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افادت تقارير صحافية إجنليزية بأن األرجنتيني كارلوس تيڤيز مهاجم مان 44
يونايتد االجنليزي، بات على أعتاب االنضمام إلى مواطنه مانشس����تر سيتي 
بعدما اتفق الطرفان على جميع تفاصيل العقد. وذكرت صحيفة »دايلي ميل« 
اإلجنليزية أن تيڤيز وصل إلى إجنلترا مس����اء امس من أجل إجراء الكش����ف 
الطبي، وتوقيع عقد انضمامه الى مانشستر سيتي ملدة 5 سنوات مقابل 150 
ألف استرليني راتبا أسبوعيا. ولعب املهاجم األرجنتيني الدولي في صفوف 
وست هام ومان يونايتد بعقود شراكة مع الشركات التي حتتكر الالعب، قبل 

أن يقرر عدم جتديد عقده مع »الش����ياطني احلمر« بس����بب عدم مشاركته مع 
الفريق أساسيا. وأشارت التقارير إلى أن االحتاد اإلجنليزي فرض على النادي 
الذي يريد التعاقد مع تيڤيز، ش����راء حقوقه كاملة دون شراكة مع أي طرف، 
وهو ما توصل إليه سيتي دون الكشف عن القيمة املالية للصفقة. وكان سيتي 
قد أغلق املفاوضات مع الكاميروني صامويل إيتو مهاجم برشلونة االسباني، 
بعدما اقترب من تيڤيز الذي يعد ثالث صفقات الفريق اس����تعدادا للموس����م 

اجلديد بعد غاريث باري والباراغوياني روكي سانتا كروز.

تيڤيز في الطريق إلى مانشستر سيتي

أكد أن ألمانيا استحقت الفوز بلقب »يورو تحت 21 عامًا« وأصبح الالعبون يعلمون كيفية مقاربة أي بطولة

هروبيش: أبطال أوروبا هم دائمًا من بين المرشحين لكأس العالم للشباب

حددت املنتخبات العمرية األملانية السقف 
التنافسي في القارة األوروبية، إذ يحمل ناشئو 
وشباب »املانشافت« لقب أبطال كأس اوروبا 
لفئت���ي حتت 17 و19 عاما، كم���ا توجوا منذ 
اس���بوعني بلقب أبطال كأس أوروبا حتت 21 
عاما في السويد، وهو إجناز يعتبر األول من 

نوعه في تاريخ كرة القدم األوروبية. 
ويعتبر هورست هروبيش الرجل األساسي 
خلف هذه النجاحات األخيرة بعدما جنح هذا 
املدرب في قي���ادة منتخب حتت 19 عاما إلى 
املجد اخلريف املاضي، ثم كرر هذا األمر على 
رأس منتخ���ب حتت 21 عاما، لكن هذا الرجل 
الذي كان يعتبر من أفضل الالعبني في الكرات 
الهوائية خالل مشواره في املالعب والذي يطلق 
عليه العبوه حاليا لقب »هوتي«، يواجه في 
املس���تقبل القريب التحدي األكبر، ألنه بعد 
أقل من شهرين سيقود هذا الرجل، الذي توج 
بلقب كأس اوروبا مع املنتخب األملاني في عام 
1980 وحل ثانيا في كأس العالم اسبانيا عام 
1982، وسيقود منتخب بالده في كأس العالم 

حتت 20 عاما »مصر 2009«.
موقع »فيفا« أجرى مقابلة خاصة مع هداف 
هامبورغ وبوروسيا دورمتوند السابق حول 

فلس���فته وماذا يتوقع مستقبال وعن العبيه 
احلاليني وكأس العالم حتت 20 عاما »مصر 

.»2009
هورس��ت هروبيش، حصدت م��ع منتخبك 
املجد في السويد قبل أسابيع معدودة. إذا نظرنا 

الى هذه البطولة، ما رأيك بها؟
نحن راضون ج���دا، هدفنا كان أن نلعب 
كفريق موحد وأن نكون في وضع يسمح لنا 
بالس���يطرة على املباريات. ولقد حققنا ذلك 

خصوصا في نصف النهائي والنهائي.
ما الس��ر وراء متكنك من استخراج أفضل 
ما ميلكه العبوك الش��باب؟ وما فلسفتك حيال 

هذه املسألة؟
منلك العبني فرديني ومن جهة أخرى العبني 
جماعي���ني، وكانت املهمة أن أجمع بني هاتني 
الفئتني. »سأفعلها« هي عبارة مهمة جدا في 
كتابي ألنها تعني »سأقوم بها بنفسي«، إنها 
الطريق التي أتصرف بها شخصيا وهذا ما أطلبه 
من الالعبني. الشخصية والنزاهة خصوصا 
عندما يتعلق األمر بتقييم نفسك وهي أمور 
مهمة جدا أيضا بالنسبة لي. على اجلميع أن 
ينظر إلى نفسه ويتساءل: هل كل ما أقوم به 
منصبا نحو النجاح وهل أنا مستعد للعمل 

للغير؟ هذا هو السلوك الذي يجب أن يتعلمه 
الالعبون. ال ميكنني أن أستعني بالعبني يهزون 
رأسهم ويستمعون إلي وحسب، حيث أنني 
أريد العبني بإمكانهم التحدث واإلدالء برأيهم 

وأن يكونوا مستعدين للدفاع عنه.
استحداث مراكز وأكاديميات

أملاني��ا هي البل��د األول الذي يت��وج بألقاب 
كأس أوروب��ا لفئات حت��ت 17 و19 و21 عاما في 
آن واح��د. ما األس��باب التي تق��ف خلف هذه 

السيطرة على كرة الفئات العمرية؟
أنا أعمل في االحتاد األملاني لكرة القدم منذ 
عقد من الزم���ن، وإذا نظرمت الى األمور التي 
استحدثت منذ 2000، مراكز مختصة باألداء، 
أكادمييات، وكل األم���ور التي كان يقوم بها 
االحتاد، كلها أشياء تتبلور من خاللها الصورة 
الكبرى. ويجب أال ننسى ماتياس زامر )املدير 
الرياضي في االحتاد األملاني( الذي كان قوة 
دافعة في تطوير الش���باب منذ وصوله إلى 

االحتاد وهو أظهر دعمه الهائل لنا.
س��تنطلق كأس العال��م حتت 20 س��نة في 
مصر بعد أقل من ش��هرين، ماذا تأمل أن حتقق 

هناك؟

نحن ذاهبون الى هناك كأبطال أوروبا، إذا 
كنت أملك كل الالعبني الذين كانوا متواجدين 
معي في السويد والالعبني الذين برزوا على 
الساحة منذ حينها أيضا فسنكون دون أدنى 
شك فريق باستطاعته املنافسة على اللقب، 
لن نكتفي ببساطة بالتأهل عن مجموعتنا أو 
الوصول إلى نصف النهائي ألننا نريد أن نشق 

طريقنا من البداية حتى النهاية.
ما برنامجكم لألس��ابيع التي تسبق انطالق 

البطولة؟
س���أبقى على اتصال مع معظم الالعبني 
وأناقش تفاصيل اجلداول الزمنية معهم، علينا 
أن جنتمع معا خالل هذه الفترة، ألربعة أيام 
أوال ثم لعشرة أيام. سنجتمع في فرانكفورت 
اعتبارا من 10 س���بتمبر ثم نتوجه إلى مصر 

في 12 منه.
عدد من العبيك مت استدعاؤهم إلى املنتخب 

األول، كم العبا آخر سيلحق بهم؟
لطاملا كان لدي العبون يتمتعون بالصفات 
التي تخولهم للصعود إل���ى املنتخب األول 
ولك���ن ال ميكنني أن أؤث���ر على تطورهم ما 
أن يصبحوا بعيدا عن إشرافي، لكن الشباب 
ميلكون دون أدنى شك اإلمكانية مثل سافيو 

نيسيريكو )وس���ت هام يونايتد( وشتيفان 
رينارتس )باير ليڤركوزن( أو ماكسيم شوبو 
� موتينغ )هامبورغ(. أتوقع أن ينجحوا في 
حتقيق هذا األمر متاما، إنهم العبون جنحوا 
جميعا في إثبات إمكانياتهم في االرتقاء إلى 
مستوى التحدي على الصعيد الدولي، لكني 
أقول دائما لالعبني: أن تصبحوا أبطال أوروبا 
ليس باألمر الصعب ولكن عليكم أن تثبتوا 
دائم���ا مكانتكم ما أن حتقق���وا هذا األمر. إذا 
جنحتم في الوصول إلى هذا املستوى فيجب 
أن يكون باس���تطاعتكم البقاء على املستوى 

ذاته دائما.
أين موقع كرة الناش��ئني في أملانيا من حيث 

املستوى العاملي؟
مع هذا املنتخب، نحن ال نخشى أحدا في 
أوروبا، لقد سيطرنا على البطولة األوروبية 
واستحقينا الفوز وأصبح الالعبون يعلمون 
اآلن كيفية مقاربة أي بطولة. بالنسبة لكأس 
العالم حتت 20 سنة فأنا أملك أفضلية وهي 
أنني لس���ت مضطرا إلى بن���اء املنتخب من 
الصفر. وأعتقد أيضا أنه بفضل قوتنا الذهنية 
وبعد فوزنا بكأس أوروبا فلن يكتفي الشباب 
بتحقي���ق أفضل نتيجة ممكنة بل س���نضع 

الكأس نصب أعيننا.
مجموعة الموت

م��ا تقييم��ك ملجموعتك��م بوج��ود الواليات 
املتحدة األميركية والكاميرون وكوريا اجلنوبية؟

لقد حبس����ت األنفاس عندما سحبت قرعة 
املجموعة ألنها مجموعة صعبة للغاية. فرضت 
الواليات املتحدة األميركية نفس����ها على قمة 
كرة الناش����ئني منذ فترة طويلة وهذه ليست 
مشاركتهم األولى في النهائيات، وال حتتاج كوريا 
اجلنوبية والكاميرون إلى التعريف، املنتخبات 
األفريقية مثل غانا والكاميرون وغيرهما، لطاملا 
تواجدت في نصف النهائي. لقد وقعنا فعال في 
»مجموعة املوت« هذه املرة لكن كل مباراة في 
كأس العالم هي مبنزل����ة مباراة نهائية. ومن 

املؤكد نحن نهدف لصدارة املجموعة.
من هم املرشحون في مصر؟

أبطال أوروبا هم دائما من بني املرش����حني، 
لكن هناك أيضا عدد من املنتخبات التي ستكون 
مرشحة مثل البرازيل واسبانيا. ال ميكنك أن 
تتحمل أي هفوة في دور ال� 16 أو ربع النهائي، 
ونأمل أن نتجنب هذا األمر. نحن في وضع جيد 

لنقدم كرة جيدة باملنتخب الذي منلكه.

مدرب منتخب أملانيا بطل أوروبا حتت 21 عاما هورست هروبيش يأمل التتويج بلقب كأس العالم للشباب

حقق فوزه األول عليه بعد 29 شهرًاالمكسيك وبنما إلى ربع نهائي الكأس الذهبية

 أتلتيكو مينيرو يسحق كروزيرو ويتصدر 
حقق أتلتيكو مينيرو فوزه األول على غرميه اللدود 
كروزي����رو على مدار 29 ش����هرا وتغلب عليه 3-0 في 
دربي والية »ميناس جيرايس« ليعتلي صدارة بطولة 
الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد مرور 10 جوالت على 
انطالقتها. ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 21 نقطة 
في املركز األول بفضل ثالثية جونيور وأليس����اندرو 
وإيدر لويس في الدقائق 40 و43 و88 ليترك كروزيرو 

قابعا في املركز ال� 18 برصيد 10 نقاط.
ودفع كروزيرو بتشكيل من الالعبني االحتياطيني 
استعدادا خلوض األساسيني مباراة اإلياب لنهائي بطولة 
كأس ليبرتادوريس لكرة القدم على ملعبه غدا األربعاء 

أمام استوديانتيس األرجنتيني.
وفجر ڤيتوريا مفاجأة اجلول����ة بعد أن ذل ضيفه 
س����انتوس العريق وتغلب عليه 6-2، ليرفع رصيده 
إلى 19 نقطة في املركز الثالث مقابل 13 نقطة للضيوف 
في املركز ال� 11. وسجل أهداف أصحاب األرض كل من 
روجر )هدفني( وويليام وراموس ولياندرو وجاكسون 
في الدقائق الثالثة و15 و23 و27 و72 و78، بينما أحرز 

للضيوف بيريرا وهنريكي في الدقيقتني 45 و60.
وق����دم غرمييو عرضه األفضل هذا املوس����م، وفاز 
على ضيفه كورينثيانز 3- 0 س����جلها أليكس مينيرو 
وجوناس ورافائيل ماركيس في الدقائق 16 و22 و37، 
ليثبت صاحب األرض أنه جتاوز سريعا كبوة اخلروج 

م����ن الدور نصف النهائي لبطولة كأس ليبرتادوريس 
على يد كروزيرو. ورفع غرمييو رصيده إلى 15 نقطة 
في املركز السادس، بينما عاد كورينثيانز بطل الكأس 
للمعاناة على امللعب الذي شهد هبوطه إلى الدرجة الثانية 
املوسم قبل املاضي، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في 
املركز العاش����ر. وفي عودته زائرا هذه املرة إلى ملعب 
س����او باولو، حيث لعب في النصف الثاني من موسم 
عام 2008 على سبيل اإلعارة من إنتر ميالن اإليطالي، 
قاد املهاجم الشهير أدريانو فريقه احلالي فالمنغو إلى 

التعادل مع أصحاب األرض 2-2.
وأحرز أدريانو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 
21 من ضربة جزاء بعد أن سجل فييرو الهدف األول في 
الدقيقة الثالثة، بينما أحرز هدفي ساو باولو بورجيس 

وجورجي فاجنر في الدقيقتني 18 و64.
ولم يحتفل أدريانو بهدفه »احتراما« جلماهير ساو 
باولو، كما ص����رح الالعب بعد املباراة، ورفع فالمنغو 
رصيده إلى 15 نقطة في املركز الس����ابع، وساو باولو 

إلى 11 نقطة في املركز ال� 13.
 وفي بقية املباريات، فاز أتلتيكو باراناينسي على 
إنترناسيونال 3-2 وسانتو أندريه على فلومينينزي 
1- 0 وسبورت على جوياس بالنتيجة نفسها. وجتمد 
رصيد إنترناس����يونال عند 20 نقطة في املركز الثاني، 

مقابل 11 نقطة ألتلتيكو باراناينسي في املركز ال� 14.

اكتمل عقد ربع نهائي الكأس 
الذهبية لكرة القدم التي جتمع 
الكونكاكاف  منتخبات منطقة 
الش����مالية والوسطى  )أميركا 
والكاريبي( بتأهل املكسيك وبنما 
بعد فوز االولى على غوادلوب 
2-0، والثانية على نيكاراغوا 
4-صفر في ختام منافس����ات 

املجموعة الثالثة.
 في املباراة االولى، س����جل 
ت����ورادو )42( وصب����اح )85( 
الثانية  هدفي املكس����يك، وفي 
س����جل بيري����ز )35( وغوميز 
)56( وتيجادا )76 و88( اهداف 

بنما.
 وتصدرت املكسيك ترتيب 
املجموعة برصيد 7 نقاط، تليها 
غوادلوب ب� 6 نقاط، فانضمتا الى 
كندا وكوستاريكا عن املجموعة 
االولى، والواليات املتحدة بطلة 
النسختني املاضيتني وهندوراس 

عن الثانية في ربع النهائي.
 وضمن منتخبا هاييتي وبنما 
تأهلهما ايضا كأفضل منتخبني 
يحتالن املركز الثالث برصيد 4 
نقاط لكل منهما في املجموعتني 

الثانية والثالثة على التوالي.
 وفي رب����ع النهائي، تلتقي 
كندا مع هندوراس، والواليات 
املتحدة مع بنما السبت املقبل في 
فيالدلفيا، واملكسيك مع هاييتي 
وغوادلوب مع كوستاريكا، في 

داالس في اليوم التالي.
 يق����ام الدور نصف النهائي 
في شيكاغو في 23 اجلاري، على 
املباراة  الى  الفائزان  أن يتأهل 
النهائية ف����ي نيويورك في 26 

العب غوادلوب توماس باتلي يحاول إبعاد الكرة عن املكسيكي كاسترو                                    )رويترز( منه.

القبض على زوجة المالكم غاتي 
ألقت الس��لطات البرازيلي��ة القبض على زوجة 
بط��ل العالم الس��ابق ف��ي املالكمة ارت��ورو غاتي، 
والذي عثر على جثته في غرفته مبنتجع س��ياحي 
بالبرازيل، حس��بما أكدت الشرطة. واقتيدت اماندا 
رودريغز )23 عاما( إلى الس��جن بعد وجود تناقض 
ف��ي اقوالها خ��الل التحقيقات حول أس��باب وفاة 

غاتي. وأعلنت الشرطة أن جثة بطل املالكمة السابق 
البالغ من العمر 37 عاما جرى العثور عليها السبت 
املاض��ي، في حجرته مبنتج��ع بورتو دي غاليناس 
شمال شرق البالد. ووصل املالكم الكندي اإليطالي 
املولد إل��ى املنتجع اجلمعة مع زوجت��ه البرازيلية، 

وجنله البالغ من العمر عاما واحدا.


