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مدرب أملانيا يواكيم لوف يصافح ميكايل باالك لدى وصوله مقر بعثة »املانشافت«             )أ.ف.پ(

أملانيا  توقع قائ����د منتخ����ب 
الس����ابق ميكايل باالك فوز بالده 
عل����ى األرجنتني 3-1، وقال باالك 
)33 عام����ا( الذي حرمته االصابة 
في كاحله االمين من املشاركة في 
املونديال ف����ي تصريح لصحيفة 
»بيلد« احمللية »ليس لدي نصائح 
أوجهها للمنتخب، فكل شيء يسير 
جي����دا، وما حققه الالعبون حتى 

االن يعتبر رائعا«.
العائد  النج����م االملاني  وتابع 
من تشلسي االجنليزي الى فريقه 
السابق باير ليڤركوزن «في ظل 
هذه الظ����روف لدينا فرصنا ضد 
االرجنتني واتوق����ع الفوز عليها 
3-1«، ووصل ب����االك الى جنوب 
افريقيا لدعم املنتخب في مباراته 

مع االرجنتني.
من جهته اعتبر مدرب االرجنتني 
دييغو مارادونا ان تصريحات العبي 
املنتخب االملاني دليل على »توتر 
اعصابهم«، ورد عليه املدير العام 
اوليڤر بيرهوف والقائد فيليب الم 
بأن »االملان ليسوا كذلك، هناك توتر 
وهذا امر طبيعي الننا سنخوض 
ربع النهائي امام منتخب مرشح 
للفوز باللقب. يجب ان نحافظ على 
تركيزنا وبرودة اعصابنا طيلة 90 
دقيقة الننا نعرف االرجنتينيني 
جيدا، ال يرضون اال بالفوز، ونتمنى 
ان تتغير االمور هنا وان يقبلوا 
باخلس����ارة«. ويق����ول مارادونا 
»ترغبون معرفة فيما افكر فيه؟ 
انني امتنى ارتداء القميص الوطني 
وخوض هذه املباراة. انها مباراة 
ال يجب الغياب عنها على الرغم 
من انها ليست كاملباراة النهائية 
لعام 1986. منتخب املانيا متماسك 
جدا وأقوى بكثير من املكس����يك. 

لكننا منلك االسلحة الكافية للفوز 
عليه«. من جهت����ه، اعتبر مدرب 
املانيا يواكي����م لوف ان املنتخب 
االرجنتيني مرشح للفوز، لكنه 
اشار الى ان البيسيليستي »عرضة 
للخط����ر«، وقال »ه����ذا املنتخب 
األرجنتيني له الكثير والكثير من 
الصفات. انه أحد أكبر املرشحني 
في هذه البطولة ان لم يكن املرشح 

األول«.
وأضاف »لديهم خبرة كبيرة 
والكثير من املواهب الفردية الرائعة 
خصوصا في خط الهجوم حيث 

ال يج����ب التركيز عل����ى ليونيل 
ميسي فقط«. بدوره اعترف مهاجم 
املنتخب االملاني ميروسالف كلوزه 
عشية املواجهة، بأنه يرصد الرقم 
القياسي في عدد االهداف في االدوار 
النهائية املسجل باسم البرازيلي 

رونالدو.
وكان مهاج����م بايرن ميونيخ 
كلوزه الذي س����يخوض مباراته 
الدولية ال� 100، سجل هدفه الثاني 
في النسخة احلالية والثاني عشر 
العرس  في تاريخ مشاركاته في 
التس����جيل  افتتح  العاملي عندما 

ملنتخب بالده في مرمى اجنلترا 
الثاني، رافعا  ال����دور  )4-1( في 
رصيده الى 50 هدف����ا دوليا في 
املركز الثال����ث على الئحة افضل 
الهدافني في تاريخ املانشافت. وقال 
كلوزه في تصريح ملجلة »بيلد« 
الرياضية: »هدفي الرئيس����ي هو 
اللعب ف����ي نهائيات كأس أوروبا 
2012«، مضيف����ا »لق����د ولدت في 
پولندا، ولدي أقارب هناك وأحب 
هذا البلد وهذا الش����عب«، وتابع 
»س����يكون األمر رائعا أن أخوض 
بطولة كبيرة هناك مرة أخرى«.

مارادونا يتمنى خوض المباراة كالعب.. ولوف لعدم التركيز على ميسي

 باالك يتوقع الفوز على األرجنتين 1-3
 انسداد أنف ميسي 

اعلن اجله���از الفني للمنتخب االرجنتين���ي ان جنمه ليونيل 
ميسي لم يتدرب بسبب نزلة برد لن تؤثر على مشاركته، واوضح 
املصدر ان ميس���ي يعاني من انسداد في األنف ومتت اراحته على 
س���بيل االحتياط، مضيفا ان جنم برشلونة االسباني قام بحصة 
للياقة البدنية داخل صالة في حني تدرب زمالؤه على ملعب جامعة 
بريتوريا. وأكد االحتاد االرجنتيني ان ميسي سيكون قادرا على 
اللعب اساسيا امام املانيا، دون ان يعلق على شائعات مفادها ان 

املهاجم يعاني من احلمى ايضا.

جماهير األرجنتين واثقة من التأهل
يث����ق 75% من جماهير األرجنتني في ق����درة املنتخب على التأهل 
إلى املباراة النهائية. وأوضحت نتائج استطالع للرأي نشرته جامعة 
»تريس دي فبريرو« أن 67%من األرجنتينيني يرون أن فريقهم قادر 
على رفع كأس العالم، بينما تعتقد نسبة 10% فحسب أنه لن يتجاوز 

مباراة دور الثمانية التي جتمعه بنظيره األملاني. 
من جانب آخر، أوضح االس����تطالع أن نس����بة 80% من اجلماهير 
راضي����ة عن العمل الذي يقوم به مارادونا، كما تختار النس����بة ذاتها 
الالع����ب كارلوس تيفيز كأفضل العب����ي الفريق في البطولة، متفوقا 
على النجم ليونيل ميسي الذي حصل على نسبة 18% من األصوات.
ويكشف االستطالع أن 94% من مواطني البالد يتابعون ما يحدث في 
جنوب أفريقيا، وأكد 72%منهم أنهم يتابعون بشغف أو باهتمام كبير 

سير األمور في املونديال.

ڤولفسپورغ يضم فريدريش
أعلن نادي ڤولفسپورغ تعاقده مع املدافع الدولي آرنيه فريدريش 

من صفوف هرتا برلني الذي هبط لدوري الدرجة الثانية.
وس���يوقع فريدريش عقدا ميتد لثالثة أعوام مع ڤولفسپورغ 
مبجرد عودته من املش���اركة في مونديال جنوب أفريقيا، وتقدر 

صفقة االنتقال مبليوني يورو )2.47 مليون دوالر(.
وقال ديتار هونيس مدير نادي ڤولفسپورغ »إننا سعداء ألن 

آرنيه اختارنا وألننا أنهينا الصفقة«.

حارس مرمى المانيا 
مانويل نوير سيواجه إعصارا هجوميا أرجنتينيا )أ.پ(

لو بكى مارادونا اليوم..
أبكى دييغو مارادونا األملان في نهائي مونديال املكس�يك 1986 وأبكوه 
في نهائي مونديال ايطاليا 1990 فمن سيبكي اآلخر اليوم؟ في املرة االولى قاد 
االسطورة فريقه لفوز ال ينسى، وتقدمت وقتها االرجنتني بهدفني سجلهما لويس 
براون وخورخي ڤالدانو ثم أدركت أملانيا التعادل في آخر 12 دقيقة بواسطة كارل 
هاينز رومينغيه ورودي ڤولر، وتالعب مارادونا بالعبي األملان قبل ان يهيئ انفرادا 
على طبق من ذهب لزميله خورخي بورتش�اغا ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 
86، ومازال مشهد املدافع األملاني الضخم هانز بيتر بريغل وهو يحاول اللحاق 

باالرجنتيني بورتشاغا عالقا في اذهان املتابعني القدامى.
في املرة الثانية بكى مارادونا امام شاشات التلفزيون وذرف الدموع بحسرة 
وابكى معه املاليني من عش�اقه، لم يبك النه اضاع ركلة جزاء لكنه ش�عور بان 
احلكم املكسيكي ادغاردو كوموسال سرق الكأس منهم وقدمها الى األملان، 
بعدما احتسب ضربة جزاء غير صحيحة قبل نهاية املباراة بخمس دقائق عندما 
أجاد األملاني رودي ڤولر في التمثيل وأسقط نفسه داخل منطقة اجلزاء، وكانت 
املفاجأة ان قائد »املانش�افت« لوثر ماثيوس لم يتقدم لتنفيذ الركلة كما جرت 
العادة، وتقدم اليها املدافع األيسر الصلب اندريه برميه الذي سدد الكرة باتقان 

شديد في مرمى احلارس االرجنتيني الرائع غويكوتشيا.
اليوم يعود مارادون�ا مدربا ومازالت »مرارة« نهائي ايطاليا 1990 عالقة في 
أعلى حلقه ويتطلع الى حتقيق االنتصار ردا على االنتقادات التي مازالت تطوله 
رغم حتقيقه الفوز في جميع مباريات املونديال احلالي، وفي محاولة منه للتأثير 
على قرارات حكم املباراة طالبه بان يحمي العبه ليونيل ميس�ي من مضايقات 
األملان، ولم يترك مارادونا مواجهة الليلة تطوف دون ان يرمي خصمه بتصريحاته 

النارية، وقال: »سنهزم األملان في منتصف ملعبهم«.
م�درب أملانيا يواكي�م لوف نقيض خصم�ه مارادونا متام�ا وال يخرج عن 
التصريح�ات املتزنة الى جانب ثباته وهدوء أعصاب�ه ونرى ان هزمية االرجنتني 
ممكنة اذا أحسن العبوه استغالل س�الحهم املميت في الكرات املرتدة وفق 

تنظيم جماعي مركز.
مواجهة اليوم ستكون بني تلميذ جنيب يحرص على النوم مبكرا ويصحو نشطا، 
يصفف شعره بعناية ويقلم اظافره ويرتب كتبه ويبدأ بحل االسئلة من األسهل الى 
االصعب »أملانيا« وبني تلميذ شاطر لكنه مشاكس، يطيل شعره ويتحدث بصوت 

عال في الفصل ويبدأ بحل االسئلة من االصعب الى االسهل »االرجنتني«.

ناصر العنزي

الشرطة تشجع بشروط 
وضعت السلطات األملانية بعض الشروط التي يتعني على رجال 
الش���رطة االلتزام بها والتي تقيد بعض الشيء من حماسهم الشديد 

قبل املباراة املهمة.
وطلبت ش���رطة فرانكفورت من جميع رجال الشرطة عدم تلوين 
وجوههم بالكامل بألوان العلم األملاني. وقال متحدث باس���م الشرطة: 
»ليس لدينا مشكلة في رسم علم أملانيا على الوجنة ولكننا ال نسمح 

بتلوين الوجه بالكامل«.
وأضاف املتحدث: »يجب دائما ضمان سهولة التعرف على مالمح 

رجال الشرطة ويتعني التفرقة بينهم وبني املشجعني العاديني«.

فالد مبتكر ركالت الترجيح
لم يس���بق للمنتخب األملاني أن خس���ر بضربات الترجيح في اي 
مش���اركة س���ابقة له باملونديال وذلك منذ ان اخترعت أملانيا نفسها 
ضربات الترجيح، ويرجع الفضل في اختراع ضربات الترجيح قبل 40 
عاما الى عامل سابق باملناجم يدعى كارل فالد من مدينة فرانكفورت 
األملانية حيث كان حكما س���ابقا، ومازال فالد على قيد احلياة ويبلغ 

من العمر 94 عاما.
وقال فالد الذي اعتزل وهو في الثالثة والس���تني من عمره »أشعر 
دائما بأنني كنت على صواب.. إنها الطريقة الوحيدة للخروج بنتيجة 

رياضية حقيقية.. كل شيء آخر كان ال ميثل حال واقعيا«.

في الوقت الذي كان فيه اوليڤر كان وينز ليمان يفرضان سيطرتهما على عرين املنتخب 
االملاني كاألسود، فإن خليفتهما مانويل نوير يتميز بهدوء كبير وهي صفة سيكون بحاجة 

كبيرة اليها أمام املنتخب االرجنتيني وجنمه ليونيل ميسي.
قبل 4 سنوات، تابع نوير مواجهة املانيا واالرجنتني في الدور ذاته من مونديال 

2006 مع أصدقائه أمام شاشة عمالقة في غيلسنكيرشن مدينة مسقط رأسه.
أعجب »مانو« باألداء الرائع للحارس ليمان الذي كان مثله األعلى في أيام 
شبابه، والذي تصدى لركلتني ترجيحيتني لألرجنتينيني وقاد املانشافت 
الى الفوز بركالت الترجيح 4-2 )الوقتان االصلي واالضافي 1-1( ومن 
ثم الى الدور نصف النهائي. واعترف نوير )24 عاما و9 مباريات 
دولية(: بأنه »كان يبدو لي وقتها ان حراستي لعرين املنتخب 
االملاني كحارس أساسي أمر خيالي«. صحيح أن تسلقه املراتب 
كان رائعا، ألنه بعد بضعة أش����هر من نهاية مونديال 2006 
أصبح حارس املرمى األساسي في صفوف شالكه وعمره 
آنذاك 20 عاما فقط. ومنذ ذلك احلني خاض 122 مباراة 
في الدوري االملاني وجنح في قيادة فريقه الى الدور 
ربع النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا عام 
2008. لكن ني����ور املوهوب واملتوج مع 
منتخب بالده ببطولة اوروبا للشباب 
عام 2009، لم يكن ليضمن مكانه 

األساس����ي في 

املنتخب األول للمانش����افت لوال بعض الظروف غير املتوقعة واملأساوية والتي خدمته 
بش����كل كبير حتى وجد نفس����ه على عتبة التشكيلة األساس����ية وابرز ركائزها في 

مونديال جنوب افريقيا. ظل ليمان  بدأت الظروف بانتحار خليفة ليمان في كأس 
أوروبا 2008 واملرش����ح الكبير خلالفته حارس مرمى هانوڤر روبرت انكه في 

نوفمبر املاضي، تالها الكس����ر في األضلع الذي تعرض له قبل أيام قليلة من 
انطالق العرس العاملي حارس مرمى ليفركوزن رينيه أدلر الذي تألق في 

التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم وكان املرشح األقوى للدفاع 
عن الوان املانشافت في جنوب افريقيا.

وعلق مدرب حراس مرمى املنتخب االملاني اندرياس كوبكه 
على أداء نوير قائال: »انه هادئ جدا، وكان دائما حاسما 

في اللحظات املهمة، على الرغم من انه يجب االعتراف 
بانه لم ميتحن حتى اآلن بشكل جيد«. لكن نوير ال 

يبعث على االطمئنان في الكرات العالية مثلما كان 
األمر أمام صربيا واالجنليز. واعرب ليمان عن 

أسفه لذلك وقال »يتعني على نوير ان يعمل 
كثيرا على حتسني مستواه في هذا 

املجال، انه يتأخر في احلس���م 
لقطع الكرات العالية ويجد 

نفس���ه تائها بني خط 
مرماه والكرة«.

نوير في امتحان ناري أمام ميسي


