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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االربعاء 7  يوليو  2010  

)أ.ف.پ( قائد »املانشافت« السابق مايكل باالك حضر مباراة املانيا واالرجنتني وغادر املعسكر متوجها ألملانيا  

شڤاينشتايغر: ألمانيا تحّسنت وقادرة على قلب الطاولة أمام إسبانيا

شكوك حول هوية الفريق الذي سيفوز 
في تلك املباراة. وقال باالك: »أعتقد 

أننا اآلن س���نصل إلى النهائي«.
وكان باالك )33 عاما( الذي لعب 
97 مب���اراة دولية مع منتخب 
أملاني���ا يتطل���ع للبقاء بقرب 
الفريق في جنوب أفريقيا.وكان 
العب باير ليفركوزن اجلديد 

إعادة تأهيل  يخضع لبرنامج 
فردي في جنوب أفريقيا بالتعاون مع 

طبيب املنتخ���ب األملاني هانز   ويلهيلم 
مولر  فولفارت، وممرني اللياقة البدنية 

بالفريق.

قبل كأس العالم، أنه يتوجب على باالك 
اعتزال اللعب الدولي.

وقال باالك الذي وصل جنوب أفريقيا 
قبل فوز أملانيا الساحق على األرجنتني 
في دور الثمانية: »إنه أمر مؤلم بالنسبة 
لي فقد كنت أود التواجد بامللعب ولكن 
هذه هي كرة الق���دم«. وأكد باالك الذي 
م���ازال يعالج من اإلصابة في كاحله أن 
أداء أملانيا الرائع في جنوب أفريقيا أصبح 

»مرعبا«.
وبعد الفوز الساحق على االرجنتني 
والعبي دييغو مارادونا تلتقي أملانيا مع 
أسبانيا اليوم، وال يوجد لدى باالك أي 

بش���ارة القيادة إلى ما بعد كأس العالم. 
وقال الم للصحيفة األملانية »بالطبع ال 
أريد أن أتخلى عن شارة القيادة مجددا، 
لن اتطوع في التخلي عن الشارة، ولكن 
القرار يرجع إلى املدرب«. ولدى س���ؤال 
الم عم���ا إذا كان املنتخب األملاني مازال 
يحتاج إلى جهود باالك قال »انني لست من 
بني األشخاص الذين يفترض أن يجيبوا 
بنعم أم ال«. وقال شڤاينشتايغر العب 
خط وسط الفريق: »من الرائع أن نراه 
هنا، ومبا أنه قائد الفريق فال شك في أن 
وجوده س���يكون دعما لنا«. وكان أولي 
هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ رجح 

املنتخب األملاني باس���تيان  أكد جنم 
شڤاينشتايغر أن فريقه حتسن كثيرا 
عما كان عليه حني خسر املباراة 
النهائية ل���كأس األمم األوروبية 
املاضية )يورو2008( أمام أسبانيا، 
وبات قادرا اآلن على قلب الطاولة 
حني يلتقي الفريقان مجددا اليوم 

في الدور نصف النهائي.
واعتمد املدرب األملاني يواكيم 
ل���وف على بع���ض الالعبني 
الذي���ن يفتقدون  الصغ���ار 
اخلبرات مثل توماس مولر 
وسامي خضيرة ومسعود 
أوزيل واحل���ارس مانويل 

نوير ف���ي مونديال جن���وب أفريقيا، وبالفعل 
أثب���ت هؤالء الالعبني أحقيته���م بهذه الفرصة 
وجنحوا في دك شباك إجنلترا 4-1 ومن بعدها 
األرجنتني بأربعة أهداف نظيفة في طريقهم إلى 

املربع الذهبي.
وقال شڤاينشتايغر في مؤمتر صحافي في 
ايراس���ميا »هناك وجوه أخرى في امللعب هذه 
املرة، العبون أكثر شبابا جاءوا واكتسبوا خبرات 
خالل البطولة«.وأضاف »أسبانيا لم تتغير كثيرا، 
سيرجيو بوسكيتس حل محل ماركوس سينا 
ولكن غير ذلك فإنهم إلى حد كبير نفس الفريق 
ال���ذي لعب أمامنا قبل عامني«. وأكد العب خط 
وس���ط بايرن ميونيخ أنه مازال يكن »احتراما 
كبيرا« لفريق فيسنتي دل بوسكي، بالنظر إلى 

اإلجنازات التي حققوه���ا في األعوام األخيرة، 
ولكنه ال يشعر بالرهبة منهم بأي حال. وتابع 
»تشابي واندريس انيستا وكذلك تشابي الونسو 
وبيكيه العبون رائعون ولكن مازالت لدينا فرصة 
أمامهم«.وأشار شڤاينشتايغر إلى أن »هناك العبني 
حاسمني في اس���بانيا، ألن بدونهم لن يحصل 
ديڤيد فيا وفرناندو توريس على اخلدمات الالزمة 
لتسجيل األهداف«. وأوضح أن إسبانيا كانت 
»بالطبع الفريق األفضل« قبل عامني في ڤيينا 
رغم أن املباراة انته���ت فقط بفوزهم 1-0على 
ستاد ارنست هابل. ونوه »على الورق أسبانيا 
مازالت الفريق األفضل ولكني أعتقد أننا أظهرنا 
خالل آخر مباراتني لنا أننا قادرون على هزمية 
الفرق التي تبدو األفض���ل على الورق«. وقال 

»بالنسبة لي، اسبانيا هي أفضل فريق 
في العالم، وستكون مباراة قاسية مثلما 
كانت أمام إجنلترا واألرجنتني، ولكن 
ل���دي الكثير من اإلميان بهذا الفريق 

ألننا رأينا ما ميكننا فعله إذا 
تعاوننا سويا«.

القائ���د األملاني  رح���ل 
املصاب ماي���كل باالك عن 
معسكر »املانشافت« بجنوب 
أفريقيا وعاد إلى بالده وسط 
تكهنات ح���ول أن العالقة 
مع بعض زمالئه بالفريق 
أقل من املالئم. وقال أطباء 
الفريق ان باالك ستتحسن 
حالت���ه إذا واصل مرحلة 
إعادة التأهيل في أوروبا. 
ولكن تقارير وردت حول 
حدوث صراع على السلطة 
داخل الفريق، وأن الفريق 
س���يصبح أفضل بدون 
باالك. وغ���اب باالك عن 
كأس العالم بسبب اإلصابة 
في الكاح���ل التي أملت به 
في املباراة النهائية لكأس 
االحتاد اإلجنليزي في 16 
مايو املاضي، ولم يتم جتديد 
عقده مع تشلس���ي اإلجنليزي 
لينتقل في صفقة انتقال حر إلى 

باير ليفركوزن األملاني.
وقال باالك »كنت س���عيدا 
ملشاهدة زمالئي لعدة أيام في 
جنوب أفريقيا، أمتنى أن يحرزوا 
لقب كأس العالم«.وأكد املدرب 
يواكيم لوف أنه يأمل أن يعود 
باالك في حال عبرت أملانيا إلى 
املباراة النهائية«.وأضاف »سنكون 
سعداء إذا عاد إلى الفريق«.ولكن 
باستيان شڤاينشتايغر جنم بايرن 
ميونيخ جن���ح في تعويض غياب 
باالك على أكمل وجه في مركز ارتكاز 
خط الوس���ط.وحل فيليب الم محل 
ب���االك في موقع قائد الفريق ووفقا 
لصحيف���ة »تي زد« الصادرة من 
ميونيخ، فإنه يرغب في االحتفاظ 

خضيرة جاهز 
لمواجهة »الماتادور«

أكد مدرب منتخب املانيا يواكيم لوف ان 
العب وسطه سامي خضيرة الذي كان يعاني 
من إصابة بتش���نج عضلي ف���ي فخذه األمين 
تعرض له في املباراة التي فاز بها املانش���افت 
على االرجنتني 4-0 الس���بت املاضي، تعافى 
متاما منها وسيكون جاهزا ملواجهة اسبانيا في 
الدور نصف النهائي اليوم.وغاب خضيرة عن 
تدريب���ات يوم االثنني املاضي وكذلك املدافع ارنه 
فريدريخ واحلارس البديل تيم فيسه لكن لوف أكد 
بعد احلصة التدريبية ان »خضيرة وفريدريش 
سيكونان جاهزين خلوض مباراة االربعاء 
باستثناء كاكاو الذي يحوم الشك حول 
مشاركته«.وكان خضيرة العب وسط 
شتوتغارت قد خرج في الدقيقة 77 
من املباراة ضد االرجنتني تاركا مكانه 
لطوني ك���روس. وتلتقي املانيا مع 
اس���بانيا اليوم في دوربن في اعادة 
للمباراة النهائية لكأس اوروبا 2008 

والتي آلت نتيجتها لإلسبان 0-1.

نجم وسط »المانشافت«
سامي خضيرة جاهز للموقعة

االلماني 
شڤاينشتايغر 

يتوعد 
اسبانيا

وسط تكهنات حول خالف محتمل

باالك يرحل عن معسكر »المانشافت«


