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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االربعاء 30  يونيو  2010  

مدرب هولندا بيرت ڤان مارڤييك أشاد بتألق ڤان بيرسي وباقي الالعبني

ڤان بيرسي مستاء الستبداله
 والمدرب  ينفي وجود مشكلة بينهما

بدا الهولندي روبن ڤان بيرسي مستاء من قرار مدرب منتخب 
بالده بيرت ڤان مارڤييك باستبداله في الدقيقة 80 من املباراة 
امام سلوڤاكيا. وقال ڤان بيرسي »نعم كنت مستاء خلروجي، 
ألنن���ي في هذه الدقائق األخيرة من املباراة بدأت احصل على 
مساحات أكثر فأكثر، وكنت أرغب حقا في استغاللها«. وأضاف 
مهاجم ارسنال االجنليزي الذي لم يظهر حتى اآلن مبستواه 
املعهود واكتفى بتس���جيل هدف واحد فق���ط في 4 مباريات 
حتى اآلن: »األهم ه���و التأهل ولكني كنت آمل حقا في الفوز 
بنتيج���ة كبيرة«. في املقابل، اكد ڤان مارڤييك انه ال وجود ال 
مش���كلة مع ڤان بيرسي، وقال »كان يريد روبن إنهاء املباراة. 
كان مستاء وهذا امر طبيعي. ليست هناك أي مشكلة«. وتابع 
مارڤييك الذي توجه اليه فان بيرس���ي بنظرة غاضبة قبل ان 
يتبادال احلديث في دكة البدالء: »في هذه اللحظة من املباراة، 
كن���ت بحاجة الى العبن حيوي���ن ملواصلة الضغط على 
السلوفاكين«، مشيرا الى ان استبدال فان بيرسي بكالس 
يان هونتيالر لم يكن بس���بب فشله في هز الشباك. وقال 
»كان فان بيرس���ي وراء الهدف األول الذي سجله روبن 

ولكن ال أحد يتحدث عن ذلك«.

ڤان در ڤارت سيكون جاهزًا في ربع النهائي
أكد العب وسط ريال مدريد االسباني ومنتخب 
هولن���دا رافايل ڤان در ڤارت انه س���يكون جاهزا 
خلوض الدور ربع النهائ���ي. وغاب ڤان در ڤارت 
ع���ن مباراة منتخب بالده أمام س���لوڤاكيا )2 � 1( 
اليوم في الدور ثمن النهائي بس���بب آالم في ربلة 

ساقه اليسرى.
وقال ڤان در ڤارت »عانيت من تشنجات عضلية. 

شعرت بآالم كثيرة. لكن األمور كانت أحسن بكثير 
اآلن«.

واضاف »كان بإمكاني الركض بس���رعة مجددا 
دون اي مشكلة لكن كان من األفضل عدم املجازفة 
بإشراكي. اجلمعة سأكون جاهزا للعب«. وتخوض 
هولن���دا الدور ربع النهائي يوم اجلمعة املقبل في 

بورت اليزابيث امام البرازيل.

ڤايس: نحن فخورون جدًا.. وهولندا 
كانت األفضل وأشكر جنوب أفريقيا

اآلن. أردنا فعال ان نحق���ق نتيجة مختلفة، ان نواصل 
املشوار. اظهر العبونا انهم ميلكون الشجاعة، خصوصا 

ضد ايطاليا وهولندا ايضا«.
وتابع »أريد ان اشكر جنوب افريقيا على كأس العالم 
هذه. نحن فخورون جدا. الفريق الذي تغلب علينا كان 
أفضل منا. كنا متحضرين لروبن لكنه مذهل متاما. لهذا 
السبب هو يلعب مع بايرن ميونيخ. عندما رأيت تشكيلة 
هولندا فعلمت ان فريقهم س���يكون أقوى بنسبة %50 
بوجوده. ال ميكن للمدرب ان يكون سعيدا عندما يخسر 
خصوصا ان فريقه حصل عل���ى الفرص. عندما كانت 
النتيجة 0 � 1 قلت لالعبن بان ش���يئا لم يحسم. احلكم 
يتحمل ايضا مس���ؤولية هذه النتيجة. كانوا )احلكام( 
جيدين في دور املجموع���ات لكن منذ انطالق مباريات 
اإلقصاء املباشر بدأوا يشعرون باملزيد من الضغط. اليوم 
اخطأوا ألنهم بشر وانا احترم ذلك، لكن يجب استخدام 

التكنولوجيا ملساعدتهم«.

كان قد أطاح بإيطاليا حامل���ة اللقب ليتأهل الى الدور 
الثاني في مشاركته األولى، فقال »أريد ان أهنئ خصمنا. 
حصلنا على بعض الفرص للتسجيل وسمحت لنا ركلة 
اجلزاء في النهاية بتقليص الفارق. في الدقائق األخيرة، 
أردت ان امنح الفرصة لالعبن الذين لم يشاركوا حتى 

أكد جناح هولندا ارين روبن انه يشعر 
بس���عادة عارمة ألنه س���جل هدفا حاسما 
ملنتخب بالده أمام سلوڤاكيا امام ناظري 
والديه وزوجته الذين كانوا حاضرين في 
مدرجات »موزيس مابهيدا ستاديوم« في 
دوربن من اجل مشاهدة املنتخب البرتقالي 
يحجز معقده في ربع نهائي املونديال. ويدين 
املنتخب البرتقالي بفوزه الى روبن الذي حقق 
عودة موفقة الى التشكيلة األساسية بعد تعافيه 
من اإلصابة بتسجيله الهدف األول في الدقيقة 18، 
قبل ان يضيف ويسلي سنايدر الثاني في الدقيقة 
84، ليضعا بالدهما في ربع النهائي للمرة األولى منذ 
مونديال 1998، حن حلت رابعة، واخلامسة في تاريخها 
من اصل تسع مش���اركات. وقال جناح بايرن ميونيخ 
االملاني: »كانت املباراة صعبة لكننا لم نقدم أداء مثاليا. 
لم نصل بعد ال���ى خوض املباراة املثالية. كنا متراخن 
بعض الشيء لكننا جنحنا في التأهل. وبالنسبة لي، كان 
من الرائع ان أسجل أمام ناظري والدي وزوجتي الذين 
كانوا في املدرجات. كنت في وضع جيد ولم اشعر بأي 
شيء )جراء اإلصابة(. اخلصم املقبل قد يكون البرازيل 
لكن يجب علينا االنتظار ال احد يدري ما ميكن ان يحصل 
في كرة القدم. يجب ان يلعبوا مباراتهم امام تشيلي«.

اما املدرب بيرت ڤان مارڤييك فقال بدوره: »قدمنا أداء 
جيدا في نصف الس���اعة األول من املباراة. الهدف الذي 
سجله روبن كان رائعا بالنسبة لهذا الالعب عندما نعلم 
اجلهد الذي بذله من اجل العودة من اصابته. كان بإمكاننا 
ان نتقدم 2 � 0، رمبا 3 � 0، بشكل سريع. لكن عوضا عن 
ذلك، بقين���ا لفترة طويلة في دائرة التهديد من احتمال 
عودة السلوفاكين. حلسن احلظ، قام )احلارس( مارتن 
س���تكيلينبورغ بتدخلن حاسمن. حارسنا كان رائعا. 
اما بالنسبة للمستقبل؟ انا سعيد لكنني هادئ... نحن 
في كأس العالم، وان نتأهل الى ربع النهائي بعد اربعة 

انتصارات متتالية، هو مدعاة للشعور بالسعادة«.
اما فالدميير ڤايس، مدرب املنتخب السلوفاكي الذي 

طواحني هولندا فازوا بصعوبة على محاربي سلوڤاكيا في مباراة قوية               )أ.ف.پ(

روبن: 
كان من 

الرائع أن 
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ناظري والدي 
وزوجتي

نجم هولندا اريين روبن 
عاد من اإلصابة وتألق 

أمام سلوڤاكيا وسجل 
هدفا رائعا

مدرب سلوڤاكيا 
فالديمير ڤايس فخور 

بمنتخب بالده رغم 
الهزيمة


