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تابع الدقائق األخيرة من الوقت اإلضافي

رايفاتش: انتصار كبير وغانا بين أفضل 8 منتخبات في العالم أوباما: إنه أمر يحرق األعصاب

ربع النهائي باب مشاركة سالي 
مونتاري العب وسط انتر ميالن 
االيطالي بطل أوروبا، رغم التوتر 
احلاص����ل بينه وب����ن املدرب 

رايفاتش.

الذي  الوحيد  الفريق األفريقي 
تأهل الى الدور الثاني، لكنني 
متأكد ان القارة بأكملها ستقف 

خلفنا«.
وقد يفتح غي����اب أيوو عن 

كالرك: أتحمل
 مسؤولية الخسارة

حتمل العب الوسط األميركي ريكاردو 
كالرك خسارة منتخب بالده أمام غانا. 
وخسر كالرك الكرة في منطقة وسط 
امللعب في الدقيقة اخلامسة من املباراة، 
ما سمح للغاني كيفن برانس بواتنغ 
االنطالق بالكرة والتسديد بيسراه كرة 
أرضية مسجال الهدف األول لغانا في 

مرمى احلارس تيم هاورد.
بعد ذلك، نال كالرك بطاقة صفراء 
خلطأ قوي على بواتنغ قبل أن يستبدله 
املدرب ب���وب برادلي ف���ي الدقيقة 31 

مبوريس أدو.
وفس���ر كالرك م���ا حص���ل قائال: 
»أخرجن���ي ألنني حصلت على بطاقة 
صف���راء، وبحال حصولي على بطاقة 
ثانية كنت سأطرد من امللعب، لم تكن 
أفضل مباراة لي، لسوء احلظ من احدى 
الكرات حصل الفري���ق املنافس على 
هجمة وسجل منها الهدف األول، العب 
في مستواي وخبرتي ال يجدر به القيام 

باخطاء مماثلة«.
وتابع: »س���رق مني الالعب الكرة 
)كوادوو أسامواه( ولم تكن ردة فعلي 
سريعة، أش���عر بأنني خذلت فريقي، 
أحتمل مسؤولية الهدف االول، واعتذر 

)للمدرب( عن هذا الهدف«.

أبي����دي بيليه: »أمامن����ا 5 أيام 
لنس����تعيد طاقتنا. اوروغواي 
ف����ري����ق ك����بي����ر ومي���ل����ك 
مهاجمن جيدي����ن، لكن جميع 
األمور ممكنة. خاب أملنا ألننا 

من الغ���اني���ن. ايقافي لي���س 
مه�ما وس����أكون خلف زمالئي. 
ميكنن����ا ان نس����تمر في عيش 

احللم«.
وتابع جنل الالعب االسطوري 

مباراة صعبة للغاية،  صارعنا 
كثيرا خاللها. كنا متعبن بعد 
أن لعبن����ا األربع����اء. صارعنا 
أفريقيا  القارة وغانا.  من أجل 
فخورة وجلبنا السعادة للكثير 

اعتبر مدرب املنتخب الغاني، 
الصربي ميلوفان رايفاتش ان 
فرحته »ال توصف« اثر »االنتصار 
الكبير« ملنتخب النجوم السوداء 
بتأهله الى الدور ربع النهائي، 
اثر فوزه على الواليات املتحدة 

2-1 بعد التمديد.
وقال رايفاتش بعد ان قاد غانا 
الول مرة الى الدور ربع النهائي: 
املب����اراة صعبة. أهنئ  »كانت 
األميركين ومدربهم، لقد كانوا 
كثيري الصالبة. كانوا جاهزين 
وضغطوا علينا طوال 120 دقيقة.  
أهن����ئ أيضا فريقي الذي عانى 
بعد تعديل النتيجة. متكنوا من 
ايجاد املوارد الالزمة للقيام بردة 
فعل. الفريقان يستحقان الفوز. 
القوة  التمديد، كانت لدينا  في 
الالزمة للتفوق. كما اننا سجلنا 
هدفن من اللعب املفتوح، وليس 
من ركالت جزاء كما حصل في 

الدور األول«.
وع����ن ايق����اف املدافع جون 
منس����اه والعب الوسط أندري 
أيوو واحتمال غياب مس����جل 
الهدف األول كيفن برنس بواتنغ 
بسبب االصابة في ربع النهائي 
أمام أوروغواي، قال رايفاتش: 
»انها مشكلة رئيسية. البطاقات 
الصفراء واالصابات. سنرى كيف 
سنعمل للحصول على جهوزية 
كاملة. أمام جهازنا الطبي الكثير 
من العمل. س����تكون أولويتنا 
ملباراة أوروغواي. ال أدرك اآلن 
خطورة اصاب����ة بواتنغ، لكن 
س����نقيم ما بوسعنا الستعادة 
جهود ه����ذا الالع����ب الهام في 

التشكيلة«.
اذا كان هذا االنتصار  وعما 
األهم في مسيرته، قال املدرب 
الصربي: »فرحتي ال توصف. 
هذا االنتصار كبير للغاية. غانا 
اآلن بن أفضل 8 منتخبات في 
العالم. في وقت غاب عن صفوفنا 
8 العب����ن في كأس أمم أفريقيا 
في يناير، بلغنا املباراة النهائية. 
آمل ان تكمل غانا املشوار أبعد 
من ذلك. العالم كله شاهد هذه 

املباراة.
نتحدث كثيرا عن كأس العالم 
في هذه الفترة، العالم كله يدعم 
غانا ولي����س أفريقيا وحدها«. 
أما أندريه أيوو املوقوف ملباراة 
أوروغواي املقبلة فقال: »كانت 

جلس الرئي���س األميركي باراك أوباما ف���ي حالة قلق وتلهف 
خالل مباحثات قمة مجموعة ال� 20 في تورنتو بكندا، في محاولة 
للحاق مبشاهدة الدقائق األخيرة من الوقت اإلضافي خالل مباراة 

املنتخب األميركي مع منتخب غانا.
وس���أل رئيس فريق العاملن في البيت األبيض رام إميانويل 
وهو يدخل غرفة أوباما في الفندق املقيم فيه بتورنتو »كم تبقى 
م���ن الوقت؟« رد أوباما »خمس دقائ���ق« وأضاف »إنه أمر يحرق 

األعصاب«.
وكانت غان���ا متقدمة 2-1، ولم ينج���ح املنتخب األميركي في 
إحراز هدف التعادل لتنتهي املباراة بخروج الواليات املتحدة من 

كأس العالم.
وفي الواليات املتحدة وصفت قناة »إسنب« الرياضية اخلسارة 

بأنها »ألم زائد في الوقت اإلضافي«.
وسادت مشاعر اإلحباط في دولة التزال حتاول اللحاق بروح 

احلماسة للعبة كرة القدم في العالم.
وقالت جانيت بوهل التي شاهدت املباراة في متنزه بضاحية 
ميريالند خارج العاصمة واش���نطن »كن���ت أمتنى فوز الواليات 
املتحدة، ولكنني سعيدة بفوز فريق أفريقي وصعوده إلى الدور 

التالي«.

العبو المنتخب 
الغاني يحتفلون 

بالتأهل التاريخي 
إلى ربع النهائي 

)أ.پ(

ساربي: القارة بأكملها وراءنا
وسط مزيج من مشاعر الدهشة والفرح، عاش العبو املنتخب 
الغاني ليلة ال تنسى في جنوب أفريقيا بعد الفوز التاريخي على 

أميركا.
وباتت غانا ثالث منتخب أفريقي يصعد إلى الدور ربع النهائي 

بعد الكاميرون في 1990 والسنغال في 2002.
وأكد الغاني هانز ساربي العب باير ليڤركوزن األملاني »القارة 

بأكملها وراءنا«.
وعلى عكس ما حدث خالل املباراة أمام اجلزائر حن س���جلت 
أميركا هدفا حاسما في الوقت القاتل، لم يقدم الفريق الروح القتالية 
الكافي���ة للعبور إلى ربع النهائ���ي، حيث أكد الندون دونوفان أن 

الفريق دفع ثمن نقص اخلبرة.
وقال »ال يحق لنا ارتكاب أخطاء في هذه املرحلة، كنا ساذجن 

بعض الشيء«.
وأوضح »في حلظة ما تكون في صدارة العالم، واللحظة التالية 

تصبح في أسفل اجلبل«.

الرئيس األميركي باراك أوباما يتابع مباراة بالده مع غانا      )أ.پ(

احلارس الغاني املتألق ريتشارد كينغستون يبعد الكرة من فوق الرؤوس األميركية                                  )أ.پ(

احلسرة على وجوه العبي املنتخب األميركي                            )أ.پ(

جيان: أنا أسعد إنسان في العالم
يتطلع بقوة إلى تشريف أفريقيا بعد أن أصبح منتخب بالده املمثل 
الوحيد للقارة في كأس العالم. وقال »جميع الفرق األفريقية األخرى 
خرجت، لذا فإن القارة األفريقية بأكملها تنظر الينا، وبالتالي نحتاج 
إلى إبهار العالم«. وتابع منس����اه »ال نشعر بالقلق من أوروغواي، 
عندما تأهلنا ملواجهة أميركا لم نكن نشعر بالقلق، وحققنا الفوز، 
لذا سنعمل على األمر نفسه«. وقال »عندما تعادلوا 1 � 1، كان يجب 
علينا التأكد من عدم اخلسارة، توجب علينا القتال من أجل تسجيل 

هدف جديد، وجنحنا في حتقيق ذلك«. 
وتاب����ع »عندما انتهى الوقت األصلي، ادركنا أنه يجب علينا أن 
جنمع أنفس����نا من أجل القتال، وهذا ما فعلنا، حتدثنا إلى بعضنا 

البعض كمجموعة، وهذا ما منحنا الروح والقوة«.

أكد مهاجم املنتخب الغاني اس����امواه جيان أنه أسعد انسان في 
العالم بعد قيادته منتخب بالده الى الدور ربع النهائي بتسجيله هدف 
الفوز في مرمى الواليات املتحدة. وقال جيان مهاجم رين الفرنسي 
»دعوني أقول لكم ش����يئا: أنا أسعد إنس����ان في العالم، وصلنا الى 
ثمن النهائي عام 2006، واآلن تقدمنا مرحلة اضافية، اننا املنتخب 
االفريقي الوحيد الذي تخطى الدور االول، االن ال منثل غانا فقط بل 
القارة االفريقية بأكملها«. من جهته أكد املدافع الغاني جون منساه أنه 


