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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الجمعة  25  يونيو  2010  

مايكل باالك يفكر في مستقبله الكروي

)أ.ف.پ( تييري هنري وزمالؤه العبو فرنسا حلظة وصولهم باريس 

)أ.ف.پ( الياباني اوكازاكي سجل الهدف الثالث في مرمى الدمنارك وفي االطار فرحة العبي هولندا بهدف هونتيالر في مرمى الكاميرون  السلوڤاكي فيتيك تألق أمام »اآلزوري« وسجل هدفني رائعني أطاحا بأحالم أبطال العالم وفي االطار عالمات احلزن والغضب على وجه العبي ايطاليا ياكوينتا وكوالياريال  )رويترز(

العالمة الكاملة لهولندا أمام الكاميرون.. واليابان قهرت الدنمارك.. وپاراغواي إلى الدور الثاني

فيتيك سلوڤاكيا »فتك« بأبطال العالم وجّرد »اآلزوري« من اللقب

في الدقيقتني األخيرتني من الوقت 
بدل الضائع اال ان الدفاع السلوڤاكي 

استمات في إبعاد جميع الكرات.

تأهل پاراغواي

كم����ا تأهلت الپاراغ����واي الى 
الرابعة في  للم����رة  الثاني  الدور 
تاريخه����ا بتعادلها مع نيوزيلندا 
0-0 ف����ي بولوكوان����ي. وجتنب 
الپاراغ����واي )املتصدر(  منتخب 
القوية  بالتالي مواجه����ة هولندا 
متصدرة املجموعة اخلامسة في 
الدور الثاني، حيث س����يقابل فيه 
اليابان او الدمنارك او الكاميرون. 
منتخب الپاراغواي كان تأهل الى 
الدور الثاني م����ن البطولة أعوام 
1986 و1998 و2002، لكنه فش����ل 
حتى اآلن في اجتي����از هذا الدور 
في املشاركات السبع السابقة في 
النهائيات. من جهته، أنهى منتخب 
نيوزيلندا مشاركته ب� 3 نقاط، إذ 
كانت تعادل مع سلوڤاكيا وايطاليا 

بنتيجة واحدة 1-1.

غونزالو هيغواين، قبل ان يضيف 
البديل كميل كوبونيك الثالث في 
الدقيقة 89، في حني سجلت ايطاليا 
هدفيها عبر انطونيو دي ناتالي 

)81( وفابيو كوالياريال )92(.
الدور االول  وأنهت سلوڤاكيا 
في املرك���ز الثاني برصيد 4 نقاط 
بفارق نقطة واحدة خلف الپاراغواي 
أمام  املتص���درة ونقطة واح���دة 
نيوزيلندا، مقابل نقطتني اليطاليا 
ايطاليا  الرابعة األخيرة. وحلقت 
الوصيفة  اللقب بفرنس���ا  حاملة 
التي ودعت بدورها من الدور األول 
بحلولها رابعة وأخيرة في املجموعة 
األولى برصيد نقطة واحدة خلف 
االوروغواي واملكس���يك وجنوب 
افريقيا. وهي املرة السادسة التي 
تودع فيه���ا ايطاليا النهائيات من 
الدور االول بعد أعوام 1950 عندما 
تنازلوا باكرا عن اللقب الذي توجوا 
به عام 1938، و1954 و1962 و1966 
و1974. وكررت سلوڤاكيا املصنفة 
34 عامليا والتي تشارك في العرس 

لدي ناتالي ف���وق العارضة )2(، 
وأخرى لفيتش���نزو ياكوينتا من 
داخل املنطقة بجوار القائم األيسر 
)4(. وجنحت سلوڤاكيا في افتتاح 
التسجيل عندما استغل يوراي كوكا 
كرة خاطئة من دي روسي ومررها 
املتوغل داخل املنطقة  الى فيتيك 
فسددها بيمناه زاحفة على ميني 

احلارس ماركيتي )25(.
ووجه فيتيك الضربة القاضية 
اليطاليا عندما اس����تغل متريرة 
عرضية من هامسيك فتابعها من 
مسافة قريبة داخل مرمى ماركيتي 
)73(. وقل����ص دي ناتالي الفارق 
عندما اس����تغل ك����رة مرتدة من 
احلارس موشا اثر تسديدة زاحفة 
لكوالياريال من داخل املنطقة )81(. 
ولم يستس����لم املنتخب االيطالي 
وتاب����ع هجمات����ه ال����ى ان جنح 
كوالياريال في تقليص الفارق من 
تسديدة ساقطة من خارج املنطقة 
عانقت ش����باك احلارس موش����ا 
)90+2(. ونزلت ايطاليا بكل ثقلها 

ودعت النهائيات، كما كانت حال 
الكاميرون في هذه املجموعة التي 
تصدرت هولندا. وتلتقي هولندا 
في الدور املقبل مع سلوڤاكيا ثانية 
املجموعة السادسة بينما تلتقي 

اليابان مع پاراغواي.

سقوط »اآلزوري«

وفي املجموعة السادسة فجرت 
سلوڤاكيا مفاجأة من العيار الثقيل 
عندما تغلب����ت على ايطاليا 2-3 
وجردتها من اللقب في طريقها الى 
التأهل الى الدور الثاني للمرة األولى 
في تاريخها وذلك في مش����اركتها 
النهائيات،  الرس����مية في  األولى 
أمس في جوهانسبورغ في اجلولة 

الثالثة األخيرة.
وتدين س����لوڤاكيا بإجنازها 
الى مهاجمها املخضرم  التاريخي 
روبرت فيتيك الذي سجل الهدفني 
في الدقيقتني 25 و73 رافعا رصيده 
ال����ى 3 أهداف في ص����دارة الئحة 
الهدافني الى جان����ب األرجنتيني 

وبلغاريا، وجمهورية ايرلندا التي 
وصلت الى ربع نهائي 1990، والقصة 
اخلرافية لكوريا الشمالية عام 1966 
عندم���ا هزمت ايطاليا وس���قطت 
بصعوبة أمام برتغال أوزيبيو 5-3. 
ولم يقدم املنتخب االيطالي ما يشفع 
له كبطل للعالم بل انه لم يخلق اي 
فرصة حقيقية للتسجيل في الشوط 
االول باستثناء تسديدتني في بداية 

املباراة دون خطورة.
وأجرى مدرب ايطاليا تبديلني 
على التشكيلة التي سقطت في فخ 
التعادل امام نيوزيلندا بإش���راكه 
جينارو غات���وزو وانطونيو دي 
ناتال���ي عل���ى حس���اب كالوديو 
ماركيزيو، فيما استمر غياب اندريا 
بيرلو بسبب االصابة قبل ان يضطر 
ليپي ال���ى الدفع به كورقة أخيرة 
في الشوط الثاني على الرغم من 
عدم اكتمال ش���فائه، فتحسن أداء 
االيطاليني نسبيا لكن دون جدوى. 
الى تهديد مرمى  ايطاليا  وبادرت 
سلوڤاكيا مبكرا من تسديدة قوية 

بالذات، والسنغال التي بلغت ربع 
نهائي 2002 عندم���ا تغلبت على 
فرنسا حاملة اللقب في الدور األول، 
ونيجيريا التي بلغت الدور الثاني 
عام 1994 متقدمة على األرجنتني 

العاملي للمرة األولى في تاريخها، 
جتارب أخرى سابقة للمشاركني 
اجلدد، على غ���رار أوكرانيا التي 
وصلت الى الدور ربع النهائي عام 
2006 قبل ان تخسر أمام ايطاليا 

حققت هولن����دا فوزها الثالث 
على التوال����ي عندما تغلبت على 
الكاميرون 2 � 1 مس����اء امس على 
ملعب »غري����ن بوينت« في كيب 
تاون في اجلولة الثالثة واألخيرة 

من املجموعة اخلامسة.
وسجل روبن فان بيرسي )36( 
ويان كالس هونتيالر )83( هدفي 
ايتو )65 من  هولندا، وصامويل 

ركلة جزاء( هدف الكاميرون.
وباتت هولن����دا ثاني منتخب 
يحق����ق 3 انتصارات متتالية بعد 
الثانية. األرجنتني في املجموعة 
وحافظ املنتخ����ب البرتقالي على 
س����جله خاليا من اخلس����ارة في 
مبارياته ال� 22 االخيرة )17 فوزا 
و5 تعادالت(. تأهلت اليابان الى 
الدور الثاني بعد فوزها 3 � 1 على 
الدمنارك في رستنبرغ.وس����جل 
كيسوكي هوندا )17( وياسوهيتو 
ايندو )30( وش����ينجي اوكازاكي 
)87( اهداف الياب����ان، ويون دال 
توماسون )81( هدف الدمنارك التي 

ساركوزي استقبل هنري بعد مهزلة »الديوك«باالك حائر بين ڤولفسبورغ وليڤركوزن

االتحاد اليوناني يأمل رحيل ريهاغل

باشلو تطالب باستقالة رئيس االتحاد الفرنسي

ميال: إيتو لم يفعل شيئًا للكاميرون اعلن االحت����اد اليوناني لكرة 
القدم أنه يأمل رحيل املدرب االملاني 
اوتو ريهاغل، لكنه اشار الى انه 
اثينا  الى  ينتظر عودة االخي����ر 
للتباحث ف����ي هذا املوضوع بعد 
خروج املنتخب من الدور االول.

وقال رئيس االحتاد اليوناني 
الى  ش����وفوكليس بيالفي����وس 
الصحافي����ني ل����دى عودت����ه من 
املونديال »سيكون االمر جيدا ان 

نفترق، لكن يجب انتظار عودة 
املدرب الى اثينا لبحث هذا االمر«. 
وبحسب بعض املواقع الرياضية 
اليونانية على شب��كة االنترنت، 
ابل����غ الالعبني بعد  فان ريهاغل 
اخلسارة امام االرجنتني أنه سيترك 
منصبه، ملمحة الى ان هذه اخلطوة 
كانت متوقعة بالنسبة الى املدرب 
االملاني )72 عاما(. وتولى ريهاغل 
مهمة االش����راف عل����ى املنتخب 

اليوناني في اغسطس 2001، وكانت 
مباراته االولى على رأس االدارة 
الفنية له كارثية بخسارة قاسية 
امام فنلندا في هلسنكي 1-5، لكن 
«كينغ اوتو« كما يحلو لليونانيني 
تسميته جنح في بناء منتخب جيد 
توج بطال ل����كأس اوروبا 2004، 
وش����ارك في كأس اوروبا 2008 
وتأهل ايضا الى مونديال جنوب 

افريقيا 2010.

أكدت وزيرة الرياضة الفرنسية 
روزلني باشلو ان استقالة جان بيار 
أسكاليت رئيس االحتاد الفرنسي 
لكرة القدم من منصبه أمر حتمي، 
وذلك في حديث م����ع اذاعة »آر.

تي.أل« الفرنسية أمس.
وقالت الوزيرة »لم أكن أمتنى 
رحيل جان بيار أسكاليت، لكنني 
أجد اآلن انه حتمي«، وكررت ان 
مسؤولية »الكارثة« التي عاناها 

منتخب فرنسا »تقع على الالعبني، 
املدرب واالحتاد«. وأضافت الوزيرة 
ان »الالعبني ال يجب أن ينالوا أي 
مكآفات، املدرب سيرحل ويبقى 
االحت����اد، الالعب األخير في هذه 
الكارثة«. واعتبرت ان احلكومة 
ال ميكنها طلب اس����تقالة رئيس 
االحتاد ألن »رئاسة االحتاد تعتمد 

على عملية دميوقراطية«.
وأشارت باشلو الى انها تخلت 

عن فكرة اجراء عملية حتقيق ألن 
»جلنة برملانية ستقوم مبعاجلة 
هذه املسألة. وقالت أجد من املنطقي 
أن يقوم ممثلو الشعب الفرنسي 
بهذا التحقيق«. وعن راتب املدرب 
املقبل لوران بالن )100 ألف يورو 
شهريا(، قالت باشلو »انه راتب 
يناس����ب ما يتوقعه لوران بالن، 
وأقل مما كان سيحصل عليه من 

أي فريق«.

انتقد النجم الكاميروني السابق روجيه ميال مجددا 
مواطنه صامويل إيتو مهاجم انتر ميالن االيطالي 
واملنتخب الكاميروني.ونقلت صحيفة »دي تلغراف« 
الهولندية امس، ع����ن ميال قوله »رمبا يحظى إيتو 
بس����معة رائعة، لكنه لم يفعل شيئا للمنتخب في 
كأس العالم احلالية«. وخاض املنتخب الكاميروني 

البطولة احلالية، وهو صاحب أفضل مركز في تصنيف 
»فيفا« من باقي املنتخبات األفريقية األخرى املشاركة، 
لكنه خرج رسميا من الدور األول بعد هزميتيه أمام 
اليابان 0 - 1 والدمنارك 1 - 2. وسجل إيتو الهدف 
الوحيد في املونديال حتى اآلن، لكنه لم ينقذ »أسود« 

الكاميرون من الهزمية أمام الدمنارك.

يبدو أن النجم االملاني املخضرم مايكل باالك 
يس���تعد للعودة إلى صفوف فريقه السابق باير 
ليڤركوزن، أو رمبا ڤولفس���بورغ  خالل املرحلة 
االنتقالية التي قد تش���هد رحيله من إجنلترا إلى 

أملانيا.
وذكرت مجلة »كيكر« االملانية امس أن رودي 
فولر مدير الكرة ف���ي ليڤركوزن التقى مع باالك 
في جزيرة سردينيا وأن ديتار هونيس مدير عام 

ڤولفسبورغ  كان موجودا أيضا في اجلزيرة.
ولم يجدد نادي تشلسي اإلجنليزي عقد باالك � 
33 عاما � الذي غاب عن املنتخب األملاني في كأس 

العالم بسبب اإلصابة.
وسادت تكهنات حول اهتمام محتمل من جانب 
أندية مثل مان يونايتد االجنليزي وريال مدريد 
االسباني، ولكن يبدو ان األمر يقتصر على العودة 
إلى »البوندسليغه« عبر ليڤركوزن أو ڤولفسبورغ، 

ف���ي الوقت الذي يظهر في���ه هامبورغ أيضا في 
الص���ورة. وأكد باالك أنه يرغ���ب في اتخاذ قرار 
بشأن مستقبله في غضون االسبوعني املقبلني، 
فيما أوضحت التقاري���ر أن ليڤركوزن يريد منه 
قرارا بحلول االثنني املقبل، حول ما إذا كان يقبل 
البقاء موسمني مع النادي مقابل 12 مليون يورو 

)14.7 مليون دوالر(.
وقال مايكل ش���اد املتحدث باسم شركة باير 
لصحيفة »اكسبريس« اليومية »عرضنا غير قابل 

للنقاش وميكن لباالك قبوله«.
ويبدو ان املفاجأة تتمثل في قيام ڤولفسبورغ 
بتقدمي عرض مالي أكبر وفقا ل� »كيكر«، وكذلك 
عقد ميتد ألكثر من عامني وفي أي من االختيارين،  
سيكون ممثال لش���ركة »فولكس واغن« الراعي 
الرس���مي للنادي أو يتولى منصبا في النادي إذا 

أراد االستمرار في كرة القدم بعد االعتزال.

استقبل الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
املهاجم الفرنسي املخضرم تييري هنري امس بعد 
األداء املخيب لآلمال الذي قدمه منتخب »الديوك« 
خالل نهائيات كأس العالم. ووفقا ملكتب ساركوزي، 
فإن املقابلة متت بناء على طلب هنري، بعد خروج 

»الديوك« من الدور االول.
وتزامن األداء املخزي للمنتخب الفرنسي مع 

حالة التمرد التي ضربت العبي الفريق ملدة يوم 
واحد بعد طرد املهاجم نيكوال أنيلكا عقب توجيهه 

إهانة للمدرب راميون دومينيك.
ووصل هنري وباقي رفاقه إلى مطار لو بورجيه 
امس، ومتت حتيتهم من قبل عدد من رجال األمن، 
ثم توجه هنري على الفور إلى قصر االليزيه في 

حافلة رسمية أرسلها القصر.

البابا يشجع »الماكينات«

وزير الدفاع األلماني شجع 
»المانشافت« بشكل مختلف

نسبة الحضور تقترب
من مليوني مشجع 

أصابت حمى كأس العالم معظم ش����عوب الكرة األرضية حتى البابا 
بنديكتوس السادس عش����ر والذي حرص على تشجيع منتخب بالده 
الوطن����ي األملاني في مباراته ضد غان����ا. ونقلت وكالة األنباء اإليطالية 
»آكي« عن أمني سر دولة الڤاتيكان تارشيزيو بيرتوني قوله إن »احلبر 
األعظم ش����اهد مباراة أملانيا وغانا عبر شاشة التلفزيون وكان بالطبع 
يشجع املنتخب األملاني«. وأضاف ان البابا يبدي اهتماما كبيرا بنهائيات 
كأس العالم. يذكر ان البابا أملاني األصل ولد في 16 ابريل عام 1927 في 

بلدة ماركتل األملانية بالقرب من احلدود مع النمسا.

توجهت أنظار عش����اق كرة القدم ف����ي أملانيا أمس األول إلى جنوب 
أفريقيا ملتابعة املباراة احلاس����مة أمام غانا والتي أعطتهم بطاقة الدور 
الثان����ي، ويفضل البعض متابعة املباراة مس����ترخيا على األريكة أمام 
التلفزيون في املنزل، فيما مييل البعض ملتابعتها أمام شاشات العرض 
الضخمة املخصصة لهذا الغرض، ولكن وزير الدفاع كارل تيودور تسو 

غوتنبرغ تابع املباراة املهمة في أجواء مختلفة متاما.
وكان الوزير قد غادر أملانيا متوجها إلى القارة الس����مراء في رحلة 
عمل ث����م توقف في جيبوتي حيث جتمع مع 120 من اجلنود األملان في 

عنبر سفينة حربية ملتابعة املباراة املهمة.
وقبل أن يخوض املنتخب األملاني أولى مبارياته في البطولة، قامت 

طائرة فرنسية بإنزال بطاقة جهاز االستقبال إلى منت السفينة. 
ورغم كل هذه املغامرة إال أن االرسال لم يكن مثاليا وهو أمر اضطر 
اجلنود إلى حتمله. ومبجرد أن س����جل مس����عود أوزيل الهدف الوحيد 
في املباراة في الدقيقة ال� 60، حتول العنبر إلى ما يش����به الستاد حيث 
بدأ الوزير األملاني في التصفيق والتهليل. وش����عر غوتنبرغ واجلنود 
األملان براحة ش����ديدة بعد املباراة ألنها ضمنت تأهلهم للدور الثاني في 
البطولة. وبالرغم م����ن أن الوزير تكهن بفوز أملانيا ب� 3 أهداف نظيفة 
إال أنه شعر بالسعادة بالهدف الوحيد للمباراة. وحتدث غوتنبرغ بعد 
املباراة بلهجة اخلبير حيث قال إنه يتعني االهتمام بشكل أكبر بالدفاع 

في مباراة أملانيا املقبلة أمام املنتخب االجنليزي. 

أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« امس أن عدد املشجعني الذين 
حضروا مباريات كأس العالم س����يتخطون حاجز املليوني مشاهد بعد 

مباراة نيوزيلندا مع پاراغواي في بولوكواني.
ووفر »فيفا« ألف تذكرة إضافية للمباراة التي ستجمع بني املنتخبني 
األملاني واإلجنليزي يوم األحد املقبل في بلومفونتني في الدور الثاني.

وم����ن املتوقع أن يتم بيع التذاكر الت����ي مت إرجاعها على الفور عبر 
املوقع االلكتروني ل� »فيفا« أو عن طريق مركز االتصاالت، حيث ان األلف 
تذكرة اخلاصة مبباراة األرجنتني واملكسيك في الدور نفسه بيعت في 
غضون 15 دقيقة من طرحها للبيع. وسيكون أمام مشجعي أميركا مهمة 
أسهل للحصول على التذاكر للمباراة التي ستقام أمام غانا يوم السبت 

املقبل في راستنبرغ، حيث مت إعادة 6 آالف تذكرة.

إيطاليا ثالث بطل يخرج من الدور األول
باتت ايطاليا ثالث منتخب بطل قبل 4 سنوات يخرج من الدور 
األول لنهائيات كأس العالم، اثر خس��ارته امس امام س��لوڤاكيا. 
وأصبح��ت ايطاليا ثاني منتخ��ب من العيار الثقيل يفش��ل في 
تخطي حاجز الدور االول بعد نظيره الفرنسي. واحتل املنتخب 
االيطال��ي املركز األخير برصي��د نقطتني فق��ط وكان املنتخب 
البرازيل��ي اول بط��ل يخرج م��ن الدور االول وذل��ك عام 1966 
في اجنلترا عندما خس��ر ام��ام البرتغال واملجر 1-3 وفوزه على 
بلغاريا 2-0، بعد ان توج في النس��خة الس��ابقة في تشيلي. أما 
الثاني فكان الفرنس��ي عام 2002 في كوري��ا اجلنوبية واليابان 
عندما خس��ر مباراتني امام السنغال 0-1 والدمنارك 0-2 وتعادل 
في واحدة س��لبا مع االوروغواي من دون ان ينجح في تسجيل 
اي هدف. وكان املنتخب االيطالي ميني النفس في ان يصبح اول 

منتخب يحتفظ باللقب كما البرازيل عامي 1958 و1962.


