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كابيللو راض وحذر من أميركا وسلوڤينيا
ودومينيك يصف مواجهة جنوب أفريقيا بالصعبة

ت�����ت  و تفا
افعال  ردود 
ب�����ن  ر ملد ا
بعد سح��ب 
لقرع�������ة  ا
ل  ي���ا ند ملو
2010، حيث 
مدرب  ب���دا 
اجنلترا االيطالي فابيو كابيللو 
راض عن املجموعة التي وقع فيها 
الثالثة«، لكنه  منتخب »االسود 
كان حذرا في الوقت ذاته خصوصا 
من الواليات املتحدة وسلوڤينيا. 
ووقعت اجنلترا � التي قدمت اداء 
مميزا في التصفيات � في املجموعة 
الثالثة الى جانب الواليات املتحدة 
واجلزائ���ر وس���لوڤينيا، وهي 
ستستهل مشوارها في 12 يونيو 
امام »بالد العم سام« على ملعب 
»رويال بافوكنغ س���تاديوم« في 
روستبرغ. »ليست بالسيئة«، هذا 
ما قاله كابيللو بعد القرعة، مضيفا 
»لعبن���ا ضد الوالي���ات املتحدة 
وس���لوڤينيا على ارضنا. لعبنا 
بطريقة جيدة وفزنا لكننا عندما 
سنلعب هنا )جنوب افريقيا( في 

يونيو ستكون االمور صعبة«.
اما بالنسبة لسلوڤينيا، فقد 
تواجهت معها إجنلترا مرة واحدة 
وكانت ودية في سبتمبر املاضي 
عندما تغلبت عليها بهدفن لفرانك 
المبارد وجيرماين ديفو، مقابل 

هدف لزالتان ليوبييانكيتش.
ام���ا عن املنتخ���ب اجلزائري 
اخلص���م الثال���ث الجنلت���را في 
املجموعة، فقال كابيللو »اجلزائر 
تغلبت على مص���ر )في مباراة 
فاصلة( ولن تكون سهلة، ميلكون 
فريقا جي���دا حاليا. عندما تلعب 
في كأس العال���م ال يوجد هناك 

مباراة سهلة«.
وفي معرض رده على سؤال 
ح���ول اذا كان بامكان اجنلترا ان 
تتوج باللقب، رد كابيللو مبتسما 

»علينا ان نفوز«.
ق���ال قائ���د اجنلترا  بدوره، 
وتشلس���ي اللندني جون تيري 
»تابعت القرع���ة مع زمالئي في 
املنتخب وتشلسي، فرانك المبارد، 
جو كول وآش���لي ك���ول. كنا قد 
وصلنا للتو الى مانشس���تر من 
اجل مباراتنا مع مانشستر سيتي 
وتابعنا ذلك على التلفزيون في 
احلافل���ة. نحن نعل���م اثنن من 
الوالي���ات املتحدة  خصومن���ا، 
وسلوڤينيا. نأمل ان يساعدنا ذلك 
على التحضير لهاتن املباراتن. 
اجنلترا لم تواجه يوما اجلزائر 
التي مرت عبر مباراة فاصلة من 

اجل التأهل على حساب مصر. 
بالنسبة الي، كل شيء يكمن 
في املباراة االولى )ضد الواليات 
املتحدة( ألنه علينا ان نحقق بداية 
جي���دة. كل املباريات االفتتاحية 
تعتبر مصيري���ة وهذه املرة لن 

تكون االستثناء«.
من جهته، اعتبر مدرب فرنسا 
رميون دوميني���ك انه ليس من 
السهل مواجهة البلد املضيف وذلك 
بعدما وقع منتخبه في مجموعة 

جنوب افريقيا.
وكان املنتخب الفرنسي متخوفا 
القرعة  امكاني���ة ان جتمعه  من 
مبنتخبات من العيار الثقيل ألنه 
لم يصنف في املستوى االول، اال 
ان احلظ اسعفه وجاء في املجموعة 
االولى الى جانب جنوب افريقيا 

واملكسيك واالوروغواي.
ورأى دوميني���ك، الذي واجه 
الكثير من االنتقادات خصوصا 
بعدما اضط���ر منتخبه خلوض 
امللحق االوروبي امام ايرلندا من 
اجل التأهل الى النهائيات للمرة 
الثالثة عشرة في تاريخه املتوج 
بلقب 1998، انه من الصعب دائما 
ان تواجه البلد املضيف في ارضه 
وبن جماهيره، مضيفا »ستكون 

هذه املباراة ف���ي اجلولة الثالثة 
والتأهل سيحسم دون شك في هذه 
اللحظة. لن تكون االمور سهلة. 
اجلميع يعتبرنا مرشحن، لكن ال 

اعلم على ماذا يستندون«.
وميك���ن الق���ول ان دومينيك 
محق، ألن فرنسا كانت في مجموعة 
س���هلة خ���الل التصفي���ات، ألن 
القرعة جمعتها بالنمسا وصربيا 
وليتوانيا ورومانيا وجزر فارو، 
ورغم ذلك فشل منتخب »الديوك« 
التأهل  في احلصول على بطاقة 
املباشر الى النهائيات والتي كانت 

من نصيب صربيا.
وس���يبدأ رج���ال دوميني���ك 
مش���وارهم في الي���وم االول في 
11 يوني���و امام االوروغواي على 
ملعب »كايب تاون س���تاديوم«، 
قبل ان يلتقوا املكسيك بعد ستة 
ايام في ملعب »لوفتوس فرسفيلد 
س���تاديوم« في بريتوريا، على 
ان تكون املواجه���ة االخيرة لهم 
امام البلد املضي���ف على ملعب 
»فري س���تايت س���تاديوم« في 

بلومفونتن.
 وفي حال تأهل الفرنسين الى 
الدور الثاني فسيواجهون خصما 
من املجموعة الثانية التي تضم 
االرجنت���ن ونيجيري���ا وكوريا 

اجلنوبية واليونان.

 ليبي قلق

من جانبه، اعرب مارتش���يلو 
املنتخ���ب االيطالي  ليبي مدرب 
حامل اللقب عن تخوفه من امكانية 
ان يس���تخف العبو »اآلزوري« 

باملجموعة التي وقعوا فيها.
ووقع املنتخب االيطالي، الذي 
توج بلقب مونديال املانيا 2006 
الترجيح على حس���اب  بركالت 
نظيره الفرنس���ي، في املجموعة 
الپاراغواي  الى جانب  السادسة 

ونيوزيلندا وسلوڤاكيا.

لنا ان استهللنا  لالهتمام. سبق 
بطولة في مواجهة استراليا في 
الق���ارات وعانينا للتغلب  كأس 
عليه���ا 4 - 3، يجب علينا الفوز 
باملباراة االولى لنكسب جرعة ثقة 
كبيرة للمباراتن املتبقيتن. صربيا 
منتخب يتمتع مبستوى فني عال 
جنح في السيطرة على مجموعته 
في التصفيات وخلق العديد من 
اما  الفرنسي.  املتاعب للمنتخب 
غان���ا فهي بنظري اقوى منتخب 
في افريقيا الى جانب ساحل العاج 

واجلزائر«.
واوض���ح »ن���درك متاما ماذا 
ينتظرنا وسيتسنى لنا التحضير 
جدا لهذا احلدث الكبير قبل خوض 
مباراتن���ا االولى املق���ررة في 13 
يوني���و«. وكان لوف مس���اعدا 
ليورغن كلينس���مان عندما بلغ 
املنتخ���ب االملاني ال���دور نصف 
النهائي في النسخة االخيرة حيث 
سقط امام نظيره االيطالي، قبل 
ان يحتل املركز الثالث بفوزه على 
البرتغال. كما جنح لوف في قيادة 
فريقه الى نهائي كأس اوروبا 2008 

حيث خسر امام اسبانيا.
وكان لسان حال املدير الرياضي 
للمنتخب االملاني اوليڤر بيرهوف 
مماثال عندما قال »نحن س���عداء 
ألننا لن نواجه فرنسا او البرتغال 
في ال���دور االول، لكن منتخبات 
اس���تراليا وصربيا وغانا ليست 
سهلة على االطالق. منلك معلومات 
عن بعض الالعبن الصرب الذين 
يلعبون في الدوري االملاني، انهم 

يتمتعون بفنيات عالية«.
الفن���ي في االحتاد  اما املدير 
االملاني ماتياس زامر فقال »يجب 
ان نحت���رم جميع املنتخبات في 
مجموعتنا وخصوصا املنتخب 
الغاني، لكنني اعتقد ان بلوغ الدور 
الثاني ممكن، وعلى الورق منلك 

املنتخب االفضل«.

وتبدو مهمة ايطاليا الساعية 
الى تكرار سيناريو مونديالي 1934 
و1938 عندما توجت باللقب مرتن 
على التوالي، سهلة نسبيا، لكن 
»اآلزوري« اعتاد دائما على املعاناة 
في الدور االول وليس من املستبعد 
ان يتكرر هذا السيناريو مجددا في 
الذي  افريقيا، وهو االمر  جنوب 
يتخوف منه ليب���ي الذي اعتبر 
انه سيكون خطرا على رجاله ان 
يفكروا في انهم وقعوا في اسهل 

مجموعة في النهائيات.
واضاف ليب���ي »كلما فكرت 
ان املجموع���ة س���هلة، اصبحت 
اصعب عليك. الپاراغواي كانت في 
صدارة تصفيات مجموعة اميركا 
اجلنوبية لفت���رة طويلة قبل ان 
تنجح البرازيل في التفوق عليها 

في النهاية«.

ايطالي���ا م���ع  وس���تتواجه 
الپاراغ���واي للم���رة الثانية في 
النهائي���ات بع���د 1950 عندم���ا 
وخ���رج  القرع���ة  جمعتهم���ا 
»اآلزوري« فائزا بهدفن سجلهما 
ريكاردو كارابيليزي وايغيستو 

باندوفيني.
وسيبدأ ابطال العالم مشوارهم 
امام الپاراغواي بالذات في 14 يونيو 

في كايب تاون ستاديوم.
اما بالنسبة لسلوڤاكيا، فاعتبر 
ليبي ان هذا املنتخب يتطور بشكل 
جيد، مضيف���ا »ميلكون العبن 
نعرفهم جيدا، بعضهم يلعب في 
ايطاليا، وهم تفوقوا على منتخبات 
جيدة من اجل الوصول الى هناك 
)جنوب افريقيا(. انا لست راضيا 
او حزينا. سنبدأ تقييم خصومنا 
وخصائصهم. ستكون مواجهتهم 

صعب���ة، لكننا س���نراقب ايضا 
خصمينا )احملتملن( في الدورين 

الثاني وربع النهائي«.
الى  وسيس���عى االيطاليون 
تصدر املجموع���ة بهدف جتنب 
الهولندين  مواجهة محتملة مع 
في الدور ثمن النهائي، ألن املنتخب 
»البرتقالي« الذي كان اول املتأهلن 
الى النهائيات، وقع في املجموعة 
اخلامس���ة التي تض���م الدمنارك 
واليابان والكاميرون وهو مرشح 

ألن يكون في صدارتها.

لوف: مجموعتنا مثيرة

اعرب اجلهاز الفني للمنتخب 
االملاني بقيادة املدرب يواكيم لوف 

عن رضاه عن نتيجة القرعة.
وقال لوف »اننا راضون عن 
نتيجة القرعة، انها مجموعة مثيرة 

ردود أفعال المدربين بعد سحب قرعة مونديال 2010: ليبي قلق.. ولوف يعتبر مجموعته مثيرة

)أ.پ( جيرومي فالكه وتشارليز ثيرون وديڤيد بيكام في حفل القرعة  

مدرب أسبانيا ڤيسنتي دل بوسكي مع فرناندو هييرو خالل سحب القرعة  )أ.پ(

اك��د مدرب املنتخ��ب الهولن��دي برت ڤان 
مارڤي��ك ف��ي كايب ت��اون ان مهم��ة املنتخب 
البرتغالي لن تكون س��هلة ف��ي العرس العاملي 
مح��ذرا م��ن تك��رار مأس��اة كأس اوروبا في 
سويسرا والنمسا العام املاضي. وقال مارڤيك 
»وقعنا في مجموعة صعبة لكن حلس��ن حظنا 
انن��ا تفادينا مجموع��ة البرازي��ل والبرتغال. 
الدمن��ارك تعرفنا ونعرفها جي��دا وليس هناك 
م��ا يخفيه بعضنا عن االخ��ر، واليابان خصم 
ق��وي جدا، صحيح اننا تغلبن��ا عليها 3-صفر 
وديا مطلع سبتمبر املاضي لكنني الحظت انها 

منتخب قوي. 
ام��ا الكاميرون فه��ي من املنتخب��ات التي 
اعتبره��ا بني افض��ل 3 منتخبات ف��ي القارة 
الس��مراء الى جانب س��احل الع��اج وغانا. انه 
منتخ��ب قوي بدني��ا وفنيا«. واض��اف »النبأ 

السار بالنسبة لنا هو اننا سنلعب املباراة االولى 
امام الدمنارك )في 14 يونيو( في جوهانسبرغ 
حيث س��يكون معس��كرنا التدريبي، النه من 
امله��م تفادي التعب عب��ر الرحالت الطويلة في 
بداية البطولة«. ومن جهته، قال املدرب املساعد 
فرانك دي بوير »انها مجموعة صعبة، فخالل 
فوزنا على اليابان 3-0 مؤخرا لم نكن نستحق 

االنتصار.
وتابع »اجلميع يرى ان هولندا س��تتخطى 
خصومها في هذه املجموعة لكن ذلك لن يكون 

سهال«.
اما مدرب الكاميرون الفرنسي بول لوغوين 
فق��ال »بصراح��ة، هولندا مرش��حة بقوة في 
املجموعة بالنظر الى مشوارها في التصفيات، 
وبالتال��ي ف��ان املنافس��ة س��تكون قوية على 

البطاقة الثانية مع اليابان والدمنارك«.

لوغوين: هولندا مرشحة ..وڤان مارڤيك يحّذر

ذكرت صحيفة »الغارديان« البريطانية أن سلوڤينيا بدأت تخطط 
الستهداف جنم هجوم منتخب إجنلترا واين روني عندما يلتقي البلدان 
ضمن منافسات املجموعة الثالثة. وكان روني أثار غضب العبي املنتخب 
السلوفيني عندما نال ضربة جزاء ليقود إجنلترا للفوز 1/2 على سلوڤينيا 
في مباراة ودية بستاد »وميبلي« في سبتمبر املاضي، رغم أن روني هو 

من بدا وكأنه قد عرقل املدافع السلوڤيني بوستيان سيزار.
وصرح س����يزار للتليفزيون السلوڤيني قائال: »سيكون لدي حافز 
إضافي في هذه املباراة.. فاجلميع يعرفون أن روني حاول إصابتي عن 
عمد، يجب عليه أن يخجل من نفسه«، مضيفا، »سنحاول أن نعصف به 

وسنجعلها جتربة غير سعيدة على اإلطالق بالنسبة له ولزمالئه«.
أما العب خط الوسط السلوڤيني فالتر بيرسا، احملترف بنادي أوزير 
الفرنسي، فقد أبدى اعتقاده بأن بالده »كانت على مستوى إجنلترا في 
لندن«. ولكن بيرس����ا اعترف: »يجب أن ندرك جيدا أن إجنلترا لم تكن 
ف����ي كامل قوتها في تلك املباراة«. وأضاف: »ولكننا كنا متعادلن متاما 
معهم حتى قرر احلكم إهداءهم ضربة اجلزاء. آمل أن تس����يء إجنلترا 

تقديرنا، فهذا ما فعله الروس واآلن انظروا إليهم«.
من ناحية أخرى، أبدى جنم سلوڤينيا السابق زالتكو زاهوفيتش، 
الذي أرس����ل إلى بالده خالل موندي����ال 2002 خلالفه مع مدرب الفريق 
آنذاك، س����ريكو كاتانيتش، اعتقاده بأن إجنلترا تواجه انشقاقا داخليا 

مياثل معسكرها خالل كأس العالم.

حتققت أمنية جورجوس كاراغونيس، قائد املنتخب اليوناني بوقوع 
بالده في مجموعة واحدة مع األرجنتن.

وسرعان ما نقلت الصحف اليونانية الصادرة امس حماس كاراغونيس 
الذي أدلى بعدة تعليقات عن دييغو مارادونا مدرب املنتخب األرجنتيني. 
وكتبت صحيفة »إثنوس سبورتس« عنوانا رئيسيا يقول: »ال تبك من 
أجلنا يا دييغو )مارادونا(« بينما جاء في الصفحة الرئيسية لصحيفة 

»سبورت داي« عنوان يقول: »إلى أين ستذهب يا دييغو؟«.
وعلقت صحيفة »سبورتس داي أرتيكل« بقولها: »لن تتكرر التجربة 
من جديد بعدما وقعت اليونان في مجموعة واحدة مع األرجنتن، كما 

حدث في 1994، ولكنها فرصة طيبة لنا«.
ومثلما حدث معها في 1994.

وفي حوار مع صحيفة »إكس����يدرا« الرياضية، أكد كاراغونيس أن 
مباراة اليونان األولى أمام كوريا اجلنوبية ستكون غاية في األهمية.

وقال: »إننا من جانبنا ننوي بذل قصارى جهدنا، وأعتقد أننا بوسعنا 
حتقيق النجاح إذا كنا جميعا بحالة جيدة.. س����تكون مباراتنا األولى 
أمام كوريا اجلنوبية هي األكثر حسما وأهمية ألنهم العبون يتميزون 

بالسرعة الشديدة«.
وأوضح كاراغونيس أنه إذا فازت اليونان على كوريا اجلنوبية، فإنها 
بذلك ستظهر قدراتها للجميع ولكنه اعترف بأن »نيجيريا تتحسن في 

كل مرة تصل فيها إلى النهائيات عن املرة السابقة لها«.

»عين« سلوڤينيا الغاضبة على روني  دل بوسكي: يجب  كاراغونيس: ال تبِك من أجلنا يا مارادونا 
التركيز على التأهل

شدد م��درب اسبانيا بطل���ة 
اوروبا ڤيس���نتي دل بوسك��ي 
على ضرورة التركيز اوال عل��ى 

التأهل الى الدور الثاني. 
واوضح دل بوس���كي عقب 
التي اوقعت اس���بانيا  القرعة 
في املجموعة الثامنة الى جانب 
هندوراس وتشيلي وسويسرا 
»يجب التفكير اوال في تخطي 
الدور االول وبع���د ذلك الدور 
ثمن النهائي« في اش���ارة الى 
احتم���ال مواجهت���ه للبرازيل 
او البرتغ���ال املرش���حتن عن 
املجموعة الس���ابعة، في الدور 

ثمن النهائي.
وقال دل بوسكي »ال يجب 
ان نتذمر. لكل منتخب مؤهالته، 
فهندوراس منتخب جيد وتشيلي 
منتخب كبير وسويسرا ستكون 

خصما صعبا«.

برنامج النهائيات بالتوقيت المحلي
التوقيتالمباراةالتاريخ

الدور األول
5)املباراة رقم 1( جنوب افريقيا - املكسيك6/11

9:30)2( االوروغواي - فرنسا
2:30)3( االرجنتن - نيجيريا6/12

5)4( كوريا اجلنوبية - اليونان
9:30)5( إجنلترا - الواليات املتحدة

2:30)6( اجلزائر - سلوڤينيا6/13
5)7( املانيا - استراليا

9:30)8( صربيا - غانا
2:30)9( هولندا - الدمنارك6/14

5)10( اليابان - الكاميرون
9:30)11( ايطاليا - البارغواي

2:30)12( نيوزيلندا - سلوڤاكيا6/15
5)13( ساحل العاج - البرتغال

9:30)14( البرازيل - كوريا الشمالية
2:30)15( هندوراس - تشيلي6/16

5)16( اسبانيا - سويسرا
9:30)17( جنوب افريقيا - االوروغواي

2:30)18( فرنسا - املكسيك6/17
5)19( اليونان - نيجيريا

9:30)20( االرجنتن - كوريا اجلنوبية
2:30)21( املانيا - صربيا6/18

5)22( سلوڤينيا - الواليات املتحدة
9:30)23( إجنلترا - اجلزائر

2:30)24( غانا - استراليا6/19
5)25( هولندا - اليابان

9:30)26( الكاميرون - الدمنارك
2:30)27( سلوڤاكيا - البارغواي6/20

5)28( ايطاليا - نيوزيلندا
9:30)29( البرازيل - ساحل العاج

2:30)30( البرتغال - كوريا الشمالية6/21
5)31( تشيلي - سويسرا

9:30)32( اسبانيا - هندوراس
5)33( املكسيك - االوروغواي6/22

5)34( فرنسا - جنوب افريقيا
9:30)35( نيجيريا - كوريا اجلنوبية

9:30)36( اليونان - االرجنتن
5)37( سلوڤينيا - إجنلترا6/23

5)38( الواليات املتحدة - اجلزائر
9:30)39( غانا - املانيا

9:30)40( استراليا - صربيا
5)41( سلوڤاكيا - ايطاليا6/24

5)42( البارغواي - نيوزيلندا
9:30)43( الدمنارك - اليابان

9:30)44( الكاميرون - هولندا
5)45( البرتغال - البرازيل6/25

5)46( كوريا الشمالية - ساحل العاج
9:30)47( تشيلي - اسبانيا

9:30)48( سويسرا - هندوراس

الدور ثمن النهائي
5)49( اول املجموعة االولى - ثاني الثانية6/26

9:30)50( اول الثالثة - ثاني الرابعة
5)51( اول الرابعة - ثاني الثالثة6/27

9:30)52( اول الثانية - ثاني االولى
5)53( اول اخلامسة - ثاني السادسة6/28

9:30)54( اول السابعة - ثاني الثامنة
5)55( اول السادسة - ثاني اخلامسة6/29

9:30)56( اول الثامنة - ثاني السابعة

الدور ربع النهائي
5)57( الفائز في اللقاء )53( مع الفائز )54(7/2

9:30)58( الفائز )49( - الفائز )50(
5)59( الفائز )52( - الفائز )51(7/3

9:30)60( الفائز )55( - الفائز )56(

الدور نصف النهائي
9:30)61( الفائز )58( - الفائز )59(7/6

9:30)62( الفائز )59( - الفائز )60(7/7

المركز الثالث
9:30)63( اخلاسر )61( - اخلاسر )62(7/10

المباراة النهائية
9:30)64( الفائز )61( - الفائز )62(7/11


