
رياضةالثالثاء  21  يوليو  2009   40
أكد أن »المانشافت« ال يملك العبين خارقين ورشح البرازيل واألرجنتين للقب مونديال 2010 وحذر من المنتخبات األفريقية

بيرهوف: روسيا وجهت لنا إنذارًا وألمانيا ال يمكن أن تخسر في موسكو
التي حققتها أنديته على الصعيد 
األوروبي تؤكد أن الكرة الروسية 
خطت خطوات كبيرة إلى األمام. 
كما ميلك املنتخب الروسي مدربا 
الهولن����دي غوس  خبيرا ه����و 
هيدينك. سنقارب املباراة بكثير 
من التركيز والكثير من االحترام 
للمنتخب املنافس، ولكن علينا 
أيضا أن نؤمن بقدراتنا بالنظر 
إلى كونن����ا خضنا نهائي كأس 
األمم األوروبي����ة 2008، وله����ذا 
السبب أعتقد أننا سنحقق نتيجة 

إيجابية في روسيا.
سيلعب  اجلديد،  املوس��م  في 
مهاجم��ا املنتخ��ب ميروس��اف 
كلوزه وماريو غومي��ز جنبا إلى 
جنب ف��ي صفوف بايرن ميونيخ 
العالم  إلى نهائي��ات كأس  بالنظر 
2010 ه��ل تعتق��د أن ه��ذا األمر 

سيرتد إيجابا على املنتخب؟
الشك في أن هذا األمر سيعطي 
أفضلية في حال جناحهما كثنائي، 
وفي حال كانا في قمة مستواهما 
الفن����ي. أعتقد ب����أن األمر جيد 
بالنسبة إلى غوميز أن يلعب في 
صفوف بايرن ميونيخ استعدادا 
ل����كأس العالم، ألن الضغوطات 
كبيرة دائما في صفوف الفريق 
»الباڤاري« وعلى أعلى املستويات 
في أوروبا، وحتديدا في دوري 

أبطال أوروبا.
كريس��تيانو  البرتغالي  يعتبر 
ليونيل  واألرجنتين��ي  رونال��دو 
ميسي حديث العالم في هذا الوقت، 
أما األض��واء في العامني املاضيني 
في »البوندسليغه« فكانت مسلطة 
على الفرنسي فرانك ريبيري هل 
تتمنى وجود أحد ه��ؤالء الثاثة 

في املنتخب األملاني؟
بالطبع أختار الثالثة، ولكن 
املنتخب ميل����ك العبني جيدين 
أيض����ا. العمل اآلن ج����ار على 
صناعة جنوم من مستوى عاملي، 
كما فعلنا في التسعينيات وهذا 
الهدف للكرة األملانية. اآلن  هو 
االعتماد على ال����روح املعنوية 
القوي����ة، ولدين����ا مجموعة من 
الالعبني اجليدين، ولكننا ال منلك 
العبني خارق����ني أمثال رونالدو 

وميسي وريبيري.

هي احلال ف����ي جنوب أفريقيا، 
إنه شعب يعشق املوسيقى وكرة 
الق����دم لقد فوجئ����ت بالتنظيم 
السلس داخل امللعب وخارجه 
ف����ي كأس الق����ارات. لقد كانت 
تت����م مس����اعدتنا دائما من قبل 
املتطوعني، وكانت األجواء رائعة 
داخل امللعب، والشك أنها أجواء 
جديدة بالنسبة لنا، خصوصا 
بسبب آلة »فوفوزيال« ولكن األمر 

مثير لالهتمام.
هل يعني هذا األمر أننا نتطلع 
إل��ى أج��واء رائعة وش��غف على 

هامش كأس العالم 2010؟
بالطبع، وهذا أملي الكبير. كرة 
القدم تستطيع أن تكون عامل قوة 
كما نعرف، وعندما تبدأ البطولة 
فإن جن����وب أفريقي����ا والقارة 
األفريقية عموما، تس����تطيع أن 
توصل هذه الرس����الة. ستكون 
بطولة مختلفة عن كأس العالم 
2006 في أملانيا على األقل فيما 
يتعلق باملن����اخ. ولكنني أعتقد 
أن العال����م وجمهور املنتخبات 
سيكونون جاهزين لهذا األمر، 
وس����يتفاعلون م����ع اجلن����وب 
أفريقي����ني وس����يتأقلمون مع 
األجواء. أما أملي اآلخر فهو أن 
يكون التجمع في أكبر حفل كروي 
عاملي ودودا خصوصا أنها كأس 

العالم.

السماء زرقاء

حتدثت عن املناخ، هل فوجئت 
بهذا األمر؟

على اإلطالق لكنك تتخوف 
فعال من هذا اجلانب ألنك جربته 
في السابق. في زياراتي السابقة 
لم أتواجد في جنوب أفريقيا خالل 
فصل الش����تاء، ولكن البرد كان 
قارصا خصوصا في بلومفونتني. 
األجواء جيدة والشمس مشرقة 
خالل النهار والسماء زرقاء، ولكن 
عندما يحل الظالم يصبح اجلو 
باردا. على أي حال ميكن للجميع 
أن يعت����ادوا هذا العامل وأعتقد 
أن هذا املناخ يصب في مصلحة 
منتخبات وس����ط أوروبا، إذا ما 
قارنا اللعب في داالس في والية 
تكس����اس أو في البرازيل على 

الق����ارات مهم����ة جدا  كأس 
بالدرجة األول����ى، ألنها مبنزلة 
البروڤ����ة للدولة املنظمة لكأس 
العالم في كل ما يتعلق بالتنظيم 
واألحداث املرافق����ة لها. كما أن 
البطول����ة تعط����ي املنتخب����ات 
املشاركة فيها الفرصة، لكي تتأقلم 
مع األجواء وجتعل الدول املنظمة 
جاهزة للحدث الذي س����ينطلق 
قريبا. لم يعد يفصلنا عن احلدث 
الكبير سوى سنة واحدة وهذه 

إشارة جيدة. 
ه��ل ميك��ن اعتب��ار املنتخب 
األملان��ي أحد املرش��حني إلحراز 

كأس العالم 2010؟
أننا نق����ع ضمن فئة  اعتقد 
املنتخبات املرشحة إلحراز اللقب. 
حللنا في املركز الثالث في كأس 
العالم 2006، وبلغنا نهائي كأس 
األمم األوروبية 2008. ستلعب 
املنتخبات األوروبية دورا كبيرا 
في النهائيات املقبلة، ولكن علي 
أن أكون حذرا ألن أحد املنتخبات 
األفريقية قد يحقق املفاجأة في 
حال كان في قمة مس����تواه. لقد 
قدم املنتخب املصري أداء الفتا 
في كأس القارات. أما الترشيحات 
فدائم����ا ما تصب ف����ي مصلحة 

البرازيل واألرجنتني كاملعتاد.

وضع جيد

أملانيا وروس��يا  دخل منتخبا 
في تنافس ش��ديد حلسم املركز 
األول ف��ي املجموع��ة الرابعة في 
التصفي��ات األوروبية املؤهلة إلى 
املنتخب  املونديال كيف سيقارب 
األملان��ي مبارات��ه ض��د نظي��ره 
الروسي عندما يتوجه إلى موسكو 
في أكتوبر املقبل في مباراة تبدو 

حاسمة؟
نحن في وض����ع جيد ألننا 
نتصدر املجموعة حاليا، ولكن 
بالطبع ستكون املباراة عصبية 
الش����يء ألن املنتخب  بع����ض 
الروسي، فاز في مباراته األخيرة 
ضد نظي����ره الفنلندي في عقر 
دار األخير، وبالتالي فقد وجه 
إنذارا لنا ونحن ال نستطيع أن 
نخسر في روسيا. ميلك املنتخب 
الروسي فريقا قويا كما أن النتائج 

عامل املناخ س����يعطي أفضلية 
ألصح����اب األرض أو ملنتخبات 

من قارة معينة.
ه��ل تعتب��ر أن كأس القارات 
كانت متهي��دا إلقامة بطولة كأس 

عالم بشكل رائع؟

منتخ��ب  ألن  صحيح��ا  لي��س 
البرازي��ل توج بطا في الس��ويد 
1958، ولك��ن ه��ذا الع��رف قد ال 
يكون صحيحا أيض��ا في بطولة 

العالم 2010 ما رأيك؟
أعتقد ذلك. الشك في أن األمر 

ال ميثل عائقا، ولكن في املقابل 
ما هو أكيد أن أفضل الالعبني في 
املنتخبات الوطنية، يدافعون عن 
أندية أوروبية، وبالتالي  ألوان 
اعت����ادوا عل����ى األجواء  فإنهم 
املناخي����ة، وبالتالي ال أعتقد ان 

سبيل املثال. 
عرف بأن األوروبيني يحرزون 
أوروب��ا، واملنتخبات  اللقب ف��ي 
األميركي��ة اجلنوبية حترز اللقب 
عندما ال تق��ام البطولة في القارة 
العجوز عل��ى أرض الواقع األمر 

يعتب����ر أوليڤ����ر بيرهوف 
الكثير من عشاق  إلى  بالنسبة 
كرة القدم حول العالم أحد أفضل 
من س����دد الكرات الرأسية. ففي 
القرن املاضي  التسعينيات من 
كان مهاجم منتخب أملانيا السابق 
يش����كل رعبا ملدافع����ي الدوري 
اإليطال����ي، حيث توج هدافا في 
موس����م 1998/1997 م����ع نادي 

أودينيزي.
وعلى الرغم من قوته الضاربة 
في الكرات الرأسية، فإن املهاجم 
البال����غ من العمر 41 عاما حاليا 
س����جل أهم هدف في مسيرته 
بقدمه اليسرى في نهائي كأس 
األمم األوروبي����ة إجنلترا 1996، 
عندما سجل هدفا ذهبيا في مرمى 
التشيك ليدخل التاريخ من أوسع 
أبوابه. كما اختير بيرهوف املولود 
في مدينة كارلس����روه األملانية، 
والذي خاض 70 مباراة دولية، 
كأفضل العب في الدوري األملاني 
ف����ي 1998، وتوج بطال للدوري 
اإليطالي في صفوف ميالن في 
العام ذاته. كل هذه األمور تلخص 
الرائعة في  مس����يرة بيرهوف 
املالعب والتي ال تضاهيها سوى 

معرفته وحتليله للعبة.
وحتى عندما كان العبا، حصل 
بيرهوف على إجازة في االقتصاد 
وإدارة األعمال، وهو يشغل حاليا 
منصب مدير املنتخب األملاني منذ 
5 سنوات حيث عمل بنجاح مع 
املدرب السابق يورغن كلينسمان 
امل����درب احلال����ي يواكيم  ومع 

لوف.
موقع »فيفا« أجرى لقاء خاصا 
مع بيرهوف عن أجواء بطولة 
كأس القارات الت����ي أقيمت في 
أفريقيا الشهر املاضي،  جنوب 
وشغف شعبها بكرة القدم، وعن 
آماله وأهداف����ه في كأس العالم 
2010، ودور النج����وم في الكرة 

األملانية.
انضممت إلى يواكيم لوف في 
جن��وب أفريقيا على هامش كأس 

القارات 2009 ما انطباعاتك؟
أفريقيا  قمت بزيارة جنوب 
مرات عدة في السابق، ومن الرائع 
رؤية شعب مفعم باحلياة كما 

مدير منتخب أملانيا أوليڤر بيرهوف يتوقع أن يكون مونديال جنوب أفريقيا مختلفا

)رويترز(العبو هامبورغ يرفعون الكأس

البرازيل األكثر مأساوية في عالم الكرة 

هامبورغ بطل كأس »تي ـ هوم«

رونالدو يهدر ركلة جزاء ويسجل هدفًا
أوضحت دراس����ة ان البرازيل باتت تتصدر قائمة احلوادث األكثر 
مأس����اوية في عالم كرة القدم بعد أن لقي 42 مشجعا برازيليا حتفهم 

في غضون األعوام العشرة االخيرة.
وأكد القائمون على هذه الدراس����ة أن ارتفاع عدد القتلى تسبب في 
حالة من القلق الشديد خاصة مع اس����تعداد البرازيل لتنظيم بطولة 

كأس العالم 2014.
وتضمنت الدراسة الوفيات التي حدثت داخل أو حول مالعب كرة 
القدم خالل أحداث عنف مع مش����جعني آخرين، حسبما أكد ماوريسيو 
مراد عضو جامعة ريو دي جانيرو. وغطت الدراسة التي حتمل عنوان 

»حتقيق إنحرافي محزن« الفترة بني عامي 1999 و2008.
وقال مراد خالل مقابلة مع وكالة االنباء البرازيلية احلكومية »عندما 
بدأنا البحث كانت البرازيل حتتل املركز الثالث مقارنة بدول أخرى، فيما 

اعتلت إيطاليا صدارة القائمة يليها األرجنتني ثم البرازيل«.
واآلن، وبعد 10 اع����وام من بدء البحث تتص����در البرازيل القائمة، 
ووفقا ملراد فإن العنف هو مصدر القلق الرئيسي في البالد، خاصة مع 

تنظيم البرازيل لكأس العالم 2014، ويعد األمن العام مس����ألة أساسية 
في بطوالت كأس العالم. 

وأكد مراد أن من ضمن األس����باب املؤدية لوجود هذا االجتاه املثير 
للقلق أن البرازيل فشلت خالل األعوام املاضية في تفعيل قوانني ملنع 
وقوع حوادث عنف بني املجموعات املتنافسة من جماهير كرة القدم.

وأوضح »في البرازيل لس����وء احلظ ال يوجد ردود فعل ملموس����ة 
بشكل كاف«.

وأش����ار إلى أنه من املثير للقلق ارتفاع عدد الوفيات بني مشجعي 
كرة القدم مع مرور االعوام.

وتابع مراد »العنف في كرة القدم يتزايد ألن مستوى العنف العام 
يتزاي����د في البالد، العن����ف يتزايد لعدم وجود عقوب����ة على اجلرائم 

والفساد«.
واس����تند البحث عل����ى الصحف وتقارير وس����ائل اإلعالم التي مت 
تأكيدها فيما بعد، من رجال القضاء وخبراء الطب الشرعى ومسؤولي 

الشرطة.

توج هامبورغ بطال لدورة كأس »تي � هوم« الودية لكرة القدم 
في أملانيا استعدادا للموس���م اجلديد بعد فوزه على شتوتغارت 

3-0 في املباراة النهائية.
وسجل جيرميي بواتينغ وجوناثان بيتروبيا من بوركينافاسو 

والكرواتي ميالدين بيتريتش االهداف.

واحت���ل بايرن ميونيخ املركز الثالث بفوزه على ش���الكة 1-2 
س���جل للفائز البرازيلي برين���و وبينيديكت هويديس )خطأ في 

مرماه( وللخاسر التركي خليل التينتوب.
وكان هامبورغ قد فاز على بايرن ميونيخ 1-0 وش���توتغارت 

على شالكة بالنتيجة ذاتها في نصف النهائي.

ال� 12  ش���هد ختام اجلول���ة 
لبطولة الدوري البرازيلي لكرة 
القدم، إهدار النجم رونالدو ضربة 
جزاء قبل أن يعود ويقود فريقه 
كورينثيانز الى فوز صعب خارج 
ملعبه على كروزيرو 2 - 1، في 
الوقت الذي تعادل فيه أتلتيكو 
مينيرو سلبا على ملعب ڤيتوريا 
ليعتلي الصدارة مجددا مبشاركة 

بامليراس.
واستغل كورينثيانز إحباط 
العبي كروزيرو على أرضهم بعد 
اخلسارة في نهائي بطولة كأس 
ليبرتادوريس يوم األربعاء املاضي 
أمام استوديانتيس األرجنتيني 

وحسم املباراة ملصلحته.
وسجل جورجي هنريكي هدف 
الدقيقة  كورينثيان���ز األول في 
24، قبل أن يرأف رونالدو بحال 
الذي انطلق منه  فريقه السابق 
إلى رحلت���ه األوروبية الكبيرة 
مهدرا ضربة جزاء، وعاد الالعب 
نفسه وعوضها بهدف رائع في 
الدقيقة 77. وفي الدقيقة 85 سجل 
كليبر هدف كروزيرو الوحيد من 
ضربة جزاء. ورفع كورينثيانز 
رصيده إلى 20 نقطة في املركز 
السادس، مقابل 10 نقاط لكروزيرو 
في املركز ال� 18، وله مباراة مؤجلة 
أمام بوتافوغو. واستفاد أتلتيكو 

مينيرو من تعادله خارج أرضه مع 
ڤيتوريا سلبا، وعاد إلى الصدارة 
برصيد 25 نقطة بفارق األهداف 
ع���ن بامليراس الثان���ي، ويحتل 
ڤيتوريا املركز اخلامس برصيد 

21 نقطة.
وفي أقوى مباريات اجلولة، فاز 
غرمييو على ضيفه إنترناسيونال 
2 - 1 ف���ي درب���ي مدينة بورتو 

أليغري.
إنترناس���يونال أوال  تق���دم 
بواس���طة مهاجم���ه نيلمار في 
الدقيقة 25، ورد غرمييو بهدفني 
لسوزا واألرجنتيني ماكسي لوبيز 

في الدقيقتني 37 و69.

وتق���دم غرمييو إل���ى املركز 
السابع برصيد 18، وجتمد رصيد 
انترناسيونال عند 23 نقطة في 
املركز الثالث. كما شهدت مدينة 
ري���و دي جانيرو مب���اراة قمة 
اخرى، انته���ت بالتعادل 2 - 2 

بني فالمينغو وبوتافوغو.
أحرز هدفي أصحاب األرض 
أدريانو وإميرسون في الدقيقتني 
40 و88، وسجل هدفي الضيوف 
اليساندرو وريناتو في الدقيقتني 
35 و71. ويحتل فالمينغو املركز 
العاشر برصيد 16 نقطة، ويحتل 
بوتافوغ���و املركز ال� 17 برصيد 

11 نقطة.

ألونسو يرغب في ريال مدريد

الغيرسواري يدخل تاريخ الفورموال 1

كش���ف االسباني الدولي تشابي الونس���و العب وسط ليڤربول 
االجنليزي عن رغبته في االنضمام الى مشروع ريال مدريد االسباني 

لبناء فريق احالم جديد في املوسم املقبل.
وتناولت وس���ائل االعالم انباء اهتمام ريال مدريد بضم تشابي 
لتدعيم القوة الدفاعية لوس���ط امللعب بعد التعاقد مع 3 العبني من 

العيار الثقيل في النصف الهجومي.
وتعاقد النادي امللكي مع صانع االلعاب البرازيلي كاكا من ميالن 
االيطالي واجلناح البرتغالي كريستيانو رونالدو � افضل العب في 
العال���م � من مان يونايتد االجنليزي ثم املهاجم الفرنس���ي الصاعد 

كرمي بنزمية من ليون الفرنسي.
وقال الونسو، في تصريح لصحيفة »اس« االسبانية، انه يشعر 
بالبهجة بسبب اهتمام ريال مدريد بضمه، واضاف الالعب البالغ من 
العمر 27 عاما »االحساس بالفخر يتزايد حينما تأتيك هذه الفرصة 

في مثل هذا التوقيت من مشوارك الكروي«.
وتابع »كل ما اس���تطيع قوله اآلن ان مشروع ريال مدريد مثير 
لالهتم���ام، لكن انتقالي يتطلب اتفاق 3 اط���راف )منهم انا( وليس 

طرفا واحدا«.

أعلن فريق »تورو روسو« املشارك في بطولة العالم لسيارات 
فورموال واحد امس ان الس���ائق االسباني خاميي الغيرسواري 

سيخلف الفرنسي سيباستيان بورديه حتى نهاية املوسم.
وسيصبح الغيرسواري )19 عاما( أصغر سائق في في تاريخ 

الفورموال واحد.
وعلى الرغم من صغر سن الغيرسواري املولود في 23 مارس 
1990 في برش���لونة، فإنه توج بطال للفورم���وال 3 البريطانية 
العام املاضي كما انه ميلك سجال جيدا في 118 سباقا خاضها في 
الكارتينغ جونيور ضمن الفورموال 3 وفورموال رينو حيث فاز 

في 17 سباقا وصعد الى منصة التتويج 36 مرة.
وقال الغيرسواري »أنا متأكد من أنني أواجه حتديا صعبا«.

من جهته، خفف مدير »تورو روس���و« فرانتس توس���ت من 
ش���دة الضغوطات التي قد يعاني منها الغيرس���واري قائال »ال 
أنتظر منه ش���يئا استثنائيا في الس���باقات الثالثة االولى التي 
سيخوضها والتي س���تمكنه من االنسجام مع الفريق والسيارة 

وعالم الفورموال واحد«.

عالميةمتفرقات
 بدأ ماوريسيو بالديفييسو )12 عاما( مشواره في 
عالم كرة القدم بعد ان ش���ارك ف���ي احدى مب��اريات 
اجلولة االول���ى من مرحلة اياب ال���دوري الپوليڤي 

»كالوسورا«.
وذكر موقع صحيفة »الديبير« احمللية ان الالعب الطفل 
دخل الى ملعب مباراة فريقه اورورا مع مضيفه الباز 
اف س���ي في العاصمة البوليفية ف���ي الدقيقة 81 من 

املباراة التي خسرها اورورا 0 - 1.
 ذك��رت هيئة االذاعة البريطانية )سي.بي.س��ي( امس 
ان جنل جون س��ورتيس بطل العالم الس��ابق لسباقات 
الس��يارات الفورموال واحد، لقي مصرعه في حادث وقع 
خال منافس��ات فورموال � 2 التي اقيمت على مضمار 

»براندز هاتش« البريطاني. 
وتعرض هنري س��ورتيس )18 عاما( لاصابة في رأس��ه 
بواسطة اطار أفلت من سيارة منافسه، جاك كارك، خال 
مش��اركته في منافس��ات فورموال � 2 ومت نقله بواسطة 
طائرة مروحية الى مستشفى »لندن امللكي« لتلقي العاج 

ولكنه لفظ أنفاسه االخيرة.
 قررت العداءة السويدية سوسانا كالور بطلة سباق 
100 متر حواجز عدم املشاركة في بطولة العالم أللعاب 
القوى املقبلة ببرلني من 15 الى 20 اغس���طس املقبل، 
لعدم شفائها بشكل كامل بعد خضوعها لعملية جراحية 

لعالج كسر مضاعف في قصبة الساق.
 يحاول نادي اوراوا ريدز الياباني اصاح صورة ستاد 
»سايتاما« كمكان مرعب وخطير بالنسبة جلماهير الفرق 
الزائرة. وعوقب النادي بغرامة يابانية قياسية قيمتها 185 
الف دوالر العام املاضي عقب اشتباكات عنيفة بني اجلماهير 

بعد مباراة في الدوري الياباني أمام غامبا أوساكا.
 عب���ر وزير الداخلية االملاني فولفغانغ ش���ويبله 
عن تش���ككه الش���ديد في احتفاظ محترفي الرياضة 
مبصداقيته���م، وذلك في ض���وء الفضائح الرياضية 
املتكررة التي كشفت امر مشاهير من احملترفني الذين 

تبني انهم كانوا يتعاطون منشطات.
 اطل��ق منظمو كأس العالم 2010 لكرة القدم في جنوب 
أفريقيا رسميا امس حملة حلشد 15 ألف متطوع للمساعدة 

في أعمال استضافة املونديال.
 وميكن جلميع األشخاص حول العالم تسجيل أسمائهم 

عبر االنترنت في قائمة املتطوعني.


