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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الخميس 8 يوليو 2010

األملاني من أصل تركي مسعود أوزيل أحد أبرز جنوم »املانشافت« في املونديال  )أ.ف.پ(

روني »أبشع« العب في المونديال

سعدان: تعرضت لطعنات في الظهر

المونديال يوقف إنتاج السيارات في ألمانيا

كش���ف املدير الفني للمنتخب اجلزائري رابح 
سعدان، أنه كاد أال يقود منتخب بالده خالل مشاركته 

في كأس العالم، بسبب ما كان يدور حوله.
وكان املنتخب اجلزائري قد خرج من الدور األول، 
بعد خسارته من سلوڤينيا وأميركا بنتيجة واحدة 
0-1، وتعادله مع إجنلترا 0-0. وانتهى عقد سعدان 
مع االحتاد اجلزائري بنهاية يونيو املاضي، ويرجح 

أن يتم التجديد له لسنتني على األقل.
وقال س���عدان في تصريح لصحيفة »لوثون 
داجليري« الصادرة بالفرنس���ية امس »في وقت 
م���ن األوقات كدت أال أذهب إل���ى املونديال، ألنني 

كنت أضيق ذرعا بسبب ما كان يدور من حولي«. 
وأضاف: »ما أحزنني هي تلك الطعنات التي تلقيتها 

في الظهر خالل املدة األخيرة«.
واضاف س���عدان إن »اجلزء األول من مشوار 
عودتي إلى املنتخب مر في أحسن الظروف، بعد 
ذلك حدثت بعض األش���ياء ال أقبلها لكن خبرتي 
وجتربتي في احلياة س���محتا لي بتجاوز كل هذه 
املراحل«. وأشار إلى أن حصيلة املنتخب اجلزائري 
في مونديال جنوب أفريقيا كانت أكثر من إيجابية، 
مؤكدا أن ال أحد في البداية كان يراهن على تأهله 

إلى النهائيات.

عندما تتحرك كرة القدم في املونديال، 
تتوقف عجلة انتاج السيارات في بعض 

مصانع أملانيا الكبيرة.
قررت مجموعة داميلر األملانية املالكة 
ملرسيدس ومايباخ وسمارت تعديل مواعيد 
االنت���اج في مصانعها لتس���مح للعمال 
مبتابعة مباراة نصف نهائي كأس العالم 

بني أملانيا وإسبانيا مساء امس.
في الوقت نفسه، قررت شركة بورش 
األملانية لصناعة الس���يارات الرياضية 
تعديل برنامج انتاج الس���يارات، بحيث 
تنتهي فترة االنتاج املسائية قبل موعد 

املباراة.
وأعلنت مجموعة داميلر أن فترة االنتاج 

الليلي ستبدأ في الواحدة من فجر اليوم 
اخلميس، أي بع���د نهاية املباراة بفترة 

كافية.
وتأمل الش���ركتان في ف���وز منتخب 
أملاني������ا وتأهل���ه للنهائ���ي، وع���ودة 
العم��ال في حال���ة من الس���ع���ادة إلى 

أعماله��م.

للمنتخب في بطولة كأس العالم 
عام 1998 وكأس األمم األوروبية 
عام 2000 الحظ املسؤولون أنه 
لم يتم اكتشاف اجلزء األكبر من 
املواهب في أملانيا وهو األمر الذي 

تزامن م���ع تغييرات اجتماعية 
بالنسبة لقضية املهاجرين«.

وأكد بليكين���غ على أهمية 
ترجم���ة النجاح���ات املثي���رة 
للمنتخب األملاني في مونديال 

2010 واحلماس الشديد املرتبط 
بها، إلى تاريخ ميكن سرده وقال: 
»اجلميع س���عداء سواء الكبير 
والصغير، الغني والفقير، األمر 
يعتمد بشكل كبير على قدرتنا 

على س���رد قصة ه���ذا النجاح 
س���واء على يد فنانني أو علماء 
او صحافيني يحولون واقع أملانيا 
املتنوعة إلى ج���زء من احلياة 

اليومية«.

املنتخ���ب األملاني  لم يضم 
قب���ل ذلك ه���ذا الع���دد الكبير 
من الالعب���ني الذين لهم أصول 
أجنبية، فبدال من حتمس األملان 
لالعبني يحملون األسماء األملانية 
التقليدية مثل »كولر وماتيوس 
ومولر« صاروا يهتفون بأسماء 
أجنبية مثل »خضيرة وبواتينغ 

وأوزيل«.
وأجرى املوق���ع االلكتروني 
ملجلة »دير ش���بيغل« األملانية 
مقابلة مع متخصص علم االجتماع 
الرياضي، ديتهيلم بليكينغ فقال 
إن »املنتخب األملاني يعكس في 
الوقت احلالي حقائق يعيشها 
املهاجرين«،  املجتم���ع بش���أن 
التعليمي مع  مضيفا: »نظامنا 
األس���ف يغلق باب االمكانيات 
املتاح���ة أمامه���م )املهاجرين( 
في مجاالت عديدة، ولذلك فهم 
يحاولون الصع���ود من خالل 
الرياضية وحتقيق  االجنازات 

مسيرة مهنية ناجحة«.
وأك���د في الوقت نفس���ه أن 
من اخلط���أ االعتقاد بأن وجود 
أجانب بني صفوف منتخب أملانيا 
مسألة جديدة، وقال: »لعب في 
صفوف منتخبنا 100 العب لهم 
أصول أجنبية حتى اآلن، يوب 
بوسيبال جنم عام 1954 كان لديه 
جواز سف��ر روم���اني، وراين���ر 
بونهوف بطل ع���ام 1974 كان 

هولندي���ا«.
وردا على سؤال حول ما إذا 
كانت هناك عوائق في املاضي 
أمام املواهب الرياضية األجنبية، 
قال اخلبير: »لم يتم بحث هذا 
العلمية  الناحية  املوضوع من 
بشكل كاف ولكن ثمة إشارات 
ترجح ه���ذا ال���رأي حيث كان 
الالعبون األتراك يشكون دائما 
ف���ي املقاب���الت الصحافية من 
ع���دم االهتم��ام بهم بالقدر الذي 

يتناس��ب م��ع موهبته�م«.
وأضاف: »يج���ب أن حتدث 
أزمة في كرة القدم األملانية حتى 
يتم التغيير فبعد األداء السيئ 

اإلجنليزي واين روني استحق جائزة أبشع العب

العب املنتخب االجنليزي واين 
روني ليس اكثر الالعبني شعبية 
في بالده بع����د ان خيب اآلمال 
بأدائه في كأس العالم، وكأن هذا 
لم يكن كافيا بحد ذاته من دون 
ان يخرج استطالع لآلراء أجره 
موقع للمواعيد على االنترنت بأن 
روني نال أكبر عدد من األصوات 
ك� »أبشع« العب في املونديال.

وأدل����ى أكثر م����ن 200 ألف 
ش����خص م����ن أعض����اء موقع 
»بيوتيفل بيب����ول دوت كوم« 
بأصواته����م الختيار املنتخبات 
والالعبني األجمل واألبش����ع في 

النهائيات.
ونال العب املنتخب االيطالي 
فابيو كاناڤارو لقب أجمل العب 
ف����ي املونديال، وت����اله كل من 
فرناندو توري����س وديڤيد ڤيا 

من املنتخب االسباني.
وجاء منتخب اجلزائر بشكل 
جماعي كأبش����ع فري����ق وبعده 
مبس����افة غير بعيدة املنتخب 
االجنليزي، واالجنليزي الوحيد 
ال����ذي اعتبر جمي����ال مبا يكفي 
لالنضمام الى القائمة كان حارس 
املرمى االجنليزي ديڤيد جيمس 

في املركز ال� 11.
وأقر مدير املوقع االلكتروني 
بأن املنتخ����ب االجنليزي لديه 
الزوج����ات والصديقات،  أجمل 
ولكنه أرجع ذلك الى احلسابات 
املصرفية لالعبني التي جتعلهم 

أكثر جاذبية.

أكد أن النظام التعليمي يغلق باب اإلمكانيات المتاحة أمامهم

خبير ألماني: المهاجرون يحاولون التميز في الرياضة
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