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ذكر املوقع الفرنس���ى »يورو س���بورت« على 
االنترن���ت أن جون لويس فالنت���ن املدير املفوض 
الحتاد الكرة الفرنسى أعلن أن جنوب أفريقيا هى 
التي قام���ت باختيار منتجع »بوزي���ا« في مدينة 

كنيسنا ليقيم فيه منتخب فرنسا لدواعى أمنية.
تعادلت املكسيك مع جنوب أفريقيا 1 ـ 1 امس في 
املباراة االفتتاحية خللف القضبان بسجن »كلوجن برمي« 
ــمال العاصمة التايلندية بانكوك، وهذه هي  املركزي ش
ثالث بطولة كأس عالم بديلة جترى بالتزامن مع البطولة 
الرسمية عندما توجت نيجيريا بطلة لألولى وأملانيا بطلة 

للثانية.
يعي���ش احلكم اجلنوب أفريقي جيروم دامون 
حلمه وهو يستعد للمش���اركة في إدارة املباريات 
للمرة الثانية في مسيرته، اعتبر دامون حكما جيدا 
بالشكل الكافي للمش���اركة في التحكيم على أعلى 
مستوى، وهو كأس العالم، وستحمل البطولة املقبلة 

أهمية خاصة بالنسبة له كونها تقام في باده.
ــب الصربي ماركو بانتيليتش  كان مهاجما املنتخ
ونيكوال زيغيتش يلعبان البلياردو وهما يرتديان السراويل 
ــن الوضع انقلب فجأة بعد ظهور رائحة  القصيرة ولك
غريبة، ولكن رجال األمن في فندق صن سايد بارك لم 
يضيعوا الوقت وهموا بإخراج فوهات طفايات احلريق، 

ولكن اتضح بعد ذلك أنهم لم يكونوا في حاجة اليها.
أظهر استطاع للرأي اجرته مؤسسة »نيلسن« 
لألبحاث عبر االنترنت، وعلى مس���توى العالم أن 
أغلبية املش���اركن يتوقعون فوز البرازيل باللقب. 
وتوقع حوالي 34% من املش���اركن في االستطاع 

حصول البرازيل على اللقب.
أعرب توماس سورنسن حارس مرمى ستوك سيتي 
اإلجنليزي واملنتخب الدمناركي عن ثقته في االنضمام 
ــي للمنتخب الدمناركي في مباراته  ــكيل األساس للتش

األولى أمام نظيره الهولندي.
قرر منتخب غانا تغيير مكان اقامته في جنوب 
افريقيا بعد ليلتن فقط بس���بب ما قال مسؤولون 

انها خافات فنية مع الفندق.
وقال راندي ابي املتحدث باسم االحتاد الغاني لكرة 
القدم إن الفريق س���ينتقل م���ن فندق رود فالي في 
ش���مال بريتوريا لاقامة في فن���دق ومنتجع صن 
س���يتي الفاخر الذي يبعد نح���و 120 كيلومترا عن 

جوهانسبرغ.
 واضاف »نقلنا معسكر الفريق من هنا الى راستنبرغ. 
اتفق الاعبون واملس���ؤولون على ان هناك حاجة 
لنقل مقر املعس���كر« رافضا الكش���ف عن مزيد من 
التفاصيل، وقال ابي إن نقل مقر املعسكر لن يؤثر 

على برنامج الفريق التدريبي.
ــوس دونغا ان  ــدرب منتخب البرازيل كارل اكد م
حارس املرمى االساسي جوليو سيزار سيخوض املباراة 
االولى لفريقه ضد كوريا الشمالية في 15 احلالي ضمن 

منافسات املجموعة السابعة.
اوقظ بعض العبي املنتخب البرازيلي في الصباح 
الباكر من قبل اعضاء جلنة املنشطات التابعة لاحتاد 
الدول���ي لكرة القدم )فيفا( الذي���ن يقومون بزيارة 
روتيني���ة عل���ى معظ���م املنتخبات املش���اركة في 

املونديال.
وخضع الاعبون كليبرسون وايانو وجوان ولويس 
فابيانو ومايكون باالضافة الى حارسي املرمى جوليو 
سيزار وغوميش الى فحوصات للدم وللبول للكشف 

عن املنشطات.
ــنال  ــن ڤينغر مدرب ارس ــي ارس اعتبر الفرنس
االجنليزي انه ال شيء ميكن ان يجعله اكثر سعادة من 
ــف في الوقت  فوز منتخب اجنلترا بكأس العالم، واس

ذاته لغياب الروح الوطنية حول املنتخب الفرنسي.
يبدو أن جنم هجوم منتخب إجنلترا العصبي 
املزاج واين روني سيضطر لانتباه إلى كل ما ينطق 
به خ���ال كأس العالم. فقد ذكرت وس���ائل اإلعام 
البريطانية امس أن طاقم احلكام البرازيلي الذي من 
املقرر أن يدير مباراة إجنلترا أمام الواليات املتحدة 
غدا السبت يواظب على حضور دورة تعليمية مكثفة 
في الش���تائم اإلجنليزية وأن هؤالء احلكام بالتالي 
لن يتنازلوا عن حقهم إذا ما وجهت إليهم أي كلمات 

أو عبارات خارجة.

موندياليةمتفرقات 

روبن يلحق بهولندا اليوم

فراي يغيب أمام إسبانيا

أقوال شهيرة في المونديال

كابيللو يغضب بوجه المصورين
ض���رب اإليطالي فابيو كابيلل���و املدير الفني 
للمنتخ���ب اإلجنليزي مثاال س���يئا بنجمه واين 
رون���ي، الذي تلقى حتذيرا حتكيميا للس���يطرة 
على اعصابه من أجل جتنب احلصول على بطاقة 
حمراء. وانتاب���ت كابيللو )63 عاما( عاصفة من 
الغضب قب���ل احلصة التدريبية ف���ي مقر اقامة 

املنتخب اإلجنليزي في راس���تنبرغ، وصرخ في 
وجه املصوري���ن الذين وجهوا كاميراتهم صوب 
غرفة خلع مابس انتظارا خلروج الاعبن. وصاح 
كابيللو في وجه املصورين »لَم تلتقطون صورا 
للغرفة؟ ال توجد أعذار«. وكان كابيللو حذر روني 

من قبل بشأن فقدان أعصابه بسهولة.

سيكون جناح منتخب هولندا 
ونادي بايرن ميونيخ االملاني ارين 
روبن جاهزا ملواجهة الدمنارك في 
مباراة فريقه االفتتاحية كما اعلن 

معاجله الفيزيائي.
وكان روب����ن اصي����ب بتمزق 

عضلي في مباراة منتخب باده 
ضد املجر السبت املاضي، وقد بقي 
في هولندا لتلقي العاج خصوصا 
ان الشك حام حول مشاركته في 

الدور االول.
ومن املتوقع ان ينضم روبن 

ال����ى صفوف منتخ����ب باده في 
جن����وب افريقيا الي����وم وقد اكد 
معاجل����ه الفيزيائ����ي دي����ك فان 
توورن ان الاعب جاهز خلوض 
الدمنارك في  املباراة االولى ضد 

جوهانسبرغ.

اكد مدرب منتخب سويس����را اومتار هيتسفيلد 
ان قائد الفريق ومهاجمه املخضرم الكس����ندر فراي 
سيغيب عن املباراة االولى ضد اسبانيا ضمن منافسات 
املجموعة الثامن����ة، بعد تعرضه الصابة في كاحله 

ف����ي التمارين. وقال هيتس����فيلد »على االرجح لن 
يكون الكس����ندر جاهزا خلوض املباراة االولى ضد 
اسبانيا، لكننا نأمل االعتماد عليه ضد تشيلي في 

املباراة الثانية«.

متي����ز تاري����خ نهائيات كأس 
العالم، بأقوال ش����هيرة ستبقى 
خالدة في األذهان على مر العصور 

واألجيال.
1934: »بقبولي اخلسارة، أنقذت 
حياة 11 رجا«، تلك املقولة الشهرية 
حلارس مرمى املجر انتال تشابو 
عقب املباراة النهائية التي خسرها 
منتخب باده امام ايطاليا 2-4 عام 
1934 في اشارة الى البرقية التي 
بعثها بينيتو موسوليني الى العبي 
املنتخب االزرق قبل النهائي والتي 

جاء فيها »الفوز او املوت«.
1938: »سأتركه يرتاح ليخوض 
املب����اراة النهائي����ة«. كان اخلطأ 
التكتيكي الفادح الذي يرتكب في 
نهائيات كأس العالم... قرر املدرب 
البرازيلي املتغطرس ادميار بيمنتا 
اراحة »املاسة السوداء« ليونيداس 
)سجل 4 اهداف في مرمى پولندا( 

في نصف النهائي ضد ايطاليا.
 1970: »اليوم س����جلت هدفا، 
لكن غ����وردون بانك����س تصدى 
له«. انه تصريح البرازيلي بيليه 
عقب ضربة رأس����ية قوية اعتقد 
أنها ستزعزع الشباك، حتى انه 
صرخ »هدف«، لكن حارس مرمى 

اجنلترا ابعد الكرة بأطراف أصابعه 
بصعوبة.

 1974: »لق����د أصبح فرانتس 
بكنباور شخصية عظيمة في كرة 
القدم األملانية«. هذا ما قاله مدرب 
أملانيا »الغربية« هيلموت شون 
بخصوص السلطة التكتيكية لقائد 
املانيا فرانتس بكنباور، الذي طلب 
بصفة خاصة اللعب بجناحن ملد 
املهاجم غيرد مولر بكرات حاسمة 

للتسجيل.
  1982: »مباراة العار«. صيغة 
اعتمدت على نطاق واسع للداللة 
على تواطؤ أملانيا والنمسا النهاء 
مباراتهما بفوز االولى 1-0 ليتأها 
معا الى الدور الثاني على حساب 

اجلزائر.
  1986: »لقد سجل الهدف بشيء 
قليل من رأس مارادونا وش����يء 
قلي����ل من يد اهلل«. عبارة دخلت 
التاري����خ، أطلقه����ا القائد دييغو 
مارادون����ا لوصف اله����دف الذي 
سجله بيده في مرمى اجنلترا في 

ربع النهائي.
  1990: »ك����رة القدم رياضة 
اخترعها االجنليز ويتبارى فيها 
22 العبا وفي نهاية املطاف يفوز 

األملان«. مقولة مأث����ورة أطلقها 
املهاجم االجنليزي غاري لينيكر 

عقب املباراة النهائية.
 1998: »لم يبق امامي س����وى 
مباراة واحدة لتحقيق ذلك«. كان 
ه����ذا رد زين الدي����ن زيدان على 
ماحظة وجهت اليه ومفادها انه 
لم يس����جل اي هدف قبل املباراة 

النهائية.
 2002: »وصلنا هنا صغارا، 

وسنذهب كبارا جدا«.
الس����نغالي  املهاجم  تصريح 
احلجي ضيوف بعد فوز منتخب 
باده على فرنسا حاملة اللقب في 

مباراة االفتتاح )0-1(.
  2006: »ه����ذه الليل����ة قمنا 
باخت����راع التحكيم ع����ن طريق 
الڤيديو، الن احلكم الرابع هو من 
اعلن اخلطأ. احلكم املس����اعد لم 
ير شيئا. انها قاعدة جديدة يتم 
وضعها، يعيش الڤيديو في كرة 
القدم«. كان هذا تصريح رميون 
الفني للمنتخب  املدير  دومينيك 
الفرنسي، وذلك في معرض تعليقه 
بسخرية على الطريقة التي طرد 
بها القائد زي����ن الدين زيدان في 

النهائي.

مارادونا يسجل 
هدفين في التدريب 

الجزائر تدرس 
سلوڤينيا بالڤيديو

أظه���ر دييغ���و مارادون���ا 
وصلة من سحره القدمي خال 
احلص���ة التدريبية للمنتخب 
األرجنتيني التي مت مدها ربع 
ساعة في »هاي بيرفورمانس 
سنتر« في بريتوريا. ورمبا لم 
يصبح مارادونا )49 عاما( مبثل 
الرش���اقة التي كان عليها أيام 
الشباب، ولكنه جنح في تسجيل 
هدفن من مسافة بعيدة، وكذلك 
ارتطمت تسديدته بالعارضة 
مرتن. وشارك دييغو ميليتو 
وسيرجيو اجويرو وخافيير 
باس���تور ومارتن باليرمو في 
فقرة التسديد من مسافة بعيدة 

على حراس املرمى الثاثة.
م���ن جهت���ه، ق���ال مدافع 
االرجنتن غابرييل هاينزه إن 
تألق ليونيل ميس���ي في كأس 
العالم سيكون أمرا جيدا بالنسبة 
لفرص الفريق في إحراز اللقب 
رغم أن���ه يفضل االعتماد على 
الفريق وليس على العب واحد 

مهما عا شأنه.

قام العبو املنتخب اجلزائري 
واجلهاز الفن����ي بقيادة املدرب 
رابح س����عدان، مبتابعة شريط 
ڤيديو مت تخصيص����ه ملعاينة 
طريق����ة لع����ب وأداء منتخب 
سلوڤينيا منافسهم في املباراة 
األولى. وخصص الطاقم الفني 
ل� »اخلضر« حيزا لش����رح أداء 
العبي املنتخب السلوڤيني، في 
إطار استعداداتهم خلوض الدور 
األول من املونديال، حيث وقف 
الاعبون على نقاط قوة وضعف 
منافسهم وأخذوا فكرة موسعة 
عنه، قصد التحضير جيدا لهذه 
املباراة. وفي سياق آخر، ستسافر 
املنتخ����ب اجلزائري غدا  بعثة 
الس����بت الى مدينة بولوكوين 
شمال جنوب افريقيا، استعدادا 
للمباراة أمام سلوڤينيا في اليوم 
التالي في ملعب »بيتر موكابا«، 
وسيتدرب »اخلضر« في اليوم 

نفسه بامللعب ذاته.

سرقة 4 صحافيين صينيين
وإلقاء القبض على 3 مشتبهين بالسطو

أعلنت الشرطة اجلنوب األفريقية امس انها 
ألقت القبض على 3 من املش���تبه بهم في القيام 
بعملية سطو تعرض لها صحافيان برتغاليان 
وآخر اس���باني من قبل عصابة مس���لحة خال 
تواجدهم في مكان اقامتهم الفخم في جوهانسبرغ 

أول من أمس.
واقتحم���ت العصاب���ة خ���ال اللي���ل فندق 
»ماغاليسبورغ«، شمال � غرب جوهانسبورغ،  
وقامت بس���رقة معداتهم خال نومهم، وعندما 
استيقظ احدهم امرته العصابة بلزوم الصمت 

حتت تهديد الساح.
وجاء في بيان للشرطة انها استعادت بعض 
األغراض املسروقة من الصحافين الثاثة الذين 
خسروا جوازات سفرهم وأمواال نقدية ومعدات 

تصويرية.
في االطار نفسه، قامت عصابة مسلحة بسرقة 
كاميرا وأموال من 4 صحافين صينين يقومون 
بتغطية كأس العالم، حسبما أشارت وكالة األنباء 

الرسمية الصينية امس.
واعتدى رجال ع���دة على الصحافين عندما 
توقفت سيارتهم في جانب الطريق لدى عودتهم 
الى جوهانس���برغ بعد اجراء مقابلة صحافية 

وذلك حسبما أشارت التقارير.
وسرقت العصابة بعض األموال النقدية وكاميرا 

بقيمة 1.500 دوالر.
وقال أحد الصحافي���ن »عندما تخرج يجب 
أن تكون حذرا، ضع أغراضك القيمة في حذائك 

ومهما حصل ال تفتح النوافذ«.

من »تيلستار« إلى »جابوالني«.. مهندسون قدموا كرة مثالية
قد تكون الكرة املستعملة في كأس العالم، 
آخر ما يفكر فيه املشجعون والاعبون على 
حد س����واء، لكن االمور تغي����رت كثيرا في 
التاريخ املعاصر اذ يجهد املهندسون من اجل 
تقدمي الكرة املثالية، اي تلك التي بإمكانها ان 
تخدع حراس املرمى وترفع نسبة االهداف 
املسجلة في اي بطولة وخصوصا العرس 

الكروي العاملي.
وس����تكون »جابوالن����ي« الك����رة التي 
سيتصارع عليها الاعبون في مونديال جنوب 
افريقيا والكرة التي س����يتذمر منها حراس 
املرمى خال املباريات ال� 64 التي ستشهدها 

»امة قوس القزح« اعتبارا من اليوم.
وكان ح����ارس مرمى منتخب تش����يلي 
كاوديو برافو اول من انتقد »جابوالني«، 
معتبرا انها تشبه تلك التي تستعمل في الكرة 
الطائرة و»مصنوعة لتعقيد مهمة احلراس«. 
اطلقت شركة اديداس الكرة الرسمية االولى 
من تصنيعه����ا ع����ام 1970 واطلقت عليها 
تيلستار، ثم اتبعتها بتسع نسخات، آخرها 
في 2006 واسمها »تيمغايست« قبل ان تكشف 
النقاب عن النس����خة احلالية  التي حملت 
اسم »جابوالني«، ما معناه »االحتفال« بلغة 
ايسيزولو.  ويرمز تصميم الكرة الى وجهن 
م����ن ابرز اوجه جن����وب افريقيا: التعددية 
واالنسجام، وهما الوجهان اللذان يجعان من 
جنوب افريقيا امة متعددة االلوان، وفضاء 
رحبا يستقبل زواره والوافدين اليه برحابة 
صدر. ولن تكون »جابوالني« الكرة الوحيدة 
ف����ي جنوب افريقيا 2010 بل قدمت اديداس 
كرة اخرى خاصة فقط باملباراة النهائية وهي 
النسخة الذهبية من »جابوالني« واطلقت 

عليها اسم »جوبوالني«.
وتسمية »جوبوالني« تعتبر تكرميا ملدينة 
جوهانسبرغ املضيفة التي تعرف ب� »مدينة 
الذهب« و»جو بورغ«، وفي وقت حافظت 
فيه الكرة على تصميم »جابوالني« االبداعي 
املستوحى من جنوب افريقيا، فان التغيير 

كان في اللون الذهبي لكرة »جوبوالني«.
وهذه هي املرة الثانية التي تصمم فيها 
اديداس كرة خاص����ة لنهائي كأس العالم، 
وكانت االولى »تيمغايست برلن« الذهبية 
التي استخدمت في 9 يوليو 2006 في نهائي 

مونديال املانيا بن ايطاليا وفرنسا.
ومنذ صنع كرة »تيلستار« التي اعتمدت 
ككرة رسمية لنهائيات املكسيك 1970 دأبت 
اديداس على تطوير تكنولوجيا كرة القدم عاما 

بعد عام، اذ شرعت في االبداع واالبتكار.
وكانت كرة »تيلس����تار« تتألف من 32 

قطعة جلدية باللونن االبيض واالسود، مما 
جعلها الكرة االكثر دائرية في عهدها.

كما كانت ك����رة »تانغو« التي جرت بها 
نهائي����ات االرجنتن 1978 قم����ة في االبداع 
واالبتكار آنذاك، مما مهد الطريق نحو كرات 

أفضل في نهائيات كأس العالم الاحقة.

 الكرات الرسمية منذ 1970:

املكسيك 1970: تيلستار 
املاني����ا »الغربي����ة« 1974: تيلس����تار 

دورالست
االرجنتن 1978: تانغو

اسبانيا 1982: تانغو اسبانيا 
املكسيك 1986: ازتيكا مكسيكو 

ايطاليا 1990: ايتروسكو اونيكو
الواليات املتحدة 1994: كويسترا 

فرنسا 1998: تريكولور 
كوري����ا اجلنوبي����ة والياب����ان 2002: 

فيفيرنوفا
املانيا 2006: تيمغايست 

جنوب افريقيا 2010: جابوالني 

شعار االفتتاح 

شارك املئات من الراقصن واملوسيقين 

مدرب ألمانيا يواكيم لوف 
متفائل بتحقيق نتائج جيدة 

)أ.ف.پ(

وغيرهم من الفنانن، في التمرينات استعدادا 
حلفل االفتتاح اليوم، والذي سيشهد أيضا 
مشاركة آالف الفنانن »في الترحيب بالعالم 

في قارتهم« أفريقيا.
وسيشهد احلفل على ملعب سوكر سيتي 
بجوهانسبرغ مشاركة 1581 فنانا، وسيشاهد 
احلفل مئات املاين على الهواء مباش����رة 
عبر شاش����ات التلفاز ف����ي 215 دولة، وفقا 
للجنة املنظمة ل����كأس العالم.ويقام احلفل 
قبل ساعتن من انطاق املباراة االفتتاحية 
للمونديال والتي جتمع بن جنوب أفريقيا 
واملكسيك.وشعار احلفل هو »مرحبا بالعالم 

في قارتنا«.
الفائز  ويحيي احلفل املطرب االميركي 
بجائزة غرامي، ار كيلي عضو فريق ار أند بي، 
حيث يشدو باغنية »ساين أوف فيكتوري« 

مع فريق غنائي من سويتو.
ونقل بيان عن اللجنة املنظمة لكأس العالم 
عن ار كيلي قوله »ان حفل االفتتاح هو اكبر 
حدث أش����ارك فيه على االطاق«. ويشارك 
في حف����ل االفتتاح أيضا عازف الترومبيت 
اجلن����وب أفريقي هوف ماس����يكيا وجنم 
األفروبيت النيجيري فيمي كوتي ومطرب 

الراي اجلزائري الشاب خالد وآخرون.

شاكيرا تعلم الرقص

علمت املغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا 
االطفال في اكبر منطقة للسود في جنوب 
افريقيا ح����ركات الرقص اخلاصة باالغنية 
الرسمية لكأس العالم، وطالبت بان يكون 
إرث البطولة هو التعليم للجميع. وستنضم 
ش����اكيرا الفائزة بجائزة غرامي الى جنوم 
املوسيقى االخرين مبا في ذلك فريق »باك 
ايد بيز« واملغنية اليشيا كيز في احياء حفل 
اقيم امس عشية انطاق أول بطولة كأس 
العالم في القارة االفريقية. وزارت شاكيرا 
وهي سفيرة النوايا احلسنة لصندوق األمم 
املتحدة للطفولة )يونيسيف( مدرسة ايسو 
ليلي االبتدائية في سويتو كجزء من عملها 
االنساني اللقاء الضوء على احلاجة لتعليم 
اثناء  الصغار. وقالت شاكيرا للصحافين 
تفقدها املدرس����ة »انها )كأس العالم( متثل 
فرصة عظيمة جلذب كافة اشكال االهتمام 
باملوضوعات املهمة مثل التعليم«. واضافت 
»هناك 72 مليون طفل على مستوى العالم غير 
قادرين على االنتظام باملدارس من بينهم 32 
مليونا في افريقيا. لذا فان هذه هي فرصتنا 
ان جنعل امليراث الدائم لبطولة كأس العالم 

هو التعليم للجميع«.

شعار االفتتاح »مرحبًا بالعالم في قارتنا«..

)أ.پ( كرة »جابوالني« قمة التصنيع وآخر صيحات احلداثة

مشجعو »المانشافت«
يرفضون خطة ميركل

 دخل منتخب أملانيا مرحلة االس���تعداد النهائية خلوض أولى مباريات 
املجموعة الرابعة أمام منتخب اس���تراليا األحد املقبل. ومن املقرر أن يؤدي 
املنتخ���ب بقيادة املدي���ر الفني، يواكيم لوف، تدريبا س���ريا قبل ظهر امس 
لوضع اللمسات األخيرة حول خطة اللعب والتشكيلة املثالية التي سيؤدي 

بها املباراة.
وقال لوف إن فريقه أدى الكثير من الوحدات التدريبية وانه ينظر بارتياح 
كبير للبطولة، مضيفا أنه يتوقع بطولة رائعة، كما اشار إلى اجلهود الكبيرة 
التي بذلتها الدولة املنظمة، جنوب أفريقيا، وأعرب عن ثقته بأن األجواء في 

املاعب ستكون مثالية.
من ناحية أخرى، يش���ارك املهاجم لوكاس بودولس���كي والعب الوسط 
املهاجم ماركو مارين في أعقاب انته���اء املران في املؤمتر الصحافي الحتاد 
الكرة األملاني مبقر معس���كر املنتخب في أراسمي، او سيتحدث الاعبان عن 

أوضاع الفريق قبل انطاق البطولة.
وحول فرص أملانيا في املونديال، توقع أسطورة الكرة األملانية، فرانتس 
بكنباور، حتقيق منتخب باده »الش���اب« مفاجأة كبيرة بسبب عدم وجود 
»منتخب منافس خارق« وكرر »القيصر« مقولة املدرب األملاني العظيم هيلموت 

شون: »على اآلخرين أن يهزموا األملان أوال قبل الفوز بالبطوالت«.
إل���ى ذلك، تعقد أملانيا العزم على حتويل كأس العالم إلى حفل كبير مرة 
أخرى، حتى ولو أن الكأس تبعد 5 آالف ميل في جنوب أفريقيا. وسيحاول 
األملان نسيان خطة التقشف االحتادي التي أقرتها املستشارة أجنيا ميركل، 
عندما ينطلق املونديال، حيث سيلتف املاين حول شاشات التلفاز في جميع 
أنحاء الباد. وبدأت األعام األملانية وأعام بلدان أخرى ترفرف في الشرفات 
من اش���افنبورج إلى زويكاو، وتتدلى من السيارات في جميع أنحاء أملانيا، 
وتباع آلة الفوفوزيا املصنوعة من الباستيك مثل املخبوزات أو يتم إهداؤها، 

فيما انشغل الصغار والكبار بجمع ملصقات جميع جنوم كأس العالم.

لوف: أتوقع بطولة رائعة
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1990 في ايطاليا: سالفاتوري سكياتشي )ايطاليا(.

1994 في الواليات املتحدة: روماريو )البرازيل(.
1998 في فرنسا: رونالدو )البرازيل(.
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