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كوبا امريكا :تعادل البارغواي وتشيلي 1-1

االلعاب تعود اىل اليونان بعد شهر من االن
الـتجـذيـف يف شيـنيــاس مل ينـته بعــد رغم
الـوعـود الـرمسيـة .ويف هـذه االثنـاء ،يـستمـر
النقـاش بثبـات حول املـسألـة االمنـية يف اول
العــاب تقــام بعــد اعتــداءات  11ايلـول ،2002
وسيكـون النظام االمين العالي الـتقنية جاهزا
اواخـرمتـوز لكـن ليـس بنـسبـة  100يف املئـة.
وافـادت بعـض املصـادر ان الـواليــات املتحـدة
متارس ضغـوطا علـى احلكومـة اليونـانية من
اجل اخنراط اكرب حللف االطلسي الذي سيقدم
طائرات للمراقبة من نوع اواكس ومساعدة يف
جمـال املراقـبة الـبحريـة .وستـكون الفـاتورة
االمنية مـرتفعة جدا بعد ختـصيص ميزانية
من 2ر 1مليار وتعبئة  70الف عنصر من رجال
حفظ النظام.

بقلم هنري بوفييه
تعــود االلعـاب االوملـبيــة بعــد شهــر من االن
تعـادلت البارغواي مع تـشيلي  1-1يف اريكيبا الـدور ربع النهـائي بعـدمـا كـانـت الربازيل
وحتديـدا يف  13آب املقبل اىل مهـد انطالقـها يف
ضمن اجلولة الثانية من منافسات اجملموعة انـتزعـت البطـاقة االوىل يف هـذه اجملمـوعة
العصور القدمية ومكان انبعاثها عام  ،1896لكن
الثــالثـة لـبطـولـة كــأس االمم االمـريكيـة بفـوزهـا علـى كـوستـاريكـا  .1-4وتـتصـدر
الـيونـانيني سيـتابعـون العمل حتـى اللحـظة
اجلنوبـية لكرة القدم (كوبـا امريكا) املقامة الربازيل اجملموعـة برصيد  6نقاط مقابل 4
االخـرية لتكـون اثـينـا علــى امت االستعـداد يف
للبـارغواي ونقطـة واحدة لتـشيلي يف حني
يف البريو حتى  25متوز احلالي.
الـوقت احملـدد حلفل االفتتـاح .وخالل بضـعة
وسجل سيبـاستيـان غونـزاليـز ( )71هدف خـرجت كـوستـاريكـا من املنـافسـة
اشهـر ،كــان التقــدم يف االعمــال استـثنــائيـا
تشيـلي ،وارنسـتو كـريسـتالـدو ( )79هدف بعدما بقي رصيدها صفرا.
ومـذهال لـدرجــة محلت علــى االعتقـاد بـان
البـارغواي .وتـبقى املنـافسـة مستـمرة بني
(املعجـزة اليـونـانيـة) اليت كـانت وراء احـراز
املنتخبني حلجـز بطاقـة التأهل الثـانية اىل
منـتخب كـرة القـدم كـأس االمـم االوروبيـة
مــؤخــرا يف الـربتغــال وسـط ذهــول اجلمـيع،
ستعمل عملها يف االلعاب االوملبية .وبفضل هذا
االنتصـار املدوي ،ارتفع مـستوى التفـاؤل لدى
اليـونـانـيني اذا اسـتبعـدنـا بـعض املـشكالت
اوملبياد اثينا :2004
املــستــدميــة كــاالمـن وارتفــاع امليــزانيــات
املـوضوعـة (4ر 1مليـار يورو اكـثر مـن االرقام
لـشبونـة (أ ف ب) -اعلن رئيس االحتـاد الربتغالي
ارقام عن االلعاب اثينا
املتـوقعـة) او عدم وجـود هامـش بسـيط من
املنـاورة النهـاء بعض الـورشات اجلـاري العمل (أ ف ب) -يف مــا يلـي بعـض االرقــام عـن االلعــاب لكـرة لقدم جيلربتـو ماداي ان الربتغـال تريد ان
بـها .واعـترب رئيـس جلنـة التنـسيق الوملبـياد االوملبـية الـيت تستـضيفهـا اثينـا من  13اىل  29آب تـرتشح الستضـافة كـأس العامل يف كـرة القــــدم
اثـينـا  2004يف الـلجنـة االوملـبيـة الــدوليـة يف املقبل 35 - :موقع اومليب  28 -لعبة رياضية  -بعــــــد النــجـاح الـتنـظيـمي لــــــــبطـولــة امم
تصـريح ادىل به االسـبوع املـاضي ان (احلـماس  301حفـل تتــويج بـــامليـــداليــات  -تعــويــذتــان اوروبا .2004
الناجم عن انتـصار املنتخب اليـوناني يف كأس (فيفوس واثينا)  10500 -رياضي و 5500موفد رمسي وقال ماداي خالل مـؤمتر صحايف (حنب ان نرتشح لتنظيم احدى
االمـم االوروبيـة مـؤشـر جيـد بـالنـسبـة اىل  21500 -ممـــثل لــــــوســــــائـل االعالم بــيـــنهــم بطوالت كأس العامل لكرة القدم).
االلـعاب) .ويؤكـد املسؤولـون يف جلنة الـتنسيق 16000لالذاعات والتلفزيونات
واضاف (لقد اثبتنا اننا منلك االمكانيات واخلربة الدوليةالالزمتني).
)2000
سيدني
يف
(199
  202جلنة اوملبية وطنيةوكـان االحتاد االوروبي اشـاد االسبوع املـاضي بالـتنظيم اجلـيد لبطـولة امم
هذه واللجـنة اليونـانية املنظمـة لاللعاب على  45 -الف متطوع
اوروبـا ووصفها (بـاالمجل يف تاريخ الـكرة االوروبيـة) ،معتربا انـها ستـبقى
ان اثار امم اوروبـا  2004جيب ان تنعش عملية 3 -ر 5ماليني بطاقة دخول اىل املواقع الرياضية
(مثاال حيتذى به) يف البطوالت املقبلة.
بيع البطاقـات على الصعيد احمللي حيث سجل  70 -الف عنصر امن
نوع مـن التقصـري ،وان حتث السـياح االجـانب 2 -ر 1مليار يورو مليزانية االمن
املرتدديـن حتـى االن علـى ان يقـرروا اجملـىء  16 -الف ريــاضـي ورمسي سـينــزلــون يف القــريــة
حلـضــور االلعــاب .واجنــزت مجيـع املنـشــأت االوملبية
الـرياضيـة اليت ستحتـضن االلعاب ومـا يتصل  8 -بـواخـر عـابـرة بـينهـا كــوين مـاري  2يـبلغ
بهـا من اخلارج بـات حباجـة اىل وضع اللمـسات جمموع غرفها  5400غرفة
االخرية ،وعــوض جممع اثـينــا االومليب حـيث  400 -الف وجبة طعام يف اليوم للعائلة االوملبية
يـقع امللعـب االومليب الــذي خـطـط املـهنــدس  150 -الف ســائـح يف اليــوم يف اثـينــا ال ينـتمــون اىل
املعمـار االسبـاني سـانتيـاغو كـاالترافـا سقفه العائلة االوملبية.
والـذي شغل بـال املنـظمني مـدة طويلـة ،فرتة 7 -ر 7كلم اضافية من خط املرتو
تـرشيحه رمسـيا
عني االحتـاد الفـرنـسـي لكـرة املنصب قبل عدة ايام.
التـأخـري اليت حـصلـت .وعلق امللـحق االومليب  32 -كلم طـول خـط القطـار االقلـيمي يف ضـاحيـة القـدم االثنني رميون دومينيك وكان دومينيك ( 52عاما) رشح لكن رئيس االحتاد
الفرنـسي يف اثيـنا فـرانسـوا رافاري علـى سري اثينا
مـدربـا لـلمنـتخب خلفـا جلـاك نفـسه خلالفــة روجيه لــومري كلود سـيمونيه اختذ
اثينا
يف
الرتامواي
خط
طول
كلم
االعـمــال يف الــورشــات االوملـبـيــة (ال نــرى 23 -
سـانتيين الـذي انتقل لالشراف بعد انتكاسـة منتخب فرنسا يف قـــرارا برتشـيح احــد
اجلديدة
الطرقات
من
كلم
بــالضــرورة متــى يعملـون لكـن االكيــد انهم 64120- -ر 4مليـارات يــورو ميــزانيــة اوليـة وضـعتهـا علـى تـوتنهـام االنكليـزي بعـد مونـديال  2002وفـقدانه اللقب عـناصـر االدارة الفنـية،
يعملـون) .وجتـد هـذه احلمـى االوملـبيـة اليت
انتهـاء امم اوروبـا  2004مـطلع خبروجه من الـدور ،لكنه فشل وقـام امييه جـاكيه املـدير
تتسع يف اثينـا ،صدى هلا يف تصـرحيات ادىل بها احلكومة اليونانية
الفـين حــالـيــا يف االحتــاد
امام سانتيين بالذات.
الشهر احلالي.
 4ر 1مليار يورو الزيادة على امليزانية االوليةرئيـس اللجنـة االوملبـية الـدوليـة،
البلجـيكي 962 -ر 1مليار يورو ميزانية اللجنة اليونانية املنظمة وكــان دومـينـيك ( 52عــامــا) وكــان هــدف دومـيـنـيك مـن واملــدرب الـســابق الــذي قــاد
جـاك روغ ،قبل عام ونـصف العام وقـارن فيها
عمل املنظمني مبـوسيقا السـيرتاكي حيث قال  77 -مـليــون يــورو جمـمل مـــا تتــوقـعه اللـجنــة مدربـا للمنـتخب االومليب مـنذ تــرشيح نفـسه يف ذلك الــوقت فــرنسـا اىل احـراز كـأس العـامل
خدمـة االدارة الفنية يف االحتاد اليت نظـمتها عام  ،1998برتشيح
(نبـدأ ببطء شديد ثم نـسرع طوال الوقت ويف املنظمة ملبيعات اغراض الدعاية
.1993
النـهايـة ال نسـتطيع مـتابـعة االيـقاع) .وبـعد 3500 -فحص للكشف عن املنشطات
وتقـدم دومينيـك الذي رشحته كـونه احد اعضـائها ،وقـال بعد دومينيك هلذا املنصب.
اشهـر عـدة من االثـارة والقلق جـاء االرتيـاح  10 -اىل  300يـورو سعـر بطـاقـة الـدخـول حلضـور االدارة الفـنـيــــة يف االحتــــاد فشله امـام سانـتيين (يف الـيوم من جهة اخرى ،اعلن سيمونيه
حتـى بلـغ حد الـتسـامح يف بعض االمـور مثل املنافسات
الفرنسي خلالفة سانتيين ،على الذي سيحـدث فراغ (يف منصب يف مـؤمتـر صحــايف عن تعـيني
حفلي
حلضـور
الـدخـول
بطـاقـة
سعـر
950
االشجــار املغـروســة االقل عـددا ومجــاال من  50 -اىل
رينيه جـريار خلفا لـدومينيك
جـان تيغانا ولوران بالن اللذين املدرب) سأكون جاهزا مللئه).
واخلتام.
االفتتاح
كانا مـن اقوى املرشـحني لتولي ومل يقـدم دومينيك هـذه املرة لالشراف على املنتخب االومليب.
املتفق عليه ،او حتى االعمال النهائية يف بعض
املنشآت اليت مل تكن كما جيب .يف املقابل ،زادت
اثينـا العاصـمة مجـاال بعد ان مت حتـديث كل
شىء فيها ،وتزودت احلياة الثقـافية بدينامية
جـديـدة بـاقـامـة معــارض من طــراز دولي
ستستـمر طوال الـصيف كما يـستطيع الـسياح
االوملبـيني اجيـاد مــا ينـشـدون بعـد افـتتـاح
املتحف الـوطين الـرائع يف ختـام  20شهـرا من بعيـد اعالن تعييـنه مدربـا ،صرح دومـينيك يف نـريـد .سـاسـتمع وسـاطـرح اسئلـة قبل ان اقـوم العقد عقدا مشروطا الربع سنوات).
وتابع (اذا مل حتـرتم هذه االهـداف ،يفسـخ العقد
العمل .وللتجميل املنشـود يف املدينة انعكاسات املـؤمتـر الصحـايف انه (جيب خلق شـىء مـا داخل باختياري).
سلـبيـة حـيث اشـتكــى البعـض من عـمليـة املنـتخب ليـكون مـنتخب فـرنسـا للجـميع .جيب وقال رئيس االحتاد انه يرغب بان يوقع دومينيك دون اي تعويض).
(تنظـيف اجتمـاعي) يف وسـط املديـنة طـالت اعـادة الفـرحة داخـل املنتخـب ،فالـنتيجـة حبد (عقــدا الربـع سنــوات) بــاهــداف حمـــددة جيب ويهـدف سـيمـونـيه من هـذه الـشـروط اىل عـدم
تكرار جتـربة روجيـه لومري املـريرة الـذي جدد
املدمنني علـى املخدرات واملشروبـات الكحولية ذاتهـا مهمة لكن االهـم هو اعطاء الفـرحة جلميع حتقيقها سنويا.
وقال (لـدي رغبة بالتوجه حنو عقد الربع سنوات االحتـاد عقده قـبيل انطالق مـونديـال  2002ثم
والذين ال ميلكون وثـائق او البائعني اجلوالني .الناس).
لكن قــائمـة الـورشــات اليت مل تـنته ال تـزال واضـاف (هذه ليـست مهميت الن مهـميت تكمن يف باهداف جيب حتقيقها سنويا ،وارغب بان يكون من خرج املنتخب من الدور االول.
طويلة :فـالقطار الـذي يؤمن وصل الضـاحية حتقـيق الفــوز ،وامنـــا هي مـن صلـب وظيـفيت بني هـذه االهـداف تــأهيل فـرنـسـا اىل نهـائيـات وكشف سيمـونيه ان دوميـنيك قدم لـه (مشروع
املـونديـال (عام  2006يف املـانيـا) ،ثم بلـوغ نصف فوز) ،وقـال (لن اكشف تفـاصيله وامنا سيـكشفها
بـاملدينة سـيكون جاهـزا يف  27متوز  ،وال يزال وعملي).
املدرب يف الوقت املناسب).
العـمل مستمرا ببعـض حمطات املرتو املخصص ومل يفـصح دومـينـيك عـن اسم مـســاعــده او النهائي يف املونديال).
لنقل الـركاب اىل امللعب االومليب ،كـما ان طريق مسـاعديه ،وقـال يف هذا الـسياق (خالل  15يـوما ،واضـاف (اذا حتـققت هـذه االهـداف ميـدد العقـد دومينيك يف سطور
ساقوم جبولـة افق وخالفا لالعتقاد الـسائد ليس تلـقائـيا ملـدة عامـني اضافـيني وبنفـس االهداف  -االسم :رميون
املـاراثــون يف اثينـا الـذي سيقـام علـيه سبـاق لـدي عـادة االخـتيـار االعـتبـاطـي الن املنـتخب وهي تأهـيل فرنـسا اىل نـهائيـات امم اوروبا  - 2008العائلة :دومينيك
املاراثون والذي سريبـط بني العاصمة وحوض الفـرنسـي اهم من ان نـسمح النفـسنـا بعمل مـا وبلـوغها علـى االقل نصف النهـائي .وهكـذا يكون  -تاريخ الوالدة 21 :كانون الثاني 1952

الربتغال تريد ان ترتشح
الستضافة كأس العامل

بعد االخفاق الفرنسي
تعيني دومينيك خلفا لسانتيين

.
مــــنتخب للـــــجميع

يف دورة غشتاد :فيدرر حيرز لقبه االول يف سويسرا
تـوج السـويسـري روجـيه فيـدرر
املصنف كـاول بطل لدورة غـشتاد
الـسـويـسـريـة الــدوليـة يف كـرة
املضرب البالغـة جوائزها  550الف
دوالر بفوزه علـى الروسـي ايغور
انـــدريـيف  2-6و 3-6و 7-5و 3-6يف
املباراة النهائية.
وهــــو الـلقــب االول لفـيــــدرر يف
ســويـســـرا منــذ بــدء مـسـريته
االحرتافية عام .1998
وكــان فيــدرر ،بـطل وميـبلــدون
االنكليزيـة ،ثالث البطوالت االربع
الكـربى االحــد املــاضـي ،فــشل 3
مـرات يف احـراز لقب يف سـويسـرا
عنـدمـا خـسـر نهــائي دورة بـال
عـامي  2000و 2001امـام السـويدي
تومـاس اينكفـيسـت والربيطـاني
تيم هـنمان علـى التوالـي ،ونهائي
دورة غـشتـاد العـام املــاضي امـام
التشيكي يريي نوفاك.
وهو اللقب الثامن عشر لفيدرر يف
مسـريته االحرتافيـة والسـابع هذا
العــام بعــد دورات دبي وانـديـان
ويلـز وهامـبورغ وهـاله وبطـولة
اسرتاليا املفتوحة ووميبلدون.
ورفع فـيــدرر انـتـصــاراته هــذا
املــوسـم اىل  51مقـــابل  4هــزائـم ارسال الروسي يف الشوط اخلامس.
فحـطم الـرقـم القيــاسي يف عـدد وقـال فيـدرر (انه لقـب رائع ،كنت
االنتـصارات يف مـوسم واحـد وهو أحلم منذ طفـوليت باحراز لقب يف
 50انـتصـارا والـذي كــان يتقـامسه سويسرا ،وقد حتقق ذلك اليوم وأنا
مع االمـريكـي الـتــشــيكـي االصل فخور بذلك).
وتـابع (صـراحـة ،عنـدمـا شـاركت
ايفان لندل وحققه عام .1989
وبدأ فـيدرر املـباراة بقـوة وكسب للمـرة االوىل يف هـذه الـدورة عـام
اجملـموعتـني االوليني بسهـولة  19982-6بـبـطــاقــة دعــوة مل أكـن أفكــر
و 3-6يف  45دقــيقـــــة ،بــيـــــد ان بانين سأحرز لقب هذه الدورة على
انـدرييف ( 21عـاما) الـذي خاض املالعب الرتابية).
اول مبــاراة نهــائيـة يف مـسـريته وأضـاف (ليـس سـهال االنتقـال من
االحــرتافــيــــــة ،جنح يف كــــســب اللـعب علـى املـالعب العـشـبيـة اىل
اجملمـوعة الثالـثة  5-7بعدمـا كسر الرتابيـة) يف اشارة اىل احـرازه لقب
ارســـال فيــدرر مـــرتني ،قـبل ان وميبلـدون علـى املالعب العـشبيـة
يـستعـيد فـيدرر تـوازنه ويكـسب ومـشــاركته هــذا االسبـوع يف دورة
اجملموعـة الرابعة  3-6بعـدما كسر غــشتــاد علــى املـالعب الـرتابيــة،

النروجي هاشوفد بطل املرحلة الثامنة
وفوكلر حيتفظ بالقميص

 مكان الوالدة :ليون اجلنسية :الفرنسية مسريته كالعب: +االنــديـــة اليت لـعب هلـــا :ليــون ()1977-1970
وسرتاسبـورغ ( )1981-1977وباريس سـان جريمان
( )1982-1981وبوردو ( )1984-1982ومولوز ()1988-1984
 +سجـله :بطل فـرنسـا عـامي  1979و 1984وكـأس
فرنسا عامي  1973و1982
 +مبارياته الدولية 8 :مباريات
 +املبـاراة الدولية االوىل :فرنـسا  -ايرلندا  1-1يف 19
ايار 1973
 مسريته كمدرب: +االنـدية اليت دربهـا :مولـوز ( )1988-1985وليون
( )1993-1988ومـــدرب مـنــتخـب فـــرنــســـا االوملـيب (1
متوز  1993اىل  30حزيران .)2004
 +سجله :بطل الدوري الفـرنسي للدرجـة الثانية
مع ليون عام 1989
 +السجل كمـدرب ملنتخب فـرنسا االوملـيب :نهائي
بطولـة اوروبا للـشباب عـام  2002واملركـز الثالث
عـام  1996واملـركـز الـرابع عـام  ،1994الـدور ربع
الــنهـــائــي يف االلعـــاب االوملـبـيـــة عـــام .1996

احـرز الـدراج النـروجيي ثـور هـاشـوفـد
االحد املـركز االول يف املـرحلة الـثامـنة
من دورة فرنسا للـدراجات اهلوائية اليت
تـسـتمــر حتـى  25متـوز احلــالي ،فـيمـا
احـتفـظ الفــرنــسي تــومــاس فــوكلــر
بالقميص االصفر.
وقـطع هـاشـوفـد ( 26عـامـا) مـسـافـة
املـرحلـة البـالغــة  168كلم بـني المبـال
وكيمبري بـزمن 22ر54ر 3ساعـات مبعدل
سرعة وسطي  43كلم/ساعة.
وجنح هـاشـوفـد يف انتـزاع املـركـز االول
بفضل الـسرعـة النهـائيـة فتـقدم عـلى
اللوكـسمبـورغي كـيم كريشني واالملـاني
اريك تسابل.
واحتفظ فوكلر بالقميص االصفر برغم
حلـــوله يف املــركـــز  58حمققـــا نفــس
التوقيت.
وحل االمريكـي النس ارمسـرتونغ حامل

لقب الدورة  5مرات متتالية يف املركز 33
يف مـرحلة الـيوم حمققـا نفس التـوقيت
ايضا.
وبقي ارمــسرتونغ ،الـســاعي اىل احـراز
اللقـب السـادس علـى التـوالي ،يف املـركز
الـسـادس يف الرتتـيب العـام بفـارق 35ر9
دقائق خلف فوكلر.
 ترتيب اخلمسة االوائل: -1الـنـــروجيـي ثـــور هـــاشـــوفـــد
22ر54ر 3ساعات
 -2اللــوكــسـمـبــورغـي كـني كـريشـني
نفس التوقيت
نفـس
 -3االملــاني اريك تـسـابل
التوقيت
 -4االسـرتالـي روبـي مــــاكـيــــويـن
نفس التوقيت
 -5االملــــانـي انــــدريــــاس كلــــوديـن
نفس التوقيت
 الرتتيب العام:36ر03ر 33ساعة
 -1فوكلر
 -2االسـرتالـي سـتـيــــوارت اوغــــرادي
بفارق 01ر 3دقيقة
 -3الفـــرنــسـي ســـانـــدي كـــاســـار
بفارق 06ر 4د
 -4الـسـويـدي مــاغنـوس بـاكـشـتت
بفارق 27ر 6د
 -5الــــدمنــــاركـي يــــاكــــوب بــيل
بفارق 09ر 7د

برييز مــصمم عــلى ضـم فيريا
مـشـريا اىل انه (عنـدمـا خـسـرت
نهـــائـي دورة بـــال عـــامـي 2000
و ،2001مل أكـن مـــرشحـــا للفـــوز
بـاللقب ،لكن هـذه املرة يف غـشتاد
كـنـت امـلك حـظـــوظـــا كـبـرية
لـتحقـيق الفـوز وهـو مـا جنـحت
فيه).
وخـتـم (احـــراز اللقـب يف بالدي
أجناز رائع).
وسيخلـد فيـدرر اىل الـراحـة ملـدة
اسـبــوع قـبل الــسفــر اىل كـنــدا
للمشـاركة يف دورة تـورونتـو على
االرضية الـصلبة ،سـادس الدورات
الـتسع الكربى ،من  26متـوز احلالي
اىل  1آب املقبل ،يف اطـار استعـداده
للمـشـاركــة يف بطـولـة الـواليـات

املـتحــدة علــى مـالعب فـالشيـنغ
مـيـــدوز املقــررة مـن  30آب اىل 12
ايلول املقبلني.
امـا انـدريـيف فقـال (انــا سعيـد
ببلوغي املباراة النهائية ،لقد كانت
اخبار جيدة بالنـسبة لي) ،مضيفا
(ســـأستـفيـــد من االخـطـــاء اليت
ارتكبـتها الـيوم حـتى ال أكـررها يف
مبارياتي املقبلة).
وختم (اهنـىء فيدرر علـى االجناز
الـــــذي حقـقه ،ان حتـــــرز لقـب
وميبلـدون علـى املالعب العـشبـية
وبعــده غــشـتـــاد علـــى املالعـب
الـرتابيــة اجنــاز رائع ،وهــو أكــد
بـــالفعـل انه الالعـب رقـم واحــد
عامليا).

جـدد رئيس نـادي ريال مـدريد االسـباني
فلورنتـينو برييـز تصميمـه على التعـاقد
مع قائـد فريق ارسنال االنكلـيزي باتريك
فـيريا معـتربا ايـاه الالعـب املنـاسب الـذي
ميكـن ان يعـيــد االنـتـصــارات اىل نــادي
العـاصمـة .وقـال برييـز الـذي حقق فـوزا
كـاسحــا يف انتخـابـات النـادي الـرئـاسيـة
االحد( :اريد ان اكرر ان سياسيت يف النادي
تقضي بضم افضل العيب العامل يف خمتلف
املـراكـز .وبـاتـريـك فيريا بـنظـري افضل
العب يف العـامل يف مـركـزه) .ونفـى برييـز
نيته بيع قـائد املنتخب االنكلـيزي ديفيد
بيكـهام او مـبادلـته بفيريا بـرغم املـوسم
املخيـب الذي قـدمه االول ،وقال( :اعـتقد
بانها لن تكـون فكرة جيدة .لقـد استفدنا
من بـيكهــام كـثريا وجيـب اال ننـســى انه
خـــاض مـــومسـه االول فقــط مع ريـــال
مـدريـد) .واضـاف برييـز( :بيكهـام العب
مهم بـالنسبـة لنا وهـو العب حمرتف بكل
مـا يف الـكلمـة مـن معنـى) .ومل يـسـتبعـد
برييـز تقـديم عـرض ملهــاجم ايفـرتـون

واملـنتخب االنكليـزي الصاعـد واين روني،
غري ان ذلك يتـوقف علـى املدرب اجلـديد
لريال مـدريد خوسيه انـطونيو كـاماتشو
الـــذي اشرتط عـــدم التــدخل يف االمــور

التــدريبيـة عـكس مـا حـصل مع املـدرب
الـسابق الربتغالي كارلوس كريوش الذي مل
يصمـد اال مومسا واحـدا مع الفريق امللكي
االسباني.

غرونكيار يقع عقدا مع
برمنغهام ملدة عامني
لنــدن (أ ف ب) -اعلن نـادي بـرمـنغهـام
االنكلـيزي لكـرة القدم االثنـني ان الدولي
الدمناركي يسرب غرونكيار مهاجم تشلسي
وصيف بـطل الدوري االنكليزي ،وقع معه
عقـدا ملدة عـامني مع امكـانيـة التمـديد
عـامـا اضـافيـا مقـابل 2ر 2مليـون جـنيه
اسرتليين (3ر 3مليون يورو).
وكـان غـرونـكيـار ( 26عـامـا) انـتقل اىل
تـشلـسي يف كـانـون االول 2000قـادمـا من
اياكس اهلـولندي مقابل 8ر 7مليون جنيه

اسرتلـيين ،وصــار رحيـله متــوقعــا بعـد
تعاقد النـادي اللندني مع مـدربه اجلديد
الربتغالي جوزيه مورينيو.
واصبح غـرونكيـار خـامـس العب يـدعم
صفــوف بــرمـنغهــام هــذا املــوسـم بعــد
مــواطنه ومـدافع تـشلـسـي ايضـا مـاريـو
ميلشيـوت والعب الوسط الرتكي مصطفى
عزت ومـهاجـم املنتخـب االنكليـزي اميل
هيـسكـي (ليفـربـول) واجلنـاح جـوليـان
غراي.

