
نجم أوروغواي وهدافها دييغو فورالن 
أثبت مكانته بين الكبار )أ.پ(

لو كان الحكم عربيًا
أكتب قبل إعالن بطل كأس العالم فإن فازت اسبانيا 
فألن الكرة على صلة قراب���ة بهم من الدرجة األولى، 
وإن فازت هولندا فألنهم والكرة أصدقاء عمر وإن لم 
تنصفهم في أزمان وأماكن كثيرة، وتفوقت أوروبا بشكل 
واضح على منتخبات أميركا اجلنوبية مثل البرازيل 
واألرجنتني وتش���يلي وأوروغواي وپاراغواي بعدما 
احتلت املراكز الثالثة األولى بجدارة عقب فوز املانيا 
على أوروغواي في مبارة حتديد املركزين الثالث والرابع 
3-2 في مباراة »ممطرة« ساهمت في وقوع الالعبني 
في الكثير من األخطاء وخصوصا حارس أوروغواي 
فرناندو موسليرا، وكنت أمتنى أن يزيد املهاجم الرائع 
دييغو فورالن من رصيد أهدافه خمسة أهداف بعدما 
قدم مستويات رائعة وسجل أهدافا جميلة وكان بحق 

أحد أبرز جنوم الدورة.
تفوقت أوروبا بفضل اسبانيا وهولندا واملانيا رغم 
ان الترش���يحات كانت تصب في مصلحة البرازيل أو 
األرجنتني للعب طرفا في املباراة النهائية ولكن أوالد 
السامبا لم يوفقوا في مباراتهم أمام هولندا لعدة أسباب 
تطرقنا لها سابقا ومازال السؤال الذي يالحق مدربهم 
كارلوس دونغا حتى اآلن »ملاذا لم تس���تدع الكسندر 

باتو ورونالدينيو«؟
وخرجت األرجنتني بفضيحة اثر هزميتها من املانيا 
بأربعة أهداف نظيفة بعدما خذلها النجم لونيل ميسي 
ولم يقدم نصف مستواه السابق، فيما سجلت أوروغواي 
احلض���ور األبرز ملنتخبات أمي���ركا اجلنوبية ووقف 
احلظ الى جانبها بشكل كبير في مباراة غانا في الدور 

ربع النهائي.
أكتب قبل املباراة النهائي���ة وقد أضحكتنا زوجة 
حكم املباراة اإلجنليزي هاوارد ويب عندما سخرت منه 
وقال���ت: ال أعلم كيف اختاروه للنهائي فهو غير قادر 
السيطرة على أوالده الثالثة في البيت، فكيف يستطيع 
تسيير مباراة نهائية في كأس العالم، وتخيلوا لو كان 

احلكم عربيا فكيف سيكون رده على زوجته!
وداعا جنوب أفريقيا 2010 وإلى اللقاء في البرازيل 
2014 إن شاء اهلل، وداعا يا مونديال فقد أسعدتنا كثيرا 
»صوابك وخطؤك«، وداعا يا جنوم الكرة ومبدعيها، 
وداعا لألهداف والفن واملهارة واجلمالية، وداعا للكرة 

»املثقفة« متعددة اللغات واألجناس واألعراق.
ناصر العنزي

من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
27» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االثنين  12  يوليو  2010  

)أ.پ( األوروغوياني لويس سواريز محاصرا من األملانيني بيرمرتيساكر وآرنه فريدريتش  

سارة براندنر حاملة امليدالية البرونزية  )أ.پ(

)أ.پ( األملاني توماس مولر األفضل بني الشباب  

احتفاالت صاخبة تعم أرجاء أوروغوايمولر يفوز بجائزة أفضل العب

سارة.. والبرونز

أحرز االملاني توماس مولر 
جائزة افضل العب في مباراة 
أملانيا واوروغواي. وافتتح مولر 
التسجيل للمنتخب األملاني في 
الدقيقة 19 من متابعة لتسديدة 

التي  باستيان شفاينشتايغر 
أبعده����ا ح����ارس أوروغواي 

فرناندو موسليرا.
ورف����ع مول����ر رصيده من 
األهداف ف����ي املونديال إلى 5 

أهداف ليتساوى مع الهولندي 
ويسلي س����نايدر واالسباني 
داڤي����د ڤيا وجن����م اوروغواي 
دييغو فورالن في صدارة قائمة 

الهدافني.

خسرت أوروغواي شرف احتالل املركز الثالث، 
إثر الهزمية أمام أملانيا، ولكن ذلك لم مينع اجلماهير 
من االحتفال بشكل صاخب وسط إشادة كبيرة باألداء 
الراقي للمنتخب. وفي الوق����ت الذي تراجعت فيه 
أعداد املشجعني احملتفلني مقارنة باملباريات املاضية، 
مازال����ت هناك أعداد ضخمة من املش����جعني ارتدت 
القمصان ذات اللون����ني األزرق واألبيض للمنتخب 
الوطني وخرجت إلى الش����وارع معربة عن شكرها 
وفخرها باملدرب أوسكار تاباريز والالعبني األبطال. 
وسيكون هناك استقبال حافل في انتظار الالعبني 
اليوم لدى عودتهم إلى البالد. وقال املشجع دييغو، 
الذي ش����اهد املباراة بصحبة األصدقاء في احتفال 
تقليدي يحتوي على الكثير م����ن اللحوم واجلعة 

ويطلق عليه »اس����ادو«: »مثل هذه الهزمية لم تكن 
مؤملة للغاية«. وبعد انطالق صافرة نهاية املباراة، في 
الوقت الذي صعد فيه األملان إلى منصة التتويج، قاد 
مشجعو أوروغواي سياراتهم في جميع أنحاء البالد 
ملوحني بعلم البالد وسط اطالق أبواق السيارات. 
وجاء األداء املبهر ملنتخب أوروغواي ليشعل اآلمال 
بشأن إمكانية الوصول إلى املباراة النهائية، بعد أن 
جاءت آخر مشاركة في الدور نصف النهائي للمونديال 
عام 1970، فيما توج الفريق باللقب مرتني في عامي 
1930 و1950. وعمق األداء الرائع ألوروغواي الصورة 
املذهلة للدولة التي يقطنها 3.5 ماليني نسمة فقط، 
بعد أن حقق نتائج أفضل من قطبي أميركا اجلنوبية، 

البرازيل واألرجنتني.

خطفت سارة براندنر صديقة النجم األملاني باستيان شڤاينش 
تايغر األضواء من صاحبي املركزين الثالث والرابع املانيا وأورغواي 
بعد ان طلت بوجهها »البش���وش« حاملة ميدالية شڤاينشتايغر 

البرونزية والتي ظفر بها مع »املانشافت«.

احتفاالت هادئة
في المدن األلمانية

احتفلت اجلماهير األملانية 
باحتالل منتخبها الوطني املركز 
الثالث بش����كل هادئ مقارنة 
باملباريات املاضية، حس����بما 

أكدت الشرطة في ميونيخ.
وفي نورمبرغ انتشر نحو 
5 آالف مش����جع ف����ي أرجاء 
املدينة بعد ف����وز أملانيا على 
أوروغواي، وأطلق العديد من 
أبواق السيارات  املش����جعني 
في أنحاء املدينة، ولكن أعداد 
أقل بكثير  املش����جعني كانت 
مقارنة باملباري����ات املاضية 

للمونديال.
وف����ي ميونيخ، انتش����ر 
ضجيج أبواق السيارات بشكل 
ملحوظ، حسبما أكد متحدث 

باسم الشرطة.
وقدم رئيس حكومة باڤاريا 
التهنئة  هورست س����يهوفر 
إلى املنتخب الوطني للنهاية 
الناجحة في مونديال جنوب 

أفريقيا.
وقال »هذا املنتخب الشاب 
الواعد يقدم كرة القدم رائعة، 
وخط����ف قل����وب جماهي����ر 
ك����رة القدم في ش����تى أنحاء 

العالم«.

تاباريز: ارتكبنا الكثير من األخطاء وكان يمكننا الفوز

بألم اخلس����ارة أم����ام أملانيا، 
حيث اعتبر ان فريقه فّرط في 

الفوز.
وق����ال مهاج����م بوتافوغو 
البرازيلي بعد املباراة »أشعر 
باألل����م ألن املب����اراة كانت في 
املتناول، كنا قد قلبنا نتيجتها. 
سعينا إلى حتقيق املركز الثالث 
وكان بني أيدينا، لكننا تركناه 
يفلت. صعدوا هم إلى منصة 
امليداليات،  التتويج لتس����لم 
ومنحونا نحن شهادة تقدير 
ستعلق في مقر االحتاد، بينما 
لن يبقى ألي منا ذكرى يضعها 

في منزله«.

لكنه غشاش تافه«. وقال »يجب 
أن يغير »فيفا« لوائحه بعد هذا 
اخلداع. يج����ب على احلكام أن 
يحتس����بوا الكرة هدفا بدال من 
ركلة ج����زاء عندما مينع العب 
الكرة بيده من على اخلط بهذا 

الشكل«.
وأض����اف »أعتق����د انه كان 
بوس����عنا أن نص����ل للمباراة 
النهائية ونحقق مفاجأة كبيرة 

بأن نكون أبطال العالم«.

أبريو

املهاجم سباس����تيان  وأكد 
أبريو انه يرحل عن املونديال 

إبداء  ومتريرات لذا ال ميكنني 
التذمر. قدم����ت كل ما أمكنني 
الدقيق����ة  للمنتخ����ب، حت����ى 

األخيرة«.

راييڤاتش

من جهته، م����ازال الصربي 
ميلوڤان راييڤاتش مدرب غانا 
يشعر بغضب شديد بعدما أبعد 
الكرة بيده. ونقلت  س����واريز 
صحيفة مريديان ماتش البلغارية 
عن راييڤاتش البعض يقول إن 
سواريز بطل وهو اآلن ميشي 
فخورا مبا فعل����ه.. عودوا إلى 
وعيكم أيها الناس إنه ليس بطال 

وعلق املدير الفني ألوروغواي 
أوسكار تاباريز على االستهجان 
الذي تعرض له س����واريز في 
املؤمت����ر الصحافي الذي أعقب 
املب����اراة التي أقيمت في مدينة 
ب����ورت إليزابيث. وقال »هناك 
ردود فعل جماهيرية ال يكون لها 
تفسير واضح. سواريز كان بطال 
حلادثة مثله مثل العبني كثيرين 
في هذا املونديال، كاألسترالي 
الذي فعل ش����يئا ش����بيها أمام 

غانا«.
أياكس »على  وقال ه����داف 
املستوى الشخصي سأرحل وأنا 
راض، ألنني س����اعدت بأهداف 

في كل مرة كان يلمس فيها الكرة 
»ل����م يكن باألمر ال����ذي أمنحه 
الكثير من االهتمام، بعض الوقت 
كنت أستمع إلى صافرات لكنها 
كانت تدخل من أذن وتخرج من 
أخرى، أنا كنت أدافع عن قميص 

بالدي«.
واعتبر سواريز »شيطانا« في 
جنوب أفريقيا بعد أن أوقف بيده 
هدفا لغانا كان سيمنح املنتخب 
األفريقي املرور إلى الدور نصف 
النهائي. وأهدرت ضربة اجلزاء 
التي احتسبت في تلك اللعبة، 
وعندما جلأ املنتخبان إلى ركالت 

الترجيح فازت أوروغواي.

كش����ف م����درب أوروغواي 
أوس����كار تاباريز ع����ن رغبته 
في االستمرار في منصبه بعد 

اخلسارة أمام أملانيا 2 � 3.
وقاد تاباريز أوروغواي، بطلة 
عام����ي 1930 و1950، الى أفضل 
إجناز لها في نهائيات كأس العالم 

منذ مونديال إيطاليا 1970.
وقال تاباريز »أنا قريب من 
نهاية مسيرتي ومازلت أشعر 
بحال جي����دة ولذلك فأنا مهتم 
باالستمرار مع أوروغواي، ولكن 
الوقت غير مناسب للحديث عن 

هذا األمر«.
وتابع »ال أريد ترك انطباع 
بأنني أطلب البقاء في منصبي، 
فعقدي انتهى بعد املباراة ضد 
أملانيا وبالتال����ي لم أعد مدربا 
ملنتخ����ب أوروغ����واي، وكل ما 
سيحصل يتعلق باالقتراحات 
التي ستقدم«. ويشرف تاباريز 
)63 عاما( على منتخب أوروغواي 

منذ عام 2006.
وع����ن املب����اراة ق����ال »كان 
املنتخبان يرغب����ان في إحراز 
املركز الثالث وقدما كل ما لديهما، 
لقد ارتكبنا الكثير من األخطاء 
ولكننا أظهرنا ما نستطيع القيام 
به وبأننا قادرون على مقارعة أي 
منتخب في العالم، لقد خسرنا 
في هذه املباراة ولكن كان ميكننا 
الفوز فيه����ا، ألنني ال اعتقد ان 
أملانيا كانت أفضل منا. أريد ان 
أهنئ العبي أوروغواي على ما 

قدموه طوال البطولة«.
وأوضح »كان����ت أخطاؤنا 
كثيرة في الدفاع، كما أننا أهدرنا 
العديد من الفرص، وفي مباراة 

كهذه الفرص تكون معدودة«.
واعتبر تاباريز ان »منتخب 
أوروغواي قام بعمل رائع دفاعا 
وهجوما وكان إحدى مفاجآت 
الطريق يبدو  البطول����ة.  هذه 
واضح����ا اآلن ويجب املواصلة 

على املنوال ذاته«.

سواريز

نفى مهاجم أوروغواي لويس 
سواريز أن يكون أداؤه في املباراة 
التي خسرها منتخب بالده أمام 
نظيره األملاني 2 � 3 في مباراة 
حتديد املرك����ز الثالث، قد تأثر 
بسبب صافرات االستهجان التي 
البلد املضيف  أطلقها مشجعو 

ضده.
وقال مهاجم أياكس الهولندي 
الذي تعرض لهجوم اجلماهير 

سواريز تعرض لصافرات االستهجان.. وراييڤاتش يصفه بالغشاش

أعرب ه���داف منتخ���ب أوروغواي 
دييغو فورالن عن سعادته بأداء فريقه 
في املونديال، وقال »اننا اآلن بني أفضل 4 
منتخبات في العالم، لم يكن أحد يتوقع 

ذلك في بداية املونديال«.
وأضاف »كانت مباراة إيجابية بشكل 
عام، برغم الهزمية، الكرة في أوروغواي 
لديها مس���تقبل، واملنتخب لديه هويته 
اخلاص���ة، كنا نود الوصول إلى املباراة 
النهائية، ولكن متتعنا بجميع املباريات 
الس���بع الت���ي خضناه���ا، اآلن ميكننا 

االسترخاء«.

فورالن: تمتعنا 
بالمباريات السبع 


