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الثاني والثالث والرابع سواء
من »اثقل« املباريات على املتفرج مباراة حتديد املركزين 
الثالث والرابع او كما يطلق عليها مواجهة اخلاسرين، 
فما الفائدة من لعب مباراة لن تصل بأحد الفريقني الى 
اللقب؟ فإن لم تكن في املركز االول فإن الثاني والثالث 
والرابع واخلامس سواء، ففي منافسات الكرة اذا لم تكن 
»رأسا« فلن يذكرك احد وفي كأس العالم ال يقولون من 
حصل عل���ى املركز الثالث؟ امن���ا يبحثون عن صاحب 
اللقب فإن خسرت هولندا من اسبانيا في نهائي الغد فلن 
يش���فع لها متيزها طوال البطولة، وان خسرت اسبانيا 
فلن ينفعها لقب ملوك االستحواذ وحده فامللك احلقيقي 

هو من يرفع كأس العالم عاليا.
في مونديال 1982 في اسبانيا كانت فرنسا بطلة غير 
متوجة بعدما كانت افضل الفرق فنيا بقيادة جنمها الالمع 
ميشيل بالتيني وخسرت من املانيا بركالت الترجيح في 
نصف النهائي، ولعبت بعده���ا مباراة حتديد املركزين 
الثالث والرابع بدون »نفس« وخس���رت من پولندا 2�3، 
ومن املؤكد ان حصول صاحب املركز الثالث على جائزة 
مادية كبيرة س���وف يرفع من حدة املنافسة في مباراة 
املركزين الثالث والرابع ولكن املشاهد ال يتلمس فيها ما 

يشبع غروره، لذلك يعزف الكثيرون عن متابعتها.
في اول بطولة للعالم عام 1930 والتي اس���تضافتها 
اميركا  عاصم���ة االوروغ���واي »مونتفيديو« منح���ت 
ويوغسالفيا مقعد املركز الثالث مناصفة، وجاءت املانيا 
»ثالثة« اعوام 1934 و1970 و2006، فيما حققت البرازيل 
والسويد وپولندا وفرنسا املركز الثالث مرتني، ومرة واحدة 
كل من النمسا وتش���يلي والبرتغال وايطاليا وكرواتيا 
وتركيا، فيما س���جلت كوريا اجلنوبية حضورا مدهشا 
في مونديال 2002 واقصت منتخبات قوية مثل اسبانيا 
وايطاليا والبرتغال لكنها خسرت مباراة الثالث والرابع 

من تركيا 2 � 3.
في مباراة اليوم بني املانيا واوروغواي ستكون املواجهة 
بني ميروس���الڤ كلوزه ودييغو فورالن ولكل منهما 4 
اهداف من اجل املنافسة على لقب الهداف والذي يتصدره 
خصما النهائي داڤيد ڤيا وويسلي سنايدر )5( اهداف، 
ويتفوق فورالن على منافسه بأن اهدافه سجلت بطريقة 
جميلة ومن تسديدات متقنة، في حني ان املجموعة االملانية 
خدم���ت كلوزه وقربته من معادلة رقم النجم البرازيلي 
السابق رونالدو )15( هدفا، فهل يتمكن كلوزه )14( هدفا 
من تسجيل رقم جديد ام ينصف التاريخ النجم البرازيلي 

حتى مونديال 2014؟
ناصر العنزي

من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
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سيبقى يواكيم لوف مدربا ملنتخب املانيا مكافأة 
له على جناحه في قيادته الى نصف النهائي حسب 
ما اوضحت صحيفة »بيلد« امس.ونش���ب خالف 
بني االحتاد االملاني لكرة القدم ولوف الذي انتهى 
عقده في 30 يونيو املاضي، اذ كان االخير يريد 
حتسني الشروط املالية له وملعاونيه وتوقيع 
عقد بقائه مع املنتخب قبل املونديال، في 
حني فضل االحتاد االملاني انتظار النهائيات 

قبل جتديد العقد.
وتولى ل���وف )50 عام���ا( تدريب 
املانشافت خلفا للدولي السابق يورغان 
كلينس���مان بعد مونديال املانيا 2006 
حيث كان مساعدا له، ويعتبر من اجنح 
مدربي املانيا من حيث معدل االنتصارات 
حيث فاز فريقه باشرافه في 38 مباراة من 
اصل 55، وبلغ بقيادته نهائي كأس اوروبا 
عام 2008 قبل ان يخس���ر امام اس���بانيا 0�1، ونصف نهائي 
مونديال جنوب افريقيا 2010 وس���قط امام اس���بانيا ايضا 

بالنتيجة ذاتها.
وبرغم اخلالف الذي وضع جانبا حتى انتهاء املونديال حيث 
كان لوف يطالب ايضا مبسؤوليات اكبر على منتخب الشباب 
)دون 21 عاما(، فان رئيس االحتاد االملاني ثيو شفانشايغر 
يتجه الى ط���رح العقد اجلديد للوف ف���ي اجتماع اللجنة 

التنفيذية لالحتاد في 30 اجلاري حسب »بيلد« ايضا.

وسيقود لوف مبوجب العقد اجلديد املنتخب االملاني في كأس 
اوروبا 2012 في پولندا واوكرانيا معا.

وكان لوف رفض تأكيد بقائه على رأس اجلهاز الفني للمنتخب 
االملاني عقب اخلروج من نصف نهائي املونديال بقوله »فيما يتعلق 
مبصيري س���نناقش االمر بعد البطولة«، لكنه اضاف ملمحا الى 
امكانية عدم االس���تمرار في منصب���ه وامكانية التعاقد مع مدرب 
جدي���د وذلك للمرة االولى »هذا املنتخب س���يواصل تطوره مهما 
كانت هوية املدرب، انه مس���تمر في عملية التطور«. ولن يكون 
خبر جتديد عقد لوف محببا لدى الدولي الس���ابق ماتياس سامر 
الذي قاد منتخب شباب املانيا الى لقب بطل اوروبا العام املاضي 
بوجود العبني من امثال مس���عود اوزيل ومانويل نوير وسامي 
خضيرة الذين ابلوا بالء حسنا مع املنتخب االول ايضا في جنوب 
افريقيا. ويطرح اسم سامر كمرشح محتمل لتولي املهمة في حال 

تعثر االتفاق مع لوف.

رفع المعنويات 

قال لوف عن مباراة اليوم »الالعبون مستاؤون جدا للخروج 
من نصف النهائي النه كانت لدينا طموحات كبيرة في تلك املباراة. 
س���نحاول رفع معنوياتهم النه التزال امامنا مباراة املركز الثالث 
ام���ام اوروغواي«، مضيفا »يجب ان منحو هذه اخليبة، ال يتعني 
على اي العب أن يطأطئ رأس���ه بل بالعكس يجب ان نتطلع الى 

االمام«.
وتابع »معنوياتنا ليست محطمة وسنتطلع الى املستقبل، هذا 

املنتخب قدم بطولة رائعة وسيكون أفضل في املستقبل«.

 االتحاد األلماني لم يحسم التجديد للمدرب 

بودولوسكي وكلوزه وبكنباور يشيدون بلوف

أكد ثيو تسفانتسيغر رئيس االحتاد األملاني لكرة القدم 
أنه مازال على رغبته في توقيع عقد جديد مع املدرب يواكيم 
لوف. ولك����ن أوليفر بيرهوف مدير املنتخ����ب أكد أن القرار 
املنتظر بهذا الش����أن لن يتخذ في جنوب أفريقيا. وتردد أن 
االحتاد لم يوافق على املطالب الزائدة للوف وبيرهوف بينما 
أبدى لوف إنزعاجه من تس����رب أنباء وتفاصيل املفاوضات 

إلى وسائل اإلعالم.
وقال تسفانتسيغر »أعتقد اآلن أن املفاوضات ستبدأ مع 
املدرب، احلقيقة أن الفريق تألق في أداء مهمته بكأس العالم 
ويجب أال حتطم فريقا يعمل بشكل جيد، أعتقد أننا سنتوصل 
إلى احلل الذي تنتظره منا أملانيا«. ووجه العبو الفريق بعض 
كلمات اإلشادة مبدربهم، وقال باستيان شڤاينشتايغر »منذ 

تولي لوف مسؤولية الفريق أصبحنا أكثر قوة، إننا من أفضل 
املنتخبات في العالم كما أننا من أفضل املنتخبات في البطولة 
احلالية«. وقال ميروسالڤ كلوزه »املدرب أظهر في اللحظات 

احلاسمة ما يستطيع أن ينجزه مع هذا الفريق الشاب«.
وقال زميله لوكاس بودولس����كي الذي حظي دائما، مثل 
كلوزه، مبساندة لوف »أمتنى أن يستمر )لوف( ألنه قدم الكثير 
للكرة األملانية على مدار الس����نوات القليلة املاضية، تطورنا 
بشكل جيد كفريق مثلما رأيتم في البطولة، وأمتنى أن نستمر 
حتت قيادة هذا املدرب«. وأعرب أسطورة كرة القدم األملاني 
فرانتس بكنباور عن اعتقاده أن لوف س����يود االستمرار مع 
الفريق. وقال بكنباور »لديه مهمة لينجزها، وأنا على قناعة 

بأنه سيمدد عقده. تدريب املنتخب الوطني ميثل حلما«.

اعتبر أن مواجهة اليوم لرفع المعنويات بإحراز المركز الثالث 

»بيلد«: لوف مدربًا أللمانيا 
في »يورو 2012«

 الم: الميدالية البرونزية عادية 
أكد قائد أملانيا فيليب الم أن املركز الثالث وامليدالية البرونزية عادية 
وهي ليس شيئا يتم االحتفال به. وقال مدافع بايرن ميونيخ قبل الظهور 
اخلامس ألملانيا في مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع »هذا الفريق 
كان لدي����ه هدف أكبر من اللعب على املركز الثالث«. وتعافى العبا خط 
الوسط سامي خضيرة وفيليب الم من اإلصابة فيما من املتوقع أن يدفع 

لوف بأربعة العبني لم يسبق لهم املشاركة في هذا املونديال.

اضافة الى كونه املنتخب االكثر خوضا للمباراة النهائية مع 
البرازيل )7 م���رات(، املانيا هي اكثر املنتخبات خوضا ملباريات 
حتديد صاحب املركز الثالث ومباراتها مع اوروغواي هي اخلامسة 

لها في لقاء »الترضية«.
تتعادل اوروغواي مع فرنس��ا والبرازيل من حيث عدد املباريات 

التي خاضتها لتحديد املركز الثالث بثالث لكل منها.
ستكون املواجهة اعادة ملباراة حتديد املركز الثالث خالل نسخة 
عام 1970، وهذه هي املرة االولى التي يتواجه فيها منتخبان مرتني 

لتحديد هوية الثالث.
اخلسارة امام هولندا )االولى لها في 10 مباريات( في الدور نصف 
النهائي، اع��ادت االوروغواي الى مباراة حتديد صاحب املركز الثالث 
للم��رة االولى منذ 40 عاما عندما خس��رت امام البرازيل في نصف 

نهائي 1970.
التقى الطرفان ثالث مرات في النهائيات سابقا، وخرجت املانيا 
فائزة مرتني خالل ربع نهائي مونديال 1966 )4-0( ومباراة املركز 
الثالث ع���ام 1970 )1-0(، فيما تعادال في املواجهة الثالثة )1-1( 

خالل الدور االول عام 1986.
تواجه الطرفان في تس��ع مواجهات سابقا وخرجت املانيا فائزة 6 
م��رات، مقابل تعادلني وفوز الوروغواي يعود الى الدور ربع النهائي 
من مس��ابقة كرة القدم في اوملبياد امستردام عام 1928 بنتيجة 1-4، 
في حني ان اللقاء االخير بينهما كان وديا في 13 اكتوبر 1993 وفازت 

املانيا 5-0 في بوخوم.
سيقود احلكم املكس���يكي بينيتو ارشونديا املباراة، لينضم 
بالتالي الى الفرنسي جويل كينيو واالوروغوياني خورخي الريوندا 

كأكثر احلكام مشاركة في نهائيات كأس العالم )8 مباريات(.

إحصائياتأرقام

االلماني ميروسالڤ كلوزه اشاد بقدرات يواكيم لوف


