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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االثنين 21  يونيو  2010  

إسقاط البطاقات الصفراء 
بعد ربع النهائي

أعل���ن االحتاد الدول���ي لكرة القدم 
)فيفا(، مذكرا املنتخبات املشاركة في 
املونديال، أن البطاقات الصفراء سترفع 
مرة واحدة فقط في كأس العالم وذلك 

بعد الدور ربع النهائي.
وأثير جدل امس األول حول ما إذا 
كان أي العب يحمل بطاقة صفراء واحدة 
ستسقط عنه بانتهاء دور املجموعات 
بالبطولة احلالية أم ال، ولكن »فيفا« 

أعلن أن األمر ليس كذلك.
وذكر »فيفا« في بيان صحافي »خالل 
كأس العال���م 2010 بجن���وب أفريقيا، 
ستلغى البطاقات الصفراء املنفردة بعد 
دور الثمانية. وقد أبلغ ذلك لالحتادات 
األعضاء املشاركة في البطولة، وذلك 

في 30 أبريل املاضي«.
وبذلك يجب عل���ى الالعبني الذين 
يحملون بطاقة صفراء واحدة أن يتوخوا 
احلذر في املباريات التي يخوضونها 
حتى دور الثمانية ألن احلصول على 
بطاقة صفراء أخرى سيعني إيقافهم 

في املباراة التالية.
ووضع قانون رفع البطاقات الصفراء 
بعد دور الثمانية كي ال تطبق عقوبة 
اإليقاف في الدور النهائي. وتفادي ما 
حدث مع العب أملانيا مايكل باالك عندما 
أوقف عن املشاركة في نهائي كأس العالم 

2002 حلصوله على إنذارين.
ولكن اليزال م���ن املمكن أن يوقف 
العب عن املشاركة في النهائي في حالة 
حصوله على بطاقة حمراء في الدور 

قبل النهائي.
وذكر »فيفا« »إذا طرد العب باحلصول 
على بطاقة حمراء مباشرة أو إنذارين 
خالل نفس املباراة، فإنه سيوقف تلقائيا 
عن املشاركة في املباراة التالية ملنتخب 
بالده. وع���الوة على ذلك ميكن فرض 
املزيد من العقوبات )إيقاف ألكثر من 
مباراة أو غرام���ة مالية( على الالعب 
في حالة احلصول على بطاقة حمراء 

مباشرة.

ڤان مارڤييك يؤكد أن »الطواحين« عانت.. وأوكادا يفكر في مواجهة الدنمارك
اعت�����بر م�������درب منتخب هولندا بيرت ڤان 
مارڤيي���ك ان فوز ف�����ريقه على اليابان 1 � 0 أمس 

األول كان مستحقا.
وق���ال ڤان مارڤييك »لم نقدم عرضا جميال كما 
فعلنا في املباريات االعدادية لكن الفوز كان مستحقا«، 
مضيف���ا »اجلميع كانوا يعتقدون بأننا س���نحقق 
فوزا س���هال لكن العبي الياب���ان يلعبون معا منذ 
فت���رة كما انهم اخذوا جرعة م���ن الثقة بعد الفوز 

على الكاميرون«.
وأوضح »كان منتخب اليابان منظما جدا وكنا 
نعلم بأن املواجهة معه ستكون صعبة، لكننا حصلنا 
على العديد من الفرص وجنحنا في التس���جيل«، 
مشيرا في الوقت ذاته إلى ان »الكرة في البداية لم 
تكن تصل الى املهاجمني كثيرا ولم نشكل خطورة 

على املرمى املنافس«.
وأضاف »قلت لالعبني بأن���ه يجب ان يتحلوا 
بالصبر واحلذر ألننا سعينا الى زيادة سرعة األداء 
وانتهاز الفرص وفعلنا ذلك مباش���رة في الشوط 

الثاني«.
وتابع »املباريات في بطولة كهذه ليست سهلة 
وخي���ر مثال على ذلك ما حصل لفرنس���ا واملانيا 
واس���بانيا واجنلترا«، التي خسرت امام املكسيك 
وصربيا وسويسرا على التوالي، في حني تعادلت 

اجنلترا مع اجلزائر سلبا.
ومضى ڤان مارڤييك قائال »أتينا الى هنا لنحرز 
اللقب، وإذا واصلنا حتقيق النتائج اجليدة فرمبا 
نذه���ب بعيدا في البطولة، الن هدفنا هو الوصول 

الى النهاية والفوز بالكأس«.
وقال ڤان مارڤيك، الذي تلقى أسئلة بشأن طريقة 
لعب الفريق في املؤمتر الصحافي الذي عقد عقب 

املباراة، إنه سعيد بطريقة سير األمور.
وأضاف »أحب الطريقة التي لعبت بها أسبانيا 

في مباراتها األخيرة، ولكنها خسرت«.
وبدوره، قال العب الوسط مارك فان بوميل إن 
املنتخب كان يريد تشكيل ضغط هجومي، مضيفا 
»نريد تقدمي أداء سريع، نتحرك ونخلق الفرص، ولكن 

هذا يكون صعبا أمام فريق يرد على أخطائنا«.
وأضاف »كان األمر مشابها لذلك أمام الدمنارك 
ولكننا حاولن���ا.. عندما يكون األمر صعبا، يكون 
ذلك صعبا كذلك. نحن نحاول لعب كرة قدم جميلة، 

ولكن إذا لم تتمكن عليك أن تكون محكما«.
وأوضح »لدينا الكف���اءة وإذا عاد آريني روبن 
س���تكون لدينا قوة هجومية كبيرة. إننا نحاول، 
ولكن هذا ليس س���هال أمام فريق من هذا النوع.. 

ويجب أن نسعد بتحقيق انتصارين«.
م���ن جهته، أكد زميله رافايي���ل فان دير فارت 
عل���ى أن اللعب بهذه الطريق���ة كان صعبا للغاية 
أمام املنتخ���ب الياباني الذي يدافع جيدا. وأضاف 
»ولكن في النهاية فزنا ولدينا س���ت نقاط اآلن.. 
وهذا شيء رائع.. لدي شعور بأن األمور ستصبح 
أفض���ل، وعندما تفوز مبباريات س���يئة، فإن هذا 

يعني شيئا ما«.
وقال املدافع يوريس ماتيسن إنه يعتقد أن الفريق 
لعب جيدا، مضيفا »رمبا لم تكن مباراة من الطراز 
األول مثلما كنا نريد، ولكني كي أكون صادقا، كان 
بإمكانن���ا التقدم بهدفني أو ثالثة أهداف«. وأضاف 
»أعتقد أننا لعبنا جيدا.. في البطولة األوروبية )يورو 
2008( قبل عامني، عندما كنا منتخبا رائعا وواجهنا 
بطل العالم ووصيفه، كان يجب علينا اللعب بهذه 

الطريقة ألنهما فريقان من الطراز األول«.
وأوضح »أعتقد أننا سيطرنا على مجريات املباراة. 
وهذا ش���عور جيد.. رمبا لم يب���د األمر كذلك أمام 
املش���جعني، ولكن على أرض امللعب لم نشعر أبدا 
بأن شباكنا ستتلقى هدفا أو أننا سنخسر املباراة، 

وأعتقد أن هذه إشارة جيدة«.
اما صاحب هدف الفوز ويسلي س����نايدر فق����ال 
»كانت مباراة صعبة منذ البداية الن منتخب اليابان 
لعب مدافعا. س���يطرنا على الكرة بنس���بة كبيرة 
لكننا لم نخلق فرصا حقيقية في الش���وط األول، 
وفي الثاني كنا بحاج���ة الى قليل من احلظ وهذا 
ما حصل حني سجلنا الهدف«، مضيفا »اعتقد بأن 

النتيجة كان يجب ان تكون 2 � 0 او 3 � 0«.
من جهته، قال تاكيش���ي اوكادا مدرب منتخب 
اليابان »لعبن���ا امام منتخب قوي ج���دا، حاولنا 

احلصول على نقطة التعادل ولم نوفق«.
وأض���اف »ال وقت لدينا للنظ���ر الى اخللف، 
فاآلن علينا مواجهة الدمنارك، لدينا دفاع صلب، 
ونتحرك جيدا، لكن م���ا ينقصنا املهاجم القوي 
الن الدف���اع ال يكفي وقد قلت لالعبني بان عليهم 

ان يهاجموا«.

مدرب استراليا الهولندي 
بيم فيربيك متفائل بحظوظ 
»سوكيروس« رغم التعثر أمام 

غانا )أ.ف.پ(

مدرب هولندا بيرت ڤان مارڤييك يهنئ العبه نايغل دي يونغ بعد الفوز على اليابان.. وفي اإلطار مدرب اليابان أوكادا متحسرا                             )أ.پ(

فيربيك يتمسك باألمل.. وراييفاتش نادم على إهدار الفرص
حافظ مدرب منتخب استراليا الهولندي بيم فيربيك على تفاؤله رغم صعوبة املهمة 

التي تنتظر »سوكيروس« في اجلولة األخيرة من منافسات املجموعة الرابعة.
واكتفت اس���تراليا بالتعادل مع غانا 1 � 1 امس االول في مباراة لعبت خاللها بعشرة 
العبني منذ الدقيقة 24 بعد طرد مهاجمها هاري كيويل، وقد كانت خس���رت في اجلولة 

األولى مع أملانيا 0 � 4.
وتتصدر غانا املجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل ثالث لكل من أملانيا وصربيا، ما يعني 
ان على استراليا الفوز بفارق كبير من األهداف على صربيا في اجلولة األخيرة لكي تتأهل 

الى الدور الثاني للمرة الثانية على التوالي، وذلك في حال فوز أملانيا على غانا.
وهناك احتمال آخر لكي يتأهل »س���وكيروس« متمثال في خس���ارة أملانيا امام غانا 
وفوزها على صربيا بأي نس���بة من األهداف، ما سيرفع رصيدها الى اربع نقاط، مقابل 

7 لغانا وثالثة لكل من أملانيا وصربيا.
وفضل فيربي���ك التركيز في تصريحه بعد املباراة على مس���ألة الفوز على صربيا 
دون ان يعط���ي أي أهمية الحتمال فوز غانا على أملانيا، حيث قال »علينا ان نفوز على 
صربيا بفارق ثالثة أهداف. س���تكون األمور صعبة لكننا ال نزال في السباق. حتى بعد 
ان أصبحنا بعشرة العبني واصلنا القتال طيلة الوقت. اما بالنسبة لركلة اجلزاء فيجب 
احتس���ابها عندما يكون ملس الكرة متعمدا. لم أمتكن من رؤية احلالة، لكن ال ميكننا ان 

نغير ما حصل. علينا ان نواصل مشوارنا«.
وكان احلكم االيطالي روبرتو روسيتي رفع البطاقة احلمراء في وجه كيويل ومنح 
غانا ركلة جزاء بعدما ملس العب ليڤربول االجنليزي السابق الكرة بيده على خط املرمى، 
ما س���مح جليان اس���امواه بإدراك التعادل وذلك بعد ان تقدمت استراليا منذ الدقيقة 11 

بهدف لبريت هوملان.
اما اسامواه جيان الذي سجل ايضا هدف الفوز على صريبا )1 � 0( في املباراة االولى، 
فعلق عل���ى مجريات اللقاء قائال »كانت بدايتنا في ال� 15 دقيقة األولى بطيئة، في حني 

جنح االستراليون في حتقيق بداية جيدة، لكننا عدنا الى أجواء اللقاء«.
اما مدرب غانا الصربي ميلوفان راييفاتش فأشاد باندفاع العبيه وأكد انه لم يشعر 
باخليبة نتيجة عدم متكن فريقه من استغالل التفوق العددي، وأضاف »النتيجة كانت 
جيدة أيضا وحتى وان كان الفوز س���يجعلنا بحاجة لنقط���ة فقط امام أملانيا من اجل 
التأهل. ما حصل يؤكد أنه ال ميكنك ان تفوز بأي مباراة في كأس العالم مس���بقا )على 
الورق(. كل ما ميكننا ان نندم عليه هو حصولنا على العديد من الفرص دون ان ننجح 

في تسجيلها. لكن هذه هي كرة القدم«.


