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الجمعة 25  يونيو  2010  

)أ.پ(األميركي الندون دونوڤان تألق وقدم الكثير ملنتخب بالده 

)أ.پ(مدرب نيجيريا السويدي الرس الغرباك مستمر مع »النسور« 

)أ.ف.پ(مشجعو أملانيا ينتظرون املواجهة الكبرى مع اإلجنليز على أحر من اجلمر اإلجنليز استعدوا للموقعة النارية مع األملان

اشتعال الحرب اإلعالمية والتصريحات النارية بين األلمان واإلنجليز 

اشتعلت احلرب االعالمية قبل املواجهة الكبرى 
بني اخلصمني التقليديني أملانيا واجنلترا في الدور 
الثاني، وبدات املعركة مبكرا عند االملان السيما بعد 
ان تنفس���ت أملانيا الصعداء بفوزها الثمني بهدف 

نظيف أمام غانا.
وج��اء ف��ي العن��وان الرئيس��ي لصحيف��ة »بيلد« 
األملاني��ة اليومي��ة واسع��ة االنتش��ار: »فعلناه��ا 
ولك�������ن بعد أن ارتعدن���ا« وأضافت: »ميكنكم أن 
تتنفسوا اآلن، فقد تأهلنا، واآلن سيبدأ كأس العالم 

بحق«.

وكما فعل غالبية األملان فقد اختصت الصحيفة 
صانع األلعاب مس���عود أوزيل، الذي س���دد قذيفة 
مدوية ليحرز منها هدف الفوز ألملانيا في الدقيقة 
60 أمام منتخب غانا القوي بجوهانس���برغ، بقدر 

خاص من املديح.
وكتبت بيلد: »لقد أراحنا مسعود أوزيل بهدف 

رائع«.
من جانبها كتبت مجلة »كيكر« الرياضية تقول: 
»أجنزت املهمة ليستمر احللم«. ولكنها أشارت إلى 
أن املنتخ���ب األملاني بدا »مترددا ومتوترا« قبل أن 

يسجل أوزيل هدف الفوز وانضمت إلى قائمة منتقدي 
العب قلب الدفاع األملاني بير ميرتساكر.

ووصفت مجلة »دير شبيغل« اإلخبارية مبوقعها 
على اإلنترنت املب���اراة بأنها كان���ت »فوزا مدمرا 

لألعصاب من العجائز اليافعني«.
وأضافت: »إنه فوز أملاني تقليدي على الطريقة 
القدمية، لم يكن فوزا جميال ولكنه كان كافيا.. العبو 

أملانيا ليسوا متعبني وإمنا مرهقني«.
وأوضحت »دير شبيغل« مبوقعها اإللكتروني انه 
»قبل كأس العالم أطلق عليهم الفريق اليافع املوهوب 

ثم وصفناهم بأنهم مذهلون وخفيفو احلركة بعد 
الفوز 4-0 على أستراليا، وكان الفريق سيئ احلظ 
عندما خسر أمام صربيا ولكنه مع ذلك ظل سريعا 
وقويا. ولك���ن اآلن؟ إنهم يبدون كالعجائز، أوزيل 

ومولر وخضيرة«.
وأصبح املنتخب األملاني على موعد مع لقاء دام 
جديد امام إجنلترا التي فازت عليها أملانيا بالركالت 
الترجيحية قبل نهائي مونديال 1990 بإيطاليا وقبل 
نهائي بطولة األمم األوروبية يورو 1996 و2-3 في 
الوقت اإلضافي من مباراتهما بدور الثمانية مبونديال 

1970 بعدما كانت أملانيا خسرت 4-2 أمام إجنلترا 
في نهائي مونديال 1966.

استنفار إنجليزي 

البريطانية  وكتبت صحيفة »دايلي تليغراف« 
تعليقا على املباراة الكبيرة املرتقبة: »إنهم األملان 
من جديد، خصمنا في كأس العالم عامي 1970 و1990 
يعود للظهور من جديد بعد 20 عاما ليمنحوا إجنلترا 
الفرصة لتعديل س���جالت األرقام في بلومفونتني 

يوم األحد املقبل«.

قبل الموقعة التقليدية بين الخصمين الكبيرين في الدور الثاني 

الغرباك مرشح لالستمرار مع »النسور«
ذكر مسؤولون بارزون في االحتاد النيجيري 
لكرة القدم، أن املدرب السويدي الرس الغرباك 
مرشح لالستمرار في منصب املدير الفني للمنتخب 
النيجيري بعد انتهاء عقده مع الفريق الش����هر 

املقبل.
وخرج املنتخب النيجيري »النسور« من الدور 
األول، بعدما خسر مباراتيه األوليني أمام األرجنتني 
0-1 واليونان 1-2، قبل أن ينهي مس����يرته في 

البطولة بالتعادل مع كوريا اجلنوبية 2-2.
وأعرب مسؤولون في االحتاد النيجيري عن 
اقتناعهم باملجهود الكبير الذي بذله الغرباك مع 
الفريق، وقدموا إليه عرضا لالستمرار مع الفريق 

ملدة أربع سنوات.
وقال مسؤول رفيع املستوى في االحتاد، رفض 
اإلعالن عن اس����مه، »نحن على اقتناع بالعمل 
ال����ذي قدمه الغرباك مع فريقنا في غضون هذه 
الفترة القصيرة املاضية التي قضاها مع املنتخب، 
وطالبناه باالستمرار 4 سنوات أخرى. وهو شيء 
أكد الغرباك س����عادته به ولكنه يتمنى مناقشة 

األمر مع زوجته أوال«.
وأضاف »مازال عقده احلالي مع الفريق ممتدا 
لش����هر آخر. وسيستغل الغرباك هذا الوقت في 

إعداد تقريره عن املشاركة في املونديال«.
وينتظر أن يناقش الغرباك مع وكيل أعماله 
تفاصي����ل العقد اجلديد ومنها التفاصيل املالية 

املعروضة من االحتاد النيجيري.
ويحصل الغرباك على راتب شهري يبلع 300 
ألف دوالر ولكن من املؤكد أن هذا الراتب سيتقلص 
في العقد اجلديد لعدم قدرة االحتاد النيجيري 

على دفع نفس الراتب لفترات طويلة.
ويحصل الغرباك حاليا على راتبه من »قوة 
املهام« التابعة للرئاسة النيجيرية، وهي جلنة 
خاصة تشكلت من احلكومة النيجيرية ملساعدة 

املنتخب في مشاركته في املونديال.
النيجيري  املنتخ����ب  وتعاقد الغرب����اك مع 
ف����ي فبراير املاض����ي. وأكد العدي����د من العبي 
املنتخب النيجيري تأييدهم لفكرة اس����تمراره 

مع النسور.

دونوڤان..
صنع في أميركا

يعتبر العب الوس����ط الندون دونوڤان 
رم����زا ملنتخب أمي����ركا والقائد الذي يعول 
عليه كثيرا لقيادة منتخب بالده الى مركز 
مش����رف، ولم يخيب اآلمال مرة جديدة الن 
هدفه وضع بالده في الدور الثاني وجعله 
يتقدم على املنتخب االجنليزي في املجموعة 
الثالثة، وكان دونوڤان أكثر من حاسم في 
املباراتني األخيرت����ني، فعندما كان منتخب 
بالده متخلفا بفارق هدفني امام سلوڤاكيا في 
الشوط األول، كان احملرك األساسي للجبهة 
الهجومية، وس����اهم هدفه الرائع في مطلع 
الش����وط الثاني الى عودة فريقه في أجواء 

املباراة لينتزع تعادال ثمينا للغاية.
 وفي املب����اراة ضد اجلزائر، كافح حتى 
الرمق األخير، وكان قدره ان يكون في املكان 
املناسب في الوقت املناسب ليضع بصمته 
على تأهل منتخب بالده الى الدور الثاني.

ودخل دونوڤان )28 عاما( تاريخ الكرة 
االميركية في فبراير 1999 عندما بات اصغر 
العب أميركي يوقع عقدا احترافيا في اوروبا 
وحتديدا مع باي����ر ليفركوزن األملاني وبدأ 

دونوڤان مشواره مع الفريق الرديف لباير 
ليفركوزن قبل ان ينضم الى الفريق االول 
عام 2000 لكن دون ان يلعب اي مباراة معه 
فعاد الى بالده ليلتحق بفريق سان جوزيه 
وخاض معه 64 مباراة سجل خاللها 26 هدفا 
وتوج معه بلقب البطولة عامي 2001 و2003، 
وترك دونوڤان فريقه سان جوزيه ليعود 
مرة ثانية الى باير ليفركوزن في مطلع عام 
2005 ويجرب حظه معه لكنه واجه صعوبات 
كثيرة لالندماج في املجتمع األملاني وخاللها 9 
مباريات فقط دون ان ينجح في هز الشباك، 
الى الوالي����ات املتحدة لينضم الى صفوف 
لوس اجنيليس غاالكسي وخاض معه 101 

مباراة سجل خاللها 57 هدفا.
 ومرة أخرى، عاد دونوڤان الى أملانيا وهذه 
املرة الى صفوف بايرن ميونيخ في نوفمبر 
2008 في جتربة لم تدم طويال ايضا وانتهت 
في م����ارس 2009 خاض خاللها 7 مباريات 

فقط دون ان يفجر موهبته التهديفية.
 وحزم دونوڤان حقائبه مجددا وعاد الى 
بالده وصفوف لوس اجنيليس غاالكس����ي 

ولعب معه 29 مباراة سجل خاللها 15 هدفا 
قبل ان تت����م إعارته في فت����رة االنتقاالت 
الشتوية األخيرة الى ايڤرتون االجنليزي، 
وفك معه عقدته التهديفية خارج بالد العم 

سام حيث سجل هدفني في 13 مباراة.
مر 11 عاما حتى االن منذ اول عقد احترافي 
لدونوڤان في اوروبا، اكتسب خاللها خبرة 
كبيرة جعلته أفضل العب في تاريخ الكرة 
االميركي����ة وبات يلقب ب� »م����رآة اميركا« 
ودونوڤان نشيط داخل امللعب وله مؤهالت 
فنية عالية، يلعب بالقدمني اليمنى واليسرى 
وصانع العاب متميز، والده كان العب هوكي. 
وخاض دونوڤان مباراته الدولية األولى في 
25 أكتوبر 2000 ضد املكسيك وعمره آنذاك 
18 عاما وخاللها افتتح سجله التهديفي مع 
الواليات املتحدة، وفي العام التالي اختير 
دونوڤان )1.72م و67 كلغ( افضل العب واعد 
في الدوري األميركي مع فريق سان جوزيه.

ولفت دونوڤان أنظار العالم ومتتبعي الكرة 
املس����تديرة في مونديال كوريا اجلنوبية 
واليابان معا عام 2002 عندما ساهم بشكل 

كبي����ر في بلوغ منتخب ب����الده الدور ربع 
النهائي وخسر بصعوبة امام املانيا 1-0، 
وهي أفضل نتيجة لألميركيني في العرس 
العاملي منذ 70 عام����ا عندما بلغت أميركا 
نصف نهائي مونديال 1930 في االوروغواي. 
ويقول دونوڤان في هذا الصدد »بالنسبة 
لالعبني األميركيني الذين ميارس����ون كرة 
القدم في الواليات املتحدة ويكسبون امواال 
اقل من التي متنح للمحترفني خارج البالد«، 
ويبدو دونوڤ����ان، اخلجول بطبعه، محقا 
في تصريحه الن اهدافه ساهمت كثيرا في 
اجنازات الواليات املتحدة بغض النظر عن 
متريراته احلاسمة وملساته الفنية للكرة.  
وخاض دونوڤ����ان 126 مباراة دولية حتى 
االن سجل خاللها 44 هدفا وهو أفضل هداف 
في تاريخ كرة القدم االميركية. توج هدافا 
للكأس الذهبية مرتني عامي 2003 )4 اهداف( 
و2003 )3 أهداف(، ويأمل دونوڤان، الذي 
ولد مع ش����قيقة توأم، في ان يس����اهم في 
تقدمي أفضل »وج����ه للكرة االميركية« في 

األدوار االقصائية.


