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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الجمعة 9 يوليو 2010

)أ.پ( مدرب أملانيا يواكيم لوف متحسرا لعدم بلوغه النهائي )أ.پ( مدرب اسبانيا ڤيسنتي دل بوسكي أنهى التحدي لصاحله

 دل بوسكي: نحن سعداء وعلينا أن نتّوج أبطااًل للعالم 

أشاد مدرب اسبانيا ڤيسنتي 
دل بوسكي بالعبي فريقه عقب 
حجزهم بطاقة التأهل الى املباراة 
النهائية للمرة االولى في تاريخهم 
بعد الفوز عل���ى املانيا 1-0 في 

الدور نصف النهائي.
وقال دل بوس���كي »ال اعطي 
اسماء، أعتقد ان جميع الالعبني 
كانوا رائعني ولكن حذاري، تبقى 
امامنا مباراة النهائي نحن سعداء 
لكن يجب ان نرى كيف سنستعيد 

انفاسنا«.
وأض���اف »افكر ف���ي جميع 
الذي���ن عمل���وا كثيرا م���ع هذا 
املنتخب منذ س���نوات. نعرف 
كرة القدم الهولندية. س���تكون 
املباراة النهائية صعبة جدا«، اما 
املهاجم داڤيد ڤيا فقال »انا سعيد 
جدا، لعبنا أفضل مباراة لنا في 
املونديال.بالعرض الذي قدمناه 
كان بامكاننا تسجيل اهداف كثيرة 
لكن هدف كارليس بويول هو من 

قادنا الى املباراة النهائية«.
أضاف »لم تنجح كرة القدم 
االسبانية ابدا في بلوغ املباراة 

الثالث«.
وأشار لوف إلى أن تشكيلة 
املنتخب األملاني ستظل كما هي 
عقب كأس العالم بصرف النظر 
عن املدرب، وأن املس���ؤولني في 
أملانيا سيناقشون مسألة املدرب 
بعد بطولة كأس العالم مضيفا: 
»لم تنته عملية تطوير املنتخب 

األملاني بل بدأت لتوها«.
ورفض لوف تأكيد بقائه على 
رأس اجلهاز الفني بعد النهائيات.

وقال لوف »فيما يتعلق مبصيري 
س���نناقش االمر بعد البطولة«، 
لكنه اضاف ملمحا الى إمكانية 
عدم االس���تمرار ف���ي منصبه 
وإمكانية التعاقد مع مدرب جديد 
وذلك للمرة األولى بقوله »هذا 
املنتخب سيواصل تطوره مهما 
كانت هوية املدرب، انه مستمر 

في عملية التطور«.
ويرغب االحت���اد األملاني في 
جتديد عقد لوف لسنتني اضافتني 
لينتهي بعد نهائيات كأس أوروبا 
2010 في پولندا واوكرانيا، لكن 
لوف لم يبت مصيره بعد علما 

النهائية لكأس العالم، نحن سعداء 
النهائي،  بتحقيق ذلك وخوض 
لكن يجب علينا ان نتوج ابطاال 

للعالم االن«.

لوف: ال لالحباط

الفني  أك���د املدير  من جهته 
للمنتخب األملاني يواكيم لوف عدم 
وجود ما يدعو لإلحباط وسط 

مشجعي املنتخب األملاني.
وقال »أدينا بطولة جيدة جدا«، 
مشيرا الى أن هدفه اآلن هو الفوز 
باملركز الثالث أمام أوروغواي.ولم 
ينف لوف شعوره بخيبةاألمل 
جراء عدم وصول الفريق لنهائي 

كأس العالم
أثنى عل���ى املنتخب  ولكنه 
اإلسباني قائال: »خالص تقديري 
لالسبان، إنهم األفضل منذ عامني 
أو ثالثة، الفريق األكثر انسجاما 
مع بعضه البعض في العالم، لم 
نصل ملستوانا في مباراتنا مع 
االسبان كما تعودنا في املباريات 
السابقة، لم نستطع أن نتغلب 
بشكل سليم على الهيبة والتردد 

الكثير من اجلهد والطاقة، كان 
على اجلميع أن يلعبوا في اخللف 
كثيرا، لم نلعب بالشكل الكافي 
لهزمية االسبان، ورغم ذلك فأنا 
أعبر عن تقديري وإعجابي بالعبي 
املنتخب األملاني فقد فعلوا كل ما 
بوس���عهم وتدربوا بقسوة، لقد 

أدينا حتى اآلن بطولة رائعة«.
ل���وف أن املنتخ���ب  ورأى 
االسباني هو األفضل في العالم 
حاليا مضيف���ا: »إنه���م األكثر 
البعض..  انسجاما مع بعضهم 
أنا على يقني بأنهم س���يفوزون 
في املباراة النهائية ألنهم قادرون 
على فرض أنفسهم والتسيد على 

خصمهم«.
وأكد لوف عدم وجود ما يدعو 
املنتخب األملاني  لشعور العبي 
باإلحباط وقال: »علي أن أحاول 
أن أعيدهم إلى معنوياتهم اجليدة، 
أنا على يقني بأننا سنلعب املباراة 
القادمة باجلدية املطلوبة، سنعمل 
على أن نلعب مباراة ختامية طيبة 
الهدف اآلن ه���و الفوز في آخر 
مب���اراة وأن نحصل على املركز 

قوي���ا لهذه الدرج���ة قال لوف: 
»االسبان يجعلون الكرة جتري 
بشكل يجعل اآلخر يلهث وراءها 
كثيرا، لم نتمكن من احلصول على 
الكرة بالشكل املطلوب واستهلكنا 

أمام االسبان«.
وب���رر امل���درب األملاني ذلك 
بالقول: »س���رعان ما كنا نفقد 
الك���رة بعد أن نس���يطر عليها، 
افتقدنا الس���رعة هذه املرة، لم 

تكن لدينا اجلرأة والثقة التامة 
إلنهاء الهجمات التي بدأناها، أنا 

أيضا ال أعرف ملاذا«.
وفي معرض رده على سؤال 
عما إذا كان املنتخب االس���باني 

ان خالفا نشب بني الطرفني مطلع 
العام احلالي قبل ان تهدأ االمور 
افساحا في املجال امام املانشافت 

للتحضير للعرس الكروي.

أنجح مدرب 

ويعتبر لوف اجنح مدرب أملاني 
من حيث معدل االنتصارات حيث 
فاز فريقه بإشرافه في 38 مباراة 
من أصل 55، وبلغ بقيادته نهائي 
كأس أوروبا عام 2008 وخسارته 
امام اسبانيا 0-1، ونصف نهائي 
مونديال جنوب أفريقيا 2010 وسقط 
أمام املنتخب ذاته بالنتيجة ذاتها.  
ل����وف مع املنتخب  وينتهي عقد 
بعد نهائيات كأس العالم احلالية 
مباشرة، وكان االحتاد االملاني يود 
متديد عق����ده لكن املفاوضات بني 
الطرفني وصلت الى حائط مسدود 
بسبب أمور مادية وأجلت ملا بعد 

نهاية املونديال.
 ويطالب لوف بتوسيع مهامه 
واإلشراف على منتخب الشباب من 
جهة ودفع منح إضافية ملعاونيه 

قبل التوقيع على العقد اجلديد.

لوف: أدينا بطولة جيدة واإلسبان هم األفضل واألكثر انسجامًا 

الصحف األلمانية: »انتهى كل شيء«
»انتهى كل شيء. انتهى. لقد خرجنا«، بحزن بكت 
صحيفة »بيلد« األوس��ع انتش��ارا في أملانيا خروج 

املنتخب.
وكتبت الصحيفة: »أملانيا بأكملها منزعجة والدموع 
تتدفق في كامل انح��اء البالد«، لكنها أضافت بتجرد 
غير عادي: »مهما كان صعبا تقبل اخلس��ارة، اال انها 

مستحقة«.
وتابعت: »حاول شبابنا تقدمي كل شيء. امنا لألسف، 
لم نحصل على الفرص احلقيقية. هؤالء االسبان، ويجب 

أن نقر بذلك، كانوا ببساطة أفضل منا«.
وكتبت »كيكر« الرياضية: »بويول يضع حدا للحلم 
األملاني بإلصاق جنمة رابعة على قميصه« في اشارة 
الى االلقاب الس��ابقة التي حققتها أملانيا أعوام 1954، 

1974 و1990.
واعتبرت »سودويتشي تس��ايتونغ« ان: »العبي 

أملانيا احترموا كثيرا االسبان ونادرا ما ضغطوا على 
اخلصم«.

واعتبرت »در ش��بيغل« ان »االسبان دمروا حلم 
النهائي ألملانيا. كان��وا قلقني، متوترين، وعجزوا عن 
التح��رك« وكتب »هامبورغر أبندب��الت«: »1-0 أملانيا 

تبكي.. إسبانيا تتأهل«.
ألغيماين« احملافظة  وقالت صحيفة »فرانكفورتر 
ان »الرحلة احللم« انتهت، وكتبت »ش��بيل ماغازين« 
على موقعها االلكتروني: »اس��بانيا تدمر أحالم أملانيا 

بالوصول الى النهائي«.
وفضلت صحيفة »بي زي« البرلينية الشعبية التطلع 
الى املس��تقبل، متحدثة عن أملها في الفريق الش��اب 
الذي قد يكون جتاوز التوقعات في هذه النهائيات: »ال 
عليكم أيها الصبيان ستعودون أقوى.. كانت نهائيات 

جيدة لكم«.


