الــعــــــــــــــــدد( - )26االحــــــــــــــــد  9متــــــــــــــــوز 2006

رســـالـــة (

NO (26)Sun. (9) July 2006

) مـن مالعـب املـــانـيـــا

تصريحات متفائلة يف اجواء حماسية

دومنيك :موعدي مع اللقب قائم حتى اللحظة االخرية
تويت :الديكة ال تستطيع اهناء حلمنا اجلميل

برلني /يوسف فعل
ي ـس ــدل ال ـسـت ــار م ـس ــاء الـي ــوم االح ــد عل ــى
واح ـ ـ ــدة مــن اج ـمـل واروع بـ ــط ـ ـ ــوالت ك ـ ـ ــأس
العــالـم مـنــذ انــطالقـتهــا حـت ــى االن بلقــاء
اخلـت ــام وال ــذي يجـمع مـنـتخـبـي ايـط ــالـي ــا
وف ــرنـ ـسـ ــا عل ــى مـلعـب ب ــرلـني يف الـ ـس ــاع ــة
احلـ ــاديـ ــة عـ ـشـ ــرة مـ ـسـ ــاء بـتـ ــوقـيــت بغـ ــداد
ويقـ ــودهـ ــا احلـكـم االرجـنـتـيـنـي هـ ــوراسـيـ ــو
الـيزانـدرو وسيحضـر املبـاراة عدد مـن رؤساء
ال ــدول يـتق ــدمهـم ج ــاك شـي ــراك ال ــرئـيــس
الفرنسي وميركل املستشارة االملانية ورئيس
ال ــوزراء االيـط ــالـي ب ــرودي وعـم ــدة م ــديـن ــة
برلني وعدد مـن رؤساء االحتادات الرياضية
يف بلــدانـهم وجنــوم الكــرة الـســابـقني بـيلـيه
وبالتيني واوزبـيو و بوبي تشـارلتون وغيرهم
من جن ــوم الكــرة االخــريـن وستـنقـل املبــاراة
الـى كـافـة ارجـاء املعمـورة وسيلـعب املنـتخب
الـفرنـسي بطـريقـة  1_3_2_4معتمـدين
بذلك علـى جنومية زيـدان منظم الهجمات
وقــائــد الـعمـليــات يف وســط امليــدان والـعقل
املـفك ــر للـمـنـتخـب وال ــذي ي ــري ــد ان يخـتـم
م ـ ـســيـ ـ ــرته الـك ـ ــرويـ ـ ــة بح ــمل كـ ـ ــأس اغل ـ ــى
البـطـوالت وقـال املــدرب الفـرنـسـي دومنـيك
للــصح ــاف ــة االمل ــانـي ــة انـي كـنـت اردد واق ــول
دائمـا لالعبـني والصحـافة بـان لدي مـوعداً
يف التاسع من متوز والبعض كان يسخر من
كالمـي واالن اصـبح لــديـنــا املــوع ــد ولكـنـنــا
ن ــري ــد ان نــصل ال ــى ابع ــد نقـط ــة ونخــطف
اللقـب من الـطـليــان الــذي يلـعب بـطــريقــة
منـظمـة وميـتلك دفـاع ـاً صلب ـاً بيـنمـا اشـار
النجم زيدان قائال اشعر مبثل هذه السعادة
سابقا فما اجمل ان تكون يف حلظات الوداع
وانـت قريـب من حمل كـأس العـالم وستـكون
ه ــذه مبــاراتـي االخيــرة مع الــديــوك واشكــر
زمالئي الذين قدموا لي املساندة واالهتمام
وللجمـاهير الفـرنسيـة التي شجعتنـا طوال

مبــاريــات كــأس الع ــالم بـحمــاس وق ــال جنم
الهج ــوم الف ــرن ـسـي تـي ــري هـن ــري وامل ــرشح
للفـوز بجـائـزة افـضل العب يف الـبطـولـة ان
الـ ــدفـ ــاع االي ـطـ ــالـي قـ ــوي ومـن ـظـم ويـلعـب
ب ــانـضـب ــاط ع ــال ويـضـم العـبـني ممـت ــازيـن
امـث ــال كـن ــاف ــارو وزامـب ــروت ــا ولكـنـن ــا ل ــديـن ــا
طـريقـة واسلـوب خـاص بـاالختـراق والنفـاذ
الــى مــرمــامهـم من دون ان يــشع ــروا مثـلمــا
ح ـ ــدث مع الـب ـ ــرازيل والـب ـ ــرتغ ـ ــال واملـب ـ ــاراة
ســتك ــون ق ــوي ــة وخ ـط ـطـي ــة.وق ــد س ــاهـمـت
تـصــريحـات الــزعيـم اليـميـني لـوبـان والـتي
انـتقــد فـيهــا امل ــدرب دومنـيك بــانه يــريــد ان
يغـير مـن طبيعـة اجملتمع الـفرنـسي عنـدما
جـلب العـبني اغـلبـهم مـن اصح ــاب البـشــرة
الـسوداء والعـرب لتمثـيل املنتخب الفـرنسي
يف الـبطـولـة وهـؤالء الميثلـون فــرنسـا وهـذا
الـتـص ــريح صــدر مـنه عـنــدمــا ك ــان الف ــريق
يـلـع ــب يف الـ ـ ـ ــدور االول واعـ ــطـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــدافـع
واحل ــاف ــز السـتـنف ــار جـمـيع ق ــوة وط ــاق ــات
الـالعبـني إلظهــار خـط ــأ التـصــريح املــذكــور
فـت ــالق الفــريق وقــدم اجـمل املـبــاريــات ممــا
جـعل اجلـمـ ــاهـي ـ ــر الفـ ــرنـ ـسـيـ ــة ت ـصـ ــرخ يف
املـدرجات هـؤالء ابنـاء فرنـسا هـؤالء اوالدنا
اخمللصون .
ويف اجل ــانـب االخ ــر ق ــال امل ــدرب االيـط ــالـي
لـيـبـي ان املـب ــاراة ســتك ــون حـ ــواراً تكـتــيكـيـ ـاً
وامتـن ــى ان يكــون خـتــام الـبـطــولــة م ـسـكهــا
فــاملـنتـخبــان يــضمــان مـجمــوعــة كـبي ــرة من
الالعـبني الـنجــوم وبــاستـطــاعتـهمــا تقــدمي
مـباراة جميلـة ونحن وجدنـا العالج املناسب
ملفـتـ ــاح لعـب ف ــرن ـس ــا يف اش ــارة ال ــى زي ــدان
وسنـضعه حتت الضغط خاصة ان عدداً من
العـبي املـنتـخب يعـرفـون طـريقـة لعـبه النه
سـ ـبـق ان لـع ــب مـع الـف ـ ـ ـ ــريـق االي ـ ــط ـ ـ ـ ــال ــي
يـوفـانـتس وانـا ارى ان الـطليـان قـريبـون من
الف ــوز النـن ــا ن ـسـتحـق اللقـب بع ــد ه ــزمي ــة

املــانيـا واشــار جنم الـدفــاع زامبـروتـا والـذي
تألق كثيـرا يف املونديال وقدم مباريات رائعة
بــانـي كنـت احلـم بخ ــوض املبــاراة الـنه ــائيــة
لكأس العـالم والفوز بهـا ورفع الكأس عـاليا
واحللــم اصــبح ق ـ ــريــب امل ـن ـ ــال وعل ـ ــى بع ـ ــد
خـ ــط ـ ـ ــوة واح ـ ـ ــدة واجلـ ـمـ ـيـل ان ع ـ ـ ــدداً م ــن
الالعبـني عنـدمـا نـتبـادل احلــديث يقـولـون
ال ـشـيء ذاته وهــذا االمــر سـيحفــزن ــا للفــوز
بـ ــاللقـب الع ــاملـي ال ــذي سـنه ــديه ال ــى االب
الـ ــروحــي للـمـنــتخـب لـيـبـي املـ ــدرب الـ ــرائع
وللجماهير االيـطالية التي ساهمت يف رفع
معنـويــات الالعبـني واملبــاراة ستكـون تـأكيـداً
جلــدارتنـا بـالـلقب واكـد الـنجم تــوتي الـذي
سيعتـزل دوليـا بعد بـطولـة كاس العـالم انه
بع ــد كل مـب ــاراة كـنـت احتـ ــدث مع الالعـبـني
بـ ــانه علـيـن ــا ان نحـقق اله ــدف االكـب ــر وه ــو
الوصـول الى املـباراة النـهائيـة لكي ابـعد عن
الالعـبـني ال ــشع ــور بـ ــالغ ــرور ون ـشـ ــوة الف ــوز
وعندمـا تأهلنا حتدثت معهم بان كل مباراة
هي نهـائيـة خـاصـة اننـا كنـا النـريـد اخلـروج
املبكـر من البـطولـة بل كان االصـرار خلوض
املباراة الـنهائيـة وكنت اشعـر باننـا جئنـا الى
املـانيـا للفـوز بـاللقب العــاملي للمـرة الـرابعـة
يف ت ـ ــاريخ الـب ـطـ ــولـ ــة وحـيــنه ـ ــا قلـت بـ ــانـي
سـ ــاحــمل ك ـ ــأس العـ ــالـم والـيـ ــوم اردد بـ ــانـي
س ـ ــاغ ـ ــادر امل ـ ــان ـي ـ ــا والـكـ ـ ــأس الع ـ ــامل ــي معــي
واملنتخـب الفرنـسي جيـد ولكـنه اليسـتطيع
ايق ــافـن ــا وانه ــاء احالمـن ــا مـن جه ــة اخ ــرى
.اتخـذت اجـراءات امـنيـة مـشـددة يف مــدينـة
ب ــرلـني حت ـسـب ــا وخ ــوف ــا مـن وق ــوع م ـش ــاكل
يثـيرها املـشجعون االيطـاليون والفـرنسيون
سـيـمــا ان املــانـيــا تــريــد احلفــاظ علــى امـن
الـب ـط ــول ــة ال ــذي اشـ ــاد به اجلـمــيع وحـت ــى
النهـايــة كمـا شهــدت فنـادق بــرلني ازدحـامـا
شـ ــديـ ــدا بـ ــالـ ــزوار واكـت ـظــت بهـم وارتـفعـت
االسعار الى الضعف.

هنائي كأس العامل بني كربى رشكات التجهــيزات الرياضية

مبـيعــات هــائلــة للـرشكــات الـــراعيــة
سـتكــون مـب ــاراة نهــائـي بـطــولــة
كأس الـعالـم  2006بني منـتخبي
فــرنسـا وإيطـاليـا مبثـابـة مبـاراة
بـني كـب ــرى ال ـش ــركـ ــات الع ــاملـي ــة
املــتخ ـص ـصـ ــة يف إنـتـ ــاج االدوات
واملستلزمات الرياضية.
ففـي الـ ــوقـت الـ ــذي سـيـ ــرتـ ــدي
منـتخب فـرنـســا بقيــادة جنمهـا
زي ــن ال ـ ـ ـ ــدي ــن زي ـ ـ ـ ــدان مـالب ـ ـ ــس
رياضية من صنع شركة أديداس
ستكون شـركة بوما ممثلة والول
م ــرة خالل نهــائـي ك ــأس العــالـم
حـيـث ســيحـ ــاول االي ـطـ ــالـيـ ــون
التــرويج لبـومــا من خالل الفـوز
يف ه ــذه املبــاراة الـتي تـظل حـلم
كل العـبي كــرة القــدم يف العــالم
وكـ ـ ـ ـ ـ ــذل ــك أمـل الـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــات
املــتخ ـص ـصـ ــة يف إنـتـ ــاج االدوات
الرياضية.
ورغم أن الـبطـولـة حتـسـم اليـوم
األحـد وبالـتالـي لم يتـحدد بـعد
من "الفـائـز من شـركـات املالبس
الـريــاضيــة" إال أن رئيـس شـركـة
أديـداس ،هيـربرت هـاينـر ،يعتـبر
أديـ ــداس قـ ــد فـ ــازت ب ـ ــالفـعل يف

هـذه البـطولـة بل إنه يـرى أن ما
حققـته الـشــركــة من جنــاح فــاق
تـوقعـات القـائـمني علــى الشـركـة
حـيـث سـي ــزيـ ــد حجـم مـبــيع ــات
الشـركـة مبقـدار  1.2مليـار يـورو
أي بـزيــادة بنـسبـة  30بــاملئــة عن
العام املاضي.
وتعـتـب ــر أدي ــداس راعـي ــا رسـمـي ــا
لكـأس العـالم وإحـدى الـشـركـات
ال ـتــي تـ ـ ــزود الف ـ ــرق امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة
بـ ــاملـ ـســتلـ ــزمـ ــات الـ ــريـ ــاضـيـ ــة و
ص ــاحبــة ت ــرخيــص من االحتــاد
ال ـ ــدولــي لـك ـ ــرة الق ـ ــدم (فــيف ـ ــا)
بإنتاج هذه االدوات وهي الشركة
ال ـتــي تـ ـ ــزود امل ـن ــتخــب االملـ ـ ــانــي
بـاحتيـاجـاته الـريـاضيـة .وبـاعت
الشـركة قميص املنتخب االملاني
الكـث ــر مـن  1.5ملـي ــون م ـشـجع
أملاني.
كـمـ ــا حـققـت جنـ ــاحـ ــا إعالمـيـ ــا
كـبيـرا مبـا قــامت به مـن حمالت
تـرويجيـة ملنتجـاتهـا مـثل تقليـد
اسـت ــاد ب ــرلـني االولـيـمـبـي أم ــام
البـرملـان االملـاني (الـرايخـشتـاج)
ممـا دعــا رئيـسهـا هــاينــر للقـول

إن أديـداس كـانت أكثـر الشـركـات
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـي ـ ـ ــة ش ـي ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــا خالل
ال ـبـ ـطـ ـ ــول ـ ـ ــة وإنهـ ـ ــا عـ ـ ــززت مــن
م ـك ـ ـ ـ ــانـ ـتـه ـ ـ ـ ــا يف س ـ ـ ـ ــوق االدوات
الـرياضـية وزادت من حـصتها يف
سـوق املستلـزمات الريـاضية (35
باملئة) بنسبة  1إلى  2باملئة.
واعتبـر رئيس الـشركـة هايـنر أن
التعـاقد مع قلـيل من منتـخبات
كــأس الع ــالم كــان قــرارا ص ــائبــا
وق ـ ـ ــال "ال ـتـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــد مـع الـف ـ ـ ــرق
املـتميــزة أفضل مـن التعـاقـد مع
عـ ــدد كـبـيـ ــر مــن الفـ ــرق" حـيـث
تعــاقــدت ال ـشــرك ــة مع املـنـتخـب
االملــانـي والفــرنــسي إلــى ج ــانب
االرجنتيني واالسباني.
وكــانت شـركـة بـومــا هي الـشـركـة
االولى من حيث عـدد املنتخبات
ال ـتــي كـ ـ ــانــت تـ ـ ــرتـ ـ ــدي مالبـ ــس
ريـاضية مـن إنتاج الـشركـة حيث
تع ــاق ــدت مع  12ف ــريق ــا رغـم أن
الكـثـي ــر مـنهـم خ ــرج مـن االدوار
االولـى للبـطولـة ولكن ذلـك كان
إيجــابيــا من وجهـة نـظــر رئيـس
الشـركـة يـوخـني تسـايـتس الـذي

قـال إن مـنتجـات الـشـركـة كــانت
مم ــثل ـ ـ ــة خالل  56بـ ـ ــامل ـئـ ـ ــة مــن
مـباريـات البطـولة وكـانت لـذلك
أكثـر الشـركات الـرياضيـة ظهورا
للعيـان خالل كـأس العــالم "كمـا
أن املـنـتخـبــات االف ــريقـيــة الـتـي
خ ــرجـت مــبك ــرا مـن الـب ـط ــول ــة
قدمت كرة مثيرة".
وصـرح تسـايـتس لـوكـالـة االنبـاء
االمل ــانـي ــة (د ب أ) ب ــأن مـبـيع ــات
ال ـش ــرك ــة سـت ــرتـفع بـن ـسـب ــة 40
بــاملئــة عن العـام املـاضـي رغم أن
بيـانــات النـصف االول من العـام
اجلـاري لـم تعلن بعــد حيث كـان
قـ ــد راجـت مـنــتجـ ــات الـ ـشـ ــركـ ــة
بـشـكل رائع وأن الـشــركــة تـعتــزم
م ــواصلــة "هــذه ال ــدفع ــة" خالل
ب ـطـ ــولـ ــة كـ ــأس االمم االوروبـيـ ــة
لـعـ ـ ـ ـ ـ ــام  2008ح ـ ـيـ ــث س ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــزود
مـنــتخـبـي الـنـمـ ـس ــا وس ــويـ ـس ــرا
اللـتـني سـت ـضــيفـ ــان الـب ـطـ ــولـ ــة
املقبلة.
ك ـمـ ـ ــا تخـ ـط ــط شـ ـ ــركـ ـ ــة بـ ـ ــومـ ـ ــا
لالسـتمــرار يف أن تكـون الـشـركـة
صاحبة أكبـر عدد من املنتخبات

التي ترتـدي مالبسها الـرياضية
يف ب ـط ــول ــة كـ ــأس الع ــالــم لع ــام
 2010ال ـتــي س ــتق ـ ــام يف ج ـن ـ ــوب
أفريقيا.
أما أكبر مفـاجأة يف بطولة كأس
العالم لكرة القدم املقامة حاليا
يف أملانيـا فكانت اخلـروج الباهت
ملنـتخـب البــرازيل مـن البـطــولــة
ومعـه اختفــاء اسم شـركـة نــايك
ال ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ــدة يف ع ـ ـ ـ ــال ــم املـالبـ ـ ــس
الـريـاضيـة عـن االعني ومع ذلك
فــإن شــركــة نــايك املـتعــاقــدة مع
املـنتخـب البــرازيلي بــدت راضيـة
عـن حجـم مبـيعــاتهــا حـيث قــال
أوالف مـاركهوف ،املتحـدث باسم
الـشركـة إن الصفقـات الريـاضية
تـعق ـ ــد دائ ـم ـ ــا قــبل ال ـبـ ـط ـ ــول ـ ــة
وأضــاف" :ك ــانت أحــذيـتن ــا أكثــر
االحــذيــة الـتي تــسلـطـت علـيهــا
االعــني خالل الـب ـطـ ــولـ ــة حـيـث
أح ـ ــرز أك ـث ـ ــر مــن ثل ـثــي أه ـ ــداف
بق ــدم ت ــرت ــدي ح ــذاء مـن صـنع
شركتنا وارتدى حذاءنا أكثر من
ثلـثي العـبي كـأس العــالم خالل
مباريات البطولة.

تأهل ايطاليا وفرنسا للنهائى قلب كل التوقعات
تــأهل كل مـن منـتخبــى ايطــاليـا
وفـرنـسـا لكـرة القـدم الـى نهـائـى
مــونــديــال العــالـم املقــام ح ــاليــا
ب ـ ــامل ـ ــان ـيـ ـ ــا قلــب كل ال ـتـ ـ ــوقع ـ ــات
للخبراء والنقاد.
فــبعـ ــد ان كـ ــانـت الـتـ ــرشــيحـ ــات
ت ـصـب فـ ــى م ـصـلحـ ــة الـب ـ ــرازيل
حــامل ــة اللقـب واالرجـنـتـني بلــد
راقـ ـصـ ـ ــى ال ـتـ ـ ــاجنـ ـ ــو وت ـ ـ ــوقعــت
الـتـ ــرشــيحـ ــات وصـ ــول اجنلـتـ ــرا
واملـانيا ورمبـا البرتـغال وايطـاليا
الـى املــربع الــذهبــى للمـونـديـال
قلـبـت ف ـ ــرنـ ـس ـ ــا واي ـط ـ ــالـي ـ ــا كل
التـوقعات بـوصولهمـا الى نهـائى
كأس العالم رقم 18.
ولـم حتـ ـسـب تـ ــوقعـ ــات اخلـبـ ــراء
والـنقــاد ايـطــالـيــا وفــرن ـســا فــى
قـ ــائـمـ ــة الـ ــدول الـتـ ــى ســتحــمل
ال ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأس رقـ ـ ــم  18ف ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ــت
التــرشيحــات تضـع ايطــاليـا فـى
الــصف الـث ــانـ ــى لل ــوص ــول ال ــى
ال ــدور قـبل الـنه ــائ ــى بـيـنـم ــا لـم
تـتح ــدث اب ــدا عـن ف ــرن ـس ــا وعـن

امك ــانـي ــة صع ــوده ــا حـت ــى ل ــدور
ال ـث ـمـ ـ ــان ـيـ ـ ــة نـ ـظ ـ ـ ــرا لل ـن ـت ـ ـ ــائج
امل ـت ـ ـ ــواضـع ـ ـ ــة ف ـ ـ ــى ال ـ ـ ــدور االول
واح ـتـاللـه ـ ـ ــا امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــز ال ـث ـ ـ ــان ـ ـ ــى
للمجمـوعة السابعـة بعد سلسلة
م ــن الـعـ ـ ـ ــروض غـ ـيـ ـ ـ ــر مـقـ ـنـعـ ـ ـ ــة
باجملمـوعة بالتعادل مع سويسرا
صفـر/صفر وكـوريا اجلنـوبية /1
 1والفـ ــوز علـ ــى تـ ــوجـ ــو /2صفـ ــر
وق ـ ـ ــوبـل ــت بـهـج ـ ـ ــوم كـ ـبـ ـي ـ ـ ــر م ــن
الـصحــاف ــة الفــرن ـسـي ــة ووصفـت
املنتخب بانه منتخب العواجيز.
وحتـسن اداء املـنتـخب الفـرنـسـى
مع بـ ــدايـ ــة االدوار الـتـ ــالـي ـ ــة مع
مـديــره الفنــى دومنـيك وجنـومه
زي ــدان وهنــرى وفـييــرا ففــاز فــى
دور ال  16عل ــى اسب ــاني ــا  1/3ثم
البـرازيل حـاملـة اللـقب /1صفـر
ف ـ ـ ــى دور ال ـث ـم ـ ـ ــان ـي ـ ـ ــة وب ـنـف ـ ــس
النتيجـة على البرتغال فى الدور
قبل الـنهائـى ليتـأهل الى املـباراة
النهـائيـة لثـانـى مـرة فـى تـاريخه
فـكـ ــانـت املـ ــرة االولـ ــى عـ ــام 1998

بفـ ــرنـ ـسـ ــا وفـ ــاز بـ ــالـك ـ ــأس علـ ــى
حساب البرازيل /3صفر.
وامل ـن ــتخــب االيـ ـط ـ ــال ـ ــى تـ ـص ـ ــدر
اجملمـوعة اخلـامسـة بالفـوز على
غانـا والتـشيك بـنتيـجة /2صـفر
وتعـادل مع امـريكـا  1/1وفـاز فـى
دور ال  16على استـراليا /1صفر
وفــى دور الثمـانيـة علـى اوكـرانيـا
/3صفـر وفـى قـبل النهـائـى علـى
امل ـ ــان ـيـ ـ ــا /2صفـ ـ ــر بع ـ ــد م ـب ـ ــاراة
مـاراثـونيـة وجـاء هـدفـا املنـتخب
االي ـط ــال ــى ف ــى ال ــدقــيقـتـني 18
واالخـيــرة مـن الــوقـت االضــافــى
الرابع.
وقـ ـ ــد سـجل ح ـتـ ـ ــى الـ ـ ــدور ق ــبل
الـنهائى  137هدفـا بواقع هدفني
عـن كل مـب ــاراة حـيـث سـجل ف ــى
الـ ــدور الـتــمهـيـ ــدى  110أهـ ــداف
وفــى دور الــستــة عـشــر  14هــدفــا
ودور ال ـثـ ـ ــان ـيـ ـ ــة  10والـ ـ ــدور ق ــبل
الــنه ـ ــائ ـ ــى  3اه ـ ــداف وي ـتـ ـص ـ ــدر
قــائمــة الهــدافني االملــانــى كلــوزة
برصيد  5اهداف.

لـــــــوائح املــبــــــاراة الـــنهــــــائــيــــــة

ــــوريـن
ـ
للـمــصـ
جـيــــــد ـ ـ
ــــوسـم ـ
ــــائـيـــــات كــــــأس العـــــامل مـ ـ
هنـ ـ
تعـتـب ــر نه ــائـي ــات ك ــأس الع ــالـم دائـم ــا
منــاسبـة خـصبــة للمـصـوريـن وصحف
الـتـ ــابل ــوي ــد ملـتـ ــابع ــة األخـب ــار .ومـن ــذ
انطالق منافسات كأس العالم احلالية
يف أملــانـيــا يف  9حــزي ــران ظلـت صحف
التـابلويـد ومصورو الـباباراتـزي ترابط
يف أمـ ـ ـ ــاك ــن إقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة زوجـ ـ ـ ــات العـ ـب ــي
املنتخبات اخملتلفـة وتترصد كل شاردة
وواردة عـنهـن وم ــاذا تـن ــاولـن يف وجـب ــة
اإلفـطــار والغ ــداء وأين أمــضني الـنهــار
وماذا اشترين من البضائع والسلع.
ويف تقـرير ملـراسلها مـن أملانيـا حتدثت
صحـيفــة الغــاردي ــان البــريـط ــاني ــة عن
ال ـصـ ــرف الـبـ ــذخـي لـ ــزوجـ ــات العـبـي
املـ ـنـ ـتـخ ــب اإلجنـلـ ـيـ ـ ـ ــزي املـ ـ ـ ــرافـقـ ـ ـ ــات
ألزواجهن يف أملانيا وكيف أنهن انتهزن
أوق ـ ــات الف ـ ــراغ إلش ـب ـ ــاع رغ ـب ـ ــاتهــن يف
الـت ـس ــوق ،وب ــال ـطـبع ت ـص ــدرت ك ــولـني

خ ـطـيـب ـ ــة وايـن رونــي الق ـ ــائـم ـ ــة وهـي
معروفة بشراهتها يف التسوق.
ك ـم ـ ـ ــا أنـفـقــت  6م ـنـهــن م ـبـلـغ  3آالف
ج ـنــيه اس ـت ـ ــرل ـي ـنــي يف ش ـ ــراء سـلع يف
غـض ــون س ــاع ــة واح ــدة فقـط ،بـيـنـم ــا
أنـفـقــت ثـالث أخ ـ ـ ــري ـ ـ ــات  1500ج ـن ـيـه
استـرليـني يف شـراء أحـذيــة يف غضـون
 10دقـ ــائـق فقــط واخـتـتـمـن اجلـ ــولـ ــة
بـ ـ ــزيـ ـ ــارة أحـ ـ ــد معـ ـ ــارض اجملـ ـ ــوهـ ـ ــرات
الشهيرة.
وأضـ ــافـت الــصحــيفـ ــة أن اإلي ـطـ ــالـيـ ــة
نـ ــانـ ـســي ديل اولـيـ ــو ص ـ ــديقـ ــة مـ ــدرب
الفــريق سـفني ج ــوران اريكـس ــون دعت
زوجـات وصـديقــات الالعبني إلـى حفل
وداع يف مـ ـ ـ ـطـع ـ ــم يف إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى الـقـالع
بالـقرب من مـدينة بـادن بادن األملـانية
وبلغت قـيمـة فـاتــورة الطعـام والـشـراب
أكثر من  3آالف جنيه إسترليني.

جت ــرى مـب ــاراة ن ه ــا ئـي بـط ــو ل ــة ك ــأس ال ع ــا لـم
 2006لكرة القدم بـأملانيا اليوم االحد بشكل
لوائح مختل فـة عن نهائي ا لـبطولة ا لـسابقة
ا لـ ـ ــذي جـ ـ ــرى ق ـبـل أرب عـ ـ ــة أ عـ ـ ــوام يف كـ ـ ــور يـ ـ ــا
اجل نـوب يـة وال يـا بـان مع إل غـاء قـا عـدة ال هـدف
الذهبي.
حـيث ست مـتد ا ملـباراة إ لـى  90دقي قـة مق سـمة
ع لـى شــوطني كل مـنه مــا  45دقي قـة مع را حـة
قصيرة بينهما  15دقيقة.
ويف حــا لــة ت عــادل ال فــري قـني ب عــد مــرور ال90
د قـي قــة كــام لــة سـت م ــدد امل بــاراة إ لــى ش ــوطني

إ ض ـ ــا ف ـي ــني كل م ــن ه ـم ـ ــا  15د ق ــي قـ ـ ــة وإذا ظل
ا لـت عــادل قــا ئـمــا سـيـتـم اال حـت كــام لـضــر بــات
اجلزاء الترجيحية حلسم نتيجة املباراة.
ووفقا للوائح ضربات اجلزاء سيسدد خمسة
ال ع ـبــني مــن كل فـ ـ ــريق ا ل ـض ـ ــر ب ـ ــات ا خل ـمـ ــس
اال ســا سـيــة و سـي فــوز ب ــالل ق ــاء ال ف ــريق ا لــذي
سيسجل ضربات جزاء أكثر من االخر.
ويف حال ت عـادل الفر يـقني يف ضر بـات اجلزاء
اخل مـس االساسية فسيلعب كل منهما ضربة
وا حـدة با لـتناوب حـتى ي فـشل أحد ال فـريقني
يف معادلة االخر.

