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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االحد  20  يونيو  2010  

»فيفا« يراجع اإلجراءات األمنية 

طرد أنيلكا
من المنتخب الفرنسي

كاميرون يدعو بالتر لزيارة لندن
أعلن���ت رئاس���ة احلكوم���ة 
البريطاني���ة ام���س ان رئي���س 
ال���وزراء ديڤيد كامي���رون، دعا 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيف���ا(، السويس���ري جوزيف 
بالتر لزيارة لندن، بهدف مناقشة 
ملف ترشيح اجنلترا الستضافة 

مونديال 2018.
واوضحت املص���ادر ذاتها ان 
وزير الرياضة البريطاني جيرميي 
هانت املوجود في جنوب افريقيا، 
سلم رس���الة كاميرون الى بالتر 
الذي يحضر املونديال. ولم يحدد 

اي موعد لهذه الزيارة، حسب هذه املصادر.
وتقوم جلنة ملف ترشيح اجنلترا بحملة دعائية 

في جن���وب افريقيا على هامش 
املونديال،  يدعمها في ذلك نائب 
رئيسها النجم ديڤيد بيكام الذي 
حرمته اإلصابة من املشاركة مع 

منتخب بالده.
وتتنافس اجنلترا مع روسيا 
والواليات املتحدة على استضافة 
موندي���ال 2018 اضافة الى ملفني 
مشتركني هولندا � بلجيكا واسبانيا 

� البرتغال.
وكانت استراليا قد انسحبت 
مؤخ���را م���ن الس���باق، مكتفية 
بالترشح الس���تضافة مونديال 
2022، علما ان النسخة املقبلة ستقام في البرازيل 

عام 2014.

أكد االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( امس أنه س���يراجع 
اإلجراءات األمن���ية للمون���ديال، بع���دما مت���كن مش�����جع 
اجنليزي غاضب من الوصول إلى غرفة تغيير مالبس الالعبني 
عق���ب تعادل إجنلت���را مع اجلزائر س���لبيا ضمن املجموعة 

الثالثة.
وقال املتحدث الرس���مي ل� »فيفا« نيكوالس مينغوت في 
مؤمتر صحافي، ان االختراق األمني »ليس مقبوال على اإلطالق«، 
مؤكدا أن »فيفا« واللجنة املنظمة والشرطة اجلنوب أفريقية 

يحققون في هذه الواقعة.
من جانبه، أك��د املت��حدث الرس���مي باسم اللجنة املنظمة 
جيرمني كريغ، أن املش�����جع الغاضب لم يش���كل أي تهديد 
بدني على أي من الالعبني.ولم تقم الشرطة احمللية باعتقال 

املشجع.
وأوضح أن السلطات تعكف على دراسة الشرائط املصورة 
على كاميرات مراقبة الستاد الكتشاف كيف جنح هذا املشجع 
في اخت���راق الصفوف األمنية عقب مغادرة األميرين ويليام 

وهاري غرفة تغيير مالبس العبي إجنلترا بقليل.

أك���د نائب رئي���س االحتاد 
الق���دم نويل  الفرنس���ي لكرة 
لوغراي���ت أمس الس���بت طرد 
مهاجم تشلسي االجنليزي نيكوال 
الفرنس���ي  املنتخب  انيلكا من 
بع���د االهان���ات الت���ي وجهها 
الى املدرب رمي���ون دومينيك 
املباراة  اخلميس املاضي خالل 
التي خس���رها »الديوك« 0 � 2 
امام املكسيك. وقال لوغرايت في 
تصريح لراديو »ار تي ال«: »اتخذ 
القرار منذ قليل، انتظر اتصاال 
مع ايسكاليت )رئيس االحتاد 
الفرنسي( ودومينيك لكي أرى 
إذا كان هناك حاجة لذهابي الى 
هناك )جنوب افريقيا(. في جميع 
األحوال، كان من الطبيعي اتخاذ 
القرار«، مضيفا »أرى ان ما حصل 
كان غير عادي على اإلطالق، النه 
اذا كان هناك شخص حمى انيلكا 

فهو دومينيك«.
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ضمن منتخ���ب هولندا التأهل 
الثاني، بفوزه الصعب  إلى الدور 
وغير املقنع على نظيره الياباني 
1-0 امس في دوربن، وفوز الدمنارك 
على الكامي���رون 2 � 1 في اجلولة 
الثانية من املجموعة اخلامس���ة. 
الوحيد من  وجاء هدف هولن���دا 
توقيع جن���م انتر ميالن االيطالي 
ويسلي س���نايدر في الدقيقة 53. 
وفي املباراة الثانية سجل للدمنارك 
نيكوالس بيندتر )33( ودينيس 
روميدال )61(، وللكاميرون صامويل 

إيتو )10(.
وج���اء تأهل هولن���دا  بعد ان 
رفعت رصيدها الى 6 نقاط، فيما 
اصبح لكل من اليابان والدمنارك 
3 نقاط وسيتواجهان في اجلولة 
االخيرة حلس���م البطاقة الثانية، 
واخيرا الكاميرون دون رصيد من 

النقاط.
وف���ي املباراة األول���ى، تخلى 
املنتخ���ب الهولندي على ما يبدو 
عن اسلوبه املمتع والسريع ليرفع 
شعار »النتيجة قبل االداء« بغية 
ضم���ان النتائ���ج لتحقيق الهدف 

املنشود.
اعتم���د املدرب���ان بي���رت ڤان 
مارڤيي���ك ف���ي منتخ���ب هولندا 
وتاكيشي اوكادا في منتخب اليابان 
على نف���س العناصر التي حققت 
الفوز في اجلولة االولى، حيث فضل 
االول ابق���اء جناح بايرن ميونيخ 
االملاني السريع اريني روبن على 
مقاعد االحتياط رغم مشاركته في 
احلصة التدريبية االخيرة بالكامل. 
وغاب روبن عن املباراة االولى في 

املونديال ضد الدمنارك.
الش���وط االول كان متواضع 
املهارة  املس���توى غاب���ت عن���ه 
واجلمالية، كان اسلوب كل منتخب 
معروفا، فاعتمد الهولندي على ادائه 
املعهود بالسيطرة على الكرة لكنه 
عابه البطء الشديد وغياب الهدف 

قدمت مصممة االزياء السعودية رانيا خجير عباءات 
جديدة كليا حتمل اعالم املنتخبات املشاركة في مونديال 
جنوب افريقيا بلمسات مميزة، حيث عرضت في مدينة 
جدة بكل اشكالها وفنونها.                      )أ.ف.پ(

عباءة مونديالية في السعودية

جوزيف بالتر

الهولندي ويسلي سنايدر يسدد الكرة التي سجل منها هدف الفوز في اليابان  )أ.پ(

الدنمارك أهدت »الطواحين« التأهل.. وغانا اقتنعت بالتعادل

الواضح وكأنه في حصة تدريبية 
يتدرب فيها الالعبون على مترير 
الكرة في وس���ط امللعب من دون 
وضع هدف لهم باالنطالق الى االمام 
وتسجيل االهداف، والياباني دخل 
املباراة بشكل منظم جدا وبخطوط 
مترابطة وهدف الى حماية منطقته 
مبقيا على كثافة عددية فيها، وبناء 
الهجمات املرتدة كلما تيسر له ذلك. 
بدأ منتخب هولندا هوايته املعتادة 
بالسيطرة على الكرة التي تنقلت 
مرارا وتك���رارا بني معظم العبيه 
خصوصا في وس���ط امللعب لكن 
لدقائ���ق معدودة قب���ل ان ينتقل 
املنتخب الياباني من حالة احلذر 
الى مجاراة منافسه في الهجمات.

احملاولة االول���ى باجتاه احد 

املرمي���ني كانت هولندية حني نفذ 
ويسلي سنايدر كرة من ركلة حرة 
مرت عالية قليال عن مرمى ايجي 
كواشيما )9(، لكن اليابان انطلقت 
بهجمة س���ريعة اكدت من خاللها 
قدرتها على الوصول الى املنطقة 
املقابلة بسهولة فتهيأت كرة امام 
ناغاتومو سددها على يسار املرمى 

مباشرة )12(.
جلس احلارسان متفرجني على 
زمالئهما يركضون ذهابا وايابا في 
طول امللعب وعرضه من دون حتى 
اي محاولة تذكر على املرميني، فكان 
االداء الهولندي بطيئا تقليديا ورتيبا 
من دون مهارة في التمرير الى االمام 
ما سهل املهمة على اليابانيني إلبعاد 

اي خطر محتمل.

اليمنى طار  الزاوية  قوية باجتاه 
لها كاواشيما البعادها فامتصها في 
قبضتيه لكنها حتولت واستقرت 

في الزاوية املقابلة )53(.
انقلبت االدوار وبادر اليابانيون 
ال���ى املب���ادرة للهج���وم فانطلق 
ياس���وهيتو اوكوبو بالكرة وقام 
مبجهود فريدي ثم ارسلها مباغتة 
سيطر عليها ستيكلنبورغ )56(، 
اتبعها اوكوبو ايضا بكرة ثانية بعد 
دقيقة واحدة ايضا علت العارضة. 
كان اوكوبو مصدر اخلطر املتواصل 
على املرم���ى الهولندي حني اطلق 
كرة قوية مرت على يسار املرمى 
)64(. وفي املجموعة الرابعة، واصل 
املنتخب الغاني عروضه ونتائجه 
الرائعة وتعادل مع نظيره األسترالي 

اندفاع الهولنديون الى الهجوم 
منذ بداية الشوط الثاني وخصوصا 
عبر االطراف من دون االكثار من 
التمريرات غير املجدية في وسط 
امللعب كان واضحا، ويؤش���ر الى 
تعليمات واضحة تلقوها من املدرب 
الهولندي بيرت ڤان مارڤييك في 
استراحة الشوطني الذي الشك انه 
الحظ عقب اداء منتخبه طوال ال� 

45 دقيقة االولى.
اكثر من  الهولندي���ون  اقترب 
املنطقة اليابانية احملرمة فاقترب 
الهدف حني مرر ڤان برونكهورست 
كرة ايضا من اجلهة اليسرى ابعدها 
توليو تاناكا برأسه وصلت الى ڤان 
بيرسي الذي حضرها الى ويسلي 
سنايدر اطلقها من خارج املنطقة 

1 - 1 أمس في اجلولة الثانية.
وكان املنتخب األسترالي البادئ 
بالتسجيل عبر بريت هوملان في 
الدقيقة 11، وتعادل أسامواه جيان 
للمنتخب الغاني من ضربة جزاء 

في الدقيقة 25.
وش���هدت الدقيق���ة 24 ط���رد 
األس���ترالي هاري كيويل ليكون 
الالعب الثامن الذي يتعرض للطرد 

في البطولة احلالية.
ورفع املنتخب الغاني رصيده 
إلى أربع نقاط ليتصدر املجموعة 
بفارق نقطة واح���دة أمام كل من 
أملانيا وصربيا، بينما حصل املنتخب 
األسترالي على نقطته األولى في 
املجموعة لكنه ظل في املركز الرابع 

األخير باملجموعة.


