم به، 
أقضي وقت فراغي في تقدمي 
الشكر لكل ش����يء فزت به، 
أتضرع إلى اهلل وأطلب منه 

أن يواصل نعمه علي«.

تقاس����م مع نيم����ار صدارة 
هدافي الدوري البرازيلي في 
موسم 2013، ان »نيمار هو 
الالعب األكثر أهمية لدينا، 
ثقافة الفوز جتري في جسده 

مجرى الدم«.
وأوض����ح امل����درب لويز 
فيليبي سكوالري أن نيمار 
لديه موقع ثابت في التشكيل 

أكسبته شهرة واسعة.
وخالل املباريات األخيرة 
للمنتخب البرازيلي انعكس 
الس����خط عل����ى أداء نيمار 
في شكل هتافات استهجان 
وإشارات عدائية من اجلماهير، 
مما دفع زمالء الالعب للدفاع 

عنه.
الذي  املهاجم فريد  وقال 

وبالنسبة لنيمار،  عدم 
تس����جيله أي أهداف طوال 
842 دقيقة لفريقه الس����ابق 
سانتوس أو منتخب السامبا، 
»ال يعن����ي أي ش����يء على 
االطالق«، كما أنه لم يتذمر 
من البرازيليني الذين يرون 
أنه لم يق����دم ملنتخب بالده 
املراوغ����ات البهالونية التي 

أش����خاص يتغيرون كثيرا 
بفعل هذه األمور ولكن ليس 

أنا«.
وأضاف »والدي ربياني 
أتأثر  أال  جي����دا وعلمان����ي 
باألم����ور، اآلن أفكر فقط في 
الوطن����ي، الحقا  املنتخ����ب 
سأفكر في حياتي اجلديدة 

في برشلونة«.

التحول من ابن مدلل إلى 
قائ����د وس����ط الضغوط في 
غضون اربع����ة أعوام ليس 
باألمر السهل على أي شخص، 
فضال عن نيمار، لكن النجم 
البرازيلي ال يتأثر بسهولة 
باملديح أو النقد وال بالهجمات 
من جانب وسائل االعالم وال 
حتى من »نيمارزيتيس« وهن 
الفتيات الالتي يعربن جهارا 

عن حبهن له كل حلظة.
وقال نيمار)21 عاما(: »اهلل 
أعطاني موهبتني، القدرة على 
لع����ب كرة الق����دم والتحلي 
بالصبر«، مضيفا »ال أعطي 
الكثي����ر من األهمية لألمور، 
إنني دائما نفس الشخص مبا 

يتجاوز النقد واملديح«.
الق����دم والصب����ر  ك����رة 
سيكونان موردين مفيدين 
لنيم����ار عندم����ا يخ����وض 
االختب����ارات الصعبة، مثل 
كأس الق����ارات في البرازيل 
وانتقاله إلى برشلونة بطل 
الذي  ال����دوري االس����باني، 
س����ينضم اليه مباشرة بعد 

كأس القارات.
وفي برشلونة، يتعني على 
نيم����ار أن يثبت أحقيته في 
املبلغ الهائل الذي دفعه النادي 
الكاتالوني وهو 57 مليون 
يورو )76 ملي����ون دوالر( 
مقاب����ل ضمه م����ن صفوف 
س����انتوس، كما ان عليه أن 
يثبت جدارت����ه في مجاورة 
الساحر األرجنتيني ليونيل 

ميسي.
البرازيلي  املهاج����م  لكن 
اليشغل نفس����ه مبثل هذه 

االمور.
وتابع نيمار »ذهني هادئ، 
كل ش����يء يحدث في احلياة 
ال يؤثر عل����ي كثيرا، هناك 

نيمار يتدرب على الركالت املباشرة حتت ضغوط التألق أو الفشل  )رويترز(

بيليه غير متفائل بحظوظ البرازيل في الفوز بالكأس
البرازيل في 2014.

نقل����ت مجل����ة »فران����س 
فوتبول« الفرنسية عن بيليه 
قوله »أعتقد أن حظوظ البرازيل 
ليس����ت كبيرة للفوز ببطولة 
القارات ألن هناك فرقا أوروبية 
في منتهى القوة تش����ارك في 
البطولة وتتمتع مبستوى عال 

للغاية في الوقت احلالي«.
وأشار إلى ان بيليه يعد من 
أفضل من ارتدى رقم 10 وهو 
الرقم الذي يرتديه عادة رؤوس 

احلربة.
وقال بيليه في هذا الصدد 
أعتق����د أن املنتخب البرازيلي 
احلال����ي يفتقد ل����رأس حربة 
م����ن العيار الثقي����ل من أمثال 
روماري����و وفاف����ا وكاريكا في 
ضربة قوية لنيمار الذي انتقل 
أخيرا لبرشلونة االسباني بنحو 
57 مليون يورو من سانتوس 
البرازيلي م����ن أجل النهوض 
مبستوى برشلونة بعد خسارته 

لدوري األبطال األوروبي.

املنتخب البرازيلي ليس مسلحا 
أنه  القارات غير  للفوز بكأس 
اعتب����ر أن ه����ذه البطولة تعد 
فرص����ة جيدة للفري����ق الفني 
املسؤول عن املنتخب البرازيلي 
إلصالح العيوب القائمة وإعداد 
املنتخب بش����كل أفضل لكأس 
العالم القادمة التي ستستضيفها 

الس����وداء  أعرب اجلوهرة 
بيليه عن ع����دم تفاؤله حيال 
فرص ف����وز البرازيل ببطولة 
كأس القارات وق����ال بيليه ان 

بيليه يستبعد فوز منتخب بالده باللقب

روماريو ينتقد بيبيتو ورونالدو ملشاركتهما 
في اللجنة املنظمة لكأس العالم 2014

انتق���د روماريو جن���م هج���وم البرازيل 
السابق والنائب احلالي في البرملان البرازيلي 
زميليه بيبيتو ورونالدو اللذين شاركاه في 
قيادة منتخب البرازي���ل للفوز بكأس العالم 
1994 في الواليات املتحدة لقبولهما عضوية 
اللجنة املنظمة لبطولة كأس العالم 2014 في 

البرازيل.
وقال روماريو الذي اختير أفضل العب في 
العالم عام 1994 ان بيبيتو ورونالدو العبان 
شريفان كسبا قوتهما من عرق جبينهما من 
خالل ممارس���ة لعبة كرة القدم لكنه لم يكن 
ليقبل مثلهما عضوية اللجنة املنظمة لكأس 
العالم 2014 بالبرازيل ألن تنظيم البرازيل لكأس 

العالم يعد مبنزلة اهدار للمال العام.
وواص���ل روماريو هجوم���ه على تنظيم 
البرازيل لكأس العالم واصفا من جديد تنظيم 
البرازيل ألكبر بطولة للعب���ة كرة القدم في 
العال���م بأنه اهدار من النافذة ملليارات دافعي 
الضرائ���ب البرازيليني ف���ي الوقت الذي كان 
يتعني فيه استثمار هذه املليارات في الصحة 

والتعليم ومكافحة الفقر.
الغريب في األمر أن روماريو واصل هجومه 
الشرس على استضافة البرازيل لكأس العالم 
2014 رغم أن البرازيل هي تاسع أكبر  اقتصاد في 

العالم وأكبر اقتصاد في أميركا اجلنوبية.
وتعد البرازيل من أه���م الدول الصناعية 
في العالم فهي على س���بيل املثال أكبر منتج 
للطائرات االقليمية في العالم ورابع أكبر مصنع 
للطائرات التجارية في العالم، كما  أنها من أكبر 
10 منتجني للسيارات في العالم بنحو 2 مليون 
سيارة في العام فضال عن أنها من أهم الدول 
الزراعية في العالم. ويكفي لالس���تدالل على 
قوة اقتصاد البرازيل الذي يقوم أساسا على 
التصدير أن نعرف أن الناجت احمللي للبرازيل 
تخطى حاجز التريلي���ون دوالر أميركي عام 

2007 )مليار مليار دوالر(.
وواصل روماريو هجومه الش���رس على 

الفساد في البرازيل مؤكدا أنه لم يكن يتخيل أن 
الفساد ينهش في حلم البرازيل الى هذه الدرجة، 
وقال روماريو في حديث لصحيفة »ليكيب« 
الفرنسية الرياضية »قبل أن يتم انتخابي نائبا 
في البرملان كنت أسمع أن البرازيل دولة فساد 
لكن بعدما دخلت مجال السياسة تأكدت من 
ذلك بنفس���ي بل  أستطيع أن أقول ان الفساد 

الذي رأيته أكبر بكثير مما كنت أتخيله«.
وشن روماريو هجوما شرسا على مواطنه 
جو هافيالجن الرئيس السابق لالحتاد الدولي 
لكرة القدم رافضا اطالق اسمه على االستادات 
التي تقام حاليا في البرازيل الستضافة بطولة 
كأس العالم 2014، وبرر روماريو رفضه تكرمي 
هافيالجن بإطالق اسمه على استاد برازيلي بأن 
هافيالجن تورط في العديد من قضايا الفساد.
ولم يسلم من هجوم روماريو سوى مدينته 
»ري���و« التي انتخب نائبا عنها حيث وصفها 
بأنها مدين���ة ال مثيل لها فهي حتتضن أجمل 
السهرات الليلية على وجه األرض، كما اعتبر 
روماريو أن نساء ريو هن األجمل على االطالق 
سواء جلمالهن الساحر أو لقوامهن امللفوف.

يش���ار الى أن روماريو ال���ذي انتخب في 
البرملان ع���ن احلزب االش���تراكي البرازيلي 
ينصب نفسه مدافعا عن الفقراء في البرازيل، 
ويعاني روماريو م���ن توتر عالقاته بالعديد 
من الشخصيات الش���هيرة في البرازيل على 
رأسها بيليه اجلوهرة الس���وداء حيث يرى 
روماريو أن بيليه عندما يتكلم فإن أحدا ال يفهم 
منه ش���يئا، وقد كان من نتيجة سوء عالقات 
روماريو بالعديد من الشخصيات البرازيلية 
أنه حرم من تلقي دعوة رسمية حلضور مراسم 
افتتاح كأس القارات بلقاء بني البرازيل واليابان 
بطل آسيا، فاذا أراد روماريو مشاهدة بطولة 
القارات على أرض الواقع فعليه الوقوف في 
الطوابير للحصول على تذكرة رغم أنه يعد 
من أفضل من ش���غل مرك���ز رأس احلربة في 

تاريخ البرازيل.

أكد أن التلفزيون ال يعرض سوى الفرق الكبرى وميكننا أن نعكس قيماً مثل االحترام واإلخالص

مدرب تاهيتي: هدفنا  متثيل املنتخب ونشر قيم كرة الهواة

في البطولة، بل متثيل كرة 
الهواة بأفضل شكل ممكن.

ويقول ايتايتا انه دائما 
ما يتم تناسي أن كرة الهواة 
الى أن  هي األصل »بالنظر 
التلفزيون ال يعرض سوى 
الفرق الكبرى، لذلك شرف لنا 
أن منثل كرة الهواة في محفل 
كهذا، ميكننا أن نعكس قيما 
مثل االحت���رام واالخالص، 
الت���ي كثيرا ما تنس���ى في 
كرة احملترفني«، وتابع »لقد 
قلت لالعبي فريقي أننا سواء 

لعبنا أمام اس���بانيا أو ضد 
نيجيريا، في نهاية املباراة 
عليهم املصافحة، حتى لو 
خسروا، فسيتم االقرار مبا 
فعل���وا، اذا قدموا أفضل ما 
لديهم وأظهروا روح الكفاح«، 
وبالتأكيد علق املدرب على 
خسارة فريقه مؤخرا في لقاء 
ودي أمام منتخب تش���يلي 
للشباب حتت 20 عاما بسبعة 
أهداف مقابل ال شيء، دون 
أن يستبعد تكرار األمر في 

كأس القارات.
وقال ايتايتا »سأنطق كذبا 
اذا أكدت أننا ال نفكر في أن 
ذلك قد يحدث، رغم أننا في 
الواقع لم نتحدث عن شيء 
كهذا، ال بني أعضاء اجلهاز 
الفني وال بني الالعبني، فال 
نريد أن نعد أنفسنا ملجرد 
احتم���ال، كما أنني ال أعتقد 

أن ذلك ممكن«.
 واختتم مدرب تاهيتي 
أش���به  بإع���الن  كالم���ه 
باالستسالم »اس���بانيا لن 
ترغب ف���ي تدميرنا، فهكذا 
هي النم���اذج اجليدة، فهل 
من الضروري لبطل العالم 
أن يدمرنا بعش���رين هدفا، 
وأن يجعل كرة الهواة موضع 
سخرية؟! هل سيكون ذلك 
أمرا جديرا باالحترام؟! هل 
س���يكون ذل���ك جميال؟! ال 

أعتقد«.

ألف متفرج دون أن يشعروا 
بأنهم حتت ضغط«، ويضيف 
»من الصعب للغاية التركيز 
في املباراة بهذا املستوى من 
الصخب اذا لم تكن مستعدا 
ذهنيا، كما أنني جمعت صورا 
املنافسني  صغيرة لالعبني 
وقلت ألوالدي: انظروا، هذا 
هو تشافي، هذا هو انييستا، 
ليسوا وحوشا على االطالق، 
اليهم«،  فال متكثوا تنظروا 
ويعترف املدرب بأن هدفه ال 
ميكن أن يكون الفوز مبباراة 

يعد منتخب تاهيتي لكرة 
القدم أحد أحدث الوجوه في 
البطولة، حيث يعترف املدير 
ايتايتا  ايدي  الفني للفريق 
بأن هدفه الوحيد هو متثيل 
منتخب بالده ونشر قيم كرة 

الهواة.
وأبرز ايتايتا في مقابلة 
مع وكالة األنباء األملانية، قبل 
أول مباراة للفريق مبدينة 
بيلو هوريزونتي »لقد قربنا 
كرة القدم االحترافية خطوة 
أخرى نحو الواقع، في العالم 
هناك 99% من العبي الكرة 
م���ن اله���واة، و1% فقط من 
احملترفني.دائما ما يتم تناسي 
ذل���ك«. وبفري���ق غالبيته 
العظمى من الهواة، ستعيش 
هايتي جتربتها األبرز عندما 
تواجه أسبانيا بطلة العالم 
وأوروبا في املجموعة الثانية، 
باستاد ماراكانا األسطوري، 
في أول مرة يظهر فيها العبو 
ايتايتا على ملعب بهذا احلجم 

واألهمية.
الفني  املدي���ر  ويق���ول 
لتاهيتي »لقد فكرنا في ذلك 
أيضا، ماراكانا يعد أسطورة، 
البد أنه مكان مبهر، أنا أيضا 
لم أكن هناك قط، حاولنا خالل 
تدريباتن���ا في بالدنا تقليد 
األجواء عن طريق مكبرات 
الصوت، كي يتمكن الفتيان 
من االعتياد على صراخ مائة 

)ا.ف.پ( مدرب تاهيتي ايدي ايتايتا خالل تدريبات منتخبه استعدادا إلسبانيا   

سمك سامبا بن سوشي موكا موكا...
كل القارات موجودة في البرازيل بلد الفضاء الكبير 

واملساحات اخلضراء وبلد النب البرازيلي نعم املنافس للنب 
العدني، فبعيدا عن تطلعات اجلماهير وعشاق الكرة والبطولة 

ترى شوارع الريو وبرازيليا تغص بالياباني واالفريقي 
»الغني جدا« واآلسيوي واملقيم من زمان في بالد السامبا، 

كما تشتم روائح متنوعة تتلون مع النب واملوكا موكا 
النيجيرية ممزوجة بأنغام وايقاعات السامبا واللمبادا حتى 

باتت البطولة حفال حضاريا للعالم وهي ابلغ من كأس العالم 
لسبب واحد ان تاهيتي »منتخب الهواة« موجود واذا خاض 

كأس العالم فلن يصل ابدا لكنه اليوم حاضر بلونه وحبه 
للكرة وشغفه بتمثيل علم بالده، نعم هنا ميكن القول علم 
بالده النه يشارك فحسب النه سيلعب في ستاد ماراكانا 

امام اسبانيا بعيدا عن كرة القدم، فقط للتمثيل.
اما السمك الذي لم يذكر حتى اآلن في املقال فإنه من اليابان 
نعم بالد الروبوت والسوشي، فقد اعلن حوض االكواريوم 

في هاكاجيما في يوكوهاما عن مباراة التوقعات بني البرازيل 
واليابان باستخدام اسماك ملونة باللون االصفر كناية عن 

البرازيل وزرقاء تدل على اليابان ويبدو ان الغلبة للضيوف.
هذه هي احلياة حاليا في البرازيل، ضيوف وزوار وحوار 

احلضارات وثقافات تتبادل في كل زاوية او بقعة ترى فيها 
اآلسيوي مع االفريقي واالميركي اجلنوبي واألوروبي، الكل 

ينادي ببلده وتقدمها وان لم يكن تقدما فباحلضارة حتى 
انه ذكرت محطة »أوغلوبو« املشهورة البرازيلية ان حوار 

الزوار كم يدخل الى سوق اخلضار أو السمك أو الفاكهة الكل 
يعرض بضاعته والكل يشتري. فتستحق البطولة القول عنها 

انها سمك بن سامبا ووووووووو..........
سمير بوسعد  ٭

)أ.ف.پ( سمك برازيلي وياباني في حوض أكواريوم يوكوهاما 

»الظاهرة«
 يثني على اختيار 

نيمار للبرشا
أعرب العب كرة القدم 

البرازيلي السابق 
رونالدو عن اعتقاده بأن 
مواطنه نيمار دا سيلفا 

أحسن صنعا بتعاقده مع 
برشلونة االسباني 
ولكنه أكد أن نيمار 

كان يجب أن يقدم على 
هذه اخلطوة في وقت 

مبكر ألن تطور مستواه 
تعرض »لعرقلة« في العام 

األخير.
وقال رونالدو، في مقابلة 

نشرتها صحيفة »ال 
غازيتا ديللو سبورت« 
اإليطالية امس، »أحسن 

نيمار عمال بترك 
البرازيل، كان يجب أن 

يفعل هذا من قبل«.
وأوضح »قلت قبل عامني 

انني أود انتقاله للعب 
في أوروبا، وأعتقد أن 

تطور مستواه تباطأ في 
العام األخير«، وأوضح 

رونالدو جنم انتر ميالن 
اإليطالي وريال مدريد 
وبرشلونة االسبانيني 

وميالن اإليطالي سابقا 
ان نيمار اختار الفريق 

املناسب ألنه سيلعب 
لبرشلونة أحد أعظم 

األندية.


