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الــبــــــوم
ـكـــــــــــأس
العــــالـــم

برازيليو اوروبا مرشحون خلطف تذكرة املجموعة الرابعة
نيقوسيا  -ميلك منتخباالبرتغال
واملـك ـس ـيـك ف ـ ــرص ـ ــة ق ـ ــوي ـ ــة حلج ـ ــز
بطاقتي اجملموعـة الرابعة الى الدور
الثـاني من مونديال املانيا  2006كون
نظيريهما االيراني واالنغولي يقالن
عـنهما شـأنا من الـنواحي التـاريخية
والفنية.
يق ــدم املنـتخـب البــرتغ ــالي كــرة قــدم
جميلة يعشقها الكثيرون وجنح عبر
ت ـ ــاريخـه يف تق ـ ــدمي مجـمـ ــوعـ ــة مـن
االسماء املـوهوبـة الى العـالم فاطلق
عـليـهم لـقب "بــرازيـليــو اوروبــا" ،لـكن
نـت ــائجـه يف نه ــائـي ــات كـ ــأس الع ــالـم
بقـيت متواضعة جدا واقتصرت على
ثالث مشاركات حتى االن.
تعــود املـشــاركــة االولــى لـلبــرتغــال يف
املونديال الـى عام  1966عندما حلت
ثالثـة بقيادة جنمها املفضل اوزيبيو،
ثـم خ ــرجـت مـن ال ــدور االول ع ــامـي
 1986و. 2002
ولكن طـريق الـبرتـغال الـى مونـديال
 2006كـان سهال نـسبيـا يف مجمـوعـة
ضـمــته ــا ال ـ ــى سل ــوف ــاكـيـ ــا وروسـيـ ــا
واسـتــونـيــا والتفـيــا ولـيـشـتـنـشـتــايـن
ول ــوك ـسـمـب ــورغ ،والف ــرص ــة مـت ــاح ــة
ام ـ ــامه ـ ــا ل ــتخـ ـطــي الـ ـ ــدور االول يف
النهـائيـات حيث وضعـتها القـرعة يف
اجملـم ــوع ــة ال ـ ــرابع ـ ــة مع املـكـ ـسـيـك
وايران وانغوال.
يق ــود املـنــتخـب الـبـ ــرتغـ ــالـي املـ ــدرب
الـب ــرازيلـي الق ــدي ــر ل ــويــس فـيلـيـبـي
سك ــوالري ال ــذي تلق ــى املهـم ــة بع ــد
اشه ــر قلــيل ــة مـن قـيـ ــادته مـنــتخـب
بالده ال ــى لقــبه اخلـ ــام ــس يف كـ ــأس
الع ـ ــالــم ،وكـ ـ ــاد االس ـتـحقـ ـ ــاق االول
ي ـ ــص ـ ـبـح نـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــزا يف كـ ـ ـ ـ ــأس االمم
االوروبـي ــة  2006يف الـبـ ــرتغـ ــال حـني
بلـغ اصحاب االرض املـباراة الـنهائـية
قبل ان يخـسروا امـام اليونـان صفر-
1.
ويعـتـم ــد سـكـ ــوالري علـ ــى عـ ــدد مـن
جنــوم اخلـب ــرة كلــويــس فـيغــو (انـتــر
مـيالن االيـط ــالـي) وبـي ــدرو ب ــاولـيـت ــا
(ب ــاريــس س ــان ج ــرم ــان الف ــرن ـسـي)
ونـونـو غـومـيش (بـنفيكـا البـرتغـالي)
وكوستينيا (دينامو موسكو الروسي)
واخـريـن من الـشبـاب الــذين فـرضـوا
انفــسهـم ايف االونــة االخـيــرة ومـنهـم
كــري ـسـتـيــانــو رونــالــدو (مــان ـش ـسـتــر

يونايـتد االنكليزي) وريكاردو كارفالو
(ت ــشل ـسـي) وم ــوتـيـنـي ــو (سـب ــورتـيـنغ
ل ـ ـشــب ـ ــون ـ ــة الــب ـ ــرتغ ـ ــالــي) وريـك ـ ــاردو
ك ـ ــاري ـ ـســم ـ ــا (ب ـ ــورت ـ ــو الــبـ ـ ــرتغ ـ ــالــي)
وبــوسـتـيغــا (ســان اتـي ــان الفــرن ـسـي)
وغيرهم.
وشـهدت التـشكيلـة البرتـغاليـة خروج
ق ــائ ــده ــا ل ــويــس فــيغ ــو لفـت ــرة اث ــر
اعتـزاله عقب نهـائي كـأس امم اوروبا
قـبل ان يعـود مـنتـصف العـام املــاضي
لاللتحـاق بـالتـصفيـات ،لكنه اكـد ان
مـشـاركـته مع املـنتـخب يف املـونـديـال
ستكـون االخيرة له خصـوصا انه بلغ
الثالثة والثالثني من العمر.
ويعيش املـنتخب البرتغـالي استقرارا
فـنـي ــا مـن ــذ فـت ــرة بقـيـ ــادة سك ــوالري
الـذي سيـحاول ان يـحقق معه نتـائج
افــضل مـن الـتـي حـققه ــا س ــابق ــا ،اذ
تـبدو هـذه االسمـاء قادرة علـى جتاوز
ال ــدور االول ب ــسه ــولـ ــة ،ولكــن احملك
االس ــاسـي له ــا ســيك ــون يف م ــواجه ــة
املنتخـبات الـعريـقة وسـيظهـر حينـها
مــدى النـضج الـذي وصلــوا اليه بعـد
الـتج ــارب الع ــديـ ــدة لهـم يف االع ــوام

املاضية.
وتــشكل كــأس العــالم حتـديـا خـاصـا
بــالـن ـسـبــة الــى فـيغــو ال ــذي يعـتـبــره
الـك ـثــي ـ ــر مــن الــب ـ ــرتغ ـ ــال ـيــني املـلهــم
للـمـنــتخــب ،فه ــو ف ــشل يف ت ــرجـم ــة
ق ــدراته ال ــى اجن ــازات فعلـي ــة لـبالده
خالف ــا مل ــا حــصل عـن ــدمـ ــا دافع عـن
ال ـ ــوان ب ـ ــرشل ـ ــون ـ ــة وري ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد
االسبـانيـني ،قبل ان يـنتقل االن الـى
انتـر مـيالن االيطـالي .ويهـم فيغـو
ان ميح ــو مـن ذاك ــرة الـب ـ ــرتغـ ــالـيـني
خـيبـة عـام  2002يف كـوريـا اجلنـوبيـة
واليابان حـني ودع املنتخب من الدور
االول بخ ــس ـ ــارتــني ام ـ ــام ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحـدة  3-2وكوريا اجلنـوبية صفر-
 1وفـوز على بولنـدا -4صفر لم ينفع
ك ـثــي ـ ـ ــرا ،الن ام ـ ـ ــاال ك ـبــي ـ ـ ــرة ك ـ ـ ــانــت
م ـ ــوض ـ ــوع ـ ـ ــة علـ ـ ــى ف ــيغـ ـ ــو ورف ـ ـ ــاقه
خصـوصا بعـد العروض القـوية التي
قدموها يف كأس امم اوروبااالخيرة.
وســيك ــون علـ ــى سك ــوالري ال ــذي لـم
تكن تـرتبـطه عالقـة طـيبــة مع فيغـو
يف ب ــداي ــة اش ــرافه عل ــى املـنـتخـب ان
ي ـ ـس ـت ـثــم ـ ــر خــبـ ـ ــرته ال ــطـ ـ ــويلـ ـ ــة مع

"ب ــرازيلـيـي اوروب ــا" كـم ــا فـعله ــا قـبل
اربـع ـ ـ ـ ــة اع ـ ـ ـ ــوام مـع ال ــب ـ ـ ـ ــرازيـل ــي ــني
احلقيقيني.
ابعد من الدور االول
تــت ـطـلع املـك ـ ـس ـيـك ال ـ ـ ــى ابعـ ـ ــد مــن
الـت ــأهل الــى الــدور االول خـصــوصــا
انه ـ ــا حتــمل مـعه ـ ــا ت ـ ــراكــم خــب ـ ــرات
خ ــولــته ــا املــش ــارك ــة يف ه ــذا احملـفل
العاملي  12مرة حتى االن.
واذا س ــارت االم ــور ب ـشـكل مـنــطقـي،
فـان منتخب املكـسيك سيخطـو نحو
الــدور الثــاني كــونه مــرشحــا النتـزاع
احـدى بـطــاقتـي اجملمـوعــة ،كمــا انه
فـعـل ذلــك يف ال ــن ـ ـ ـسـخـ ـ ـ ــات الـ ـثـالث
الــس ــابق ــة اع ــوام  1994يف ال ــوالي ــات
املـتح ــدة وخــس ــر ام ــام بـلغ ــاري ــا 3-1
بـركالت التـرجيح بعـد تعادلـهما 1-1
يف ال ـ ـ ـ ــوق ــت ــني االصـل ــي واالض ـ ـ ـ ــايف،
و 1998يف فـرنـسـا وخـسـر امـام املـانيـا
 ،2-1و 2002يف ك ـ ــوري ـ ــا اجلــنـ ـ ــوبــيـ ـ ــة
وخسـر امام الـواليات املتحـدة صفر-
.2
وافـضـل سجل للـمنـتخـب املكــسيـكي

يف نهــائيـات كـأس العــالم كـان بلـوغه
الدور ربع النهائي مرتني على ارضه،
عــام  1970حني خـسـر امـام ايـطــاليـا
 ،4-1و 1986ق ـبـل ان يـخ ـ ــس ـ ـ ــر ام ـ ـ ــام
املانيا بركالت الترجيح 4.-1
امــا املشـاركـات االخـرى فكـانت اعـوام
 30و 50و 54و 58و 62و 66و1978
وخرج فيها من الدور االول.
لـم ي ـسـبق للـمك ـسـيك ان الـتقـت مع
بـالبـرتغـال او انغـوال ،فـيمـا تــواجهت
مـع اي ـ ـ ــران م ـ ـ ــرة واح ـ ـ ــدة قـ ـبـل س ــت
سنوات وفازت عليها 1.-2
يعيـش املـنتـخب املكــسيكـي استقـرارا
فـنـي ــا ب ــاش ــراف امل ــدرب االرجـنـتـيـنـي
ريــك ـ ـ ــاردو الف ـ ـ ــول ــب ــي احـ ـ ـ ــد الع ــب ــي
مـنــتخــب بالده يف مـ ــونـ ــديـ ــال 1978
وال ــذي ب ـ ــدأ مهـمــته م ــدي ــرا فـنـيـ ــا
للــمك ـســيك ع ــام  2002وخـ ــاض معه
اكثـر من حدث كبير كبـطولة القارات
والك ــأس ال ــذهـبـي ــة وك ــوب ــا امـي ــرك ــا
والـتــصفـي ــات الق ــاري ــة امل ــؤهل ــة ال ــى
مونديال املانيا.
لم يكـن طريق الفـولبي مع املـنتخب
املـكسـيكي مفـروشـا بـالـورود بل كـانت

سكوالري يودع الربتغال بعد ختام املونديال
نيقوسيا  -سيتخلى املنتخب البرتغالي
لك ــرة القــدم عـن م ــدربه الـب ــرازيلـي لــويــز
فـيلـيـبــي سكـ ــوالري بعـ ــد نه ــائـي ــات ك ــأس
العــالـم املقــررة يف املــانـيــا مـن  9حــزيــران
احل ــالي الــى  9متــوز املـقبـل كيـفمــا ك ــانت
الـنـتـ ــائـج يف العـ ــرس العـ ــاملـي وذلـك بعـ ــد
تع ـ ــاون دام نحـ ــو  4اع ـ ــوام غلـبــت علــيهـ ــا
فترات جناح أكثر من التعثر.
وقــال رئـيــس االحتــاد الـب ــرتغــالـي يف هــذا
ال ـ ـص ـ ـ ــدد "اذا ك ـ ـ ــان ــت نـ ـت ـ ـ ــائـج املـ ـنـ ـتـخ ــب
الـب ــرتغ ــالـي مخـيـب ــة يف امل ــانـي ــا ف ــانه مـن
الطبـيعي ان يترك سكـوالري منصبه ،ويف
حــال حتـقيـق نتــائـج جيــدة فـسـيك ــون من
املسـتحيل االحتفـاظ به على راس االدارة
الفنية للمنتخب".
وك ــان اســم سك ــوالري ( 57ع ــام ــا) ،ال ــذي
يـنــتهــي عق ـ ــده مع االحتـ ــاد الـب ـ ــرتغـ ــالـي
مبــاشــرة بعــد انـتهــاء املــونــديــال ،تــردد يف
االونـة االخيـرة خلالفـة الـسـويـدي غـوران
زفــن اريك ـس ــون عل ــى راس االدارة الفـنـي ــة
لل ـم ـنــتخــب االنــكل ـي ـ ــزي ب ـي ـ ــد ان امل ـ ــدرب
البـرازيلـي رفض العـرض مـوضحـا انه لن
يـدرس اي عــروض قبل آب املـقبل وهـو مـا
دفع االنكليـز الى تعـيني ستيف مـاكالرين
خلفا الريكسون بعد املونديال.
وق ـ ـ ــال سـك ـ ـ ــوالري يف ت ـ ـص ـ ـ ــريـح الذاع ـ ـ ــة
"ف ــيل ـي ـبـ ـ ــاو" ال ـب ـ ـ ــرازيل ـيـ ـ ــة "لــن أفـكـ ـ ــر يف
مـ ـســتقــبلــي اال بع ـ ــد  31مت ـ ــوز املقــبل ،ال

أعـرف مـا ســأفعله بعـد مـونـديـال املــانيـا"،
دون ان يـخـفــي رغ ـب ـتـه يف ت ـ ـ ــدريــب اح ـ ـ ــد
االندية.
وايـن مــا ذهـب سك ــوالري بعــد املــونــديــال
فـانه سـيتــرك منـتخبـا شـابــا عكـس الـذي

تـسلّـمه يف كــانــون الثــانـي  2003اي بعــد 6
اشهـ ــر مـن قـيـ ــادته الـبـ ــرازيل الـ ــى احـ ــراز
اللقب العـاملي للمرة اخلامسة يف تاريخها
يف ك ـ ـ ـ ـ ــوري ــا اجلن ــوبي ــة واليــابــان معــا عــام
. 2002
ولـم يتـردد سكـوالري ،الـذي قـاد البـرتغـال
الــى املبــاراة النهــائيـة لـبطـولـة امم اوروبـا
عـ ـ ــام  ،2004يف اتخ ـ ــاذ ق ـ ــرارات ح ـ ــاس ـم ـ ــة
واجهــت ان ــتقـ ـ ــادات ك ـب ـيـ ـ ــرة مــن وس ـ ـ ــائل
االعالم احمللـي ــة بـي ــد انه لــم يكـت ــرث له ــا
وه ـ ـ ــو املعـ ـ ــروف بـ ـ ــشخـ ـص ـي ـتـه القـ ـ ــويـ ـ ــة،
ف ـ ــاحــتفــظ بــبعــض الــنج ـ ــوم مـن اجلــيل
الــذهبـي للكــرة البــرتغــاليــة علــى مقـاعـد
االحـتـيـ ــاط ابـ ــرزهـم العـب وســط مــيالن
االيطـالي روي كوستا ومهاجم انتر ميالن
االيـط ــالـي ل ــويــس فـيغ ــو ،واعـتـم ــد عل ــى
الع ـبــني ش ـب ـ ـ ــاب ت ـنـق ـ ـصـهــم اخل ـب ـ ـ ــرة يف
مق ــدمــتهـم جنـم م ــان ـش ـسـت ــر ي ــون ــايـت ــد
االنكليزي كريستيانو رونالدو.
كـم ــا رف ــض سك ــوالري اسـت ــدع ــاء ح ــارس
مــرمــى بــورتــو اخملـضــرم فـيتــور بــايــا الــى
ب ـطـ ــولـ ــة امم اوروبـ ــا الـتـي اسـت ـضـ ــافــتهـ ــا
الـب ــرتغ ــال فك ــانـت ال ـش ــرارة الـتــي اشعلـت
فـتـيـل العـ ــداء بـيــنه وبـني االعـالم وبعــض
امل ـســؤولـني خـصــوصــا وانه جتــاهل ايـضــا
املهاجم جواو بينتو.
ودافـع سك ــوالري عـن ق ــراره قـ ــائال "اتخ ــذ
ق ـ ــراراتــي واق ـ ــوم ب ـ ــاخ ـت ـي ـ ــاراتــي وال أه ـتــم

بانتقادات االخرين".
ولم يـسلـم سكــوالري ايـضــا من انـتقــادات
الالعـبـني وحت ــدي ــدا الـنجـم فـيغـ ــو وذلك
ع ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا قـ ـ ــام االول بـ ـضــم العــب وس ــط
بــرشلـونــة البــرازيلـي اجلنــسيــة ديكـو الـى
صـفـ ـ ـ ــوف املـ ـنـ ـتـخ ــب يف آذار ،2003واوضـح
فيغــو وقتهـا بــان "النـشيـد الــوطنـي ميكن
حفـظـه لكـن مـن امل ـسـتحـيل الــشع ــور به"،
بـيـ ــد ان سـك ـ ــوالري رد علــيه ق ـ ــائال "هـ ــذا
مـنتخـب البـرتغـال وليـس منـتخب لـويـس
فيغو".
وجنح سكـوالري يف مهمـته يف بطـولـة امم
اوروبـا وقاد الـبرتغـال الى املـباراة الـنهائـية
قبل ان تخـسـر امـام اليـونـان ،وبــرغم ذلك
تلقـى املدرب الـبرازيلي اشـادات كونه حقق
لل ـب ـ ـ ــرتغـ ـ ــال افـ ــضل ن ـت ــيجـ ـ ــة يف ت ـ ـ ــاريخ
مشاركاتها يف املسابقات الكبرى.
وواصل سـكـ ــوالري ت ـ ــألقـه مع الـب ـ ــرتغـ ــال
وقادهـا بسـهولـة كبـيرة الـى نهـائيـات كأس
العــالـم بعــدمــا تـص ــدرت مجـمــوعـتهــا يف
التصفيات دون اي خسارة.
وقال سكوالري "انـا سعيد بالـطريقة التي
نلعب بها منذ عامني".
وتعقـد اجلمـاهيـر البـرتغالـية امـاال كبـيرة
على سكـوالري يف املونديـال ليكرر االجناز
الـ ـ ــذي حـققـه مع م ـن ــتخ ــب بالده ق ــبل 4
اع ــوام وقي ــادة البــرتغــال عل ــى قمــة الكــرة
العاملية.

االنــتق ــادات رفــيق ــة دائـمـ ــة له مـنـ ــذ
بــدايــة عـملـه حتــى انـه اعتــاد علـيهــا
وابق ـ ــى عل ـ ــى ت ـ ــركــيـ ـ ــزه عـ ـ ــالــيـ ـ ــا يف
الـتصفيـات االخيـرة ،ولقي دعمـا من
االحتـاد املكـسيكـي للعبـة الـذي جـدد
ال ـثـق ـ ـ ـ ــة بـه لـق ــي ـ ـ ـ ــادة امل ــنـ ـتـخ ــب يف
امل ـ ــون ـ ــدي ـ ــال .ودفعــت ه ـ ــذه الــثق ـ ــة
بــاملــدرب ال ــى متــابع ــة تنـفيــذ افكــاره
الـتكـتيـكيــة واخـتبــار الـعنــاصــر الـتي
ي ــراه ــا مـن ــاسـب ــة اكـث ــر مـن غـي ــره ــا
لـتـمـثــيل املـنــتخـب يف اكـب ـ ــر محـفل
عـاملي لـكرة القـدم ،الى درجـة انه كان
اول املدربني الـذين اعلنـوا التشكـيلة
ال ـتــي س ــيخ ـ ــوض عــبـ ـ ــرهـ ـ ــا غــمـ ـ ــار
الــنه ــائـي ــات ،وه ــو خـي ــر دلـيـل عل ــى
االســتق ـ ــرار الفـنـي ل ـ ــديه وقـنـ ــاعــته
بـق ـ ـ ـ ـ ــدرات الـالع ـ ــب ـ ــني الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ـ ــن مت
اختيارهم.
وم ــن اب ـ ـ ــرز اسـلـحـ ـ ـ ــة الفـ ـ ـ ــول ــب ــي يف
النهائيات مهـاجم بولتون االنكليزي
خــاردي بــورغيـتي ( 32عــامــا) هــداف
التـصفيـات بـرصيـد  41هـدفـا ،ويبلغ
رصـيده حـتى االن  37هـدفا دولـيا يف
 71مبـاراة ،فـضال عن املهـاجم االخـر
فــرانــشيــسكــا فــونـسـيكــا ( 62عــامــا)
العب كــروز ازول احمللي الــذي سجل
عشرة اهداف ايضا يف التصفيات.
وتضم التشكيلة املكسيكية "العجوز"
كالوديو سـواريز البـالغ من العمر 73
عـامـا والــذي يحتل املـركـز الثـاني يف
سـجل ح ــامل ال ــرقــم العـ ــاملــي لعـ ــدد
املـب ــاري ــات الـ ــوديـ ــة حـيــث يحــمل يف
جعبته  176مبـاراة مع منتخب بالده
حــت ـ ـ ــى االن ،عـلــم ـ ـ ــا ب ـ ـ ــأن احل ـ ـ ــارس
ال ــسع ــودي محـم ــد ال ــدعـيـع يحـمل
الرقم العاملي برصيد  181مباراة.
ويعــول الفــولـبي ايـضــا علــى العـبني
مجنـسـني همـا املهـاجـم االرجنـتيـني
االصل غـييـرمـو فـرانكـو احملتـرف يف
فيــاري ــال االسبــانـي ،والعب الــوسـط
البـرازيلـي االصل انطـونيـو نيـلسـون،
وامل ــدافـع الف ــذ رافـ ــايل م ــاركـي ــز (27
عـامـا) الـذي فـاز مع بـرشلـونــة بلقب
بطل الدوري االسباني.
يــذك ــر ان املك ـسـيك قــدمـت الــى كــرة
القــدم اسمـاء المعـة ابـرزهـا مهــاجم
ريـال مدريـد الشهيـر هوغـو سانـشيز،
وخـورخي كـامبـوس وكالوديو سـواريز
ولويس هرنانديز وغيرهم.

مل يكشف عن اوراقه الكاملة

باكيتا:االدوار املتقدمة موقعنا يف املانيا
الرياض  -اكد البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب املنتخب السعودي لكرة
القـدم امس االول اجلـمعة ان الهـدف ليس املـشاركـة يف مونـديال  2006من 9
حزيران الى  9متوز يف املانيا وامنا املنافسة وبلوغ ادوار متقدمة.
وقــال بــاكـيتــا يف مــؤمتــر صحــايف ان "االخـضــر" جــاهــز متــامــا خلــوض غمــار
املونديال و"هدفنا ليس املشاركة ولكن املنافسة وبلوغ أدوار متقدمة ،واخترت
اللعب وديــا مع منـتخبـات قـويـة لـكي يعلـم الالعبـون ان لــديهم القـدرة علـى
تقدمي مستوى جيـد وهذا ما حدث بالفعل" .واضاف "لقـد قدموا مستويات
مـتـمـيــزة يف املـبــاريــات الــوديــة امــام ت ـشـيكـي ــا (صفــر )2-وتــركـي ــا (صفــر)1-
واستـطيع القـول حـاليـا ان املنـتخب الـسعـودي جـاهـز للـمشـاركـة يف نهـائيـات
ك ــأس الع ــالـم" .وأش ــار ال ــى ان الكـثـي ــر مـن الالعـبـني "جت ــرع ــوا امل ــرارة مـن
املشـاركـة عـام  2002ومـا حـدث درس لن يـنسـاه الالعبـون وسيكـون حـافـزا لهم
لتقـدمي األفـضل يف هـذا املـونـديــال ،واستفـاد الـذيـن لم يـشـاركـوا ممـا حـدث
لــزمالئـهم" .ولـفت املــدرب البــرازيـلي إلــى انه يـشعــر بنــوع من الـضغـط مع
مـرور الـوقـت واقتـراب صـافــرة البـدايــة للمـونـديـال ،وقــال "من الـطبـيعي ان
أشعر بـالضغط لكن ينتـابني شعور آخر بـعيد عن الضغط وهـو أنني متحفز
للمـونديـال وانتـظر بفـارغ الصبـر انطالقـه" .وأضاف انه واثق مـن الالعبني
"لـذا اختـرت الطـريق األصعب لالعـداد ولعبـنا مـباريـات قويـة ونعلم ان ذلك
سيعرضنا للضغط االعالمـي واجلماهيري ولكني سعيد مبا قدمه الالعبون
يف تلـك املبـاريـات الـوديـة" .وقـال ان لـديه أوراقـا عـدة لـم يكـشـف عنهـا" :اي
مـدرب يف العالـم ال بد ان تكـون لديه أوراق رابحـة احتفظ بهـا لنفـسي حلني
انطالق املونديال".
وتابـع "استفدنـا الكثيـر من املعسـكرات ومت التـركيز علـى رفع املعدل اللـياقي
لالعـبـني والفـنـي أيـض ــا ،ومـنحـت الف ــرصـ ــة للجـمـيع لـيق ــدم ــوا م ــا ل ــديهـم
وأس ــتـ ــطـ ـيـع الـقـ ـ ـ ــول
حـاليـا إنهم علـى أمت
اجلاهزية".
ورفـ ـ ــض بـ ـ ـ ـ ــاكـ ــيـ ــتـ ـ ـ ـ ــا
تـ ـ ـ ــرشـ ـيـح م ــنـ ـتـخ ــب
بعـيـنـه للفـ ــوز بك ــأس
الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ــم وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال:
"املـنـتخـب املك ـسـيكـي
س ـيـك ـ ـ ــون مفـ ـ ــاجـ ـ ــأة
املـ ــونـ ــديـ ــال وهـنـ ــاك
م ــنـ ـتـخ ــب ـ ـ ـ ــات ع ـ ـ ـ ــدة
م ـ ـ ـ ــرشـح ـ ـ ـ ــة لـلـف ـ ـ ـ ــوز
بـالكأس كاملـانيا التي
بـ ــال ـطــبع ســتحــظـ ــى
بالـدعم اجلـماهـيري
الــك ــب ــيـ ـ ـ ـ ــر واي ـ ــضـ ـ ـ ـ ــا
ايطاليا والبرازيل".
وع ــن الالعــب الـ ـ ــذي
س ـ ـ ــيـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون جن ـ ـ ــم
املونديال ،ختم قائال
أن الع ـبــي م ـن ـتـخــب
البـرازيل كلهم جنوم،
وارشـح م ــن خ ـ ـ ــارجـه
"االمل ـ ـ ــانــي م ـيـك ـ ـ ــايـل
بـاالك الذي يعـد من
الــنجـ ــوم املـتـمـيـ ــزيـن
الـى جـانب الـتشـيكي
بـ ـ ـ ـ ــافـل نـ ـ ـ ـ ــدف ــيـ ـ ـ ـ ــد".

اخالء املركز الصحفي يف برلني بعد اكتشاف قنبلة!
برلني -الحظ مراسل وكالة فرانس برس ان املركز
الـصحـايف يف مـلعب بـرلـني االوملبـي حيـث ستقــام املبـاراة
النهـائيـة ملـونـديـال  2006يف كـرة القـدم الـذي تـستـضيفه
املـانيـا من  9حـزيـران الـى  9متـوز  ،قـد اخلـي امس االول
اجلـمع ــة بعــد اكـت ـشــاف مـتفجــرة ق ــد تكــون قـنـبلــة مـن
احلرب العاملية الثانية.
وطلب مـن الصحـافـيني املتـواجـدين يف املـركـز الـواقع يف
سـاحــة خلف املـلعب االوملـبي مغــادرة املكـان بـسـبب انـذار
بـوجـود قنبلـة .واعلـن القسـم الصحـايف التـابع لالحتـاد

الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد قليل انه على االرجح مت
العثور على "متفجرة قدمية" ،وهو امر معتاد اذ يتم من
وقت الخر اكتشـاف قنابل من احلـرب العاملية الـثانية يف
ب ــرلـني وح ــوله ــا الن الع ــاصـم ــة االمل ــانـي ــة ك ــانـت ه ــدف ــا
للقصف املكثف من قبل طيران احللفاء.
وقــال مـتحــدث بــاسـم الفـيفــا "لـيــس هـنــاك اي خـطــر"،
موضحا ان االخالء استمر ملدة  45دقيقة فقط.
وك ـ ــان امل ـ ــرك ـ ــز ال ــصح ـ ــايف يف ب ـ ــرلــني فــتح ابـ ـ ــوابه ام ـ ــام
الصحافيني مع ان االعمال فيه لم تنته بعد.

أملانيا ال تنام وجاهزة إلهبار العامل
يـ ـســتعـ ــد األمل ـ ــان البه ـ ــار العـ ــالـم
خالل املـ ــونـ ــدي ـ ــال القـ ــادم لـي ــس
فقــط عل ــى الــصعـي ــد الك ــروي أو
املالعـب ولكـن ايضـاً علــى صعيـد
الــسيــاحــة بع ــد أن جتمـلت املــدن
األملــانـيــة وارتــدت أجـمل ثـي ــابهــا
البهـار املاليني الذين مـن املنتظر
ان يـتوافـدوا عليهـا خالل بطـولة
كــأس العــالم الن األملــان يــريــدون
ان يتيحـوا مع متعـة الكرة جـولة
س ـي ـ ــاح ـيـ ـ ــة رائعـ ـ ــة وخالب ـ ــة بــني
املالعـب الـتـي تـثـ ــار يف انحـ ــائهـ ــا
ولـعل ه ــذا م ــا ميــنح امل ــون ــدي ــال
القـادم قـيمـة خـاصـة واسـثنــائيـة
ب ــني العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن ال ـبـ ـطـ ـ ــوالت

السابقة.
وحتـتـ ــاج ب ـطـ ــولـ ــة ك ـ ــأس العـ ــالـم
القـادمـة بـالـنظـر إلـى هـذا الـوجه
إل ـ ـ ــى مـ ـ ـشـجـع مــن ن ـ ـ ــوع خ ـ ـ ــاص
يـنتمي للعبة احللوة وأيضاً عشق
الطبيعة.
واملالعــب األملـ ـ ــان ـيـ ـ ــة تـ ـ ــوجـ ـ ــد يف
فـ ــرانـكفـ ــورت أو مـ ــديـنـ ــة املاليـني
حـيث مـلعب كــوميـرسـنبـك ارينـا،
ويف ش ــت ـ ـ ــوتـغ ـ ـ ــارت حـ ـي ــث مـلـع ــب
غمــوتلـييـب داميلــرشتــاديــوم ،ويف
الي ــن ـ ـ ـ ــزيـغ (اس ــت ـ ـ ـ ــاد سـ ـن ــت ـ ـ ـ ــرال
شـتـ ــاديـ ــوم) وكـ ــولـن (اسـتـ ــاد ريـن
انـي ــرج ــى شـت ــادي ــون) وه ــامـب ــورغ
(استاد اول ارينـا) وكلها مدن ذات

قـيمة تـاريخيـة ،ويف قريـة املاليني
مـيــونـيخ يــوجــد اسـتــاد الـيــانــس
ارينــا بيـنمـا يـوجـد يف دور متـونـد
استــاد سـغنــال ايــدونــا بــاركــا ،ويف
هـانـوفــر استــاد (آي.يف.دي.ارينـا)
ويف غـل ــيـ ـ ـ ـسـ ـن ـك ــي ـ ـ ـ ــرش اس ــت ـ ـ ـ ــاد
(فـيلـيـتـن ــز) ويف ك ــايـ ــزرسالوت ــرن
يـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــد اسـ ــتـ ـ ـ ـ ــاد فـ ـ ـ ـ ــريـ ــتـ ـ ـ ــس
فــالتــرشتـاديــوم وآخيـرا يف بــرلني
يوجد امللعب االوملبي.
أملانيا تتحول يف الليل إلى قطعة
مـن الـنـ ــور ومـ ــديـنـ ــة ال تـنـ ــام ويف
الـصبـاح إلـى كـرنفـال مـونـديــالي
الشك ســيكـ ــون له ت ــأثـيـ ــره عل ــى
زوار املدينة يف املونديال.

