الـعـــــــــدد( - )8الـــــــســـبـــت  17حـــــــــزيـــــــــران 2006

NO (8)Sat. (17) June 2006

يف استطالع لـ (ملحق املونديال)

البرصيون  :حرمنا من متعة املشاهدة بسبب التكاليف املالية
الربازيل ستتوج للمرة السادسة

البصرة /
عبد احلسني الغراوي

ش بــاب ال بـصـرة مــول عــون ب كــرة ال قـدم
ول هــا ع نــدهم خـصــوص يــة وحب كـب يـر
وحبهم لكرة القدم وحفظهم ألسماء
اشهر الالع بـني .بل ارتداؤهم املالبس
ا لـتي حتمل ار قـام هـم وصور هـم صارت
م ــو ض ــة يـتـم ــس ك ــون بـتـق لـي ــد ه ــا .ويف
شــارع اال سـتقالل ا سـت قـطـبـت كــاز يـنــو
ر ي ــا ضـي ــة حتـمل ا ل ـش ــارع يـت ــوا ج ــدون
ح تـى سـا عــة م تـأ خــرة من ا لـل يـل وهم
يتاب عـون عبر شـاشة ا لـتلفاز م بـاريات
مــو نــد يــال ك ــأس ال عــا لـم يف ا ملــا نـيــا -
(ملحق ا ملـو نـد يـال) ا جـرى ا سـتطال عـا ً
ر يــا ضـيـ ـا ً مع ب عـض هـم تــر كــزت م حــاور
االستطالع كاالتي:
* مـا ا لـذي مي يـز مـو نـد يـال هـذا ال عـام
عن املوندياالت االخرى؟
* م ــا ال ف ــرق االرب ع ــة ا لـتـي تـ ــرشح ه ــا
خلوض املباريات النهائية؟
* مــن ال ف ـ ــريق ا لـ ــذي سـيـتـ ــر بـع ع لـ ــى
عرش البطولة؟
* مـن الال عـب ا ل ــذي سـيـصـبح ه ــداف
مونديال املانيا 2006؟
-ال بـ ـ ـ ــد ان ا شـ ـيـ ـ ـ ــر هـ ـنـ ـ ـ ــا  -ان ا غـل ــب

اجل مـهور ا لـعرا قـي حرم مـن املو نـديال
بسبب عدم بث هـا واحتكار شركات نقل
ا لـب طـو لـة حـرمت ال نـاس مـن م شـا هـدة
حـتـ ــى ا فـتـتـ ــاح ا ملـ ــو نـ ــد يـ ــال الن اغ لـب
ا لـف ضــائ يـات ( مـش فـرة) .و كــان خ يـار نـا
االول واال خ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــو ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـبـ ـ ـثــه
ال فـض ــا ئـي ــات مع ن ـش ــرات ا خـب ــار ه ــا..
و هــذا اال جــراء حــر مـنــا لــذة ا ملـت ــاب عــة
وف نـون ال كـرة وم هـارة ع مـال قــة اللعب،
ا م ــا ب ــا لـن ـسـبـ ــة لل ف ــرق ا لـتـي ت خ ــوض
ا ملـ ــب ـ ـ ـ ــاراة اال خ ـ ــي ـ ـ ـ ــرة ه ــي ا ل ـ ــب ـ ـ ـ ــراز يـل،
ه ـ ــو ل ـن ـ ــدا ،االر ج ـن ـتــني ،ا نــك ل ـت ـ ــرا ا م ـ ــا
الهداف فهو رونالدو.
حـيـ ــدر ط ـ ــارق وعالء عـيـ ــدان حـمـيـ ــد
قاال:
 م ـي ـ ــزت ه ـ ــذا ا مل ـ ــو ن ـ ــد ي ـ ــال ان ف ـ ــر قـ ـ ـا ًمـغ مــورة و جــدت حـظ هــا يف ا ملــو نــد يــال
و ب ـ ــدأت ت ـب ـ ــرز و ث ـب ــت ك ف ـ ــاءة ع ـ ــا ل ـي ـ ــة
و لــدي هــا الع بــون مم تــازون ا مــا ا حــسن
ال عـب ه ـ ــو ك لـ ــورة اال ملـ ــا نـي و تـكـتـ ــو نـي
االيطالي.
ح يـدر طارق  -ر ئـيس نـادي ش عـبي من
امنياته ان يصبح رئيس ا ً لنا د ٍ ليرعى
اهتمامات الشباب الكروية.
و هـو ايض ا ً صاحب هـذه الكازينو التي
روادها من العبني كرة القدم.

خضير محمد متابع رياضي قال:
 حـرم نـا من مـتاب عـة املو نـديال بـسببعــدم بـث هــا عـب ــر ال قـنــوات إال مبـب ــالغ
مـ ـ ــا ل ـيـ ـ ــة أو عــن ط ـ ـ ــريق شـ ـ ــراء كـ ـ ــارت
 ART.ا نــا ار شـح ي كـتــو نـي اال يـطــا لـي
ا ل ـ ــذي ل عـب الول مـ ــرة يف ا ملـ ــو نـ ــد يـ ــال
ر غـم ان عـم ــره  39سـن ــة  -ا م ــا ال ف ــرق
االرب عـ ـ ــة هــي ا ل ـبـ ـ ــرازيل ،االر ج ـن ـتــني،
ايطاليا ،انكلترا.
هذا ا ملـونديال كـان اكبر صـدمة حملبي
و مــش جـعي كــرة ال قــدم ،حـيث ا ض ــاعت
ع لـي نـا ا لـت كــاليف ا ملــال يــة لل مـو نـد يـال
مــت عـ ــة ا ملـ ـشـ ــا هـ ــدة و لــم ت قـم أي قـنـ ــاة
ف ضـائ يـة عرا قـية أو عـرب يـة أو اجن بـية
بـنقل و ق ــائع ا ملـبــار يــات كــان هــذا رأي
م حـمــود ر شـيــد ..ا مــا ا ملــوا طـن ا حـمــد
باسم فقد اشار:
اح ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــن ال ع ـ ــب رو ن ـ ــي
ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ار شــح ــ
االن كـل يــزي .ا مــا ال فــرق االرب عــة ا لـتي
ت خـ ـ ــوض ا مل ـبـ ـ ــار يـ ـ ــات هــي ا ل ـب ـ ـ ــرازيل،
ا ملـان يــا ،االرجن تـني ،اي طـال يـا وال فـريق
ا لـذي سي حـصل على كـأس الب طـولة -
هــو ال بــرازيل  -و هــداف ال بـطــو لــة هــو
رو نـ ــا لـ ــدو و سـتـتـ ــوج ا لـبـ ــراز يـل ل لـمـ ــرة
ا ل ـس ــادســــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــة بـبـط ــو ل ــة ك ــأس
العالم.

عيون يف

كأس العامل بطولة القيود القاسية عىل الالعبني واملشجعني والصحافة

كيف غاب سحر الديوك؟
من خالل متابعتنا منتخب الديوك
الفرنسي يف السنـني االخيرة خاصة
بع ــد املع ــان ــاة الـتـي ع ــان ــاه ــا قـبل ان
ي ـصـل لعـ ــرس املـ ــونـ ــديـ ــال وخـ ــاصـ ــة
بغ ـي ـ ــاب جن ـمــيه زي ـ ــدان وم ـ ــاكلــيلــي
اللـذيـن لعبـا دوراً مهمـاً واسـاسيـاً يف
التـأهـل للمـونـديـال .وظهـرت بـعض
العـي ــوب يف مـب ــاراة ال ــدي ــوك والـتـي
جـمعتهـم بســويسـرا الفـريق االوربي
الـ ــذي ت ـ ــأهل عـن املـلحـق بعـ ــد فـ ــوز
مـثيـر للجـدل علـى تــركيـا .ولـم يكن
جنــوم فــرنـســا مـن نبـحث عـن فنـهم
الكـروي وخـاصـة تيـري هنـري الـذي
اضـ ـ ــاع اك ـثـ ـ ــر مــن فـ ـ ــرصـ ـ ــة وهـ ـ ــو يف
مـ ــواجهـ ــة حـ ــارس سـ ــويـ ـسـ ــرا وكـ ــانه
يحـاول ان يـدرب هـذا احلــارس علـى
الـك ـ ــرات دون ان ي ـ ــدخـله ـ ــا لــتعـ ـ ــانق
الشباك.
وكــذلك حــال بقيـة الالعـبني الــذين
لـم يكـونـوا بــوضع افـضل ويــستـثنـى
من ذلك كــابتنـهم زين الـدين زيـدان
الـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان محـ ـ ــور الـلعــب ون ـ ـ ــاقالً
لـلكــرات اجلـمـيلــة لـبقـي ــة زمالئه يف
امل ـن ـتـخــب الـف ـ ـ ــرنـ ـ ـســي .ولــم ت ـنـفـع
احللــول والـتـب ــديالت الـتـي اجــراهــا
مـدرب فـرنـسـا دومـنيـك يف احلصـول
علــى نق ــاط املبــاراة الـثالث بل علــى
الـعـك ـ ــس مــن ذلـك تـالعــب الع ـب ـ ـ ــو
سويـسرا مبقدرات الـديوك وكادوا ان
يه ــزوا شبــاكـهم لــوال بــراعــة ب ــارتيــز
واحلـظ العــاثــر الــذي الزمهـم .وكنــا
نـتـمـنــى ان ن ـشــاه ــد سحــر الــديــوك
الــذي قــدمــوه يف عــام  1998عـنــدمــا
استـطــاعــوا ان يحـصلــوا علــى كــأس
الع ـ ــالــم يف بل ـ ــدهــم .ولـكــن لـلع ـم ـ ــر
احـك ـ ــامـ ـ ـاً وك ـ ــذلـك افـك ـ ــار امل ـ ــدربــني
والالعـبــني تخـتـلف عــن مجـمـ ــوعـ ــة
الـديـوك الـذيـن حملــوا الكــأس بعـد
ان اذاق ـ ــوا راقـ ـصــي ال ـ ـس ـ ــام ـب ـ ــا مـ ـ ـرّ
الهــزمي ــة يف حيـنهــا وحــرمــوهـم من
الكأس.
ولـكن درس فــرنـســا كــان كـبيــراً علــى
راقــصي الـس ــامب ــا واستـطــاعــوا بعــد
ذلك ان يفــوزوا مبــونــدي ــال اليــابــان
وكـوريـا  2002بعـد ان قـدمـوا رقصـات
رائعــة بفن الـســامبــا البــرازيليـة ومـا
زالــوا مـسـتم ــرين ب ــذلك معـتم ــدين
علـ ــى مجـم ــوع ــة شـب ــابـي ــة ع ــوضـت
الـذيـن اعتـزلـوا الكـرة أو كـان اداؤهم
غـي ــر مقـنع وهــو مــا لـم ت ـسـتــطع ان
تـفعله فــرنـســا ح ــالي ـاً وهـي بحــاجــة
كـبـيـ ــرة ملـ ــراجعـ ــة خ ـطــطهـ ــا لــتعـ ــود
متـألقـة يف كـرة القـدم العــامليــة وهي
بح ــاج ــة كـبـي ــرة لالعـبـني يحـمل ــون
بــصمــات بـالتيـني وتـيجــانــا وكــذلك
زي ـ ـ ـ ــدان وديـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــام ــب وغـ ـي ـ ـ ـ ــره ــم.
اكــرام زين العـابــدين

تعـنـي ك ـ ــأس العـ ــالــم الع ـ ــاطفـ ــة واالحـ ـسـ ــاس
والبهجة واالحتفاالت والتـرفيه والتسلية لكن
بالنسبة لنهائيات أملانيا  2006فهي تعني أيضا
قـائمـة طـويلـة مـن احملظـورات الـتي لن يـسمح
االحت ــاد ال ــدولــي لك ــرة الق ــدم للـم ــشجعـني أو
الالعبني أو رجال االعالم بتجاوزها.
فـ ــالــتلـ ــويح بـعلـم صــنعــته جـ ــدتـك بـكـل فخـ ــر
سـيكون ممـنوعـا طاملـا أنه ال يحمل املـواصفات
القصوى التي يطلبها االحتاد الدولي للعبة.
أمـا إذا كـنت حـارســا للمـرمـى وتــرغب يف وضع
اس ـمـك أو ت ـ ـ ــوق ــيعــك عل ـ ـ ــى الـقف ـ ـ ــازات ال ـتــي
ســتخ ـ ــوض بهـ ــا املـبـ ــاريـ ــات فـعلـيـك أن تـكـ ــون
حــريصـا يف االخـتيـار مــا بني الـكف اليـمنـى أو
اليسـرى النه لن يـسمح لـك بالقـيام بـذلك إال
على واحد منهما فقط.
أمـا إذا كنت صحفيا وتنوي مثال تصوير بعض
اللقـطــات الـنــادرة الـتـي تـعكــس االجــواء الـتـي
تعمل فيها يف املالعب عبـر هاتفك اجلوال وأن
ترسل نسخة منها إلى صديق لك ..فعليك أن
حتذر صديقك بـشدة من أنه من غيـر املسموح
له نـشر هـذه اللقطـات عبـر االنتـرنت الن ذلك
سيحــرمك من تغـطيـة املنــافسـات وسيعـرضك
للطرد من البطولة.
وإذا ما راودت الشكـوك شخصا مـا فإن االحتاد
الــدولي لكـرة القـدم أوضـح أن له كلمـة اخلتـام
يف هـذا الـشـأن.ويـذكـر جــريجــور ليـنتــز رئيـس
الـشركة التي تـراقب عملية التـسويق واحلقوق
التلفـزيـونيـة لكـأس العــالم أن "نهـائيـات كـأس
العــالـم ليــست حــدثــا عــامــا .إنه حــدث خــاص
للغايـة يجري تنظيمه من جانب  207احتادات
مـحلـيـ ــة لـك ـ ــرة القـ ــدم مـن ـضـ ــويـ ــة حتـت لـ ــواء
االحتاد الدولي لكرة القدم".
ولق ــد ح ــاولــت اللجـن ــة املـنـظـم ــة االمل ــانـي ــة يف
مـنــاسـبــة مــا االلـتف ــاف علــى قــواعــد االحتــاد
الـدولي لـكرة القـدم عنـدما أبـدت رغبـتها يف أن
يسمح االحتـاد الدولي بـبيع اجلعة االملـانية يف
املالعـب بدال من جعة بودوايـزر االمريكية أحد
الرعاة الرسميني لهذه البطولة.
وتصـدى جـوزيف بالتـر رئيـس االحتـاد الـدولي
لك ــرة القــدم بـنف ــسه لهــذه احملــاولــة ورفــضهــا
متاما.
وقـ ــال "أري ـ ــد أن أوضح مـ ــرة واحـ ــدة لـلجـمــيع:
نهــائـيــات ك ــأس العــالـم ال تخـص أملــانـي ــا.إنهــا
لـي ـسـت كــأس عــالـم أملــانـي ــة ..إنهــا كــأس عــالـم
تـخص االحتـاد الـدولـي لكـرة القــدم وينـظمهـا
يف أملـانيـا وهي تـكلفنـا مليـار فـرانك ســويسـري

( 770مليون دوالر)".
والئحـ ــة احمل ـظـ ــورات ال نهـ ــايـ ــة لهـ ــا حـيـث لـن
يسـمح للجماهير بـدخول املالعب ويف حوزتهم
كــاميــرات فيـديـو أو آالت تـصـويـر يــستخــدمهـا
مـحتــرف ــون .كمــا ميـنع عـليـهم إدخــال احللــوى
ولف ـ ــائف ورق احلــم ـ ــام ـ ــات الســتخ ـ ــدامه ـ ــا يف
االحــتف ـ ــاالت مــن خـالل إلقـ ـ ــائهـ ـ ــا عل ـ ــى أرض
امللعب.
ولن يـسمـح بإدخـال الالفـتات إذا مـا زاد طولـها
أو عرضها أو ارتفاعها عن متر واحد أو االبواق
أو العبـوات الغازيـة التي تـطلق أصواتـا معهودة
يف املالعــب وال حــتـ ـ ــى احلق ـ ــائــب أو احمل ـ ــافــظ
اجللدية الكبيرة.
ومن الـواضح أن الكثيـر من اجلمـاهير يـدركون
مـنــذ االن مــاذا يـنـتـظــرهـم ومــاذا سـي ــواجهــون

النهم عـانـوا كـثيــرا من أجل
احلـصول علـى تذاكـر دخول
املـبـ ــاريـ ــات الـتـي كـ ــان يجـب
علــيهـم أن يـ ــدفع ــوا ثـمــنه ــا
عـب ــر شــيك ــات مـص ــرفـي ــة أو
بـطــاقــات االئـتمــان ..وليـس
أي بـطــاقــة إئـتـمــان وإمنــا تـلك الـتـي يق ــدمهــا
الراعي الرسمي للمنافسات.
أما الـشبكات والـوسائل االعالميـة فقد واجهت
ب ــالفـعل مع ــرك ــة ضخـم ــة حـيـث ش ــدد االحت ــاد
الــدولـي لكــرة القــدم علــى أن بـطــاقــات اعـتمــاد
االعالميني لـتغطـية نـهائـيات كـأس العـالم هي
رسميـا مـن ممتلكـاته اخلـاصـة وميكـنه سحبهـا
من أي شخص أو إلغائها يف أي وقت.
وتزيد حدة املـواجهة عندما يـتعلق االمر بأزمة
نشر الصور على شبكة االنترنت.
وبـداية حـاول االحتاد الـدولي لكـرة القـدم منع
نـشــر أي صــور اليــة مبــاراة قـبل مــرور ســاعـتني
على صـافرة الـنهايـة لكن بـعد نحـو ستـة أشهر
مـن االحـتج ــاجـ ــات واملف ــاوضـ ــات واالته ــام ــات
قالت الـرابطة الـدولية للـصحف" :من الواضح

أن كـسب املـال هـو أكثـر مـا يهم االحتـاد الـدولي
لكـرة القـدم" ..وبعـدهـا تـراجع االحتـاد الـدولي
للعـب ــة عـن ق ــراره وسـمح بـن ـش ــر الـص ــور يف أي
وقت.
أما بالنظـر إلى الالعبني فسيكون عليهم حتى
قـبل ملــس الكــرة يف هــذه الـنه ــائيــات أن يــوقعــوا
إق ــرارا يــتعه ــدون فــيه بع ــدم تـن ــاول مـن ـشـط ــات
مح ـظـ ــورة وهـي بـ ــدعـ ــة جـ ــديـ ــدة لــم تع ـ ــرفهـ ــا
النهـائيـات من قـبل كمــا أن عليهـم آال يشـاركـوا
هم أو أقاربهم يف املراهنات عـلى نتائج مباريات
الـبطـولـة العــامليـة .وبـرر بالتــر تلك االجـراءات
بقـولـه" :انفق الكـثيــر من املـال علـى املــراهنـات
وهو شيء من اجلنون ويشكل خطرا واضحا".
وتطـال االشيـاء احملظـورة االخـرى علـى الفـرق
تلـك االدوات الـتـي يـ ـســتخ ـ ــدمه ـ ــا الالعـبـ ــون.
وأوضح االحتـاد الــدولي لكـرة القـدم يف مـذكـرة
م ـ ــؤلف ـ ــة مـن  48صـفح ـ ــة االدوات الـتـي ميـكـن
استخـدامها من جـانب الالعبني وكيف يـزينون
أنفسهم وأي شعارات ميكن أن يرتدوها وأين؟
وعلـى سبيل املثـال ال يجب أن حتتـوي قمـصان
التـدريب اخلاصة بالالعبني على شعارات تزيد

م ـســاحـته ــا علــى  100سـنـتـيـمـتــر م ــربع وأن ال
تزيد مساحـة علم الدولة املوضوع على االكمام
عـن  25سنـتيـمتــرا مــربعــا واال حتـمل حق ــائب
االسعافات االولية أي إعالنات على االطالق.
حــتـ ـ ــى ال ـ ــشـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـتــي أرادت أن تـعلــن عــن
منـتجــاتهــا يف نه ــائيــات كــأس العــالـم لم جتــد
االمـ ــر سـهال .واسـتـثـمـ ــر الـ ــرعـ ــاة الـ ــرسـمـيـ ــون
لـلبـطــولــة نحــو  643مـليــون يــورو ( 780مـليــون
دوالر) من أجـل التــرويج النفــسهـم خالل هــذه
املنافسات.
وهكـ ــذا يحـمـي االحت ــاد ال ــدولــي لكـ ــرة الق ــدم
صــورتـه بكل مــا ميلـك من قــوة وقــد أق ــام أكثــر
مــن ألف دع ـ ــوى قــض ـ ــائــي ـ ــة عل ـ ــى ش ـ ــرك ـ ــات ال
يـتضـمنهـا اتفـاق الـرعـايـة مع االحتـاد الــدولي
لـلعبة بعـدما استخـدمت اسم كـأس العالم دون
احلصول على تصريح مسبق.
ويعتقد أن عدد احملـاكم املكتظة بهـذه القضايا
امل ــرف ــوع ــة مـن ج ــانـب االحت ــاد ال ــدولــي عل ــى
الـشركـات التي يعتقـد بأنهـا استخدمـت كلمات
"كــأس العــالم" و"أملــانيــا" و" "2006وتعـكف علـى
دراستها ليست كافية.
على أي حال خسـر االحتاد الدولي لكرة القدم
إح ــدى ق ـض ــاي ــاه الـتـي ن ـظ ــرت أمـ ــام احملكـم ــة
االملــانـي ــة العلـيــا يف كــارل ـســروه الـتـي أك ــدت أنه
ليــس من حق االحتــاد أن يعتــرض علــى عبـارة
"كأس العالم لكرة القدم ."2006
وكــان االحتــاد الــدولـي لكــرة القــدم سجـل تلك
العـبارة بـاسمه بـاللغـة االملانـية عالمـة مسـجلة
ل 860ش ــرك ــة وم ــؤس ـس ــة خ ــدمـي ــة لكـن ش ــرك ــة
فـيـ ــريـ ــرو الـ ــدولـيـ ــة ل ـصـنـ ــاعـ ــة الـ ـشـيـكـ ــوالتـ ــة
واحللويات حتدته عبر احملاكم االملانية.
ليـس هنـاك الكـثيـر من املـواقف التـي ميكن أن
يفــوت من رقــابــة االحتــاد الــدولـي لكــرة القــدم
علـى الـرغـم من أن تلك الـتي تعنـى بــالسجـائـر
لهـ ـ ــا وضع خـ ـ ــاص .ففــي كـ ـ ــأس الع ـ ــالــم ال ـتــي
أقـيـمـت يف كـ ــوريـ ــا اجلـنـ ــوبـيـ ــة والـيـ ــابـ ــان كـ ــان
التــدخـني ممنــوعــا بـصفــة رسـميــة لـكن االمــر
سيختلف يف أملانيا.
فلق ــد ح ــاول االحت ــاد ال ــدولــي لك ــرة الق ــدم أن
يـطـبق نفـس املـبــدأ يف الـبـطــولــة املقـبل ــة لكـنه
واجه معـارضة شديـدة من بعض املنـظمني إلى
جــانب القـواعــد االوروبيـة املـتعلقـة بــالتــدخني
وانــته ــى االم ــر ب ــاالكــتف ــاء بـ ــوضع الفـت ــات يف
املـالعب الـتي سـتقــام علـيه ــا املبــاريــات ت ــوصي
بــالتـوقف عـن التــدخني" ..يـرجــى التــوقف عن
التدخني" وليس مقاطعة كاملة.

وانشوب يغازل روما
عـ ـبـ ـ ـ ــر مـهـ ـ ـ ــا ج ــم مـ ـنـ ـتـخ ــب
كـ ــو سـتـ ــار يـكـ ــا لـكـ ــرة ال قـ ــدم
بـاو لـو وا نـشــوب عن امله يف
الل عـب مع رو مــا اال يـطــا لـي
ا مل ــو ســم امل قـبـل ب حـ ـسـب م ــا
ذ كـ ــرت ص حـي ف ــة ك ــور يـي ــري
ديللو سبورت االيطالية.
و سـبق ل ــوا ن ـشـ ــوب ان تل ق ــى
عـ ــر ضـ ــا جـ ــد يـ ــا مـن مـ ــدرب
رو م ـ ــا ا لـ ـس ـ ــابق ا ل ـتـ ـش ـيـكــي
زد يـنــيك ز مي ــان ع ــام ،1999
و قــال يف هــذا ا لـصــدد " كــان

ـاه ـ ـ ـ ـ ــز ا ً ل ـكـ ــن
كـل شـ ــيء ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ
عـن ـ ــد م ـ ــا ج ـ ــاء ز مي ـ ــان ا ل ـ ــى
تـريغور يـا (املر كـز الر يـاضي
ل ـ ـ ــرو م ـ ـ ــا) ك ـ ـ ــان ا ل ـ ـ ــر ئ ـي ـ ــس
ف ــران كــو سـنـسـي وقع ع قــدا
مـع ا لـ ــب ـ ـ ـ ــراز يـل ــي ـف ـ ـ ـ ــا ب ــيـ ـ ـ ـ ــو
جونيور".
و ت ـ ـ ــر غــب ا ن ـ ـ ــد ي ـ ـ ــة ع ـ ـ ــدة يف
ا لـت عــا ق ــد مع وا ن ـشــوب (30
عـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــا) خ ـ ـصـ ـ ـ ــو صـ ـ ـ ــا م ــن
ان كـل تــرا وا ملــان يــا واس بــان يــا
وروسيا واليوناني.

و قــال وا نـش ــوب "ارحب بــأي
عـرض ،ل كـني ا فـضل عـر ضـا
من روما".
و كــان وا نـش ــوب سجل هــديف
م ـن ــت خ ــب بالده يف مـ ـ ــر مـ ـ ــى
ـامل ـ ـ ـ ــا ن ـ ــي ـ ـ ـ ــا  4/3يف ا مل ــبـ ـ ـ ـ ــاراة
االفت تـاحية لـنهائ يـات كأس
ال ع ــا لـم امل ق ــا م ــة ح ــا لـي ــا يف
ا ملـ ـ ــا ن ـيـ ـ ــا و ت ـ ـس ـت ـمـ ـ ــر ح ـتـ ـ ــى
التاسع من يوليو املقبل.
وي لـعب وا نـشـوب حــال يــا مع
هيريديانو الكوستاريكي.

ـش ـ ـ ـ ـ ــوب الـ ـ ـ ـ ـ ــى
و ظ ــه ـ ـ ـ ـ ــر وا نـ ـ ـ ـ ـ
اال ضـ ـ ــواء يف ص ف ـ ــوف در بــي
كـاو نـتي اال نـكل يــزي ع نـد مـا
سجل هدفا رائ عـا يف مرمى
ما نـشس تـر يو نـاي تـد بعد ان
ت خـط ــى ا كـث ــر مـن ال عـب يف
و سـط املل عـب ،لكن مـس تـواه
كـ ــان مـتـ ــذ بـ ــذ ب ـ ــا يف ال فـ ــرق
ا لـثال ث ــة ا لـتـي ل عـب ل ه ــا يف
ـال ـ ـ ـ ــدوري ا مل ـ ـمـ ـ ــت ـ ـ ـ ــاز بـعـ ـ ـ ـ ــد
جتـ ــر بـتـني ا ي ـض ـ ــا مع و سـت
هام ومانشستر سيتي.

