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..ومع الزميل أسامة دياب

االخطبوط »بول« والى جانبه نسخة من كأس العالم  )أ.ف.پ(

السفير اإلسباني سعيد مع أبناء اجلالية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

»ماجيك«.. طاقة طبيعية تدوم

األخطبوط »بول« نجم المونديال »أحيل للتقاعد«

األملاني.
وفي علم صربيا وكذلك في 
علم إسبانيا خطوط أفقية كما في 
العلم األملاني، لكن حدة ألوانهما 
أقوى وتبث وهجا وملعانا أشد 
أل����وان العلم األملاني  مما تبثه 

اخلافتة.
وطالب محبو »بول« مبواصلة 
االستفادة من األخطبوط الشهير 
حتى بعد انته����اء كأس العالم، 
ولكن اجلهة املسؤولة عن »بول« 
قررت »إحالته الى التقاعد« حيث 
قالت متحدثة باسم حوض األحياء 
املائية: »بول سيحال الى التقاعد، 
وهو يقول للجميع حول العالم: 
شكرا لقد كانت بطولة رائعة«.

وأك����د القائمون على حوض 
األحياء املائية أن »بول« سيركز 
الرئيسية وهي  اآلن في مهمته 
رسم البسمة على شفاة األطفال 
خاصة أن األخطبوط الذكي كان 
مبثابة النجم في حوض األحياء 
املائية حت����ى قبل كأس العالم. 
ولكن مهمة »بول« ستتم بعد ذلك 
دون أحواض زجاجية بها طعام 

وحتتوي على علمي دولتني.

احليوان »األذكى« بني الالفقاريات 
مع أن اخلالق ميزه بأن جعل له 
3 قلوب في جوفه بدال من واحد، 
ميي����ل بطبعه الى النظر ميينا، 
فيتجه الى املكان الذي رآه أوال، 
أي حيث اجلهة اليمنى، مع أن 
قدرته على التمييز فائقة، بحسب 

ما يؤكد دارسوه من العلماء.
وكانت الطريقة هي نفس����ها 
الت����ي مت فيها اس����تخدام بول 
في كأس أوروب����ا 2008، حيث 
جن����ح بتوقع نتائج 4 من أصل 
6 مباري����ات خاضته����ا أملانيا. 
والطريق����ة ه����ي أن يتم وضع 
صندوقني من البالستيك الشفاف 
في األكواري����وم املائي املتواجد 
فيه األخطبوط، واحد عن اليمني 
اليس����ار، وملصق  واآلخر عن 
على أحدهم����ا علم أملانيا وعلى 
اآلخر علم الدولة التي سيخوض 
منتخبها مباراته في اليوم التالي 

مع نظيره األملاني.
وكان����وا يضع����ون في كل 
صن����دوق طعام����ا لألخطبوط، 
هو إجماال رخويات حلمية من 
بعض زحافات البحر وعوامات 

املاء، ثم يفتحون له الطريق نحو 
الصندوقني حني يجوع ويحني 
وقت علفه، فيقبل بول سريعا 
الى الصندوقني ليتناول طعامه، 
والصندوق الذي يتجه اليه ويأكل 
منه سيكون صندوق املنتخب 
الذي س����يفوز في مباراة اليوم 
التال����ي، ألن علم دولة املنتخب 

ملصق عليه.
وألن علم أملانيا امللصق على 
الصندوق يتميز بخطوط أفقية 
ألوانها حادة بعض الشيء، وليس 
فيه أي خط عمودي، وكان يتم 
وضعه دائما الى اجلهة اليمنى، 
فإن ب����ول كان يتجه دائما اليه 
ليأكل منه بطبيعة احلال، متاما 
كما فعل قبل يوم من مباراة أملانيا 
التي فازت فيها على أستراليا ثم 
مباراتها الت����ي فازت فيها على 

غانا. 
ثم توقع فوزها على اجنلترا 
وعل����ى األرجنتني. كم����ا توقع 
هزميتها م����ع صربيا أوال ومع 
اس����بانيا أخيرا، عبر اختياره 
تن����اول الطعام م����ن صندوقي 
هاتني الدولتني ال من الصندوق 

بع���د أن حتقق���ت نب���وءة 
الش���هير  األخطب���وط األملاني 
»بول« بتتويج املنتخب اإلسباني 
بكأس العالم، وفوزه على نظيره 
الهولندي، أثبت األخطبوط أنه 

جنم املونديال بال منازع.
وكان الهولنديون، الذين أثار 
األخطبوط مخاوفهم بعدما توقع 
فوز إسبانيا في النهائي، قد قرروا 
في حال فوزهم بكأس العالم أن 
يرفعوا الفتة كبيرة مكتوب عليها 

»إخرس يا بول«.
ولكن األخطبوط الذي جنح 
الس���تة في  في جميع تنبؤاته 
املباراة  املونديال احلال���ي قبل 
النهائي���ة، واصل جناحه بعدما 
صدق تنبؤه الس���ابع واخلاص 
بفوز املنتخب اإلس���باني على 

الهولندي في نهائي املونديال.
وفي إسبانيا، قدم رجال أعمال 
عروضا لشراء األخطبوط بول 
مقابل 30 ألف يورو، حس���ب ما 
أفادت وسائل إعالم متعددة، حيث 
يقام مهرجان سنوي في أغسطس 
للحيوان���ات الرخوية في قرية 
كاربايينو بالقرب من أورينسي 

في شمال غرب إسبانيا.
وفي حال رفض مس���ؤولو 
البحرية في  متح���ف احلي���اة 
أوبرهاوزن فكرة بيع بول، يأمل 
رجال األعمال في احلصول على 
بول على سبيل اإلعارة للمشاركة 
فقط ف���ي املهرجان ال���ذي تقام 
انشطته في الثامن من أغسطس 

املقبل. 
وأصبح األخطبوط بول جنما 
إعالميا في إسبانيا خصوصا بعد 
توقعه الصائب ف���وز املنتخب 
اإلسباني على نظيره األملاني في 

الدور قبل النهائي للمونديال. 

الحيوان ذو القلوب الثالثة

ودلت أبحاث وجتارب علمية 
أن األخطبوط ينجذب الى الشكل 
األفقي أكثر م����ن العمودي، كما 
ينج����ذب الى احل����دة واللمعان 
والوهج الصادر عن اللون، من 
دون أن يتمكن من رؤية اللون 
نفس����ه بالضرورة، ألنه ال يرى 
معظم األلوان. الى جانب أن هذا 

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد، ببرقية تهنئة 
الى امللك خوان كارلوس ملك مملكة اس���بانيا الصديقة، عبر فيها 
س���موه عن خالص تهانيه مبناس���بة فوز املنتخب االسباني في 
املباراة النهائية، وحصوله عل���ى بطولة كأس العالم لكرة القدم 

للعام 2010.
واشاد سموه مبستوى اداء املنتخب االسباني والتنافس الشريف 
بني املنتخبات املشاركة بهذه البطولة، والروح العالية التي سادت 
بني املنتخبني املتنافسني، مثمنا سموه اجلهود التي بذلتها جمهورية 
جنوب افريقيا الدولة املضيفة لهذه البطولة، والترتيبات العالية 
التي اسهمت في اجناح هذه البطولة، وحتقيق اهدافها الرياضية 
السامية، متمنيا جلاللته موفور الصحة والعافية وململكة اسبانيا 

الصديقة وشعبها الكرمي كل الرفعة واالزدهار.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد، وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

عندما تتواصل الطاقة مع احليوية والتشجيع، يكون الشباب على 
موعد مع احليوية واالنتعاش ببضع رش����فات من »ماجيك« مشروب 
الطاقة الطبيعي. وألنه مشروب الطاقة واحليوية واإلحساس بالنشاط، 
ق����ام فريق »ماجي����ك« بزيارة عدد كبير م����ن الكافيهات التي تعرض 
مباريات كأس العالم للتواصل مع جمهور الش����باب املتابع ملباريات 

هذا احلدث العاملي.
وتواصل رواد الكافيهات بأسلوب شبابي وحيوي مع ممثلي فريق 
»ماجيك« الذين زاروا هذه التجمعات الشبابية ليقدموا لهم فرصة الفوز 
بجوائز قيمة من خالل تسجيل توقعاتهم لكل مباراة واختيارهم اسم 

الفريق الفائز والنتيجة املتوقعة.
وقام ممثلو »ماجي����ك« بتقدمي عبوات مجانية كنوع من الضيافة 
لزوار هذه الكافيهات ليس����تمتعوا مبزيد من الطاقة واحليوية خالل 

اإلثارة الفريدة التي حتفزها مباريات كأس العالم 2010.
مش����روب الطاقة ماجيك: يتكون من مكونات طبيعية تعمل على 

رفع مستوى الطاقة الطبيعية لدى اإلنسان وزيادة التركيز.
وتش����كل مكونات هذا املشروب الطبيعي توليفة مدروسة بعناية 
لتكون االختيار الطبيعي واألمثل. وتضم في مكوناتها نبتة الغوارانا 
التي تعزز الطاقة اجلسدية بسرعة، ونبتة اجلينسينغ التي تساعد 

على حتفيز الطاقة على املدى الطويل.

هنأت املستشارة األملانية أجنيال ميركل، املنتخب االسباني مبناسبة 
فوزه ببطولة كأس العالم للمرة االولى. وأرس���لت ميركل ببرقية 
تهنئة إلى رئيس الوزراء االسباني خوسيه لويس رودريغجيث 
ثاباتيرو جاء فيها: »قدم املنتخب االس���باني كرة قدم رائعة خالل 
البطولة ولعب بتناغم مثالي«. وأكدت ان املنتخب االسباني استحق 
اللقب وقالت: »أنا سعيدة من أجل اسبانيا«.يذكر أن اسبانيا فازت 

على أملانيا في الدور نصف النهائي.

بلغ االوروغوياني دييغو فورالن قمة مشواره الرياضي باختياره 
كأفضل العب في املونديال، بعد تألقه مع منتخب بالده، وخلف الفرنسي 
زين الدين زيدان )2006(. وفاز فورالن بجائزة الكرة الذهبية، متفوقا 
على العديد من األسماء من بينهم االسبان تشافي وأندريس انييستا 
وداڤيد ڤيا، الذين توجوا أبطاال للعالم مع منتخب بالدهم، في تصويت 
شارك فيه الصحافيون املعتمدون في املونديال. ونال الهولندي ويسلي 

سنايدر الكرة الفضية، فيما ذهبت الكرة البرونزية إلى ڤيا.
كما كانت هناك أس����ماء أخرى مرشحة هي الهولندي أريني روبن 
واألملانيان باستيان شڤاينشتايغر ومسعود أوزيل والغاني أسامواه 
جيان.  وقال مهاجم أتلتيكو مدريد االسباني عقب اخلسارة التي منيت 
بها أوروغواي أمام أملانيا 3-2 في بورت إليزابيث لتحتل املركز الرابع 
»احلقيقة ان الفوز بالكرة الذهبية سيكون أمرا رائعا، لكن مجرد الترشح 
للجائزة بني أفضل 10 العبني أمر مهم، كل شخص سيتأمل وسيختار 

ملن يعطي صوته، أنا فعلت كل ما كان علي فعله«.

 طالب الزعيم الليبي معمر القذافي بأن تس���تضيف إس���بانيا 
نهائيات كأس العالم املقبلة، باعتبارها الدولة الفائزة ببطولة 2010 

التي اختتمت اول من أمس في جنوب افريقيا.
 وق���ال القذافي في تصريحات لوكالة اجلماهيرية لألنباء: »إن 
املونديال املقبل يجب أن يكون في إسبانيا، وهذا التقليد يجب أن 
يستمر، وإال ما معنى التنافس على الكأس، وما قيمة اجلهد الذي 
بذله الالعبون إذا كانت الدولة الفائزة بالكأس ال تستضيف الدورة 

التالية التي فازت فيها بعد 4 سنوات«.
 وكان القذافي قد أجرى مساء اول من امس، اتصالني هاتفيني مع 
العاهل االسباني امللك خوان كارلوس ورئيس وزرائه خوسيه لويس 

ثاباتيرو، هنأهما فيهما بفوز منتخب بالدهما بكأس العالم.

أشاد رئيس االحتاد األفريقي لكرة القدم الكاميروني عيسى حياتو 
ببطولة كأس العالم التي اس����تضافتها جنوب أفريقيا، والتي أسدل 

الستار عليها اول من امس.
وقال حياتو في تصريحات ملجلة »كيكر« األملانية: »أشعر بالسعادة 

ألننا متكنا من التعامل مع جميع التحديات«.
وأكد أن البطولة كانت متثل »جناحا مطلقا« سواء من ناحية التنظيم 
أو الستادات، وأضاف: »احلزمة كلها كانت ناجحة.. عملية نقل املشجعني 

أو الفرق جزء من التنظيم أيضا.. كل شيء مر بنجاح«.
أما أكثر ما أسعد حياتو )63 عاما( فهو أن األفريقيني أثبتوا مبا ال 
يدع مجاال للشك أنهم في وضع يسمح لهم بتنظيم رائع ألول بطولة 

كأس عالم على أراضيهم.
وقال: »كانوا ينظرون إلينا دائما نحن األفارقة من أعلى إذ كان يقال 
دائما إننا لن نتمكن من بناء ستادات وال نستطيع بيع التذاكر وال فعل 
هذا او ذاك.. كان هذا هو التحدي بالنسبة لنا حيث بنيت الستادات في 

الوقت احملدد ومت بيع 98% من التذاكر في جنوب أفريقيا«.
وأش����اد حياتو بالبنية التحتية والفنادق ووس����ائل االتصال في 

جنوب أفريقيا.
ومن الناحية الرياضية، أشار حياتو إلى ان املفاجآت التي حدثت في 
مونديال 2010 والتي متثلت في خروج إيطاليا، بطل العالم عام 2006 
وفرنسا ، صاحبة املركز الثاني آنذاك، بشكل مبكر ولم يتوقعه أحد. 
وقال حياتو: »في البداية فوجئنا بأداء منتخبات أميركا الالتينية ثم 
كانت املرحلة النهائية من نصيب األوروبيني، أما نحن األفارقة فكان 

لنا في البطولة غانا التي كانت مبثابة هديتنا الصغيرة«.

السفير اإلسباني: صدقت توقعات »بول«.. و»الماتادور« يستحق التتويج

أسامة دياب
في ليلة تاريخية لن تنسى وعلى انغام اجليتار، احتفلت 
اجلالية االسبانية بفوز منتخبها بكأس العالم للمرة االولى 
في تاريخه في مطعم »كازا ديل بيكاس���و« بفندق »كوس���تا 
ديل سول« بحضور الس���فير االسباني مانويل غوميث دي 

بالينثويال واعضاء السلك الديبلوماسي في السفارة.
ف���ي تصريح خاص ل� »األنباء« قب���ل بداية املباراة توقع 
الس���فير االس���باني مانويل غوميث بالينثويال فوز منتخب 
بالده على منتخب هولندا 1 � 0، معتبرا توقعات االخطبوط 
»بول« فأال حسنا للمنتخب االسباني الذي بذل مجهودا رائعا 

بشهادة اجلميع على مدار املونديال.
وبعد املباراة اعرب بالينثويال عن سعادته بالفوز املستحق 
ملنتخب بالده بكأس العالم بأداء مقنع ونتيجة واقعية، مشيدا 
بصدق توقعات االخطبوط »بول« فاملاتادور االسباني يستحق 
التتويج، مثنيا على اخلدمة الرائعة في فندق »كوس���تا ديل 
سول« وموقعه املميز بإطاللة س���احرة على شارع اخلليج 

العربي.
وبني شوطي املباراة، اهدت ادارة الفندق السفير االسباني كرة 
»فيفا« الرسمية لكأس العالم، كما اجرت سحبا على كرة اخرى 

كانت مبثابة هدية مميزة الحد افراد اجلالية االسبانية.

األمير يشيد بأداء اإلسبان

»ماجيك« مشروب الطاقة الطبيعي
يشارك عشاق المونديال متعة الفوز

 ميركل: إسبانيا استحقت اللقب

فورالن حمل الجائزة الكبرى

القذافي: كأس العالم المقبلة
يجب أن تستضيفها إسبانيا 

حياتو: كل شيء مرَّ بنجاح

سموه بعث ببرقية تهنئة إلى ملك إسبانيا 

تلقى املدير الفني ملنتخب أوروغواي أوسكار تاباريز رسميا عرضا 
لالستمرار في منصبه، وفقا ملا أعلنه سباستيان باوزا رئيس احتاد 
الكرة. وقال رئيس االحتاد، ال����ذي ترأس البعثة في جنوب أفريقيا، 
ألحد املواقع الرياضية احمللية انه »س����يتم احلديث بش����كل رس����مي 
في مونتڤيديو«، لكنه أش����ار إلى وجود استعداد لدى تاباريز بشأن 
االس����تمرار. وقاد تاباريز منتخب أوروغواي، للعودة إلى الدور قبل 
النهائي للبطولة للمرة األول����ى منذ 40 عاما، واحتالل املركز الرابع. 
وأضاف باوزا »أعتقد أن كرة القدم األوروغويانية تطالبه بذلك بشكل 
أو بآخر«، رعم أنه ذكر أيضا أن واليته احلالية تنتهي في 31 اجلاري 
وأن اإلدارة اجلديدة لالحتاد س����يكون عليها التفاوض حول شروط 

التعاقد اجلديد مع تاباريز.

نفى نادي ش���توتغارت االملاني وجود عرض من ريال مدريد 
للتعاقد مع العب وسطه سامي خضيرة، أحد أبرز جنوم املنتخب 
األملاني في املونديال. وأكد املدير الرياضي للنادي األملاني يوخني 
ش���نايدر »ذلك العرض ال يوجد. كل الشائعات تولد من تكهنات 
وسائل اإلعالم االس���بانية، ال يوجد أي عرض«. وتكهنت وسائل 
اإلعالم األملانية بإمكانية رحيل خضيرة إلى ريال مدريد في حالة 

استعداد النادي االسباني دفع 15 مليون يورو.
بدورها، أكدت صحيفة »بيلد« أن هناك عرضا مبدئيا من ريال 

مدريد بقيمة 8 ماليني يورو.

أوروغواي تتمسك بتاباريز

خضيرة باٍق في شتوتغارت

من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
31» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الثالثاء 13  يوليو  2010  

)كرم دياب(فرحة الفوز بكأس العالم

جنوب أفريقيا مطالبة باستثمار نجاح المونديال
أثبت���ت كأس العالم عام 2010 ان جن���وب أفريقيا متلك الكفاءة 
لتحقيق النجاح، في حال توافرت االرادة السياسية، حسبما ذكرت 

الصحف احمللية، مطالبة قادة البالد بعدم االكتفاء مبا حتقق.
وعنونت صحيفة »ذي تاميز« أن »االسبان هم األبطال، ولكن جنوب 
افريقيا تنال كل املديح على هذه البطولة االستثنائية«، مضيفة »اآلن، 
وبعد ان أثبتت جنوب افريقيا ما تستطيع القيام به، يجب املواصلة 

على الطريقة ذاتها لتوفير اخلدمات األساسية لشعبها«.
صحيفة »ذي ستار« كتبت بدورها »كأس العالم ساهمت في حتقيق 
النمو وحس���نت صورة البالد، فاإلرادة السياس���ية التي جتلت في 
البطولة يجب ان تستهدف املشاكل القائمة«. وبصورة اكثر حتديدا، 
طالبت صحيفة االعمال »بيزنس داي« من احلكومة »بتطبيق نفس 

النهج حلل املشاكل الوطنية احلساسة مثل السكن والعمل«.
وبعد 16 عاما على سقوط نظام الفصل العنصري، فإن اكثر من 

40% من س���كان جنوب افريقيا مازالوا يعيشون بأقل من دوالرين 
في الي���وم، كما ان اخلدمات العامة ما ت���زال متواضعة في االحياء 

الفقيرة.
صحيفة »سويتان« طالبت ايضا الشرطة باحلفاظ على »روح كأس 
العالم«، مضيفة »يجب أال يكون االمر صعبا على الشرطة للحفاظ 

على مستوى اخلدمة التي قدمتها خالل املنافسات«.
ومع معدل 50 جرمية قتل في اليوم الواحد، فإن جنوب افريقيا تعد 
واحدة من البلدان االكثر عنفا في العالم، لكن اجلرمية لم تؤثر على 

املشجعني في كأس العالم بفضل االنتشار الكبير لرجال الشرطة.
وعلقت صحيفة »س���يتيزن« قائلة »عندما نس���تخدم مواردنا 
البشرية جيدا، فاننا قادرون على الوصول الى القمة، وأيضا يجب 
تطبيق اآلن نفس املبادئ لتطوير املدارس واملستشفيات والطرقات 

والبنى التحتية االخرى«.


