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)أ.پ( البعثة األملانية حطت مع »اللوفتهانزا« في املطار  

 النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ينطط الكرة على رأسه  )أ.ف.پ(

 لوف: ال أفكر في مستقبلي المهني.. وشاكيرا حطت مع »اللوفتهانزا إيرباص 380«
النجمة الكولومبية لأللمان: لديكم فريق رائع

)رويترز( النجمة الكولومبية شاكيرا لدى وصولها إلى مطار جوهانسبرغ  

جنم أوروغواي دييغو فورالن لم يتأثر باإلصابة في التدريب  )أ.ف.پ(

كلينسمان يتمنى النجاح لجنوب أفريقيا
قال املدرب السابق ألملانيا يورغن كلينسمان ان جنوب أفريقيا 

لها كل احلق في االحتفال بالبطولة على طريقتها اخلاصة.
وأوضح كلينس���مان في مقابلة على موقع االحتاد األملاني لكرة 
القدم باالنترنت أن أول بطولة كأس عالم تقام في القارة األفريقية 
س���تكون فرصة هائلة للدولة املضيفة. وقال كلينسمان، الذي قاد 
منتخ���ب بالده إلى الفوز باملركز الثالث في مونديال 2006 بأملانيا، 
»يتعني علينا الس���ماح للجنوب أفريقيني باستضافة كأس العالم 
كيفما شاءوا، ستكون مختلفة عن استضافتنا ورمبا تشهد تطويرا 
أكبر، ولكن س���يكون هناك الكثير من احلماس والفخر، ويجب أال 

جنرح هذا الفخر، أتطلع ملشاهدة البلد وكرة القدم«.
وأعرب كلينس���مان عن أمله في أن تساهم البطولة في إسعاد 

جنوب أفريقيا كلها مثلما أسعدت أملانيا قبل أربع سنوات.
ويسافر كلينسمان إلى جنوب أفريقيا لتحليل مباريات البطولة 
لثالث ش���بكات تلفزيونية هي »آر تي إل« األملانية وهيئة اإلذاعة 

البريطانية »بي.بي.سي« و»إسنب« األميركية.
وع���ن املنتخب األملاني الذي يق���وده حاليا املدرب يواكيم لوف 
املدرب املساعد لكلينسمان سابقا قال كلينسمان »أملانيا أمة كروية 
عظيمة ومنتخبها يدخل دائما ضمن املرش���حني للفوز باللقب في 
البطوالت الكبيرة«. وأضاف »ولكن هناك ستة أو سبعة منتخبات 
أخرى مرشحة مثل إسبانيا والبرازيل وإيطاليا وإجنلترا واألرجنتني 
وهولندا، وأمتنى أن يقدم املنتخب األملاني مستواه احلقيقي، وبعدها 

سيكون بحاجة أيضا لبعض احلظ«.

وصل النجم البرتغالي كريس���تيانو رونالدو 
ورفاقه إلى جنوب أفريقيا.وأحدث وصول رونالدو 
)25 عام���ا( جنم ريال مدريد االس���باني حالة من 
االثارة. ووصل املنتخب البرتغالي إلى مطار اور 

تامبو الدولي بجنوب أفريقيا مباشرة.
ووصلت منتخبات فرنس���ا واملكسيك وكوريا 
اجلنوبي���ة وأوروغ���واي والياب���ان وهولندا إلى 
جنوب أفريقيا خالل اليومني املاضيني وتوجهوا 
إلى معسكراتهم في ش���تى أنحاء الدولة املضيفة 

للمونديال.

ووص���ل 17 م���ن أص���ل 31 فريقا إل���ى جنوب 
أفريقيا، ومن املتوقع وصول نيوزيلندا واليونان 

واجلزائر.
وس���يقيم أبناء املدرب كارل���وس كيروش في 
فندق »فالي لودج« ذي النجوم األربع على ضفة 
نهر ماجاليس، 75 كيلومترا غرب جوهانسبيرغ 

وسيتدرب الفريق في ملعب مدرسة قريبة.
يذكر أن جنوب أفريقيا تعد موطنا ألعداد ضخمة 
من ذوي األصول البرتغالية، حيث بدأ أغلبهم في 

وضع علم البرتغال على نوافذ سياراتهم.

أفريقيا،  إل���ى جن���وب  األملان���ي 
حيث أعربت ع���ن أطيب أمنياتها 
ملنتخب أملانيا خالل كأس العالم.  
واستخدمت شاكيرا أحد مكبرات 
الصوت على منت الطائرة وخاطبت 
املنتخب واملشجعني الذين كانوا على 
الطائرة وقالت لهم»لديكم فريق كرة 
قدم رائع وحظي املنتخب األملاني 
باستقبال حافل لدى وصوله إلى 
مقر اقامته. وكان موظفو الفندق 
في استقبال بعثة املنتخب وقاموا 
بأداء حركات راقصة وهم يلوحون 
باألعالم األملانية ويس���تخدمون 
الفوفوزي���ال وهي آلة موس���يقية 
شهيرة يس���تخدمها عشاق الكرة 

املستديرة في جنوب أفريقيا.

»ال أهتم حاليا مبا س���يحدث بعد 
كأس العالم، عندي اآلن مهمة يتعني 
علي إجنازها مع املنتخب وأي شيء 
آخر ال يحمل أهمية حاليا«. وكانت 
خطط متديد عقد لوف بشكل مبكر 
قد فشلت مطلع العام احلالي، وأعلن 
لوف بعد وصوله مع املنتخب إلى 
جنوب أفريقي���ا صباح امس عن 
موعد أول تدريب للمنتخب وقال 
لوف »جميع أفراد املنتخب لديهم 

الرغبة في حتقيق النجاح«.
 وكان املنتخب األملاني قد وصل 
إلى جنوب أفريقيا بعد رحلة طيران 
استغرقت 10 ساعات، وهبطت طائرة 
املنتخب وه���ي من طراز إيرباص 
إيه 380 العمالقة صباح امس في 

جوهانسبرغ.  وذكر املوقع الرسمس 
لالحتاد الدولي لكرة القدم ان أعضاء 
املنتخب األملاني وعددهم 70 شخصا 
تقريبا توجهوا فور هبوطهم في 
جنوب افريقيا إلى معسكرهم في 
فندق فيلم���ور غراند القريب من 
بريتوريا. وسيسمح لنحو 20 ألف 
متفرج مبش���اهدة التدريب األول 
للمنتخب اليوم، وفقا لتصريحات 
هوف الذي قال« نرغب في أن نظهر 
ملواطني جنوب أفريقيا أننا سعداء 
بالتواجد هنا«، ويخوض املنتخب 
األملاني أولى مبارياته يوم األحد 

املقبل أمام أستراليا.
وكانت املغنية العاملية الشهيرة 
ش���اكيرا على منت طائرة املنتخب 

الفن���ي للمنتخب  املدي���ر  أكد 
األملاني، يواكيم لوف أنه ال يفكر 
مطلقا في مستقبله املهني في الوقت 
احلالي وأن كل تفكيره يتركز على 
حتقيق أفضل نتائج في النهائيات.  
وبالرغم من أن البعض ينظر إلى 
الرحل���ة الت���ي قام به���ا لوف مع 
املنتخب إلى جنوب أفريقيا على أنها 
رمبا تكون األخيرة له مع املنتخب 
نظرا ألن تعاقده سينتهي بعد كأس 
العالم، إال أن لوف قال»لم أفكر في 
هذا األمر ول���و للحظة واحدة في 
األسابيع املاضية«.  وأضاف لوف 
الذي كان مس���اعد مدرب املنتخب 
األملاني السابق يورغن كلينسمان 
خالل كأس العالم 2006 في أملانيا 

رونالدو يتدرب في مدرسة
إصابة طفيفة لفورالن

تاباريز يقلل من خسارة فرنسا

قلل أوسكار تاباريز املدير الفني ملنتخب 
أوروغواي من أهمية اخلسارة التي تعرض 
لها أول منافسيه في املونديال منتخب فرنسا 
أمام الصني وديا، وأعرب عن ثقته في فريقه 
بعد إجرائه تدريبه األول في مدينة كيمبرلي 

اجلنوب أفريقية.
وق���ال تاباريز »أجرين���ا أول تدريباتنا 
بصورة أخف نظرا لتأخر الطائرة التي أقلتنا 

تسع ساعات. لكن ال شيء بال حل«.
وأضاف »مع الراحة سنتمكن من استعادة 
إيقاع تدريباتنا استعدادا ملباراة فرنسا« يوم 

اجلمعة املقبل.
وقال املدير الفني ألوروغواي إنه خطط 
لعدد قليل من املباري���ات الودية قبل بداية 
املونديال كي يصل الفريق وهو »مرتاح ومعد 
جيدا«. وأض���اف »كما لم يكن الهدف تقييم 
الالعبني، األمر الذي حتققه مباريات التصفيات 
ألن الالعبني الذين لدينا هم نفس املجموعة 

التي تلعب منذ أربعة أعوام مع نفس املدرب 
وبنفس األهداف«.

وعلق على هزمية فرنسا بهدف قائال إن 
تلك النتيجة »ال عالقة لها بحقيقة املباراة. 
فازت الصني ألنه أحيانا حتدث هذه األمور 
في كرة القدم. هاجمت مرتني وأحرزت هدفا 
م���ن كرة ثابتة والحت لفرنس���ا العديد من 
الف���رص«، مضيفا أن »نتائج تلك املباريات 
التدريب تعرض  نس���بية للغاية«. وخالل 
املهاجم دييغو فورالن جنم منتخب أوروغواي 
لضربة إثر اصطدامه بزميله العب الوسط 
والتر غارغانو. وصرخ العب أتلتيكو مدريد 
من األلم وس���قط على األرض، إال أن طبيب 
الفريق اس���تبعد بعد الكشف عليه تعرضه 
لإلصابة. وقال فورالن »كان مجرد اصطدام، ال 
أكثر. في حلظته آملني«، بينما مازح غارغانو 
الصحافي���ني بقوله أنه كان قريبا من »قطع 

تذكرة العودة إلى أوروغواي«.

تمزق بعضلة روبن  واألمل في مشاركته قائم

سعدان: مهمة الجزائر صعبة

دروغبا يعود إلى المعسكر

باريرا يفكر في التغيير 

خضع النجم الهولندي آريني روبن امس ألول يوم كامل في عملية 
التأهي����ل التي جترى له حاليا من أج����ل اللحاق مبباريات منتخب 
بالده. ويأمل روبن في التعافي سريعا من اإلصابة التي تعرض لها 
في عضلة الفخذ خ����الل مباراة املنتخب الهولندي التي تغلب فيها 
6-1 وديا على نظيره املجري وأثبتت األشعة التي أجراها إصابته 

بتمزق في عضلة الفخذ.
 وصرح روبن إلى برنامج »استديو فوتبول« قائال »إذا عاجلت 
هذه اإلصابة دون تس����رع فس����تحتاج لفترة ما بني أربعة وس����تة 
أس����ابيع ولكن ليس لدينا هذا الوقت، س����أجتهد اآلن مع اخصائي 
التأهيل البدني، إذا سارت األمور على ما يرام ستكون حالتي جيدة 

في غضون أسبوع«. 
ولكن أول مباراة في األدوار الفاصلة لن تكون قبل 28 من الشهر 
نفس����ه مما مينح روبن فرصة للعالج والتأهي����ل على مدار ثالثة 
أس����ابيع. وأعرب املدرب بيرت ڤان مارفيك املدير الفني للمنتخب 
الهولندي ع����ن ارتياحه بأن إصابة روبن ليس����ت باخلطورة التي 

كانت متوقعة في البداية.

أنهى املنتخب اجلزائري معسكره التدريبي في أملانيا بفوزه 
على اإلمارات وخسارته أمام صربيا وايرلندا.وأعرب املدير الفني 
ملنتخب اجلزائر رابح س���عدان في حوار مع صحيفة »دويتشه 
فيله« األملانية عن أمله في تأهل منتخب بالده لألدوار القادمة، 
مشيرا إلى أنه ال يوجد س���ر حول طبيعة التشكيلة األساسية 
للمنتخب اجلزائري، حيث العناصر األساسية معروفة نسبيا 
في ظل العديد من اإلصابات، إال أن معظم العناصر املهمة داخل 
الفريق عادت إلى صفوفه. وأضاف سعدان ان تشكيلة اليوم هي 
التي س���نعتمد عليها بنسبة 70 إلى 80% في مباراة سلوڤينيا، 
حي���ث ان الفارق الوحيد هو االعتماد في هذه املباراة على خطة 
تكتيكية مختلفة متاما عن املتبعة في آخر مباريات الفريق الودية 
أمام اإلمارات، مؤكدا أنه سيعمل على استغالل األسبوع املتبقي 

أمامنا قبل انطالق البطولة لتحسني مستوى األداء.

يلتحق مهاجم ساحل العاج ديدييه دروغبا باملعسكر التدريبي 
في سويسرا بعد ان خضع لعملية جراحية ناجحة في يده اليمنى، 
وأوضح االحتاد العاجي ان النتائج األولى للجراحة مشجعة جدا 

وان هناك آماال قوية بتعافى الالعب بسرعة.

يفكر البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا املدير الفني ملنتخب 
جنوب أفريقيا في إجراء تعديالت على التشكيل األساسي للفريق 
خالل مواجهة نظيره املكسيكي في املباراة االفتتاحية للبطولة 
بالنظ���ر إلى قوة املنافس. وقال باريرا: »املكس���يك أظهرت أمام 
إيطاليا أنها ستكون منافس���ا قويا للغاية، لكن البافانا البافانا 
أثبتوا أيضا أنهم قادرون على مواجهتهم«، وذلك في إشارة إلى 
فوز املكسيك وديا على أبطال العالم احلاليني في لقاء ودي يوم 
اخلميس املاضي بنتيجة 1-2. وبحسب صحيفة »تاميز« احمللية 
أم���س، وعقب الفوز على الدمنارك الس���بت املاضي وديا بهدف 
نظيف، قرر باريرا إجراء تعديالت على الفريق األساس���ي قبل 
مواجهة اجلمعة، رمبا يتمثل أحدها في الدفع بالالعب سربرايز 

موريري بدال من املهاجم ستيفن بينار.

شڤاينشتايغر: أحب »باستي« وليس »شڤايني«
قال جن����م املنتخ����ب األملاني باس����تيان 
شڤاينشتايغر انه لم يعد يطيق سماع اسم 
التدليل الذي أطلقه عليه املش����جعون وهو 
»شڤايني«. وقال الالعب األملاني )25 عاما( في 
تصريحات ملجلة »بالي بوي«: »لم يعد هذا 
االسم مناسبا لي فقد كبرت عليه«، وأضاف ان 
أصدقاءه يطلقون عليه لقب »باستي« أو »ذو 
الرأس الصلب« نظرا التسامه بصفة العناد. 

وقال شڤاينشتايغر إن شخصيته تطورت 
كثيرا منذ كأس العالم األخير في أملانيا عام 
2006 وهو الوقت الذي أطلق عليه اجلماهير 
فيه لقب »ش����ڤايني« وقال: »شاركت في 70 
مباراة دولية، ال أتخيل أن يصل عمري إلى 
35 عاما وأس����ير في الشارع وأنا أجر عربة 
ابني ويأتي ش����خص خلفي ويناديني قائال: 

شڤايني«.
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