
التحكيم كان »الشماعة« 
التي عّلق عليها األستراليون 

إخفاقهم )أ.پ(

االسباني داڤيد ڤيا 
في طريقه لتخطي رقم

 راوول )أ.ف.پ(

32
من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االثنين 28  يونيو  2010  

هيتسفيلد: امتالك دفاع جيد ليس كافيًا ونحتاج إلى مهاجمين
لم يخف االملاني أومتار هيتسفيلد 
املدير الفني للمنتخب السويسري خيبة 
أمله على خروج فريقه من الدور األول، 
ولكنه أكد أن مستقبل أكثر اشراقا قد 

يكون في انتظار الفريق.
وأوضح هيتسفيلد في أعقاب اخلروج 
من املونديال بعد التعادل السلبي مع 
هندوراس في بلومفونتني »لدينا تطور 
رائع فى صفوف الناشئني واثق من أننا 

سنخطو لألمام«.
ويعد املنتخب السويسري واحدا 
من أكث���ر الفرق الش���ابة في جنوب 
افريقي���ا حي���ث يبلغ متوس���ط عمر 
الالعبني 26 عاما، وحقق الفريق بداية 
خارج التوقعات في مستهل مشواره 
في املونديال، عبر الفوز على اسبانيا 

.0-1
ولك���ن الهزمية أمام تش���يلي ومن 
التعادل احملبط مع هندوراس  بعدها 
إلى دياره  الفريق السويس���ري  أعاد 

سريعا.
وق���ال هيتس���فيلد »نحت���اج إلى 
مهاجمني«، في إشارة إلى عجز مهاجمي 

سويسرا في إيجاد الطريق نحو شباك 
حارس هندوراس نويل فاياداريس، في 
املباراة التي كانت حتتاج فيها سويسرا 
للفوز بفارق هدفني على األقل من أجل 

التأهل إلى الدور الثاني.
وأوضح »امت���الك دفاع جيد ليس 
كافي���ا، وفي الوقت ال���ذي لعبنا فيه 
بش���كل جيد للغاية دفاعيا فشلنا في 

الهجوم«.
وفي 3 مباريات س���جلت سويسرا 
هدفا وحيدا عبر العب خط الوس���ط 
جيلسون فرنانديز، خالل الفوز املفاجئ 
على اس���بانيا. ولكن العقم التهديفي 
استمر طويال مع الفريق السويسري 

قبل الوصول إلى جنوب أفريقيا.
وسجلت سويسرا في آخر 8 مباريات 
لها 3 أه���داف فقط، ولم يأت أي منهم 
عن طريق املهاجمني، وجاء اس���تبعاد 
املهاجم ألكسندر فراي، الهداف التاريخي 
لسويسرا، من التشكيل األساسي ملباراة 
هندوراس، من قبل هيتسفيلد السباب 

بدنية.
وغاب فراي )31 عاما( الذي سجل 40 

هدفا للمنتخب السويسري، عن املباراة 
أمام اسبانيا بسبب اإلصابة في الكاحل 
وشارك من على مقاعد البدالء في آخر 

20 دقيقة من مباراة هندوراس.
وأكد فراي أنه ال يعتزم اعتزال اللعب 
الدولي، في املقابل ف���إن املباراة أمام 
هندوراس ف���ي بلومفونتني تعد على 
األرجح األخيرة في املس���يرة الدولية 
للمهاجم اآلخر باليس���ي نكوفو )35 

عاما(
وتأمل سويس���را أن ينف���ذ ايرين 
ديرديوك )22 عاما( وعده، بعد اإلشادة 
التي تلقاها في أول موسم له مع باير 

ليڤركوزن األملاني.
وأكد هيتس���فيلد أنه »غير سعيد« 
بالطريقة التي أدى بها مهاجموه، في 
إشارة فسرها الكثير من النقاد بأنها 

موجهة لديرديوك.
واتهم ديرديوك بتقدمي أداء مماثل 
ملطربي األوبرا وه���و ما أثار حفيظة 
زمالئه من الالعبني، وأشاد هيتسفيلد 
بالعب خط الوس���ط املهاجم شيردان 
شاكيري، الذي شارك كبديل في مباراة 

هندوراس، ووصفه بأنه معجزة حقيقية. 
وولد شاكيري )18 عاما( الذي يعد أحد 
الناشئني في بازل،  منتجات قطاعات 
في كوس���وڤو، وهاجر وهو طفل إلى 

سويسرا بسبب احلرب في البلقان.
وجاء اهتمام السويسريني ببرامج 
كرة القدم للناشئني لتعطي نتائج مبشرة 
وميكنها أن متد املنتخب بالالعبني الذين 

يأملهم هيتسفيلد.
العام املاضي فازت سويسرا  وفي 
بلقب كأس العالم للشباب حتت 17 عاما، 
بتغلبها على الدولة املضيفة نيجيريا 
في النهائي، وتصدر املهاجم السويسري 
هارسي س���يفيروفيتش قائمة هدافي 

البطولة برصيد 5 أهداف.
ويلعب سيفيروفيتش، الذي ولد في 
سويسرا من أبوين بوسنيني، حاليا في 
صفوف فيورنتينا اإليطالي، ويتوقع 

له الكثيرون مستقبال مشرقا.
ولكن لسوء حظ سويسرا أكد املهاجم 
الشاب في مقابالت صحافية أنه رمبا 
ينفذ وصية والديه ويلعب باسم منتخب 

البوسنة والهرسك.

ڤيا يقترب من تحطيم رقم راوول
ِ  عادل كيويل: التحكيم منحاز وغير

مدرب سويسرا األملاني أومتار هيتسفيلد أدى ما عليه في املونديال             )أ.ف.پ(

مازال ديڤيد ڤيا في ال� 28 
من عمره، لكنه تربع على 
قائمة أبرز هدافي املنتخب 
االسباني في بطوالت كأس 
العالم على م���دار التاريخ 
بهدفه الذي سجله في شباك 
منتخب تشيلي في اجلولة 
الثالثة من املجموعة الثامنة 

في الدور األول. 
والهدف هو الثالث لڤيا 
ليقتس���م ص���دارة هدافي 
املوندي���ال حت���ى اآلن مع 
غونزال���و  األرجنتين���ي 
هيغواين والسلوڤاكي روبرت 
ڤيتيك واالوروغوياني لويس 

سورايز والغاني اسامواه 
جيان.

وسجل ڤيا 3 أهداف أخرى 
ملنتخب بالده في مونديال 
2006 بأملانيا، رافعا رصيده 
في بطوالت كأس العالم حتى 
اآلن الى 6 أهداف بفارق هدف 
واح���د أمام كل من إمييليو 
بوتراغينيو وفرناندو هييرو 
وفرنان���دو موريانتي���س 

وراوول غجونزاليز.
وقال ڤيا، الذي انتقل من 
إلى برشلونة هذا  ڤالنسيا 
الصيف مقاب���ل 40 مليون 
ي���ورو )49 مليون دوالر(: 

»كان يج���ب أال نعاني بهذا 
القدر في مبارياتنا الثالث، 
ولكنن���ا فزن���ا بص���دارة 
املجموعة في النهاية، املعاناة 
جتعل الفوز أفضل مذاقا«.

وس���جل ڤي���ا 41 هدفا 
للمنتخب االسباني في 61 
مب���اراة دولية ليقترب من 
الرقم القياسي لعدد األهداف 
التي س���جلها أي العب في 
املباريات الدولية مع املنتخب 
والذي يستحوذ عليه راوول 
مهاجم ريال مدريد برصيد 
44 هدف���ا ف���ي 102 مباراة 

دولية.

اعتبر مهاجم أس���تراليا 
التحكيم  ان  هاري كيوي���ل 
الدولي منحاز ضد املنتخبات 
القليلة الشهرة، وانه يتعني 
الدولي لكرة  على االحت���اد 
القدم »فيفا« القيام بش���يء 

ما حيال هذا األمر.
ورأى كيويل بعد خروج 
ال���دور األول  ب���الده م���ن 
للمونديال، انه لم يتم التعامل 

مع بالده بعدل.
وقال كيوي���ل في مقابلة 
صحافية ان أستراليا دفعت 
ثمن 6 قرارات خاطئة في 7 
مباريات لها في كأس العالم، 
بدأت بخطأ على احلارس مارك 
شفارتسر في مونديال 2006 
أمام اليابان نتج عنه هدف 

في مرمى بالده.

وأضاف كيويل الذي نال 
بطاق���ة حمراء ف���ي مباراة 
غانا ف���ي الدور االول: »ماذا 
يفعل االحتاد الدولي عندما 
تتعرض ف���رق مثلنا للظلم 
هكذا والفرق األكبر ال تواجه 

قرارات مشابهة؟«.
وأضاف كيويل: »قالوا لنا 
ان نقدم لعبا نظيفا وهذا ما 
قمنا به. ال أملك ش���يئا ضد 
الكب���رى، لكن  املنتخب���ات 
يسمح لهم القيام بذلك بسبب 

أسمائهم«.
ودافع كيويل )31 عاما( 
الهولندي بيم  امل���درب  عن 
فيربي���ك بع���د ان خرجت 
بعض األصوات التي حملته 
مسؤولية اخلروح من الدور 
االول، خصوصا اخلس���ارة 

االولى أم���ام أملانيا )4-0(، 
انه »ل���و متكنت  واعتب���ر 
اس���تراليا م���ن التأهل الى 
املدرب  الثاني العتبر  الدور 

الهولندي بطال قوميا«.
لكن كيويل قال ان فيربيك 
لم يقدر مزاج األس���تراليني 
أرادوا اعتماد خطة  الذي���ن 
هجومية أمام أملانيا: »ال نتأقلم 
مع اللع���ب الدفاعي، نخرج 
ونحاول التفوق على خصمنا، 
وه���ذا ما جن���ح فيه غوس 
)هيدينك(. كان يتركنا نطلق 
العنان جلموحنا الهجومي. ال 
أقول ان بيم منعنا من القيام 
بذلك، لكن أحيانا انت بحاجة 
للمخاطرة«. وختم قائال انه 
يأمل متثيل بالده في كأس 

العالم 2014.

»فيفا« يناقش مصير »جابوالني«
أعل���ن االحتاد الدول���ي لكرة القدم )فيفا( أنه س���يناقش مصير 
»جابوالني« الكرة الرسمية لكأس العالم، املثير للجدل، مع املدربني 

وقائدي املنتخبات، عقب انتهاء املونديال.
وقال س���كرتير عام »فيفا« جيروم فالكه في مؤمتر صحافي في 
جوهانسبرغ »لسنا صما، فيفا ليست مبعزل عما قيل حول الكرة«. 
وأضاف »هناك لوائ���ح للوزن واحلجم، ولكن الكرة يجب أن تكون 
مثالية«، وأكد كثير من الالعب���ني أن الكرة خفيفة للغاية وال ميكن 
التنبؤ باجتاهاته���ا في الهواء، وتتعرض ك���رات كأس العالم التي 
تصنعها شركة »أديدا«« األملانية منذ العام 1970، النتقادات معتادة 

خالل بطوالت كأس العالم التي جرت في األعوام األخيرة.

استقبال حافل لسلوڤينيا
لقي املنتخب الس���لوڤيني، الذي خرج من الدور األول، استقباال 
حافال لدى عودته إلى بالده، واحتش���د أكثر من ألفي مشجع هتفوا 
للمنتخ���ب في مطار ليوبليانا، كما احتش���د 10 أالف آخرين لتحية 
الفريق في وسط املدينة، ورفع املشجعون شعارات ورسائل حتمل 

كلمات اإلشادة، مثل »أنتم أبطالنا«.
وقال املهاجم ميليفوي نوڤاكوڤيتش »كنا نعلم أن بالدنا تساندنا، 

ولكنني لم أتوقع حقا مثل هذا االستقبال«.

ڤييرا يعتزل اللعب دوليًا
أعلن باتريك ڤييرا القائد الس���ابق ملنتخب فرنسا انه »لن يكون 
منطقيا« حمله ألوان منتخب بالده مجددا بحال اس���تدعائه من قبل 
املدرب اجلديد لوران بالن، ما يعني ان مسيرته الدولية قد انتهت.

آلبيول ينضم للمصابين في »الماتادور«
تعرض مدافع املنتخب االسباني راوول البيول الصابة في ساقه 
اليمنى ونقل الى احد مستش���فيات بوتشفس���تروم )وسط جنوب 

افريقيا( حيث خضع لفحص مقطعي.
واصيب مدافع ريال مدريد خالل التمارين بعد احتكاك مع زميله 
فرناندو لورنتي حسبما ذكر متحدث باسم االحتاد االسباني، مضيفا 
»يبدو ان االصابة اق���ل خطورة مما كنا نتوقع«، دون ان يعطي اي 
تفاصي���ل اضافية حول االصابة او املدة التي س���يغيب فيها املدافع 

البالغ من العمر 24 عاما عن املالعب.

452 فحصًا للمنشطات
اكد رئيس اللجنة الطبية في االحتاد الدولي لكرة القدم البروفيسور 
يي���ري دفوراك ان���ه مت اجراء 452 فحصا للمنش���طات قبل وخالل 

النهائيات ولم تكشف عن اي حالة ايجابية.
وق���ال دفوراك »قمنا حتى اآلن ب� 256 فحصا قبل البطولة و196 
فحصا منذ بدايته���ا اي 452 فحصا في املجموع«، مضيفا ان جميع 

النتائج »التي توصلنا إليها حتى اآلن سلبية«.

اإلمارات تطلب سعدان
اك���د مدرب املنتخب اجلزائري لكرة القدم رابح س���عدان اهتمام 
االحتاد اإلماراتي بخدماته لإلش���راف عل���ى منتخب بالده. واوضح 
سعدان في تصريحات صحافية عقب وصوله الى اجلزائر العاصمة 
قادما من جنوب افريقيا أن لديه عروضا لإلش���راف على منتخبات 

أخرى، ولكنه لم يتخذ أي قرار وال يفكر في دراستها حاليا. 


