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رأى قائد منتخب املانيا الس���ابق ميكايل باالك ان مس���توى 
»املانشافت« في املونديال تراجع بعد املباراة االولى التي اكتسح 

فيها استراليا برباعية نظيفة.
وقال باالك، الذي اضطر الى االبتعاد عن النهائيات بعد تعرضه 
الى االصابة في مباراة فريقه السابق تشلسي وبورتسموث في 
نهائي كاس االحتاد االجنليزي، ف���ي حديث لصحيفة »تاميز« 
امس »بدأ منتخب املانيا املونديال بفوز باهر على اس���تراليا ثم 

تراجع مستواه، ويجب عليه ان يتحسن«.
وتابع »من املهم جدا ان يكون باس���تيان شفاينشتايغر في 

املستوى املطلوب، فمن دونه سيصبح االمر صعبا«.
وخس���رت املانيا في املباراة الثاني���ة امام صربيا 0 - 1 قبل 
ان تفوز بصعوبة على غانا بالنتيجة ذاتها وتبلغ الدور الثاني 
متصدرة للمجموعة الرابعة امام غانا، لكنها اصطدمت باجنلترا 

ثانية املجموعة الثالثة خلف الواليات املتحدة.
واشار باالك الى انه يتوقع »ان يتوجه الى جنوب افريقيا في 
ربع النهائي«، ملمحا بذلك الى امكان فوز املانيا على اجنلترا في 

الدور الثاني االحد املقبل.
ورغم ان باالك لعب في املواس�����م االربعة املاضية ف��������ي 
اجنلترا، فإنه تطرق الى حدة التناف���������س بني البلدين، معتب�������را 
ان ذلك »م���ن طرف اجنلترا اكثر مما ه���و علي�������ه من جانب 

املان��يا«.

وقال في هذا الص���دد »العديد من االملان متفاجئون م���ن ان 
اجنلترا تعتبرهم اسوأ االعداء، نحن ال نفهم ملاذا، رمبا يعود االمر 
الى عام 1966 والى ذلك الهدف الذي لم يكن يتوجب احتس���ابه 
ألنه لم يكن صحيحا«، في اشارة الى الهدف املثير للجدل الذي 

سجله جف هيرست في نهائي مونديال اجنلترا 1966.
واضاف باالك الذي سيعود الى فريقه السابق باير ليڤركوزن 

االملاني بعد انتهاء عقده
مع تشلس���ي »بعد 4 س���نوات في لندن، اشعر بان التنافس 
بات اكثر صحة اآلن من قبل، لكن ليس لدرجة جلوس جماهير 

الطرفني معا«.
وكانت آخر مواجهات املنتخبني االملاني واالجنليزي في دورة 
كبيرة كانت في كأس اوروبا 2000،  وتواجه فيها انصار الطرفني 

بعنف في شوارع مدينة شارلروا البلجيكية.
من جانب آخر، ذكرت وكالة »سيد« االملانية الرياضية امس 

ان باالك سيوقع مع باير ليڤركوزن االملاني.
واك���دت ان باالك )33 عاما و98 مباراة دولية( س���يوقع بعد 
عودته من االجازة في االيام القليلة املقبلة، عقدا ملدة موس���مني 
مع باير ليڤركوزن الذي س���بق ان دافع عن الوانه من 1999 الى 
2002 وخاض معه نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2002 قبل ان 

يخسر امام ريال مدريد االسباني 1 - 2.
وس���بق لباالك ان دافع ايضا عن الوان كايزرسلوترن )1997 

- 1999( وبايرن ميونيخ )2002 - 2006( 
االملانيني.

وقلل مهاجم املنتخب اإلجنليزي جيرمني 
ديفو من أهمية تصريح قيصر الكرة األملانية 
فرانتس بكنباور من أن املنتخب اإلجنليزي 

يعاني من اإلرهاق.
وأكد ديفو ثقته بأن تلك التصريحات لن 

تؤثر على الفريق قبل مواجهة أملانيا، حيث 
أكد أيضا أنه متشوق للعب ضد املاكينات 

األملانية.
وقال »أنا لس���ت متعبا، بالرغم م���ن أن الدوري 

اإلجنليزي املمتاز هو األصعب واألشرس لكننا لسنا 
متعبني ولم ننهزم مثل املنتخب األملاني«.

ونف���ى ديفو أيضا كل األخب���ار والتقارير التي 
حتدثت عن وجود خالفات داخل املعسكر اإلجنليزي 

بسبب مؤمتر جون تيري الصحافي.
وأضاف »ليس���ت هناك أي مشاكل، اجلميع 

كانوا يستعدون للمباراة ويعملون بجد، لكن 
عندم������ا ال تربح املباريات جتد اجلميع 

محبط����������ا، لكن عندما تفوز جتد 
السعادة على وجوه اجلميع«.

باالك: ال أفهم لماذا  تعتبرنا 
إنجلترا أسوأ األعداء؟!

ديفو لبكنباور: دورينا األشرس ولسنا متعبين

)أ.ف.پ( مدرب اجلزائر رابح سعدان سيترك »احملاربني«  

تعزيز إجراءات األمن
أك��دت ش��رطة جن��وب أفريقيا أنها س��تتخذ 

اجراءات أمن اضافية في مدينة بلومفونتني.
وقالت املتحدثة باسم الشرطة بريجادير سالي 
دي بير انهما فريقان من العيار الثقيل بالنس��بة 

لنا وسنشدد بالتأكيد من اجراءات األمن.
ورفضت دي بير التعليق على حجم االنتشار 
األمني ألسباب عملياتية ولكنها اكدت انه ستكون 
هن��اك مروحيات اضافية وق��وات خاصة جنوب 

افريقية جاهزة اذا لزم األمر.

أكد ح��ارس مرم��ى املنتخب 
انه  االجنلي��زي ديڤي��د جيمس 
بدأ تدريب الالعب��ني على تنفيذ 
ضرب��ات اجل��زاء ق��د يس��اعد 
»االسود الثالثة« على الفوز عبر 

ضربات اجلزاء على أملانيا.
وتظه��ر عالمات االزعاج على 
وج��ه جيم��س حني يلق��ى عليه 
الس��ؤال حول ضرب��ات اجلزاء 

مل��ا للمنتخ��ب االجنلي��زي من 
ذكريات س��يئة والت��ي أقصتهم 
م��رات عدي��دة، ولكنه ق��ال في 
ال�  النهاية »نعتزم الف��وز خالل 

90 دقيقة«.
واك��د جيم��س ان املنتخ��ب 
االجنلي��زي تدرب على تس��ديد 
وانه س��يدرس  اجلزاء،  ضربات 
املنفذي��ن احملتمل��ني لضرب��ات 

اجلزاء االملانية.
وأمل��ح جيمس ال��ى ان هناك 
جانبا رومانسيا في امكانية الفوز 
على أملانيا، حيث سيدفع الفريق 
ملب��اراة ثقيلة ف��ي دور الثمانية 
أمام منافس لدود إلجنلترا وهو 
املنتخب االرجنتيني الذي يلتقي 
مع املكس��يك غدا في دور الستة 

عشر.

اإلنجليز يخشون  الضربات الترجيحية

مدرب أجنبي للجزائر يعرف قبل نهاية المونديال

»فيفا« تلقى شكوى بحق صايفي
اكد االحتاد الدولي لكرة القدم انه تلقى امس، ش����كوى رسمية بحق 
مهاجم منتخب اجلزائر رفيق صايف����ي الذي صفع احدى الصحافيات 
اجلزائريات اثر انتهاء مباراة فريقه ضد الواليات املتحدة 0-1، وخروجه 

من الدور االول.
وقال املتحدث الرسمي باسم »فيفا« بيكا اودريوزوال »لقد تلقينا شكوى 

رسمية اليوم )امس(، وسنقوم بإعطاء املزيد من التفاصيل الحقا«.
وكان مراس����ل وكالة الصحافة الفرنس����ية قد ش����اهد صايفي وهو 
يوج����ه صفعة الى اخلد االمين الس����ماء حليمي الت����ي تعمل لصحيفة 

»كومبيتيسيون« قبل ان ترد االخيرة بصفعة مماثلة.
وقالت حليمي »س����أتقدم بش����كوى الى فيفا. كان هناك العديد من 
الش����هود في مكان احلادث«، مضيفة انها »ال تعرف بالتحديد اس����باب 

غضب مهاجم ايستر الفرنسي«.
وتابعت حليمي التي مت االستماع اليها من قبل املسؤولني في االحتاد 
الدول����ي »كتبت مقاال عنه منذ مدة، رمبا لم يكن راضيا عنه«. ولم يدل 
صايفي بوجهة نظره في هذه القضية، وغادر امللعب برفقة اعضاء في 

اجلهاز الفني للمنتخب اجلزائري.
لكن صايفي نفى في اليوم التالي في برنامج »صباح املونديال« على 
تلفزيون اجلزيرة الرياضية انه صفع الصحافية اجلزائرية، وقال »لم 
اصفعها اطالقا، هذه كذبة، لقد قالت للصحافة االجنبية بانني صفعتها، 

ولكن هذا االمر لم يحصل«.
وش����رح كيف تطورت االمور بينه وب����ني الصحافية اجلزائرية »ما 
حدث انها وضعت جهاز التسجيل في وجهي وعلى فمي، فقمت بإزاحته، 

فاعتبرت بأنني صفعتها«.
واضاف »حاولت ان اكلمها ووضعت يدي على كتفها لكي تسمعني، 
لكنه����ا ازاحت يدي عنه����ا بعنف،  وزعمت باني صفعتها«. وكش����ف 
صايفي »هناك ش����هود من الالعبني يستطيعون التأكيد بان ما تزعمه 
لم يحصل، وال يهمني ان تتقدم بشكوى الى فيفا، الن شهادتها ليست 

صحيحة«.
وختم »بكل بساطة، حاولت ان تصنع اسما لنفسها وتكبر املوضوع، 

وهذا عيب كبير النها صحافية جزائرية«.

يبدو ان شهر العس����ل بني املدير الفني رابح 
سعدان ومنتخب بالده سيشهد نهايته بعدما بدأ 
رئيس االحتاد احمللي محمد راوراوة مفاوضاته من 
أجل تعيني مدرب أجنبي قبل نهاية املونديال احلالي 
لإلش����راف على االدارة الفنية حملاربي الصحراء 

حتى مونديال البرازيل 2014.
وكشفت مصادر مقربة من االحتاد اجلزائري 
أن راوراوة قرر عدم جتديد عقد سعدان، مشيرة 
الى ان االول لن يس����تبق األحداث وسيتريث إلى 
غاية نهاية الش����هر اجلاري ليتحدث إلى سعدان 
ويخبره بقرار عدم جتديده عقده الذي ينتهي في 
يوليو املقبل، مش����يرة الى ان سعدان يقترب من 

توقيع عقد لتدريب املنتخب اإلماراتي.
وكان سعدان قد أعلن عقب اخلسارة ان قرار بقائه 
من عدمه يتوقف على راوراوة، وقال »هناك العديد 
من الناس يطالبون برحيلي، القرار بيد راوراوة، 

سنجتمع معا ملناقشة املوضوع بروية«.
وأوضحت املصادر ان اس����م امل����درب اجلديد 
سيكشف قبل منتصف يوليو حيث يكون راوراوة 
أكمل مفاوضاته مع بعض املدربني املتواجدين حاليا 
في جنوب افريقيا على أمل إقناعهم باإلش����راف 
على اخلضر في التصفيات املقبلة املؤهلة لكأس 
أفريقيا، مشيرة الى ان املدرب اجلديد قد يكون من 
أوروبا الشرقية أو أميركا اجلنوبية وان راوراوة 

يستبعد امكانية التعاقد مع مدرب فرنسي.
وتابعت املصادر ان راوراوة وبعد مشاورة بعض 
املقربني منه فك����ر في انتداب املدرب األرجنتيني 
خوسيه بيكرمان املوجود في جنوب أفريقيا حيث 
يعمل محلال لقناة »اجلزيرة الرياضية« وال يشرف 
حاليا على أي منتخب، مب����رزة انه رغم إعجاب 
راوراوة ببيكرمان إال أن احد املقربني منه أكد ان هذا 
املدرب صعب املزاج وقد يصطدم بالعبي اخلضر 
املعروفني بصعوبة مزاجهم أيضا وهو األمر الذي 

قد يبعد التقني األرجنتيني عن السكة.
وأوضحت صحيفة »اخلبر« ان راوراوة يجري 
حاليا استش����ارات مع خبراء وفنيني في »فيفا« 
متواجدين حاليا في جنوب افريقيا بغرض رسم 
مالمح املدرب الذي يليق بسمعة املنتخب اجلزائري 

والتفاوض معه خلالفة سعدان.
وأضافت ان راوراوة يريد االنتهاء من املفاوضات 
في األسبوعني املقبلني بغرض االعالن الرسمي عن 
اسم املدرب اجلديد مباشرة بعد عودته الى اجلزائر 

في منتصف الشهر املقبل. من جهة أخرى، أملح كل 
من القائد السابق يزيد منصوري وحارس املرمى 
لوناس قاواوي إلى امكانية اعتزالهما اللعب دوليا 
بسبب عدم مشاركتهما مع اخلضر في أي دقيقة 
في املونديال احلالي. وكش����فت مصادر موثوقة 
أن الثنائي لم يرض بقرار س����عدان إبعادهما عن 
التشكيلة األساسية، واألكثر من ذلك عدم إشراكهما 
في أي دقيقة مع »اخلض����ر«. وكان قاواوي فقد 

مركزه األساسي منذ ابتعاده عن املباراة الفاصلة 
امام مصر بسبب االيقاف، أما منصوري فقد تأثر 
كثيرا باس����تبعاده من التش����كيلة األساسية في 
املوندي����ال احلالي بعدما كان قائدا للمنتخب. في 
املقابل، كانت املباراة امام الواليات املتحدة األخيرة 
لرفيق صايفي )35 عاما( مع املنتخب اجلزائري 
النه أعلن قبل املوندي����ال ان كأس العالم فرصة 

مالئمة إلنهاء املشوار الكروي.

وجه قائد املنتخب السويس���ري ألكس���ندر فراي 
اتهامات عنيفة لوس���ائل اإلعالم ف���ي بالده ردا على 
انتقادها له، بعد أن تكهنت صحيفة »بليك« بتخليه 

عن املنتخب.
وقال مهاجم املنتخب السويسري »هناك رغبة معينة 
في اصطي���ادي«. وأوضح الالعب في تصريحات من 
مدينة بلومفونتني »لم أفكر قط في مس���ألة التخلي« 

عن املنتخب.
من جانبها، انتقدت وسائل إعالم سويسرية عقد 

فراي، رغم أنه قائد الفريق.
بدوره قال الالعب »كل شيء في أيدينا وأنا مقتنع 
بأننا سنتأهل.. لو كان أحدهم قد وعدنا بأن تأهلنا إلى 
دور ال� 16 س���يعتمد فقط علينا قبل املباراة األخيرة، 

لكنا وقعنا معه اتفاقا بذلك في تلك اللحظة«.

نتائج املنتخب األرجنتيني في املباريات الثالث األولى 
وضعت مدرب التانغو دييغو مارادونا في وضع مريح، 
بيد أن مواجهته للمكس���يك في دور ال� 16 في املونديال 
جعلته يفكر مرتني قبل أن يلتقط سماعة الهاتف ويطلب 
املشورة التقنية من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 

ريال مدريد.
 وقال مارادونا في مقابلة مع صحيفة »ال ناسيون« 
األرجنتينية: »أنا أحب مورينيو كثيرا وخاصة الطريقة 
التي يتبعها، لقد حتدثنا لساعات طويلة عن كرة القدم 
وعن التكتيكات الهجومية والدفاعية ويبدو لي أن ما طرحه 
كان موضوعيا ومثاليا إذ رد على كل س���ؤال، ماذا كنت 

أفعل معه على الهاتف؟، لقد طلبت منه املشورة«.
وعلى الرغم من إعجابه الكبير بالبرتغالي إال أن مارادونا 
استبعد إمكانية تطبيق الفكرة التي فعلها مورينيو مع 
إنتر ميالن إليقاف ميس���ي وبرشلونة في الدور نصف 
النهائي من دوري أبطال أوروبا، واضاف: »نعم هو فعل 
ذلك وانتهى به األمر إلى الفوز في دوري األبطال ولكني 

استبعد متاما تطبيق تلك الفكرة«.

 أكد املدافع املكس���يكي رافاييل ماركيز أنه على منتخب بالده 
تقدمي »املباراة املثالية« إذا ما أراد الفوز على نظيره األرجنتيني. 
وأشار العب برشلونة خالل مؤمتر صحافي عقده في جوهانسبرغ 
»سنحاول تقدمي املباراة الكاملة. األرجنتني تتمتع بالعبني كبار، 
وخط هج���وم رائع لكن به���ا أيضا نقاط ضع���ف ونحن علينا 

استغاللها«.

أجمعت الصحف السلوڤاكية 
امس على حتية الفوز التاريخي 
ايطاليا  ملنتخب بالدها عل���ى 
حاملة اللق���ب 3-2، وبالتالي 
بلوغ الدور ثمن النهائي للمرة 

األولى في تاريخه.
ام  وكتبت صحيف���ة »اس 
إي« األكثر شعبية على صدر 
صفحته���ا األول���ى »معجزة 
سلوڤاكية حتققت في جنوب 
افريقيا«، مشيرة الى انه »قبل 
مواجه���ة ايطاليا اخلميس لم 
يس���بق للمنتخب السلوڤاكي 
الفوز عل���ى منتخب كبير في 

مباراة مهمة«.
وحي���ت الصحيف���ة ايضا 
»ش���جاعة« امل���درب فالدميير 
فايس الذي تف���وق في ايجاد 
التشكيلة املثالية للمنتخب في 
الوقت الذي كان  األخير عرضة 
النتقادات الذعة عقب العروض 

امام نيوزيلندا )1-1(  املخيبة 
وپاراغواي )2-0(.

م���ن جهته���ا، أوضح���ت 
صحيفة »سبورت« ان املنتخب 
السلوڤاكي »كان موحدا من أجل 
هدف مشترك«، مشيدة ب� »روح 

وقتالية وارادة الالعبني«.
املنتخ���ب  وبخص���وص 
أك���دت صحيف���ة  االيطال���ي، 
»براف���دا« انه كان »غير منظم 
وغير مركز«، مش���يرة الى ان 
»اجلماهير االيطالية أصيبت 

بصدمة في املدرجات«.
اما صحيفة »بالس 1 دين« 
فكتب���ت »منتخب س���لوڤاكيا 
الذي لم يراهن احد عليه أطاح 
بايطاليا بطل���ة العالم«، فيما 
كتبت صحيفة »نوفي كاس«: 
انتهى بالنس���بة  »املوندي���ال 
اليطاليا. وسلوڤاكيا هي التي 

قضت على أحالمها«.

كشف موقع وكالة مراهنات 
»سبورتسبت« على االنترنت عن 
احتماالت تولي الفرنس���ي بول 
الفني  املدير  لوغوين منص���ب 

القادم للمنتخب األسترالي.
ووض���ع املراهنون لوغوين 
على رأس قائمة املرشحني لتدريب 
املنتخب األسترالي متفوقا على 

الهولن���دي يوهان نيس���كينز 
والفرنسي فيليب تروسيه.

وقال هايدن الن مدير وكالة 
سبورتسبت »كانت هناك مساندة 
للوغوين لفت���رة ما، واآلن بعد 
رحيله ع���ن تدري���ب املنتخب 
الكاميروني فان ذلك يشير الى 
أنه القادم خلالفة بيم فيربيك«.

حت����ول دينيس كانيزا إلى أول العب ف����ي تاريخ پاراغواي يخوض 
أربع بطوالت لكأس العالم بعدما شارك في املباراة التي انتهت بتعادل 

الفريق سلبيا مع نيوزيلندا.
وقال كانيزا )35عاما( »كن����ت أتوق ولو للعب بضع دقائق. لكنني 
متكن����ت من خوض املباراة كاملة، وحملت ش����ارة القيادة، بل وتأهلت 
پاراغواي إلى دور الستة عشر كأول املجموعة. لم يكن مبقدوري طلب 
املزي����د«. وأعرب املدافع املخضرم عن أمله مبواصلة الفريق مش����واره 
الناج����ح في البطولة وقال »إنه مونديال غير طبيعي.. أي فريق ميكنه 
الف����وز على أي فريق. نتمنى أن منضي قدما في هذا الطريق وأن نبقى 

حتى األسبوع األخير. كلنا نحلم بذلك«.

أعلن نادي تشلس���ي بطل الدوري االجنليزي لكرة 
القدم، اخلميس املاضي ان مهاجمه الدولي الفرنسي نيكوال 

انيلكا مدد عقده معه عاما آخر حتى 2012.
وقال ناطق باسم النادي »يعلن تشلسي عن سروره 
بتمديد عقد نيكوال انيلكا عاما آخر ليبقى ضمن الفريق 

حتى عام 2012«.
وقال انيلكا )31 عاما( الذي استبعده املدرب رميون 
دومينيك عن تشكيلة املنتخب في املباراة االخيرة قبل 
خروج األخير من الدور األول للمونديال »عندما التحقت 
بتشلسي كان في بالي ان أبقى معه مدة طويلة. انه ناد 
كبير والعب الى جانب العبني كبار وأنا أحب هذا النادي 

ومدينة لندن«.
واضاف »لهذا السبب، ال يوجد اي مبرر لتغيير الفريق. 
لقد وقعت على عقد التجديد بكل س���رور ألني واثق من 

أني سأخوض مباريات كبيرة وأفوز باأللقاب«.
وأعرب االيطالي كارلو انشيلوتي مدرب تشلسي عن 
س���عادته باالحتفاظ بانيلكا، وقال »نيكوال العب رائع 
ويتمتع بلياقة فنية جيدة ونبأ توقيعه على متديد العقد 

يعتبر خبرا ممتازا بالنسبة إلي«.
وسجل انيلكا مع تشلسي منذ انضمامه الى صفوفه 
في يناير 2008 قادما من جاره بولتون 42 هدفا في 123 

مباراة. 

فراي يتهم الصحافة

مارادونا يستعين بمورينيو

 ماركيز: مباراة مثالية  أمام »التانغو«

 لوغوين مرشح لتدريب أستراليا 

الصحف السلوڤاكية 
تحيي الفوز التاريخي

 كانيزا: أي فريق  يمكنه الفوز 

أنيلكا يمدد عقده  مع تشلسي


