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االثنين 21 يونيو 2010

انتقد الزاوية التي اختارها بودولسكي لتسديد ضربة الجزاء

 الم: مصيرنا بأيدينا ولن نحتاج إلى اآلخرين
بعد الهزمية املفاجئة ملنتخب 
أملانيا أمام صربيا بهدف نظيف 
الرابع���ة، عاد  في املجموع���ة 
املنتخ���ب األملاني فيليب  قائد 
الم ليطمئ���ن اجلمهور ويؤكد 
القدرة على الفوز على منتخب 
غانا حلس���م التأهل الى الدور 

الثاني.
وفي حديث لصحيفة »فيلت 
آم زونت���اغ« االملانية الصادرة 
امس قال الم »إن خيبة األمل كانت 
كبيرة بعد الهزمية ولكن مصيرنا 
أصبح بأيدينا اآلن بتحقيق الفوز 
في املباراة األخيرة في املجموعة 
وحلسن احلظ فلن نحتاج إلى 
انتظار نتائ���ج اآلخرين، على 

العكس من منتخب فرنسا«.
وش���دد الم عل���ى ضرورة 
استعادة الالعبني الشبان الثقة 
م���رة أخرى في ه���ذا التوقيت 
الصعب، وأشار إلى أنه يتحدث 
الالعبني  بش���كل مس���تمر مع 
لتحفيزه���م على حتقيق الفوز 
ونسيان هزمية صربيا واسعاد 

اجلمهور في أملانيا.
وأكد الم أن منتخب املاكينات 
لن يخذل جمهوره، مشيرا إلى 
الكبي���رة واالهتمام  التوقعات 
الواضح من جانب أفراد الشعب 
من خالل احلرص على مشاهدة 
املباريات واقامة حفالت الشواء 
وقناعة اجلميع بأن سوء احلظ 

وراء الهزمية.
وأعرب عن ثقت���ه في عدم 
تغيير أسلوب اللعب في املباراة 
املقبلة أمام غانا، وقال إن التغيير 
الوحيد الذي سيطرأ هو اشراك 

في الش���وط الثاني ب�10 العبني 
دليل على قوة فريق املاكينات، 
وأشار إلى خسارة اسبانيا أمام 
سويسرا، رغم أنها لعبت بشكل 

جيد.
واختت���م الم حديثه بقوله 
إن الهزمي���ة واردة ف���ي ك���رة 
القدم وأن الفوز على استراليا 
بأربع���ة أهداف نظيفة صاحبه 
االحتفال باملنتخب، ولكن الهزمية 
من صربي���ا تبعتها االنتقادات 

الالذعة.

»شڤايني« يسدد ركالت الجزاء 

كلف املدي���ر الفني ملنتخب 
أملانيا يواكيم لوف العب الوسط 
باستيان شڤاينشتايغر بتسديد 
ضربات اجلزاء التي قد يحصل 
عليه���ا منتخ���ب املاكينات في 

النهائيات.
جاء قرار لوف في أعقاب فشل 
املهاجم لوكاس بودولسكي في 
احراز هدف من ضربة جزاء في 
مباراة صربيا التي خسرتها أملانيا 
بهدف نظيف في اطار مباريات 
املجموعة الرابعة التي تضم أيضا 
استراليا وغانا. وقال لوف أمس 
إنه كان يترك اخليار لبودولسكي 
وشڤاينشتايغر لتسديد ضربات 
اجلزاء ولكن يب���دو أن األخير 
سيكون له األولوية في احلاالت 

املقبلة.
يذكر أن شڤاينشتايغر سدد 
بنجاح ثالثة ضربات جزاء ملنتخب 
بالده، فيما أحرز بودولس���كي 
أربعة أهداف من خمس ضربات 

جزاء للمنتخب.

بديل للمهاجم ميروسالف كلوزه 
الذي طرد في مباراة صربيا.

وداف���ع عن املدافع األيس���ر 
هولغر بادشتوبر، وأكد صعوبة 

منع جميع الك���رات اجلانبية، 
وأوض���ح أن مس���ؤولية هدف 
صربي���ا تقع عل���ى عاتق خط 
الدفاع بأكمل���ه، لعدم االرتكاز 

بشكل جيد.
وانتق���د في الوقت نفس���ه 
الزاوية الت���ي اختارها لوكاس 
بودولسكي لتسديد ضربة اجلزاء 

في نف���س اجتاه حترك حارس 
مرمى صربيا.

وق���ال الم إن ضياع الفرص 
أمام صربيا ومنتخب أملانيا يلعب 

»المانشافت« في حالة إحباط
قضى املنتخب األملاني عطلته األس���بوعية في حالة من اإلحباط 

وسط أجواء باردة مشبعة بالرطوبة بعد هزميته أمام صربيا.
وجتمع عشرات اآلالف من املشجعني في ساحات عامة في جميع 
أنحاء أملانيا أمال في مشاهدة فريق يواكيم لوف يحقق فوزه الثاني 
بعد االنتصار املدوي على أستراليا بأربعة أهداف نظيفة في املباراة 

األولى.
ولكن اجلماهير عاش���ت حلظات الرعب بعد طرد ميروس���الف 
كلوزه وتسجيل ميالن يوفانوفيتش هدف السبق لصربيا بعد دقيقة 
واحدة، بينما فشل املنتخب األملاني في إدراك التعادل عندما حرمت 
العارضة س���امي خضيرة من تسجيل هدف محقق ثم أهدر لوكاس 

بودولسكي ضربة جزاء.
وخرج املواطنون الصرب املقيمون في مدن مثل برلني وشتوتغارت 
إلى الش���وارع لالحتفال، بينما عاد املشجعون األملان احملبطون إلى 

أعمالهم بعد انتهاء املباراة في منتصف اليوم.
وكت���ب املوقع االلكتروني لصحيفة »بيلد« حتت عنوان »صدمة 
كأس العالم«: »أملانيا يجب أن تشعر باخلوف اآلن حول مقعدها في 

الدور الثاني«.
وأشادت باجلهد الدفاعي لالعبي صربيا، وحتدثت عن »السقوط 
املدوي لكلوزه« الذي كان قد س����جل هدفا في ش����باك أس����تراليا. 
ووصفت الصحيفة تغييرات املدرب ل����وف بال�»غريبة«، ولكنها 
أش����ارت إلى إمكانية اس����تعادة الثقة مثلما حدث في يورو 2008 
حينما اس����تعاد املنتخب توازنه بعد الهزمية أمام كرواتيا ليعبر 

إلى املباراة النهائية.
وأكدت مجلة »كيكر س���بورت« وصحيفة »فرانكفورتر اجليمني 
زيتونغ« عبر موقعيهما على االنترنت أن طرد كلوزه والهدف الذي 

تال ذلك »كانا كبيرين في هذا اليوم ملنتخب الشباب األملاني«.
واتفق���ت صحيفة »فرانكفورتر« مع العب���ي املنتخبني الصربي 
واالملاني في انتقاداتهم للحكم االسباني البرتو اونديانو الذي أشهر 

البطاقة الصفراء 7 مرات بجانب البطاقة الصفراء الثانية لكلوزه.
وأضافت الصحيفة »احلكم اونديانو ترك عالمة كبيرة في املباراة 

أكثر من الالزم عبر صرامته في تنفيذ اللوائح«.
وأعربت اجلماهير األملانية عن سخطها من مسؤولي املباراة عبر 
املوقع االلكتروني الونديانو، وكذلك عبر شبكة التواصل االجتماعي 

»فيس بوك«.

)أ.پ( مدرب أملانيا يواكيم لوف والقائد فيليب الم خالل املؤمتر الصحافي  

)أ.ف.پ( العبو اجلزائر يتدربون استعدادا ألميركا  

)أ.ف.پ( )أ.ف.پ(مشجع يتقمص الالعب الهولندي رود خولييت على المدرجات  )أ.ف.پ(مشجعون برازيليون يحملون كأس العالم   3 مشجعين سويسريين ارتدوا زي »البقرة«  

مطمور: نمتلك فرصة دخول التاريخ بمواجهة أميركا

»محاربو الصحراء« توجهوا إلى بريتوريا
املنتخ���ب اجلزائري  توجه 
ظهر أمس الى مدينة بريتوريا 
حيث سيالقي الواليات املتحدة 
األربعاء املقبل في اجلولة الثالثة 
واألخيرة من منافسات املجموعة 

الثالثة.
 وكان مق���ررا ان يتوج���ه 
املنتخب اجلزائري الى العاصمة 
اجلنوب افريقية صباح غد بيد 
انه قدم رحلته حتى يتس���نى 
لالعبيه التأقلم مع أجواء االرتفاع 
عن سطح البحر ويكون مستعدا 
100% خلوض مباراته األخيرة 
خصوصا ان منافس���ه منتخب 
الواليات املتحدة يعس���كر في 
املدينة منذ وصوله الى جنوب 

افريقيا مطلع الشهر اجلاري. 
 واضطر املنتخب اجلزائري 
الى خ���وض حصته التدريبية 
أمس صباح���ا حتى يتمكن من 
الى جوهانسبيرغ عبر  السفر 
الطائ���رة ومن ثم الس���فر عبر 
الى مدين���ة بريتوريا  احلافلة 

التي تبعد 60 كلم.
 وشهدت احلصة التدريبية 
غياب صانع األلعاب العب وسط 
ڤولفسبورغ االملاني كرمي زياني 
بسبب اإلصابة التي تعرض لها 
في املباراة الثانية أمام اجنلترا 

اجلمعة املاضي.

ميزته وميزة العبيه، سنلعب 
بقتالية كبيرة لتحقيق حلم يراود 

الشعب اجلزائري بأسره«.
 بدوره، أكد مهاجم بوروسيا 
مونش���نغالدباخ االملاني كرمي 
مطمور ان منتخب بالده ميلك 
التاريخ عندما  فرصة دخ���ول 

يواجه الواليات املتحدة.
 وق���ال مطمور ف���ي حديث 
لوكالة الصحافة الفرنسية »منلك 
فرصة دخول التاريخ ويجب ان 
نستغلها جيدا وسنفعل كل ما 
في وسعنا من اجل حتقيق ذلك. 
التأهل الى الدور الثاني أفلت من 
جيلنا الذهبي لعام 1982، وأعتقد 
أن اجليل احلالي ال يقل ش���أنا 
ومستوى وسيحقق ما حرمنا 
منه في مونديال اس���بانيا« في 
اشارة الى تواطؤ املانيا الغربية 
والنمس���ا في اجلول���ة الثالثة 
االخيرة ما اخ���رج اجلزائريني 

خاليي الوفاض من البطولة.
ان املنتخب  ال���ى   واش���ار 
اجلزائري يعتبر مجهوال شيئا ما 
بالنسبة الى العديد من املنتخبات 
بحكم غيابه عن الساحة الدولية 
ملدة 24 عاما، لكنني اعتقد أننا 
أصبحنا معروفني مبا فيه الكفاية 
اآلن خصوص���ا بع���د مباراتنا 

الرائعة أمام االجنليز«.

 وكان زياني غاب عن احلصة 
التدريبية أمس األول للس���بب 
ذاته بيد ان اجلهاز الفني أكد أن 

اصابته ليست خطيرة.
 وغاب عن حصة أمس األول 
أيضا فؤاد قادر وكرمي مطمور 
بيد انهما كانا متواجدين صباح 
أمس وخاضا تدريبات مبفردهما 

الى جانب عبدالقادر غزال واملعد 
البدني. وكان غزال تدرب مبفرده 
أيضا أمس االول علما بأنه غاب 
عن املباراة أمام اجنلترا بسبب 
االيقاف لطرده في املباراة االولى 

أمام سلوڤينيا.
 وقال العب وسط راسينغ 
سانتاندر مهدي حلسن »ال أعتقد 

أننا منلك مصيرنا بأيدينا، فنحن 
ال منلك س���وى نقط���ة واحدة، 
وبالتالي فنحن مطالبون بالفوز 
الدور  وبفارق هدفني لنتخطى 
األول، وسنبذل كل ما في وسعنا 

من أجل حتقيق ذلك«.
 من جهته، قال القائد عنتر 
يحيى »شعبنا قوي االرادة وهذه 

دومينيك: طرد أنيلكا قرار صائب
إيڤرا: هناك خائن بيننا

)أ.ف.پ( مدرب فرنسا رميون دومينيك طرد نيكوال انيلكا من املنتخب  

أكد مدرب منتخب فرنسا رميون دومينيك بان 
الش���تائم التي وجهها إليه مهاجم الفريق نيكوال 
انيلكا لم تكن مواجهة بينهما، لكن أشار الى أنها 
أم���ور طبيعية حتصل في حياة مجموعة »حتت 
الضغط«.  وقال دومينيك »لم حتصل مواجهة على 
اإلطالق، الناس ال يشعرون مبدى الضغوطات التي 
نواجهها، نحن في غرف مالبس، يقوم املدرب بقول 
أشياء الى احد الالعبني حتت الضغط، وميكن ان 

حتصل نرفزة، كانت هناك كلمات«.
 بيد ان مدرب فرنسا اعتبر أيضا ان انيلكا لم 
يتصرف بطريقة لبقة: »كل ما في األمر أنه جلس 
في زاويته وتفوه بعب���ارات غير الئقة. اتخذت 

كلماته بعدا كبيرا الن إحدى الصحف أبرزتها في 
صدر عناوينها«، في إشارة الى صحيفة »ليكيب« 
التي كانت أول من نش���رت الشتائم التي أطلقها 
انيلكا في وجه مدربه في غرف املالبس، واعتبر 
دومينيك ان قرار االحتاد الفرنس���ي بطرد انيلكا 
»قرار صائب«. من جهته، قال قائد املنتخب الفرنسي 
باتريس ايڤرا ان هناك شخصا او اشخاصا يحاولون 
تدمير األجواء في معسكر الديوك، وذلك بعد طرد 
انيلكا. وقال ايڤرا معلقا على طرد انيلكا »املشكلة 
ليست انيلكا.. لكن اخلائن مازال موجودا بيننا«، 
وأض���اف: يجب علينا ط���رد اخلائن ألنه يحاول 

إيذاء الفريق.

من المونديال صور


