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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الثالثاء 29  يونيو  2010  

لوف يشيد بالتزام الالعبين بالخطة بحذافيرها.. وكلوزه وبودولسكي ومولر فخورون بتألق »المانشافت«

كابيللو: عدم احتساب هدف المبارد الصحيح كان نقطة تحول
بذلن����ا جهودا كبيرة، وأثبتنا قدرتن����ا على ان نقدم كرة قدم 
جميلة.  اآلن كل شيء يج���وز ع����لى الرغم من ان الطريق 
صعب ج����دا أمامنا. ال فرق من س����نواجه في الدور املقبل، 
يججب علينا ان نهزمهم جميعا«. أما لوكاس بودولس����كي 
صاحب الهدف الثاني فقال »يج����ب ان نحافظ على هدوئنا 
بعد هذا الفوز. لقد استحقننا الفوز، ضد استراليا سجلنا 
4 أهداف ولعبنا بطريقة جيدة ثم خس����رنا مباشرة بعدها 

ضد صربيا. يتعني علينا ان نحافظ على تركيزنا«.

منتخب أملانيا ميروس����اڤ كلوزه فأعرب عن س����عادته ألن 
فريقه بقوله »كنا قتاليني منذ الدقيقة االولى، خافا للمباراة 
ضد غانا )فازت بها املانيا 1-0(. لقد اس����تحققنا الفوز بهذه 
املباراة عن ج����دارة«. واضاف »قلنا دائما ان هدفنا هو بلوغ 
الدور نصف النهائي على األقل، هذا ما نريد ان نحققه«. وتابع 
»قلت دائما اننا منلك منتخبا يجيد الهجوم والدفاع، وفي هذه 

املباراة دهشت من مستوانا«.
وقال توماس مولر صاحب هدفني في مرمى اجنلترا »لقد 

خيبة األمل واحلسرة على وجوه جون تيري وستيڤن جيرارد وواين روني وجوكول وسعادة أملانية بالتأهل لربع النهائي            )أ.ف.پ(

جيرارد: ألمانيا تستحق الفوز

أقسى خسارة إلنجلترا في كأس العالم

رفض قائد منتخب اجنلترا س��تيڤن جي��رارد اعتبار 
اله��دف الصحيح الذي رفضه احلكم لفريقه عذرا للعرض 
السيئ الذي قدمه األسود الثالثة ضد أملانيا، مشيرا الى ان 
أملانيا استحقت الفوز. وقال جيرارد »منتخب أملانيا رائع، 
لقد اس��تحق الفوز«. واضاف »اعتقد أن الهدف امللغى كان 
له تأثير، لكننا ال نس��تطيع ان نأخ��ذه كعذر«. وتابع »لقد 
خرجنا ويجب علينا ان نفكر ما هي األمور التي لم تسر كما 

توقعنا، الى أسباب عدم ذهابنا بعيدا في البطولة. هناك خطأ 
جماعي وقد تلقينا الهزمية على يد منتخب جيد«. وكشف 
»كانوا أكثر فاعلية أم��ام املرمى، وارتكبوا أخطاء اقل منا، 
ولهذا السبب جعلونا ندفع الثمن«. واضاف »هناك قرارات 
كان لها تأثير، الهدف الذي الغي عندما كنا متخلفني 2-1. هذا 
الهدف كان في غاية األهمية لنا لو احتسب. في تلك اللحظة 

كان املنتخب األملاني يعاني وكنا ال نزال في املباراة«. 

مني املنتخب االجنليزي بأقس��ى خسارة له في تاريخ 
مشاركاته في نهائيات كأس العالم عندما سقط أمام نظيره 
األملاني 1 � 4. وكانت اقسى خسارة سابقة للمنتخب االجنليزي 

س��قوطه امام االوروغواي 2-4 في ربع نهائي كأس العالم 
عام 1954 في سويس��را، تليها اخلسارة امام البرازيل 3-1 

في ربع نهائي عام 1962 في تشيلي.

مدرب ألمانيا يواكيم لوف تفوق
 على كابيللو وقاد الماكينات لفرم »األسود الثالثة« 

واإلطاحة بهم من ثمن النهائي

اإليطالي فابيو 
كابيللو فشل في 
قيادة اإلنجليز 
للفوز وتلقى 
خسارة مذلة 
وودع البطولة 

مبكراً

اعتبر مدرب منتخب 
اجنلترا االيطالي فابيو 
كابيللو ان عدم احتساب 
حكم املباراة للهدف الصحيح 
الذي س����جله فرانك المبارد 
املباراة  التحول في  كان نقطة 
التي انتهت بفوز أملانيا الساحق 
على اجنلترا 1 � 4 وبلوغها الدور 
ربع النهائي. وقال كابيللو »حادثة 
المبارد كان����ت األبرز في املباراة. لقد 
ارتكب احلكم احد اكب����ر األخطاء، لكن 
أملانيا متلك منتخبا رائعا، لقد جنحوا في 
تطبيق الهجمات املرتدة السريعة بنجاح«. 
وتابع »هذه هي كرة القدم، أشياء بسيطة تفعل 

الفارق«.
ورفض كابيللو احلديث عن مستقبله مع الفريق 
بعد الهزمية الثقيلة أمام نظيره األملاني. وقال إنه يريد أوال 
مناقش����ة هذا األمر مع سير ديف ريتشاردز رئيس اللجنة 

الدولية ومسؤولي االحتاد اإلجنليزي قبل اتخاذ القرار. 
وأضاف »أريد التحدث إلى الرئيس لتحديد مستقبلي.. 
ال أعرف ما إذا كان����ت لديه الثقة بي أم ال«. ومدد كابيللو 
مؤخرا عقده مع املنتخ����ب اإلجنليزي ملا بعد نهاية كأس 
األمم األوروبية املقبلة )يورو 2012( ولكنه س����يجتمع مع 
ريتش����اردز بعد عودة الفريق إلى إجنلترا. وقال كابيللو 
»سأحتدث معه لدى عودتي إلى إجنلترا.. لدي الوقت قبل 

اتخاذ القرار«.
في املقابل قال مدرب أملانيا يواكيم لوف »بني الش����وطني 
قلت لاعبني انه يتعني علينا ان نسجل هدفا ثالثا، كنا ندرك 
جيدا اننا نستطيع ان نحسم املباراة باالعتماد على الهجمات 
املرتدة، لق����د نفذ الاعبون اخلط����ة بحذافيرها«. أما مهاجم 


