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الرئيس وصف فورالن بـ »المايسترو«.. واحتفاالت صاخبة قرب القصر التشريعي

عيون أوروغواي على كأس »كوبا أميركا« وتصفيات مونديال 2014
اس���تقبل رئيس أوروغواي خوسيه 
موخيكا منتخب البالد العائد، ووصف دييغو 

فورالن جنم الفريق بأنه »مايسترو«.
وذكر موخي���كا أنه قال لالعبني خالل 
استقباله إياهم قبل سفرهم إلى املونديال 
بيوم واحد إنهم ذاهبون إلى احتفال وليس 
إلى احلرب، وطالبهم باالستمتاع بالعرس 

الكروي.
وقال فورالن، الذي اختير كأفضل العب 
في البطولة، إن هذا النجاح الرياضي »ميثل 
فرحة للجميع«، وان رغبته األكبر كانت 

»الوصول والراحة واالستمتاع«.
وقال سباستيان أبريو مهاجم الفريق 
للصحافي���ني »ال نصدق م���ا يحدث، إن 
اجلماهي���ر رائعة«، وذل���ك بعدما توافد 
املشجعون على املطار الستقبالهم، رغم 
تأخر ساعة وصولهم والبرد الشديد الذي 
يصيب العاصمة مونتڤيديو في هذا الوقت 

من العام.
وكشف أبريو أنه احتفظ بكرة املباراة 
أم���ام غانا التي أحرز به���ا ضربة اجلزاء 
احلاس���مة التي أهلت الفري���ق إلى الدور 

قبل النهائي.
واعتبر مهاجم بوتافوغو البرازيلي أن 
تكاتف مجموع���ة الالعبني كان أمرا مهما 
وأنهم »أصبحوا جميعا أصدقاء اآلن، إنها 
املرة األولى وبالتأكيد الوحيدة التي نكون 
فيها جميعا أصدقاء في نفس الفريق، إن 
ذلك أمر مميز وصع���ب وهذه املجموعة 

متكنت من حتقيقه«.
من جانبها، أكدت لوسيا توبوالنسكي 
قرينة الرئيس إن منتخب أوروغواي كان 
عليه اللعب أمام الفرق املنافسة واحلكام 

واالحتاد الدول���ي لكرة القدم )فيفا( ألنه 
»صغير بعض الش���يء«، وكانت النائبة 
البرملاني���ة قد رافقت زوجه���ا إلى املطار 
الستقبال الفريق الذي أحرز املركز الرابع 

في جنوب أفريقيا.
الالعبون ع���ن متنياتهم بأن  وأعرب 
يستمر الوضع احلالي، مع جتديد املنتخب 
في حال���ة الضرورة، و»مواصلة احللم«، 
مع اقتراب بطولة كوبا أميركا وتصفيات 
أميركا اجلنوبية املؤهلة ملونديال البرازيل 

عام 2014 في العام املقبل.
وأعرب كل من دييغو غودين وإيخيديو 
ريوس وإدينس���ون كافان���ي وخورخي 
فوس���يلي وماوريس���يو فيكتورينو عن 
البالد«،  إلى  الغامرة بالعودة  »سعادتهم 
ولهفتهم إلى االحتفال الش���عبي بالفريق 
قرب القصر التش���ريعي، مق���ر البرملان. 
في ذلك املكان، س���يتم تقدمي عرض فني 
بانتظار الالعبني واجلهاز الفني ومسؤولي 
احتاد الكرة احمللي، الذين س���يأتون من 
مقر االحت���اد الذي يبعد 28 كيلومترا من 

وسط املدينة.
وينتظر أن تس���تغرق جولة الفريق 
بش���وارع العاصمة خمس س���اعات على 
األقل حتى الوص���ول إلى البرملان، حيث 
سيتحدث الرئيس وقائد الفريق لوغانو 
ورئيس االحتاد سباستيان باوزا واملدير 

الفني أوسكار واشنطن تاباريز.
وتتوقع الشرطة مشاركة عدد يتراوح بني 
150 إلى 200 ألف شخص في هذا االحتفال، 
وتفاعل���ت أوروغواي كثيرا مع منتخبها 
الذي بلغ الدور قب���ل النهائي للمونديال 

)أ.ف.پ(للمرة األولى منذ عام 1970. حافلة تقل العبي اوروغواي وسط اجلماهير في مونتيڤيديو  

انزوى في منزله في بوينس آيرس

مارادونا غير محبط ولم يعد إلى اإلدمان
على الرغم من الضربة القوية 
التي مثلها اخلروج من مونديال 
جنوب أفريقيا لدييغو مارادونا، 
أكد طبيب���ه اخلاص أن املدير 
الفني للمنتخب األرجنتيني ال 
يشعر باإلحباط ولم يعد إلى 

تعاطي املخدرات.
الذي  ألفريدو كاي  وكشف 
يعتني بأسطورة الكرة منذ أكثر 
من ثالثة عقود في تصريحات 
إلذاعة »الريد«: »دييغو ليس 
بخير ألنها كانت مباراة غريبة 
)أمام أملانيا(، لكنه يس���تعيد 
أراه مفكرا، يش���عر  نفس���ه، 
بالضي���ق ألن الف���وز ه���رب 

منه«.
واعترف الطبيب بأنه كان 
يعتقد بأن مارادونا »سيكون 
في أسوأ حال« وأكد أن مدرب 
التاجنو »ل���م يعد إلى تعاطي 

املخدرات«.
وقال كاي »دييغو لم يعد 
إلى التعاطي، ما يقولونه ليس 
صحيحا، لقد فرغ من عالجه، 
)صديقته( فيرونيكا أوخيدا 
وهبت حياته���ا خالل األعوام 
اخلمس���ة األخي���رة لدييغو 
وبالنسبة لي ذلك أمر مهم جدا، 
األمر الثاني أن دييغو عاد من 

التعاطي بقوة«.
وعقب اخلروج من املونديال 
على يد أملانيا في دور الثمانية، 
لم يشاهد مارادونا سوى مرة 
واحدة في استقبال حاشد لدى 
عودة الفريق، بعد ذلك انعزل 
في منزل���ه بضواحي بوينس 
آيرس، دون أن يظهر في وسائل 
اإلعالم ودون أن يعلن استمراره 
الفني من  املدي���ر  في منصب 

عدمه.
وحك���ى كاي أن���ه كان مع 

املباراة  مارادون���ا يتابع���ان 
النهائية للمونديال في منزل 
حاكم مقاطعة بوينس آيرس 

دانييل شيولي، لكن املدير الفني 
لم يتحدث وقتها عن مس���ألة 
الطبيب أن  اس���تمراره. وأكد 

مارادونا يس���تعيد معنوياته 
بعد اخلسارة أمام أملانيا 0 � 4 

في دور الثمانية للمونديال.

)أ.ف.پ( مدرب االرجنتني دييغو مارادونا ابتعد عن صخب اإلعالم  

زوما: المونديال كان لحظة عاطفية
أفريقيا  أكد رئيس جن���وب 
جاكوب زوما أن نهائيات كأس 
العال���م كانت حلظ���ة عاطفية، 
الدولة املضيفة  بعد أن جنحت 
في إعادة اكتشاف طابع النصر 

لديها.
وق���ال زوما خ���الل مؤمتر 
صحافي ان اجلن���وب أفريقيني 
يشعرون بأن س���احتهم برئت 
بعد تفش���ي مخاوف املنتقدين 
من العنف والتنظيم الفوضوي 
وانه مت التغلب على كل ذلك عبر 
اإلدارة الناجحة لنهائيات كأس 
العالم. واض���اف »لقد فعلناها، 
لقد جنحنا، ولكننا لم نفعل ذلك 
وحدنا، لقد فعلن���ا مع أفريقيا 

ومبساندة العالم«.
وحتدث زوما بع���د أن منح 
السويسري جوزيف بالتر رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
9 من 10 جلن���وب أفريقيا على 
جناحها في استضافة نهائيات 
كأس العالم. وأضاف بالتر »أود 
ان أشيد بأفريقيا كقارة بعد أن 
أثبتت أنها ق���ادرة على تنظيم 
العالم، ميكنهم استضافة  كأس 

املنافسات الكبرى«.
وخيم عل���ى املونديال ظالل 
مأس���اة وقعت في ركن آخر من 
القارة السمراء، حيث قتل أكثر 

من 74 شخصا وأصيب العشرات 
في تفجير مزدوج استهدف مطعما 
وملعب���ا رياضي���ا أثناء عرض 
العاصمة  النهائي���ة في  املباراة 

األوغندية كمباال.
بدوره، أعرب وزير الرياضة 

أفريقي ماخينكيس���ي  اجلنوب 
ستوفيلي عن سعادته باستضافة 
ب���الده بطولة كأس العالم لكرة 
القدم 2010، وقال انه يتطلع إلى 
أن تس���تضيف بالده مزيدا من 

األحداث الرياضية الكبرى.

وقال ستوفيلي لوكالة األنباء 
األملانية إن »كأس العالم مضى 
بشكل جيد للغاية. لقد كان طريقا 
طويال منذ 2004 لكني أعتقد أنه 
اس���تحق املضي فيه. مت الوفاء 

بجميع توقعاتنا وأكثر«. 

رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما مع جوزيف بالتر  )أ.پ(

ساركوزي: فرنسا قدمت وجهاً كارثياً
أسف الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي »للوجه الكارثي« الذي 
ظهر به منتخب بالده في املونديال، مؤكدا انه هو من طلب رحيل 
»املسؤولني«. وقال في برنامج على قناة التلفزيون الثانية »الوجه 
الذي قدمه منتخب فرنسا في جنوب افريقيا كارثي، انا قلت: يجب 
ان يرحل املسؤولون، ها هم رحلوا االن، ولن نحرجهم في شيء، 
والالعب��ون يجب اال يحصلوا على املكاف��آت ولم يحصلوا عليها 
بالفعل«. وسئل ساركوزي ملاذا استقبل املهاجم تييري هنري فور 
عودة املنتخب من جنوب افريقيا اثر خروجه من الدور االول، فاجاب 

»لقد ارتدى هنري قميص منتخب فرنس��ا 124 مرة بكل اخالص.
انه الالعب الذي س��جل اكبر عدد من االهداف في تاريخ املنتخب، 

وهذا له حساباته«، مؤكدا ان الالعب طلب مقابلته.
وكان ساركوزي قد ارسل سيارة خاصة الى املطار الحضار هنري 
الى قصر االليزيه ما اثار عدة عالمات اس��تفهام. يذكر ان فرنسا 
انهت مش��اركتها في املونديال في املركز الرابع االخير في ترتيب 
املجموعة االولى برصيد نقطة واحدة بعد ان تعادلت مع اوروغواي 

0 � 0 ثم خسرت امام املكسيك 0 � 2 وجنوب افريقيا 1 � 2.

وصيف بطل العالم
عاد إلى بالده

وصل املنتخ���ب الهولندي وصيف بطل العالم إلى بالده 
مس���اء اول من امس، ورافقت طائرته ل���دى دخولها املجال 
اجلوي لهولندا طائرة عس���كرية من طراز »إف 16« مطلية 

باللون البرتقالي.
وعندما هبطت طائرة الفريق إلى أرض املطار، مت استقبال 
الالعبني بالورود ونقلتهم حافلة إلى فندق على ساحل بحر 

الشمال.
واس���تقبلت امللكة بياتريكس ورئيس الوزراء املنتهية 
واليته جان بيتر بالكننده امس الفريق، ثم اقيم حفل ترحيب 

رسمي في امستردام.
وش���ارك مئات اآلالف من املشجعني في االحتفاالت، التي 
ش���ملت رحلة في قارب في القنوات املائية للمدينة، اعقبها 

حفل استقبال في ميدان املتحف باملدينة.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أنه مت إلغاء الرحلة البحرية 
بعد اخلسارة أمام اسبانيا صفر-1 في النهائي، لكن مسؤولي 

املدينة قالوا إنها ستتم بالتأكيد.
يذكر أن اإلحباط جراء خسارة الفريق في املباراة النهائية 
حتول إلى أعمال عنف في بعض أماكن االحتفاالت التي أقامها 
املش���جعون في أنحاء البالد، ما أدى إلى احتجاز عش���رات 

األشخاص بصورة مؤقتة.

هربرت باٍق في نيوزيلندا
أكد ريكي هربرت مدرب منتخب نيوزيلندا لكرة القدم، املنتخب 
الوحيد الذي لم يخسر خالل بطولة كأس العالم 2010، أنه رفض 
عروض���ًا أجنبية مغرية لتدريب فرق خارج نيوزيلندا مؤكدا أنه 

سيبقى في البالد ملدة ثالثة أعوام.
وق���ال هربرت الذي كان أقل مدرب���ي املونديال دخال بتقاضيه 
راتبا شهريا ال يتجاوز 50 ألف دوالر نيوزيلندي )35 ألف دوالر 
أميركي( في الوقت الذي كان باقي املدربني يتقاضون فيه املاليني: 

»في النهاية، ال يتوقف كل شيء بالنسبة لي على املال«.
ورفض هربرت اإلدالء بتفاصيل ولكنه صرح في مؤمتر صحافي 
بأنه رف���ض »بعض العروض« التدريبية من بلدان أخرى مبا في 

ذلك عروض من أندية كبيرة في أوروبا وآسيا وأفريقيا.

باروسو يشيد بأداء منتخبات أوروبا
أشاد رئيس املفوضية األوروبية جوزيه مانويل باروسو بأداء 
املنتخبات األوروبية في كأس العالم التي اختتمت األحد املاضي في 
جنوب أفريقيا بتتويج اسبانيا باللقب. وقال باروسو: »كانت الفرق 
األوروبية مبثابة السفراء للروح األوروبية وللطاقة، واالنفتاح خالل 
بطولة كأس العالم«. وهنأ البرتغالي باروسو املنتخب االسباني 
على »فوزه املستحق« بكأس العالم ، كما أشاد باملنتخب الهولندي، 

الذي حل في املركز الثاني، واملنتخب األملاني الذي جاء ثالثا. )أ.ف.پ( العبو هولندا لدى وصولهم إلى املطار  


