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أوضح مدرب منتخب هولندا بيرت ڤان 
مارفيك ان فريقه لم يقدم مستوى جيدا امام 
الكاميرون قياسا مبا قدمه في اجلولتني 
االوليني، لكنه اعتبر ذلك »درسا جيدا 

قبل مواجهتنا في الدور الثاني«.
كان���ت هولن���دا متأهلة الى 
الثاني قبل فوزها على  الدور 
الكامي���رون 2 - 1 وذلك بعد 
فوزها عل���ى الدمنارك 2 - 0 
واليابان 1 - 0، وستقابل في 
الدور الثاني س���لوڤاكيا التي 
افق���دت ايطالي���ا لقبها وحلت 
ثانية في املجموعة السادس���ة 

خلف پاراغواي.
امام  وقال مارفي���ك »قدمنا 
اقل مما  الكاميرون مس���توى 
املباراتني االوليني  فعلنا في 
وذلك ف���ي مواجهة منتخب 
كان يلعب من اجل الشرف«، 
مضيفا »لم نبدأ الشوط 
الثاني جي���دا وكنا غير 
مبالني وواجهنا املشاكل 
وكان اداؤنا متأرجحا 
لفترة بني 20 و30 
دقيقة وهذا ال ميكن 
ان يتكرر في ثمن 

النهائي«.
»كانت  وتابع: 
املباراة درسا جيدا 
قب���ل املواجهة في 
ال���دور الثاني وقد 
تكون حصلت لتشكل 

انذارا لالعبني«.

وعن اشراك اجلناح االمين اريني روبن 
للمرة االولى في املونديال احلالي بعد ان 
غاب عن املواجهتني الس���ابقتني الصابته 
في شد عضلي قبل انطالق النهائيات، قال 
»انا سعيد من اجله، كنت اراه يحارب كل 
يوم ليكون جاهزا للع���ب، انه امر مؤثر، 
لقد لعب جيدا في الدقائق العشرين التي 

شارك فيها«.
اما في شأن اشراكه اساسيا في املباراة 
املقبل���ة فأوضح ڤان مارفي���ك »اعتقد أنه 
س���يلعب لفترة اطول لكن سنرى ان كان 

سيبدأ اساسيا«.
وقام روب���ن، الفائز مع بايرن ميونيخ 
االملاني بلقبي ال���دوري والكأس احملليني 
والذي قاد فريق���ه ايضا الى نهائي دوري 
ابطال اوروبا قبل ان يخسر امام انتر ميالن 
االيطالي، بفاص���ل مهاري جيد حني تلقى 
الكرة في اجله���ة اليمنى حيث حولها الى 
جهة قدمه اليسرى املفضلة لديه ثم اطلق 
ك���رة قوية ارتدت من القائم االمين لتتهيأ 
امام كالس يان هونتيالر الذي سجل منها 

الهدف الثاني.
وعن مواجهة سلوڤاكيا في الدور الثاني، 
قال ڤان مارفيك »قلت انها ستكون مفاجأة 
في حال خس���رت ايطاليا امام سلوڤاكيا 
وهذا ما حصل، يج���ب اال نقلل من اهمية 
سلوڤاكيا بل احلفاظ على تركيزنا طوال 
املباراة، وليس كما فعلنا في مباراتنا مع 

الكاميرون«.
واعتبر ايضا ان الهدف االول الذي سجله 
روبن ڤان بيرس���ي »جيد بالنسبة لثقته 

بنفسه وللمنتخب«.
من جهته، قال ڤان بيرس���ي »انه خبر 

سار في مواجهة سلوڤاكيا بدال من ايطاليا 
في الدور الثاني، لكن يجب بالتأكيد عدم 
التقليل من اهمية السلوڤاكيني، فهم تغلبوا 
على االيطاليني 3 - 2، وهذا يعني الكثير 
من االمور، ألنه يج���ب ان يكون املنتخب 

جيدا للفوز على ايطاليا«.
واوضح »انا س���عيد ألنني متكنت من 
التسجيل، ففي املباراتني السابقتني لم اقدم 

املستوى املطلوب«.
اما املداف���ع جون هيتينغا فأعرب »عن 
سعادته لعودة روبن الى املنتخب النه عمل 

كثيرا لالنضمام الى التشكيلة«.

روبن: لست الئقا بعد

 ف���ي الوقت الذي بدا في���ه أن املنتخب 
الهولندي في طريق���ه للتراجع هب اريني 
روبن للنجدة وشارك كاحتياطي ليصنع 

هدف الفوز على الكاميرون.
وشارك روبن في آخر 17 دقيقة في أول 
ظهور له في النهائيات، بسبب إصابة في 
أربطة باطن الركبة وأطلق تسديدة من 20 
مترا ردها القائم بطريقة مثالية أمام البديل 
كالس يان هنتيالر ليسكنها الشباك مسجال 

هدف الفوز في الدقيقة 83.
وقال روبن للصحافيني »لدي شعور رائع 
بالعودة. بالنس���بة لي كانت حلظة مهمة. 
هذا ما كنت أبذل اجلهد من أجله. كان طريقا 

طويال. لكنه لم يكن مبهجا«.
وسئل إن كان من املرجح أن يلعب من 
البداية في مباراة هولندا مع سلوڤاكيا في 
الدور الثاني، قال روبن »يجب أن يكون املرء 
واقعيا وصادقا مع نفسه.أعرف أن بوسعي 

تقدمي األفضل وأني لست الئقا بعد«.

ڤان مارفيك: أداء »الطواحين« المتأرجح لن يتكرر 
وروبن سيلعب لفترة أطول ورّبما أساسيًا

الهولندي اريين روبن ظهر 
بصورة جيدة في مباراته األولى 

في المونديال )رويترز(

الياباني كيسوكي هوندا لفت االنظار من خالل مستواه الرائع                       )أ.ف.پ(

بن همام: آسيا فخورة بإنجازي اليابان وكوريا الجنوبية

أكد رئيس االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم 
القطري محمد بن همام أن القارة اآلس���يوية 
بأسرها فخورة باالجناز الذي حققته كوريا 
اجلنوبية واليابان ببلوغهما الدور الثاني من 

النهائيات العاملية.
وقال بن همام »مرة جديدة آس���يا تفخر 
بنفس���ها من خالل اجناز كوري���ا اجلنوبية 
والياب���ان، اود تهنئة املنتخبني على النتائج 
الالفتة التي حققاه في النهائيات حتى االن، 
وامتنى لهما املزيد م���ن التألق، وايضا اريد 
تهنئة انصار اللعبة في مختلف ارجاء القارة 

اآلسيوية«.
وتابع »يجب ان نصبو الى اعلى والفرصة 

متاحة امام منتخباتنا لتحقيق هذا االمر«.
ويعود افضل اجناز آسيوي في النهائيات 
الى مونديال 2002 في كوريا اجلنوبية واليابان 
حني بلغت االولى بقي���ادة املدرب الهولندي 

غوس هيدينك نصف النهائي وانهت البطولة 
في املركز الثالث.

أوكادا: لم نحقق أهدافنا

اعتبر مدرب منتخب اليابان تاكيشي اوكادا 
ان فريقه يتط���ور من مباراة الى اخرى وان 
االهداف اليابانية ف���ي املونديال لم تتحقق 

بعد.
وقال اوكادا »منتخبنا يتطور وميلك ميزة 
ليست موجودة عند االخيرين، فالعبوه ال� 23 
متحدون كما افراد اجلهاز الفني، نريد تأكيد 
ان كرة القدم هي لعبة جماعية«، مضيفا »لم 
نحقق اهدافن���ا بعد«. وتابع »املونديال يقام 
في فصل الش���تاء )في جنوب افريقيا( وهذا 
يصب في مصلحتنا الننا كنا نعرف ان ذلك 
سيساعدنا من الناحية البدنية، وايضا هناك 
الوحدة التي احتدث عنها، ففي االوقات الصعبة 

نشكل مجموعة متحدة«. وختم بالقول »انا 
فخور بالعبي املنتخب الياباني، كانوا شجعانا 

وهادئني واحترموا االمور االساسية«.

هوندا سعيد

وبعد فوز الالعب الياباني كيسوكي هوندا 
بجائزة رجل املباراة اعترف بأن لديه مشاعر 

مختلطة.
وقال هوندا »أشعر بالسعادة، ولكن أقل 
س���عادة مما توقعت، إنه فوز رائع لليابان 
لذا ش���عرت بأنني سأصل إلى احلد األقصى 

من الفرحة«.
وتابع: »ملاذا لم يحدث ذلك؟، رمبا بسبب 
أننا ل���م ننه البطولة بع���د، يجب أن نتقدم 
أبعد من ذل���ك، خطوة بخطوة أريد أن أصل 
إلى السماء، اصبحنا فريقا قادرا على اللعب 

ومواصلة اللعب بهذه الطريقة«.

لوغوين ينهي مهمته مع الكاميرون
أعلن الفرنسي بول لوغوين انه لن يستمر مدربا ملنتخب الكاميرون 
بعد ان خسر األخير مبارياته الثالث في املونديال وخروجه من الدور 
األول. وقال لوغوين »لقد انتهى عقدي ولن استمر مدربا للكاميرون«، 

بعد نحو عام على توليه املهمة.
وكانت تقارير صحافية اس����ترالية كش����فت قبل أيام ان لوغوين 
سيكون املدرب اجلديد ملنتخب استراليا خلفا للهولندي بيم فيربيك 

الذي يترك منصبه أيضا بعد املونديال.
وتابع »اخلسارة في املباريات الثالث تعني الفشل للمنتخب ولي 
ش����خصيا كمدرب، اعتقد أنه كان يتعني على الالعبني ان يكونوا أكثر 
احتادا«، مضيفا »كان لدي 23 العبا جيدا يشكلون مزيجا من الشباب 
واملخضرمني لكن األمور لم جتر كما كنا نتمنى، اال انني اعتقد ان هذه 

عين برمنغهام على ناغاتومواملجموعة ميكن ان تعمل بشكل أفضل«.
انض���م برمنغهام االجنليزي الى قائمة الف���رق الراغبة في ضم 
مدافع منتخب الياب���ان يوتو ناغاتومو حس���بما أوضحت تقارير 

صحافية أمس.
ولفت املدافع االيسر االنظار مع منتخب بالده في املونديال حيث 
بلغ فيها الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه وس���يقابل الثالثاء 

املقبل منتخب پارغواي.
وبرغ���م العروض العديدة التي تلقاها الالعب من فرق اوروبية، 
فإنه لطاملا حلم باالحتراف في الدوري االجنليزي حس���ب ما ذكرت 

صحيفة »سبورتس نيبون«.
وس���بق ان اعربت ف���رق س���يينا وبولونيا االيطالي���ان وريال 
مايوركا االس���باني وبوروس���يا دورمتوند االملاني عن رغبتها في 

ضم الالعب.

اإلصابة أبعدت إلكسندر سونغ
يعاني العب وس����ط منتخب الكاميرون الكسندر سونغ الذي أعلن 
انس����حابه قبل بضع دقائق من انطالق املباراة التي خس����رها منتخب 
بالده أمام هولندا 1-2 أمس األول ضمن منافس����ات املجموعة اخلامسة 

من اصابة في ربلة ساقه اليمنى.
وكان اسم الكسندر سونغ ضمن التشكلية الرسمية ملنتخب الكاميرون 
لكنه لم يدخل أرض امللعب حيث حل مكانه زميله اوريليان ش����يدجو. 
واعلن مدرب منتخب الكاميرون الفرنس����ي بول لوغوين بعد املباراة: 
»قبل 10 دقائق من بدء املباراة أعلم اجلسم الطبي سونغ بأنه غير قادر 
على خوض اللقاء، وس����بق له ان تلقى اشعارا حول هذا األمر قبل يوم 

من املباراة«.
وجاءت اصابة سونغ الذي يدافع عن الوان ارسنال االجنليزي خالل 

التمارين بحسب ما أعلن منسق االحتاد الدولي.

سونغ أول أفريقي يخوض 4 نهائيات
ب����ات الكاميروني ريغوبرت س����ونغ أول العب افريقي يخوض 4 
نهائيات لكأس العالم عندما ش����ارك في صف����وف منتخب بالده ضد 

هولندا ضمن اجلولة الثالثة من منافسات املجموعة اخلامسة.
وبدأ سونغ مسيرته املونديالية عندما كان في السابعة عشرة من 
عمره في مونديال 1994، لكنه طرد في املباراة ضد البرازيل، وشاءت 
الصدف ان يطرد مرة ثانية في مونديال 1998 ضد تش����يلي )الوحيد 
مع الفرنسي زندين زيدان الذي طرد مرتني في النهائيات(، كما شارك 

في مونديال املانيا 2002، وفي النسخة احلالية.
وقال سونغ املولود في نكينغليكوك »كنت محظوظا باللعب إلى 
جانب اجليل الس����ابق للمنتخب الكاميروني، لقد تعلمت منهم كل ما 
قدمته حتى اآلن«، مضيفا »وقتها كان مجرد اختيارنا ضمن تشكيلة 
املنتخب يعتبر بالنس����بة لنا بقيمة الذهب، اللعب إلى جانب روجيه 
ميال وفرانسوا أومام بييك وسيريل ماكاناكي كان مبثابة احللم، لسنا 

أسودا من قبيل الصدفة«.

الغضب يجتاح ياوندي
 عاشت العاصمة الكاميرونية ياوندي يوما عاصفا امس بعد خروج 
منتخبها عقب تعرضه ل� 3 هزائم متتالية جاءت آخرها أمام هولندا 2 � 
1، ما أسفر عن رحيل املدير الفني الفرنسي بول لوغوين واعتزامه عدم 

التوجه إلى الكاميرون مجددا خوفا من بطش اجلماهير الغاضبة.
واجتاحت مشاعر الغضب العاصمة ياوندي بسبب األداء الباهت 
لالعبني وامل����درب خالل املونديال. وأظه����رت اجلماهير الكاميرونية 
القليل من احلماس قبل املباراة، تعرض سائق سيارة أجرة لعبارات 

االستهجان بسبب رفعه علم الكاميرون من سيارته.

اإليطاليون خرجوا من »النافذة«
خرج »أزرق« من النافذة ودخ���ل »أزرق« من الباب 
الواسع وقبلهما غادر »أزرق« متسلال وهو يخفي وجهه 
بني يديه، األزرق األول هو ايطاليا والثاني اليابان والثالث 
فرنس���ا، أما اإليطاليون فقد جاءوا إلى جنوب أفريقيا 
يعرضون قمصانهم للبيع ثم عادوا إلى روما بالفانيلة 
الداخلية، خسر بطل العالم كل رصيده في هذه البطولة 
وجاء في املركز االخير في املجموعة السادسة بعد تعادلني 
مع پاراغواي ونيوزيلندا وخسارة من سلوڤاكيا، ومللم 
أفراده حاجياتهم ونفضوا الغبار عن مالبسهم وباتوا ليلة 
حزينة سيتذكرها العبو »اآلزوري« طويال، ولم تتخلص 
ايطاليا من عادة س���يئة حتى اآلن وهي عشقها للتعادل 
فليس مهما أن تفوز ولكن همها أال تخس���ر، تعادلت مع 
پاراغواي وينوزيلندا 1-1، ثم تفرغت للمهمة احلاسمة 
أمام س���لوڤاكيا وايضا كان التعادل يكفيها لو خسرت 
نيوزيلندا من پاراغواي لكنها خسرت ايضا وجاءت في 

املركز االخير للمجموعة.
مدرب االزرق اإليطالي مارتشيلو ليپي هو نفسه قائد 
اجناز مونديال 2006 في املانيا، وهو البطل العظيم في 
نظر وسائل اإلعالم واجلماهير فما الذي تغير اآلن، حتى 
تصفه الصحافة االيطالية والعبيه بأنهم اسوأ منتخب 
ايطال���ي في آخر 50 عاما؟ ما تغي���ر ان الالعبني كبروا 
4 س���نوات وأغلبهم تخطوا س���ن ال� 30 وفي مقدمتهم 
ڤابيو كاناڤارو، وجيانالوكا زامبروتا وجينارو غاتوزو 
واندريا بيرلو واحلارس املخضرم جيا نلوجي بوفون 
واألخير لم يش���ارك سوى ش���وط واحد أمام پاراغواي 
فلم تكن إصابته في ظهره وحده وإمنا في ظهر الفريق 
كامال، وأصبح بس���بب غيابه كالعجوز الذي يتكئ على 

عصا مهترئة.
األزرق اآلخر الذي دخل من الباب الواس���ع هو ممثل 
آس���يا اليابان بفضل فوزه الصريح على الدمنارك 1-3 
متأهال إل���ى الدور الثاني عن املجموعة اخلامس���ة بعد 
هولندا املتصدرة وس���يلتقي پاراغواي في الدور الثاني 
وفرصته قائمة لتتأهل إلى رب���ع النهائي، واليابانيون 
يلعبون كرة »نظيفة« جدا، متريراتهم سالكة، وأهدافهم 
المعة، ونادرا ما جتد يابانيا يلجأ للخش���ونة والضرب 
املتعم���د كما انهم ال يتحدثون م���ع بعضهم في امللعب، 
يتناقلون الكرة بصمت وبس���رعة شديدة، متسامحون 
مع اخلصم وال يعترضون على احلكم مهما كان قراره، 

الكرة عندهم »عمل« أوال ثم امتاع وإعجاب.
اليابان وكوريا اجلنوبية احسنتا في متثيل قارة آسيا 
فيما تفوقت منتخبات اميركا اجلنوبية على منتخبات 
أوروبا وأظهر املنتخب األميركي قدرات كبيرة وسيكون 
رقما صعبا في االدوار املقبلة ويا له من حظ سيئ الذي 
سيجمع املانيا مع اجنلترا غدا االحد ويقول قيصر الكرة 
األملانية فرانس بكنباور انه واثق من تخطي اإلجنليز.. 

»ال تعليق«.
ناصر العنزي


