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مدرب سويسرا األلماني
أوتمار هيتسفيلد يأمل في نتيجة 

ايجابية بالمونديال )رويترز(

ق����د يبتعد جيمي ب����والرد صانع 
لعب هال س����يتي عن املالعب مجددا 
بعد تعرضه إلصابة أخرى في مباراة 
فريقه امام اس����تون ڤيال في الدوري 

االجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ونال بوالرد )31 عاما( جائزة افضل 
العب بالدوري خالل نوفمبر املاضي.

قالت صحيفة »بيلد« االملانية ان شتوتغارت املتعثر 
في الدوري االملاني لكرة القدم أنهى ارتباطه باملدرب 
ماركوس بابل. ولم يرد أي تأكيد فوري من شتوتغارت 
الذي تعادل 1 - 1 مع بوخوم ولم يفز في 8 مباريات. 
لكن مع ذلك ميكن لشتوتغارت ان يصل الى مرحلة 
خروج املغل���وب في دوري أبطال أوروبا حال فوزه 

على أرضه امام فريق يونيريا الروماني.

أشارت حتقيقات ممثلي االدعاء في أملانيا الى اسم العب 
سابق في دوري الدرجة االولى االملاني لكرة القدم )بوندسليغا( 
فيما يتعلق بفضيحة التالعب بنتائج املباريات التي غزت 
العديد من الدول، حسبما اكدت مجلة »دير شبيغل« االملانية. 
وحصلت وكالة االنباء االملانية على نسخة من التقرير الذي 
سيتم نشره غدا والذي جاء فيه انه على رأس املشتبه فيهم، 

كرواتي تعرض للسجن في منتصف نوفمبر املاضي.

العب سابق في »البوندسليغا« متهم بالتالعب»بيلد«: شتوتغارت يقيل بابلبوالرد يغيب بسبب اإلصابة

أستراليا تخشى نيوزيلندا ودياً
 ق���ال فرانك فان هات���وم رئيس االحتاد 
النيوزيلندي لكرة القدم إن املنتخب األسترالي 
يخشى بش���دة لقاء املنتخب النيوزيلندي 
في مباراة ودية قب���ل كأس العالم بجنوب 

أفريقيا.
وصرح فان هاتوم »لصحيفة »ستار تاميز« 
في عددها الصادر امس قائال »إنهم يواصلون 

الفرار منا«.
وأضاف »طلبنا ذل���ك لكنهم تأهلوا منذ 

فترة، هناك امكانية ونحن نرتبط بهم بعالقة 
عظيمة.. لقد ساعدوننا شيئا ما ونرغب في 

لقائهم«.
وأشار إلى أن املنتخب النيوزيلندي يريد 
أن يس���تأنف املباريات بني منتخبات الدول 
املجاورة التي لم يلتق بها منذ حوالي أربعة 
أعوام.لكنه أضاف »رمبا يخس���رون مجددا 
بهدف غريب ويعودون إلى خلق األعذار مثلما 

اعتادوا أن يفعلوا في املاضي«.

طرح مليون تذكرة لحضور المباريات
أطلق االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( املرحلة 
الثالثة لبيع تذاكر مباريات املونديال مع طرح مليون 

تذكرة إضافية للبيع لعامة اجلماهير.
وحت���ى اآلن بيعت نحو 680 ألف تذكرة لعامة 
اجلماهير حلضور 64 مباراة والتي تقام في عشرة 
مواقع بتسع مدن مضيفة للبطولة. وقال هورست 
شميت رئيس اللجنة الفرعية لبيع التذاكر التابعة 
لفيفا خ���الل مؤمتر صحافي في كي���ب تاون بعد 
يوم واحد من إجراء قرعة كأس العالم »إنها كمية 
ضخمة«. وأضاف »نحن واثقون من أن انش���طتنا 

الترويجية ستلقى جناحا كبيرا«.
وستكون هناك فرصة أمام اجلماهير حتى 22 
يناي���ر املقبل للتقدم من أجل احلصول على تذاكر 
مباراة بعينها أو سلس���لة مباريات فريق محدد، 
وسوف تبدأ املرحلة الرابعة لبيع التذاكر في التاسع 
من فبراير املقبل على أن يعقبها عروض »اللحظة 

األخيرة« لبيع التذاكر.
وحذر شميت اجلماهير من االنتظار حتى اللحظات 

األخيرة لشراء التذاكر.
وأضاف: »هناك تذاكر متاحة في اللحظة األخيرة 
ولكن السؤال هو ما نوعية هذه التذاكر وتتعلق بأي 
مباريات«.وكشف شميت أيضا عن حجز 2000 مقعد 
للقطاع الفندقي، ولكن في الوقت الذي يعتقد فيه 
أن كأس العالم سيكون »عامل جذب للطلب العاملي« 
فإن األزمة االقتصادية العاملية ستؤثر بالسلب على 
عملية البيع للشركات«.وتتراوح أسعار تذاكر املباراة 
النهائية لكأس العالم التي تقام في 11 يوليو على 
امللعب نفسه بني 100 و600 دوالر. ومت تخصيص 
الفئة الرابعة من التذاكر، والتي تعد أكثر التذاكر في 
متناول اليد، حصريا لسكان جنوب افريقيا.وهناك 
نحو 3.7 مليون تذكرة لكأس العالم ولكن س���يتم 

حجز ثلث هذا العدد للرعاة وأعضاء »فيفا«.

»فيفا« أطلق المرحلة الثالثة من عملية البيع

ألمانيا تبحث عن مواجهات ودية.. وسلوڤينيا واثقة من ترك بصمة

مواجهات سهلة، إنني متفائل ونحن 
ميكننا املنافس���ة على املركز الثاني 

باملجموعة«.
وصرح ماتي���از كيك املدير الفني 
للمنتخب السلوڤيني أمام الصحافيني 
قائال »ج���اءت القرعة صعبة للغاية 
بالنس���بة لنا، املنتخ���ب اإلجنليزي 
منافس صع���ب واملنتخبان اآلخران 

ليسا سهلني.
وأضاف »لكنني واثق من أن سلوڤينا 
ستترك بصمة جيدة، وأننا سنتمكن 

من التأهل إلى الدور الثاني«.

يحدث فيها الكثير، املباراة األولى أمام 
اجلزائر ستحدد مستقبلنا، يجب أن 
نقدم أفضل ما لدينا في هذه املباراة. 
وأضاف »إننا سنواجه فرقا مرشحة 
لكن األجواء في املنتخب متنحنا طاقة 
إضافية، نأمل مفاجأة اجلميع والتأهل 
إلى الدور الثاني، اللعب في كأس العالم 
شرف كبير لسلوڤينيا. كما أبدى القائد 

كورين ثقته الكبيرة في املنتخب.
وقال كورين »على أي حال ميكننا 
الش���عور بالرضا، جميع املنتخبات 
جيدة للغاية لذلك ل���ن تكون هناك 

الرياضية ولقوة الالعبني األملان من 
الناحية اجلسدية.

ق����ال ميليف����وي  م����ن جهت����ه، 
املنتخ����ب  نوفاكوفيت����ش مهاج����م 
الس����لوڤيني وزميله روبرت كورين 
إنهما راضيان عن القرعة والتي أوقعت 
املنتخب الس����لوڤيني في املجموعة 
الثالثة مع منتخبات إجنلترا وأميركا 

واجلزائر.
ونقلت وسائل اإلعالم السلوڤينية 
ع����ن نوفاكوفيتش قوله »أعتقد أننا 
وقعنا ف����ي مجموعة جيدة ميكن أن 

يثقون في أنفسهم، وجدنا أمامنا جبل 
ايڤرست لنتسلقه وأنا اآلن مستعد 

أكثر من أي وقت مضى«.
ايڤرست،  وأضاف »للتغلب على 
حتت����اج إلى احلم����اس والتخطيط، 
البعض س����يبقى والبعض اآلخر لن 

يبقى، ولكننا سنخضع هذا اجلبل.
وأوضح »هذا هو ايڤرست بالنسبة 
لنا ويجب علينا تس����لقه، مهما كان 
الثمن، إنني واثق من النجاح، وسنرفع 
علمنا على القمة. وعن معسكر أملانيا، 
قال باريرا »اختيرت أملانيا ملنشآتها 

للمنتخب اجلنوب أفريقي إن جنوب 
أفريقيا عليها تسلق جبل ايڤرست إذا 
كانت تريد التأهل إلى أدوار متقدمة 
ب����كأس العال����م 2010 التي تقام على 

أرضها.
ولكن املدرب البرازيلي قال إن البلد 
املضيف ميكنه »قهر هذا اجلبل«، وذلك 
بعدما أوقعت القرعة املنتخب اجلنوب 
أفريقي في املجموعة األولى مع املنتخب 
الفرنس����ي الفائز بكأس العالم 1998 

ومنتخبي أوروغواي واملكسيك.
وتابع باريرا »الناجحون هم الذين 

ب����دأ املنتخب 
البحث  األملان����ي 
منتخبات  ع����ن 
مناسبة خلوض 
مباري����ات ودية 
استعدادا  أمامها 
لكأس العالم 2010 
في جنوب أفريقيا 
وسيفكر في العدول عن فكرة مالقاة 

تشيلي.
ويعتزم يواخيم لوف املدير الفني 
للمنتخب األملان����ي خوض مباريات 
مع منتخبات تلعب بأسلوب مشابه 
ألسلوب املنافس����ني قبل السفر إلى 

جنوب أفريقيا.
وكانت أملانيا قد ألغت مباراة ودية 
التشيلي  املنتخب  أمام  كانت مقررة 
الش����هر املاضي بعد وف����اة احلارس 
األملان����ي روبرت إنكه منتحرا. ولكن 
بعد تفادي مالق����اة إحدى منتخبات 
أميركا اجلنوبية في القرعة، يعتزم 

لوف إيجاد بديل ملنتخب تشيلي.
وقال لوف »سيتحتم علينا تغيير 
بعض األش����ياء، كنا نفكر في مباراة 
أمام تشيلي واآلن يجب أن نفكر فيما 

إذا كان ذلك مناسبا أم ال.
وأضاف »أمامن����ا منافس صربي 
يلعب بطريقة أوروبي����ة، ومنافس 
أفريقي، يجب علين����ا الوقوف على 
أس����لوب منافسينا، وس����تكون آخر 
املباريات الودي����ة للمنتخب األملاني 
قبل أن يعلن لوف التشكيل النهائي 

الذي يخوض به كأ العالم.
وفي الوقت الذي وصف فيه لوف 
املجموعة بأنه����ا »صعبة لكن ميكن 
التغلب على صعوبتها« جاءت ردود 
فعل متفاوتة في أملانيا حيث ذكرت 
صحيف����ة »بيلد« أن احلظ ابتس����م 
للمنتخ����ب مج����ددا. وذك����رت بيلد 

»سنفعلها بسهولة يا لوف«.
واتفق����ت مجل����ة »ش����بيغل« مع 
هذا ال����رأي وكتبت »إنها مهمة ميكن 
األملان����ي حتقيقها« ولكن  للمنتخب 
»سودويتشه تسايتونغ« ذكرت أن 
املنتخب األملاني لم يقع في املجموعة 

األسهل.
وذكرت في موقعها على اإلنترنت 
»األملان لم يقعوا في املجموعة األسهل 
)لكنها ليست األصعب، بل متوسطة 

الصعوبة وخادعة بعض الشيء(«.
وكتب أس����طورة الك����رة األملاني 
»القيصر« فرانتس بكنباور لصحيفة 
»بيل����د« قائال إن الكثيرين في أملانيا 
سعداء بالقرعة ويعتبرون أن احلظ 

حالف املنتخب األملاني.
وقال »في كيب تاون رأيت األمور 
بشكل مختلف، لقد وقعنا في أصعب 

مجموعة«.
ويقول بكنباور إنه يرى مجموعة 
أملاني����ا ثاني أصع����ب مجموعة بعد 
املجموعة السابعة التي تضم البرازيل 
العاج وكوريا  والبرتغال وس����احل 
الش����مالية. ومع ذل����ك توقع صعود 
أملانيا إلى الدور الثاني مع املنتخب 

الغاني.
م����ن جانب آخر، ق����ال البرازيلي 
الفني  املدير  ألبرتو باريرا  كارلوس 

باريرا: على جنوب أفريقيا تسلّق جبل »إيڤرست«

مدرب أملانيا يواكيم لوف يصافح مدرب أستراليا بيم ڤيربيك )رويترز(

تعرض صحافيين 
للسرقة  في كيب تاون

جنوب أفريقيا
بددت المخاوف 

ذكرت وسائل اإلعالم اجلنوب 
أفريقية أن فريقي عمل بتلفزيونني 
أجنبيني تعرضا للسرقة في كيب 

تاون قبل إجراء القرعة.
وأوضحت صحيفة »أرغوس« أن 
فريق عمل بهيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي س����ي( كان يصور فيلما 
بأحد الطرق التي تتمتع مبشاهد 
خالبة باملدينة فقد ماكينة تصوير 
باهظة الثمن على يد سارقني قاموا 
بتحطيم زجاج السيارة التي كان 

يستقلها طاقم التصوير.
وأعلن اندرو بيل املنتج بهيئة 
اإلذاعة البريطانية أن فريق العمل 
الذي تعرض للسرقة أبلغ الشرطة 

اجلنوب أفريقية بالواقعة.
م����ن ناحي����ة أخ����رى تعرض 
صحافي����ان أملانيان، كانا متجهني 
إلى سيارتهما في وسط مدينة كيب 
تاون لهجوم من مجموعة رجال 
مسلحني بس����كاكني طلبوا منهم 
تسليم متعلقاتهم الثمينة إليهم.

بات من املؤكد أن جنوب أفريقيا 
بددت مخاوف »فيفا« فيما يتعلق 
بقدرتها على استضافة النهائيات 

بصورة تشوبها شائبة.
وقال جيروم فالكه سكرتير عام 
»فيفا« الذي حضر مراسم القرعة 
بجانب املمثلة الشهيرة تشارليز 
ثيرون »إنه���ا مجموعة صعبة 

للغاية جلنوب أفريقيا«.
وأضاف »إنني أصلي من أجل 
عدم خروجهم من الدور األول«. 
وأوضح »في هذا السياق ميكنك 
القول أنها قرعة متوحشة« معلقا 
على صحيفة »ويك إند ارجوس« 
الصادرة م���ن كيب تاون والتي 
أشارت إلى فوز ثيرون بجائزة 
أوسكار عن دورها في فيلم يحمل 

اسم »الوحش«.
وأش���ار فالكه إلى أن ما رآه 
حتى اآلن ال يجعله يقلق حول 

استعدادات جنوب أفريقيا.
وأكد »كنت أشعر بالقلق في 
بعض الفت���رات من قبل حينما 
كانت املالعب غير جاهزة بجانب 
وجود بعض املشاكل في اإلقامة 
الفندقية ولكن ذلك لم يعد مشكلة 
حاليا«. وتابع »أعتقد أن القرعة 
التي جرت أمس أظهرت للعالم 
شعور وحتفز الناس هنا وهذا 

يشجع على السفر إلى هنا«.

هيتسفيلد يتطلع
لـ »كرم ضيافة«
جنوب أفريقيا

أكد األملاني أومتار هيتسفيلد، مدرب 
املنتخب السويسري، أنه يتطلع لتجربة 

كرم ضيافة جنوب أفريقيا.
وكانت قرعة البطولة أوقعت سويسرا 
ف���ي املجموعة الثامنة مع بطلة أوروبا 

اسبانيا وهندوراس وتشيلي.
وقال هيتس���فيلد: »كن���ت متواجدا 
في جن���وب أفريقيا خالل بطولة كأس 
القارات، ورأيت كم كان تنظيم البطولة 
جيدا، فالناس هن���اك ودودون للغاية 
ويتمتعون بكرم الضيافة. ولكم أتطلع 
الى جتربة هذه الضيافة من جديد في 

العام املقبل«.
وأضاف املدرب األملاني: »إنني واثق من 
أن الشعب اجلنوب أفريقي، واملنظمون 
سيقدمون عرضا مذهال خالل كأس العالم 
وأشعر بالسعادة ألننا سنكون جزءا من 

هذا العرض«.
وأبدى م���درب نادي بايرن ميونيخ 
السابق رضاه عن نتيجة القرعة، وقال: 
»كان ميكن أن تأتي نتيجة القرعة أسوأ 
من ذلك بكثير، من الواضح أن اسبانيا، 
بطلة أوروبا، هي املرشحة األقوى للفوز 
باملجموعة، ولكننا على قدم املساواة مع 
هندوراس وتشيلي وأمامنا كل الفرص 

للتأهل إلى الدور الثاني«.


