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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الثالثاء 15  يونيو  2010  

 لوف: انتصارنا على أستراليا رائع.. وكلوزه ثاني »هدافي المانشافت«

أعرب م����درب منتخب املانيا 
يواكيم لوف عن ان فريقه حقق 
بداية رائعة بفوزه الساحق على 
استراليا 4-صفر، مشيرا الى انه 

راض متاما عن أداء فريقه.
 وقال لوف »أنا راض متاما عن 
أداء الفريق، لقد متيزنا بالسرعة 
في الربع األخير وكانت حتركاتنا 

سريعة«.

وكش����ف »اعتم����د الثالث����ي 
كلوزه ومولر وبودولسكي على 
التمريرات األرضية التي أزعجت 
مدافعي استراليا، ولو لعبنا كرات 
عرضية لوجدنا صعوبة كبيرة 
ألن العبي املنتخب املنافس طوال 

القامة«.
وأضاف »اليزال أمامنا الكثير 
من العمل خصوصا من ناحية 

تسريع االنتقال من الدفاع الى 
الهجوم«.

 أما هداف املنتخب ميروسالف 
كلوزه الذي س����جل هدفا رافعا 
رصيده ال����ى 11 هدفا في املركز 
الثان����ي ألفضل هداف����ي املانيا 
النهائيات متس����اويا مع  ف����ي 
يورغ����ن كلينس����مان ومتخلفا 
عن املدفعجي غيرد مولر بفارق 

ثالثة اهداف فقال »سارت األمور 
كما نشتهي متاما، لقد اكتسبنا 
االحترام ووجهنا رسالة شديدة 

اللهجة«.

كاهيل يبكي 

بكى تيم كاهيل مهاجم املنتخب 
األسترالي بحرقة بعد طرده أمام 

أملانيا.

وصرح كاهيل للصحافيني في 
مدينة ديربان اجلنوب أفريقية 
بع����د املباراة قائال: »رمبا تكون 
هذه واح����دة من أكثر اللحظات 
حزنا مبشواري الرياضي.. هذا 
األم����ر يثبت لكم كيف ميكن أن 
تبنى األحالم وتتحطم في ساعات 

قليلة من الزمن«.
املكس����يكي  احلك����م  وكان 

مارك����و أنطونيو رودريغيز قد 
أشهر البطاقة احلمراء مباشرة 
في وج����ه كاهيل ف����ي الدقيقة 
56، وتلقى كاهيل صدمة قوية 
من هذا القرار ألنه كان س����قط 
أرضا قب����ل أن يصطدم بالعب 
خط الوس����ط األملاني باستيان 

شڤاينشتايغر.
وأكد شڤاينش����تايغر نفسه 

حلكم املباراة أن كاهيل لم يكن 
يستحق الطرد ولكن احلكم لم 

يتراجع عن قراره.
وقال شڤاينشتايغر من جديد 
بعد املب����اراة موجها كالمه إلى 
كاهيل: »لم تكن اللعبة تستحق 
بطاقة حمراء على اإلطالق، وأنا 

آسف على ذلك«.
وأب����دى مهاج����م إيڤرت����ون 

اإلجنلي����زي تقدي����ره ملوق����ف 
شڤاينشتايغر رغم حزنه الشديد 

بسبب الطرد.
وقال الالعب األسترالي بعيون 
دامعة: »كان شعورا جيدا أن أسمع 
شڤاينشتايغر يقول ذلك.. ولكن 
هنا يكمن جمال كرة القدم، فأنت 
في يوم ما تكون البطل وفي اليوم 

التالي تصبح في القاع«

كاهيل يبكي بعد طرده وشڤاينشتايغر يواسيه ويعترف بعدم أحقيته للبطاقة الحمراء

االملاني ميروسالف كلوزه فرحا بهدفه واحتالله املركز الثاني لهدافي بالده

الساحات االملانية امتألت باملشجعني فرحة بالفوز على استراليا )أ.پ(مشجعة املانية فرحة باالنتصار احلكم املكسيكي ماركو رودريغيز حلظة طرد االسترالي تيم كاهيل 

)ا.پ( مدرب املانيا يواكيم لوف يصافح لوكاس بودولسكي بعد املباراة 

مان يونايتد يطارد باالك حمى كأس العالم تجتاح المشجعين األلمان
يتردد بشكل قوي أن مان يونايتد، وصيف 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، يتطلع إلى التعاقد 
مع النجم األملاني ميكايل باالك في صفقة انتقال 
حر، حسبما أكد وكيل أعمال الالعب، مشيرا إلى 
أن باالك يود على األرجح اللعب في أحد األندية 

املشاركة بدوري أبطال أوروبا.
ورجحت صحيفة »صنداي ميرور« أن يتركز 
اهتمام مان يونايتد على العبني مثل باالك في 

ظل القيود املالية احلالية.
ولم يجدد باالك )33 عاما( تعاقده مع فريق 
تشلسي، بطل الدوري اإلجنليزي، كما غاب الالعب 
عن كأس العالم بجنوب أفريقيا بسبب إصابته 
في الكاحل تعرض لها خالل مشاركته في نهائي 

كأس االحتاد اإلجنليزي الشهر املاضي.

وصرح وكي���ل أعمال ب���االك، مايكل بيكر، 
لصحيف���ة »هامبورغر مورجنبوس���ت«، بأن 
موكله يخطط للعب في أحد األندية األوروبية 

الكبرى.
ومن املتوقع أن تغلق هذه التصريحات الباب 
اللذين  أمام هامبورغ وفولفسبورغ األملانيني 
أعربا عن رغبتهما في ضم الالعب بجانب ناديه 

السابق باير ليفركوزن.
وهناك تكهنات بأن يصبح باالك هدفا لريال 
مدريد األسباني الذي يقوده مدربه البرتغالي 

السابق جوزيه مورينيو.
وأح�ض�����ر موري�ن�ي���و، أثن����اء تدري�ب�ه 
تش�لس�����ي، باالك من صفوف بايرن ميونيخ 

عام 2006. 

شهد س���تاد موسيس مابيدا الذي أقيمت عليه 
مباراة أملانيا وأستراليا حالة من احلماس منقطع 
النظير بني املشجعني األملان الذين سافروا إلى جنوب 

أفريقيا خصوصا لتشجيع منتخبهم.
وتصاعدت أجواء الفرحة بني املشجعني األملان مع 
كل هدف هزت به املاكينات األملانية شباك املنتخب 
األسترالي في أولى مباريات الفريقني باملجموعة 

الرابعة في الدور األول للبطولة.
ومبجرد أن انطلقت صافرة انتهاء املباراة، وصل 

املشجعون ألعلى درجات احلماس والفرحة.
ورص���دت صحيفة »بيلد« األملانية الواس���عة 
االنتشار في موقعها االلكتروني امس، ردود فعل 
100 من املشجعني األملان الذين حتملوا عناء رحلة 
طيران مدتها 16 س���اعة من أجل مساندة منتخب 

بالدهم. ونقلت الصحيفة عن بعض املش���جعني 
تأكيدهم أن التجربة كانت تس���تحق ألن األجواء 
كانت احتفالية حتى قبل انطالق املباراة. وقال أحد 
املشجعني إن العديد من مشجعي جنوب أفريقيا كانوا 
يلوحون بأعالم أملانيا بألوانها السوداء واحلمراء 

والذهبية وهم في طريقهم إلى الستاد.
وفي أملانيا س���ادت حالة من احلماس الشديد 
بني مشجعي كرة القدم الذين يأملون في معايشة 
»أسطورة صيفية« جديدة كتلك التي عاشوها قبل 
أربعة أعوام عندما استضافت بالدهم بطولة كأس 

العالم لكرة القدم عام 2006.
وتابع عش���رات آالف املشجعني في أملانيا أداء 
منتخب بالدهم الرائع، عبر شاشات العرض الضخمة 

التي مت وضعها خصوصا لهذا الهدف.

بودولسكي أفضل العب
فاز املهاجم األملاني لوكاس بودولسكي بجائزة رجل املباراة )أفضل 
العب( في املباراة. وافتتح بودولسكي التسجيل لفريقه بهدف رائع في 
الدقيقة الثامنة من املباراة كما قدم عرضا رائعا على س����تاد »موزيس 
مابيدا« مبدينة ديربان وصنع العديد من الفرص لزمالئه ولعب دورا كبيرا 

في الفوز الساحق للفريق قبل استبداله في الدقيقة 81 من اللقاء.

وفاة مشجع بسكتة قلبية
يبدو أن قلب مش����جع كرة قدم في جن����وب أفريقيا لم يتحمل حالة 
احلماس الش����ديد، فتوقف عن العمل حتى قبل أن يصل املش����جع إلى 
الستاد حلضور مباراة أملانيا وأستراليا. وكان املشجع )75 عاما( بصحبة 
مجموعة من أصدقائه في الطريق إلى ستاد موسيس مابيدا عندما سقط 

وسطهم بشكل مفاجئ.
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