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مقاعـــــــد املونديــــــال القـــــادم ..صــــداع يف رأس أفريقيــــا
أوروبا حتصل على مقعد إضايف واستراليا تنضم آلسيا
القارة السمراء حتصل على  4مقاعد يف التصفيات بجانب املنظم
هل تفقد قـارة أفريقيـا مقاعـدها
اخلمـسة يف نـهائـيات كـأس العـالم
يف الـب ـطـ ــولـ ــة القـ ــادمـ ــة بجـنـ ــوب
افــريقيـا 2010؟ سـؤال تـردد كـثيـرا
خالل كـ ــأس الع ــالـم احل ــالـي ــة يف
أملــانيــا  2006وتنــاوله كـل اخلبــراء
بـ ـ ــاع ـت ـبـ ـ ــار أن مـ ـ ــردود امل ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة
االفـ ـ ــريق ـي ـ ــة يف ه ـ ــذه ال ـب ـط ـ ــول ـ ــة
سيـكون له الدور األكبـر يف حتديد
عــدد املقــاعــد االفــريـقيــة يف كــأس
الـع ـ ـ ـ ــال ــم الـق ـ ـ ـ ــادم ـ ـ ـ ــة .وال ـ ـ ـ ــواقـع
احلقـيقـي أن ن ــزول ع ــدد مق ــاع ــد
قــارة أفــريقـيــا عـن  5مقــاعــد أمــر
مـ ـســتحــيل طــبقـ ــا للـمـ ـسـتـ ــويـ ــات
االف ــريقـيــة يف ك ــأس العــالـم علــى
مـ ــدى دوراتهـ ــا االخـيـ ــرة مقـ ــارنـ ــة
مبقاعد باقي قارات العالم.
ومتثـل بطـولـة كـأس العــالم 2010
بطولة خاصة لقارة أفريقيا ألنها
ستقـام ألول مــرة يف التـاريخ علـى
أراض ــي القـ ـ ــارة وبـ ـ ــال ـتـ ـ ــالــي فـ ـ ــإن
ال ـ ـ ــوضـع ال ـ ـط ـب ـيـعــي أن ت ـ ـ ــأخ ـ ـ ــذ
افــريـقيــا مقعــدا إضــافيــا جلنــوب
أفـريقيـا بجـانب املـقاعـد اخلمـسة
االسـ ـ ـ ــاسـ ـيـ ـ ـ ــة لـلـقـ ـ ـ ــارة لـ ـي ـ ـصـ ـبـح
ألفـ ــريقـي ــا  6مـنـتخـب ــات يف ك ــأس
العـالـم  2010ولكن مـا تـدور حـوله
امل ـب ـ ـ ــاح ـث ـ ـ ــات اآلن ه ـ ـ ــو حـ ـص ـ ـ ــول
أفـريقيـا علـى مقـاعـدهـا اخلـمسـة
املعتـادة مبـا فيهـا الـدولـة املنـظمـة
بحـيـث تـتـ ــأهل جـنـ ــوب أفـ ــريقـيـ ــا
تلقــائيــا إلي الـنهــائيــات ومعهــا 4
م ـن ـتـخ ـب ـ ـ ــات ت ـ ـصـع ـ ـ ــد مــن خـالل
التصفيات.

أوروبا تطمع

واجل ـ ـ ــدي ـ ـ ــد يف ت ـ ـ ــوزيـع مـق ـ ـ ــاع ـ ـ ــد
املـونـديـال القـادم هــو طمع أوروبـا
يف االحتفاظ بعـدد منتخباتها يف
نهائيات كـأس العالم احلالية وهو
 14منـتخبـا ولـكن صعـد مـنهم 13
ف ـ ــريقـ ــا عـن ط ـ ــريق الـت ــصفـيـ ــات
وأضيف لها منتخب أملانيا الدولة
املـن ـظـم ــة لـي ـصــبح عـ ــدد مق ــاع ــد

أوروبــا  14فــريقــا هـي التـي لعـبت
بالفعل يف مونديال أملانيا .2006
ولـن ت ـسـمح أوروب ــا ب ــأي ح ــال أن
يهبـط عــدد مقـاعـدهــا إلي  13يف
مـونـديـال  2010بــأن تفقـد أوروبـا
مقعد املنـظم وحتصل علـى نفس
ع ـ ــدد املقـ ــاعـ ــد مـن الـت ــصفـيـ ــات
وسـالحهـ ــا يف ذلك أن ال ــدور قــبل
الـنهــائـي لكــأس الع ــالم احل ــاليــة
أصـبح أوروبـي ــا خ ــالـص ــا وه ــو م ــا
يعنـي مطــالبـة أوروبـا مبقـاعـدهـا
ال  14احلـ ـ ــال ـي ـ ـ ــة ..بل أن أوروبـ ـ ــا
كـانت تطمع يف مقعـد آخر ليصل
عدد مقاعدها إلي  15مقعداً.
وتـوزيع مـقاعـد املونـديال احلـالي
كان يقـضي مبنح أوروبا
 13م ـقــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا م ـ ــن
ال ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
"ب ـ ـ ــاالض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ــي
أملـ ـ ـ ــانـ ـيـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة
املـنظمـة" وافـريقيـا 5
مـقـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــد وآسـ ـيـ ـ ـ ــا 4
مقـاعـد ونـصف املقعـد
ب ـ ــاعـتـب ـ ــار ان خ ـ ــام ــس
آسيــا لـعب تـصـفيــة مع
راب ــع م ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الك ــونك ــاك ــاف لـتح ــدي ــد
ال ـ ـص ـ ـ ــاع ـ ـ ــد م ـنـه ـم ـ ـ ــا و3
مق ـ ــاع ـ ــد ون ــصف املـقع ـ ــد
للكــونكـاكـاف "أمــريكـا الـشمــاليـة
والـوسـطي وجـزر البحـر الكـاريبي
وح ــصلـت الـك ـ ــونـك ـ ــاك ـ ــاف عل ـ ــى4
مقــاعــد يف كــأس العــالـم االخيــرة
بع ــد أن ف ــازت ب ــاملقع ــد امل ـشـت ــرك
بـيـنهــا وبـني آسـي ــا بفــوز تــريـنــداد
وتـوبـاجـو علــى البحــرين خـامـس
آسيا يف املباراة الفاصلة.
وحصلـت أمريكا اجلنـوبية على 4
مقاعـد ونصف املـقعد بـاعتـبار ان
خـامـس أمـريكـا اجلنـوبيـة الـتقي
مع بـطل منـطقــة االوقيـانـوس يف
مـباراة فـاصلة فـازت بها اسـترالـيا
الـتي مـثلت مـنطقـة الكـونكـاكـاف

ألول مـ ـ ـ ــرة مـ ـنـ ـ ـ ــذ

عام 1974.
ويــشه ــد امل ــون ــدي ــال الق ــادم 2010
انـضمام أسـتراليـا إلي التـصفيات
اآلسيــوي ــة لتـصـبح إحــدى الــدول
ال ـتــي تـ ـ ـشـ ـ ــارك يف ال ـتـ ــصف ـيـ ـ ــات
العـامة لقـارة آسيـا وبالـتالـي فإنه
مـن املتـوقع ان يـزيـد مقـاعـد قـارة
آس ـ ـيـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن  4.5مـقـعـ ـ ـ ـ ــد إلـ ــي 5
بــانــضم ــام أست ــرالي ــا ..بيـنم ــا لن
تـتـنـ ــازل أوروبـ ــا عــن مقـ ــاعـ ــدهـ ــا
وسيـبقي عـدد مقـاعـد أفــريقيـا 5
مقـاعـد مبـا فيهـا جنـوب أفـريقيـا
الـدولـة املنـظمـة بيـنمـا ستـحصل
أمــريكــا اجلنــوبيــة والكــونكـاكـاف
علـى نفس عـدد املقـاعـد وهـو 4.5

مقعــد ألم ــريكــا اجلـنــوبـيــة و3.5
للكونكـاكاف بحيث يكون اجملموع
االجمالي هو  32فريقا كاملعتاد.

أفريقيا أفضل من آسيا

وتشـير نـتائج مـونديـال  2006إلي
تفوق معتاد الفريقيا على آسيا.
ف ـ ــالفـ ــرق االف ـ ــريقـيـ ــة اخلـمـ ـسـ ــة
جنحت يف اثبـات الوجود اكثر من
فــرق آسيــا االربعـة الـتي لعـبت يف
النهائيات.
بــدايــة تــأهل فــريق أفــريـقي وهــو
غانا للـدور الثاني بيـنما لم يصل
أي فريق آسيا إلي دور ال .16

كما أن افـريقيا حققـت عدداً أكبر
يف مجموع النقاط عن املنتخبات
اآلسيوية.
احتلـت كوت ديفـوار املركـز الثـالث
يف مـجمـوعـتهـا بــرصيــد  3نقـاط
وحققـت فوزا وحـيدا علـى صربـيا
 2/3بـينمـا خسـرت خسـارة صعـبة
امــام ه ــولنــدا واالرجـنتـني بفــارق
هدف  2/1وكـانت االقرب للتعادل
وخـ ــرجـت مـ ــرفـ ــوعـ ــة الـ ــرأس مـن
الدور األول.
وأجنـوال احـتلت املـركـز الثـالث يف
مجمــوعتهــا أيضــا متقـدمـة علـى

بالتر سعيد بنهاية مشوار زيدان

إيطاليا أهنت حلم كلينسامن يف كأس العامل
قــبل ب ــداي ــة كـ ــأس الع ــالــم  2006لكـ ــرة الق ــدم
بــأمل ــانيــا كــان حـلم املــدرب يــورجـن كلـينــسمــان
املـديـر الفـني للـمنـتخب االملـاني هـو الفـوز مع
الف ــريـق بلقـب ك ــأس الع ــالـم كـم ــدرب لـيع ــادل
بـذلك إجنـاز مـواطنه فـرانـز بيـكنبـاور أسطـورة
كـرة القـدم االملــانيـة الـذي فـاز بــاللقـب كالعب
عام  1974وكمدرب عام 1990.
ولكـن حلـم كلـينــسمــان الــذي فــاز بلـقب كــأس
الع ــالـم كالعـب ع ــام  1990تـب ــدد أم ــام صخ ــرة
ال ـ ــدف ـ ــاع االيـ ـط ـ ــالــي وه ـ ــدفــني خـ ـ ــاطفــني يف
الـدقـيقتـني االخيـرتـني من الـوقت االضـايف يف
مباراة الفريقني بالدور قبل النهائي للبطولة.
ويـسمر كليـنسمان يف مكـانه لفترة طـويلة بعد
انـته ــاء املـب ــاراة رغـم أنه لــم يكـن ك ــذلـك عل ــى
مــدار أكثــر من ســاعتـني همـا الــوقتــان االصلي
واالض ــايف للـمـبــاراة حـيـث ح ــرص كلـيـن ـسـمــان
طـوال املباراة علـى التحرك من مقـاعد اجلهاز
الفـنـي إل ــى املـنــطقـ ــة الفـنـي ــة اجمل ــاورة خلــط
التماس لتوجيه العبيه واحدا بعد اآلخر.
وحـرص كلـينـسمـان علــى مصـافحـة مــارشيلـو
ليـبي املـديــر الفـني للـمنـتخب االيـطــالي بعـد
انتهاء املباراة.
ولـم يكن هناك شـيء آخر يسـتطيع كلينـسمان
أن يفـعله .لقد كـانت أمسـية دراميـة ولكنـها لم
تكن لصالح أملانيا هذه املرة.
وقـبل أس ــابــيع قلـيلـ ــة فقـط ك ــانـت دورمت ــون ــد
مسـرحـا المـسيـة دراميـة ممـاثلـة ولكنهـا كـانت
لصـالح الفريق االملـاني عندمـا سجل مهاجمه
اخملـضرم أوليفـر نويفيل هـدف املباراة الـوحيد
أمــام املنتـخب البـولنـدي قـبل النهـايـة بـدقـائق
قليلة ليفوز الفريق االملاني /1صفر.
وك ــان ال ــوقــت االصلـي مـن مـب ــاراة املـنــتخـبـني
االيـطالي واالملاني قد انتهـى بالتعادل السلبي
وظل التعـادل قــائمــا بني الفـريقـني حتــى قبل
دقيقتني فقـط من نهاية الوقت االضايف الذي
جلأ إليه الفريقان.
ولكـن فــابـيــو جــروســو وألـيـســانــدرو دل بـيـيــرو
رفضـا أن يحتكم الفـريقان لـضربـات التـرجيح
حلـسـم املبــاراة وأحــرزا ه ــدفني رائـعني يف آخــر
دقيقتني من الـوقت االضايف للـمباراة ليـقضيا

قبل النهائي".
ولكـن الهــزميــة أمــام املـنـتخـب االيـطــالـي لـن
تكــون كــارثــة بــالـطـبع له ــذا الف ــريق االملــانـي
ال ـشــاب الــذي وصل إلــى الــدور قـبل الـنهــائـي
وإلى مستـوى يف البطولة ملن يتوقعه مشجعو
الفريق.
ولكـن كلـينــسمــان لـم يحــدد بعــد مــوقـفه مع
الفـريق وما إذا كـان سيستـمر مع الفـريق بعد
كــأس الع ــالم .وم ــا من أحــد يف أمل ــانيــا يعــرف
ذلك.
وقال كلـينسـمان "نـريد أوال أن نـنهي مشـوارنا
يف البـطــولــة وبعــدهــا ســأحتــدث إلــى زوجـتي
وسـأحصل علـى راحة لعـدة أيام حتـى أفكر يف
بعض االمـور .ولن أتعـرض لضـغوط تـدفعني
إلى اتخاذ قرار سريع".

بــذلك علــى أمل كلـينــسمــان يف قيــادة الفــريق
نحو املبـاراة النهائيـة كما فعـل مواطنه وزميله
الـسابق رودي فـولر عنـدما قـاد الفريق لـنهائي
كأس العالم  2002يف كوريا اجلنوبية واليابان.
وبعـ ـ ــد أن حـقق امل ـن ــتخــب االملـ ـ ــانــي خ ـم ـ ـسـ ـ ــة
انـت ـصـ ــارات مـتـتـ ــالـيـ ــة يف مـ ـسـيـ ــرته الـ ــرائعـ ــة
بـالبطـولة احلـاليـة مني الـفريـق االملانـي بأول
هـ ــزميـ ــة له يف الـب ـطـ ــولـ ــة وأول هـ ــزميـ ــة له يف
دورمتـونــد منـذ  71عـامـا حـيث خـسـر بهــدفني
أمـام املـنتـخب االيـطــالي الـذي اسـتحق الفـوز
باملباراة النه كان االفضل يف الوقت االضايف.
وكـان كلـينـسمـان علـى ثقــة من وصـول فــريقه
إلــى املبــاراة النهــائيـة وفـوزه بـالـلقب الـرابع يف
تـاريخ مـشـاركــاته بكـأس العــالم ولـكنه يـرى أن
أي من العبيه لم يقصروا يف املباراة.
وقـال كلـينـسمــان "اعتقـدنــا ووثقنـا يف تــأهلنـا
للـمبــاراة النهــائيــة حتـى جـاءت آخــر دقيقـتني
من الــوقت االضــايف للـمبــاراة ..فــريـقنــا لــديه
الـكـثـيـ ــر مـن االمـكـ ــانـيـ ــات وي ـضـم عـ ــددا مـن
الـالعبني الـشبـان الـذين ظهـروا علـى السـاحـة
وتألقوا .وقد أظهرنا الكثير من احلب للفريق

والرغبـة يف الفوز بداية من املـباراة االفتتاحية
أمـ ــام املـنــتخـب الـكـ ــوسـتـ ــاريـكــي وعلـ ــى مـ ــدار
املباريات التالية التي خضناها يف البطولة".
وأضـاف "قــدمنـا كـرة هجــوميـة سـريعــة وحتـى
بعـد هـذه الهـزميـة ميكـن لكل أملـانـي أن يفخـر
بهذا الفريق".
وكان املنتخب االملاني على بعد دقيقتني فقط
من دخــول دوامــة ضــرب ــات الت ــرجيـح للفـصل
بيـنه وبني املـنتخـب االيطـالي وكـانت الفـرصـة
ستـسـنح مجــددا حلــارس املــرمــى االملــانـي ينــز
لـيمـان لتـحقيق إجنــاز بطـولي جـديـد بعـد أن
ت ـص ــدى ل ـض ــربـتـني ت ــرجــيحـيـتـني يف مـب ــاراة
الفـ ـ ــريق أمـ ـ ــام نـ ـظ ـيـ ـ ــره االرج ـن ـت ـي ـنــي يف دور
الثمانية للبطولة.
ولـكن لـيمــان فـشـل يف التـص ــدي لتـســدي ــدتي
ج ـ ــروس ـ ــو ودل ب ـي ـي ـ ــرو اجل ـم ــيل ـتــني ل ــيخ ـ ــرج
املـنـتخـب االملــانـي خــاس ــرا صفــر 2/يف الــوقـت
االضايف دون االحتكام لضربات الترجيح.
وقــال كلـينــسمــان يف وقت ســابق مـن البـطـولـة
احلـ ــالـيـ ــة "سـتـكـ ــون كـ ــارثـ ــة إذا خـ ــرج الفـ ــريق
االملـانـي من الـبطـولــة قبل أن يـصل إلـى الـدور

ايران ممثل آسيا وخـسرت خسارة
وحـيـ ــدة ب ــصعـ ــوبـ ــة ب ـ ــالغـ ــة امـ ــام
البـرتغـال صفـر 1/قبل أن تتـعادل
مـع املك ـسـيـك صفـ ــر /صفـ ــر ومع
ايـران  1/1بعـد ان كـانـت متقـدمـة
/1صفر.
أمـا غـانـا فحققـت أفضـل النتـائج
حيث خسرت أمام إيطاليا صفر/
 2ولــم يحـتـ ـســب لهـ ــا أي ضـ ــربـ ــة
جــزاء صحـيحــة ثم قــدمت أقـوي
العـروض وفازت علـى التـشيك /2
صـف ـ ـ ـ ــر وأط ـ ـ ـ ــاح ــت بـه ـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ــارج
الـبطـولـة قبل أن حتقق فـوزا آخـر
علــى أمــريكــا  1/2وتــأهلـت للــدور
الثـاني لتلعب مع البـرازيل مباراة
ت ـ ــاريخـيـ ــة كـ ــانـت فــيهـ ــا االف ــضل
وخـسـرت صفـر 3/بـثالث هجمـات
مرتدة.
أمـا توجـو فكـانت اسـوأ منتخـبات
أفـريقيا حيـث تلقت  3هزائم 2/1
امـام كوريـا بعد ان كـانت متقـدمة
/1صفـر ثـم خسـرت صفـر 2/امـام
كل من سويسرا وفرنسا.
وتعادلـت تونـس مع السعـودية /2
 2قبل خسارتهـا أمام أسبانيا 3/1

وأخ ــري ام ــام اوك ــرانـي ــا صف ــر1/
ب ـضـ ــربـ ــة جـ ــزاء غـيـ ــر صحــيحـ ــة
لـ ـتـحـ ـتـل امل ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــز الـ ـث ـ ـ ـ ــال ــث يف
اجملـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة مـ ـتـف ـ ـ ــوق ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى
ال ــسعـ ــوديـ ــة ممــثل آسـيـ ــا بفـ ــارق
االهداف.
أما منتخبات آسـيا فكان أفضلها
ك ــوري ــا اجلـن ــوبـي ــة يف اجملـم ــوع ــة
السـابعة حيث حققت الفوز على
تــوجــو  1/2وتعــادلـت مع فــرنـســا
 1/1ق ـبـل ان تخ ـ ـس ـ ــر م ـبـ ـ ــاراته ـ ــا
الـث ــالـث ــة ام ــام س ــوي ـس ــرا وحتـتل
املركز الثالث.
أم ــا اي ــران فق ــد تع ــادلـت تع ــادال
وحيدا مع اجنـوال بعد خـسارتني
امـ ــام املك ـســيك  3/1والـبـ ــرتغ ــال
صف ـ ــر 2/ل ـت ـتـ ـ ــذيل اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة
الرابعة.
وحـقـقــت ال ـي ـ ـ ــاب ـ ـ ــان نـق ـ ـط ـ ـ ــة يف
مجمـوعتها بتعـادلها مع كـرواتيا
صفـر/صفــر بيـنمـا خـسـرت امـام
استراليا  3/1وامام البرازيل 4/1
لتتذيل اجملموعة السادسة.
وأخ ـيـ ـ ــرا ت ـ ـ ــذيلــت الـ ـ ــسعـ ـ ــوديـ ـ ــة
اجملمــوعــة الثــامنــة بـتعــادل 2/2
مع تـونس وخـسارة امـام أوكرانـيا
صف ــر 4/وأخ ــري ام ــام أسـب ــانـي ــا
صفر1./
وخ ـ ـ ـ ــرج ــت  3مـ ـنـ ـتـخـ ـب ـ ـ ـ ــات م ــن
الكونكاكاف من الدور األول وهي
كــوسـت ــاريكــا وأم ــريكــا وتــريـنــداد
وت ــوب ــاج ــو بـيـنـمـ ــا وصلـت فقــط
املـكـ ـسـيـك لـ ــدور ال  16وخـ ــرجـت
م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ــث ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــي ام ـ ـ ـ ـ ـ ــام
االرج ـ ـن ـ ـتـ ــني .وت ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ــدد خـالل
شـهـ ـ ـ ــري ــن م ــن اآلن خـ ـ ـ ــريـ ـ ـطـ ـ ـ ــة
تــصفـيـ ــات مـ ــونـ ــديـ ــال  2010مـن
خـالل الف ــيف ـ ــا وس ــط تـ ـ ــوقع ـ ــات
ببقـاء مقاعـد افريقيـا كما ذكـرنا
 5مق ـ ــاع ـ ــد ولـكــن فــيه ـ ــا مـقع ـ ــد
جنــوب افــريـقيــا املنـظمــة بيـنمــا
تـتـ ــأهل  4مـنــتخـبـ ــات فقــط مـن
التصفيات.

ا عـرب رئيس اال حتـاد الدو لـى لكرة
ال قـدم (الفيفا) جـوزيف بالتر عن
س عـ ـ ــادته ألن آ خـ ـ ــر م ـبـ ـ ــارة ل ــن جــم
ا ملـنــت خــب ال فـ ــر نـ ـسـ ــى ز يـن ا لـ ــد يـن
زيدان قبل اع تـزاله و تركه مالعب
كــرة ال قـدم سـت كــون م بــاراة ن هـا ئـى
بطولة كأس العالم باملانيا.
و قـال بالتر ل قـد قابلت ز يـدان بعد
م ـبـ ـ ــاراة فـ ـ ــر نـ ـ ـسـ ـ ــا و تـ ـ ــو جـ ـ ــو فـ ـ ــى
ا لـدوراالول لتهن ئـته مبناس بـة عيد
ـروم ـ ـ ـ ــا مـ ــن
ـح ـ ـ ـ ـ ـ
م ـ ـيـالده و ـك ـ ـ ـ ــان م ـ
ا ملـشاركة فـى املبارة ب سـبب حصوله
ع لـى ا نــذارين و قـال لـى ا نـه سع يـد
ألنه س ــوف ي خــوض مـبــاراة ا خــرى
يف ا ملـونديال قبل اعتزاله و لكننى

أ ك ــدت له أنه ســوف يــذ هـب ب عـيــدا
فـى هــذة ال بـطـو لــة لي خــوض أك ثـر
من مباراة".

ريال واثق من قدرته عىل التعاقد مع كاكا وفابرجياس وروبن
أع ـ ـ ــرب ن ـ ـ ــادي ري ـ ـ ــال م ـ ـ ــدري ـ ـ ــد
االسب ــاني عـن ثقـته ب ــإمك ــانيــة
الـتع ــاق ــد مع ك ــاك ــا العـب خـط
وس ــط م ــيالن وفـ ـ ــران ـ ـس ـي ـ ـسـك
فابريجـاس العب أرسنال وأرين
روبـن جنـاح تـشيـلسـي رغم تـردد
أنديتهم يف بيعهم.
وق ــال ب ــري ــدراج مـي ــات ــوفـيـتــش
م ــديـ ــر الك ــرة يف ري ــال م ــدري ــد
حملـطــة أنتـينـا  3الـتلفـزيــونيـة:
"الشيء املهم هو رغبة الالعبني
وال ي ـ ـس ـ ــاورن ـ ــا أي شـك ب ـ ـش ـ ــأن
رغـبـتهـم يف االنـتق ــال للـنــادي ،
إنهم يـريـدون جـميعــا احلضـور
واللعب لريال مدريد".
وك ــان رام ــون ك ــال ــدي ــرون ال ــذي
انـتخـب مــؤخــرا رئـي ـســا لــريــال
م ــدري ــد ق ــد أك ــد خالل حـملـته

االنـتخــابيـة أنـه سيـتعـاقــد مع
الالعبني الثالثة لكن أنديتهم
لــم تقـل بع ـ ــد أنهـ ــا مـ ـســتعـ ــدة
للتفاوض.
وأوضح مـيـ ــاتـ ــوفـيـت ــش الـ ــذي
لعب لـريـال مـدريــد بني عــامي
 1996و 1999أنـه سـ ـي ـ ـض ـ ـطـ ـ ـ ــر
أيـضــا التخــاذ بعـض القــرارات
الــصعـب ــة لـتح ــدي ــد الالعـبـني
الذين سيتركون الفريق.
وقـ ــال الالعـب الـ ـسـ ــابق الـ ــذي
أحـ ـ ــرز ه ـ ـ ــدف الفـ ـ ــوز لـ ـ ــريـ ـ ــال
مــدريــد يف نه ــائي كــأس أوروبــا
عـام " : 1998ال ميكن أن أسمح
لـلصـداقـة بــالتـدخل يف عـملي
ويج ــب علـ ـ ــى امل ـ ـ ــرء أن يقـ ـ ــول
بعـض األشـي ــاء للـن ــاس حـت ــى
وإن كانت مؤملة".

وأعـرب ميـاتـوفيـتش  37 -عـامـا
 عن ثقته يف قدرة ريال مدريدب ــشكـله اجل ــديـ ــد عل ــى حت ــدي
غـ ــرميه الـتـقلـي ــدي بـ ــرشل ــون ــة
الـذي سيـطر عـلى لقـب الدوري
اإلسـبـ ــانـي يف اآلونـ ــة االخـيـ ــرة
ال " :لن يـحتفـظ بــرشلـونـة
قــائ ً
ب ـ ـ ــالـلـقــب م ـثـل ـم ـ ـ ــا فـعـل خـالل
العامني املاضيني".
وك ــان ك ــال ــدي ــرون رئـيــس ري ــال
م ــدري ــد اجل ــدي ــد ق ــد قـ ــال إنه
يـعتــزم تعـيني االيـطــالي فــابيــو
كـ ـ ــاب ـيـللـ ـ ــو مـ ـ ــدربـ ـ ــا لـلف ـ ـ ــريق ،
ومبجــرد فــوزه بــرئــاس ــة النــادي
امللـكــي اســتق ـ ــال ك ـ ــاب ـيـلل ـ ــومــن
ت ــدريـب ي ــوفـنـت ــوس اإلي ـط ــالـي
لتـزيـد املـؤشـرات حــول اقتــرابه
من االنضمام للريال.

