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)أ.پ( االسباني تشابي ألونسو أخفق في التسجيل من ركلة جزاء أمام پاراغواي  

)أ.پ( النجم اإلسباني اندريس انييستا تألق أمام پاراغواي  

أرقام وإحصائيات بين »المانشافت« و»الماتادور« 
 - ستكون املواجهة هي احلادية والعشرين بني املنتخبني وتتفوق املانيا بثمانية انتصارات 
مقابل س����تة الس����بانيا، فيما انتهت املباريات الثماني االخرى بالتعادل، التقى الطرفان للمرة 

االولى عام 1935 عندما حقق االسبان فوزا وديا 2 � 1.
- التقى املنتخبان ثالث مرات في النهائيات ولم تنجح اس����بانيا في اخلروج فائزة في اي 
من هذه املباريات، فاز »داي مانش����افت« عام����ي 1966 و1982 بنتيجة واحدة 2 � 1، فيما انتهت 

املباراة الثالثة بالتعادل 1 � 1 عام 1994.
- كان����ت املواجهة االخيرة بني املنتخبني في نهائي كأس اوروبا 2008 عندما توج »الفوريا 
روخا« باللقب بفوزه 1-صفر س����جله فرناندو توريس في الدقيقة 33، هذه املرة االولى التي 
يلتقي فيها بطل اوروبا ووصيفه في نصف نهائي كأس العالم بعد عامني على مواجهتهما في 

النهائي القاري.
- سيتواجد في املباراة 19 العبا من الذين كانوا في صفوف املنتخبني خالل نهائي كأس اوروبا 
2008، ثمانية منهم املان وهم ارنه فريدريتش وماريو غوميز ومارس����يل يانسن وميروسالف 
كلوزه وفيليب الم وبير مريتيس����اكر ولوكاس بودولس����كي وباستيان شفاينشتايغر، اما في 
اجلهة االس����بانية فهناك 11 العبا هم خوان كابديفيال وايكر كاسياس وداڤيد ڤيا وفرانسيسك 
فابريغاس واندريس انييستا وكارلوس مارشينا وكارليس بويول وسيرخيو راموس وفرناندو 

توريس وتشابي الونسو وتشافي هرنانديز.
- في 12 مناسبة من اصل 17 مشاركة في نهائيات كأس العالم، جنح االملان في الوصول الى 
دور االربعة، وهذه املرة الثالثة على التوالي بعد ان وصلوا الى نهائي 2002 حيث خسروا امام 
البرازيل ونصف نهائي 2006 حني خرجوا على يد ايطاليا، اما اسبانيا فتخوض الدور نصف 
النهائ����ي بنظام خروج املغلوب للمرة االولى في تاريخها، وهي وصلت الى الدور النهائي عام 

1950 حني كان نظام املجموعات من اربعة منتخبات وحلت رابعة في املجموعة.
 - لم حتقق املانيا سوى فوز واحد في املباريات اخلمس االخيرة التي اضطرت فيها خلوض 
التمديد في كأس العالم، وذلك بتغلبها على إجنلترا 3 � 2 في ربع نهائي 1970، في املقابل جنح 
ال� »مانشافت« باخلروج فائزا في املباريات االربع التي اضطر فيها خلوض ركالت الترجيح.

 - املرة الوحيدة التي خرج فيها املنتخب االس����باني فائزا بعد االحتكام الى التمديد كانت 
عام 2002 عندما تغلب على جمهورية ايرلندا بركالت الترجيح، وخسر »ال فوريا روخا« مرتني 
عبر ركالت الترجيح عام 1986 امام بلجيكا وعام 2002 امام كوريا اجلنوبية، ومرة واحدة في 
الش����وطني االضافيني عام 1990 امام يوغوسالفيا وتعادل مع ايطاليا عام 1930 بعد التمديد ثم 

خسر املباراة املعادة.
- ه����ذه املواجهة االوروبية البحتة رقم 18 في دور نصف النهائي من كأس العالم، واملانيا 
كانت طرفا في 10 منها وجنحت في الوصول الى النهائي في خمس منها، تغلب ال� »مانشافت« 
على النمسا 6 � 1 عام 1954 واالحتاد السوفييتي 2 � 1 عام 1966 وفرنسا بركالت الترجيح عام 

1982 ثم 2 � 0 عام 1986، قبل ان يتفوق على إجنلترا بركالت الترجيح عام 1990.
- بثنائيته في مرمى االرجنتني، جنح ميروسالف كلوزه في معادلة مواطنه غيرد مولر في 
املركز الثاني من حيث اكثر الالعبني تسجيال في نهائيات كأس العالم )14 لكل منهما(، واصبح 

على بعد هدف من الرقم القياسي املسجل باسم البرازيلي رونالدو.
- تخط����ت املانيا حاجز ال�200 هدف في نهائي����ات كأس العالم عندما افتتح توماس مولر 
التس����جيل امام االرجنتني بعد اقل من ثالث دقائق، كان الهدف االملاني االول في النهائيات من 
نصيب ستانيس����الوس كوبييرس����كي ضد بلجيكا عام 1934، والهدف ال�100 من نصيب بول 
برايتن����ر في نهائي 1974 امام هولندا من ركلة ج����زاء، ورفعت املانيا رصيدها الى 203 اهداف 
بعد مباراتها مع االرجنتني واصبحت على بعد سبعة اهداف من حتطيم الرقم القياسي املسجل 

باسم البرازيل )210(.
- س����تكون هذه املباراة رقم 98 الملانيا في النهائيات لتنفرد بالرقم القياس����ي الذي كانت 
تش����ارك به البرازيل التي ودعت البطولة من الدور ربع النهائي، ومهما كانت نتيجة مواجهة 
نصف النهائي امام هولندا، س����يترك ال�»مانشافت« جنوب افريقيا وفي جعبته 99 مباراة في 
النهائيات النه في حال فوزه س����يخوض املباراة النهائية، اما في حال خس����ارته فسيلعب في 

مباراة حتديد صاحب املركز الثالث.
- اصبح ايكر كاس����ياس ثالث حارس مرمى في نهائيات كأس العالم ينجح في صد ركلتي 
جزاء »خارج ركالت الترجيح«، واالول في نسختني مختلفتني، وكان كاسياس صد ركلة جزاء 
س����ددها االيرلندي ايان هارت عام 2002، ثم كرر هذا االمر في ربع نهائي النسخة احلالية امام 
البارغواي في وجه اوسكار كاردوزو، اما احلارسان االخران اللذان جنحا في حتقيق هذا االمر 
لكن في نس����خة واحدة هما الپولندي يان توماشيفسكي عام 1974 واالميركي براد فريدل عام 

.2002
 - اصبح داڤيد ڤيا اول العب اس����باني يسجل في اربع مباريات متتالية في نهائيات كأس 
العالم، ويحمل الفرنسي جوست فونتني )1958( والبرازيلي جيرزينيو )1970( الرقم القياسي 
في هذه الناحية بتسجيلهما في 6 مباريات متتالية، وهناك ستة العبني اخرين سجلوا 5 اهداف 

في 5 مباريات على التوالي.
- س����يقود حكم اللقاء املجري فيكتور كاس����اي، مدير املبيعات البالغ من العمر 35 عاما، 
مباراته الرابعة في النس����خة احلالية بعد البرازيل � كوريا الشمالية في 15 يونيو، املكسيك � 
االوروغ����واي في 22 منه، ومواجهة الدور الثاني بني الواليات املتحدة وغانا في 26 منه، علما 

بانه كان حكم مباراة ملحق آسيا � اوقيانيا بني البحرين ونيوزيلندا.

نوير ال يريد مان يونايتد دل بوسكي: األلمان تحسنوا كثيرًا ونتطلع للنهائي
قال مدرب اسبانيا ڤيسنتي دل بوسكي 
»نأمل ان نرفع مس���توى لعبنا.نأمل ان 
تك���ون مباراتن������ا، كما ح���ال املواجهة 
االخرى في نص�����ف النهائي)بني هولندا 
واوروغواي(، جي������دة لكرة القدم. نأمل ان 
نلعب بشك�����ل افضل وان نحتفل بالتأهل 

الى النهائي«.
واعتبر دل بوسكي ان املواجهة مختلفة 
عن نهائي كأس اوروبا ولن تكون ثأرية 
»الن البط���ل يتطلع دائما ال���ى االمام«، 
مضيفا »س���نتان في كرة الق���دم تعتبر 
مدة طويلة، خ���اض املنتخبان مباريات 
كثيرة واختلفت الظروف كثيرا ال يجب 

احلديث ع���ن االنتقام عندما يتعلق األمر 
باملنتخبات الكبيرة، الن االنتقام ال وجود 
له في قواميسها«، مضيف����ا »البطل يتطلع 
دائما إلى األمام، س���يلعب�����ون )االملان( 
من أجل الفوز ألنهم يرغب����ون في بلوغ 
املباراة النهائية لك�����أس العالم، ونح�����ن 

لدين�����ا الدافع نفسه«. 
وتابع »اعتق���د ان االملان وضعوا منذ 
فترة ليست بالطويلة مشروعا لتصحيح 
اوضاع ك���رة القدم في الب���الد بعدم�����ا 
فقدت الكثير م���ن بريقها. لقد جنح�����وا 
ف������ي جتديد دماء املنتخب الذي ك����ان 
حاض�������را في كأس اوروبا من أجل هذا 

املوندي������ال ويبدو ان االمور تسير على 
ما يرام. لقد حتسنوا كثيرا وشكلوا منتخبا 

جيدا جدا«.
واوضح دل بوس���كي »سنبقى أوفياء 
السلوب لعبنا امام املانيا، أمتنى أن نكون 
أكثر انتظاما لكني اعتقد اننا قدمنا عروضا 
جيدة حتى اآلن ولم تكن هناك سوى تلك 
اخلسارة املؤملة امام سويسرا في املباراة 
االولى بيد اننا حققنا بعدها 4 انتصارات 
متتالي���ة وصلنا بها ال���ى دور االربعة«، 
مضيفا »ليس هذا هو الوقت املناسب لتقدمي 
حصيلة ملشاركتنا، لكن يجب ان نواصل 

التقدم الى االمام«.

قال العب الوسط املميز اندريس انييستا الذي كان خلف الهدف 
الذي سجله ڤيا في الدقائق األخيرة امام پاراغواي، انه يتطلع بفارغ 
الصبر الى مواجهة أملانيا، مضيفا »سنلعب ضدهم مجددا لكنني ال 
اعتقد ان ما حصل قبل عامني سيكون له اي تأثير على هذه املباراة، 
قدمت أملاني���ا أداء رائعا في هذه النهائيات حت���ى اآلن، وبعيدا عن 

نتائجهم الرائعة هم يقدمون مستوى مميزا جدا ايضا«.
وواصل العب وس���ط برشلونة قائال: »من املؤكد انهم سيكونون 
متحفزين ج���دا لكننا نحن ايضا في قمة مس���توانا وعازمون على 
التقدم خطوة أخرى، ستكون مباراة بني فريقني يحبذان االستحواذ 

على الكرة. اعتقد انها ستكون مباراة رائعة«.
واضاف انييستا »علينا ان نكون سعداء وفخورين الننا بني افضل 
أربع���ة منتخبات في العالم وهو امر رائ���ع فعال. اآلن يجب ان نبدأ 
التفكير في أملاني���ا، ذلك املنتخب الذي دائما ما قدم عروضا خارقة. 
ستكون مباراة جميلة جدا، ويجب ان نتحلى فيها بعزمية قوية وإرادة 
حديدية. اننا منر بفترة جيدة وتتملكنا رغبة جامحة في املضي قدما. 
ان قوة هذه املجموعة تكمن ف���ي روحها اجلماعية ويجب ان تكون 

تلك الروح سالحنا في رحلة السعي نحو املجد«.
بدوره حت���دث املهاجم فرناندو توريس عن مواجهة أملانيا، قائال 
»اجلميع يقول إن األملان ال ميلكون أفضل دفاع، لكني أخالفهم الرأي، 
كم���ا انهم اظهروا ايضا انهم ميلك���ون هجوما جيدا. ميلكون العبني 
مميزين مثل كلوزه وبودولسكي اللذين يلعبان بطريقة جيدة، لكن 
األمر ال يتعلق باألس���ماء«. وواصل »ان احلظوظ متكافئة 50 � 50، 
س���تكون املباراة متقاربة. انهم يفتق���دون ميكايل باالك )يغيب عن 
النهائيات بسبب االصابة( لكنهم يقدمون دائما عروضا جيدة وجنح 

مسعود اوزيل في ان يكون خير بديل له«.

مولر للعودة في النهائي

م���ن جهة أخرى قال األملاني توماس مولر معلقا على غيابه »امل 
ان يتمكن زمالئي من القيام بالعمل خالل الدور نصف النهائي حتى 

أمتكن من العودة الى الفريق )في النهائي(«.
بدوره، أكد مدرب املنتخ���ب يواكيم لوف الذي يأمل قيادة أملانيا 
الى النهائي للمرة الثامنة في تاريخها، ان غياب مولر يشكل ضربة 
قاسية لل� »مانش���افت« لكنه غير قل��������ق النه ميلك البديل القادر 
على س���د الفراغ، مضيفا »لقد رأيت البطاقة الصفراء وال ادري ملاذا 
حصل عليها. الكرة ملست فخذه ثم يده. انا اشكك بصحة هذا القرار. 
لكن في املاضي متكنا من استبدال العبني مثل مولر وسنواصل هذا 

األمر«.

نفى احل��ارس األملان��ي مانويل 
نوير حارس مرمى شالكه التكهنات 
الدائرة حول إمكانية رحيله إلى مان 
يونايت��د اإلجنلي��زي عق��ب انتهاء 
املوندي��ال. وكانت تقاري��ر إعالمية 
ربطت ب��ن نوير )24 عام��ا( ومان 
يونايت��د، كبديل للحارس الهولندي 
املخض��رم ايدوي��ن ڤان در س��ار، 
الذي جدد عق��ده ملدة عام واحد في 
بداية الع��ام احلالي، ولكن نوير أكد 
من ايراس��ميا بجن��وب أفريقيا أنه 
سيبقى في أملانيا. وقال نوير »بكل 
تأكيد س��أبقى في البوندسليغا وانا 
مرتبط بعقد مع ش��الكه حتى 2012، 

ال اهتم بأي عروض أخرى«.

تسديد ركالت الجزاء يثير الجدل في إسبانيا
يسود اسبانيا حاليا جدل كبير حول هوية الالعبني الذين يجب أن 
يسددوا ضربات اجلزاء باملنتخب خالل املونديال، بعدما كان داڤيد ڤيا، 
هداف املونديال حاليا برصيد خمسة أهداف، قد أضاع ضربة جزاء خالل 
مباراة اس����بانيا أمام هندوراس ضمن منافسات املجموعة الثامنة مما 

جعله يفقد مركزه كمتخصص ضربات اجلزاء باملنتخب االسباني. 
وخالل مباراة دور الثمانية أمام پاراغواي، تقدم العب خط الوسط 
تش����ابي ألونسو لتسديد ضربة جزاء السبانيا وبالفعل سدد ألونسو 
الكرة داخل الش����باك قبل أن يتخذ احلكم ق����رارا مثيرا للجدل بإعادة 
ضربة اجلزاء من جديد بسبب دخول اثنني من الالعبني االسبان منطقة 

اجلزاء قبل التسديد.
وفي املرة الثانية جنح حارس مرمى پاراغواي خوس����تو فيار في 
إنقاذ تسديدة ألونسو، ورغم فوز اسبانيا 1-0 في هذه املباراة فقد أثار 

تضييع ڤيا وألونسو لضربتي اجلزاء جدال كبيرا في اسبانيا.
ونشرت صحيفة »ماركا« املدريدية أمس استطالعا للرأي مبوقعها 
على اإلنترنت حول من يجب أن يسدد ضربات جزاء أسبانيا باملونديال. 
وصوت نحو 39.3% من القراء لداڤيد ڤيا الذي سجل 5 مرات فقط من 
إجمالي عش����ر ضربات جزاء لعبها مع منتخب اس����بانيا، فيما اختار 
35.2% من القراء ألونسو، بينما صوت 11.6% لنجم خط الوسط تشافي 

هرنانديز. 

أما النجم سيسك فابريغاس الذي سدد بهدوء ضربة اجلزاء األخيرة 
ألسبانيا في مرمى إيطاليا خالل لقائهما ببطولة األمم األوروبية 2008 
الذي حسم عن طريق ضربات اجلزاء الترجيحية فقد حصل على %8.8 

من األصوات مقابل 5.2% ملصلحة فرناندو توريس.
وهؤالء هم الالعبون اخلمسة الذين من املرجح أن يسددوا ضربات 
جزاء أسبانيا إذا وصلت مباراتها أمام أملانيا اليوم في نصف النهائي 

إلى ضربات الترجيح.
وفازت أملانيا في جميع مبارياتها األربع التي حس����مت عن طريق 
ضربات اجلزاء الترجيحية في كأس العالم أمام فرنسا مبونديال 1982 
وأمام املكس����يك في 1986 وأمام إجنلترا في 1990 وأمام األرجنتني في 

.2006
بينما ودعت أسبانيا منافسات كأس العالم عن طريق ضربات اجلزاء 
مرتني أمام بلجيكا في 1986 وأم����ام كوريا اجلنوبية في 2002 ولكنها 
تغلبت على أيرلندا بضربات اجلزاء في دور سابق من مونديال 2002 
نفس����ه. ولكن إذا وصلت مباراة اليوم إلى ضربات اجلزاء فس����تتجه 
آمال اجلماهير االس����بانية إلى الع����ب مختلف متاما هو حارس املرمى 

إيكر كاسياس.
وكان كاسياس، الذي أنقذ ضربة جزاء أمام پاراغواي السبت املاضي، 
هو بطل أسبانيا أمام أيرلندا في 2002 وأمام إيطاليا في يورو 2008.

توريس: يملكون دفاعًا وهجومًا جيدين

إنييستا: أتطلع للمواجهة بفارغ الصبر


