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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

السبت  3  يوليو  2010  

الطواحين »طحنوا« البن.. وقلبوا الطاولة على نجوم »السيليساو« ومنعوا »السامبا« من الرقص

هولندا أطاحت بالبرازيل واستحقت التأهل إلى نصف النهائي

األملاني سامي خضيرة

)رويترز( احلكم الياباني يويتشي نيشيمورا يشهر البطاقة احلمراء في وجه البرازيلي فيليبو ميلو  )أ.ف.پ( مدافع البرازيل فيليبو ميلو أحرز هدف هولندا األول باخلطأ في مرماه وفي االطار فرحة اجلماهير الهولندية وأحزان البرازيليني 

»فيفا« يمهل نيجيريا يومين للتراجع
عن قرار إيقاف منتخب »النسور الممتازة«

قادة المنتخبات
يناهضون التمييز العنصري 

أمهل االحت����اد الدولي لكرة الق����دم )فيفا( 
السلطات النيجيرية يومني فقط للتراجع عن 
قرار حرمان منتخب نيجيريا من املشاركة في 

اي مسابقة ملدة عامني حتت طائلة االيقاف.
وق����ال امني عام »فيفا« جي����روم فالكه في 
تصريح اذاعي »من الواضح انهم ذهبوا بعيدا، 
ففي حال لم تتراجع احلكومة النيجيرية عن 
قرارها فاننا سنوقف عضوية نيجيريا، والقرار 

سيتخذ في غضون 48 ساعة«.
ويجري فالكه محادثات مع العضو النيجيري 

في اللجنة التنفيذية ل� »فيفا«.
وصرح املتحدث باسم الرئيس النيجيري 
اميا نيبورو »امر الرئيس غودالك جوناثان بعدم 
مشاركة املنتخب في اي مسابقة ملدة عامني من 

اجل وضع االمور في نصابها«.
واوضح فالكه »كنا حازمني مع فرنسا، فلماذا 
لن نكون كذلك مع نيجيريا؟«، في اشارة الى 
حتذير »فيفا« للحكومة الفرنس����ية من مغبة 
التدخل السياسي في شؤون االحتاد الفرنسي 
بعد عاصفة مش����اركة املنتخ����ب في مونديال 

جنوب افريقيا.
وعلى صعي����د متصل، ش����كلت احلكومة 
النيجيرية جلنة مؤقتة إلعادة تنظيم كرة القدم 
في البالد في أعقاب القرار املتعلق بانس����حاب 
جميع املنتخبات الوطنية من احملافل الدولية. 
وذكر بيان للحكومة النيجيرية أن السكرتير 
العام السابق لالحتاد النيجيري مامود قديري 
س����يترأس اللجنة اجلديدة، التي تضم أيضا 

الالعبني الدوليني السابقني اوغوستني اوكوشا 
وسامسون سياسيا.

الى ذلك، قال مصدر رئاس����ي في نيجيريا 
إن البالد لن تتراجع عن قرارها مبنع منتخبها 
من املش����اركة ف����ي املنافس����ات الدولية خالل 
العامني املقبلني رغم تهديدات االحتاد الدولي. 
وأضاف املصدر »لن يتراجع الرئيس عن القرار 
ألن����ه األفضل من أجل تطوير ك����رة القدم في 

نيجيريا«.
وأضاف »فكر الرئيس ومعاونوه مليا في 
عواقب هذا القرار وتوصل اليه من أجل صالح 
األمة. نحتاح إلعادة هيكلة وتنظيم كرة القدم 
عندنا من أج����ل حتقيق نتائج فعالة وجديرة 

بالثناء«.

أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
أن قادة املنتخبات الثمانية التي تأهلت 
إلى الدور ربع النهائي سيتلون بيانات 
تدين كل أشكال التمييز العنصري قبل 
الفرق  املباريات. وسيحتش����د العب����و 
واحلكام إلى جانب الفتة حتمل رس����الة 
»قل ال للعنصرية« قبل بدء كل مباراة.

وقال رئيس فيفا السويسري جوزيف 
بالتر »أصوات الالعبني تس����اعدنا على 
إبراز هذه الرسالة والدعوة إلى التضامن 
واالحترام واللعب النظيف، وهي القيم 

األساسية للعبتنا«.
العنصرية صدى  وحتمل مكافح����ة 
خ����اص في جنوب أفريقي����ا، التي مرت 
بعقود من التميي����ز العنصري في ظل 

نظام الفصل العنصري. 
وقال الوزير اجلنوب أفريقي توكيو 
سيكسويل، وهو عضو بلجنة فيفا للعب 
النظيف واملسؤولية االجتماعية »هذه 
البطولة جمعت ش����عب جنوب أفريقيا 
معا للبناء على اإلرث الذي أراد )الرئيس 
السابق( نيلسون مانديال أن يرسيه في 
هذا البلد.. ورغم أن هذا املشروع ال ميكن 
أن يحل املش����كلة بنفسه، إال أنه يحمل 
رسالة واضحة لعدم التسامح مع التمييز 

العنصري من أي نوع«. 
وقال مس����ؤولو فيفا إنهم لم يتلقوا 
أي بالغات بالتمييز العنصري من قبل 
املش����جعني أو الالعبني خ����الل البطولة 

احلالية.

 االتحاد اإلنجليزي يحتفظ بكابيللو
أعل����ن االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم امس انه أبقى 
االيطال����ي فابيو كابيللو مدرب����ا ملنتخبه رغم النتائج 
املتواضع����ة واخلروج املبك����ر من ال����دور الثاني في 

املونديال.
وقال االحتاد في بيان »االحتاد يؤكد ان فابيو كابيللو 
س����يبقى مدربا ملنتخب اجنلترا. هذا القرار اتخذ بعد 
اجتم����اع اللجنة القيادية لن����ادي اجنلترا )التي تضم 
السير ديف ريتشارد واليكس هورن والسير تريفور 
بروكينغ وادريان بفينغتون( وموافقة اللجنة القيادية 
ف����ي االحتاد االجنليزي«. وقال رئي����س نادي اجنلترا 
ريتشاردز »أصبنا بخيبة أمل كبيرة من جراء نتائجنا 
في افريقي����ا اجلنوبية، ونعتقد بأنه من املهم ان نأخذ 
وقتنا لدراسة الوضع بترٍو بعد العودة الى اجنلترا. بعد 
تفحص شامل لنتائجنا، وصلنا الى قناعة ان كابيللو 

هو أفضل رجل في هذا املنصب«.
من جانبه، اكد كابيللو عزمه على قيادة اجنلترا الى 
الف����وز، وقال »اني مصمم اكثر من أي وقت مضى على 

حتقيق النجاح مع منتخب إجنلترا«.

غروس: يؤلمني
رحيل خضيرة وتاسكي

في الوقت الذي يس���تعد فيه املدير الفني لفريق ش���توتغارت 
األملاني كريستيان غروس لبيع العب خط الوسط األملاني سامي 

خضيرة، تنتابه مشاعر متباينة بهذا الشأن.
وقال غروس في حوارات صحافية ان العب خط الوسط خضيرة 
واملدافع سيردار تاسكي، الذي يشارك أيضا في كأس العالم، رمبا 
يرحالن عن صفوف الفريق ف���ي الصيف. ويرتبط خضيرة )23 
عاما(، الذي شارك في التشكيل األساسي للمنتخب األملاني في جميع 
املباريات األربع التي خاضها املانشافت في املونديال، بعقد حتى 
عام 2011 وهو ما يعني أن النادي سيحصل على مبلغ مالي مقابل 
بيعه في الوقت احلالي. كما يرتبط تاسكي بعقد حتى عام 2014. 
ورغم ان غروس سيشعر باألسف لعملية البيع، ستتاح لديه 

األموال للتعاقد مع مهاجمني جدد من خالل بيع العبني آخرين.
وقال غروس لصحيفة »شتوتغارتر تسايتونغ«: »في الوقت 
احلالي ميكننا ش���راء العبني جدد عند احلصول على مقابل مادي 
للتنازل عن خدماته. وسيكون شيئا مؤملا إذا رحل سامي خضيرة 

في العام املقبل بدون مقابل«.
وأبلغ خضيرة نادي ش���توتغارت بأنه سيلعب ضمن صفوف 
الفريق في املوسم املقبل ولكن غروس على قناعة بأن الرغبة في 
شراء الالعب من قبل أندية كبيرة في إجنلترا وإسبانيا، ستزداد 
بش���كل أكبر »إذا لعب ثالثمباريات جيدة أخرى في كأس العالم«، 

وفقا ملا ذكرته صحيفة »شتوتغارتر ناخريشنت«.
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مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي

الرقم القياسي في عدد االلقاب 
في املونديال )5( في طريقه الى 
حجز بطاقته الى دور االربعة 
عندما تقدم بهدف روبينيو في 
الش���وط االول وسنحت امامه 

فرص عدة لتعزيز الغلة لكنه 
فشل في ترجمتها فدفع الثمن 
في الشوط الثاني امام االصرار 
الكبير للمنتخب البرتقالي في 
العودة في نتيجة املباراة حيث 

كرة بينية من فيليبيو ميلو من 
منتصف امللعب فتابعها بيمناه 
من حافة املنطقة داخل مرمى 
احلارس مارتن ستيكيلينبرغ 
)10( مس���جال هدفه الثاني في 
البطولة.وجنحت هولندا في 
ادراك التعادل عندما مرر سنايدر 
كرة عرضية من اجلهة اليسرى 
اخطأ احلارس جوليو سيزار في 
ابعادها بعد مضايقة من زميله 
ميلو الذي تابعها برأسه داخل 
املرم���ى )53(.وتقدمت هولندا 
للم���رة االولى من ركلة ركنية 
حرة لعبها روبن باجتاه كاوت 
الذي هيأها لسنايدر فتابعها من 
مسافة قريبة داخل املرمى )68(. 
وهو الهدف الثالث لسنايدر في 
البطولة. وتلقت البرازيل ضربة 
موجعة بطرد ميلو اثر اعتدائه 

على روبن بدون كرة )73(.

جوهانس���بورغ. ويقام الدور 
املقبل  الثالثاء  النهائي  نصف 

في كيب تاون.
وحافظ���ت هولن���دا على 
س���جلها اخلالي م���ن الهزائم 
للمباراة الرابعة والعشرين على 
التوالي )رقم قياسي محلي(، 
بدأتها بالفوز على مقدونيا في 
10 س���بتمبر 2008، علما بان 
الى 6  هزميتها االخيرة تعود 
سبتمبر 2008 عندما خسرت 
امام استراليا 1-2، وقد حقق 
رجال املدرب بيرت فان مارفييك 
19 فوزا في هذه السلسلة مقابل 
5 تعادالت. وعوضت هولندا 
خيبة امل مشاركتها في مونديال 
الدموية مع  2006 ومواجهتها 
البرتغال، واخفاق كأس اوروبا 

.2008
وكان املنتخب البرازيلي حامل 

روبيني����و، لكن����ه الغي بداعي 
التسلل قبل ان ينجح في املرة 
الثاني����ة وبع����د دقيقتني فقط 
من هز الش����باك مستغال سوء 
متركز املدافعني الهولنديني.وكان 
بإمكان البرازيل تعزيز الغلة في 
اكثر من محاولة فيما حصلت 
هولندا على فرصتني فقط دون 
ان تتمكن م����ن ادراك التعادل.

واندفعت هولندا بقوة في الشوط 
الثاني واستغلت توتر اعصاب 
البرازيليني القتناص هدفني مع 
بطاقة حمراء وجنحت في احلفاظ 

على تقدمها حتى النهاية.
التقدم  ومن���ح روبيني���و 
للبرازي���ل عندم���ا تلقى كرة 
م���ن داني���ال الفي���ش بيد ان 
احلك���م الغاه بداعي التس���لل 
)8(. وجن���ح روبينيو في هز 
الشباك بعد دقيقتني مستغال 

بركالت الترجيح بعد تعادلهما 
الوقت���ني االصل���ي  ف���ي   1-1
واالضافي، وردت الصاع صاعني 
للبرازيل التي اخرجتها من ربع 
نهائي موندي���ال 1994 عندما 
فاز »سيليس���او« ايضا 2-3 
في طريقه للفوز باللقب على 

حساب ايطاليا.
وهو الفوز الثاني لهولندا على 
البرازيل في العرس العاملي بعد 
االول في الدور الثاني ملونديال 
1974، كم���ا انه الفوز اخلامس 
على التوالي للمنتخب الهولندي 
في البطولة، وبات الطريق ممهدا 
امامه بشكل كبير نحو املباراة 
النهائية الثالثة في تاريخه بعد 
عامي 1974 و1978، الن خصمه 
في ال���دور املقبل االوروغواي 
او غانا اللتان تلتقيان مس���اء 
على ملعب »سوكر سيتي« في 

جنح في مس���عاه وعقد مهمة 
»سيليساو« بعد طرد فيليبو 
ميل���و في الدقيقة 68 حيث لم 
ينفع ضغط رج���ال كارلوس 
املبكر  دونغا لتفادي اخلروج 
النس���خة االخيرة  على غرار 
في املانيا عندما ودع املنتخب 
البرازيلي من الدور ربع النهائي 
على يد فرنسا 0-1. وهي املرة 
الرابعة التي تفشل فيها البرازيل 
في بلوغ دور االربعة بعد اعوام 

1954و1986 و2006.
وشهدت بداية املباراة صراعا 
قويا بني العبي املنتخبني وكثرت 
التدخ����الت القوية من الطرفني 
فغابت احملاوالت الهجومية على 
الرغم من االندف����اع الهولندي 
نحو الهجوم، لكن البرازيليني 
كانوا اخطر في الهجمات املرتدة 
فافتتحوا التسجيل مبكرا عبر 

الدور نصف  بلغت هولندا 
النهائي للم���رة االولى منذ 12 
عاما عندما قلبت تخلفها امام 
البرازيل الى فوز 2-1 أمس على 
ملعب »نيسلون مانديال باي« 
في بورت اليزابيث ضمن الدور 

ربع النهائي.
الى  وتدين هولندا بفوزها 
العب وسط انتر ميالن االيطالي 
ويسلي سنايدر الذي كان وراء 
الهدفني: االول عندما مرر كرة 
عرضية تابعه���ا فيليبو ميلو 
باخلطأ في مرماه )53(، والثاني 
من كرة رأسية من مسافة قريبة 
البرازيل  )68(، بعدما كان���ت 
سباقة الى التهديف عبر روبينيو 

في الدقيقة العاشرة.
وثأرت هولندا خلس���ارتها 
امام البرازيل في دور االربعة 
ملونديال 1998 عندما س���قطت 


