سكوالري حيذر
اآلزوري من الديوك

ملـحق امل ـ ــدى ال ـ ــري ـ ــاضــي ال ـي ـ ــومــي

الع ـ ــدد ( )26االح ـ ــد  9مت ـ ــوز 2006

رفض املدرب البرازيلي لويز
فيليبي سكوالري مناقشة
مستقبله حول امكانية بقائه
على رأس اجلهاز الفني للمنتخب
البرتغالي
وحذر سكوالري املنتخب
االيطالي من نظيره الفرنسي يف
املباراة النهائية ،معتبرا ان
“االزوري“ سيعاني امام “الديوك“،
موجها شكره لالعبي املنتخب
البرتغالي الذين قدموا نهائيات
رائعة وعادلوا افضل اجناز
لبالدهم.
وكانت الصحف البرتغالية قد
ذكرت ان االحتاد البرتغالي لكرة
القدم قدم عرضا لسكوالري
لتمديد عقده لعامني اضافيني.
وحتسن أداء املنتخب البرتغالي يف
شكل الفت بعد تعاقده مع
سكوالري ،اذ بلغ املباراة النهائية
لبطولة امم اوروبا عام  2004على
ارضه قبل ان يخسر امام اليونان
(صفر ،)1-وهو لم يتذوق طعم
اخلسارة يف مبارياته ال20
االخيرة قبل املباراة أمام فرنسا.

NO. (26) Sun . (9) July 2006

بـــرلني تـــزين مــونــديــالهــا بـنجــوم الــسهـــرة االخيــرة

الفرنسيون حياربون بشعار :نعيش مجيعاً او نموت مجيعاً
وااليطاليون يتفاءلون بربكات القارة العجوز!

بغداد-ملحق املونديال
يحتـضن املـلعب االوملـبي يف العــاصمـة االملــانيـة بــرلني
غدا االحـد مبـاراة قمـة بني ايـطالـيا وفـرنسـا يف نهـائي
النـسخة الثـامنة عـشرة مـن نهائيـات كأس العـالم لكرة
القــدم والـتـي سـتجــري بــالـســاعــة  11مـســا ًء بـتــوقـيـت
بغداد.
وتعتبر املباراة اعادة للنهائي الذي جمع بني املنتخبني
قبـل  6اعوام يف بـطولـة امم اوروبا يف هـولنـدا وبلجيـكا
وكـان اللقب مـن نصيـب فرنـسا بـالهدف الـذهبـي الذي
سـجله دافـيــد تــريــزيغـيه يف الــدقـيقــة  ،103علـمــا بــان
ايطاليا تقدمت بهدف ملاركو دلفيكيو منذ الدقيقة 55
بـيــد ان سـيلف ــان ويلـتــورد ادرك الـتعــادل يف الــدقـيقــة
الـرابعـة من الـوقت بـدل الضـائع ،وبـالتـالي فـان مبـاراة
الغد ستكون ثأرية بالنسبة للمنتخب االيطالي.
والتقـى املنـتخبـان الفـرنـسـي وااليطـالي  32مـرة فـازت
ايطــاليـا  17مــرة مقــابل  7هــزائم و 8تعـادالت بـينهـا 5
مبـاريـات يف مـسـابقـات رسـميـة ففـازت فـرنـسـا  3مـرات
( 1998 -1999و )2000مقابل خسارتني (1938و .)1978
ولم تفـز ايطـاليـا علـى فـرنسـا منـذ
تـغـل ـبـه ـ ـ ــا عـل ـيـه ـ ـ ــا  1-2يف
الـ ــدور االول ملـ ــونـ ــديـ ــال
1978.
وتــسعــى ايـطــالـيــا الــى
احـ ــراز الـلقــب العـ ــاملـي
الـ ـ ـ ــرابـع بـعـ ـ ـ ــد اعـ ـ ـ ــوام
 1934و 1938و1982
لتـقتــرب مـن البــرازيل
صـ ـ ـ ـ ــاحـ ــبـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــرقـ ــم
القيــاسي (اعـوام 1988
و 1962و 1970و1994
و )2002علــمـ ـ ــا بـ ـ ــانهـ ـ ــا
تـخ ـ ـ ـ ـ ــوض ال ـ ـنـه ـ ـ ـ ـ ــائـ ــي

شـــــــــراع

مـلحـمــــة بــــرلـني
اليـوم سيـكتب املـونـديـال اخـر سطـور حكـايته يف
املانيا ..سيلملم بقايا الصدمات التي تناثرت يف
اعق ــاب انـتح ــار الـتـكهـن ــات عل ــى محـط ــة سف ــر
املـنتـخبــات العـمالقــة وهي تــودع الكـأس بــشهقـة
نـ ــدم علـ ــى اخ ـطـ ــاء ال تغــتفـ ــر! سـ ــاعـ ــات قلــيلـ ــة
ويــنفــض م ـ ــول ـ ــد ال ـب ــطل ال ـ ــذي ص ـب ـ ــر يف رحــم
التـرقب شهراً كامالً بانتظار حلظة القبض على
الك ــأس ال ــذهـبـي ــة ام ــام  32بلـي ــون ن ـسـم ــة ح ــول
العــالم كــانــوا شهــود إثبــات بــانـه االبن الـشــرعي
للقب.
كــيف نـ ـسـت ـطـيـع محـ ــاصـ ــرة مـ ــشهـ ــد املـلحـمـ ــة
(الف ــرن ـسـي ــة-االي ـط ــالـي ــة) ومـفكـ ــرة الفـ ــريقـني
تختـزن رصيـداً كـبيـراً مـن التجـارب علــى صعيـد
خــوض الـصــراع يف منـتهــاه احلــاسم ،وغــالب ـاً مــا
تتالشـى مالمح البطل يف غفلة حـارس لم يؤمن
بلـ ــدغـ ــة الـكـ ــرة قــبل ان ت ـطـلق ال ـصـ ــافـ ــرة زفـيـ ــر
الـتـت ــويج ..ل ــذلك ف ــاملهـم ــة تـب ــدو ع ـسـي ــرة ام ــام
احلــارسني (بــارتيـز وبـوفـون) صـاحـبي امهـر ايـاد
تــزرع االطمـئنـان علـى حـافـة الـشبــاك ..ورغم ان
افضلية االجناز تعود لبارتيز ملساهمته يف اهداء
الك ــأس للفــرنـسـيني ع ــام  1998بيـنمــا كــان آخــر
تـشــريف إيـطــالـي بعهــدة العج ــوز دينــوزوف عــام
 1982فان احلارسني لديهـما القدرة على احتواء
اصعـب امل ـ ــآزق يف مـن ــطق ـ ــة اجل ـ ــزاء إال ان شـكل
املـنــاف ـســة وق ـسـم ــات وجه الـنهــائـي ال تعـبــر عـن
مالمح البـطل االكيـدة إال يف اللحظـات االخيـرة
الـتـي تـنـتـصــر فـيهــا ارادة املــدرب احملـظــوظ الــى
جـانب العـبيه املــؤهلني نفـسيـاً ملثل هـذه املنـازلـة
الـكـ ــرويـ ــة النـتـ ــزاع الـكـ ــأس ..وعـنـ ــدهـ ــا سـيـكـ ــون
للـدموع طعمـان مختلـفان ،منهـا ما هـو كالـشهد
وي ـصـنـعه احلـ ــارس بـحالوة احـبـ ــاط الـهجـمـ ــات
بهــدوء اعصــاب غيـر مـستفــزة ،ومنهـا مـا هـو مـرّ
كأداء احلارس اآلخـر الذي يُفرغ شحـنات تفاؤله
منذ اول صدمة تيار الهزمية.
ملحمة كبيرة يف ليلة (برلينية) لن تغلق أجفان
سهـرهــا حتــى يخلـد آخــر ديك فـرنـسي او ازوري
مـن فرقة الطليـان الى مستقـره يف طائرة العودة
لبالده ،ولـكال املدربـني ليبي ودومـنيك طمـوحات
وآمـال بسعـة امنيـات شعبيهـما للـطرق علـى باب
ثــاني مـونـديـال يف القـرن  21واالرتــواء من كـأس
االنـتـص ــار بع ــد مــشق ــة ت ــسلق االدوار الـنه ــائـي ــة
بفـ ـضـل نخ ـب ـ ــة مــن اجل ـب ـ ــاب ـ ــرة ام ـث ـ ــال زي ـ ــدان
وماكلـيلي وديل بيـيرو وتـوتي ومجمـوعة شـبابـية
لم تكـتب لـهم الفـرصـة للـسطــوع كمـا تــابعنـا يف
املـونـديــاالت السـابقـة بـسبب االطـواق الـدفـاعيـة
والـ ــرتـ ــابـ ــة املــملـ ــة يف اسلـ ــوب املـ ــواجهـ ــة الغلـب
املدربني!
اذن هي نـسخـة فـريـدة من حـرب حـراس الـدمـوع
يـكتبـها بـارتيـز وبوفـون مبداد نـزف القلق وافـكار
اليقظة ومشاهد اجلرأة لتفادي الهفوة التي قد
تكلفـهما البكاء سنوات طـويلة على ضياع اجمل
قصة حب وحتدي ومغامرة يف املونديال . 18

ايــاد الـصــاحلـي

الـســادس يف ت ــاريخهــا بعــد خـســارتهــا امــام الـبــرازيل
عامي ( 1970و.)1994
يف املقــابل ،تـطـمح فــرنـســا الــى اح ــراز اللقـب الع ــاملي
الثـاني يف ثـاني مـباراة نهـائيـة يف تاريـخها بعـد االولى
قـبل ثمانيـة اعوام علـى ارضها عنـدما تغلـبت البرازيل
-3صفـ ــر وتـ ــوجـت ب ــطلـ ــة لـلعـ ــالـم .وت ـضـم تـ ـشـكــيلـ ــة
الفــرنـسـيني ح ــالي ــا  6مت ــوجني بــاللقـب العــاملـي وهم
زيدان وهنري وتورام وفييرا وتريزيغيه وبارتيز.
وتكتسي املبـاراة أهمية كبيرة بالنسبـة الى قائد فرنسا
وصـ ــانع الع ــابه ــا زي ــدان النه ــا االخـي ــرة يف م ـسـي ــرته
الكروية بعدما كـان قرر االعتزال نهائيـا بعد املونديال
وب ــالـت ــالـي فه ــو يـ ــأمل يف انه ــاء م ـسـيـ ــرته يف املالعـب
العـ ــاملـيـ ــة بـلقـب عـ ــاملـي ثـ ــان ويـ ــرصـع سجـله احلـ ــافل
بااللقاب.
وقـال زيــدان "اشعـر بـسعـادة عـامــرة بعـد هـذا االجنـاز
الــذي حققنـاه يف املـانيـا وكـذبنــا به جمـيع التـكهنـات.
نتمـنى ان نـتوج ابـطاال لـلعالـم الن ذلك سيكـون رائعا
بـالنـسبـة لـالعبني الـشبـاب واسـتثنـائيـا للـمخضـرمني
الذيـن باتوا على ابواب االعتـزال" يف اشارة الى ليليان
تورام وفابيان بارتيز وكلود ماكيليلي.
مضيفا "يـسود انسجام كبير بني صـفوفنا وشعارنا هو
امـا ان نعيش جميعـا او منوت جميعـا .يجب ان نقاتل
لــنحـ ــرز الـلقـب".وسـيـكـ ــون بـيـيـ ــرو اخـ ــر زمالء زيـ ــدان
السـابقني الــذين سيــواجههم صـانع العـاب فــرنسـا يف
املـونـديـال احلــالي وسـيكــون مبثـابــة العـقبــة االخيـرة
لقيـادة فـرنـسـا الـى اللـقب العــاملي علـى غـرار مــا فعل
عـام  1998عنـدمـا سجل هـدفني من االهـداف الثالثـة
يف املبـاراة النهـائيـة واختيـر يف العام ذاتـه افضل العب
يف اوروبا والعـالم قبل ان يـتم اختيـاره افضل العب يف
العالم ايضا عام 3002.
وقــال دل بييـرو "فــرنسـا مـرشحـة الحـراز الـلقب النهـا
ستلعب دون ضغوطات كبيرة".
وتكمن قوة املـنتخب الفرنسـي يف خطي وسطه بقيادة
بـاتـريك فـييـرا وكلـود مــاكيلـيلي ودفـاعـه بقيـادة تـورام
وولـيام غـاالس ،كمـا انه يضـم احتيـاطيـني يف املسـتوى
ابـرزهـم دافيـد تـريـزيـغيه وسـيلفــان ويلتــورد وسيــدني
غـوفـو ،واالمـر ذاته بــالنـسبـة لـاليطـالـيني الــشهيــرين

بخطة "الكاتناتشيو".
وســتك ــون املـب ــاراة م ــواجه ــة بـني اق ــوى خـطـي دف ــاع يف
الـبطـولـة حيـث لم يـدخل مـرمــى ايطـاليـا سـوى هـدف
واحد سـجله املدافع كـريستيـان زاكاردو خـطأ يف مـرمى
مـنتخـب بالده يف املبـاراة ضـد الـواليــات املتحـدة ،فـيمـا
دخل مــرمــى فــرن ـســا هــدفــان (ضــد كــوريــا اجلـنــوبـيــة
واسبانيا).
بـيد ان العبي املنتخب االيطـالي اجمعوا على انهم
ال يفـك ـ ــرون يف ه ـ ـ ــذه الفـ ـض ــيحـ ـ ــة مـ ـ ــركـ ـ ــزيــن
اهـتـمـ ــامهــم عل ــى امل ــون ــدي ــال واحـ ــراز لقــبه
العـادة البـسمـة الى اجلـماهـير االيـطالـية
ومحـو خـيبـة االمـل التـي تالحقهـم منـذ
م ــون ــدي ــال  1982يف اسـب ــانـي ــا.وتـتف ــاءل
ايطــاليــا خيـرا بــاملبـاريــات النهــائيـة يف
اوروبــا النهــا احــرزت القــابهــا العــامليــة
الثالثـة يف القارة العجـوز :االول على
ارضهـ ـ ــا ع ـ ـ ــام  1938علـ ـ ــى ح ـ ــسـ ـ ــاب
ت ـ ـش ـيـكـ ـ ــوسلـ ـ ــوفـ ـ ــاكــيـ ـ ــا ( 1-2بعـ ـ ــد
الـتـمــديــد) والـثــانـي عــام  1938يف
فــرنـســا علــى حـســاب اجملــر ،2-4
والـثــالـث عــام  1982يف اسـبــانـيــا
علــى حسـاب املـانيـا الغـربيـة -3
 1.وصعـدت ايطـاليـا يف صمت
الــى املبــاراة النهــائيـة وهـي لم
تـ ــواجه مـنــتخـب ــات ق ــوي ــة يف
ط ــريـقه ــا الـيه ــا ب ــاسـتـثـن ــاء
املانيـا يف دور االربعة.ويعرف
مـدرب ايـطــاليـا مـارتـشـيلـو
ليـبي العـبي فـرنـسـا جيـدا
وخـصــوصــا زيــدان وتــورام
وت ـ ـ ــريـ ـ ـ ــزيـغـ ـيـه وه ــنـ ـ ـ ــري
لـلعبهـم حتت اشـرافه يف
يـوفـنتـوس ،وهــو يعـتبـر
االول "افــضل العـب يف
العـ ــالـم يف الـ ـسـنـ ــوات
الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االخيرة".

السامبا
حتمل اللقب
اخلامس
مباركة
رونالدو

تصريحات
تفاؤلية
لدومينيك
والطليان
يتحدون

رئيسا إيطاليا وفرنسا
حيرضان هنائي املونديال
قـرر الــرئيــس اإليطــالي " جــورجيـو
نـابـوليتـانـو" قيـادة عــدة ماليني من
مـشجعـى منـتخب بالده فـى املبـاراة
النهـائيـة لكـأس العـالم لـكرة الـقدم
بني منتخبي إيطاليا وفرنسا حيث
يـشـاهـد املبـاراة من مـنصـة الـشـرف
ب ــامللعـب االوملـبـي فــى بــرلـني جـنـبــا
إل ــى جـنــب مع ن ـظـي ــره الف ــرنـ ـسـي
ج ــاك شـي ــراك ال ــذى أعلـن قــصـ ــر
ال ــرئ ــاس ــة الف ــرن ـسـي ــة (االلـيـ ــزيه)
حضوره املباراة.
وح ـ ــول ال ـ ــزي ـ ــارة غــي ـ ــر املــتـ ـ ــوقع ـ ــة
للــرئـيــس االيـطــالـي الملــانـيــا الـتـي
يزورها آلول مرة منذ توليه منصب
الــرئــاســة فــى آيــار املــاضـي  .قــال "
ن ــاب ــولـيـت ــان ــو" أن صع ــود املـنـتخـب
االيــط ــال ــى ال ــى القـمـ ــة قـ ــد أعـ ــاد
لآلذه ــان سخــونــة وروعــة امل ـشــاعــر
التى حركها املنتخب االيطالى عام
 1970فى املكسيك .وأعـرب الرئيس
االيــط ــالـي عـن رغـبـته فـ ــى تق ــدمي
الـتهــانـي بـصفــة مـبــاشــرة لــرئـيــس
وجنـوم املنـتخب االيطـالي وكـان قد

هنــأهم بــالفعل هــاتفيــا بعــد الفـوز
علـى املــانيـا مـتمـنيـا لهـم احلصـول
عل ـ ــى الـك ـ ــأس يف مــب ـ ــاراة شــيق ـ ــة
وممتعـة وحاسـمة آليطـاليا مع
فرنسا .
وك ـ ــان شــي ـ ــراك ق ـ ــد هــن ـ ــأ
امل ـن ـتـخــب الـف ـ ـ ــرنـ ـ ـســي
بفــوزه علــى املنـتخب
االســبـ ـ ــانــي يف دور
الـثمــانيــة بثالثـة
أه ـ ــداف مق ـ ــابل
هـ ـ ــدف واحـ ـ ــد.
وجـ ـ ــدد "دع ــمه
ال ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ــل
وت ـ ـ ـ ـ ـشــجـ ـ ـي ـعـ ــه
احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار"
لــل ـ ــم ـ ــنـ ـ ـت ـخـ ـ ـ ـ ــب
الـفـ ـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــسـ ــي يف
م ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــاراتـه ض ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الــبـ ـ ــرازيل .يف ال ـ ــدور
ق ـبـل ال ـنـهـ ـ ـ ــائ ــي وه ــي
املبـاراة التى شاهدها فى
امللعب.

الـطلـيــان يـتــسـيــدون قــائـمـــة الفـيفــا
تــسيــد الالعبــون اإليطــاليـون قــائمـة االحتـاد
الــدولـي لكــرة القــدم (الفـيفــا) لكــأس الع ــالم
الـتـي ت ـضـم أف ــضل  23العـبـ ــا يف الـبــطـ ــولـ ــة ،
بـيـنـم ــا ك ــان الـنجـم ج ــون تـي ــري هـ ــو الالعـب
اإلجنليزي الوحيد يف القائمة.
وضـمت القـائمــة سبعـة العـبني مـن إيطـاليـا ،
وأربع ــة العـبـني مـن ف ــرنــس ــا  -ط ــريف املـب ــاراة
النهـائيـة  -بـينمـا لم تـضم القـائمـة أي العب
من املنتخبات األفريقية أو اآلسيوية.
ولم تـضـم الق ــائم ــة  ،التـي اختــارتهــا اللـجنــة
الفـنيـة بـالـفيفـا  ،ســوى العب بــرازيلي واحـد
هـو زي روبـرتـو  ،وفـشـل النـجم رونـالـدو الـذي
أحـرز ثالثة أهـداف يف البطـولة يف الـظهور يف
القــائـم ــة  ،علــى الــرغـم مـن حتـطـيـمه الــرقـم
القيـاسي يف عـدد األهـداف املـسجلـة بـواسطـة
العـب يف بــطـ ــوالت ك ـ ــأس العـ ــالـم الـ ــذي كـ ــان
مسجال باسم األملاني جيرد مولر.

وفيما يلي القائمة كاملة :
حــراســة املــرم ــى  :جيــانلــويـجي بــوفــون
(إيــط ــالـي ــا)  ،يـن ــز لـيـم ــان (أمل ــانـي ــا) ،
ريكاردو (البرتغال)
الــدفــاع  :روبــرتــو أيــاال (األرجـنـتـني) ،
ج ــون تـي ــري (إجنلـت ــرا)  ،لـيلـي ــان ت ــورام
(ف ــرنــس ــا)  ،فـيلـيـب الم (أمل ــانـي ــا)  ،ف ــابـي ــو
كـانـافــارو  ،جيـانلـوكــا زامبـروتــا (إيطــاليـا) ،
ريكاردو كارفاليو (البرتغال)
ال ــوســط  :زي روب ــرت ــو (الـبـ ــرازيل)  ،ب ــاتـ ــريك
فـيي ــرا  ،زين ال ــدين زيــدان (فــرنـســا)  ،م ــايكل
باالك (أملانيـا)  ،أندريا بيرلـو  ،جينارو جاتوزو
(إي ــط ـ ــالــي ـ ــا)  ،ل ـ ــويـ ــس ف ــيج ـ ــو  ،م ـ ــان ـيــتـ ــش
(البرتغال)
الهجوم  :هرنان كريسبو (األرجنتني)  ،تييري
هنـري (فـرنسـا)  ،ميـروسالف كلـوزه (أملـانيـا) ،
فــرانــشيــسكــو ت ــوتي  ،لــوكــا ت ــوني (إيـط ــاليــا)

سحب جواز
ديك فرنسي
قبل 24
ساعة من
النهائي!..

ليبي يعترب زيدان أفضل العب يف العامل
اعـتبـر مــدرب املنـتخب اإليـطـالـي لكــرة القـدم مـارتــشيلــو ليـبي أن صــانع ألعـاب
وقائد املنتخب الفرنسي زين الدين زيدان أفضل العب يف العالم منذ  20عاما.
وقــال ليـبي الــذي أشــرف علــى تــدريب زيــدان عنــدمــا كــان األخيــر يف يــوفـنتــوس
اإليـطـالـي من 1996إلـى  ،1999يف مـؤمتـر صـحفي عــشيـة الـدور نـصف
النهائي ملونديال أملانيا" :برأيي الشخصي ،زيدان هو أفضل العب يف
العالم منذ  20عاما".
وســاهم زيــدان بــإحــراز يــوفـنتــوس بـقيــادة لـيبـي اللـقب احملـلي
عامي  1997و. 1998

بيكنباور يرفض
التكهن بحسم اللقب
اع ـ ـت ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــر
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
بـ ـي ـكـ ـنـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــاور
رئيـس اللجنة
املـ ـ ـنـ ـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لـبـط ــول ــة ك ــأس
العــالـم لك ــرة القــدم
ان فرص فرنسا وايطاليا
مـتسـاويـة للفـوز بـالكـأس يف
املبـارة النهـائيـة الـتي ستجـرى
فى برلني مساء اليوم.
وأضـ ــاف بـيـكـنـبـ ــاور يف ت ـصـ ــريح
اورده م ـ ـ ــوقع مـجلـ ـ ــة "النـ ـ ــوفـ ـ ــال
اوبيسـرفاتـور "الفرنـسية أن فـرصة
فـرنسـا للفـوز باملـونديـال هي  50يف
املـ ــائـ ــة مقـ ــابل نـ ـسـبـ ــة  50يف املـ ــائـ ــة
إلي ـط ــالـيـ ــا وارجع بــيكـنـب ــاور رفــضه
ت ـ ــوقع فـ ــوز مـنــتخــب علـ ــى اخـ ــر إلـ ــى
تشـابه ظـروف املنتـخبني ففـرنسـا مثل
ايـطــالـيــا بــدأت بــداي ــة صعـبــة قـبل أن
ت ــصل الـ ــى اف ــضل فـ ــورمـ ــة مع تـتـ ــابع

املباريات.
وقــال بـيكـنبــاور ارفــض التــوقع يف
ه ــذه املبــارة ألن فــرنـس ــا ميكـن أن تكــون
بـطلــة الع ــالم متــام ــا مثـلمــا تــستـطـيع
ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن تـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون.

مبالغ خيالية
لتذاكر مباراة
هنائي املونديال
ع ــرضـت ش ــرك ــة ن ــرويجـي ــة عل ــى
موقعـها على شبكـة االنترنت بيع
تذاكـر مبـاراة النهـائي بـني فرنـسا
وايطاليـا فى برلـني مقابل مبالغ
خيالية.
فقـد عـرضـت الشـركـة بيع تـذكـرة
الـنهــائ ــى "العــاديــة" مبـبلغ 3400
يـورو فـيمـا عـرضـت بيـع التـذاكـر
"املتميزة" مقابل  4900يورو.
وذكـ ـ ـ ــرت صـحـ ـيـفـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــرلـ ـي ــنـ ـ ـ ــر
ت ـس ــايـت ــوجن االمل ــانـي ــة يف تق ــري ــر
له ــاالـيـ ــوم أنه رغــم ارتفـ ــاع سع ــر
التذكـرة فان الراغبني فى شرائها
لـيس بـامكـانهم ضـمان احلـصول
علــيه ــا ن ـظ ــرا ألن عــملـي ــات بــيع
تــذاكــر مـبــاراة الـنهــائــى لـم تـبــدأ
بعد وفقا ملا اعلـنه متحدث باسم
جلنة تنظيم كأس العالم.
وأش ــار املـتحـ ــدث أن كل الـت ــذاك ــر
املـ ــوجـ ــودة إل ـ ــى االن مخ ـص ـصـ ــة
الفــراد بعـينـهم ومـن ثم ف ــان من
سيحصل على ايـة تذاكر من هذا
النـوع لن ينجـح فى الـدخول بـها
للـملـعب نـظــرا ألنهــا مخـصـصــة
الشـخـ ـ ـ ـ ــاص مـع ـ ـي ـ ـنـ ــني ولـعـ ـ ـ ـ ــدم
امكانيـة متريـرها عبـر الكمبيـوتر
اال عـن ط ـ ــريق املــتخ ـص ـصـني يف
امللعب.
وك ــانت الـشــرك ــة النــرويـجيــة قــد
ع ـ ـ ــرضــت ب ـيـع ت ـ ـ ــذاك ـ ـ ــر مــب ـ ـ ــاراة
البرازيل وفرنسا مقابل  840يورو
للـتذكـرة يف حني بلـغ سعر تـذكرة
مبـاراة فرنسـا والبرتغـال يف الدور
قـبل الـنه ــائي م ــا بني  980و1650
يورو.

رسقة الفتة "شارع كلينسامن"
ب عــد أس بــوع من ا حـت فــال مــدي نــة جــا يــز لـي نـجن
االملا نـية بـاطالق ا سـم املد يـر ال فـني لل مـنتخب
يــور جـن ك لـي نــس مــان ع لــى أ حــد شــوارع هــا قــام
مج هـولون بـسر قـة الالف تـة التي حت مـل أشهر
شخصية يف أملانيا يف الوقت احلالي.

و كـ ــا نـت ا ملـ ــد يـنـ ــة قـ ــد كـ ــر مــت ك لـيـنـ ـسـمـ ــان ب عـ ــد
االجنازات التي حققها املنتخب يف بطولة كأس
ال عــا لـم ل ك ــرة ال قــدم حـت ــى االن وأطل قـت ا سـمه
ع لـ ــى ا لـ ـشـ ــارع ا لـ ــذي كـ ــان يـتـ ــدرب فــيه أ ثـنـ ــاء
طفولته.

