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املونديال بعيون موصلية

شاكر محمود لـ(ملحق املونديال):

رشطة تولوكا راقبت منتخبنا بـ 100دوالر!
بغداد -اياد الصاحلي

جنم المع من جيل املنتخب املونديالي واملساهم االكبر يف تأهله الى نهائيات كأس
العالم الثالثة عشرة يف املكسيك عام  1986..واكثر الالعبني تضرراً من جتاهل
املدرب البرازيلي ايفرستو المكاناته امام الباراغواي وركنه على دكة االحتياط
رغم حاجة املنتخب له ..انه داينمو خط الوسط الالعب الدولي السابق شاكر
محمود الذي فضفض بذكرياته عن ذلك املونديال رغم املواجع التي أثارتها له
بعض املواقف..

حرب نفسية!

يقول محـمود :ال اعـتقد انـنا سـنرى
يف السنني القـادمة القريبـة منتخباً
مبـ ـثـل اسـل ـ ـ ـ ــوب ومـه ـ ـ ـ ــارة والـ ـت ـ ـ ـ ــزام
املـنــتخـب الـثـمـ ــانـيـنـي الـ ــذي شـكل
نقطة حتوّل تاريخية يف مسار الكرة
الع ــراقيــة ..فـفي كــأس الع ــالم تــألق
جـمــيع الالعـبـني رغـم خ ــوضهـم اول
جتــرب ــة من ه ــذا النــوع وكــان املــدرب
الـبرازيلـي ايفرسـتو يـتعامـل مبنطق
غ ــريـب مع اعـض ــاء املـنـتخـب إذ شـن
حـرب ـاً نفــسيـة ضـدي بــذريعـة قـصـر
قـ ــامـتـي وحـ ــرمـنـي مـن الـلعـب امـ ــام
البـارغـواي وبلـجيكــا ومنح الفـرصـة
لب ــاسم ق ــاسم بــديـالً لنــاطق ه ــاشم
مع ان االول ميــيل لـلعـب ال ــدف ــاعـي
وليس احملور!!

فانيلة كاباناس

واشـ ــار محـم ــود الـ ــى ان وراء تعـ ــامل
ايفرستو بالضد منه حكاية تزامنت
مع ان ــتهـ ـ ــاء امل ـبـ ـ ــاراة االولـ ـ ــى امـ ـ ــام
البارغواي حيث قال:
كـنـت جــال ـسـ ـاً علــى دكــة االحـتـيــاط
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إطـالق احلـ ـك ـ ــم بـ ـ ـي ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــون
(م ــوري ـشـي ــوس) اقـت ــرب مـنـي العـب
الباراغواي كاباناس وطلب أن أبادله
الفانيلة للذكرى ووافقت على الفور
وبـع ـ ـ ــده ـ ـ ــا صـع ـ ـ ــدت ال ـ ـ ــى ال ـب ـ ـ ــاص
اخملصـص ملنتـخبنـا وعنـدهـا رمـقني
إيفــرسـتــو واشــار بـيــده طــالـب ـاً مـنـي
خلع الفــانـيلــة بقـصــد اعــادتهــا الــى
كاباناس وعندما رفضت بشدة طلبه
بـ ــاعـتـبـ ــار ان االم ـ ــر يخ ـصـنـي ومـن
املـعيـب ان اعيــد هــديــة هــذا الـالعب

تــوتــر قلـيالً وشعــرت بــانه يــضم ــر لي
موقفاً يف ليس صاحلي!

متفرج يف ملعب اآلزتيك الكبير:

وتـابع :أجـلسـني علـى دكــة االحتيـاط
يف املـباراة امـام املكسـيك ودفع ببـاسم
قــاسـم وعن ــاد عبــد يف الــوسـط االمــر
الـذي احدث اختـرقات كثـيرة من قبل
العـبـي املك ـسـيك سـي ــرفـني وك ــوب ــوس
وغ ـ ــوي ـ ــرارتــي واالخ ـي ـ ــر سـجل ه ـ ــدف
املكسيك الوحيـد يف الدقيقة  54رغم
العـرض الطيـب الذي قـدمه احلارس
فـت ــاح ن ـصــيف ،وقـبـل نه ــاي ــة املـب ــاراة
بعـشــرين دقـيقــة أوعــز بــاخــراج عنــاد
عبـد وادخـالـي لتغـييــر اخلطـة بـدفع
علــي ح ـ ـس ــني لل ـم ـنـ ـ ــاورة مع اح ـم ـ ــد
راضي وكـرمي صـدام وبقـائي يف مـركـز
ال ــوســط املـتقـ ــدم للـم ـس ــان ــدة وفـعالً
جنحـنــا يف ضـبـط ايقــاع املـبــاراة ولـم
ي ـسـتــطع اصحــاب االرض زي ــادة غلــة
االه ـ ـ ــداف رغــم حتـ ـ ـش ـي ـ ـ ــد  110اآلف

ويتـذكـر شـاكـر مـحمــود ان منـتخـبنـا
جترّع االوامر الصارمـة التي أصدرها
ايفرستو على مضض وقال:
كـ ـ ــان املـ ـ ــدرب مي ــنع أي العــب يـ ـ ــرومال ـت ـب ـ ـضـع مــن االس ـ ـ ــواق احمل ـي ـ ـط ـ ـ ــة
بــالـفنــدق يف م ــدينــة تــولــوكــا وحــاول
خلـيل عالوي واملـرحـوم نــاطق هــاشم
الـ ـتـ ـ ـ ـسـلـل م ــن م ـ ـ ـ ــدرج خـلـف ــي ل ـك ــن
ال ـشــرط ــة املك ـسـيكـيــة مـنعـتهـمــا وملــا
تقصينا اسباب ذلك من رئيس الوفد
مــؤيــد البــدري قــال :علـيكـم االلتــزام
ب ـت ـ ـ ــوج ــيه امل ـ ـ ــدرب النـه ادرى بع ـمـله
وعالقــة املـنع مـن اخلــروج مـن شــؤون
إنـضبــاط الفــريق ..وبعــدهــا حــاولنــا
معرفـة املزيـد عن اصـرار ايفرسـتو يف
ع ـ ـ ــدم مغ ـ ـ ــادرة الف ـنـ ـ ــدق (مــن مـالكه
امل ـ ـس ـ ــاع ـ ــد) ف ـت ـبــني انه ك ـ ــان ي ـ ــوع ـ ــد
الشـرطـة اخلـاصـة بـاملـدينـة واملالزمـة

مناورة يف اآلزتيك

الشرطة والبدري:

بنوك يف كوريا اجلنوبية جتازف
باملراهنة عىل منتخبها
قـد تـتمنـى بعـض البنـوك الكـوريـة اجلنـوبيـة سـرا أال
يك ــرر املـنـتخـب ال ــوطـنـي لك ــرة الق ــدم االجن ــاز ال ــذي
حـققه يف ك ــأس الع ــالـم  2002عـن ــد انــطالق بـط ــول ــة
 2006يف املـانيـا بعـد تنـامي الـطلب علـى أوعيـة مالـية
تقدم عائدات أعلى بناء على مسيرة املنتخب الكوري
يف البطـولة .وقـررت بنـوك محلـية بـاعت مـا إجمـاليه
 640ملـي ـ ــار وون ( 678.7ملـيـ ــون دوالر) مـن األوعـيـ ــة
املــاليــة واالستـثمــاريــة املــرتبـطــة بكــأس العــالم عــدم
التـأمني علــى تلك االوعيـة خـوفـا من ارتفـاع اقسـاط
التامني .ووصلت كوريا اجلنوبية يف بطولة عام 2002
التي نـظمتـها بـاالشتـراك مع الـيابـان الى الـدور قبل
الـنهـائـي بفـضـل التـشـجيـع اجلنــوني مـن اجلمــاهيـر
الكـوريـة .وقــال اوه سيــوجنيــوك املتحـدث بــاسم بـنك

لـلف ـن ـ ــدق ب ـ ــدفع م ـئ ـ ــة دوالر مق ـ ــابل
م ــراقـب ــة اع ـض ــاء املـنـتخـب واخـب ــاره
بـ ـسـ ــرعـ ــة يف حـ ــالـ ــة خـ ــرق اي ع ـضـ ــو
لتعليماته!..

شهادة عاملية

ومن االمـور املفـرحــة لشـاكـر محمـود
انه تـلقـ ـ ــى س ــيالً مــن املـ ـ ــديـح خالل
إقـامة الـوفد يف تـولوكـا بُعيد مـستواه
الرفيع امام املكسيك وقال:
اعـ ـتـ ـ ـ ــز كـ ـثـ ـيـ ـ ـ ــراً ب ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـ ــدرباالرجنـتني سيــزار مينـوتي الـذي كـال
عـب ــارات الـثـن ــاء ح ــول إدائـي يف تـلك
املـ ـبـ ـ ـ ــاراة وقـ ـ ـ ــال خـالل حتـلـ ـيـلـه م ــن
إس ـت ـ ــودي ـ ــو م ـب ـ ــاش ـ ــر ب ـث ـتـه محـ ـط ـ ــة
مـكـ ـ ـس ـيـك ـ ـ ــو وت ـ ـ ــرجــم لــي مــن اح ـ ـ ــد
الـصحفـيني املتـواجـديـن يف اآلزتيك:
مـن الغ ــريب ان ال جنــد هــذا الـالعب
يف املـ ـبـ ـ ـ ــارات ــني ضـ ـ ـ ــد الـ ـبـ ـ ـ ــاراغـ ـ ـ ــواي
وبلجـيك ــا فهــو ميـتـلك رؤيــة صــائـبــة
وسط امللعب.

الطالب ال يبالون بالبكلوريا بقدر
َه َوسهم بكأس العامل!

املوصل /نوزت شمدين

بعـد ان انـطلقت اولـى صفـارة مـونـديـال  2006متخـطيـة بـذلك
ـظ ـ ــار ،ومـعلــنـ ـ ــة عــن شه ـ ــر مــن االث ـ ــارة
اع ـ ــوام مــن االن ـتـ ـ
اربع ـ ــة ـ
ـ
الق ــدم هي الــريــاضــة الــشعـبيــة االولــى يف
والت ــرقب .والن كــرة ـ
ـ
العالم ستكـون كل االنظار مـتوجهة صـوب املالعب االملانـية وما
ستسفر عنه املباريات من نتائج وجنوم.
املع ــروف بحـبـه لكـ ــرة القــدم هــو اآلخ ــر تهـيــأ
ال ـشــارع ـامل ــوصلـي ـ
للعرس الكروي باتخاذ التدابيـر االحترازية فالكثير من عشاق
املــستـديـرة حتـصنـوا ضــد مفـاجــات الكهـربـاء بـشـراء مـولـدات
انع ــاش اسالك الـكهـ ــربـ ــاء عـنـ ــدمـ ــا تخـتــنق
صغ ــي ــرة مـن اجـل ـ
بـاالنـقطـاع ،وآخــرون كثفــوا اتصــاالتهـم من اجـل القبـض علـى
ـض ــائ ــي ــة سـتـنـقل االحـ ــداث بعـ ــد ان وردت الـ ــى
رم ــوز ق ــن ــوات فـ ـ
ـ
ـشف ــرة( .عـمـ ــار احـم ــد) م ــدرب يف م ــرك ــز
اس ــم ــاعهـم االخ ــب ــار املـ ـ
شبــابـي( :مع انـني مــازلـت اشعــر بخـس ــارة ان ال ارى منـتخـبنــا
الــوطـني مـع النـخبــة العــامليــة يف عــرس املــونــديــال ،لـكن تـبقــى
ملباريات كأس العالم التي ننتظرها عاما بعد آخر خصوصيتها
الننا وطـوال شهر باكـمله سننتقل الى االثـارة والترقب واحدث
ما توصلت اليـه املدارس الكروية من فنـون وامتاع ،خصوصاً ان
كل الفــرق الكـبيـرة سـتكـون حـاضــرة بتــاريخهـا وجنـومهـا ،لـكن
ـثي ــر القلق ـه ــو تلك الـتقــاريـ ــر االخبــاريــة الـتي
الــشيء الــذي ي ـ
ـزي ــونـيـ ــة معـيـنـ ــة بحق ــوق بـث
تلف ـ ـ
انف ــراد ق ــن ــوات ـ
حت ــدثـت عـن ـ
ـ
املبـاريــات وهي جـميعـا مـشفــرة خصـوصـا العــربيــة منهـا ،وهـذا
يعني ان شريحة واسعـة جدا من الناس ستصاب باخليبة النها
ـابع ــة املـبـ ــاريـ ــات بـنـقله ــا احلـي ،او يف االقل
لـن تـتــمكـن مـن م ــت ـ ـ
بـتعليق عـربي ،لـذا ارجـو من قنـواتنـا الفضـائيـة او االرضيـة ان
تكون قد وضعت هذا األمر يف احلسبان).
(مـروان حامـد) طالـب جامعـي( :كاس العـالم هـذا العام فـرصة
بغـايـة الـرفـاه بـالنـسبـة لي ذلك النه سـيسـاعـدني علـى اخلـروج
مـن طــوق االمـتحــانــات ومعــانــاتـنــا الـيــومـيــة يف ظل الـظــروف
الصعبة التـي نعيشها ،لكن يـبدو ان معضلة الكهـرباء ستنغص
علينـا مجدداً الن عـددا كبيـرا من املبـاريات سـتقام يف مـنتصف
اللـيل ـب ــالتــوقـيت احملـلي ،وهــو الـ ــوقت الـ ــذي يتــوقف فـيه عـمل
وب ــذلك سـتكــون مـت ــابعـتـنــا
(املــولــدات الـكهــربــائ ــي ــة) االهلـيــة ،ـ
وق ــد نخــسـ ــر ب ـسـبـب ذلك مـتع ــة
عف ــريـت ،ـ
عل ــى كف ـ
ـاري ــات ـ
امل ــب ـ ـ
مشاهدة الكثير من مباريات املونديال).
(ك ـ ــرة القـ ــدم أصــبحـت الـلغـ ــة الـتـي
(ق ــاســم خلــيل) ـم ـ ــوظف :ـ
ـ
يتحدث بهـا جميع سكان العالم ،والبـطوالت الكبيرة مثل كاس
الع ــالـم اصــبحـت ـت ــؤدي دورا بـ ــارزا يف جــمع الـنـ ــاس مبخـتـلف
ـ
ـم ـ ـ ــاءاتهــم يف مـلعــب واح ـ ـ ــد ،انهـ ـ ــا
واع ـ ـ ــراقهــم وان ـتـ ـ
ـال ـ ـ ــوانهــم ـ
دميقراطـية الريـاضة التي ال تفـرق بني هذا وذاك إال بـاملستوى
الي ــوم ليـسـت مجــرد ركـض ــة جم ــاعيــة
الق ــدم ـ
االبــداعـي ،فكــرة ـ
لـالعبـني خلف كــرة جلــديــة فــارغــة كمــا يـصفهــا الـبعـض ،وهي
ليسـت كذلـك مجرد مـنافـسات بهـدف الوصـول الى حـمل كأس
مع ــدن ــي ــة ،بل اصـبحـت رمـ ــزاً للـ ــسالم العـ ــاملـي ،وامتـن ــى مـن كل
ـ
مشغلي مكائن احلرب على العالم ان يتوقفوا عن إراقة الدماء
احتراماً الرادة الشعوب مع حلول هذه املناسبة).
(هيفـاء سلـيم) مـدرســة متــوسطـة( :بـالـرغـم من ان كـرة القـدم
ـام ــاتــي لكـنـنـي يف الـبـيـت اعـيــش
لـي ـسـت ضـمـن ـق ــائ ــم ــة اهـت ــم ـ ـ
اجـواءهــا من خالل ولــدي احمـد وحـسـام فـاالول حـول غــرفته
ـص ــور الالعـبـني واآلخـ ــر يق ـضـي نه ــار اجلـمع ــة
مع ــرض لـ ـ
ـال ــى ـ
بــاكـمله يف لعـب الكــرة ،وعنــدمــا يلعـب الفــريق العــراقـي ميآلن
البيـت صخبا وصـراخا ،وكـثيراً مـا يتشـاجران بـسبب تعصـبهما
لهــذا الفــريق او ذاك وال ادري مــا الــذي سـيفعـالنه خالل شهــر
بــاكـمـله مع ـك ــأس العــالـم! ويـبــدو ان هــذا االمــر يـنـطــبق علــى
طالبي يف املـدرسة ايـضاً النهـم يعرفـون اسمـاء الفرق واالنـدية
والالعبني ومواعيد املباريات اكثر مما يعرفونه عن دروسهم وال
يبـالـون بـأهـميــة امتحـان الـبكـالـوريــا القــادم بقـدر اهـتمــامهم

مبـتابـعة مـنافـسات كـأس العـالم!! والغـريب ان هـذه العـدوى لم
تسر على الطالب الكـسالى يف الصف فقط بل اصابت الشطار
وامللتزمني منهم ايضاً).
(غـســان سعيـد) بـائع صـور( :منـذ شهـر تقـريبـا وانــا ابيع عـددا
كبيرا من (بوسترات) العبي فرق كرة القدم ،ونسخاً من جدول
مبــاريــات كــأس العــالـم نتـيجــة تــزايــد الـطلـب علـيه ــا من قـبل
ـشب ــاب القتــراب مــوعــد انـطـالق البـطــول ــة ،يف حني ان اغـلب
الـ ـ
مبـيعاتي يف السـابق كانت تتـركز على صـور الفنانني والـفنانات
واملنـاظـر الـطبـيعيـة وريـاضيـي كمـال االجـسـام ،امـا هـذه االيـام
فان صـور مجـاميـع فرق املـونديـال و(بيكهـام ورونالـدو وباالك)
ـم ــة الـبــيع ،والــطـ ــريـف ان اطفـ ــاال
ـص ــدرون ـق ــائ ـ
وغ ــي ــرهـم يـتـ ـ
يسـالـوننـي بني احلني واآلخـر عن صـور العـبي منـتخب العـراق
وان كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
س ـيـلع ــب مع
الـب ـ ــرازيل ام
ال ؟!).

إفتتاح كأس العامل يف إحتفالية رياضية فنية رائعة

ووري "لم نؤمن على تلك االوعية ألن اقساط التأمني
ستكون اعلى من التكاليف التي علينا دفعها إذا وصل
منتخبا الى دور  16أو الى دور الثمانية".
وهنـاك وعـاء مـالي يحـمل اسم العب نـادي مـانشـستـر
يــونــايـت ــد االجنلـيــزي بــارك جـي س ــوجن يق ــدمه بـنك
ووري ويعـرض عـائــدا سنـويـا يـصل الــى  10يف املئـة اذا
فازت كـوريا اجلـنوبـية بـكاس العـالم وسـبعة يف املـئة اذا
وصل الفريق الى الدور قبل النهائي.
كما يعـرض البنك تقدمي عائد أعلى من السوق بنحو
أربعــة يف املئــة اذا وصل الفــريق الـى دور  16أو الـى دور
الثمانية.
وقـال املتحدث بـاسم بنك ووري "عدم الـتأمني ال يعني
اننا ال نتمنى لفريقنا أداء طيبا يف كاس العالم".

ازدهار كرة القدم املصنوعة يدويا يف باكستان
 :يف الوقت الـذي أنطلقت فـيه نهائيـات كأس العـالم يف املانيـا يوم اجلمعـة املاضي ازدهـرت يف باكـستان
انشـطة انـتاج كـرة القـدم التـي تصنع يـدويا.وعـلى الـرغم من ان هـذه الكـرات لن تـستخـدم يف املبـاريات
باملـانيـا خالل البـطولـة التي تـستمـر شهرا اال ان مجـرد انطالق البـطولـة يعني اقبـاال هائال علـى هذه
الك ــرة التـي تخــاط ب ــاليــد يف بــاكــستــان.وقــال عــريف مـحم ــود شيـخ رئيـس رابـطــة مـصـنعـي املنـتجــات
الـريـاضيـة يف سيـالكـوت "هنـاك ازدهـار كبيـر مع كـأس العـالم".وعـادة مـا تصـدر هـذه البلـدة الـواقعـة يف
شمال شـرق باكـستان نحـو  60مليون كـرة سنويـا.وصدرت البلـدة بالفعـل نحو  35مليـون كرة هـذا العام
لتغـطيــة طلبــات تتـزامـن مع البـطـولــة ويبلـغ حجم هـذه الـصــادرات  6755مليــون روبيــة ( 112مليـون
دوالر) .ويف نهائيات عام  2002صدرت البلدة ما قيمته  6294مليون روبية ( 105ماليني دوالر).
وقال شيخ "كاس العالم هذه تدر علينا ربحا الن املانيا من اكبر اجلهات املستوردة".
وسـتستخدم معـظم هذه الكرات يف اغـراض الترويج والتـسويق لدى اكبـر شركات البـطاقات االئتـمانية
يف العالم ومطاعم الوجبات السريعة وشركات االجهزة الرياضية.
وهــذه البلـدة البـاكـستـانيـة الـواقعـة عنــد سفح جبـال الهـيمـااليـا وعلـى احلــدود مع الهنـد هي مـوطن
صناعة وانتاج االجهزة واملعدات الرياضية.
وتقف كنيسة عتيقة شيدت على الطراز القوطي شاهدا على املاضي االستعماري للبلدة.
وتقول الروايات املتـواترة ان هذه البلدة بـدأت يف صناعة املستلـزمات الرياضيـة يف اواخر القرن التاسع
عـشر عنـدما طلـب اجنليزي يقـطن يف املستـعمرة البـريطانـية السـابقة اصالح مـضرب التـنس اخلاص
به.
وتولـى مصنعـو االجهزة واملـنتجات الـرياضيـة اصالحه يف صنـاعة ظل االبـناء يتـوارثونهـا عن االجداد
حتى االن.
ويقـول شيخ ان الكـرة التي تخـاط يدويـا يف باكـستان اليـزال يشتـد عليها الـطلب يف اوروبا علـى الرغم
من االقبال على الكرات املصنوعة باملاكينات والتي ال تظهر فيها اخلياطة.

أخـيراً  ..وبـعد طـول إنتـظار وتـرقب من عـشاق
ك ــأس العــالـم ،أعلـن رسـمـي ـاً يــوم اجلـمعــة عـن
إفـتتــاح بـطــولــة مــونــديــال كــأس العــالـم لكــرة
القـدم الـذي تـسـتضـيفه أملــانيـا لغـايــة التـاسع
من الـشهـر املـقبل ،مبـشـاركـة نحــو  32منـتخبـاً
ميثلون قارات العالم.
وقـ ــد أعلـن ال ــرئـيــس االمل ــانـي ه ــورسـت ك ــول ــر
رسميا افتتاح كـأس العالم يف نسختها الثامنة
عـشـرة يف املـراسـم االحتفــاليــة التـي أقيـمت يف
ميــونـيخ ،حـيث انــطلقـت عل ــى ملعـب "اليــانــز
اريـن ــا" يف مـي ــونــيخ املـب ــاراة االفـتـت ــاحـي ــة بـني
الـدولـة املـضيفـة أملــانيـا مع كــوستـاريكـا ضـمن
منافسات اجملموعة االولى.
وشه ــد حـفل االفـتـت ــاح ال ــذي ج ــاء بــطـ ــريق ــة
مـب ـســطـ ــة ورائع ــة واســتغـ ــرق نح ــو  30دقــيق ــة
رقـصات بـافاريـة تقليـدية عـلى انغـام موسـيقى
غـربيـة ،ثم دخل اسـطورة كـرة القـدم البـرازيلي

بـيلـيه حــامال الكــأس العــامليــة بــرفقــة عــارضــة
االزيـاء االملانـية الـشهيـرة كالوديـا شفيـر ،علـماً
ب ـ ـ ــأن احلـفـل االف ـتــت ـ ـ ــاحــي ق ـ ـ ــام ب ـ ـ ــإخ ـ ـ ــراجـه
الـنمـســاوى أنــدريـه هيـليـســر .واحـتفــى االملــان
بــاملـنتـخبــات الفــائــزة بكــأس الع ــالم الـســابقــة
فـدخل تباعا منتخب االوروغـواي الفائز بكأس
العــالم عــامي  1930و 1950وكـان ابــرز العب يف
الـوفد الـسينـدو غيغيـا صاحـب هدف الـفوز يف
مرمـى البـرازيل عام  1950عـلى ملعـب ماراكـانا
يف مبــاراة شـهيــرة ،ثـم تبـعه االنكـليــزي الفــائــز
بـكـ ـ ــأس الع ـ ــالــم عـ ـ ــام  1966علـ ـ ــى ارضه واب ـ ــرز
الالعبني االخوان بوبي وجاك تشارلتون وجف
هـيــرسـت صــاحـب الـثالثـيــة يف مــرمــى املــانـيــا
الغربية يف النهائي.
ودخل املـنتخب الـفرنـسي الـفائـز بكـأس العـالم
عـام  1998وابـرز ممـثليه قـائـده السـابق ديـدييه
ديـشـان ولـوران بالن واميـانـويل بـوتـي ،ثم جـاء

دور االرجـنتـينـي الفــائــزة بــاللـقب عــامي 1978
و 1986وضـم الـ ــوفـ ــد مـ ــاريـ ــو كـ ــامـب ــس هـ ــداف
بـطــولــة عــام  1978واحلــارس الـشـهيــر اوبــالــدو
فــيل ـ ــول ،ثــم دخل اعــض ـ ــاء املـنــتخـب االمل ـ ــانـي
الف ــائ ــزون ب ــالـلقـب اع ــوام  1954و 1974و1990
وسط تـصفيق حـاد من اجلمـهور احمللـي ،وابرز
الالعـبني بـول بـرايـتنــر واولي هــونيـس واومتـار
فالتر.
ودخل املـنــتخـب الـبـ ــرازيلـي امل ــدجـج بخـم ــس ــة
القـاب اعـوام  1958و 1962و 1970و 1994و2002
بقـي ــادة بـيلـيه ايـض ــا وريفـيلـيـن ــو وراي وم ــاورو
س ـيـلف ـ ــا وغــي ـ ــرهــم ،ق ــبل ان يـ ـ ــدخل املــن ــتخــب
االيطالي وابرز العبيه الطوبيللي وبرغومي.
بيليه وشيفر
وك ــان مـن املق ــرر أن تـتـم اق ــام ــة حـفل افـتـت ــاح
ضخم تـصل تكــاليـفه االجمــاليـة الـى حـوالـى
" "30مليــون دوالر قبل انـطالق الـبطـولــة بيـوم

واح ــد  ،ومت ب ــالـفعل ت ــوقــيع عق ــد ه ــذا احلفل
بـني االحتـ ــاد الـ ــدولـ ــى لـكـ ــرة القـ ــدم "الفــيفـ ــا"
والـلجنــة املنـظمـة للـبطـولـة بـرئـاسـة القـيصـر
فـرانـز بكـنبـاور ،اال ان الـفيفـا تـراجع بعـد ذلك
وق ـ ـ ــرر إلغـ ـ ــاء احلـفل بـحجـ ـ ــة االضـ ـ ــرار الــتـ ـ ــى
سـتلحق بأرضيـة ملعب ستاد الـيانز أريـنا الذى
سـيـ ــشهـ ــد املـبـ ــاراة االفـتـتـ ــاحـيـ ــة بـني املـ ــانـيـ ــا
وكوستاريكا .
وذكرت مـصادر أملانـية أن األضرار ستـحتاج عدة
أيــام الصالحهــا فــى ظل تــواجــد مــا يقــرب من
" "7آالف راقص وراقصـة على أرضية امللعب فى
احلفل .وكـان من املقـرران يسـتغرق " "90دقـيقة
ويـضـم الع ــدي ــد مــن الفق ــرات الفـنـي ــة لـنج ــوم
الغنـاء العـاملى أمـثال املـطرب الـبريـطانـى روبى
ويليامز وفريق " أمينم" األمريكى.
وقــد تسـبب الغـاء احلفـل االفتتـاحـى للـبطـولـة
فـى مشـكلة كبـيرة بني الفـيفا واللجـنة املنـظمة
للـبـط ــول ــة وق ــد وجـه بكـنـب ــاور انـتق ــادات ح ــادة
لـلفــيفـ ــا بعـ ــد اعالن هـ ــذا الق ــرار ولـم تـتـ ــوقف
اخلالفــات عـنــد هــذا احل ــد بل امـتــدت قــرارات
الفيـفا الـى منع الـقيصـر فرانـز بكنـباور رئـيس
اللجـن ــة املـنـظـم ــة للـبـط ــول ــة مـن الق ــاء كلـم ــة
االفتتاح على عكس البطوالت السابقة.
جماهير تواقة تتابع االحتفال املونديالي
كـم ــا ط ــالـت اخلالفـ ــات احلفل الـب ـسـيــط عل ــى
عكــس الـبــط ــوالت الــسـ ــابق ــة ،حـفل االفـتـت ــاح
الـب ـسـيـط ال ــذى سـي ـسـبق مـب ــاراة الـي ــوم حـيـث
اقتـرحت اللجنـة املنظمـة للبطـولة اطالق اسم
"أمل ــانـي ــا  "2006عل ــى احلفل  ،ف ــى حـني ط ــالـب
االحتــاد الــدولــى بــأن يكــون اسـم احلفل "فـيفــا
 ."2006ومن املعـلوم ان مـونديـال أملانـيا يـشارك
به  32م ـنــتخــب ـ ــا ســتخ ـ ــوض  64مــب ـ ــاراة يف 12
مــدينـة املــانيـة هـي ميــونيخ وبــرلني وهــامبـورغ
ودورمتـ ــونـ ــد وكـ ــولـن وهـ ــانـ ــوفـ ــر وفـ ــرانـكفـ ــورت
ون ـ ـ ـ ـ ــورمـ ــب ـ ـ ـ ـ ــرغ واليـ ــب ـ ـ ـ ـ ــزيـغ وشـ ــت ـ ـ ـ ـ ــوتـغ ـ ـ ـ ـ ــارت
وغيلسينكيرشن وكايزرسلوترن.
وستتـنافـس هذه املـنتخبـات علـى احراز الـكأس
املـرموقـة التي تـزن 970ر 4كلغ ويبلغ طـولها 36
سـنـتـم وهـي مـن ال ـ ــذهـب اخل ـ ــالــص عـي ـ ــار 18
قـي ــراط ــا ،وق ــد صـمــمه ــا االيــط ــالـي سـيـلفـي ــو
كازانيغا.

