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رغ���م أن كأس العالم هي األولى في افريقيا اال انه ال يوجد غير مدرب 50
واحد فقط من القارة السمراء بني مدربي 32 منتخبا في النهائيات. ويأتي 
االس���تثناء في املنتخب���ات االفريقية من خالل اجلزائر التي س���يقودها 
املدرب احمللي رابح سعدان في أول ظهور للفريق في كأس العالم منذ عام 
1986. وقال س���عدان قبل حصة تدريبية لفريقه في معسكره بسويسرا 
الذي يستمر ملدة اسبوعني »اشعر برضا كبير عن ذلك رغم انه شيء لم 

اتوقعه حقا«.

واضاف »اعتقد اني امثل جميع املدربني االفارقة والعالم العربي أيضا 
لذلك فهي مسؤولية كبيرة«.

الى ذلك، أعلن سعدان أن مجيد بوقرة وكارل مجاني ورياض بودبوز 
سيغيبون في املباراة الودية أمام ايرلندا في دبلن. وصرح سعدان لإلذاعة 
اجلزائرية بأن بوقرة وبودبوز ومجاني يعانون من اإلصابات وبحاجة إلى 
الراحة لفترة تتراوح بني أسبوع وعشرة أيام، مضيفا ان إصاباتهم ال تدعو 

للقلق لكن يجب التعامل معها بحذر حتى ال تكون هناك مضاعفات.

سعدان المدرب األفريقي الوحيد

)أ.پ( مدرب املانيا يواكيم لوف يوجه العبيه في حصة تدريبية وفي اإلطار باستيان شڤاينشتايغر 

راكان األحمدصفية العجالن

شڤاينشتايغر أمل »المانشافت« في غياب باالك 

يعلق االملان آمالهم على 
العب وسط بايرن ميونيخ 
باستيان شڤاينشتايغر 
ب���ني خط���وط  للرب���ط 
املانشافت، بعد انسحاب 
القائد جنم تشلسي ميكايل 
باالك بسبب االصابة في 

كاحل قدمه اليمنى.
االكيد ان مس���ؤوليات شڤاينش���تايغر )25 
عاما( س���تزيد في صفوف املنتخب االملاني في 
املوندي���ال االفريقي وتتح���ول من مجرد العب 
وس���ط هجومي الى صانع لاللعاب ورابط بني 
خطي الدفاع والهجوم كون مدرب املانش���افت 
يواكي���م لوف ال ميلك العبا ف���ي طينة وخبرة 
شڤاينش���تايغر للقيام بالدور الفعال الذي كان 

يتقمصه باالك في صفوف املنتخب.
وعلى الرغم من صغر سنه فان شڤاينشتايغر 
امللقب ب� »باالك اجلديد« ميلك سجال ناصعا يحلم 
اي العب ان يكون من نصيبه خصوصا اولئك 

الذين على مش���ارف االعتزال: 73 مباراة دولية 
ومرك���ز ثالث في املونديال عام 2006 في املانيا 
بالذات ووصيف بطولة كأس اوروبا في سويسرا 
والنمسا عام 2008 و217 مباراة في البوندسليغه 
و5 القاب بطولة املانيا ومثلها في مسابقة الكأس، 

ونهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.
ويقدم شڤاينشتايغر احد افضل مواسمه مع 
الفريق الباڤاري الذي تخرج من مدرس���ته وال 
يبدو ذلك غريبا على الع���ب من طينته فرض 
نفسه في س���ن مبكرة سواء في صفوف ناديه 
او صف���وف املنتخب االملان���ي حيث يهدف الى 
حتطيم الرقم القياسي في عدد املباريات الدولية 
الذي يوجد بحوزة جنم بايرن ميونيخ السابق 
وقائد املانش���افت لوثار ماتيوس والبالغ 150 

مباراة دولية.
يواكي���م لوف هو الرجل الق���وي على رأس 
املنتخب االملاني رغم هالة الصقور التي حتيط 
بال� »ناسيونال مانشافت« أمثال القيصر فرانتس 
بكنباور صاحب الرأي املسموع في أملانيا، مدير 

املنتخب وهدافه السابق أوليفر بيرهوف باالضافة 
لالحتاد احمللي القوي، ويتميز املدرب الشاب بهدوء 
ومعرفة تقنية هائلة وقدرة عالية في التعامل 

مع جنومه، اجلماهير ورجال اإلعالم.
حافظ لوف على هيبت���ه رغم ابعاده هداف 
ش���الكه كيفن كوراني عن نهائيات كأس العالم 
2010 بعد نشوب خالف بينهما اثر اخراجه لالعب 
املولود في البرازيل في منتصف مباراة روسيا 
في التصفيات املؤهلة. لكن ما يشفع في لوف، ان 
خط هجوم بطل العالم لثالث مرات يزخر بنجوم 
مميزين أمثال هداف النسخة املاضية ميروسالف 
كلوزه، لوكاس بودولسكي، ماريو غوميز والهداف 
الصاعد شتيفان كيس���لينغ، باالضافة لالعبني 
آخرين ميلكون نفسا هجوميا مثل كاكاو، طوني 

كروس والشاب توماس مولر.
عمل لوف طويال في ظل يورغن كلينسمان 
الذي قاد أملانيا ال���ى املركز الثالث في مونديال 
2006 على أرضها، ثم خلفه يوم 21 يوليو 2006 
عند انتهاء العرس العاملي، وضرب بقوة في أولى 

مشاركاته الكبرى عندما قاد االسطول األملاني الى 
وصافة كأس اوروبا 2008 في النمسا وسويسرا 

حيث خسر أمام اسبانيا في النهائي 1-0.
 طريق لوف التدريبية الى املنتخب االملاني 
لم تكن طريق الالعب واملدرب الناجح املرصع 
بااللقاب، فهو لم يحترف كالعب مع اندية الصف 
االول في املانيا اذ تنقل بني فرايبورغ واينتراخت 
فرانكفورت وكارلسروه قبل ان ينهي مسيرته 
في سويسرا مع شافهاوزن وفنترثور، ووصل 
العب الوسط املهاجم الى منتخب أملانيا ما دون 

21 عاما لكنه لم يبلغ يوما املنتخب األول.
لوف خرج عن مسار املدرب االملاني »الصارم«، 
فهو جاذب للنساء الناقته املميزة، ومحبوب من 
الصحافيني لبس���اطته وتواضعه لكنه خصم 
شرس لشرطة السير لقيادته بسرعة فائقة اذ 
دفعه حبه للقيادة بس���رعة ان يخسر رخصته 
مرتني، فهل سيقود املنتخب االملاني بتهور هذا 
الصيف أم بهدوء واتزان ليتسعيد اللقب الذي 

احرزته املانيا عام 1990 آلخر مرة؟

لوف يسعى إلى تحقيق اللقب الرابع في المونديال

المونديال من ذاكرة

سلوڤينيا وصربيا تقلِّصان التشكيلة 

موقع للمونديال لطلبتنا في أميركا

آالء خليفة
أعلنت مس���ؤولة االعالم والعالقات العام���ة في االحتاد الوطني 
لطلب���ة الكويت � فرع الواليات املتح���دة االميركية nuks.org صفية 
العجالن عن اطالق االحت���اد ملوقع NUKS World Cup بالتعاون مع 
املوقع الكروي الكويتي املميز footballdirecta.com حيث يقدم املوقع 
جلميع الطلبة والطالبات الكويتيني الدارسني في أميركا باقة كبيرة 
من املعلومات املتعلقة مبوندي���ال جنوب افريقيا مثل آخر االخبار 
الكروية، باالضافة الى آخ���ر الصور الفوتوغرافية من قلب احلدث 
من وكاالت االنب���اء العاملية املعتمدة. كما يقدم املوقع بالتعاون مع 
فوتبول دايركتا جلميع الطلبة والطالبات من عش���اق الكرة تقارير 
مفصلة حول املجموعات والفرق املشاركة في البطولة، باالضافة الى 
ابرز الالعبني الذين ستتركز عليهم االنظار والالعبني املتوقع بروزهم 
وتألقهم في البطولة وأبرز الالعبني الغائبني عن البطولة ألس���باب 
مختلفة مثل عدم تأهل الفرق أو االصابات أو غيرها من االس���باب. 
وتابعت العجالن قائلة: من أبرز اقسام املوقع هو قسم املسابقات التي 
اعلن االحتاد عن اطالقها مع املوقع، حيث سيقيم االحتاد مسابقتني، 
االولى ما قبل املونديال واالخرى في اثناء املونديال، حيث سيحصل 
الطالب الفائز مبسابقة ما قبل املونديال على جائزة وهي عبارة عن 
رحلة كاملة حلضور املباراة املرتقبة لنهائي املونديال والتي ستقام 

في Soccer City Stadium في مدينة جوهانسبرغ بجنوب افريقيا.
من ناحيته، علق راكان االحمد مدير موقع فوتبول دايركتا على 
التعاون بني املوقع واحت���اد الطلبة الكويتيني في الواليات املتحدة 
االميركية بقوله: أوال أود أن أعبر عن مدى س���عادتي وفخري بهذا 
التعاون القائ���م بيننا وبني احتاد الطلب���ة الكويتيني في الواليات 
املتح���دة وأود التأكيد ان هذه ما هي اال مجرد البداية لعالقة طويلة 
بإذن اهلل س���نحرص من خاللها على تق���دمي كل ما هو مفيد ومميز 

الخوتنا الطلبة في الواليات املتحدة.

 اليونان تعسكر في سويسرا

 فحوص بالقلب لمشجعي البرازيل 

 إصابة شڤارتزر في إبهامه

أعل��ن ماتي��اس كي��ك املدير 
الفني للمنتخب السلوڤيني قائمة 
مؤقت��ة أخرى حي��ث قل����ص 
ع��دد الالعب��ن م��ن 30 إلى 26 
العب��ا، ويبدو أنه س��يعتم���د 
بش��كل أكب��ر عل��ى العناص��ر 

الدفاعية.
واس��تبعد كيك م��ن القائمة 
لم يس��ب����ق  املؤقت��ة العبن 
الدولية وهما  املشاركة  لهم����ا 
ي��ان كوبريفيتش حارس مرمى 
اإليطال��ي  جاليب����ول������ي 
العب  رايس��يفيتش  وألكسندر 
وكذل����ك  الس��لوفيني،  كوبر 
مخضرم��ن  دولي��ن  العب��ن 
فيرس��يتش  داري  وهم�����ا 
العب خ����ط وس������ط كوبر 
وميران بورجيتش مهاجم فريق 

سولنا السوي����دي.
كما قل��ص رادومير أنتيتش 
املدير الفن��ي للمنتخب الصربي 

عدد العبيه ف��ي القائمة املؤقتة 
من 30 إل��ى 24 العبا من بينهم 

أربعة حراس مرمى.
نيمانيا مماتيتش  واس��تبعد 
العبي  رايكوفيتش  وسلوبودان 
س��ليماني  وميراليم  تشلس��ي 
العب أياكس الهولندي وياجوس 
فوكوفيت��ش مداف��ع إيندهوفن 
الهولندي وديان ليكيتش مهاجم 
الصرب��ي ونيمانيا  ريد س��تار 
توميت��ش الع��ب خ��ط وس��ط 

بارتيزان بلغراد. 
وضمت القائم��ة كل النجوم 
م��ن  صربي��ا  ف��ي  البارزي��ن 
نيمانيا فيديتش وبرانيس��الف 
م��ان  مدافع��ي  ايفانوفيت��ش 
اإلجنليزين،  وتشلسي  يونايتد 
س��تانكوفيت���ش  دي��ان  وإلى 
العب خط وسط إنتر مي����الن 
بانتيليتش  ومارك��و  اإليطال��ي 

مهاجم أياكس أمست���ردام.

ب��دأ املنتخب اليونان��ي بقيادة املدي��ر الفني األملاني أوت��و ريهاغل 
تدريباته.وقال قبل الس��فر إلى سويس��را، حيث يقيم الفريق معس��كرا 

»إنها مسؤولية كبرى«.
كما أعرب عن رضائ��ه إزاء احلالة التي وجد عليها الالعبن، وينتظر 
أن يقوم ريهاغل في األول من يونيو املقبل باإلعالن عن القائمة النهائية 

للبطولة التي ستضم 23 العبا.

يعت��زم أخصائي��و القلب في 
البرازي��ل إج��راء فح��وص على 
مش��جعي الك��رة، لتقييم مخاطر 
بالقلب خالل  املتعلقة  املش��كالت 
املباريات.وذكرت وس��ائل االعالم 
اخصائيي  جمعي��ة  ان  البرازيلية 

س��تجري  البرازيلي��ة  القل��ب 
الفحوص في غرف الطوارئ بعدد 

من املستشفيات.
وتسعى اجلمعية للتعرف على 
مدى تأثير التوت��ر العصبي على 

صحة املشجعن خالل املباريات.

ذكرت تقارير إخبارية باس��تراليا امس أنه م��ن املرجح أن يغيب 
حارس املرمى مارك ش��ڤارتزر عن آخر مباريات منتخب أس��تراليا 

الودية، وذلك بعد إصابته في إصبع إبهامه.
وكان ش��فارتزر حارس مرمى نادي فوالم اإلجنليزي قد تعرض 
لهذه اإلصابة خالل تدريبات املنتخب األس��ترالي ليغيب عن تدريبات 
أس��تراليا األخيرة قبل مباراتها الودية أمام نيوزيلندا التي س��تلتقي 

معها غدا.

 زيكو يكره »بيليه األبيض«
عرف زيك���و بلقب »بيليه 
انزعاجه من  األبيض«، ورغم 
ه���ذه التس���مية اال انها بقيت 
الصقة به حتى آخر مشواره، 
وكان اول العب غير ملون يبرز 
الذهبي،  في صفوف املنتخب 
حتى صار قائده، وجنمه األول، 
ارثور انطونيس كوميبرا امللقب 
بزيكو، من مواليد 3 مارس 1953 
في احد شوارع الطبقة العاملة، 
في كوينتينيو، ضواحي ريو دي 
جانيرو، والداه من املهاجرين، 

أبوه برتغالي وأمه ايطالية.
وارثور لم يكن كبقية جنوم 
البرازي���ل الذين ب���رزوا على 
الساحة العاملية، فلون بشرته 
ابيض أوروبي، ولم يكن ميارس 
لعبته املفضلة في شوارع ريو 
كأقرانه، فكان حالة خاصة في 
تاريخ كرة القدم في هذا البلد 
الذي يعشق هذه الرياضة الى 

حد اجلنون.
اكتشف الكرة، وبدأ ممارستها 
كاألطفال األوروبيني، حيث لعب 
منذ البداية على مالعب حقيقية، 
وداخل قاع���ات مغطاة، وفيها 
تعلم املب���ادئ األولى لفنيات 
الكرة، حيث يتطلب اللعب فيها 
امت���الك مهارات عالية وحتكم 

كبيرا.
وفي س���ن الرابعة عشرة، 
انضم الى مدرس���ة كرة القدم 
التابعة لنادي فالمينغو، وكان 
حلم الفتى االول هو اللعب في 
صفوف الفريق االول، غير انه 
كان يفكر دوما في بنيته النحيفة 
وافتقاره للقوة البدنية التي رأى 

فيها العائق االول امام حتقيق 
حلمه برغ���م امتالكه املوهبة 

والفنيات العالية.
والن���ه كان يع���رف نقطة 
ضعفه، فقد واظب على العمل 
بجد من اجل كسب اللياقة والقوة 
البدنيتني الالزمتني ومتكن من 
زيادة وزنه 20 كلغ وطوله 15 
سنتيمترا وصار ميلك عضالت 

قوية برغم قصر قامته.
وفي نهاية مش���واره، جدد 
زيكو العهد م���ع املنتخب في 
مونديال املكس���يك 1986، ولم 
يلعب إال قلي���ال قبل ان يعود 
الى فالمينغو لالهتمام بالفئات 
الصغرى لعله يظفر بالعصفور 
الذي ميكن���ه خالفة  الن���ادر 

بيليه.

 العويران اسم من ذهب 

 لينيكر هداف مونديال المكسيك عام 1986 

لن ينسى الالعب الدولي السعودي السابق 
سعيد العويران تاريخ 29 يونيو 1994 كون 
هذا التاريخ قدمه على طبق من ذهب للشهرة 
العاملية واألضواء والسبب املواجهة السعودية 
� البلجيكية في مونديال 1994 لكرة القدم في 

الواليات املتحدة األميركية.
 وكان العويران فارس هذه املواجهة حيث 
نقش اسمه بحروف من ذهب في سجالت ال� 
»فيفا« ليس النه سجل هدفا أعطى املنتخب 
السعودي تأشيرة الفوز على بلجيكا والعبور 
الى الدور الثاني، امنا النه سجله على الطريقة 
املارادونية التي طبعت مونديال املكسيك عام 

1986 عندما س���جل هدفا أسطوريا ايضا في 
مرمى اجنلترا، فقد سار العويران بالكرة من 
قبل خط منتصف امللعب وش���ق طريقه بني 
املدافعني البلجيكيني وأودع الكرة في شباك 

احلارس البلجيكي ميشال برودوم.
وال شك ان العويران هو احد الالعبني الذين 
قدمتهم الكرة السعودية والذين اسهموا في 
حتقيق اجن���ازات كثيرة للكرة الس���عودية 
ومن هؤالء ماجد عبداهلل ومحمد عبد اجلواد 
وصالح النعيمة وصالح خليفة وغيرهم حتى 
قي���ل ان العويران كان آخ���ر هؤالء الالعبني 

املوهوبني.

يشكل غاري لينيكر الى جانب اسالفه 
غيرد مولر واوزيبيو ودي ستيفانو فريقا 
خاصا من الالعب���ني الهدافني الذين طبعوا 

لعبة كرة القدم بطابعهم.
واذا كانت الكرة ف���ي املاضي هجومية 
بحتة وأتاحت لالعبني الذين سبقوا لينيكر 
تس���جيل األهداف بغزارة، فان األس���اليب 
الدفاعية املعتمدة حاليا واملراقبة اللصيقة 
املفروضة على املهاجمني جعلت من الصعب 
عليهم ابراز مواهبهم، لكن لينيكر كان من 
القالئل الذي����ن جتاوزا العقبات بطريق����ة 
يصعب شرحه����ا. فهو ليس صاحب ق�����وة 
بدني����ة هائلة، وال هو طويل القامة ليطير 
ف�����وق املدافعني ويسجل أهدافا لكن سره 
قد يكم�����ن في حاسة التهديف التي ميلكها 
ووجوده ف����ي املكان املناسب في اللحظة 

املناسبة.
 ب���دأ لينيكر حياته الرياضية مع نادي 

ليستر سيتي عام 1978 وكان ابوه بقاال في 
املدينة ولم يلفت األنظار كونه قصير القامة 
)1.70م( لكنه فرض نفس���ه هدافا خطيرا 
بعدما توج هداف فريقه 4 مواسم متتالية. 
وسجل 95 هدفا في 200 مباراة خاضها وكانت 
االولى في 1 يناي���ر 1979 ضد اولدهام في 
دوري الدرجة الثانية واستدعي الى املنتخب 
االجنليزي في عهد بوبي روبس���ون للمرة 
االولى في 26 مايو 1984 ولعب في ربع الساعة 
األخير ضد منتخب اسكوتلندا احتياطيا على 

ملعب هامبدن بارك في غالسكو.
 جن���ح لينيكر في دخ���ول التاريخ من 
باب���ه العريض بعدما اصبح اول اجنليزي 
يفوز بلقب ه���داف كأس العالم عام 1986 
في املكس���يك متقدما على افضل الالعبني 
العامليني في البطولة امثال األرجنتيني دييغو 
مارادونا والبرازيلي كاريكا واالسباني اميليو 

بوتراغوينيو.

النجم البرازيلي زيكو ترك بصمته في املونديال


