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بكنباور واثق من تخطي »األسود«.. ولوف يحذّر من خطورة روني
أعرب قيصر الكرة األملانية 
فرانت���س بكنب���اور أنه واثق 
من قدرة منتخ���ب بالده على 
التغلب على اجنلترا في املواجهة 
الكالسيكية التي ستجمع بينهما 
في الدور الثاني في بلومفونتني 

يوم األحد املقبل.
 وقال بكنباور »انها مباراة 
كالسيكية، لكنها لألسف تأتي 
مبكرا في البطولة، كان حريا ان 
نلتقي في نصف النهائي وليس 

في ثمن النهائي«.
 واض���اف »يج���ب احترام 
املنتخب االجنليزي، لكن يجب 
اال نشعر باخلوف منه ألنه في 
مباراتيه األوليني في البطولة 
لم يق���دم عرضا مقنعا«، لكنه 
اعترف بأن فريق فابيو كابيلو 
»رفع مستواه ضد سلوڤينيا« 

التي تغلب عليها 0-1.
 واعتبر بكنباور ان الفارق 
بني املنتخبني س���يكون عامل 
اللياقة البدنية ويرجح ان يصب 
هذا األمر في مصلحة املانشافت 
وقال في هذا الصدد »يبدو لي 
ان االجنلي���ز متعبون وهناك 
س���بب لهذا األم���ر.. الالعبون 
الذين يدافعون عن ألوان األندية 
احمللية يخوضون مباريات أكثر 
من نظرائهم دون ان نأخذ في 
احلسبان مباريات الكأس احمللية 

وكأس رابطة األندية«.
وأوضح »لهذه األس���باب، 
يصل العبو املنتخب االجنليزي 
الى البطوالت الكبرى في كأس 
العالم أو كأس أوروبا منهكني، 
خالفا لالعبينا الذين يدخلون 
البطول���ة في كام���ل لياقتهم 

البدنية«. 

لوف: روني خطر 

من جهته، حذر املدير الفني 
ملنتخب أملانيا يواكيم لوف من 
خطورة املهاجم االجنليزي واين 

روني.
وقال لوف ف���ي مقابلة مع 
وكالة األنباء األملانية إن روني 
مهاجم قادر على فعل كل شيء 
في أي وقت أثناء املباراة بفضل 

ولكنه أش���ار إلى وجود نفس 
املشكلة في منتخبات أخرى مثل 
فرنسا واجنلترا وإيطاليا، وأكد 
أن الفريق لعب بهدوء أمام غانا 
على العكس من مباراة صربيا 

التي خسرها بهدف.
التحرر في  ل���وف  ورفض 
األداء والتخلص من الضغوط 
البطوالت  النفس���ية وأكد أن 
الكبيرة مرتبطة دائما بالضغوط 
خاصة في األدوار التي تنتهي 
امله���زوم وأضاف أن  بخروج 
منتخب اجنلترا س���يتعرض 

أيضا لضغوط كبيرة.
ودافع لوف عن قلب الدفاع 
بير ميتساكر الذي فقد العديد 
من الكرات أمام غانا، على العكس 
من زميله أرنيه فريدريش الذي 
استخلص تقريبا جميع الكرات 
من املنافس، وقال لوف إن قوة 
ميتس���اكر تكمن في التصدي 
للمنافسني الكبار أصحاب القدرة 
عل���ى مواصلة الضغط ولعب 

الكرات العرضية.
ويسيطر القلق الشديد على 
لوف بعدما اضطر الس���تبدال 
الالعبني باستيان شفاينشتايغر 

وجيروم بواتينغ لإلصابة.
أملانيا  ب���أن  واعترف لوف 
تواج���ه »بع���ض املش���اكل.. 
فبواتينغ يعاني من مشكلة في 
الظهر أما باستيان فهو مصاب 

في فخذه«.
وأوضح لوف أن مس���عود 
أوزي���ل تلقى هو اآلخر ضربة 
قوية ق���رب نهاية املباراة أمام 

غانا.
ولكن لوف أبدى قلقه الشديد 
على حالة شفاينشتايغر على 
وجه التحديد حيث تلقى الالعب 
العالج لفخذه املصابة بجانب 
خط امللعب بعد استبداله قبل 
نهاي���ة املباراة بعش���ر دقائق 
بالالعب تون���ي كروس. وقال 
لوف: »آمل أن تش���فى إصابته 
خالل األيام القليلة املقبلة.. فإذا 
لم يتمكن شفاينش���تايغر من 
اللعب، وهو ما آمل أال يحدث، 

فستكون ضربة شديدة لنا«.

قدرته على »تفجير الطاقات« في 
امللعب، كما أنه من طراز يصعب 
مراقبته وسيزيد من صعوبة 

مهمة الدفاع األملاني.

وأوضح لوف أن أداء منتخب 
اجنلترا يتحسن بشكل تدريجي، 
حتى إن لم يص���ل حتى اآلن 
للمس���توى املع���روف ولكنه 

يضم العبني رائعني مثل جيرارد 
والمبارد وكول وروني بطبيعة 

احلال.
وقال ل���وف إن مباراة غانا 

كانت عصيبة بس���بب وجود 
ثالث���ة مهاجم���ني يتمي���زون 
بالسرعة الفائقة ولهذا السبب 
اخترت املدافع االيسر جيروم 

بواتينج الذي ميكنه مجاراتهم 
في الس���رعة وهو األمر الذي 
جنح فيه على مستوى الدفاع 
ولم أنتظ���ر منه تقدمي الكثير 

للهجوم.
واعترف لوف بأن الالعبني 
الشبان يفتقدون أحيانا األداء 
املباراة  بإيقاع س���ريع طوال 

)أ.پ( مهاجم املانيا كاكاو يستقبل الكرة طائرا مبحاصرة العب غانا جوناثان منساه  

كابيللو يأمل في شفاء المصابين قبل مواجهة ألمانيا

 اإلصابات تؤرق إنجلترا.. وجيرارد يشعر بارتياح
تأك���د أن العب���ي منتخب 
إجنلترا واي���ن روني وآرون 
لينون ومايكل كاريك يعانون 
جميعا من اإلصابة في الكاحل 
ويحتم���ل غيابهم عن مباراة 
بالدهم أم���ام أملانيا بدور ال� 
16 وباستثناء جو كول، الذي 
ش���ارك في مب���اراة األربعاء 
كالعب بديل في شوط املباراة 
الثاني، فقد اقتصرت تدريبات 
الفريق في »سبورتس باالس« 
مبدينة بافوكينغ على الالعبني 
الذين لم يشاركوا في مباراة 
إجنلت���را الت���ي تغلبت فيها 
على سلوڤينيا 1- 0 وخرج 
روني من املباراة في الدقيقة 
70 إلصابته في كاحله وقال 
اإليطالي فابيو كابيللو مدرب 
إجنلترا بعد املباراة: »استبدلت 
واين ألن كاحله لم يكن بحالة 

جيدة«.
وأضاف: »لقد واجه مشكلة، 
فأجريت تغييرات واستبدلته 
وس���نقف على حجم إصابته 
الطبي���ب ولكنني أعتقد  مع 
أنه س���يكون بخير استعدادا 
ملباراة األحد، لس���ت قلقا من 

هذا األمر«.
ولكن العب الوسط كاريك 
واجلن���اح لين���ون غابا عن 
الفريق أيضا، حيث  صفوف 
أشار مصدر من داخل املعسكر 
إل���ى أن منتخب  اإلجنليزي 
إجنلترا يبدو سعيدا بحصوله 
على يوم إضافي من الراحة، 
وذلك بفضل إنهائه املجموعة 
الثالثة في املركز الثاني لتتأجل 
مشاركته في دور ال� 16 حتى 

يوم األحد املقبل.
وع���اد املدافع ليدلي كينغ 
الذي أصيب في فخذه خالل 
مباراة إجنلت���را االفتتاحية 
الواليات  أم���ام  باملوندي���ال 
املتحدة إلى تدريبات الفريق 
ولكنه مع ذلك لم يركل الكرة 
ط���وال التدريب���ات ويب���دو 
مس���تبعدا من املشارك��ة في 

مب��اراة أملاني��ا.
من جهت���ه، اعتب���ر قائد 
منتخ���ب اجنلترا س���تيفن 
جي���رارد ان التغل���ب عل���ى 
فريقه سيكون »صعبا جدا« 
في مونديال 2010، وذلك قبل 
مواجهة نظي���ره االملاني في 

الدور الثاني.
وقال جيرارد »إذا جنحنا 
في القيام مبا يطلب منا، فإنه 

الصحف اإلنجليزية 
تتوعد ألمانيا

تنفس��ت الصح��ف االجنليزية 
الصعداء بعد تفادي منتخب »األسود 
الثالثة« اخلروج من الدور االول في 
املونديال وذلك بفوزه على سلوڤينيا 
1-0 في اجلولة األخيرة من تصفيات 
املجموعة الثالث��ة، لكنها عبرت عن 
اس��تيائها لوقوعه أمام عدوه القدمي 
أملاني��ا في ال��دور الثاني. وش��اب 
احلذر تعلي��ق املراقبني بعد حتقيق 
اجنلت��را فوزها األول في النهائيات 
بعد تعادلني مخيب��ني أمام الواليات 
املتحدة واجلزائر، لكن بعضهم توعد 
أملانيا قبل مواجهة القمة املنتظرة يوم 
األحد املقبل. وكتبت »ذي غارديان« 
اليومية: »هكذا أفضل، أفضل بكثير«، 
وأضافت: »أرس��لت أجنلترا أخيرا 
فريق كرة قدم للمنافسة في جنوب 

أفريقيا، بدال من فريق أشباح«.
 وعلق��ت »ذي ص��ن«: »م��ن 
اجلهود الكئيبة ف��ي أول مباراتني، 
حتول شبابنا محققني فوزا حاسما 
على سلوڤينيا«. وبحثا عن التحول 
احلاصل في الفريق، ركز كثيرون على 
سماح املدرب االيطالي فابيو كابيللو 
املباراة.  لالعبيه باالسترخاء عشية 
لكن فرح��ة التأهل عكرتها املواجهة 
املنتظرة لالجنليز مع أملانيا في الدور 
الثان��ي، في مباراة ب��ني غرميني، اذ 
تواجه الطرفان أربع مرات سابقا في 
كأس العالم حيث خرجت أملانيا فائزة 
في اخر ثالث م��رات. وكتبت »ذي 
تاميز«: »بالطبع، ألم نكن نعلم ذلك.. 
ها هم األملان مجددا. اكتشفت اجنلترا 
بعد مباراتها الثالثة وبدايتها املتأخرة 
انها س��تتواعد مع أملانيا، األرجنتني 

ومجموعة كبيرة من التاريخ«.
 وتطلعت »تيليغراف« بشغف للقاء 
أملانيا: »سيظهر االنتقام مجددا بعد 
عامي 1970 و1990، لتسنح الفرصة 
أمام اجنلترا كي تصفي حساباتها في 

بلومفونتني يوم األحد«.

كيغن يدعو إنجلترا 
لطرد شياطينها

 اعتب��ر كيف��ن كيغ��ان النجم 
االجنلي��زي الس��ابق ان اجنلترا 
»قادرة على طرد شياطينها« أمام 
أملانيا في دور ال� 16، وأضاف كيغان 
مدرب اجنلترا سابقا الذي استقال 
من منصبه بعد خسارة فريقه 1-0 
أمام غرميه التقليدي عام 2000: »لم 
نظهر مستوانا بعد في هذه الدورة. 
متلك املانيا العبني أو ثالثة العبني 
ممتازين لكن ميكن التغلب عليهم«، 
وتابع كيغان: »أنا متفائل، يجب أن 
نتقدم خط��وة إلى األمام، منتخب 

أملانيا احلالي ليس مخيفا«.

س���يكون من الصعب الفوز 
علينا كم���ا كانت احلال ضد 

سلوڤينيا«.
وتابع جنم وسط ليڤربول: 
»نش���عر بارتياح كبير ألننا 
كن���ا حتت الضغ���ط، فنحن 
سعداء جدا لتأهلنا«، مضيفا 

»إذا بدأنا اي مباراة بطريقة 
جيدة ولعبنا حسب مستوانا 
ميكننا ان نواجه اي منتخب 
كان وان نأمل في نتائج جيدة 
خصوصا في حال لعبنا كما 
فعلنا أمام سلوڤينيا وواصلنا 

االستماع الى املدرب«.

وفي حال جنحت اجنلترا في 
تخطي أملانيا في الدور الثاني، 
او  فإنها قد تقابل االرجنتني 
املكسيك في ربع النهائي، ومن 
ثم اسبانيا في نصف النهائي 
في حال احتلت االخيرة املركز 

االول في مجموعتها.

)أ.ف.پ( قائد إجنلترا ستيفن جيرارد يعبر عن فرحته بتخطي الضغوط  

)أ.ف.پ( الذهول واضح على محيا مشجعة صربية بعد اخلروج من املونديال  

صربيا في حالة من الصدمة والذهول

راييفاتش نادم على الفرص الضائعة

اس���تيقظت صربيا صباح امس على حالة من 
الصدمة والذهول بعد خروج منتخبها مبكرا من 
كأس العالم بهزميته أمام أستراليا 1 - 2 في اجلولة 

الثالثة األخيرة من املجموعة الرابعة.
وكتبت صحيفة »بريس« في عنوانها الرئيسي 
حتت صورة لالعبني ديغان ستانكوڤيتش ورادومير 
أنتيتش وميلوس كراسيتش وهم يبكون: »فضيحة«. 
وأضافت: أن الفريق فشل في إدراك التعادل الذي 

كان يكفيه للتأهل للدور الثاني.
وأوضحت الصحيفة أن املنتخب الصربي افتقد 
القدرة والشجاعة على تسجيل هدف ثان، وأشارت 
إلى أن منتخب أستراليا أجبر منتخب صربيا على 

جتهيز احلقائب للعودة إلى بالده.
وتابع���ت »أصبح احلديث عن ال���دور الثاني 
والنجاح التاريخي مجرد أح���الم ضائعة بعدما 

تغلبت املتواضعة أستراليا على صربيا«.
في الوقت نفس���ه، ذكرت صحيفة »بليتش« 
واسعة االنتشار أن نس���ور صربيا حتولوا إلى 
طيور ضعيفة وتلقوا الهزمية من منتخب ضعيف 
بس���بب األداء »الكارثي«. وذك���رت الصحيفة أن 
»املدرب رادومير أنتيتش فش���ل خالل مباريات 
صربيا الثالث باملونديال في إيجاد طريقة لتركيز 
جه���ود مهاجميه لذلك كان يجب أن يلقى الفريق 
جزاءه على تضييع عشرات الفرص حتى لو جاء 
ذلك عل���ى يد فريق لم يظهر رغب���ة حقيقية في 

الفوز«، مضيفة أن »احلديث عن س���وء احلظ لن 
يفيد أنتيتش والعبيه كثيرا اآلن«.

وكتبت صحيف���ة »داناس« اليومية: »منتخب 
الكانغارو أعد للنس���ور حقائبه���م«، مضيفة أن 
صربيا افتقدت املهارة واملعرفة س���واء الستغالل 
أي من الفرص العديدة التي سنحت لها خالل شوط 
املباراة األول أو ملنع أس���تراليا من التسجيل من 
مسافات بعيدة في الشوط الثاني. وألقت صحيفة 
»نوفوستي« مبس���ؤولية اخلروج من املونديال 
على أنتيتش، وأكدت أن االستراتيجية اخلاطئة 
وأخطاء تغيير البدالء كانت وراء الهزمية. لكنها 
أضافت أن »احلكم أرس���لنا إلى ديارنا«، مشيرة 
إلى أن هدف ماركو بانتيليتش الثاني لم يكن من 
موقف تسلل، وأن ملسة يد األسترالي تيم كاهيل 
كانت ضربة جزاء مؤكدة. وأوضحت الصحيفة أنه 
رغم اعتراف أنتيتش والعبيه أنهم قدموا أداء دون 
املستوى في الش���وط الثاني، فقد أشاروا جميعا 
إل���ى تعرض صربيا لظلم حتكيمي واضح عندما 
لم يحتس���ب لهم احلكم ضربة جزاء وأن الفريق 
تعرض لبعض القرارات التحكيمية املخيبة لآلمال 
بشكل عام خالل املباراة. وفي وسط بحر االنتقادات، 
خرجت صحيفة »بوليتيكا« اليومية لتشكر املنتخب 
الصربي على مجهوده خالل املونديال والذي تضمن 
الفوز الشهير على املانيا بهدف نظيف بعدما كان 

خسر مباراته االفتتاحية أمام غانا 0 - 1.

أعرب الصربي ميلوفان راييفاتش مدرب املنتخب 
الغاني عن أس���فه بس���بب الفرص العديدة التي 
أهدرها فريقه أم���ام أملانيا في املباراة التي فازت 
بها األخيرة 1-0 في ختام منافس���ات املجموعة 
الرابعة، رغم أن غانا تأهلت مع ذلك إلى دور ال�� 
16 من البطول���ة. ومن املرجح أن يكون املنتخب 
الغاني هو املمثل األفريقي الوحيد في دور ال� 16 
بعد خروج منتخب���ات جنوب أفريقيا واجلزائر 
والكاميرون ونيجيريا، أما ساحل العاج فهي لم 

تخرج رسميا من منافسات املونديال ولكن عليها 
أن تعوض فارق التسعة أهداف الذي يفصلها عن 
البرتغال. وأعرب راييفاتش عن سعادته بأداء غانا 
ولكنه أشار إلى إهدار الفريق للعديد من الفرص 
وقال: »حاولنا أن نس���جل ودفعنا مبهاجم آخر 
ولكن الفريق األملاني منضبط للغاية لذا كان يجب 
علينا استغالل ما سنح لنا من فرص«، وأضاف: 
»قدمنا أداء جيدا للغاية ولكن يجب أن ندرك أن 

األملان منظمون للغاية«.


