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رايك وانت حر

�شبيب وطرفتا النوار�س
علي النعيمي
إخال�ص
جماه�ي�ر الزوراء وم ��ا �أدراك م ��ا جماهري ال ��زوراء� ،
ٌ
ووف ��اء وم� ��ؤازرة دائم ��ة يف ال�س ��راء وال�ض ��راء ،و�أجم ��ل ما
مييزه ��م �أن فيهم �شعراء ين�سج ��ون �أبياتهم يف حلظة املباراة
ب�ش ��كل مرجتل وجماهريه ��م الغفرية كانت وال ت ��زال ترق�ص
وتهت ��ف عل ��ى وت�ي�رة واح ��دة بحي ��ث ميك ��ن لل ��ذي يجل� ��س
�أم ��ام مق�ص ��ورة ملع ��ب ال�شع ��ب �أن يط ��رب بتل ��ك احل ��ركات
املتنا�سقة،ومهم ��ا تكلمن ��ا عنه ��م وع ��ن ط ��رق ت�شجيعه ��م ف�إن
لأ�صح ��اب التجارب حكايته ��م املمتعة وال�سيم ��ا �ضمن �أجواء
املباري ��ات وكوالي�سها ومن بني ه� ��ؤالء املمتعني حق ًا يربز هنا
�أ�س ��م حار�س مرمى القوة اجلوية ال�ساب ��ق كاظم �شبيب كونه
�صاح ��ب نكت ��ة بامتي ��از وطرفت ��ه حا�ضرة يف جمي ��ع املواقف
وب�إجم ��اع كل م ��ن عا�ص ��ره وزامل ��ه اللعب والتدري ��ب ،ولعل
جماه�ي�ر الزوراء قد ت�ستغرب مدى ح ��ب واحرتام �شبيب لهم
ولطريقتهم اخلا�صة بالت�شجيع.
اليوم خ�صنا �شبيب بهات�ي�ن الطرفتني التي ح�صلتا معه �أثناء
تدريبه يف العراق ومواقفه مع جماهري النوار�س البي�ض.
املوق ��ف الأول ح ��دث مبعية �شي ��خ املدربني الراح ��ل عمو بابا
يومها �ش ��ن الزوراء هجوم ًا �ساحق ًا عل ��ى فريقه و�سط تراجع
غ�ي�ر مربر من قبل املدافعني ونظر ًا ل�شدة ال�ضغط بد�أ بع�ضهم
بت�شتيت الك ��رات �إىل اخلارج هذا الأم ��ر اغ�ضب الراحل عمو
باب ��ا الذي ترج ��ل من م ��كان جلو�سه وب ��د�أ بالتوجيه ومالمح
الغ�ض ��ب ظاه ��رة على حمي ��اه ،الح ��ظ جمهور ال ��زوراء مدى
ا�ستي ��اء عمو من العبيه وهنا توح ��دت الهتافات ب�شكل مكثف
وبعبارة واح ��دة (داخو..داخو) ،وي�ضي ��ف �شبيب  :يبدو �أن
ه ��ذه الأهزوجة كانت غري م�ألوفة مل�سامع الراحل يف وقتها �أو
لعل ��ه مل ي�سمعها جيد ًا ،اق�ت�رب مني و�س�ألني م ��اذا كان يهتف
ان�صار ال ��زوراء من هو داخو؟ قلت له ب�أن فريقنا �ضاع و�سط
االنت�ش ��ار الزورائي ،غمز �إيل مبت�سم ًا فنه�ض من جديد واتك�أ
عل ��ى مظلة اجللو� ��س و�سرعان م ��ا تك ��ررت ذات الهتافات من
جدي ��د وهن ��ا ا�ست ��دار �إليهم مت�أم�ل ً�ا املنظرلك ��ن الهتافات علت
لدرج ��ة �أن اجله ��ة املقابلة لن ��ا بد�أت ت ��ردد ذات العبارة،هم�س
باب ��ا يف داخل ��ه بب�ضع كلم ��ات غا�ضبة ثم قال بلكنت ��ه العامية
اجلميل ��ة (والل ��ه ما ي�صري له ��م چارة) ثم جل� ��س بجنبي وهو
يبت�سم.
وروى �شبيب الطرفة الثانية قائال  :كان بطلها مدرب منتخبنا
ال�ساب ��ق ال�صخ ��رة عدن ��ان درج ��ال وما ع ��رف عنه م ��ن �أناقة
بارت ��داء البدالت (ال�شي ��ك) واالعتناء مبظه ��ره �أمام الالعبني
واجلماهري مع ًا ففي �إحدى لي ��ايل �شتاء بغداد انعم الله علينا
بالأمط ��ار وحلظته ��ا �ش ��ن ال ��زوراء هجوم� � ًا كا�سح� � ًا وب�شكل
متوا�ص ��ل عل ��ى فريقنا ما �أربك خط ��ط لعبه ليت�سي ��دوا �أر�ض
امللع ��ب طو ًال وعر�ض ًا وبد�أت هجماتهم ت�صل �إىل مرمانا حيث
ارت ��دت �إحدى الكرات من العار�ض ��ة وعلى �أثرها لب�س درجال
معطفه املط ��ري الأنيق ليقف يف اخلارج وهو يوجه الالعبني
حت ��ت زخات الأمطار اخلفيفة وما �أن �شاهد جمهور النوار�س
غ�ضب ��ه وانفعاالته �أطلقوا عليه �أهزوجة طريفة ولكنها غريبة
بع� ��ض ال�ش ��يء حي ��ث رددت اجلماهري(قبوطك م ��ا بيه دگمة
ياعدن ��ان) حلظته ��ا مل يفه ��م درج ��ال م ��ا قالوه ل ��ه فرتجل يل
و�س�ألن ��ي ماذا كان يهتفون؟ �أجبت له باللهجة العامية (قبوطك
ما بيه دگمة) �سرعان ما تلفت من حوله ونه�ض ليفح�ص �أزار
معطفه و�أجابني على الفور :كال �أزار معطفي متكاملة العدد!
وي�ضي ��ف �شبي ��ب �ضاحك ًا:عندها مل �أمتال ��ك نف�سي من نوبات
ال�ضح ��ك على الرغم من �ضغ ��ط اجلماهري و�شدة املوقف ،قلت
ل ��ه :يا �أبا حي ��در �أنت �س�ألتني عن الأهزوج ��ة و�أنا �أجبتك ومل
�أك ��ن �أعني �أطالق� � ًا �أزار معطف ��ك الأنيق! مل يتمال ��ك نف�سه هو
الأخ ��ر فانفجر �ضاح ��ك ًا وب�صوت ع ��الٍ ثم تنهد قائ�ل ً�ا (�أويلي
منكم يا جماهري الزوراء)!

ريو دي جانريو ّ
تنظم اوملبياد  ..2016وبيليه يجه�ش بالبكاء
كوبنهاغن /وكاالت

�ست�ست�ضيف ريو دي جانريو �أول دورة
�ألعاب �أوملبية يف �أمريكا اجلنوبية عام
 2016بعد ت�صويت �أج��رت��ه اللجنة
الأوملبية الدولية وهو ما �شكل رف�ضا
ُم�ف��اج�ئ��ا جل �ه��ود ال��رئ�ي����س الأمريكي
ب��اراك �أوب��ام��ا ومدينة �شيكاغو التي
كانت مر�شحة بارزة للفوز.
و�أع� �ل ��ن ج���اك روج رئ �ي ����س اللجنة
االوملبية الدولية قرار منح ا�ست�ضافة
االوملبياد اىل ريو بعد ثالث جوالت من
الت�صويت �أ�سفرت عن انت�صار �ساحق
للمدينة الربازيلية يف اجلولة الأخرية
مع مدريد.
ورغم الكلمة التي �ألقاها �أوباما �أمام
ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة وو�ضعه
م���ص��داق�ي�ت��ه ع�ل��ى امل �ح��ك ب���س�ف��ره اىل
كوبنهاجن للتحدث �أمام الأع�ضاء قبل
الت�صويت اال �أن �شيكاغو احتلت املركز
الرابع والأخري بعد اجلولة الأوىل من
الت�صويت يف واحدة من �أكرب مفاج�آت
االقرتاع االوملبي.
وكانت �شيكاغو هي املر�شحة االبرز
وتوقع �أغلب املراقبني االوملبيني �أن
عامل اوب��ام��ا  -ال��ذي �أم�ضت زوجته
مي�شيل يومني يف كوبنهاغن من �أجل
ال�تروي��ج ل�ع��ر���ض امل��دي�ن��ة الأمريكية
وحتدثت �أي�ضا �أم��ام اللجنة االوملبية
الدولية � -سيكون حا�سما.
وخ ��رج ��ت ط��وك �ي��و وه� ��ي املر�شحة
الرابعة من اجلولة الثانية لالقرتاع.
وانطلقت احتفاالت �صاخبة لأع�ضاء
ملف ري��و دي جانريو باالنت�صار يف
م��رك��ز ب�ي�لا ل �ل �م ��ؤمت��رات وم ��ن بينهم
الرئي�س ال�برازي�ل��ي لوي�س اينا�سيو
ل� � ��وال دا �سيلفا
و�أ�سطورة كرة

بيليه
ال �ق��دم بيليه ب��االن�ت���ص��ار ث��م انهمرت
منهم دم��وع الفرح وب��د�أوا يف الغناء
وهو يعانقون بع�ضهم البع�ض احتفاال
بن�صر تاريخي.
ومل���س��ت كلمة ل��وال امل �ث�يرة للم�شاعر
قلوب الأع�ضاء كما فعل ت�سجيل �أظهر
ال�شواطئ واجل�ب��ال وم�شاهد النا�س
مي ��رح ��ون يف ري� ��و .وح���ث ل���وال يف
كلمته امل�ؤثرة �أع�ضاء اللجنة االوملبية
الدولية على اي�ق��اف عادتهم يف منح
ا��س�ت���ض��اف��ة االومل��ب��ي��اد اىل اوروب� ��ا
وامريكا ال�شمالية وال�شرق االق�صى
و�إتاحة فر�صة �أمام الربازيل وامريكا
اجلنوبية.
ومب��ج��رد اع �ل�ان ف ��وز ري ��و انطلقت
اح� �ت� �ف ��االت �أ� �ش �ب��ه ب��ال �ك��رن �ف��ال على
�شاطئ كوباكابانا الربازيلي ال�شهري
ورق ����ص ال�ن��ا���س يف ��س�ع��ادة �أم��ام
�شا�شة عمالقة نقلت مبا�شرة من

ال��دمن��ارك مرا�سيم اخ�ت�ي��ار مدينتهم
لتنظيم احلدث الريا�ضي الكبري.
ويف اجل� ��ول� ��ة الأخ � �ي ��رة ل�ل�اق�ت�راع
بوا�سطة  98ع�ضوا لهم حق الت�صويت
ف��ازت ري��و ب�أكرث من ثلثي الأ�صوات
لتح�صل ع�ل��ى �� 66ص��وت��ا م�ق��اب��ل 32
�صوتا ملدريد بينما امتنع ع�ضو واحد
عن الت�صويت.
م ��ن ج ��ان ��ب �آخ � ��ر اح �ت �ف��ل الرئي�س
ال�ب�رازي �ل��ي ل��وي��ز �إي �ن��ا� �س �ي��و ل ��وال دا
�سيلفا و��س��ط م��زي��ج م��ن االبت�سامات

والدموع بالفوز التاريخي ملدينة ريو
دي جانريو الربازيلية بحق ا�ست�ضافة
ف �ع��ال �ي��ات دورة الأل� �ع ��اب الأومل �ب �ي��ة
ال�صيفية املقررة عام .2016
و�أ�صبحت ريو دي جانريو �أول مدينة
يف قارة �أمريكا اجلنوبية حتظى ب�شرف
ا�ست�ضافة الأوملبياد اث��ر تفوقها على
مدينة �شيكاغو الأمريكية والعا�صمتني
اليابانية طوكيو والأ�سبانية مدريد
خالل عملية الت�صويت التي جرت يف
اجتماعات اللجنة الأومل�ب�ي��ة الدولية

يوفنتو�س يفتقـــد جـــهود
دل بييــــرو وتياغو
روما /وكاالت

ذكر ن ��ادي يوفنتو�س الإيطايل لك ��رة القدم يف
موقع ��ه عل ��ى الإنرتن ��ت �أن املهاج ��م املخ�ضرم
�ألي�سان ��درو دل بي�ي�رو �سيغي ��ب ع ��ن املالعب
لأك�ث�ر من �شهر ب�سب ��ب �إ�صابة يف الع�ضالت
تعر�ض لها خالل التدريبات.
و�ش ��ارك دل بي�ي�رو ،ال ��ذي �سيبل ��غ عام ��ه
اخلام� ��س والثالث�ي�ن يف ت�شري ��ن الث ��اين
املقب ��ل ،فقط يف ج ��زء من مب ��اراة واحدة

بالدوري الإيطايل حيث كان يعاين من �إ�صابة �أخرى.
وتعر� ��ض دل بي�ي�رو لتم ��زق يف ع�ضلة الفخ ��ذ الي�سرى
وخ�ضع عل ��ى الفور لك�شف الرن�ي�ن املغناطي�سي وجرى
ت�شخي� ��ص حالته وحتديد غيابه عن املالعب ملدة حوايل
 40يوما .كذلك تعر�ض العب خط الو�سط تياغو لإ�صابة
يف الفخ ��ذ الي�سرى خ�ل�ال م�شاركته يف مب ��اراة الفريق
الأربع ��اء املا�ض ��ي �أمام باي ��رن ميونخ الأمل ��اين بدوري
�أبط ��ال �أوروبا ،ويتوقع �أن يغي ��ب الربتغايل تياغو عن
املالعب ملدة  20يوما.

هرني� :س�أعود لأر�سنال يوم ًا ما ولو حلمل املاء! الإنرت ي�سعى لتعوي�ض �إخفاقاته
�أمام �أودينيزي
مدريد  /وكاالت

ك�شف الفرن�سي تيريي هرني مهاجم فريق بر�شلونة الإ�سبانى رغبته يف العودة �إىل فريقه الإجنليزي ال�سابق
�أر�سنال يوما ما ولو (حلمل املاء وتوزيعه على الالعبني).
وقال هرني يف مقابلة مع �شبكة "�سكاي �سبورت نيوز" الربيطانية :لقد قلت دائما �إن املرء يرغب يف العودة �إىل
املكان الذي ينتمي �إليه ،ودائما �أقول �إنني �أحب �أر�سنال و�س�أعود �إليه يوم ًا.
ك�صبي يوزع املاء على الالعبني ،كل ما �أعرفه �أنني �أحب
وت��اب��ع :ال �أع���رف ك �ي��ف ،ول �ك��ن رمبا
هذا النادي و�س�أعود �إليه يوما.
�أر�سني فينغر مدرب �أر�سنال ،قائ ًال� :س�أكون �أمينا
و�أ� �ش��اد ه�ن�ري مبواطنه
�أتخيل �أر�سنال بدون فينغر� ،إنه لفخر �أن تلعب
و�أقول �إنني ال
�إمرته.
حت � � � ��ت
املعروف �أن هرني ( ٣٢عاما) ترك �أر�سنال عام
ومن
 ٢٠٠٧من�ضما �إىل بر�شلونة مقابل  ٢٤مليون
يورو ،ولعب هرني ثمانية موا�سم يف �أر�سنال،
ف��از يف ن�صفها بلقب ه��داف ال��دورى الإجنليزي،
و�أحرز لقب البطولة مع زمالئه مرتني.

هرني ي�ستعيد
ذكرياته مع
املدفعجية

فيريا على م�شارف
ترك الدوري االيطايل
روما /وكاالت

�أف�ص ��ح الفرن�سي باتريك في�ي�را العب و�سط انرت
مي�ل�ان ع ��ن احتم ��ال ترك ��ه حام ��ل لق ��ب بطولة
لك ��رة القدم وذلك يف حال ع ��دم م�شاركته ب�شكل
ايطالي ��ا
مباريات الفريق املقبلة.
فعل ��ي خ�ل�ال
مقابل ��ة م ��ع �صحيف ��ة (ليكي ��ب) الفرن�سي ��ة حول
وق ��ال في�ي�را يف
غياب ��ه عن مباريات منتخب فرن�س ��ا الأخرية وت�أثري عدم م�شاركته مع ناديه :ال
�أري ��د ا�ستخال�ص العرب قبل �شهر كانون االول� .إذا مل يتطور و�ضعي حتى ذلك
الوقت� ،س�أتخذ القرار املنا�سب يف حينه.

روما /وكاالت

ي�سع ��ى ان�ت�ر ميالن اىل ا�سعاد الن�ص ��ف االزرق من املدينة ال�شمالي ��ة ،والرتبع على ال�صدارة بع ��د خ�سارته �أمام
�سامبدوريا �صفر ـ  1يف اجلولة ال�سابقة ،وذلك عندما ي�ستقبل اودينيزي اخلام�س يف املرحلة ال�سابعة من بطولة
ايطاليا.
وللم ��رة الثاني ��ة على التوايل ،عجز انرت عن حتقيق الف ��وز يف دوري الأبطال ،واكتفى بالتعادل  1-1مع م�ضيفه
روبني كازان الرو�سي .ويف مباراة �أخرى من املرحلة نف�سها ،يلعب باري مع كاتانيا.

اع�ضاء اللجنة االوملبية الدولية يرتقبون اعالن النتيجة من رئي�سهم روغ

بالعا�صمة ال��دمن��ارك �ي��ة كوبنهاغن.
و� �ص��رح ل��وال للتلفزيون الربازيلي
ق��ائ� ً
لا�" :إنه لي�س ف��وزا خا�صا ولكنه
ف��وز لنحو  190مليون �شخ�ص� ،إنه
ن�صر لقارة �أمريكا اجلنوبية ب�أكملها
ولأمريكا الالتينية كلها".
و�أو�ضح :لوال �أن الفوز بحق التنظيم
اع �ت �م��د ع �ل��ى �أن �أع �� �ض��اء وف ��د امللف
ال�برازي �ل��ي ق��دم��وا للجنة الأوملبية
ال��دول�ي��ة �شيئا خمتلفا وه��و "القلب
والروح".و�أ�ضاف ،وال��دم��وع تنهمر

من عينيه" ،االختالف اجل��وه��ري �أن
�أع�ضاء اللجنة الأوملبية الذين ح�ضروا
اىل هنا للت�صويت ر�أوا يف �أعيننا �أننا
�أتينا �إىل هنا بقلب وروح.
�أم � ��ا ال� � ��دول الأخ � � ��رى ف� �ج ��اءت هنا
باقرتاحات� ،أتينا بقلبنا وروحنا".
وقارن لوال فوز ريو دي جانريو اليوم
بحق تنظيم الأوملبياد بفوزه هو نف�سه
يف االنتخابات الرئا�سية ع��ام 2002
ح�ي��ث �أ��ص�ب��ح �أول رئ�ي����س للربازيل
ينتخب من الطبقة العاملة.

تعادل �إنكلرتا و�أوزبك�ستان
ينهي مهمتهما يف مونديال
ال�شباب
القاهرة /وكاالت
و�� � �ص � ��ل م� �ن� �ت� �خ� �ب ��ا �إن � �ك � �ل �ت�را
و�أوزبك�ستان �إىل نهاية م�شوارهما
يف بطولة ك��أ���س ال�ع��امل لل�شباب
(حتت  20عاما) املقامة حاليا يف
م�صر بعدما تعادل الفريقان 1/1
يف اجل��ول��ة الثالثة الأخ�ي�رة من
مباريات املجموعة الرابعة التي
ت��أه��ل منها منتخبا �أوروج���واي
وغ��ان��ا �إىل ال� ��دور ال �ث��اين (دور
ال�ستة ع�شر).
وتقدم املنتخب الأوزب�ك��ي بهدف
�سجله ايفان ناجاييف يف الدقيقة
 71ليدرك بعدها اليك�س نيملي
ال� �ت� �ع ��ادل ل�ل�إجن �ل �ي��ز ب��ه��دف يف
الدقيقة  ، 88وبذلك خرج كل من
الفريقني بنقطة واحدة من الدور
الأول للبطولة.
وا� �س �ه��م ه ��ذا ال �ت �ع��ادل يف ت�أهل
املنتخب النيجريي من املجموعة
الثانية �إىل دور ال�ستة ع�شر من
البطولة على اعتبار �أن��ه واحد

من �أف�ضل اربعة منتخبات حتتل
املركز الثالث وذلك عن املجموعة
الثالثة للبطولة.
وجاءت الدقيقة  71لت�شهد الهدف
الأول للمنتخب الأوزبكي عندما
ا� �س �ت �غ��ل الع� �ب ��وه خ� �ط� ��أً دفاعي ًا
وا�ضح ًا لت�صل الكرة �إىل �إيفان
ناجاييف ال��ذي انفرد باحلار�س
االجنليزي وو�ضعها ب�سهولة يف
ال�شباك.
وح ��اول املنتخب الأوزب��ك��ي يف
ال��دق��ائ��ق امل�ت�ب�ق�ي��ة م��ن ال�شوط
احل�ف��اظ على نتيجة اللقاء على
�أمل ت�أهله لدور ال�ستة ع�شر ولكن
جاءت الرياح مبا ال ت�شتهي ال�سفن
 ،ففي الدقيقة  88و�صلت الكرة
�إىل اليك�س نيملي راوغ بدوره
الدفاع الأوزبكي و�سدد كرة قوية
يف ال�شباك حمرزا هدف التعادل
لت�ضيع معها الأح�لام الأوزبكية
يف الت�أهل حيث انتهت املباراة
بالتعادل .1/1

روبني وريربي
يغيبان عن البايرن
�أمام كولن
برلني /وكاالت

�ص ّرح لوي�س فان غال �أن ك ًال من فرانك ريربي و�آرين روبني
ل ��ن يلعبا �أمام كولن مبب ��ارة بالبوندزليجا ب�سبب الإ�صابه
الت ��ي حلقتهم ��ا يف مب ��اراه يوفنتو� ��س ب ��دوري الأبط ��ال،
وق ��ال فان جال :لن �أغيرّ خط ��ة  3-3-4الننا بالفريق بد�أنا
نتطور بهذه اخلطة ولو عدن ��ا للخطة ال�سابقة ب�سبب لعنة
اال�صابات �سنفقد التط ��ور �س�أقوم بو�ضع �أوليت�ش وموللر
على الأجنحة بدال من روبني و ريربي.
و�أ�ض ��اف �أن ��ه �سوف ي�ش ��رك مريو�س�ل�اف كل ��وزة �أ�سا�سيا
الن الأخ�ي�ر قدم م�ستويات جيدة �أم ��ام يوفنتو�س باملباراه
الأخ�ي�رة  ,وعن ��د �س�ؤال ��ه ع ��ن ل ��وكا ت ��وين ق ��ال ف ��ان جال
�أن ��ه لن ي�ستدعي ��ه للفري ��ق الن لديه �أربع ��ه مهاجمني حاليا
وا�ستدعا�ؤه لي�س مهما.

البايرن يبحث عن بديل لريبريي

ف��ي��رون� :أخ�����ش��ى ع��ل��ى «الأرج���ن���ت�ي�ن» م���ن م���ارادون���ا
بوين�س �آير�س  /وكاالت

اعترب النجم الأرجنتيني خوان �سيبا�ستيان
فريون العب و�سط منتخب بالده الأول لكرة
القدم� ،أن الأ�سطورة دييجو مارادونا مدرب
منتخب ب�لاده مل يتو�صل بعد �إىل توليفة
مثالية يف قائمة (التاجنو) رغ��م الأ�سماء
الكبرية ،مبديا قلقه من عدم ت�أهل بالده �إىل
نهائيات مونديال  2010يف جنوب �إفريقيا.
ويف مقابلة �أج��رت�ه��ا معه �إذاع� ��ة «ال ريد»
قال ف�يرون قائد فريق ا�ستودينت�س «لدينا
الع�ب��ون ك�ب��ار ،لكن امل��درب مل يتو�صل �إىل
�إيجاد الت�شكيلة املطلوبة».
واع�ترف فريون ( 34عاما) ب�أن الأرجنتني
جتد نف�سها ،بعد خ�سارتيها الأخريتني �أمام
الربازيل  ،3/1والبارجواي  1/0يف موقف
�صعب ال حت�سد عليه يف ت�صفيات �أمريكا
اجل�ن��وب�ي��ة ،م�ع�برا ع��ن قلقه م��ن «احتمال
ح�صول �شيء ما» ،علما ب�أن غياب الأرجنتني

ع��ن امل��ون��دي��ال لآخ��ر م��رة ك��ان ع��ام .1970
وي�ح�ت��ل منتخب الأرج �ن �ت�ين ب�ط��ل العامل
ع��ام��ي  ،1978و ،1986امل��رك��ز اخلام�س
يف الت�صفيات ب�ـ  22نقطة قبل اجلولتني
الأخ�يرت�ين وه��و امل��رك��ز ال��ذي يخوله� ،إذا
ح��اف�ظ��ت ع�ل�ي��ه ،خ��و���ض امل�ل�ح��ق ��ض��د رابع
احتاد الكونكاكاف.
واعترب ف�يرون «�أن يف حقيقة الأم��ر هناك
الع �ب�ين يف ��ص�ف��وف امل�ن�ت�خ��ب ل�ي���س��وا يف
�أف�ضل م�ستوى» ،م�شريا �إىل �أن��ه يف حالة
ليونيل مي�سي ف��ان بر�شلونة يعتمد على
التمريرات ال�سريعة ،بينما نريد يف منتخب
الأرجنتني �أن يقوم ليونيل بغربلة خم�سة
العبني و�أن ي�سجل ،ال ي�ستطيع �أن يقوم
لوحده بكل �شيء .ويتعر�ض مارادونا
الن�ت�ق��ادات عنيفة ،وه��و م��وج��ود منذ
ال�ث�لاث��اء امل��ا��ض��ي يف م�يران��و �شمال
�إيطاليا من �أجل اتباع حمية لتخفيف

وزنه.
ويلعب منتخب الأرجنتني مع البريو الذي
خ��رج م��ن املناف�سة ،ي��وم ال�سبت املقبل ثم
مع الأوروج���واي ( 21نقطة) يف  14من
ال�شهر اجلاري يف اجلولة الأخرية
و�أي خط�أ من جانبه قد يعني
غياب «التاجنو» عن
العر�س العاملي.

ماردونا بحاجة اىل
احلظ

