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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

السبت 10 يوليو 2010

النهائية  املب���اراة  قبل يوم من 
ل���كأس العالم، منح رئيس االحتاد 
الدولي للعبة )فيفا( السويس���ري 
جوزيف بالتر شهادة جناح رائعة 
وإشادة بالغة بالبطولة والتنظيم.

وصرح بالتر في مؤمتر صحافي 
عقد في جوهانسبورغ، بعد اجتماعه 
مبسؤولي اللجنة املنظمة للبطولة، 
قائال »لم نصل بعد إلى النهاية ولكن 
ميكنكم رؤية رئيس راض«. وأضاف 
»أفريقيا ميكنها أن تفتخر بتنظيم 
كأس العالم ه���ذه. جنوب أفريقيا 
ميكنه���ا أن تفتخر بش���كل أكبر«. 
ولعب بالتر دورا بارزا في منح حق 
استضافة البطولة للقارة األفريقية 
للمرة األولى في التاريخ. بينما اعتبر 
رئيس االحتاد االفريقي، الكاميروني 
عيسى حياتو، ان النتائج املتواضعة 
للمنتخبات االفريقية »ليست نهاية 
العالم«. وأشاد بالتر بالعمل اجليد 
والكبير الذي قام به كل من حياتو 
ورئي���س اللجنة احمللي���ة املنظمة 
ايرف���ن خوزا ومدير ه���ذه اللجنة 

داني جوردان«.
 وعبر بالتر عن ارتياحه »للعب 
الالعبن ولقلة  النظيف من جانب 
االصابات«، وقال »اني أهنئ الالعبن 
واملدربن اذ تشير االحصائيات الى 
عدد قليل من االصابات، واألهم تدني 

البطاقات الصفراء واحلمراء،  عدد 
ما يعن���ي ان الالعب���ن يحترمون 
خصومهم«. من جانبه، أسف حياتو 
التي حققتها  »للنتائج املتواضعة 
املنتخبات االفريقية في هذا املونديال 

باستثناء غانا«، لكنه اعتبر »انها 
ليست نهاية العالم«.

 واضاف »نتمنى ان تظهر )هذه 
املنتخبات( جانبا اكبر من 

االحترافي���ة. هذا كل ما 
نستطيع قوله«.

وق���ال بالتر إن 
النهائية  املب���اراة 
الت���ي س���تجمع 
غدا بن منتخبي 
أسبانيا وهولندا 

ستسفر عن بطل 
جديد يت���وج للمرة 

األولى في التاريخ وهو سبب 
آخر لالحتفال.ولم يسبق ألي من 

املنتخبن األسباني والهولندي أن 
توج باللقب على مدار مشاركاتهما 
السابقة في املونديال. كما بالغ بالتر 
بشكل مثير للجدل في اإلشادة باللعب 
النظيف لدى الالعبن بينما ش���كك 
كثير من املعلقن في مستوى السلوك 

الرياضي بالبطولة.
الواضحة على  وم���ن األمثل���ة 
غياب السلوك الرياضي في مواقف 

عديدة ما فعله لويس سواريز مهاجم 
أوروغواي في الثواني األخيرة من 
الوق���ت اإلضافي ملب���اراة منتخب 
بالده أمام غانا ف���ي دور الثمانية 
للبطولة حي���ث منع هدفا أكيدا 
للمنتخ���ب الغاني وأبعد الكرة 
بيده من فوق خط املرمى.ورغم 
طرد الالعب واحتساب ضربة 
جزاء للمنتخب الغاني، خرج 
املنتخب الغاني من البطولة 
صف���ر اليدي���ن بضربات 
الترجيح ليحرم سواريز 
النجوم السوداء وأفريقيا 
كلها م���ن بلوغ املربع 
الذهب���ي للمونديال 
للمرة األولى في 
التاريخ. ولكن 
ريز  سوا
ل���م 

يقدم أي اعتذار عل���ى فعلته التي 
تتسم باخلداع. كما اعترف حارس 
املرمى األملاني مانويل نيور بأنه أبعد 
تسديدة اإلجنليزي فرانك المبارد 
بعدما جت���اوزت خط املرمى خالل 
مباراة الفريقن في دور الستة عشر 
للبطولة وذلك ليخدع احلكم ويحرم 
املنتخب اإلجنليزي من هدف صحيح.
ولم يحتسب احلكم األوروجوياني 
اللقاء  أدار  الذي  خورخي الريوندا 
هذا الهدف وأشار باستمرار اللعب.

وقال بالتر إن اإلحصائيات تش���ير 
إل���ى أن البطولة ش���هدت عددا أقل 
من اإلصابات عم���ا كانت عليه في 
البطوالت املاضية وهو دليل على 
اللعب النظيف.وأوضح »هذا يعني 
أن الالعبن يتعاملون باحترام في 

مواجهة منافسيهم«.
ومن جانب آخر ق���ال بالتر إن 
مناقشة استخدام التكنولوجيا في 
كرة القدم س���تتأجل حتى خريف 
هذا العام.وقال بالتر إن مجلس 
الدولي  إدارة االحت���اد 

لكرة القدم )إفاب( املس���ؤول عن 
القضية  هذه األمور سيناقش 

في أكتوبر املقبل وليس في 
وقت الحق من الشهر اجلاري 
يوليو مثلما كان مخططا. 
وحرص »فيفا« على تهدئة 
الوضع فيما يتعلق بهذه 
القضية في املاضي. ولكن 
الهزيل للحكام في  األداء 
العال���م دفع بالتر  كأس 

إلى إعادة فتح النقاش بهذا 
الش���أن في األسبوع املاضي 

بسبب تزايد الضغوط.
واعتذر بالت���ر لكل من 
إجنلترا واملكس���يك ولكنه 
قال أيض���ا إن التكنولوجيا 
قد تستخدم فقط لتوضيح 

اخلاصة  املواقف 
املرمى  بخ���ط 
ولي���س ف���ي 
مواقف تتعلق 

بالتسلل.

بالتر: باستطاعة أفريقيا أن تفخر بنجاح المونديال 
..ويساند طلب جنوب أفريقيا أكد تأجيل مناقشة استخدام التكنولوجيا إلى أكتوبر المقبل

الستضافة األولمبياد
أب���دى جوزيف بالتر دعمه لطل���ب جنوب أفريقيا 
الس���تضافة دورة األلعاب األوملبية عام 2020. 
وكان رئي���س جنوب أفريقيا جاكوب زوما 
قد أملح إلى أن ب���الده رمبا تتقدم بطلب 
استضافة األوملبياد بعد استضافتها 
الناجحة ألول بطولة كأس عالم تقام 
في القارة األفريقية. ولم يسبق 
ألي دولة أفريقية اس���تضافة 

دورة األلعاب األوملبية.
وقال بالتر »إذا متكنت 
دول���ة من تنظي���م كأس 
العالم، فإنها تس���تطيع 
أيضا تنظي���م األلعاب 
األوملبية التي يقام أغلبها 

في مدينة واحدة. 

أعل���ن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( انه كلف احلكم 
االجنلي���زي هاوارد وي���ب ادارة املب���اراة النهائية غدا بن 
منتخبي هولندا واس���بانيا على استاد »سوكر سيتي« في 

جوهانسبورغ.
 ويعتبر ويب )39 عاما( املتحدر من منطقة 
يوركشير شمال شرق إجنلترا ويعمل شرطيا، 
أحد أفضل احلكام في أوروبا، وقد اختير لقيادة 
املباراة النهائية في دوري ابطال اوروبا بن 
انتر ميالن االيطالي وبايرن ميونيخ االملاني 
)2-0( ف���ي 22 مايو املاضي. وادار ويب 
احلليق الرأس في مونديال 2010 مباراتن 
في الدور االول فازت في االولى سويسرا 
على اسبانيا )1-0( وفي الثانية سلوڤاكيا 

على ايطاليا )2-3(. 
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وقدم )فيفا( هدية للحكم االجنليزي 
إدارة  مبناس���بة عيد ميالده بإسناد 
املباراة النهائية له.ويحتفل ويب بعيد 

ميالده التاس���ع والثالثن يوم األربعاء املقبل. ووقع 
اختيار الفيفا على ويب من بن جميع احلكام العشرة 
الباقن في املونديال. ويعاونه في إدارة املباراة احلكمان 
دارين كان ومايك موالركي. وقال ويب بعد قيادته في 
األسبوع املاضي ملباراة املنتخبن البرازيلي وتشيلي 
والتي شهدت فوز البرازيل 3-0 في دور الستة عشر 
للبطولة:«)إدارة املباراة النهائية( هي الهدف األسمى 
ألي شخص على مس���توى التحكيم العاملي«.ويأمل 
املنتخب األسباني في أال يكون تعين ويب إلدارة هذه 
املباراة فأال سيئا للفريق حيث سبق أن أدار املباراة 
األول���ى للفريق في البطول���ة احلالية وانتهت بفوز 
سويسرا 1-0. وأدار ويب مباراة املنتخبن اإليطالي 
والسلوفاكي في الدور األول للبطولة والتي مني فيها 
املنتخب اإليطالي حامل اللقب بالهزمية ليخرج مبكرا 
من البطولة.وجلأ مشجعو پولندا إلى تشويه صورة 
هذا احلكم بعدما منح ضربة جزاء للمنتخب النمساوي 
في الوقت بدل الضائع من مباريات الفريقن في يورو 
2008 ولكن ويب أكد أنه اتخذ القرار الصائب كما حظي 

مبساندة تامة من االحتاد األوروبي للعبة )يويفا(. الحكم اإلنجليزي هاوارد ويب 
تألق في المونديال

رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
السويسري جوزيف بالتر يشيد بنجاح 
جنوب أفريقيا في استضافة المونديال 
)أ.ف.پ(

بالتر ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما يتفقدان المالعب

الحكم االنجليزي ويب يدير النهائي 


