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االحد  4  يوليو  2010  

ميركل تهنئ زوما على التنظيم الناجح 

ڤيا ينفرد بصدارة الهدافين

مارادونا لن يرقص عاريًا

هنأت املستشارة األملانية أجنيال ميركل رئيس جنوب أفريقيا 
جاكوب زوما على التنظيم الناجح للمونديال. وقالت ميركل خالل 
اللقاء مع زوما في روندبوش بالقرب من مدينة كيب تاون: »هذا 

وقت رائع جلنوب أفريقيا، وللقارة بأكملها«.
من جانبه، أشاد زوما بـ »العالقات الطيبة للغاية بني البلدين 
في جميع املجاالت«، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تطوير تلك 
العالقات وتعزيزها. وخالل لقائهما الذي استغرق 45 دقيقة، حتدث 
زوما وميركل عن ســـبل تعميق التعاون الثنائي ودعم مساعي 

البلدين في احلصول على مقعد دائم في مجلس األمن. 

انفرد مهاجم اسبانيا داڤيد ڤيا بصدارة الئحة الهدافني برصيد 
5 اهداف بعدما ســـجل هـــدف الفـــوز ملنتخب بـــالده في مرمى 
الپاراغواي. وحلق املهاجمان االملانيان توماس مولر وميروسالف 
كلـــوزه باملركز الثاني بعدما رفع كل منهما رصيده الى 4 أهداف 
بجانب االرجنتيني غونزالو هيغواين والسلوفاكي روبرت فيتيك 
والهولندي ويسلي سنايدر الذي احتسب له »فيفا« هدف هولندا 
األول في مرمى البرازيل حيث قررت جلنة الدراســـة الفنية في 
االحتاد الدولي لكرة القدم ان تنســـب الهدف األول الذي ســـجله 
املنتخب الهولندي في مرمى نظيره البرازيلي )2 ـ 1( ضمن ربع 
نهائي الى ســـنايدر. ومبنحه الهدف األول، رفع سنايدر رصيده 

الى 4 أهداف.

نظيره األرجنتيني درسا قاسيا 
وبلغ نصف النهائي للمرة الثانية 
عشرة في تاريخه )رقم قياسي( 
بالفوز عليه 4-0 أمس على ملعب 
»غرين بوينت« في كيب تاون في 

ربع النهائي.
ويدين »مانشـــافت« بفوزه 
الكاسح الى الثالثي توماس مولر 
وميروسالڤ كلوزه )هدفان( وارنه 
فريديتش الذين سجلوا األهداف 
األربعة، ليؤكـــدوا تفوق األملان 
على نظرائهم األرجنتينيني بعد 
ان كانوا تغلبوا عليهم في الدور 
ذاته خالل النسخة املاضية في 
أملانيا لكن حينها بركالت الترجيح 
بعد تعادلهمـــا 1-1 في الوقتني 
األصلـــي واإلضافـــي. والنقطة 
التي خرج  الوحيدة  الســـلبية 
بها األملان من مواجهة امس هي 
انهم سيفتقدون خدمات مولر في 

مباراة نصف النهائي أمام الفائز 
من مباراة اسبانيا والپاراغواي، 

ألنه حصل على إنذار ثان.
املدرب يواكيم  وحرم رجال 
لوف االرجنتينيني من بلوغ دور 
األربعة للمرة االولى منذ 20 عاما 
واحلقوا بهم هزميتهم االولى في 
النسخة احلالية بعد ان حققوا 
4 انتصارات متتالية، وهو أمر 
لم يحققه »ال البيسيليســــتي« 
منذ النســــخة االولى عام 1930 
عندما تغلب حينها على فرنسا 
واملكســــيك وتشيلي والواليات 
املتحدة على التوالي. كما اوقف 
»مانشافت« مسلسل مباريات »ال 
البيسيليستي« في النهائيات دون 
هزمية عند 10 على التوالي )افضل 
اجناز له في تاريخ مشاركاته(، 
علما ان الهزمية االخيرة للمنتخب 
الى  االميركي اجلنوبــــي تعود 

نســــخة 2002 عندما خسر امام 
اجنلترا 0-2، وذلك الن اخلسارة 
بركالت الترجيح ال تسجل كهزمية 
في سجل املنتخب املعني. وكان 
املنتخبــــان تواجها 5 مرات في 
العرس العاملي، االولى عام 1958 
عندما فازت أملانيا الغربية 1-3 
في دور املجموعات، والثانية عام 
1966 في برمنغهام وتعادال 0-0 
في دور املجموعات، والثالثة في 
املباراة النهائية لعام 1986 وفازت 
االرجنتني 3-2، وثأرت أملانيا في 
نهائي 1990 بهدف اندرياس برميه 
من ركلة جزاء، قبل ان حتســــم 
املواجهة اخلامسة بينهما بركالت 

الترجيح قبل 4 اعوام.
وفي املجمل، تواجه املنتخبان 
في 19 مناسبة وتتفوق األرجنتني 
في 8 انتصارات، مقابل 6 لألملان، 
فيما انتهت املباريات الـ 5 األخرى 

بالتعادل.
التســـجيل  املانيا  وافتتحت 
منذ الدقيقة الثالثة برأسية من 
املتألق مولر الذي سبق نيكوالس 
اوتاميندي الى الكرة بعد ركلة حرة 
نفذها باستيان شڤاينشتايغر من 
اجلهة اليسرى ووضعها في شباك 
احلارس سيرخيو روميرو الذي 
يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية 
الهدف. ومنح مولر بالده هدفها 
رقم 200 في نهائيات كأس العالم، 
وهو امر لم يحققه سوى املنتخب 
البرازيلي الذي جتاوز حاجز الـ 
200 وقد رفع »سيليساو« رصيده 
الى 210 أهداف في النسخة احلالية 

التي ودعها على يد هولندا.

أكمل املنتخب االسباني أضالع 
املربع الذهبــــي بعدما حقق فوزا 
صعبا على نظيره الپاراغـوياني 
1 ـ 0 في ختام مباريات الدور ربع 
النهائي. وأحــــرز داڤيد ڤيا هدف 
املباراة الوحيد فــــي الدقيقة 83. 
الدور قبل  وستلعب اسبانيا في 
النهائي يوم األربعــــاء املقبل مع 

أملانيا.
وجــــاءت املبــــاراة مثيرة في 
الشباك  الثاني ولم تهتز  الشوط 
حتى تابع ڤيا كرة سددها البديل 
بيدرو وارتــــدت من القائم األمين 
ليسدد الكرة في القائم األيسر ثم 
تذهب نحــــو القائم األمين مجددا 
وتدخل املرمى. ورفع ڤيا رصيده 
إلى خمسة أهداف لينفرد بصدارة 
قائمــــة الهدافني فــــي كأس العالم 
ويصبح على بعد هدف واحد من 
الرقم القياسي املسجل باسم راوول 
غونزاليز لعــــدد األهداف الدولية 
التــــي أحرزها الالعب مع منتخب 
اسبانيا والبالغ عددها 44 هدفا. 
وأهدر اوسكار كاردوزو ركلة جزاء 
لپاراغواي في الدقيقة 59 قبل أن 
يهدر تشــــافي الونسو بعد ثالث 
دقائق ركلة جزاء ملنتخب اسبانيا 
بعدما طالبه احلكم بإعادة تنفيذ 
الركلة بعد أن دخلت الكرة املرمى 

في احملاولة األولى.

فوز كاسح

أكد املنتخـــب األملاني بحلته 
الشـــابة ان فوزه الكاسح على 
اجنلترا )4-1( في الدور الثاني 
لم يكن وليد املصادفة ألنه لقن 

)رويترز( »ابكِ من أجلي يا أرجنتينا« لسان حال مشجع أرجنتيني عقب الهزمية املذلة أمام أملانيا وفي االطار فرحة مشجع أملاني بالتأهل للدور النصف النهائي 

فرحة اإلسباني داڤيد ڤيا وفابريغاس وانييستا بهدف الفوز في مرمى پاراغواي

كان مدرب االرجنتني دييغو 
مارادونا قد تعهد بالرقص عاريا 
في شـــوارع بوينس ايرس في 
حالة فوز منتخب بالده بكأس 
العالم، لكن عقب الهزمية املذلة 
امام املانيـــا في ربع النهائي لن 
يرقص مارادونا عاريا وسيالحقه 

»العار« اينما ذهب.

»المانشافت« يذّل راقصي »التانغو« ويلقن األرجنتين درسًا قاسيًا.. ويضرب موعدًا مع إسبانيا في نصف النهائي

ألمانيا لمارادونا: تعّلم الكرة أربعة.. أربعة
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