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لبنان يشاهد المونديال 
مقابل 800 ألف دوالر

بيليه وبالتيني يرشحان البرازيل 
وإسبانيا وإنجلترا للقب 

سرقة 2000 دوالر من اليونانيين 

 روبن يستعد للسفر 

س����تدفع الدولة اللبنانية 800 الف دوالر لقناة اجلزيرة القطرية 
حتى يتسنى ملواطنيها مشاهدة املباريات، واعلن وزير االعالم اللبناني 
طارق متري في مؤمتر صحافي ان الدولة اللبنانية ستتحمل الكلفة 
التي تضمن مشاهدة جميع اللبنانيني مباريات املونديال التي ستبث 

عبر محطات اجلزيرة دون ان حتملهم مبالغ اضافية.
ويشاهد الشعب اللبناني الفضائيات العربية واالجنبية بواسطة 
كابالت توزعها مؤسس����ات خاصة عل����ى منازلهم مببالغ تتراوح بني 
15 و20 دوالرا ش����هريا. وقال متري ان موزعي الكابالت تعهدوا بعدم 
زيادة االشتراكات على املشتركني، مشيرا الى ان حقوق امللكية الفكرية 

حملطة اجلزيرة »مصانة«.

رشح االسطورة البرازيلية بيليه، منتخب بالده واسبانيا الحراز 
اللقب، وقال بيليه »متلك كل من اس����بانيا والبرازيل افضل منتخب، 
لكن من الصعب اختيار منتخب معني كمرشح. سأكون سعيدا برؤية 
منتخ����ب البرازيل يواجه منتخبا افريقيا ف����ي النهائي. اعرف الكرة 
االفريقية جيدا، وانا واثق من ان كأس العالم ستكون رائعة هذا الصيف. 

ستكون بطولة جيدة مثيرة جدا ومنظمة بشكل جيد«.
بدوره، رشح الفرنسي ميشيل بالتيني، رئيس االحتاد األوروبي 
)ويفا(، منتخبات البرازيل وأس����بانيا واجنلترا، وقال بالتيني ملوقع 
رابط����ة كرة القدم في أملانيا إن الف����رق الثالثة هي األفضل في العالم 

حاليا وبفارق كبير عن الفرق التي تليها.

ذكرت الشرطة في جنوب أفريقيا أن بعض اللصوص اقتحموا 
الفندق الذي تقيم فيه بعثة املنتخب اليوناني وسرقوا نحو ألفي دوالر 
من ثالثة من العبي الفريق، وقالت الشرطة إن اللصوص اقتحموا 
غرف اجنيليس كاريستياس وسوتيريوس نينيس وجورجيوس 

ساماراس في فندق »بفرلي هيلز« مبدينة ديربان.

من املتوقع أن يس����افر جناح املنتخ����ب الهولندي آريني روبن إلى 
جنوب أفريقيا، بعد اخلضوع لفحص طبي أخير على إصابته في أوتار 
القدم، وأكمل روبن )26 عاما( العالج مع الطبيب ديك فان تورن، الذي 
أكد أن الالعب جاهز للمش����اركة، بعد ستة أيام من خروج جنم بايرن 
ميونيخ األملاني من املباراة الودية بعد تعرضه إلصابة في أوتار القدم 

مما أثار شكوكا واسعة حول إمكانية غيابه عن املونديال.

خواطر في المونديال )2(
انتظروا، فكل ما شاهدمتوه امس قليل من كثير، 
لم تلعب الفرق املرشحة للقب بعد، انتظروا املعجزة 
األرجنتيني ليونيل ميسي في مواجهة نيجيريا اليوم 
وراقبوا تصرفات مدرب���ه دييغو مارادونا في دكة 
االحتياطي بعد تسجيل كل هدف، ويحسب كثيرون 
ان ميسي »األرجنتني« لن يكون في املونديال ميسي 
»برشلونة« بعدما قضى سنوات طويلة مع فريقه 
االسباني في حني لم يعش في االرجنتني كثيرا ولم 
يلتق زمالءه في املنتخب إال في املناسبات الرسمية، 
وردنا ان الالعب املوهوب لو توضع في اقدامه األغالل 
والسالسل لسجل هدفا، تابعوا االجنليز بقيادة مدربهم 
اإليطالي فابيو كابيللو في مباراتهم الليلة امام اميركا 
ولسان حالهم يقول »كنا االمبراطورية التي ال تغيب 
عنها الشمس« ولكن قاتل اهلل احلروب التي غيبت 
عنا دفء الش���مس، ورغم ان الكرة االجنليزية هي 
االقوى واالغنى إال ان منتخبها لم يحقق سوى لقب 
واحد في تاريخه وهو لقب مشكوك فيه في مونديال 
اجنلت���را عام 1966 وفي كل مرة يقول االجنليز لقد 
جئن���ا لنحقق كأس العالم، ثم يع���ودون أدراجهم 

بخفي حنني.
< ال أتفق كثيرا مع من يتخذ املباريات التجريبية 
حكما على أداء وحظوظ الفرق في املنافس���ة على 
كأس العالم، فهي مباراة جتريبية ال ميكن ان يكون 
عطاء الالعب بها كاملباراة الرس���مية، اي نعم انها 
تكشف للمدرب بعض اجلوانب الفنية لفريقه لكنها 
حتما ليست مقياسا للحكم على مستويات الالعبني، 
وتعود بنا الشواهد الى ان املنتخب البرازيلي تعثر 
كثيرا في تصفيات كأس العالم 2002 وبلغ النهائيات 
بصعوبة بالغة لكنه فاز باللقب بكل جدارة بقيادة 
امل���درب لويس فيليب س���كوالري، وللمصادفة ان 
سكوالري وقبله كارلوس البرتو باريرا وقبله ماريو 
زاغالو حققوا للبرازيل كأس العالم وجميعهم دربوا 

منتخبنا االزرق ايام عزه الكروي.
< وفق إحصائية رس���مية ف���إن مدرب اجنلترا 
اإليطال���ي فابيو كابيللو صاح���ب اعلى اجر مدرب 
في املونديال ويتقاضى 8.8 ماليني يورو س���نويا 
في حني ان مدرب كوريا الشمالية كيم جونغ هون 
صاحب اقل راتب ويتقاضى 170 الف دوالر أما مدرب 
اجلزائر رابح سعدان فراتبه 245 الف دوالر، اي ان 
راتب كابيللو يفوقه 51 مرة، وقد يستغرب الكثيرون 
ومحدثكم احدهم ان راتب دييغو مارادونا 800 الف 

دوالر فقط.
< ال تقتصر املنافسة بني الالعبني على تسجيل 
الفوز وحسب إمنا ايضا في الشكل والهندام وقصات 
الشعر ويأتي عادة الطليان في املقدمة من حيث املظهر 
اخلارجي ومعهم االسبان ويشاركهم االرجنتينيون 
ايضا والبرتغاليون اما العبو البرازيل فهم يتشابهون 
وتظنهم ابناء عم باستثناء كاكا طبعا الذي يفوقهم 

وسامة مقارنة بالوسيم السابق رونالدينيو.
ناصر العنزي

 ميسي ورونالدو في سباق على التألق واإلبداع
تتوج����ه األنظ����ار الى جنمي 
املنتخبني االرجنتين����ي ليونيل 
ميس����ي والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو اللذين يعتبران دون ادنى 
ش����ك افضل الالعبني في العرس 
الكروي العامل����ي االول في القارة 
االفريقية، لكن هناك سؤاال يطرح 
نفسه بقوة: هل سينجح االثنان في 
نقل تألقهما من املسرح احمللي-

االوروبي الى العاملي؟.
ستنتقل »املقارعة االسبانية« 
بني افضل العبي في العالم لعامي 
2008 و2009 الى املالعب العاملية 
ملدة ثالث����ني يوما في ح����ال قدر 
ملنتخبيهما الوصول حتى النهاية، 
وذلك بعد ان خطفا االضواء املوسم 
املاضي في ال����� »ال ليغا« وكانت 
الغلبة مليسي الذي قاد برشلونة 
للفوز بلقب الدوري احمللي، فيما 
خرج رونالدو خالي الوفاض مع 
نادي العاصمة ريال مدريد الذي 
دفع مبلغا قياسيا قدره 94 مليون 
دوالر للحصول على خدماته من 

مان يونايتد االجنليزي.
من املؤكد ان النجم االرجنتيني 
تفوق في كل ش����يء على نظيره 
البرتغال����ي، اوال بقي����ادة فريقه 
ابطال اوروبا  للفوز بلقب دوري 
عام 2009 على حس����اب رونالدو 
وفريقه السابق، ثم انتزع جائزة 
افضل العب في العالم من البرتغالي 
الذي توج بها عام 2008، قبل ان 
يقود النادي الكاتالوني لالحتفاظ 
بلقب الدوري احمللي ونيل جائزة 
الهداف برصيد 34 هدفا، فيما اكتفى 
نظيره مبركز الوصيف مع النادي 
امللكي وباملركز الثالث على الئحة 

الهدافني.
كما خ����رج ميس����ي فائزا في 

تأثير على موقعه في املنتخب، اذ 
نضج كثيرا أثناء عامه األول مع 
»الش���ياطني احلمر« ولعب دورا 
رئيسيا في وصول منتخب بالده 
إلى نهائي كأس اوروبا عام 2004 
في البرتغال قبل ان يخسر امام 
اليونان، كما وصل مع املنتخب 
االوملبي الى نهائيات مسابقة كرة 
القدم في اوملبياد اثينا 2004 حيث 
الدور  ب���الده من  خرج منتخب 
االول، والى نصف نهائي مونديال 
أملانيا 2006 قبل ان تخسر امام 
فرنسا«.عندما أعتزل اللعب أريد 
ان يتذكرن���ي اجلميع باني كنت 
العب���ا رائعا يحتذى به«، هذا ما 
قاله رونال���دو، مضيفا »اريد ان 
التاري���خ«، ولكي يتمكن  ادخل 
البرتغالي من حتقيق االمر عليه 
ان يق���ود »برازيلي���ي اوروبا« 
الى اللق���ب العاملي للمرة االولى 
لكن االمر لن يكون س���هال على 
االطالق بوجود منتخبات عريقة 
مثل البرازي���ل وايطاليا وأملانيا 
وهولندا وفرنسا التي متلك في 
صفوفها العب���ني مميزين، قد ال 
يكونون بحجم ميسي او رونالدو 
لكنهم قادرون على حمل بالدهم 
الى العرش العاملي كما فعل في 

2006 املدافع فابيو كاناڤارو.

مانديال ورونالدو

استقبل الرئيس السابق جلنوب 
النجم  افريقيا نلس����ون مانديال، 
البرتغالي كريسيتانو رونالدو كما 

اعلن االحتاد البرتغالي للعبة.
وقام رونالدو بالزيارة بصحبة 
مدرب منتخب البرتغال كارلوس 
كي����روش واملدي����ر الرياضي في 

املنتخب كارلوس غودينيو.

مانديال يستقبل النجم البرتغالي

موندياليةمتفرقات 

كانت البرودة والفوفوزيال هما أبرز ما في يوم امس. 
وتركت األجواء الباردة أثرها، بدرجات حرارة أقل من عش����ر 
درجات وري����اح زادت من اإلحس����اس بالب����رودة. وأيقظت 
»الفوفوزيال« التي تصم اآلذان العديد من سكان املدينة التي 

عاشت أجواء احتفالية.
جماهير كرة القدم التي تصل إلى جنوب أفريقيا ال يتم 
استقبالهم فقط بأصوات الفوفوزيال من جانب اجلنوب أفريقيني، 
ولك��ن بالالفتات التي يحملها أصح��اب نزل اإلقامة والتي حتمل 

عبارات حتاول إغراء املشجعني لإلقامة في نزلهم.
طالب احتاد أميركا اجلنوبية نظيره »فيفا« باحترام 
األربعة مقاعد ونصف املقع����د املخصصة له خالل تصفيات 
مونديال 2014 الذي تستضيفه البرازيل وال تشارك األخيرة 

فيها.
رحب نائب الرئيس البوليڤي ألفارو غارسيا لينيرا بقرار 
»فيفا« مبواصلة الباز لعب مبارياتها الرسمية في املرتفعات خالل 

تصفيات بطولة كأس العالم 2014 التي تقام في البرازيل.
رمبا لم يس����افر املنتخب االيرلندي إلى كأس العالم 
ولكن غضب االيرلنديني يطارد الفريق الفرنس����ي في جنوب 
أفريقيا بسبب ملسة اليد التي هيأ بها املهاجم الفرنسي تييري 
هن����ري الكرة إلى زميله وليام غاالس ليس����جل منها األخير 

الهدف الذي أطاح بآمال االيرلنديني في بلوغ املونديال.
أعلن��ت حكومة هونغ كونغ أنها س��تخصص مزيدا من 
التمويل ملبادرات مكافحة املقام��رة في هونغ كونغ لتهدئة حمى 

املقامرة التي تنتشر خالل املونديال.
نقل املنتخب الصربي تدريباته مجددا إلى ملعب آخر 
لكنه حافظ على هدوئه من الناحية الظاهرية على األقل. وقال 
ألكسندر بوسكوفيتش املتحدث عن الفريق »املالعب ليست 

باملستوى الذي توقعناه«.
ارتفعت قيم��ة وحدة العملة اجلن��وب أفريقية »الراند« 
بش��كل كبير في الش��هور األخيرة، وهو ما أثار استياء السياح.

وأصبح اليورو الواحد يعادل 9.27 راند، وهو ما يشكل أكبر قيمة 
تص��ل إليها العملة اجلنوب أفريقي��ة مقابل العملة االوروبية منذ 

نهاية عام 2006.
في الوقت الذي حتس����ب فيه جنوب أفريقيا تكلفة 
افتقاد وجود عدد كبير من املشجعني األجانب كشفت األرقام 
الرس����مية التي أعلنت في افتتاح اجتماع اجلمعية العمومية 
)كونغرس( ال� 60 لفيف����ا عن أن قيمة أصول الفيفا تتجاوز 

مليار دوالر.
أصدرت حكومة زميباب��وي أمرا إلدارة مرافق الكهرباء 
بضمان عدم قطع التيار الكهربائي خالل املباريات. وجاء اإلعالن 
من جانب وزير الطاقة إلياس مودزوري بعدما ش��هد األس��بوع 
املاضي انقطاع التيار الكهربائي خالل بث املباراة الودية بني منتخبي 

البرازيل وزميبابوي.
أع����رب وزير الرياضة في جنوب افريقيا س����توفيل 
ماخيندي����س عن ثقته البالغة في أن البطولة س����تجرى في 
أجواء هادئة بعيدا عن أى اضطرابات أمنية. وقال ماخينديس 
� في تصريح لتلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية »بى بى سى« 
امس »إذا ما نظرنا إلى حتليل لالنشطة اإلجرامية التي ترتكب 
في جنوب أفريقيا، س����يتبني أن غالبية هذه اجلرائم ترتكب 
بني مواطنني يعرفون بعضهم البعض، بينما ال يكون االجانب 

أبدا هدفا في هذه العمليات«.
اظهر استطالع للرأي لرويترز وايبسوس امس ان اجلماهير 
في 23 دولة ترش��ح البرازيل للفوز بكأس العالم.وفي استطالع 
منفصل ش��مل اكثر من 2500 شخص من جنوب افريقيا اتفقت 
الغالبية مع الرأي القائل بفوز البرازيل باللقب بينما عبر مشجعون 

متفائلون عن اعتقادهم بحصول منتخبهم على املركز الثاني.
ذكرت املجلة الفرنسية »فان مينوت« امس أن وجبة 
البيتزا تعد من أكثر االكالت التي جتذب اجلمهور واملشجعني 
فهى مصدر »الس����عادة«، ففى كل كأس عالم يزداد عش����اقها 

خاصة بيتزا »املارغريتا«.
انته��زت جماعات ومنظمات دولي��ة في جنيڤ الفرصة 
للتنديد بعمالة األطفال في أنحاء العالم مبا فيها جنوب افريقيا. 

قرر العب����و املنتخب اإليطالي مس����اندة االحتفاالت 
بالذكرى ال� 150 لتوحيد إيطاليا عبر التبرع بجزء من املكافآت 
الت����ي يأمل الفري����ق احلصول عليها ف����ي املونديال. وصرح 
احلارس اإليطالي جيانلويجي بوفون امس لوسائل اإلعالم 

احمللية أن الفريق يشعر بواجبه في تقدمي املساعدة.

أستراليا للتركيز على مونديال 2022
اك���د االحتادان االس���ترالي 
والدول���ي )فيفا( لك���رة القدم 
في بيان مشترك، ان استراليا 
ستركز على طلب تنظيم كأس 
العالم 2022، وهو ما يعني زيادة 
فرصة اوروبا لتنظيم مونديال 

 .2018
وقال فران���ك الوي رئيس 
االحتاد االسترالي للعبة »ناقشنا 
مع الفيفا هذه القضية على مدار 
شهور. ودفعتنا عالقتنا الوطيدة 
بقيادات الفيفا الى التركيز في 
طلب تنظيم مونديال 2022 وترك 
الساحة للمتنافسني االوروبيني 
على طلب استضافة مونديال 

.»2018

جيرارد فخور
بشارة القائد

أعرب النج���م االجنليزي 
ستيڤن جيرارد عن شعوره 
بالفخر مبنحه ش���ارة قيادة 
املنتخ���ب اإلجنلي���زي بعد 
إصابة ري���و فرديناند، وقال 
»أش���عر بفخر عظيم ألنني 
س���أقود زمالئي في امللعب، 
عندما س���معت بإصابة ريو 
انتابتني مشاعر  البداية  في 
متضاربة، شعرت بحزن عميق 
من أجل ريو ألنه العب بالغ 
األهمية بالنس���بة لنا لكنني 
اآلن أشعر بس���عادة غامرة 
ألنني سأقود العبي إجنلترا 

في كأس العالم«.

الوطني، لكنه وعد بأنه سيعطي 
اجلميع جوابا حول هذه املسألة 

على ارضية امللعب.
وكما هو حال ميسي، يسعى 
رونالدو ايضا الى فرض سطوته 
عل����ى املس����رح العامل����ي وخطف 
االضواء في جن����وب افريقيا بعد 
ان جنح في حتقيق هذا االمر في 
املالعب االجنليزية واالس����بانية 

وعلى املسرح االوروبي.
عل���ى الصعي���د الدولي كان 
ملشوار رونالدو مع مان يونايتد 

مباراتها االخيرة مع االوروغواي 
لكي تضم����ن بطاقتها، فيما مرت 
البرتغ����ال عبر امللح����ق الفاصل 
حيث تواجهت مع البوسنة وفازت 
عليها ذهابا وايابا خالل التصفيات 
االوروبية التي فشل فيها رونالدو 
في إيجاد طريقه الى الشباك حتى 

في مناسبة واحدة.
من املؤكد ان ميسي هو الوريث 
احلقيقي ملارادون����ا، ال بل يعتقد 
البعض ان جوهرة نادي برشلونة 
ينقصه التتويج بلقب كأس العالم 

ك����ي يتجاوز مارادون����ا ويصبح 
الالعب األهم في تاريخ االرجنتني 
ورمبا ف����ي تاريخ اللعبة.وتطرق 
ميس����ي الى هذه املسألة قائال »ال 
ميكنني ان أحقق افضل من العام 
الذي اختبرته )عام 2009( سوى 
من خالل الفوز بكأس العالم، وآمل 
ان ارفع اسمي عاليا في املنتخب 
الوطن����ي. آمل ان اقدم االداء الذي 
قدمته مع برشلونة«، معترفا بأنه 
لم يجد االسباب التي تقف خلف 
الفارق في ادائه مع فريقه واملنتخب 

مواجهت����ي ال� »كالس����يكو« التي 
جمعت برشلونة وريال مدريد خالل 
املوسم املنصرم وعلى الالعبني ان 
ينتظرا حتى موس����م 2011-2010 
ليتواجها مجددا وجها لوجه، اال في 
حال وصول االرجنتني والبرتغال 

الى املباراة النهائية.
الالعبني تشاركا  واملفارقة ان 
بقاس����م مش����ترك وحيد وهو ان 
منتخب����ي بلديهما كان����ا مهددين 
بشكل فعلي بالغياب عن النهائيات، 
حيث احتاجت االرجنتني الى حسم 

مدرب البرتغال كارلوس كيروش يوجه الالعبني في حصة تدريبية                  )أ.پ(

جون تراڤولتا يتسلم فانيلته من لوكاس نيل         )أ.پ(

 مارين يأمل المشاركة أمام أستراليا 
اعرب االملاني ماركو مارين عن 
امله في املشاركة ضمن التشكيل 
األملان����ي  األساس����ي للمنتخ����ب 
ف����ي مباراته األول����ى أمام نظيره 
األسترالي. وكان مارين )21 عاما( 
صانع ألعاب فريق ڤيردر برمين 
قد قدم عرضا جيدا عندما شارك 
من مقعد البدالء في الشوط الثاني 
في آخر مباراتني وديتني للمنتخب 
األملاني قب����ل التوجه إلى جنوب 
أفريقيا، وكان له دور في تسجيل 
أهداف في ش����باك منتخبي املجر 
والبوسنة والهرسك.وقال مارين 
الذي يشارك في كأس العالم للمرة 
األولى »إنني س����عيد مبس����اعدة 
املنتخب في كلتا املباراتني والقيام 
بدوري. لقد أجرينا اس����تعدادات 
مبشرة وأرغب في استغالل هذه 
البطولة لتقدمي نفسي«. وخاض 

مارين تسع مباريات دولية حتت 
قيادة املدير الفني يواخيم لوف، 
بع����د أن قاد أملاني����ا للفوز بلقب 
البطولة األوروبية للشباب )حتت 

21 عاما(.
ويلع����ب مارين ف����ي املنتخب 
إلى جانب زمالئه  األملاني للكبار 
مبنتخب الشباب مانويل نيوير 
ودينيس آوجو وجيروم بواتينج 
وس����امي خضي����رة ومس����عود 

أوزيل. 
الى ذلك اعتبر القيصر االملاني 
فرانتس بكنب����اور انه كان حري 
باالحتاد االملاني جتديد عقد املدرب 
احلالي للمانش����افت يواكيم لوف 

قبل انطالق النهائيات.
وق����ال بكنباور عل����ى هامش 
الدولي في  كونغ����رس االحت����اد 
جوهانس����برغ »كان من االفضل 

متديد عقد لوف قبل انطالق كأس 
العالم، بغض النظر عن النتيجة 
التي يحققها املنتخب في النهائيات، 
ليس بالضرورة ان يكون متديد 

العقد مرتبطا بالنتائج«.
واضاف مش����يدا باملدرب »قام 
ل����وف بعمل جيد، وه����و يحظى 
باالحترام لدى الفريق الصحافة، وال 
شيء مينع من جتديد عقده، سيكون 

االمر طبيعيا لو حصل«.

باالك 

من جهته نصح صانع االلعاب 
االملاني ميكايل باالك العبي وسط 
املنتخب االجنليزي ستيفن جيرارد 
وفران����ك المب����ارد بالتخلي عن 
غرورهما اذا ارادا قيادة »االسود 
الثالثة« للذهاب بعيدا في املونديال.

وكتب باالك الذي يغيب عن منتخب 

بالده بسبب االصابة التي تعرض 
لها خالل مباراة فريقه تشلس����ي 
االجنليزي مع بورتسموث في نهائي 
الكأس احمللية، في صحيفة »ذي 
تاميز« البريطانية انه على ثنائي 
وسط منتخب املدرب االيطالي فابيو 
كابيلل����و ان يتخليا عن »انا، انا، 
انا«اذا ما ارادا ان تتغلب بالدهما 
على الواليات املتحدة وان حتقق 
مشاركة ناجحة في املونديال االول 

على االراضي االفريقية.
 وتاب����ع باالك املرش����ح لترك 
تشلس����ي حيث لع����ب الى جانب 
المبارد منذ عام 2006، »يجب ان 
يتمتع جي����رارد والمبارد بالذكاء 
الكافي من اجل ان يحققا النجاح«، 
مضيفا »واجها املشاكل في السابق 
لكن عليهما التخلي عن غرورهما 

متاما.

بكنباور لتمديد عقد لوف.. وباالك ينتقد جيرارد والمبارد

 ويا: رائع أن تستضيف 
أفريقيا الحدث

ألڤيش ينتقد ميسي ويساند هنري 
رغم فوزه بلقب أفضل العب في أوروبا والعالم 
عام 1995 وكونه أحد أفضل الالعبني األفارقة على 
مدار التاريخ، لم يحالف احلظ النجم الليبيري 
السابق جورج ويا في املشاركة ببطوالت كأس 
العالم. ولم يسبق للمنتخب الليبيري أن شارك 
في بطوالت كأس العال���م ليكون أكبر ظلم من 

املمكن أن يتعرض له العب بارز مثل ويا.
وصرح ويا جنم ميالن اإليطالي سابقا قائال 
»أعتقد أن املنتخبات األفريقية مستعدة بالفعل 
لتقدمي بطولة رائعة«. ولدى سؤاله عن شعوره 
قبل أول بطولة كأس عالم تقام في القارة األفريقية 
التي ينتمي إليها، قال ويا »إنه ألمر رائع أن تقام 
كأس العالم في أفريقيا، سنستمتع بها أكثر من أي 

شخص وستكون بطولة توحد العالم كله«.

أع���رب املدافع البرازيلي دانييل ألڤيش عن اعتقاده أن أكبر مش���كالت 
املهاجم األرجنتيني ليونيل ميس���ي هي أن زمالءه ال يضاهون من هم في 

برشلونة االسباني. 
وقال ألفيش »املشكلة التي يواجهها هي أن الناس يقارنون دائما ميسي 

مع برشلونة مبيسي مع املنتخب األرجنتيني. 
ال أري���د أن أك���ون قليل االحترام لآلخرين ولك���ن ال توجد مقارنة بني 
برش���لونة واملنتخب األرجنتيني. عندما يلعب مع برشلونة فإنه يلعب 

بجوار جنوم من نفس مستواه«.
كما دافع ألڤيش عن الفرنسي تييري هنري زميله في برشلونة والذي 
خسر شارة القائد ومكانه في التشكيل األساسي، وقال »إنه أحد العظماء 

)في تاريخ كرة القدم(«.
وقال إن قرار وجود هنري خارج التشكيل األساسي يبدو مفهوما ألنه 
لم يلعب كثيرا ضمن صفوف برشلونة. وطالب ألفيش هنري بأن يتقبل 

القرار.


