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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الثالثاء 6 يوليو 2010

دل بوسكي: نتطلع دائمًا إلى األمام

لوف: إسبانيا هي األفضل

االتحاد البرازيلي يؤكد رحيل دونغا رسميًا

 نيكولز إلقناع بييلسا باالستمرار 

 رئيس پاراغواي يكّرم المنتخب 

املنتخ���ب  رف���ض م���درب 
االسباني فيسنتي دل بوسكي 
اعتبار مواجهة فريقه ألملانيا في 
الدور نصف النهائي ثأرية »الن 
البطل يتطلع دائما الى األمام«. 
وكانت اسبانيا تغلبت على أملانيا 
1-0 في املباراة النهائية لكأس 
أوروبا قبل عامني في سويسرا 
والنمسا، بيد ان دل بوسكي قال 
»سنتان في كرة القدم تعتبر مدة 
طويلة، خاض املنتخبان مباريات 
كثيرة واختلفت الظروف كثيرا. 
ال يجب احلديث ع���ن االنتقام 
عندما يتعلق األمر باملنتخبات 
الكبيرة، الن االنتقام ال وجود له 
في قواميسها«، مضيفا »البطل 
يتطلع دائما إلى األمام، سيلعبون 
)األملان( من أج���ل الفوز ألنهم 

يرغبون في بلوغ املباراة النهائية 
لكأس العالم، ونحن لدينا الدافع 

نفسه«.
ان األملان  وتاب���ع »اعتق���د 
وضعوا منذ فترة ليست بالطويلة 
مشروعا لتصحيح أوضاع كرة 
القدم في البالد بعدما فقدت الكثير 
من بريقها. لقد جنحوا في جتديد 
دماء املنتخب الذي كان حاضرا 
في كأس أوروب���ا من أجل هذا 
املونديال.  وأوضح دل بوسكي 
»سنبقى أوفياء ألسلوب لعبنا 
امام أملانيا، أمتنى أن نكون أكثر 
انتظاما لكني اعتقد اننا قدمنا 
عروضا جي���دة حتى اآلن ولم 
تكن هناك سوى تلك اخلسارة 
املؤملة امام سويسرا في املباراة 
األولى بيد اننا حققنا بعدها 4 

انتصارات متتالية وصلنا بها 
الى دور األربعة«.

 فابريغاس وبويول جاهزان

من جهة أخرى، أعلن طبيب 
املنتخب االسباني اوسكار لويز 
س���يالدا ان الالعبني سيس���ك 
فابريغ���اس وكارلوس بويول 
يستطيعان املشاركة في املباراة 
املقررة ض���د أملانيا في دروبان 
ضمن ال���دور نص���ف النهائي 
للمونديال غدا. وقال س���يالدا: 
»فابريغ���اس تلقى ضربة على 
احد الكتفني في حني ان بويول 
أصيب بكرة في وجهه أثرت قليال 
على نظره، اال انهما سيكونان 
قادرين على املشاركة في املباراة 

املقبلة للمنتخب«.

حذر املدير الفني للمنتخ���ب األملاني يواكيم 
لوف اسبانيا منافس فريقه غدا األربعاء في الدور 
نص���ف النهائي، من أن منتخبه ليس هو ما كان 
عليه قبل عامني عندما خسر أمامها 0-1 في نهائي 

بطولة األمم األوروبية.
واعترف لوف في مقابلة مع صحيفة »كيكر« 
الرياضية بأن اسبانيا هي »الفريق األفضل بني كل 
املنافسني الذين واجهناهم إلى اآلن« في كأس العالم، 

وستكون »التحدي األقوى بينها جميعا«.
ومع ذلك شدد على حتسن فريقه مقارنة مبا 

كان عليه الوضع قبل عامني: »الظروف تغيرت، 
لقد اختلفت ألننا أصبحنا في حالة فنية تسمح 

لنا مبجابهة« االسبان.
وعلى العكس من األرجنتني أو إجنلترا »الفريقان 
اللذان يتمتعان أيضا بالعبني ممتازين، أصبحت 

اسبانيا منذ عامني أو ثالثة األفضل كفريق«.
وأضاف لوف »ليس لديهم فقط العبون رائعون 
على املس���توى الفردي بل إنه���م يلعبون بنظام 
أيض���ا، مكثف وعقالني وخاصة على املس���توى 

الهجومي«.

البرازيلي لكرة  اعلن االحتاد 
القدم أم����س االول »اقالة اجلهاز 
الفني« للمنتخب البرازيلي الذي 
يش����رف عليه امل����درب كارلوس 
دونغا، في حني حتدثت الصحف 
البرازيلية عن اسماء مدربني ميكن 
ان تس����ند الى واحد منهم مهمة 

تدريب املنتخب.
 واذاع االحتاد البرازيلي بيانه 
في موقعه على شبكة االنترنت 
وجاء فيه: »ان املسيرة التي بدأها 
اجلهاز الفني منذ 2006 والتي ادت 
الى خروج البرازيل من الدور ربع 
النهائي ملونديال جنوب افريقيا قد 
انتهت، واالحتاد يعلن اقالة اجلهاز 

الفني للمنتخب البرازيلي«. 
 واضاف البيان »سيتم االعالن 
عن اجلهاز الفني اجلديد للمنتخب 
في نهاية يوليو احلالي«، وكان 
امام  دونغا اعلن عقب اخلسارة 
هولندا 1-2 في الدور ربع النهائي 
ان عقده مع االحت����اد البرازيلي 
انتهى. وتعاقد االحتاد البرازيلي 

مع دونغا عام 2006 عقب خروج 
منتخب ب����الده من ال����دور ذاته 
البرتو باريرا  باشراف كارلوس 

اثر اخلسارة امام فرنسا 1-0.
 واوض����ح دونغا »بالنس����بة 
ملستقبلي فان اجلميع يعرف اني 
استلمت مهامي عام 2006 وملدة 4 
اعوام. كنت سعيدا بتدريب هذا 
الفري����ق طيلة الس����نوات االربع 
املاضية وحققنا فيها نتائج جيدة«. 
املدربني  وبدأت بورصة اس����ماء 
املرشحني لتولي املهمة خلفا لدونغا 
العداد املنتخب ملونديال 2014 الذي 
تستضيفه البرازيل، حيث ذكرت 
الصحف البرازيلية اسماء عدد من 
املدربني يتقدمهم لويس فيليبي 
سكوالري الذي قاد السيليساو الى 
اللقب العاملي اخلامس في كوريا 

اجلنوبية واليابان عام 2002.
 وكان س����كوالري وق����ع في 
مايو املاضي عقدا لالشراف على 
بامليراس البرازيلي حتى عام 2012 
بعد نح����و عامني مع بونيودكور 

االوزبكستاني، الذي قدم اليه عقب 
مشوار امتد ستة اعوام مع منتخب 

البرتغال.
 وقال سكوالري الحدى االذاعات 
احمللية »لدي عقد مع بامليراس، 
ولكن سيكون االمر رائعا ان انهي 
مسيرتي كمدرب بقيادة املنتخب 
في مونديال سيقام في البرازيل«، 
مضيفا »ال ميكنني الرد على عرض 

محتمل كهذا قبل عام 2012«.
 االسماء االخرى التي تطرقت 
اليها الصح����ف احمللية هي مانو 
مينزي����س م����درب كورينثيانز 
الذي  اندريس سانشيز  برئاسة 
يحظى بثقة ريكاردو تيكسييرا 
رئيس االحتاد البرازيلي الذي قد 
يترك له مكانه في رئاسة االحتاد 
عام 2014، وليوناردو مدرب ميالن 
االيطالي السابق، وجورجينيو 
مساعد دونغا في مونديال جنوب 
افريقيا، وموريكا رامالو )مدرب 
فلوميني����زي( وريكاردو غوميز 

)مدرب ساو باولو(.

أكد رئيس االحتاد التشيلي هارولد ماين 
نيكولز أن مارس���يلو بييلس���ا هو الشخص 
املناسب لتولى تدريب املنتخب، مؤكدا اعتزامه 

التركيز على مهمة االحتفاظ به مدربا.
وقال رئيس االحتاد في تصريحات إذاعية 
»ال يوجد شخص في الوقت احلالي يكون قادرا 

على قيادة املنتخب أفضل من بييلسا«.
وقال ماين نيكولز إن التحدي القائم أمام 
القائم���ني على الك���رة التش���يلية يتمثل في 
وضع خطوط ملشروع رياضي يحفز املدرب 
األرجنتيني للبقاء في تشيلي خلمسة أعوام 

أخرى.

تق���رر تك���رمي منتخ���ب 
پاراغواي من قبل رئيس البالد 
الذي سيقوم  فرناندو لوغو 
باستقبال الفريق في م��طار 

العاص���مة أس���ونسي��ون.
الرئاس�����ة  وق�����ررت 
تك���رمي املنت��خب في ص���الة 
الوص���ول بامل��طار على أدائ��ه 
الك��ب��ير في املوندي��ال، وف��قا 

لبي��ان رسمي.
وتاب���ع القس الكاثوليكي 
الس���ابق املنتخ���ب الوطني 
في جمي���ع مراحله، وأجرى 
جميع أنشطته الرسمية خالل 
األيام املاضية مرتديا قميص 

الفريق.
ويرى لوغو أن »مشاركة 
املنتخب بأكملها كانت بارزة، 

حيث حمل پاراغواي إلى أول 
تأهل لها إل���ى دور الثمانية 
في إح���دى بط���والت كأس 

العالم«.
ودع���ا لوغ���و جماهي���ر 
پاراغواي إلى استقبال الفريق، 
واملش���اركة في حفل تكرميه 
مبطار أسونسيون الذي يسع 

3500 شخص.

جماهير األرجنتين تجدد الوالء لمارادونا

دييغو مارادونا يحيي اجلماهير التي كانت في استقبال املنتخب االرجنتيني              )أ.پ(

استقبل منتخب االرجنتني ومدربه وجنمه 
السابق دييغو مارادونا استقباال حارا من االف 
املشجعني امس االول في بوينس ايريس رغم 

اخلروج املؤلم من ربع نهائي املونديال.
وارتدى املش���جعون الذي���ن توافدوا الى 
مطار ايسيزا )60 كلم جنوب العاصمة( لباس 
املنتخب االرجنتيني وحملوا الفتات كتب عليها 
»ارجنتني« و»دييغو، دييغو«، وسط اجراءات 

امنية مشددة.
ولقي منتخب االرجنتني خسارة ثقيلة امام 
نظيره االملاني بأربعة اهداف نظيفة في ربع 
النهائي مع انه كان مرشحا للذهاب بعيدا نظرا 
لالسماء التي يضمها في صفوفه وفي مقدمتها 
ليونيل ميسي جنم برشلونة االسباني الذي 
فشل في تسجيل اي هدف في املباريات اخلمس 

التي خاضها في النهائيات.
لكن اخلروج من ربع النهائي لم يحل دون 
تدفق اجلماهير الستقبال معشوقهم دييغو 
مارادونا الذي قاد املنتخب الى اللقب العاملي عام 
1986 في املكسيك، وقال فرناندو احد املشجعني 
وهو يحمل طفله على ذراعيه »نحن سعداء، 

اطلب من دييغو االستمرار في مهمته«.
وقال مش���جع آخر »اتيت م���ن توكوميان 
وقطعت مسافة 1400 كلم لرؤية دييغو، احبه 
حت���ى املوت«، مضيفا »رد االعتبار يكون في 
كوبا اميركا )التي تنظمها االرجنتني عام 2011(«، 
وبدا آخر ايضا مقتنعا مبا حصل بقوله »انها 
كرة القدم، لقد خس���رنا لكننا سعداء واتينا 

لنقول ذلك لدييغو«.
وحمل مجموعة من املشجعني يافطة كتب 

عليها »دييغو، ابقى، فنحن ندعمك«، وكانوا 
يصرخون »ارجنتني، ارجنتني«.

واستقل املنتخب حافلة من املطار الى مقر 
االحتاد االرجنتيني لك���رة القدم الذي يبعد 

بضعة كيلومترات عن املكان.

ميسي يائس بعد الوداع

من جهة أخرى، كش���ف اخصائي اللياقة 
البدني���ة للمنتخ���ب األرجنتين���ي فرناندو 
س���ينيوريني أن جنم الفريق ليونيل ميسي 
كان ف���ي »حالة يأس« داخ���ل غرف الالعبني 
بعد اخلسارة الكبيرة أمام أملانيا التي أطاحت 
براقصي التانغو م���ن دور الثمانية وصرح 
سينيوريني لوكالة األنباء األرجنتينية )تيالم( 
من مدينة بريتوري���ا »الفريق كان في حالة 
صعبة. يكفي رؤية احلالة اليائسة التي كان 

ميسي عليها«.
وأوضح »احلالة التي كان عليها ميس���ي 

كانت كباقي الالعبني الشبان«.
وأوجز اخصائي اللياقة البدنية احلالة التي 
كان عليها العبو الفريق بقوله »سأتذكر هذه 
املجموعة من الالعبني الشبان الذين يجنون 
مالي���ني الدوالرات وكيف كان���وا يبكون بعد 
املباراة داخل الغرفة التي حتولت إلى بحر من 
الدموع، حيث عكس���ت ما شعروا به وفعلوه 

كي يأتوا إلى هنا«.
وأكد عضو اجلهاز الفني الذي يقوده دييغو 
مارادونا رغم ذلك أن العديد من العبي الفريق 
»سيثأرون سريعا وسيكون أمامهم املزيد من 

بطوالت كأس العالم«.

برند شوستر

اداء »املانشافت« جذب اهتمام االطفال في الكويت ايضا

بكنباور: ألمانيا تلعب بأسلوب رائع
اكد القيصر فرانتس بكنباور في دوربن ان منتخب بالده »لم يلعب 
اب����دا بهذه الطريقة« التي يبدع فيها ف����ي كأس العالم، وقال: »الطريقة 
التي يلعبون بها واسلوب لعبهم رائعني. اجلميع يتحرك ويطلب الكرة، 
املنتخب ميلك روحا معنوية رائعة.. ال أحد في أملانيا كان يتوقع أن يراهم 

يلعبون بشكل جيد جدا. الالعبون يستحقون ما يحققونه«.
 واضاف بكنباور »يجب الع����ودة الى 20 عاما خلت لرؤية منتخب 
املاني قوي ويلعب بهذا الشكل وذلك عندما فزنا بكأس العالم عام 1990 
واشاد باملستوى الرائع الذي يقدمه العب الوسط باستيان شفاينشتايغر، 
وقال »يقدم موس����ما اس����تثنائيا. انه النجم اجلدي����د وأفضل العب في 
كأس العالم في الوقت الراهن. إذا فازت أملانيا باللقب، سيكون مرشحا 
جلائزة الكرة الذهبية«.  وفي معرض رده على سؤال حول وجود العديد 
من الالعبني املجنس����ني في »املانش����افت«، قال بكنباور »هذا املنتخب 
أظهر الوجه اجلديد ألملانيا وذلك بفضل التركي االصل مس����عود اوزيل 
والتونس����ي س����امي خضيرة والغاني جيروم بواتنغ، الذين لم يولدوا 
في أملانيا، ولكن لديهم جواز س����فر املاني«.أما بالنسبة لتوقعاته حول 
نتائج الدور نصف النهائي، قال القيصر »آس����ف، ولكن أملانيا وهولندا 

في النهائي سيكون أفضل«.

الم يتزوج بعد المونديال
يحتفل قائ���د املنتخب األملاني فيليب الم بزفافه بعد 3 أيام فقط 
من نهاية بطولة كأس العالم. وذكر مكتب إدارة أعمال قائد املنتخب 
األملان���ي في مدينة ميونيخ أن الم س���يتزوج من صديقته كالوديا 

بالقرب من ميونيخ في 14 اجلاري. 

أثبتت استطالعات رأي للجماهير األملانية مت نشرها 
أمس أن الغالبية العظمى من الشعب األملاني مقتنعون 
بأن بالدهم ستحرز اللقب كتتويج ملشوار الفريق الرائع 

بجنوب أفريقيا.
واعتمدت االستطالعات على سؤال بسيط هو: 

من سيفوز بكأس العالم؟
وش����ارك نحو 18 ألف ش����خص في استطالع 
»بيلد« الذي أس����فر عن تصويت 83% من القراء 
ألملاني����ا مقابل 9% لهولندا و6% إلس����بانيا و%2 

فقط ألوروغواي.
ولم تفصح »كيكر« عن رقم القراء الذين شاركوا 
في استطالعها ولكنها أكدت أن 74.45% توقعوا فوز أملانيا مقابل 
11.09% لهولندا و10.70% السبانيا و3.76% ألوروغواي.  
من جهته، قال العب الكرة األملاني الس����ابق 
برند شوس����تر، الذي لعب ودرب في 
اس����بانيا، إنه يثق في منتخب 
بالده أمام نظيره األسباني.
الدولي األملاني  وقال 
السابق في مقابلة 
صحيف����ة  م����ع 
 » يس كس����بر إ «
كولونيا  مبدينة 
»إن  األملاني����ة 

الفريق األملاني في مستوى رائع. بعد لقب بطولة األمم األوروبية 
عام 2008 يش����عر االسبان بكثير من الثقة في أنفسهم. إنني 

متيقن: ستكون املباراة األفضل في املونديال«.
وأعرب شوستر عن انبهاره بأداء منتخب املاكينات في دور 
الثمانية »لم أكن قد رأيت منذ عقود ما حدث أمام األرجنتني«، 

التي خسرت 0- 4 أمام أملانيا.
ويرى املدير الفني لبش����يكتاش التركي، الذي لعب ودرب 
13 عام����ا في أس����بانيا ارتدى خاللها قميص����ي القطبني ريال 
مدريد وبرشلونة، أن باستيان شڤاينشتايغر هو أفضل العبي 

املونديال.
وقال »كان شفاينشتايغر يوضع خلف ميكايل باالك. لكنه 

اآلن ليس بديال. ميكنه أن يقدم الكثير«.
ويأمل شوستر أن تسفر عودة باالك من اإلصابة عن منافسة 
بني الالعبني على ش����غل مركز العب قلب وسط امللعب »أمر 
عادي متاما. ال أعتقد أنها يجب أن تكون مشكلة. الثنائي باالك 

شڤاينشتايغر ميكنه دعم الفريق كثيرا«.
بدوره����ا، قالت مصادر احلكومة األملانية إن املستش����ارة 
أجني����ال ميركل قد حتض����ر املباراة النهائي����ة في حال وصل 

منتخب أملانيا للنهائي.
وقال نائب املتحدث باس����م احلكومة األملانية كريستوف 
شتيغانسن في برلني إن ميركل لديها ارتباط وثيق مع املنتخب. 
وأضاف املتحدث: »ثمة ارتباطات عديدة خالل هذا األس����بوع 

متنعها من حضور مباراة نصف النهائي شخصيا«.
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و»المانشافت« ستكون األفضل 


