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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الثالثاء 13  يوليو  2010  

وصل منتخب أملانيا الفائز ببرونزية كأس العالم الى بالده امس، 
حيث توجه الالعبون لقضاء عطالتهم الصيفية مباش���رة بدال من 

حتية اجلماهير.
وساد اجلماهير االملانية شعور بخيبة األمل عندما أعلن املنتخب 

أنه لن يقيم حفل استقبال في منطقة مهرجان اجلماهير ببرلني.
وتوجه مئات املش���جعني إلى مطار فرانكفورت الستقبال العبي 
املنتخب األملاني، ولكنهم عادوا محبطني بعدما تسلل الالعبون من 

باب جانبي للمطار عقب لقاء قصير مع عمدة املدينة بيترا روت.
وقال أحد العاملني في املطار بعدما فشل هو اآلخر في إلقاء نظرة 
س���ريعة على الالعبني: »إنهم ال يلعبون من أجل أنفسهم وإمنا من 

أجل أملانيا«.
وأعرب العب خط الوس���ط باس���تيان شڤاينشتايغر عن شكره 
جلماهير أملانيا ولكنه مثل مدربه يواكيم لوف وباقي الالعبني فضل 
أن يبدأ عطلته على الفور بعدما أسعد جماهير البالد وجماهير الكرة 

اآلخرين حول العالم، بتقدمي كرة هجومية جذابة في املونديال.
وكان املهاج���م توماس مولر )20 عاما( األكثر س���عادة بني باقي 
الالعبني خالل رحلة الطائرة املمتدة إلى 10 ساعات من جوهانسبورغ، 
بعدما علم أن األس���باني داڤيد ڤيا والهولندي ويس���لي سنايدر لم 
يتمكنا من التس���جيل في النهائي، مم���ا أدى إلى تتويج مولر بلقب 
هداف املونديال برصيد 5 أهداف، وفوزه بجائزة احلذاء الذهبي، عدا 

فوزه بجائزة أفضل العب شاب.
وقال مولر تعليقا على جائزة احلذاء الذهبي ومشيرا إلى النجم 
األملاني الس���ابق غيرد مولر الذي أحرز اجلائزة نفس���ها عام 1970: 
»بالتأكيد أشعر بس���عادة بالغة لفوزي بجائزة احلذاء الذهبي بعد 

40 عاما من فوز غيرد مولر بها«.

األملاني باستيان شڤاينشتايغر يتحدث إلى وسائل اإلعالم في مطار فرانكفورت    )أ.ف.پ(

العبو املنتخب اإلسباني أبطال العالم مع الكأس في الطائرة

)أ.ف.پ( ملك إسبانيا خوان كارلوس يهنئ كاسياس بعد أن تسلم منه كأس العالم  )أ.ف.پ( قائد املنتخب اإلسباني ايكر كاسياس يرفع كأس العالم وإلى جانبه املدرب ڤيسنتي دل بوسكي محييا اجلماهير في مطار باراخاس في مدريد 
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بعد احتفاالت دامت طوال 
أبطال  الليل، استقبل االسبان 
العالم بحفاوة مساء امس في 
مسيرة طويلة بحافالت مكشوفة 

وسط مدريد.
ووصل »عظماء اس���بانيا« 
اجلدد الذين وصفتهم الصحف 
بأنهم »أبطال« و»ملوك العالم« 
لفوزهم بكأس العالم الى مدريد 
العاصمة  قبل ان تس���تقبلهم 
التي زين���ت باللونني األحمر 

واألصفر.
ويس���تقبل املل���ك خ���وان 
كارلوس أوال في قصره فريق 
الكابنت ايكر كاسياس. ولم يتمكن 
العاهل االسباني من التوجه الى 
جوهانسبيرغ بسبب وضعه 
الصحي الذي مازال حساسا بعد 
العملية التي خضع لها في الرئة 

الشهر املاضي.
وبعد ذلك سيهنئهم رئيس 
ال���وزراء خوس���يه لوي���س 
رودريغي���ز ثاباتيرو املعجب 
الكبي���ر باملنتخب ومش���جع 
فريق برش���لونة الذي يشكل 
مع ريال مدريد بنية »ال روخا« 

األساسية.
النهائي  وبعد فوز اسبانيا 
امام هولندا )1-0( في املباراة 

النهائية، اعترف ثاباتيرو بأنه 
شعر »بقلق كبير« خالل املباراة 
التي تابعها 14 مليون مشاهد 

في اسبانيا. وأشاد بأندرياس 
انييس���تا »املذهل« الذي حقق 

هدف الفوز.

الرسمي  وبعد االس���تقبال 
يس���تقل العبو الفريق حافلة 
مكشوفة ليتجولوا في الشوارع 

الرئيسية للعاصمة قبل املشاركة 
في احتف���ال كبير امام القصر 
امللكي يتوقع ان يحضره نحو 

150 ألف شخص على االقل.
وقد نسيت اسبانيا مؤقتا 
االزم���ة االقتصادي���ة ومعدل 
البطالة الذي يبلغ 20% لتحتفل 
حت���ى آخر الليل ب���أول كأس 

حتصل عليه في املونديال.
وهت���ف احملتفلون »أبطال 

أبطال«.
وفي وس���ط مدريد أمضى 
عش���رات اآلالف من املشجعني 

وخصوصا الشباب »باملنتخب« 
وهم يرت���دون قمصانا حمراء 
او اعالم اسبانيا، ليلتهم وهم 

يحتفلون.
وغنت مجموعة من املشجعني 
»نحن نحتفل مع انييستا« حتى 
الساعات األخيرة من الليل في 
س���احة بويرتو ديل سول في 
وس���ط العاصمة، بينما كانت 
الشرطة تراقب بدقة احلشود.

وف���ي ڤالنس���يا )ش���رق( 
واشبيلية )جنوب( سادت أجواء 
من الفرح احتفاال بالفريق الذي 
يرمز الى »اسبانيا تعددية« على 

حد قول ثاباتيرو.
وحتى في برشلونة القومية 
جدا )شمال شرق( والتي متيل 
الى االحتفال بفريق برشلونة 
أكثر من االشادة بفوز »الروخا« 
احتفل بالفوز نحو عشرين ألف 

مشجع.
املقاطعة ان  وقالت شرطة 
اخطر احلوادث وقعت في هذه 
املدينة حيث اعتقل 21 شخصا 
وجرح 74 آخرون بعد »اعمال 
شغب عامة« مثل احراق سالت 

قمامة ورشق اشياء.
وصباح امس، عادت احلياة 
تدريجيا الى طبيعتها السيما 
في مدريد حيث أدت االحتفاالت 
الليلية الى انتشار عشرين طنا 

من القمامة.
لكن احلماسة تبقى واضحة 
التي علقت  عن طريق األعالم 
عل���ى الش���رفات واملوظف���ني 
ال���ى مراكز عملهم  املتوجهني 

بقمصان حمراء.
الباييس  كتبت صحيف���ة 
ان »فوز اسبانيا بعد سلسلة 
انتصارات اقرب الى ملحمة«.

وللمرة االولى منذ اش���هر 
ال تش���غل االزمة االقتصادية 
وفضائ���ح الفس���اد العناوين 
التي  الكب���رى والصعوب���ات 
تواجهها حكومة ثاباتيرو في 

الصحف.

مولر يشعر بالسعادة لفوزه بلقب الهداف
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