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شڤاينشتايغر يفتح النار على األرجنتين ويحّذرها من االستفزازات

مباراة املانيا واالرجنتني في مونديال 2006 شهدت أحداثا مؤسفة واشتباكات بني الالعبني واالملاني باستيان شڤاينشتايغر يحذر من تكرارها

ح����ذر جن����م املنتخ����ب األملاني باس����تيان 
شڤاينشتايغر من االستفزازات أمام األرجنتني 
في مباراة الفريقني غدا في كيب تاون في الدور 
ربع النهائي. واستند شڤاينشتايغر إلى مباراة 
الفريقني بدور الثمانية ملونديال 2006 بأملانيا، 
والتي انتهت مبشاجرة ونتج عنها إيقاف زميله 
تورس����ن فرينغز.وقال شڤاينش����تايغر العب 
بايرن ميونيخ » يجب أال جنعل أنفسنا نتأثر 
باستفزازاتهم، أمتنى أن مينع احلكم ذلك«. وأكد 
الالعب األملان����ي أن العبي األرجنتني يحاولون 
استفزاز منافسيهم ويحاولون التأثير على احلكام 
خالل املباريات.وأوض����ح »هذا يدل على غياب 
االحترام، ولكن هذه هي الطريقة التي يتعامل 
بها األرجنتينيون، أمتنى أن يكون احلكم على 
قدر املس����ؤولية في ذلك اليوم«. وأشار »لدينا 
العبون حاصلون على بطاقات صفراء، ومن املهم 
أن نتحلى بالهدوء ونركز على املباراة، أمتنى ان 

تسير املباراة بقليل من االستفزازات«.
وأكد شڤاينشتايغر الذي شارك في املباراة 

أمام األرجنتني ف����ي 2006، أن فريقه قادر على 
إس����قاط راقصي التاجنو، الذين حققوا الفوز 
في جميع مبارياتهم األربع في مونديال جنوب 
أفريقيا.وأضاف »انن����ا واثقون، ولكننا نعرف 
قوة األرجنتني وهذه األشياء الصغيرة ميكنها 
أن حتس����م مباريات في هذه املرحلة، يجب أال 

نرتكب الكثير من األخطاء«.
وتابع »الفريق سيحاول اللعب بشكل جماعي 
إليقاف ليونيل ميسي.. فرق أخرى جنحت في 
حتقيق ذلك، لم يسجل أي هدف حتى اآلن، ولكن 
هناك العبني آخرين علينا مراقبتهم أيضا«.وأكد 
املدرب يواكيم لوف أن يوم الراحة الذي حصل 
عليه الفريق كان مفيدا وشارك جميع الالعبني 
في التدريبات ما عدا املهاجم كاكا والذي يعاني 
من إصابة في عضالت البطن ومازالت الشكوك 
حتوم حول مش����اركته في مب����اراة األرجنتني.
ويتوقع لوف أن تكون املباراة مغلقة ومشابهة 
ملباراة الفريقني قبل أربعة أعوام، التي حسمها 

االسطورة البرازيلي بيليهاألملان عبر ضربات اجلزاء الترجيحية.

العبو ألمانيا  يشيدون بدعم ميركل
أشاد العبو منتخب أملانيا بدعم املستشارة أجنيال 
ميركل وحرصها على حضور املناس���بات الهامة التي 
يشارك فيها املنتخب.وقال جنم وسط املنتخب باستيان 
شڤاينش���تيغر إن الالعبني واجلهاز سيحصلون على 
دفعة معنوية كبيرة إذا نزلت املستش���ارة إلى غرفة 
تغيير املالبس وألق���ت كلمة قصيرة لتحفيز اجلميع 
قب���ل مباراة األرجنتني في الدور ربع النهائي غدا. في 
الوقت نفسه رحب يواكيم لوف املدير الفني ملنتخب 
املاكينات بحضور املستش���ارة خصوصا إلى جنوب 
أفريقيا لتش���جيع منتخب بالدها وقال: »نحن أيضا 
من أكبر أنصار املستشارة ميركل« وأضاف أن طريقة 
ميركل اللطيفة في التعامل جتد صدى واسعا لدى جميع 
الالعبني.ويأمل اجلميع أن يجلب حضور املستشارة 
احلظ للمنتخب األملاني ويتخطى عقبة األرجنتني القوية 

لينطلق بعدها وراء احلصول على اللقب. 

اثنى أسطورة الكرة البرازيلية بيليه باألداء الهجومي ملنتخب أملانيا 
خالل مباريات كأس العالم. وقال بيليه لصحيفة »تاجس شبيغل« األملانية 
إن منتخب أملانيا أمتع اجلميع في بعض مباريات بطولة األمم األوروبية 
قبل عامني وف���ي البطولة احلالية قدم العديد م���ن الالعبني املوهوبني. 
وأشار بيليه إلى أن العبي منتخب أملانيا مسعود أوزيل وتوماس مولر 
يتمتع���ان بقدرة فائقة على املراوغة ومترير الكرات القاتلة واس���تغالل 
الف���رص وأكد أنهما يذكرانه في أدائهما بالالعب���ني األملان القدامى أمثال 
ليتبارس���كي وأوفرات. وعلى الرغم من االشادة مبنتخب أملانيا استبعد 
بيليه حصول���ه على لقب بطولة كأس العالم لقل���ة اخلبرة عند بعض 
الالعب���ني ولكنه أعرب عن أمله في فوز أملاني���ا على األرجنتني في دور 
الثمانية في لقاء الغد.من ناحية أخرى انتقد بيليه في أحاديث لصحف 
برازيلية أداء منتخ���ب البرازيل الدفاعي وتركيزه على الهجمات املرتدة 
دون الس���يطرة على مجريات األمور في امللعب. وحول أقرب املنافسني 
للبرازيل للحصول على لقب البطولة قال بيليه إن إسبانيا وأملانيا هما 

أصعب املنافسني وتليهما األرجنتني.

بيليه يثني على هجوم  المانشافت

لوف يرشح األرجنتين للفوز .. وبودولسكي يترك  التدريب مبكرًا
اعلن اجلهاز الفني للمنتخب االملاني ان 
املهاجم لوكاس بودولسكي قطع تدريباته 

مبكرا وذلك على سبيل االحتياط.
واوضح املصدر ان بودولس����كي ترك 
التدريبات قبل 30 دقيقة من نهاية احلصة 
وحلق مبعسكر االقامة، مضيفا انه لم يكن 
يعرج وان الش����ك ال يحوم حول مشاركته 
امام االرجنتني بعد غد في الدور ربع النهائي 

في كيب تاون.
من جانبه، اعتبر مدرب املنتخب االملاني 
يواكي����م ل����وف ان املنتخ����ب االرجنتيني 

مرشح للفوز باملواجهة لكنه اشار الى ان 
البيسيليستي »عرضة للخطر«.

وقال لوف في معس����كر املانشافت في 
ايراسميا »هذا املنتخب األرجنتيني له الكثير 
والكثير من الصفات، انه أحد أكبر املرشحني 
في هذه البطولة ان لم يكن املرشح األول«. 
وأض����اف »لديهم خبرة كبيرة والكثير من 
املواهب الفردية الرائعة خصوصا في خط 
الهجوم حيث ال يجب التركيز على ليونيل 

ميسي فقط«.
لكن لوف بدا واثقا بقوله »وجدنا نقاط 

ضعف في هذا املنتخب، وهو عرضة للخطر، 
ل����ن اقول لكم نقاط الضع����ف هذه، النني 

أحتفظ بها لالعبي فريقي«.
واليزال لوف يتذكر املواجهة الساخنة 
بني املنتخبني في الدور ذاته للنسخة االخيرة 
للمونديال والتي استضافتها املانيا عندما فاز 
اصحاب االرض 4 � 2 بركالت الترجيح بعد 
انتهاء الوقتني االصلي واالضافي بالتعادل 1 
� 1، وقال »كانت املواجهة قوية، ولن تختلف 

عنها مواجهتنا غدا«.
وقال لوف الذي كان مس����اعدا ليورغن 

كلينس����مان في مونديال 2006: »اعتقد ان 
املباراة ستشهد اندفاعا قويا من املنتخبني 
مع هجمات مكثفة، لكنها ستكون قوية بشكل 
كبير«، واضاف »يجب ان نتفادى ارتكاب 
الكثير من االخط����اء ضد األرجنتني، ألنها 

ستعاقبنا برباطة جأش كبيرة«.
وتوجه املنتخب االملاني الى كيب تاون 
حيث س����يخوض مباراته امام االرجنتني، 
وأوضح اجلهاز الفني ان الالعبني سيلتقون 
هناك مع قائدهم السابق ميكايل باالك الغائب 

عن املونديال بسبب االصابة.

 مولر مستعد للرد على مارادونا
أعرب جنم املنتخب األملاني توماس مولر عن أمله 
في أن يلحظ دييغو مارادونا املدير الفني لألرجنتني 
وجوده بشكل أكبر عندما يلتقي الفريقان غدا في دور 
الثمانية. وعندما استهل مولر مسيرته مع املنتخب 
األملاني في الثالث من مارس املاضي في مباراة ودية 
لبالده أمام األرجنتني انته����ت بفوز األخير 1-0 في 
ميوني����خ، جلس مولر بجان����ب مارادونا في املؤمتر 
الصحافي، ليقول األسطورة األرجنتيني ساخرا، انه 
اعتقد ان صبي جم����ع الكرات قد وصل. وفي أعقاب 
هذه املباراة جن����ح مولر )20 عاما( في الفوز بلقبني 
محليني وش����ارك في املباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبا أمام إنتر ميالن اإليطالي، في أول موس����م له 

مع الفريق األول لبايرن ميونيخ. واآلن سجل مولر 
بصمته بش����كل رائع في كأس العال����م بعد أن أحرز 
هدفني في الفوز التاريخي على إجنلترا 4-1 في دور 
الستة عشر، ليرفع رصيده من األهداف في املونديال 
إلى ثالثة أهداف. وبعد تصرف مارادونا في املباراة 
السابقة، يدرك مولر جيدا هذه املرة أن مدرب األرجنتني 
لن يرتكب نفس اخلطأ مجددا. وقال مولر »اآلن فزت 
بلقبني وشاركت في املباراة النهائية لدوري األبطال 
مع بايرن، لذا بعض األمور قد تغيرت«. وكان مولر 
صغيرا للغاية ملشاهدة مارادونا وهو يلعب، ولكنه 
شاهده وهو يشارك في مباراة لصالح قائد املنتخب 

األملاني السابق لوثار ماتيوس، وأعجب به للغاية.


