
أوليڤر 
كـــــــان

أعلن ينز ليمان غرميك التقليدي أنه س��يعتزل اللعب نهائيا في نهاية 
املوسم. ما رأيك بهذا القرار؟

اتفه���م هذا القرار، ان���ه منطقي. عندما تك���ون العبا محترفا في 
اعلى املستويات، من الطبيعي ان تفكر في قرارة نفسك الى اي عمر 
تستطيع ان تقدم افضل ما لديك. أعتقد بأن افضل وقت للتوقف هو 

عندما تسمع االشخاص يقولون لك »مازلت جيدا«.
في حال مت اجراء مباراة وداعية لينز ليمان، هل تقبل املشاركة فيها؟

نعم بالطبع، لم ال. دائما ما ينظر الينا كعدوين، كانت هناك منافسة 
رياضية بيننا، هذا كل ما في االمر.

كم هو هام بالنس��بة الى حارس املرمى ان يتأقلم مبكرا في اللعب مع 
زمالئه؟

بالطب���ع، إنه امر مهم جدا. يتع���ن على اي حارس ان يفهم كيف 
يتصرف املدافعون في ظروف مختلفة. يتعن على احلارس ومدافعيه 
ان يعرفوا حتركات بعضهم البعض عن ظهر قلب، وهذا األمر يحتاج 
الى بعض الوقت. سبق لرينيه ادلر ان لعب مباريات عدة في صفوف 
املنتخب وخاض لقاءات حاسمة منها ضد روسيا على سبيل املثال. 
ال أعتقد بأنه تأقلم بنس���بة كبيرة حت���ى اآلن في صفوف املنتخب، 

لكنه ميلك اساسا صلبا.
هل تتطلع بشغف ملتابعة البطولة؟

كأس العالم هي أهم حدث كروي بالنس���بة ألي العب. فكل اربعة 
اعوام، يتنافس افضل النجوم وافضل املنتخبات، إنه عيد كروي بامتياز، 

وحدث عظيم. حتى عندما ال نلعب، فإننا نعيش األجواء احلماسية 
للبطولة. امر رائع ان يعيش املرء جميع االحاس���يس التي تشهدها 

كأس العالم، فاألجواء دائما ما تكون رائعة في الدولة املضيفة.
هل كان بإمكانك خوض هذه البطولة؟ هل تشعر بأي ندم؟

في الواقع، انا سعيد ألنني أصبحت خارج امللعب، لقد رأيت وعشت 
كل شيء. لقد شاركت في خمس او ست بطوالت كبرى. بالنسبة الي 

الصفحة طويت.
من ترشح للفوز بكأس العالم؟ وهل تعتبر أملانيا من ضمن املنتخبات 

القادرة على احراز اللقب؟
املرشحون ال يتغيرون دائما: اسبانيا والبرازيل وإيطاليا وفرنسا 
وحتى أملانيا. لكن ان تكون اوضاع املنتخبات جيدة قبل كأس العالم 

ال يعني شيئا على اإلطالق خالل النهائيات.
ما املنتخبات التي ستتأقلم مع الطقس واألجواء املناخية؟

فيم���ا يتعلق بهذا األم���ر، من الصعب ابداء ال���رأي او القيام بأي 
توقعات.

ه��ل تعتبر أنه ميكن مقارنة مس��توى املنتخب األملان��ي مع البرازيل 
واالرجنتني وإيطاليا؟

نحن نتكلم عن أملانيا وصيفة اوروبا. أعتقد بأن املنتخب األملاني 
ال يقل مستوى عن سائر املنتخبات العاملية القوية. في الوقت احلالي 
ميلك املنتخب األملاني القدرة على التغلب على البرازيل أو اسبانيا، 
لكن العكس صحيح ايضا، بالطبع. في هذا املستوى كل شيء يجوز. 

خس���ارة أملانيا امام االرجنتن 0-1 قبل عدة اسابيع لن تغير شيئا. 
اتذكر جيدا عام 2002، عندما بلغنا كأس العالم بصعوبة عبر امللحق، 
ول���م نلعب جيدا في املباراة التجريبية، لكن هذا األمر لم مينعنا من 

بلوغ املباراة النهائية للبطولة.
يعتب��ر بعض اخلبراء أن دور حراس املرمى قد تغير. ما رأيك في هذا 

املوضوع؟
ال أتف����ق متاما مع هذا الرأي. عندما كنت ألعب، كان مهم جدا ان 
يتاب����ع حارس مرمى مجريات اللع����ب ويتدخل، من خالل اخلروج 
من مركزه للتص����دي إلحدى الكرات العرضي����ة او التدخل لوقف 
اندفاع احد الالعبن، في محاولة لتسريع اللعبة او ابطائها بحسب 
املقتضيات. كانت هذه مهمة حراس املرمى س����ابقا وأعتقد بأنها لم 
تتغي����ر في ايامنا هذه. التغيير الوحي����د الذي طرأ على اللعبة في 
العقود األخيرة هو قانون منع التقاط الكرة باليدين في حال أعادها 
احد املدافعن الزمالء الى اخللف. لكننا تأقلمنا على هذا األمر بسرعة. 
ف����ي النهاية، فإن نوع احلراس الذين نبحث عنهم حاليا ال يختلف 

على اإلطالق عن املاضي.
من هو افضل حارس مرمى حاليا؟

حاليا، افضل حارس مرمى بالنسبة لي هو اإليطالي جانلويجي 
بوفون. إنه األكثر خبرة، فهو بطل العالم ويلعب في ناد كبير. لديه 
حضور قوي. في الوقت احلالي يقدم كل ما يؤكد أنه حارس مرمى 

من الطراز الدولي.

يبدو مس��تقبل املنتخ��ب األملاني جيدا بوج��ود مواهب في صفوفه 
امث��ال اوزيل ومولر ومارين وبادش��توبر او ك��روس. هل انت مع هذا 

الرأي؟ 
األمر ال يتعلق فقط باملنتخب األملاني، فالالعبون الشبان حاليا 
عل����ى العموم افضل اعدادا في ايامن����ا هذه. يتعن على الالعبن ان 
يقوموا بكل شيء، لقد تطورت الفلسفة كثيرا. لم تعد مهمة الالعبن 
تقتصر على شغل مركز معن، وعلى سبيل املثال، ال يجب ان يقتصر 
دور املدافع����ن على القيام مبهاماتهم الدفاعية فقط، لكن ايضا فتح 

اللعب او محاولة تسديد الركالت احلرة.
تقوم بتحليل املباريات على شاشة وفي املونديال، الفرق بني حتليل 

املباريات وخوضها؟
في البداية، كان التغيير حقيقيا، ألنني كنت أشعر بأنني ال زلت 
العبا. لكن كلما ابتعدت عن دوري كالعب، أصبح األمر اقل تعقيدا. 
يتعن على اي ش����خص عندما يحلل ان يكون موضوعيا وحياديا. 
لكي تقوم بهذا األمر، عليك ان تأخذ مس����افة معينة. اليوم أستطيع 

ان أقوم باالنتقاد من دون سوء نية.
ما الكأس او املكافأة األهم التي نلتها؟

كان اختياري افضل حارس في العالم، مبثابة فخر كبير بالنسبة 
لي. واألمر نفسه ينطبق على اختياري افضل العب في كأس العالم 
FIFA 2002. قبلي، لم يتمكن أي حارس مرمى من نيل هذا الشرف، 

وبالتالي فأنا فخور جدا.

األملاني أوليڤر  كان غنيا عن التعريف، ألنه اسطورة حية في حراسة املرمى ويحظى بشعبية كبيرة في مختلف ارجاء 
الكرة األرضية، حصد في مسيرته املظفرة كل االلقاب التي ميكن ألي العب ان يفوز بها تقريبا وهي: وصيف بطل العالم، 
بطل أملانيا، فائز بدوري ابطال اوروبا، بطـل كأس املانيا، بطل كأس القارات لألندية »انتركونتيننتال«. الئحة جناحاته 
طويلة جدا. يضاف الى هذه األلقاب جوائز شـخصية: افضل العب وافضل حارس مرمى في كأس العالم 2002، افضل 
حارس مرمى اعوام 1999 و2001 و2002، افضل حـارس في اوروبا اعوام 1999 و2000 و2001 و2002، وهي 

جوائز إن دلت على شـيء فأنها تدل على انه احد أبرز جنوم اللعبة على الكرة األرضية. في مايو عام 2008 وبعد مسـيرة 
احترافية استمرت 21 عاما، قرر أوليڤر  كان االعتزال نهائيا. اعتزل كان اللعب دوليا في صفوف »املانشافت« قبل سنتني 
خالل كأس العالم FIFA 2006 في أملانيا بعد ان خاض في صفوفه 86 مباراة منها 49 قائدا للمنتخب االملاني. وحتدث 
كان ملوقع FIFA.com عـن دور املعلق الذي يقوم به للتلفزيون، وعن كأس العالـم املقبلة في جنوب أفريقيا، وعن 

املشاكل التي تعترض املنتخب األملاني حاليا.

 محلاًل تلفزيونيًا 
وبوفون رقم واحد

م��ا توقعاتك جلن��وب أفريقيا 
2010؟

أتوقع أن نش����ارك بقوة وأن 
تكون مسيرتنا عظيمة في هذه 
البطول����ة. وإذا ل����م نتأهل عن 
مجموعتن����ا إلى ال����دور الثاني، 
فإن تلك س����تكون مبثابة خيبة 

أمل كبيرة. 
وم����ن املس����تحيل توقع ما 
ستسفر عنه األمور في دور الستة 
عشر إذا جنحنا في الوصول إليه. 
وبالنظر إلى جدول املباريات، فإننا 
املنتخب اإليطالي  قد نلتقي مع 
حامل اللقب في املرحلة الثانية 
وهو ما سيكون اختبارا حقيقيا 

ملنتخبنا.
ما أهدافك الشخصية من هذه 

البطولة؟ 
مساعدة الدمنارك على الفوز 
باللقب والتربع على قائمة أفضل 

هدافي البطولة.
ال ميلك املدرب مورتن أولسن 
مجموع��ة كبي��رة م��ن الالعب��ني 
ليخت��ار منه��ا تش��كيله النهائي. 
فما مدى أهمي��ة أن يكون أفضل 

الالعبني مستعدين.
هذا صحيح، ال منلك مجموعة 

واسعة من اخليارات، على عكس 
بعض الدول الكبيرة، ولهذا فإنه 
من األهمية مبكان أن يكون أفضل 
العبينا جاهزين للمشاركة. وعلى 
وجه اخلصوص يجب أن يحتفظ 
بلياقتهم أولئك الذين يلعبون في 
مراكز ليس لدينا فيها الكثير من 
البدائل. فإذا استطاعوا االحتفاظ 
بلياقتهم طوال البطولة أستطيع 
أن أجزم بأننا سنمضي قدما حتى 

األدوار النهائية. 
واألم����ر اجلوهري اآلخر هو 
الالعبون مس����تعدين  أن يكون 
الناحية املعنوية والنفسية  من 
الناحية  بقدر اس����تعدادهم من 

البدنية.
م��ا ال��ذي تقوله فيم��ا يتعلق 
بخصومك��م في املرحل��ة األولى، 

هولندا واليابان والكاميرون؟
لدي خبرة كبيرة مع الالعبن 
الهولندين، حيث واجهت بعضهم 
عندما كنت ألعب مع آرسنال في 
البطوالت األوروبية. وقد التقى 
املنتخب الوطني سابقا مع هولندا. 
كما أنن����ي ألعب جنبا إلى جنب 
مع روبن فان بيرسي في النادي 
اإلجنليزي. وهم بالتأكيد قادمون 

وعينهم على الكأس.
أما الكاميرون، فهو دون شك 
منتخب عريق وقوي جدا بدنيا، 
بينما ال يتمتع العبو اليابان بقوة 
بدنية كبيرة، إال أنهم سريعون 
جدا على امليدان. سنواجه ثالثة 
منتخب����ات لكل منها مدرس����ته 
الكروية اخلاصة. ولهذا فإن مهمتنا 

لن تكون سهلة على اإلطالق.
كيف ت��رى موق��ف الدمنارك 
أمام بعض األسماء الكبيرة املتوقع 

أن تنافس على الذهب؟ 
من األهمي����ة مبكان أن نبقى 
واقعين. نحن بالتأكيد سنذهب 
للفوز بالبطولة، لكننا ندرك جيدا 
أننا ال منلك نفس اإلمكانيات التي 
تتمتع بها دول كبيرة. نحن دولة 
صغيرة يبلغ عدد سكانها خمسة 
مالين نسمة، وليس 50 مليونا، 
ويجب أن نأخذ في احلسبان أننا 
لن نتوجه إلى القارة الس����مراء 
كأفضل منتخب في العالم. ولكن 
ما يهم هو أن نبذل قصارى جهدنا. 
لقد متكنت الدمنارك من حتقيق 
انتصارات غير متوقعة في تاريخ 
كرة القدم، فلماذا ال نعيد الكرة في 

جنوب أفريقيا هذه املرة؟

بندتنر 
إلعادة مجدالدنمارك 

هل يستطيع شخص واحد أن 
يحمل على عاتقـه آمال وطموحات 
كأس  فـي  بأكملهـا  أمـة 
العالم، إن كان هناك من 
يستطيع أن يفعل هذا 
مـع الدمنـارك، فإنه 
حتما نيكالس بندتنر. فما من شـك في أن بندتنر هو 
االسم الدمناركي األشـهر في عالم كرة القدم بعد الكيار 
الرسن والشقيقني مايكل وبرايان الودروب. وهو يأمل أن يستعيد مع زمالئه 
أمجاد بالده الكروية التي كان من أبرز إجنازاتها اعتالء املنتخب الدمناركي منصة 
التتويج في كأس األمم األوروبية 1992 حتت قيادة املدرب ريتشـارد نيلسـن. 
وقد أثبت مهاجم آرسـنال االجنليزي »املغوار« علو كعبه ورباطة جأشـه وثقته الكبيرة 
بإمكانياته، وخصوصا في هذا املوسـم. حيث فند ابن الثانية والعشرين كل الشكوك فيما 
يتعلق بإمكانياته من خالل األداء املشرف الذي ظهر عليه، وسجل ثالثة أهداف آلرسنال 
في شباك بورتو في منافسـات دوري أبطال أوروبا UEFA، وأهدى هدفا حاسما ملنتخبه 
الوطني بقيادة املدرب مارتن أولسن في املباراة التي جمعت بني الدمنارك والبرتغال في 
التصفيات األوروبية املؤهلة إلى كأس العالم، فكانت هذه األهداف دليال قاطعا على متتعه 
مبوهبة كبيرة البد أن يكون لها بصمة واضحة في بطولة كأس العالم املقبلة. والتقى موقع 
FIFA.com مع بندتنر في لندن ملعرفة خطط الدمنارك ملواجهة خصوم املرحلة األولى 

وطموحاته فيما يتعلق بهذه البطولة العاملية.

من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
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