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الــبــــــوم
ـكـــــــــــأس
العــــالـــم

زيدان :نحاول جتنب عيوبنا يف مونديال 2002
باريس-

صــرح الـنجـم الفــرن ـسـي الكـبـيــر
زين الــدين زيـدان أن يـشعـر بــأنه
أصـبح قــادراً علــى اللـعب ملــدة 90
دق ــيقـ ـ ــة ألنه أخـ ـ ــذ كف ـ ــاي ــته مــن
الـراحــة واستفــاد جيـداً مـن فتـرة
اإلع ــداد األول ــى الـتـي أم ـض ــاه ــا
املـنـتخـب ال ــوطـنـي الف ــرن ـسـي يف
تـيـنـي حـيــث تقـ ــدم كـثـيـ ــراً علـ ــى
مـستـوى الليـاقـة البـدنيـةوأضـاف
يف حـ ــوار مـع صحــيفـ ــة اإليـكـيـب
الفـ ــرنـ ـسـيـ ــة قـ ــائـال :أشعـ ــر بـ ــأن
رغـبتي قـد تضـاعفـت عشـر مـرات
يف الـ ــذهـ ــاب إلـ ــى أبعـ ــد مـ ــدى يف
املـونديال خاصة أنـها آخر بطولة
أش ـ ــارك فــيه ـ ــا ورداً عل ـ ــى س ـ ــؤال
حــول مــا اذا كــان وج ــوده ال غنــى
عـنه لـنجــاح مـنـتخـب فــرن ـســا يف
حتقــيق نـت ـ ــائج جـيـ ــدة يف كـ ــأس
الـعـ ـ ـ ــال ــم ،قـ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ــدان :لـ ـيـ ـ ــس
بـالضرورة أن أكـون موجوداً يف كل
املـباريـات ولكـن هذا ال ميـنع أنني
أريد أن أكون الئقاً متاماً وعندما
سألته الصحيفـة عن شعوره وهو
كـ ـ ـ ــاب ــنت املـ ـنـ ـتـخ ــب الـفـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـس ــي
والسـيمــا أنهــا املــرة األولــى الـتي
سـيحـمل فـيهـا شــارة الكـابـنت من
بــدايــة بـطــولــة ،قــال :ال يــسعـنـي
سـ ــوى الـ ــرد بـكلـمـ ــة واحـ ــدة هـي:
مـ ـسـ ــؤولـيـ ــة وأنـ ــا العـب كـ ـسـ ــائـ ــر
الالعـبني وتـتفـق رغبـتنــا جمـيع ـاً
يف حتقيق اجنـاز جـديـد لفــرنسـا
وأعتقـد أننـا مبقـدورنـا أن نحقق
شيئاً رائعاً وعمالقاً
وعـمـ ــا اذا ك ـ ــان الف ـ ــريق احلـ ــالـي
لفـرنـسـا أقـوى مـن منـتخب كـأس
األمم األوروبـي ــة  2004أم ال ،ق ــال
زيزو الـذي أكمل مـباراته الـدولية
رقم مائة مببـاراة املكسيك الودية
األخيــرة والـتي فــاز بهــا مـنتـخب
ف ـ ــرنـ ـس ـ ــا /1صف ـ ــر'' :م ـنــتخــب
 2004ك ـ ــان ج ـي ـ ــداً ولـك ـن ـن ـ ــا ك ـ ــان
ينقـصنــا وقتهــا الليـاقــة البــدنيـة
ونفس الـشيء يف مـونـديـال 2002
فــنحــن نع ــرف جـي ــداً أخ ـط ــاءن ــا
آنذاك ونحـن اليوم نحاول جتنب
هـذه الـعيـوب واألخـطـاء وأضـاف

زيـ ــدان ق ـ ــائالً :إنـنـ ــا نـ ــرك ـ ــز علـ ــى
مباراتنـا األولى يف املونـديال أمام
مـ ـنـ ـتـخ ــب سـ ـ ـ ــويـ ـ ــسـ ـ ـ ــرا يـ ـ ـ ــوم 13
حــزي ــران ،وال نفكــر ح ــالي ـاً يف أن
نكـون مـوجــودين يف بــرلني يـوم 9
متوز (يـوم املبـاراة النـهائـية) وعن

عالقـته بــالــواف ــدين اجلــدد علــى
منتخب فرنـسا ،قال زيدان :لست
من هـواة كثـرة الكالم ولهـذا فقـد
اس ــتق ــبل ــت الالع ـبــني اجلـ ـ ــدد يف
امل ـن ــتخــب بــكلــم ـ ـ ــات بـ ـ ـس ـي ــط ـ ـ ــة
وح ـ ـ ــرصــت عـل ـ ـ ــى أن أوضـح لـهــم

أهـمـي ـ ــة وض ـ ــرورة أن يـك ـ ــون ـ ــوا يف
خ ــدمـ ــة الف ــريـق وأن يفـعل ــوا م ــا
يجيـدون صنعه جاء يف استطالع
للــرأي أج ــرته صحـيفــة االيكـيب
الفـرنسـية أن غـالبيـة الفرنـسيني
يـ ـ ــرون أن م ـن ــتخ ــبهــم الـ ـ ــوط ـنــي

زيكو هياجم احلكام ملجاملتهم االملان
طوكيو-
ان ــتقـ ـ ــد زيـكـ ـ ــو املـ ـ ــدي ـ ـ ــر الف ـنــي
للمـنتخب الـيابـاني لـكرة الـقدم
انـ ـت ــه ـ ـ ـ ــاج املـ ـنـ ـتـخ ــب االملـ ـ ـ ـ ــان ــي
تكتيـكات غـير نـزيهـة وذلك بـعد
املبـاراة الوديـة التي تعـادل فيـها
الف ـ ـ ــريقـ ـ ــان  2/2وال ـتــي تـ ـ ــأتــي
ضمـن استعــداداتهمــا النهــائيـة
خلـ ـ ـ ــوض كـ ـ ـ ــأس الـعـ ـ ـ ــال ــم 2006
بأملانيا.
وكـ ــان املـنــتخـب الـيـ ــابـ ــانـي قـ ــد
ت ـسـبـب يف ص ــدمـ ــة للجـم ــاهـي ــر
االمل ـ ــان ـي ـ ــة خالل امل ـب ـ ــاراة ح ـيــث
تق ــدم به ــدفـني قـبل أن يـتع ــادل
املـ ـنـ ـتـخ ــب االملـ ـ ـ ــان ــي بـهـ ـ ـ ــدف ــني
متأخرين يف الشوط الثاني.
ونقلت صحيفة «أو جلوبو« عن
زيك ــو ق ــولـه «إن أحج ــام العـبـي
املنتخب االملـاني تعد مـشكلة يف
املـواقف العـاديــة النهم يـدفعـون
أي شخص بعيـدا عن طـريقهم.
وال يقابلون بـإنذارات من جانب
احلكام«.

قيرص الكرة االملانية باالك..

س ـي ــبلـغ علـ ـ ــى األقل ال ـ ــدور ق ــبل
النهائي يف املـونديال وأنه سيكون
أحـ ـ ــد أطـ ـ ــراف امل ـ ـ ــربع الـ ـ ــذه ـبــي
وأبـدى الفرنسـيون ثقتهم الـتامة
يف املـنــتخـب رغــم الفـ ــشل الـ ــذي
حلق بهــذا املـنتـخب ع ــامي 2002
و 2004وق ـ ـ ــال  51يف امل ـ ـ ــائ ـ ـ ــة مــن
الـ ـ ـ ــذي ــن اسـ ـتُ ـ ـطـلـع ــت آراؤه ــم أن
منتخـب فرنـسا سـيصل إلـى هذه
املـرحلــة من الـبطـولـة علـى أدنـى
تقدير
وسـر تفـاؤل الفـرنـسـيني حـسـبمـا
جـاء يف االستطالع هـو ثقتهم يف
دمي ــون دومـيـنــيك امل ــدي ــر الفـنـي
للـمنتخب حـيث يرى  68يف املـائة
من الـذيـن استـطلعـت آراؤهم أنه
رجل امل ـ ــوقف الـ ــراهــن وأنه قـ ــادر
على الوصول بـاملنتخب إلى أبعد
م ـ ــدى ممـكـن ال ـط ـ ــريف أن ه ـ ــذا
ال ــرأي يــتفق إل ــى ح ــد كـبـي ــر مع
االستـطالع الـذي كـان قـد أجـري
يف يونيـو  1997،أي قبل مونـديال
فــرنـس ــا  1998عنــدمــا كــان  71يف
املـ ــائـ ــة يــثقـ ــون يف اميــيه جـ ــاكــيه
املــدي ــر الفـنـي للـمـنـتخـب آنــذاك
االسـتــطالع أشـ ــار اي ـض ـ ـاً إلـ ــى أن
تالحـم اجملـم ــوع ــة واجل ــو ال ــذي
يعـيــشه املـنـتخـب هـمــا الــورقـتــان
الـرابحتـان األوليـان ،بـينمـا تـأتي
خبرة الـالعبني يف املرتبـة الرابعة
وأوضــح االس ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـطــالع أن  15يف
امل ــائ ــة مـن الف ــرن ـسـيـني ي ــرون أن
مـنـتخـب بالدهـم سـيفـ ــوز بك ــأس
العـالم ويـرفع الكـأس يـوم  9متـوز
القــادم وهي أيـض ـاً نفــس نتـيجــة
االستـطالع الــذي أجــري يــوم 18
حزيران  1997،وهذا يعني أن رأي
الفـرنسـيني منـذ تـسع سنـوات لم
يــتغـيـ ــر ويـ ــرى  70يف املـ ــائـ ــة مـن
الـ ـ ـ ــذي ــن اسـ ـت ـ ـطـلـع ــت آراؤه ــم أن
مجمـوعـة الـ  23العبـاً اخملتـارين
هــذه املــرة أفـضـل وأكثــر تـسلـيح ـاً
من منتخب 2002
وج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن االسـتــطالع
شـ ـمـل عـ ـي ــن ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ــوامـه ـ ـ ـ ــا 1003
أشخــاص تـبــدأ أعـمــارهـم مـن 15
سنة فـأكثر ومت تـقسيمـهم حسب
ال ـ ـس ــن واجل ـنـ ــس والـ ـ ــوظ ــيفـ ـ ــة.

االكــثـــر اغــــراء للـنــســـــــــاء!

برلني-

تعـرض بــاالك لالنـتقـاد بـسـبب عــدم قيــامه بـدور
القـائــد كمـا يـجب خــارج امللعـب ،لكـنه لـم يجلـس
صــامتـا ورد علـى هــذه االنتقـادات قـائال :هـذا هـو
اسلــوبي ..أنـا لـست سـتيفــان ايفنـبيـرغ اجلـديـد..
أملك شخصية مختلفة وأنا ملتزم بها.
ويعـ ــد بـ ــاالك واحـ ــدا مـن أكـثـ ــر الالعـبـني األملـ ــان
حـص ــوال عل ــى اجل ــوائ ــز الــشخـصـي ــة ،حـيـث ن ــال
جــائــزة أفـضـل العب يف أمل ــانيــا ثالث مــرات أعــوام
 2002و 2001و ،2005وهــو اجنــاز لـم يحـققه ســوى
أويف زيلـر وسـيب مـايـر ،امـا فـرانـز بـيكـنبــاور فقـد
حمل اجلـائـزة اربع مـرات ،ويعـتبـر خلـيفته "بـاال"
مـرشحـا كـبيــرا لتـحطـيم هـذا الـرقـم ،كمـا اخـتيـر
بــاالك يف مــوسـم  2002/2001أفـضل العـب وسـط
يف اوروبا.
ويف ع ـ ـ ــام  2004حل بـ ـ ــاالك يف املـ ـ ــركـ ـ ــز الــثـ ـ ــامــن
وال ـسـبعـني يف اسـتفـت ــاء اج ــراه االحت ــاد االوروبـي

لكــرة القــدم الخـتيــار افـضـل  250العب ـاً يف تــاريخ
الكرة االوروبيـة ،وشارك يف االستفتـاء جنوم الكرة
مـن مختلف انحـاء العـالم ،وتقـدم النجم االملـاني
يف التـرتـيب علــى العـديـد مـن األسمــاء االوروبيـة
الـبـ ــارزة مــثل مـ ــواطــنه كـ ــارل هـ ــايـنـ ــز رومـيـنـيـغه
واالسب ــاني خــوانـيتــو واالجنـليــزي غــاري لـينـيكــر
والتـشيكي بـافل ندفـيد وااليـطالـي أليسـاندرو دل
بييرو.
وباالك رجل واثق وهـادئ يحب قـضاء وقـت فراغه
مـع املقـ ــربـني الـيـه ،يهـتـم بـ ــالـنـ ــواحـي ال ــصحـيـ ــة
للــريــاضي ،والــى جــانب كــرة القــدم يهــوى النـجم
األملــاني ممـارسـة لـعب الغــولف ،ويعـشق الـسيـنمـا
ويعـ ـ ــد م ــن مح ـب ــي ثالثــي ـ ـ ــة "الع ـ ـ ــراب" ويع ـتــبـ ـ ــر
الكــوميــدي االميــركي بـن ستـيلـر ممـثله املفـضل،
ويحـظــى بــاالك بــاعج ــاب اجلنــس اللـطـيف وقــد
صنفـته مجلـة أملــانيـة نـســائيـة بــأنه األكثـر إغـراء
للنساء بني العبي كرة القدم االملان.

التلفزيونات العربية مل حتصل
عىل حق بث مباريات كأس العامل
اجلزائر-

ق ــال امل ــديـ ــر العـ ــام للـتـلف ــزي ــون
احلك ــومـي اجل ــزائ ــري حـم ــراوي
حـبـيـب شــوقـي ان الـتلفــزيــونــات
العـربيـة لن تـنقل مبـاريـات كـأس
العالم لكـرة القدم املقبلـة لفشل
مفـ ــاوض ـ ــاته ـ ــا مع شـبـكـ ــة راديـ ــو
وتـلف ــزيـ ــون العـ ــرب (ايه .ار .تـي)
التي اشـترت حقـوق بث املبـاريات
يف املـغ ـ ـ ــرب الـع ـ ـ ــرب ــي والـ ـ ــش ـ ـ ــرق
االوسط.
واض ــاف امل ـس ــؤول اجل ــزائ ــري ان
املــشكل ــة ليــست م ــاليــة الن إدارة
رادي ــو وتلفــزي ــون العــرب رفـضـت
مبـدأ التفــاوض بشـأن اعـادة بيع
حقـ ــوق الـبـث واقـتـ ــرحـت ن ـظـ ــام
البـطاقـات علـى البـلدان الـعربـية
الـتـي ميـثـلهـ ــا مـنــتخـبـ ــا تـ ــون ــس
واملـملكــة العــربيــة الـسعــوديــة يف
نهائيـات البطـولة التـي ستنطلق
باملانيا يوم اجلمعة املقبل

بـــــيـــــنــهـــــم()3عــــــــــــــــرب
ـ

الفيفا يسمي حكام الدور االول ملونديال املانيا

برلني-
اذاع اال حتـ ـ ــاد ا لـ ـ ــدو لــي ا س ـمـ ـ ــاء
ا حل ـكـ ـ ـ ــام ا لـ ـ ـ ــذ ي ــن سـ ـيـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــرون
ـاري ـ ـ ـ ــات الـ  16االولـ ـ ـ ـ ــى يف
ا مل ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ
ن هــائ يـات مـو نـد يـال  2006ا لـذي
تست ضـيفه املانيا من  9حزيران
الى  9متوز:
ا لـدور االول :اجمل مـو عـة االو لـى:
 ا جلــم عـ ــة  9حـ ــز يـ ــران :ا ملـل عـبالسا عـة (محلي) احلكم ،ا ملـانيا
 ك ــو سـت ــاري ك ــا مـي ــو نـيخ 18.00هوراسيو اليزوندو (االرجنتني)
يـساعده مواط نـاه داريو غارسيا
ورودول ف ـ ــو او ت ـي ـ ــرو ،ب ـ ــو ل ـن ـ ــدا -
اال كـوادور غـيل سـنك يـرشن 00ر21
تـ ـ ــورو كـ ـ ــا م ـيـكـ ـ ــاوا (ا ل ـيـ ـ ــا بـ ـ ــان)
ي ـس ــا ع ــده م ــوا طـنه ي ــو شــي ك ــازو
هـيــرو شـيـم ــا وال كــوري كـيـم داي
ي ـ ــونغ ا جملـمـ ــو عـ ــة ا لـثـ ــا نـيـ ــة- :
ا ل ـسـبـت  10ي ــو نـي ــو :اجن لـت ــرا -
ال بـارا غـواي فــرانك فـورت 15.00
مـ ــار ك ـ ــو رودري غـيـ ــز (ا ملـكـ ـسـيـك)
ي عـاونه مـواطنه خـوسيه لــويس

كا مـارغو والكوس تـاريكي ليونال
لـيـ ــال تـ ــر يـنـيـ ــداد و تـ ــو بـ ــا غـ ــو -
ا لـ ـ ـس ـ ـ ــو ي ـ ـ ــد دور مت ـ ـ ــو ن ـ ـ ــد 18‚00
ش مـسـول مـا يـد يـن (سن غـا فـورة)
ي ع ـ ــاونه ا لـت ـ ــايال نـ ــدي بـ ــرا شـيـ ــا
بــرم بــان يـش واال مــارا تـي ع يـســى
غ لـ ــوم ا جملـمـ ــو عـ ــة ا لـثـ ــا لـثـ ــة- :
ا لـسبت  10حـز يـران :االر جـنتني
 سـاحل ال عـاج ها مـبورغ 00ر21ف ــرا نـك دي ب لــي كـيـ ــر (بل جــي ك ــا)
ي عـاونه مواط نـاه بيتر هـرمانس
و فــال تـر فـرو مـا نـس  -اال حـد 11
حـ ــز يـ ــران :صـ ــر بـيـ ــا  -هـ ــو لـنـ ــدا
ال يـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ــز يـغ  15 ‚00ـم ـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ـ ــوس
م يـرك .و قــد وقع ا خـت يــار جل نـة
احل كـام بـاال حتـاد ا لـدو لـي ل كـرة
ال قـ ــدم (ال فــي فـ ــا) ع لـ ــى ا حلـكـم
ا مل ـصـ ــري ع ـصـ ــام عـب ـ ــد ال فـتـ ــاح
لـقـ ـي ـ ـ ــادة مـ ـب ـ ـ ــاراة ا سـ ـت ـ ـ ــرا لـ ـي ـ ـ ــا
وا ل ـيـ ـ ــا بـ ـ ــان ض ـمــن ا جمل ـمـ ـ ــو عـ ـ ــة
ا لـ ـ ـس ـ ـ ــاد س ـ ـ ــة مــن م ـن ـ ـ ــا فـ ـ ـس ـ ـ ــات
املونديال.

وي سـاعد عـبد ال فـتاح يف ا لـلقاء
كل مــن ا ملـ ـ ــا لــي درا مـ ـ ــان دا ن ـتــي
والسن غـالي ممادو نـدوي ،بينما
سـيـكـ ــون ال فـ ــر نـ ـسـي إر يـك بـ ــوال
حكما رابعا.
وحت ـ ـ ـ ــرص جل ـ ــن ـ ـ ـ ــة ا حلــكـ ـ ـ ـ ــام يف
ـ
الفي فـا دو مـا ع لـى اخت يـار حكم
ال يـنـتـمـي ا ل ـ ــى ن ف ــس اال حتـ ــاد
القاري الذي ينتمي اليه طرفا
اي ل قــاء يف ا ملــو نــد يــال و هــو مــا
ي عـنـي ان عـب ــد ال فـتــاح سـي كــون
ب عـي ــدا عـن ل ق ــاءات ا ملـنـت خـب ــات
اال فـ ــري قـي ــة .و يـنـتـمـي مـنـت خـب
ال ـ ـ ـ ــى احتـ ـ ـ ـ ــاد الـ
ا س ـ ــت ـ ـ ـ ــرا ل ـ ــي ـ ـ ـ ــا ـ
«أوق يـانوس« ل كـرة القدم بـينما
يـنـتـمـي مـنـت خـب ا لـي ــا ب ــان ا ل ــى
اال حتـ ـ ــاد اآل س ـيـ ـ ــوي .م ــن ج هـ ـ ــة
أ خـرى يساعد احلكم البحريني
ع ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــى درو يـ ـ ـ ــش ن ـ ـ ـظـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــره
ا لـسن غـا فـوري شــام سـول م يـدين
يف ق ـيـ ـ ــادة م ـبـ ـ ــاراة تـ ـ ــر ي ـن ـيـ ـ ــداد
و تــو بــا جــو ضــد ا ل ـســو يــد ضـمـن
منافسات اجملموعة الثانية

