
من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
29» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االثنين 5  يوليو  2010  

)أ.ف.پ( مدرب »املانشافت« يواكيم لوف يحيي قائد أملانيا فيليب الم عقب الفوز الكبير على األرجنتني  

الم ومولر وفريدريتش غير مصدقين الفوز الكاسح على األرجنتين برباعية

لوف: العبو »المانشافت« أثبتوا أنهم يتمتعون بإرادة األبطال
أش���اد مدرب منتخب أملانيا 
يواكيم لوف بالعبيه بعد الفوز 
الساحق الذي حققه »املانشافت« 
على نظيره األرجنتيني ليتأهل 
الى نص���ف النهائي عن جدارة 
انه كان  واستحقاق، خصوصا 
اكتسح نظيره االجنليزي 1-4 

في الدور الثاني.
وأكد لوف الذي قاد املنتخب 
األملان���ي لدور األربع���ة للمرة 
الثانية عشرة في تاريخه وهو 
اجناز لم يسبقه اليه أي منتخب، 
بان فريقه اثبت انه يتمتع بإرادة 
األبطال، مضيفا »انا فخور بهذا 
الفري���ق منذ زمن وليس اليوم 
وحسب. ما فعلناه في الشوط 
الثاني يظهر فعال املستوى الرفيع 
الذي نتمتع به. لم يكن باإلمكان 
تصور نتيجة مماثلة قبل هذه 
املباراة. ان نسجل أربعة أهداف، 
انه أمر مذهل. لم يتمكن ميسي 
من اللعب كما يريد، لقد جنحنا 
في شله متاما دون ان نرتكب أي 

خطأ عليه«.
اما القائد فيلي���ب الم فقال 
»لم أكن أتخيل أبدا انه بإمكاننا 
الف���وز 4 � 0 عل���ى اح���د ابرز 
املرش���حني للفوز باللقب. هذا 
املنتخ���ب متعطش، رأينا كيف 
يعمل بجهد في كل مباراة، انه 
امر مذهل. عرفنا كيف نتحضر 
بشكل مثالي لهذه املباراة، لقد 
شاهدنا أشرطة الڤيديو )اخلاصة 
باملنتخب األرجنتيني(. لم نسمح 

جدا. لدينا فكرة واضحة 
عما نريده الحقا، نعلم 
ان امامنا هدفا يجب 
حتقيقه وسنحافظ 
على تركيزنا حتى 
النهاية، لكننا نلعب 
بفرح كبير ونقدم 

أداء ممتعا«.

الفوز وانه ألمر مذهل ما حققناه«. 
وبدوره قال ارنه فريدريتش الذي 
سجل احد األهداف األربعة »ال 
يصدق. منلك روح���ا جماعية 
رائعة، نريد الوصول الى هدفنا 
متاما. ال ميكنن���ي ان اصف ما 
اشعر به. لم اعتقد اني سأمتكن 
من تسجيل الهدف، انا سعيد جدا 

سيغيب عن نصف النهائي بسبب 
حصوله عل���ى إنذار ثان، فقال 
»ما حص���ل هنا كان ال يصدق. 
عندما نتغلب على األرجنتني 4 
� 0 فال جند الكلمات التي تصف 
األداء اجلماعي  انه  ش���عورنا. 
مجددا. نلعب جميعنا بأقصى 
إمكانياتنا، اجلميع يقاتل من اجل 

ل���ه بخلق اي فرص���ة. اآلن كل 
الف���رق التي تص���ل الى نصف 
النهائي متلك فرصة التأهل إلى 
النهائي والفوز بلقب كأس العالم. 
علينا ان نواص���ل العمل بهذه 

الطريقة«.
اما النجم املميز توماس مولر 
الذي سجل الهدف األول والذي 

وصفت املستش���ارة األملانية انغيال ميركل الفوز الس���احق الذي حققه 
منتخ���ب بالدها حتت ناظريها على األرجنت���ني 4 � 0 بانه »حلم«. وأكدت 
ميركل التي كانت متواجدة في املدرجات الى جانب رئيس جنوب افريقيا 
ياكوب زوما انها لم تصدق العرض الذي قدمه منتخب بالدها، مضيفة »كان 
)األداء( ببساطة مدهشا، مثل احللم تقريبا، او حلم بكل بساطة. انه فريق 
ش���اب لكنه يتمتع برباطة جأش وصفاء ذهني وجنح في اغتنام الفرصة، 
كنت متحمس���ة للغاية. حققت أملانيا اليوم ش���يئا مذه���ال«. اما الصحافة 
األملانية، فأشادت مبا حققه »مانش���افت« في كايب تاون واعتبرت ان هذا 
املنتخب الشاب جعل األمة بأكملها فخورة به«. نحن فخورون بكم جدا انتم 
عظماء«، هذا ما كتبته صحيفة »بيلد« في موقعها على ش���بكة االنترنت، 
فيما كتبت »س���ودويتش زيتون���غ«: »االملان ال� 11 تفوق���وا على املنتخب 
األرجنتيني بفض���ل األداء التكتيكي... أملانيا الفتية بدت أكثر نضجا )من 

االرجنتني(، أكثر تنظيما.
منذ البداية، تف���وق يواكيم لوف في منازلة املدربني ضد عبقري الكرة 

السابق مارادونا..«. 
اما صحيفة »فرانكفورتر الغيماين زيتونغ« فكتبت »بعد البرازيل، انه 

دور األرجنتني لتذرف دموع عالم اخليبة. قد يكون هذا وداع مارادونا على 
مقاع���د التدريب. في املقابل، بام���كان املانيا ان حتتفل وان تواصل احللم 

باللقب«، مشيرة الى ان اخلبر السيئ الوحيد بالنسبة ملنتخب بالدها هو 
انه سيفتقد توماس مولر في مباراة نصف النهائي بسبب االيقاف.
»اه، كم هذا جميل«، هكذا عنونت صحيفة »فيلت ام س���ونتاغ« 

األملانية. وبدأت »تاغيشبيغل« تفكر باللقب: »1954، 1974، 1990...« 
وتابعت: »قدم منتخب أملانيا مجددا أداء ممتازا. قصة املونديال 

اخلرافية مس���تمرة«. جميع االحالم مسموحة بنظر الصحف 
األملانية، وكتبت »بيلد ام سونتاغ«: »شكرا، ايها األبطال« 

وتابعت: »كرة القدم تبتسم لألملان. هزمنا األرجنتني 0-4، 
نحن في نص���ف نهائي املونديال ونقدم أجمل كرة قدم 
في العالم«. وأضافت: »انه التانغو األجمل في العالم. 
أملانيا جتتاز االرجنتني لتقابل اسبانيا وحتلم باللقب«. 
وتابعت الى جانب صورة الشاب توماس مولر محتفال 
بعد تسجيله الهدف االول: »فوز تاريخي على االرجنتني 

4-0، حافظوا على هذه النسخة من الصحيفة ألوالدكم«.

شڤاينشتايغر تألق أمام األرجنتني وتوج بجائزة أفضل العب املستشارة األملانية انغيال ميركل انفعلت مع كل هدف وأعربت عن فرحتها عقب الفوز الكبير     )أ.پ(

كلوزه يعادل مولر 
ويقترب من الرقم 
القياسي لرونالدو

عادل مهاجم املنتخب األملاني ميروسالف كلوزه 
رقم مواطنه غيرد مولر في عدد األهداف املسجلة 
في نهائيات كأس العالم بع���د ثنائيته في مرمى 
األرجنتني رافعا رصيده الى 14هدفا. وبات كلوزه 
على بعد هدف واحد من الرقم القياسي املسجل باسم 
البرازيلي رونالدو. وسجل كلوزه 5 أهداف في مونديال 
كوريا اجلنوبية واليابان عام 2002 ومثلها في مونديال 
أملانيا عندم���ا توج هدافا له، قبل ان يوقع 4 اهداف في 
النس���خة احلالية. وكان رونالدو هز الش���باك اربع 
مرات ف���ي مونديال 1998، و8 م���رات في مونديال 
2002 وت���وج هدافا له، و3 أهداف في أملانيا. وفيما 
يلي سجل أفضل الهدافني في تاريخ نهائيات كأس 

العالم لكرة القدم منذ انطالقها عام 1930:
15 هدفا: البرازيلي رونالدو )1998 و2002 و2006(، 
14 هدفا: األملاني ميروس���الف كلوزه )منذ 2002(، 
األملاني غيرد مولر )1970 و1974(، 13 هدفا: الفرنسي 
جوست فونتني )1958(، 12 هدفا: البرازيلي بيليه 

)1958 و1962 و1966 و1970(
11 هدف���ا: األملاني يورغن كلينس���مان )1990 
و1994 و1998(، املجري س���اندور كوتش���يش 
)1954(، 10 اه���داف: االرجنتيني غابريال عمر 
باتيستوتا )1994 و1998 و2002(، البيروفي 
تيوفيلو كوبياس )1970 و1978(، الپولندي 
غريغوري التو )1974 و1978 و1982(، 
واالجنليزي غاري لينيكر )1986 
و1990(، االملاني هيلموت ران 

)1954 و1958(.

»المانشافت« تخلص 
من شبح 

مونديال 1986 وجدد 
تفوقه على »التانغو«

في مونديال 1986 باملكسيك، تغلب املنتخب األرجنتيني لكرة 
القدم على نظي���ره األملاني 3 � 2 في املباراة النهائية للبطولة 
ليتوج باللقب الثاني له في بطوالت كأس العالم بعد ثماني 
سنوات فقط من تتويجه باللقب األول عام 1978 على أرضه. 
ومن���ذ ذلك احلني التقى املنتخبان ث���الث مرات أخرى في 
بطوالت كأس العالم ولكن املنتخب األملاني كان صاحب 
الي���د العليا فيها جميع���ا وكان آخرها في املباراة التي 
فاز فيها األمل���ان في دور الثمانية.وأصبحت الهزمية 
هي الثانية على التوالي للمنتخب األرجنتيني أمام 
نظيره األملاني في دور الثمانية لبطوالت كأس العالم 
حيث خسر أمامه في دور الثمانية ملونديال 2006 
بأملاني���ا عبر ضربات الترجيح 4 � 2 بعد انتهاء 
الوقتني األصلي واإلضافي للمباراة بالتعادل 1 
� 1. واش���تبك العبو الفريقني سويا بعد انتهاء 
ضربات الترجيح ف���ي مواجهتهما باملونديال 
املاضي مما أسفر عن إيقاف تورسنت فرينغز 
جنم خط وسط املنتخب األملاني ملباراة واحدة. 
وغاب فرينغز عن مباراة املنتخب األملاني في 
الدور قبل النهائي بسبب قرار اإليقاف الصادر من 
االحتاد الدولي للعبة )فيفا( بعد هذه األحداث. 
والتقى الفريقان في املباراة النهائية ملونديال 
1990 بإيطاليا وف���از املنتخب األملاني بهدف 
متأخر سجله أندرياس برميه من ضربة جزاء 
سددها قبل خمس دقائق فقط من نهاية اللقاء 
ليمنح املنتخب األملاني لقبه العاملي الثالث 
على حساب املنتخب األرجنتيني الذي أنهى 
اللقاء بتسعة العبني فحسب. وبالفوز في 
مباراة اليوم، قضى املنتخب األملاني متاما 
على شبح نهائي مونديال 1986 وأطاح 
باملنتخب األرجنتيني.وحقق املنتخب 
األملاني اليوم فوزه السادس فقط في 
19 مواجهة مع األرجنتني التي حققت 
الفوز في ثماني مواجهات س���ابقة 

وتعادل الفريقان خمس مرات.

ميركل: »المانشافت« حقق شيئًا مذهاًل.. إنه حلم
والصحافة األلمانية: نحن فخورون جدًا بكم

شڤاينشتيغر أفضل العب 
في مباراة ألمانيا واألرجنتين

فاز العب خط الوسط األملاني املتألق باستيان 
شڤاينشتيغر بجائزة رجل املباراة )أفضل العب( 
في لقاء منتخب بالده الذي حقق فيه الفوز الكبير 
على نظيره األرجنتيني بستاد »غرين بوينت« في 
كيب تاون في ربع النهائي. وقاد شڤاينشتيغر فريقه 
للفوز الكبير على التاجنو األرجنتيني كما صنع 
الهدفني األول والثالث للفريق وس���جلهما 

زمياله توماس مولر وآرنه فريدريش.

األلماني ميروسالڤ 
كلوزه سجل هدفه 

الرابع في المونديال 
والرابع عشر في تاريخ 

مشاركاته


