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)أ.پ( احلكم املكسيكي بينيتو أرشوندا

العبو أوروغواي قدموا ما عليهم وفرحوا.. ويواجهون آخر امتحان اليوم النجم األملاني باستيان شڤاينشتايغر.. هل يعوضه املركز الثالث؟

 ألمانيا وأوروغواي..»مكان« خلف البطل والوصيف 
يلتق����ي املنتخب����ان األملان����ي 
واالوروغوياني اليوم على ملعب 
»نيلسون مانديال باي« في بورت 
اليزابي����ث في مب����اراة الترضية 

لتحديد صاحب املركز الثالث.
االملان����ي  املنتخب����ان  وكان 
النفس  واالوروغويان����ي مينيان 
ببل����وغ املب����اراة النهائي����ة ف����ي 
جوهانس����برغ لكنهما خرجا من 
الدور نص����ف النهائي، االول أمام 
اسبانيا بطلة اوروبا 0-1، والثاني 
امام هولندا 2-3. ولن يكون املركز 
الثالث طموحا بحد ذاته بالنسبة 
املباراة متثل  املنتخبني، لكن  الى 
فرصة لتأكيد املشوار الناجح لكل 
منهما في البطولة، حيث كان االول 

قريبا من اآلن عام 1950.
الى  ويعتبر تأهل اوروغواي 
نصف النهائي اجن����ازا بحد ذاته 
ألنها غابت عن املربع الذهبي منذ 
عام 1970، لكن االمر ليس مشابها 
للمنتخب االملاني الذي كان يأمل 
في بلوغ املباراة النهائية على االقل 
لتعويض خيبة أمل اخلروج من 
املربع الذهبي في النسخة االخيرة 
التي استضافها على ارضه عندما 
كان يطمح ال����ى احراز اللقب بني 
جماهي����ره، ولن يع����وض املركز 
الثالث بالتالي تبخر آمالهم بإحراز 
منتخبهم اللقب للمرة الرابعة في 
تاريخه بعد اع����وام 1954 و1974 
و1990. وأنهت أملانيا العرس العاملي 
3 مرات في املركز الثالث اعوام 1934 
و1970 و2006، وفشلت مرة واحدة 
في مباراة الترضية وحلت رابعة 
عام 1958. ام����ا اوروغواي حاملة 
اللقب عامي 1930 و1950، فتخوض 
مباراة الترضية للمرة الثانية في 
تاريخها بعد االولى عام 1970 عندما 
خس����رت امام املانيا بالذات 1-0. 
وكان مش����وار املنتخبني االملاني 
واالوروغويان����ي رائعا، فتصدر 
الرابعة بفوزين  االول مجموعته 
عل����ى اس����تراليا 4-0 وغانا 0-1 
وخسارة امام صربيا 0-1، وبدورها 
املركز االول  احتلت اوروغ����واي 
في املجموعة االولى بفوزين على 
افريقيا املضيفة 3-صفر  جنوب 
واملكسيك 1-0 وتعادل مع فرنسا 
0-0. وفي الدورين الثاني وربع 
النهائي سحقت أملانيا اجنلترا 1-4 
واالرجنتني 4-0، قبل ان تسقط امام 

اسبانيا 0-1 في نصف النهائي.
أما اوروغواي، فأقصت كوريا 
اجلنوبي����ة 2-1 في الدور الثاني، 
وأخرجت غانا م����ن ربع النهائي 
بفوزها عليه����ا بركالت الترجيح 
4-2 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتني 
االصلي واالضافي، ثم سقطت امام 

هولندا 3-2.
ولم تنخفض معنويات الالعبني 
في املعس����كرين حيث يسعى كل 
منهما ال����ى الفوز باملباراة وانهاء 
مش����اركته بإحراز ميدالية املركز 

الثال����ث. ويعود مهاج����م بايرن 
ميونيخ توماس مولر الى صفوف 
املانيا بعدما غاب عن املباراة امام 

اسبانيا بسبب االيقاف.
وغالبا ما تشهد مباريات املركز 
الثالث غ����زارة في األهداف حيث 
ش����هدت 16 مباراة )لم تقم مباراة 
املركز الثالث في نس����ختي 1930 
و1950( تسجيل 63 هدفا مبعدل 
3.9 اهداف ف����ي املباراة الواحدة، 
وهي نسبة تهديفية عالية انعكاسا 
على تقلص الضغوط على طرفي 
املباراة. وتوج العديد من الالعبني 
بلقب الهداف بفضل مباراة الترضية 
فالفرنسي جوست فونتني اليزال 
يحم����ل الرقم القياس����ي في عدد 
االهداف املسجلة في نسخة واحدة 
برصيد 13 هدفا بينها 4 اهداف في 
مباراة املركز الثال����ث امام املانيا 
)6-3( ع����ام 1958، كما ان مباراة 
الترضية كانت مناسبة في مونديال 
1990 حلسم لقب الهداف حني سجل 
اإليطالي سيلفاتوري سكيالتشي 
هدف الفوز في مرمى اجنلترا )2-
1( رافعا رصيده الى 6 اهداف في 
البطولة، وكذل����ك األمر في 1998 
حني سجل الكرواتي دافور سوكر 
هدف الفوز في مرمى هولندا )1-2( 
وكان السادس له أيضا ليهدي بالده 
أفضل إجناز في تاريخها الكروي 
خالل مش����اركتها األولى في كأس 

العالم. وعموما شهدت 12 مباراة 
ترضية تسجيل طرفيها لألهداف، 
فيما انتهت أربع فقط بتس����جيل 
طرف واحد ث����الث منها بنتيجة 
1-0 إلى جانب الفوز األكبر والذي 
حتقق بفارق أربعة أهداف )0-4( 
للسويد على حساب بلغاريا في 
1994، وكانت مباراة فرنسا وأملانيا 
عام 1958 األكثر أهدافا وسجل فيها 
9 أهداف. في املقابل، يعود مهاجم 
اياكس امستردام الهولندي لويس 
س����واريز الى صفوف اوروغواي 
بعدما غاب عن مباراة هولندا لطرده 
امام غانا ف����ي ربع النهائي عندما 
ابعد كرة رأسية لدومينيك اديياه 
بيده من ب����اب املرمى في الثانية 
االخي����رة من الوقت بدل الضائع. 
لكن الشك يحوم حول مشاركة قائد 
وهداف اوروغواي دييغو فورالن 
بسبب االصابة. وخاض فورالن 
املب����اراة امام هولندا وهو مصاب 
وأجبر مدربه أوسكار تاباريز على 
استبداله في الشوط الثاني بالالعب 
سيباس����تيان فرناندي����ز. ورغم 
تسجيله هدف التعادل لبالده في 
الشوط االول من املباراة التي انتهت 
بفوز هولندا 3-2 رافعا رصيده الى 
4 اهداف، إال ان فورالن الذي رفض 
عرض توتنهام هوتسبر للعودة 
ال����دوري االجنليزي، خاض  الى 

املباراة مصابا منذ بدايتها.

مشاركة كلوزه غير مؤكدة 
البرازيل��ي رونالدو  قد يحافظ 
على رقمه القياس��ي كأفضل هداف 
في تاريخ نهائيات كأس العالم، ألن 
األملاني ميروس��اف كل��وزه الذي 
ال يتخلف عنه س��وى بفارق هدف 
واحد، يعاني م��ن إصابة في ظهره 
ومشاركته في مباراة حتديد صاحب 
املركز الثالث ليست أكيدة. وتعرض 
املهاجم الپولندي االصل والبالغ من 
العمر 32 عام��ا لهذه االصابة خال 
مواجهة الدور نص��ف النهائي التي 
خس��رها منتخب باده امام نظيره 
االسباني )0-1(، واكد مساعد مدرب 
ال� »مانشافت« هانزي فليك ان مهاجم 
بايرن ميونيخ يعاني بسببها. وأصبح 
كلوزه على بعد هدف من معادلة رقم 
رونالدو )15 هدفا( بعد ان سجل في 
النسخة احلالية أربعة اهداف يضيفها 
الى االهداف العش��رة التي سجلها 
مناصفة في نسختي 2002 و2006. 
كما كشف فليك ان املدافع فيليب الم 
والعب الوسط سامي خضيرة يعانيان 
من االصابة ايضا، اال ان القائد الم بدا 
واثقا من قدرته على التعافي واملشاركة 
في مب��اراة »الترضية«، مضيفا »ال 
تقلقوا، س��أكون متفاجئا جدا اذا لم 
أكن جاهزا خلوض املباراة، االصابة 

ليست خطيرة«.

أرشوندا يدير المباراة 

تاباريز: فورالن غير جاهز
أفاد مدرب اوروغواي اوسكار تاباريز بان جنم 
أتلتيكو مدريد االسباني: »عانى من املشاكل منذ 

الدقيقة األولى امام هولندا.
كان مصاب�����ا ولم يكن بامكانه املتابعة. كان 
موجوعا وخالل املباراة اتخذنا قرار اس���تبداله 

بالعب آخر لياقته أفضل«.
وتاب���ع تاباريز: »لم تكن اإلصابة جدية لكن 

من الواضح انه لم يكن جاهزا 100% في الفترة 
األخيرة من املباراة«.

ويع��ول ف��ورالن عل�����ى تعافي��ه لزي��ادة 
رصي��ده واملنافس��ة عل��ى لق��ب اله��داف، حي��ث 
يتخلف بف���ارق هدف واحد ع���ن املتصدري��ن 
االس���بان��ي داڤي���د ڤي���ا والهولندي ويس���لي 

سنايدر.

اعل���ن االحتاد الدول���ي لكرة القدم )فيف���ا( انه كلف احلكم 
املكس���يكي بينيتو ارش���وندا بقيادة مباراة املركز الثالث بني 

منتخبي أملانيا واوروغواي.
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فرناندو موسليرا
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ماكسيميليانو بيريرا
دييغو بيريز

ايغيديو اريفالو
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الفارو فرنانديز
لويس سواريز
دييغو فورالن


