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قـــــراءات يف مـــــونـــــديـــــال املـــــانــيـــــا 2006

االرجنتني ـ ساحل العاج
ـ هــولنــدا ـ رصبيـا ومــونتـنيغـرو

اعداد /علي احلسناوي
االرجـنـتـني -لـي ــونـيل مـي ـسـي .أن ــا
لـست مـارادونـا وهـو ظـاهـرة كـرويـة
لن تتكرر
طـغـ ـ ـ ـ ــى اس ــم االرجـ ـنـ ـت ــني عـلـ ـ ـ ـ ــى
اخلـارطـة الــسيــاسيــة العــامليــة من
خالل رئ ـي ـ ــسه ـ ـ ــا العـ ـ ــرب ــي االصل
كـ ــارلـ ــوس مــنعـم لـكــنهـ ــا تـ ـسّـيـ ــدت
الساحـة الكروية
العالم

ية مـن خالل اسم مارادونا الالعب
الذي طـار باألرجنتـني يف فضاءات
مـونديـال  1986وهو يحـمل الكأس
عــالـي ـاً مـن علــى مـنـصــة الـتـت ــويج
املكسيكية.
وجــاءت االرجنـتني إلــى مــونــديــال
املـ ــانـيـ ــا بعـ ــد ان حلّـت يف املـ ــرتـبـ ــة
ال ـث ـ ــان ـي ـ ــة يف مج ـم ـ ــوعــته ـ ــا ال ـتــي
تصدرتها البرازيل.
وعادة مـا تعتبر االرجـنتني يف نظر
الــنق ـ ــاد واحملـللــني الـك ـ ــرويــني مــن
الف ـ ــرق ال ـ ــذه ـب ـي ـ ــة ك ـ ــونه ـ ــا ف ـ ــازت
بــذهـبيــة  1978علــى
ارضها ثم أعادت
الك ــرة يف الع ــام
 1986وك ـ ـ ـ ــان ــت

ايـضـ ـاً ق ــريـب ــة مـن حتقــيق احللـم
للمرة الثالثة يف 1990.
ويتميـز املنتـخب االرجنتيـني كونه
ذو ق ــاع ــدة ع ــري ـض ــة مـن امل ــواهـب
ال ـش ــاب ــة والـنج ــوم الـتـي ت ـطـبعـت
بـاللعب عـلى مـستـويات االحـتراف
مـن امثال هيرنان كـريسبو و خوان
بابلو سورين.
وعلـى الـرغـم من وقــوع االرجنـتني
يف مجمـوعـة تُعـتبــر صعبـة نـسـبيـا
إذا مــا نظـرنـا إلــى قتــاليـة صــربيـا
وبالء هـولندا ورجـولة وقـوة ساحل
العـاج إال ان االرجـنتـني ليـسـت من
الـدول التي ميكن ان تخفق مرتني
مـتت ــاليـتني بـتلك الــسهــولــة الـتي
ميكـن ان نـت ــوقعهــا خـصــوص ـاً وان
مدرب االرجنتني خـوسيه بيكرمان
ي ـ ــؤمـن ب ـ ــأن احلــظ وامل ـص ـ ــادف ـ ــات
ميـكن ان تلعـب دوراً كبيـراً وفـاصالً
يف هذه اجملموعة.
وي ـ ـ ــراهــن الـك ـث ـي ـ ـ ــر مــن احملـلـلــني
والنقـاد على قدرات ليـونيل ميسي
ذو الـثمــانيـة عـشــر ربيع ـاً من كـونه
اخلليفة املـارادوني اجلديـد والذي
س ـيـع ـمـل عـل ـ ـ ــى تـك ـ ـ ــرار االمـج ـ ـ ــاد
الثمـانـينيـة العـظمـى .إال ان
م ـي ـ ـس ــي نف ـ ــسه غ ـيـ ـ ــر

مقـتنع بهـذا الـصف النه شخـصيـاً
يعـتـبـ ــر مـ ــارادونـ ــا مـن ال ـظـ ــواهـ ــر
الكــرويــة الـتي لـم ولن تـتكــرر ابــدا
علـى الــرغم مـن قنـاعـته وإعجــابه
ال ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــزمـ ـيـلـه وق ـ ـ ـ ــدوتـه
البرشلوني رونالدينهو.
وميكـن إعتبــار النصـر االرجنتـيني
الساحق يف بطولـة العالم للشباب
دون ســن العـ ـشـ ــريـن عـ ــام ـ ـاً والـتـي
أُقيـمت يف ه ــولن ــدا من اإلجنــازات
الـ ـط ـي ـبـ ـ ــة ال ـت ــي تُح ـ ـس ــب لالعــب
ليونيل ميسي.
هل ستعيد االقدام العاجية
الزمن الكاميروني اجلميل؟
سـاحل العـاج:قـد ال يكـون الطـريق
سهالً ام ــام سـ ــاحل الع ــاج قـي ــاسـ ـاً
ب ـ ـ ــاجمل ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة ال ـتــي ي ـت ـ ـ ــوقـع ان
تـت ـص ــدره ــا االرجـنـتـني وه ــولـن ــدا
ولكـنه ــا ق ــادم ــة إل ــى امل ــانـي ــا وهـي
محـملــة ب ــالقــوة االف ــريقـيــة الـتـي
أهلـته ــا لكـي تُـبلـي بالءً ح ـسـن ـاً يف
املـ ـ ــونـ ـ ــديـ ـ ــال االف ـ ـ ــريق ــي بعـ ـ ــد ان
ادهشت اجلميع بعروضها املتميزة
حتـى جـاءت مـصــر لتـضع العـصـا
يف عـجلـ ــة تقـ ــدمه ــا يف الـب ـط ــول ــة
االفريقية.
وتـ ـ ــأهلــت س ـ ــاحـل العـ ـ ــاج بع ـ ــد ان
أزاحــت الك ــامـي ــرون عـن طـ ــريقه ــا
وهـي الزالـت تـنــتع ــش مـن حـ ــالـ ــة
اإلمتــداد يف عــروضهــا االفــريـقيــة
الـب ــاه ــرة والـتــي يُجـمـله ــا امل ــدي ــر
الفني للفـريق السيد فـرانسوسون
هينـري ميـشيل بـأنه يتـوجب عـلى
سـ ــاحل الع ــاج مـن ان تـفعل شـيـئـ ـاً
غيـر عـاديـاً أو أعـتيـاديـاً لكـي تفلح
يف امل ـ ــون ـ ــدي ـ ــال االمل ـ ــانـي وه ـ ــو أي
مـيـ ـشــيل صـ ــاحـب اخلـبـ ــرات
الع ـ ــريق ـ ــة يف ق ـي ـ ــادة
املـ ـنـ ـتـخـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــات
االف ـ ـ ـ ــريـقـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
والبــاع الطـويل
يف ك ـ ـ ـي ـفـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـتــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــل مــع
العبيها.
وتـ ـ ـ ـ ــراهـ ــن سـ ـ ـ ـ ــاحـل

العـ ــاج عل ــى جنـ ــومه ــا مـن امـث ــال
دروغـبــا و تــوريه واخـيــراً إيـبــودا يف
ان يفـعلـ ـ ــوا هـ ـ ــذا ال ـ ـش ــيء الغ ـيـ ـ ــر
إعـتيـادي يف مـونـديـال أملــانيــا فهل
تـك ـ ــررس ـ ــاحـل الع ـ ــاج وهــي افـ ــضل
الفـ ــرق االف ـ ــريقـي ـ ــة اآلن الق ـصـ ــة
الـكـ ــامـيـ ــرونـيـ ــة وف ـ ــارسهـ ــا روجــيه
ميال؟
وســيحـ ــاول الالعــب أرونه ديـنـ ــدان
ص ـ ــاحــب االه ـ ــداف اخل ـم ـ ـس ـ ــة يف
الـتــصفـيـ ــات ان يعـمـل عل ــى بـن ــاء
أق ـ ــوى اإلن ــطالق ـ ــات الـهج ـ ــوم ـي ـ ــة
اخلـ ـطـ ـ ــرة م ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة مـع الالعــب
دروغبـا ذو اخلمـسة وعـشرون عـاماً
وص ـ ــاحــب االه ـ ــداف ال ـت ـ ــسع ـ ــة يف
التصفيات.
ولعلّـه من املـفي ــد هنــا ان نــذكــر ان
املهــاجـم العــاجـي ديـنــدان ح ــاصل
علـى لقب افـضل العب يف الـدوري
ال ـبـلـج ـيـكــي لـل ـم ـ ـ ــوســم الـك ـ ـ ــروي
ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــابـق والـ ـ ـ ــذي يـلـع ــب اآلن يف
الـ ــدوري الفـ ــرنـ ـسـي وحتـ ــديـ ــداً يف
نادي لينس.
وتُع ـت ـب ـ ــر اك ـ ــادمي ـي ـ ــة جــني م ـ ــارك
غــوليــوس الفــرنــسيــة لكــرة القــدم
صـ ــاحـب ـ ــة الف ــضل الـكـبـي ـ ــر علـ ــى
العــديــد مـن العـبـي س ــاحل العــاج
الـذين درسوا وتخـرجوا أسـاساً من
هـ ـ ــذه املـ ـ ــدرس ـ ـ ــة إال انهــم الزالـ ـ ــوا
يــدينــون بــالــوالء املـطلق ملقــاطعــة
ساحل العاج الفرنسية.

الصراع بني أقدام الشباب وبني
اللعنة األملانية
هـولنـدا :تـرتـبط الكـرة الهـولنـديـة
وأع ــوام ال ـسـبعـيـنـي ــات مـن الق ــرن
املــاضـي إرتـبــاط ـاً تــأريخـي ـاً كــونهــا
متـكـنــت وخالل ه ـ ــذه الفـتـ ــرة مـن
الوصـول إلى نهـائيات كـأس العالم
يف ع ـ ــامــي  1974و  1978بـكـ ـ ــرته ـ ــا
الشـاملـة التي ابـهرت عـشاق الـكرة
يف ذلـ ــك الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ــت وم ـ ـ ــن خــالل
التكاتف الكروي االجتماعي الذي
ابـ ـ ـ ــداه العـ ـبـ ـ ـ ــوا نـ ـ ـ ــادي أيـ ـ ـ ــاكـ ـ ــس
امــستــردام ويف مقــدمـتهـم اجلنــاح
الطائر يوهان كرويف.
واخذت املبـاراة النهائية امام املانيا
يف عـ ـ ــام  1974ح ـيـ ـ ــزاً ك ـب ـيـ ـ ــراً مــن
وسـ ــائـل االعالم كـ ــون ان هـ ــولـنـ ــدا
كـانت فيهـا االقرب إلـى الفوز الول
م ــرة يف ت ــأريـخه ــا واي ـضـ ـاً بـ ـسـبـب
جنــاح قيــادة عيـون الـصقـر (جـاك
تايلور) الـذي قاد تلك املباراة التي
خـســرتهـا هــولنــدا بهـدفـني لهـدفٍ
واح ـ ــد وكـم ـ ــا وثـقه الـفلـم ال ـ ــرائع
(العالم حتت اقدامهم).
وعـلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــرغ ــم م ــن اإلنـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــار
الهــولـن ــدي علــى االرض االملــانـيــة
بـب ـط ــول ــة امم اورب ــا يف ع ــام 1988
ف ــإن املـنــتخــب اله ــولـن ــدي ع ــان ــى
الـويالت يف الفتـرة االخيـرة بـسبب
عـ ـ ـ ـ ــدم اس ـ ـت ـ ــطـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـتـه الـ ــتـ ـ ـ ـ ــأهـل
لـلمــون ــدليــات الـتي أتـت بعــد ذلك
وحـتـ ــى ح ـصـ ــول املـعجـ ــزة بعـ ــد ان

بكنباور "القيرص" جلب النهائيات اىل املانيا بعد فوزه باللقب العباً ومدرباً
برلني /ا ف ب

قــاد الـنجـم االملــانـي ال ـس ــابق فــرانـتــس
بـكنبـاور بالده الـى تنـظيم كـأس العـالم
الـتـي حتــمل الـ ــرقــم  18واملقـ ــررة مـن 9
حــزيــران/ي ــونيــو الــى  9متــوز املـقبـلني،
بعــد ان قــادهــا ايـضــا الــى احــرازه لـقب
هـذه الكـأس عـامـي  1974و 1990كالعب
وكمدرب على التوالي.
ويـؤكـد بـكنبـاور ( 60عـامـا)" :فـوز املـانيـا
بـتـنـظـيـم مــونــديــال  2006هــو مـن دون
شك من ابرز ما حققته يف حياتي".
غ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر ان ب ـك ـ ـن ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاور ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـلـقـ ــب
ب"القيصر" بـعد الصورة الـشهيرة التي
اظهـرته الـى جـانـب متثـال االمبـراطـور
الـنـم ـس ــاوي ف ــران ـس ــوا جـ ــوزف نه ــاي ــة
الــستـين ــات ،لم يـنتـظ ــر حتــى  10متــوز
عــام  ،2000مــوعــد حـص ــول بالده علــى
ش ــرف تنــظيـم العــرس الكــروي الع ــاملي
عــام  ،2006لكـي يتــوج "امبـراطـور" كـرة
القدم العاملية.

والسبــاب غــامـضــة كــانـت دائمــة محـط
جدل يف املانيا انضم بكنباور الذي ولد
يف  11ايلـ ــول عـ ــام  1945يف حــي شعـبـي
مبـدينـة ميـونيخ لفـريق بايـرن ميـونيخ
وليـس لفـريق املـدينـة االخـر (تي .اس)
يف  1860ميونيخ.
انخـ ــرط بـكـنـب ـ ــاور يف صفـ ــوف بـ ــايـ ــرن
مـيونـيخ وبرز بـني العبيه بـسرعـة حيث
ســاهـم بـصعــوده الــى مـصــاف الــدرجــة
االولى عام 1965.
وبـكـنـبـ ــاور ،الـ ــذي يعــمل خـبـيـ ــرا لـ ــدى
شـركات الـتأمـني من دون ان يبـرز كثـيرا
يف هذا اجملال ،انيق املظهر ،وظهير حر
مميــز ،قــاد بــايــرن ميــونـيخ الــى الـقمــة
علـى الصعـيديـن احمللي واالوروبي بـعد
ف ــوزه معه اربع مــرات ببـطــولــة الــدوري
( 1969و 1972و1973و )1974وارب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
مـرات بـالكـأس احملليـة الملـانيـا الغـربيـة
(سـ ــابق ــا) ( 1966و 1967و 1969و)1971
وثالث مـرات على التوالي بكأس ابطال

االنـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــة االوروبـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ( 1974و 1975
.)1976
ودون بـك ـن ـبـ ـ ــاور سـ ـطـ ـ ــورا مــن ذهــب يف
سـجالت م ـنــتخــب بالده ال ـ ــذي خ ـ ــاض
مـعه  103م ـب ـ ــاريـ ـ ــات بعـ ـ ــد ان دافع عــن
الـوانه عـام  1970يف مـونـديـال املكـسيك
وشـ ــارك يف املـبـ ــاراة الـت ـ ــاريخـيـ ــة الـتـي
خسرتها املانيا الغربية امام ايطاليا يف
الدور نصف النـهائي  4-3بعد الـتمديد
ويــده محمـولـة بـضمـاد بـسـبب اصــابته
بخلع يف كتفه.
وبعـد اربع سنـوات ،ويف النهـائيـات التي
نظـمتهـا املـانيـا الغـربيـة ،جنح بكـنبـاور
يف قيــادة بالده الــى اح ــراز اللقـب علــى
حساب هولنـدا التي ضمت يف صفوفها
النجـم الطـائـر يـوهـان كــرويف يف ذلك
احلني.
ويبـدو بكنـباور خـارج املالعب جنمـا من
ابــرز جنــوم كــرة القــدم احلــديـثــة ،فهــو
وسـيم وصــاحب ثـروة كـبيــرة ،ميـال الـى

حيـاة الطبقـة االرستقـراطيـة ،وتتـصدر
تـص ــريح ــاته دائـمــا الــصفحــات االولــى
للصحف احمللية.
ويف عام  1977قـرر بكنـباور املـغامـرة من
خالل تـ ــوجهه ال ــى ال ــوالي ــات املـتح ــدة
االمـيـ ــركـيـ ــة حـيـث ان ـضـم الـ ــى ف ـ ــريق
كـوزموس يف مـدينة نيـويورك الـذي كان
يف صف ـ ــوفه اي ـضـ ــا الــنجـم الـب ـ ــرازيلـي
بــيلــيه ،وذلـك ق ـبـل ان يع ـت ـ ــزل يف ع ـ ــام
 1982بعــد قـيــادة هــامـبــورغ الــى احــراز
لقــبه اخل ـ ــامـ ــس يف بـ ـط ـ ــول ـ ــة امل ـ ــان ـي ـ ــا
الغربية.
وابـتعـ ــد بكـنـب ــاور ع ــامـني عـن االض ــواء
قـبل ان يـصـبح م ــدرب ــا المل ــانـي ــا ويق ــود
"املانـشفات" الـى نهائـي مونـديال 1986
يف املك ـسـيك ثـم الــى اح ــرازه اللقـب يف
مونديال ايطاليا عام 1990.
وبيـنمــا كــان بكـنب ــاور يفك ــر يف اعتــزال
التـدريب ووضع حـد ملـسيـرته الـذهبيـة،
تـسـلم لـفتــرة قــصي ــرة قيــادة م ــرسيـليــا

الـفرنـسي الـذي كان يـديره بـرنار تـابي،
قـبـل ان يقـ ــرر تـكـ ــري ــس وقــته لـبـ ــايـ ــرن
ميـونيخ الـذي يرأسه حـاليـا الى جـانب
مركـز نائب رئيس االحتـاد االملاني لكرة
القدم ويعتبـر من ابرز املروجـني لشركة
اديداس للسلع الرياضية.
ويلعـب بكـنبـاور الــذي يعـتبـر بــالنــسبـة
لالملـ ــان "العــب الع ـصـ ــر" دورا مـثـ ــالـيـ ــا
كــزوج وحـفيــد واب وجــد وصــديق ،وقــد
اخـتـ ــارته شـ ــركـ ــات الهـ ــواتف الــنقـ ــالـ ــة
والكهرباء والبريـد واليانصيب الوطني
ومـشـروبـات اجلعـة يف بـافـاريــا للتـرويج
لها ايضا يف اعالناتها.
ومـنـ ــذ عـ ــام  2000يـكـ ــرس بـكـنـبـ ــاور كل
وقته الجنـاح مـونـديـال  2006الـذي قـد
يـ ــرشـح نفـ ـسـه بعـ ــد انــتهـ ــائـه خلالفـ ــة
الـسويـدي ليـنارت يـوهانـسون يف رئـاسة
االحتـاد االوروبي ،غيـر ان االملان الـذين
يعـتـب ـ ــرونه اف ـضـل شخ ـصـيـ ــة مـحلـيـ ــة
يرونه الرئيس املقبل لبالدهم.

مقارنة بني كأس العامل من  1974اىل 2006
برلني/ا ف ب
تغـي ــرت مع ــالـم ك ــرة الق ــدم بـني
 ،1974عنـدمـا اسـتضـافت املـانيـا
الغ ــربـي ــة امل ــون ــدي ــال الول م ــرة،
و 2006مـوعـد النـسخـة الثـامنـة
عـشـرة الـتي تـسـتضـيفهـا املــانيـا
امل ــوح ــدة للـم ــرة الـث ــانـي ــة مـن 9
ح ــزي ــران/ي ــونـي ــو ال ــى  9مت ــوز/
يوليو.
تركـت االعوام الـ 32التـي فصلت
بــني احل ـ ـ ــدثــني اث ـ ـ ــره ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى
الـرياضـة الشعـبية االولـى وعلى
املسابقة االكثر اهمية يف العالم
على اكثر من صعيد:
 املالعـب واملنـتخبـات املـشـاركـة:اق ـيــم م ـ ــون ـ ــدي ـ ــال  1974مــن 13
حــزيــران الــى  7متــوز يف  9مــدن
يف اجلـ ـمـه ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــة االمل ـ ـ ـ ــانـ ـي ـ ـ ـ ــة
الفـيدرالـية انـذاك ،مبشـاركة 61
مـنـتخـب ــا مـن اصل  98خ ــاض ــوا
التصفيات.
امـا مـونـديـال  2006فـينـطلق يف
 9حـ ــزيـ ــران ويـنــتهـي يف  9متـ ــوز
وس ـتـ ـ ــوزع امل ـبـ ـ ــاري ـ ـ ــات علـ ـ ــى 12
مــديـنــة يف املــانـي ــا ،بعــد تــوحــد
الـشطرين الشـرقي والغربي عام
 ،1990مبشـاركة  32مـنتخبـا من
 163م ـ ـن ـ ـتـخ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ـ ــاركـ ــت يف
التصفيات.
 اجلمهور :تابع مونديال 1974ح ـ ـ ـ ــوال ــي  1.774.220مـلـ ـي ـ ـ ـ ــون
مـتفـرج خـالل  38مبـاراة ،اي مـا
مـعدله  58664مـتفرج يف املـباراة
الواحدة.

امــا يف النـسخــة الثــامنـة عـشـرة
الـتـي سـت ــشه ــد  64مـب ــاراة ،فـتـم
بـيـع  2.3ملـيـ ــون تـ ــذكـ ــرة حـتـ ــى
االن ،اي مـ ـ ـ ـ ــا مـعـ ـ ـ ـ ــدلـه  50الـف
متفرج للمباراة الواحدة.
 ن ـ ـظـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــابـقـ ـ ـ ــة :وزع ــتاملـنتـخبــات عــام  1974علــى اربع
مجـمـ ــوعـ ــات مـن  4مـنــتخـبـ ــات،
بحـيث يتـأهل الـى الـدور الثـاني
(ربع النهـائي) افـضل مـنتخـبني
عن كل مجموعة.
وتـ ـ ـ ــوزع خـالل الـ ـ ـ ــدور الـ ـثـ ـ ـ ــان ــي
امل ـن ــتخ ـب ـ ــات ال ـث ـم ـ ــان ـيـ ـ ــة عل ـ ــى
مجـم ــوعـتـني مـن  4مـنـتخـب ــات،
بـحيـث يتــأهل افـضـل منـتخـبني
مـن كـل مجـمـ ــوعـ ــة الـ ــى ن ــصف
الــنه ــائـي ،فـيـلعـب املـت ـصـ ــدر مع
ثاني اجملموعة املقابلة.
ويف مـ ـ ــونـ ـ ــديـ ـ ــال  2006س ـتـ ـ ــوزع
املـ ـ ـنـ ـ ـتـخ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ 32عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى 4
مجمـوعات مـن  ،4بحيث يـتأهل
افضل منتخـبني الى الـدور ثمن
الــنهـ ــائـي الـ ــذي يـ ــشهـ ــد بـ ــدوره
خـروج اخلـاســر مبـاشـرة وصـوال
الـ ـ ـ ـ ــى ربـع ال ـ ـنـهـ ـ ـ ـ ــائـ ــي ونـ ـ ـصـف
النهائي واملباراة النهائية.
الفـوارق املالية :حصل القيصرفـرانـتس بـكنبـاور جنم املـانيـا يف
مونديـال  1974على حوالي 185
الف يـورو بعـد قيـادته بالده الـى
الـلقــب علـ ــى حـ ـسـ ــاب هـ ــولـنـ ــدا
ال ـ ــذي ح ــصل جنــمه ـ ــا ي ـ ــوه ـ ــان
كـ ـ ــرويـف علـ ـ ــى  9160يـ ـ ــورو مــن
عائدات تعاقـد اعالني مع شركة

فيليبس.
وتشكل الفـوارق املالية بني اذاك
وي ــومـن ــا ه ــذا ح ــدا ص ــارخ ــا اذ

يح ــصل الـ ـس ـ ــاح ـ ــر ال ـب ـ ــرازيلــي
رونـ ــالـ ــديـنـيـ ــو جنـم ب ـ ــرشلـ ــونـ ــة
االسبــاني واحلـائـز علـى جـائـزة

الكرة الـذهبيـة الفضل العب يف
اوروبــا الــى ج ــانب حـصــده لـقب
افـ ــضل الع ــب يف الع ـ ــال ــم لع ـ ــام

 ،2005علـى مـردود مـالـي سنـوي
يــصل ال ــى  23ملـيــون يــورو مبــا
فـ ـيـه  710االف يـ ـ ـ ـ ــورو كـ ـ ـ ـ ــرات ــب
شهري.
 العـائـدات الـتحفيـزيــة :حصلكل العـب يف املـنــتخـب االملـ ــانـي
عـ ـ ــام  1974مــن احت ـ ـ ــاد بالدهــم
عل ــى  53الف ي ــورو بعــد فــوزهـم
بـ ــاللقـب ،يف حـني وع ــد االحت ــاد
احلـ ــالـي العـبـي املـنــتخـب بـ300
الف ي ـ ــورو لــكل مــنهــم يف ح ـ ــال
ك ـ ــان الفـ ــوز مـن ن ـصـيــبهـم يف 9
متـ ــوز املقـبل اي م ــوع ــد املـب ــاراة
النهائية.
 حق ــوق الـنـقل الـتـلف ــزي ــونـي:سيتقاضى االحتاد الدولي لكرة
القــدم هــذا الـصـيف 2ر 1ملـيــار
يــورو (رقـم قـيــاسـي) مـن حقــوق
الـنقل الـتلفــزيــونـي لف ــاعلـيــات
املونديال.
نــسبـة املـتفــرجني :مـن املتــوقعان ي ــتجـ ـ ــاوز عـ ـ ــدد م ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــدي
امل ــون ــدي ــال ه ــذا ال ـصـيف الـ 30
مل ـيـ ـ ــار حـ ـ ــول العـ ـ ــال ــم مقـ ـ ــابل
مليارين فقط عام 1974.
الع ــائ ــدات االض ــافـي ــة :يـت ــوقعالفـيفا ان يحصل علـى اكثر من
7ر 1ملـيـ ــار يـ ــورو مـن عـ ــائـ ــدات
التذكـارات ويف مقدمهاالتعويذة
الـ ــرسـمـيـ ــة ملـ ــونـ ــديـ ــال ال ـصــيف
املقــبل "غ ـ ــول ـي ـ ــو  ،"6يف حــني ال
تـوجد اي دراسـة تقدر العـائدات
التي مت حصدها عام . 1974

متـكنت هـولنـدا وهـذه املـرة بـالـذات
مـن التــأهل إلــى مــونــديــال أملــانيــا
وبـ ــدون أيـ ــة خـ ـسـ ــارة االمـ ــر الـ ــذي
يعـطيهـا اآلن زخمـاً قـوي ـاً من اجل
تقدمي عـروضٍ تليـق بسمعـة الكرة
الهـ ــولـنـ ــديـ ــة ومـ ـسـتـ ــوى تـ ــأهـلهـ ــا
للمونديال االملاني..
وميكـن اعتبـار املنـتخب الهـولنـدي
امل ـشــارك يف مــونــديــال املــانـيــا مـن
الالعبني الشباب والذين تنقصهم
اخلبــرة ال ــدوليــة كــون ان نـصفـهم
تقــريبـاً يـلعبـون يف الفــرق احملليـة
بـإستثناء اخملضرم نيلستروي وهو
هداف التصـفيات بأهدافه السبعة
وحــارس املــرمــى إيــدويـن فــان ديــر
س ــار ال ــذي ال ي ــرى مـن ان ف ــريـقه
اله ــولن ــدي سيـحقق شـيئـ ـاً مميــزاً
خالل ه ــذه البـطــولــة إضــافــة إلــى
كابنت املنتخب فيليب كوكو.
ويعـتـبـ ــر عـ ــدم مـ ـشـ ــاركـ ــة الهـ ــداف
الـهـ ـ ـ ــولـ ـنـ ـ ـ ــدي اخمل ـ ـضـ ـ ـ ــرم اآلخـ ـ ـ ــر
ه ـ ـ ــون ـت ـيـالر مــن الـغ ـ ـ ــرائــب ال ـتــي
حتدثت عنهـا الصحافة الـرياضية
الهولنـدية طويالً بعد االعالن عن
قائمة املونديال الهولندية.
ويقـول احلـارس الهـولنـدي والـذي
صـ ـمـ ـ ـ ــد طـ ـ ـ ــويـالً ب ــني خ ـ ـ ـشـ ـبـ ـ ـ ــات
مـاجنـستـر يـونـايتـد قيـاسـاً بـجيله
الـكروي من ان املـنتخب الهـولندي
بالـرغم من انه تـنقصه اخلـبرة إال
انـه ف ـ ـ ــريـق م ـتـع ـ ـط ـ ــش ل ـتـحـق ـيـق
اإلنـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــار والـ ـنـجـ ـ ـ ــاح وان هـ ـ ـ ــذا

املـنـتخــب ال ميكـن ان ي ــرتقـي إل ــى
ج ــيل ال ـتـ ـ ــسع ـي ـنـ ـ ــات م ــن القـ ـ ــرن
املـاضي حينمـا خسرت هـولندا من
الـبـ ــرازيل يف نــصف الــنه ــائـي ع ــى
ال ـ ــرغــم مــن تخ ـم ـ ــة الــنج ـ ــوم مــن
امثـال بيـريكـامب ودافيـز وباتـريك
كوليفيرت.
ويعـتق ــد الكـثـي ــر مـن ان الالعـبـني
الـ ــذيـن اخـتـ ــارهـم املـ ــدي ـ ــر الفـنـي
احلــالي والـالعب الــدولي الـســابق
م ـ ــارك ـ ــو ف ـ ــان ب ـ ــاســنت ال ميـكــن ان
يخـتـ ــارهـم اح ـ ـدٌ غـيـ ــره فـيـمـ ــا لـ ــو
تـ ــوف ـ ــرت لهــم نفـ ــس الفـ ــرصـ ــة يف
اخـتيـار تـشـكيلـة املنـتخب الـوطـني
الهولندي.
وتق ــوم فل ــسف ــة ف ــان ب ــاسـنت عل ــى
تعــوي ــد منـتخـبه عل ــى اللعـب بكل
فع ــالـي ــة وب ـشـكل فـيـه الكـثـي ــر مـن
اجل ــاذبيــة واالهـتمــام .وب ــالت ــأكيــد
فــإن هنــالـك الكـثيــر من الـتحــدي
املـب ـطّـن ام ــام ف ــان ب ــاسـنت ومــنه ــا
األحــاديث الـتي دارت حــول احقيـة
فرانك ريكارد املدير الفني احلالي
لفريـق برشلـونة الفـائز بـالبطـولة
االوربـية يف تصميم وإدارة املنتخب
الهولندي.
ويف احلقيـقة ال تـساعـد اجملمـوعة
ال ـ ـتـ ــي سـ ــتـ ـ ـ ـ ــرافـق هـ ـ ـ ـ ــولـ ــنـ ـ ـ ـ ــدا يف
إنـطالقـتهـا املـونـديــاليــة علــى رفع
اسـهـ ــم امل ـ ـن ـ ـتـخـ ــب الـهـ ـ ـ ـ ــولـ ــنـ ـ ـ ـ ــدي
واإلرتـق ـ ـ ـ ــاء بـه ح ــت ـ ـ ـ ــى اجل ـ ـ ـ ــوالت
القادمة.

أوراق أولية
من مونديال املانيا 2006
متابعة  /خليل جليل
* اكبر مسؤولون يف ال لـجنة املنظمة لنهائيات كأس
ال عــالم يف ا ملــان يــا ان امل كـا سـب االق تـصـاد يـة وا ملــال يـة
ال تـي س تـج نـي هــا ا مل ــان ي ــا من عــا ئــدات بـطــو لــة كــأس
ال عــا لـم ر مب ــا ت ك ــون اقل مـن امل كــا سـب ا لـتـي حتق قـت
لليا بـان خالل است ضـافتها ملـونديال  2002مـع كوريا
اجلنوبية.
وكان ا جـمال ا لـناجت ال قـومي لل يـابان قـد زاد مبقدار
 13مل يـار يـورو أي مـا ي عـادل  16مل يـار دوالر نـتي جـة
اس تـضا فـتها كـأس العا لـم  2002واست طـاعت ال يـابان
ان ت قـدم بـن يـة ا ســاس يـة حتـت يــة من ا لـدر جـة االو لـى
و ك ـ ــذ لــك املال عــب ا ل ـتــي ا س ـتـ ـض ـ ــا ف ــت هـ ـ ــا ف ع ـ ــا ل ـي ـ ــات
البطولة.
* اع لـن اال حتـ ــاد اال ي ـطـ ــا لـي لـك ـ ــرة ال قـ ــدم ان االول
يـؤكد متسكه ببقاء املدرب مارتشيلو ليبي على رأس
قا ئـمة ا جلـهاز ال فـني لق يـادة اي طـال يـا يف مو نـديال
املان يـا بعد ان ترددت شائعات عـديدة ترغب بتشكيل
ضـغط نف سـي على لـيبي ل تـرك من صـبه بعد فـضائح
رشاوى الكرة االيطالية يف الدوري .
واوضح ا لـن ـ ــاطق بـ ــا سـم اال حتـ ــاد اال ي ـطـ ــا لـي غـيـ ــدو
رو سـي ان ل يـبي سـيب قـى ع لـى رأس اجل هـاز ال تـدر يـبي
و لـي ــس لـ ــد يـنـ ــا م ـ ــوضع شـك لـل ح ـظـ ــة وا حـ ــدة و مـن
اجلنون جعل ليبي محرقة فضائح الرشاوى.
يعرف ان ليبي تـربطه عالقة وثي قـة مع رئيس نادي
يوفنتوس ا لـذي تدور حوله شبهات فـضيحة الرشوة
التي هزت الكرة االيطالية مؤخر ا ً.
حـدد االحتاد اال سـبا نـي مكا فـأة ما لـية قـدرها ()560
الف يـ ــورو لـكل ال عـب يف حـ ــال فـ ــوز اال سـبـ ــان بـل قـب
بطولة كأس العالم يف املانيا الشهر املقبل ،والالفت
لـلن ظـر يف أ مـر ا حلـوا فـز ا ملـال يـة ان م نـتخب ال بـرازيل
ويف حـال فـوزه يف لقب ا لـب طـو لـة سي حـصل كل العب
ع ل ــى ا قـل امل ك ــا ف ــآت امل ع ــرو ض ــة ع ل ــى ا ملـنـت خـب ــات ،إذ
سيحصل كل العب برازيلي على ( )170الف يورو.
وسي حـصل ا لـطل يـان ع لـى  300الف يـورو لـكل العب
إذا مـا متـكن ا ملـنت خـب االي طــالي مـن احل صـول ع لـى
كأس العالم الذي فاز به آخر مرة عام . 1982
** ر حــب جنــم ا مل ـن ـتـخــب األ مل ـ ـ ــا نــي وا لـق ـ ـ ــادم ا ل ـ ـ ــى
تـش لـسي بـاالك مب قـاب لـة مـنت خـب بالده مع امل نـتخب
االن كـل يــزي يف ن هــائي مـو نـد يـال ا ملــان يـا و قـال بـاالك
ن حــن ن حـتـ ــرم ا لـكـ ــرة اال نـك لـيـ ــز يـ ــة و منـيـ ــز ه ـ ــا ع لـ ــى
ا ملـنـت خـب ــات اال ي ـط ــا لـي ــة واالر جـنـتـيـنـي ــة وا ن ــا ا ت ــوق
خلوض النهائي مع منتخب انكلترا.
** بــدأ الع بــو امل نـت خـب ال بــراز يـلي بــال تــوا فــد ع لــى
سـوي سـرا لالنت ظـام يف معس كـر سريع يـدخل يف اطار
حتـ ـض ـيـ ـ ــرات هــم اال خ ـي ـ ــرة وا لــن ه ـ ــا ئ ـي ـ ــة قــبل خ ـ ــوض
م نـا فـسـات مـو نـد يـال ا ملــان يـا ،وا شـار مــدرب امل نـتخب
ال بــراز يـلي كــار ل ــوس ال بــر تــو بــار يــرا ا ل ــى ان م نـت خـبه
ي سـتف يــد كث يـر ا ً مـن جتمع ســوي سـرا لـيضع بـص مـاته
الن هــائ يـة ع لــى ال تـشـكي لــة االخ يـرة ا لـتي تـشـارك يف
مباريات البرازيل.
ا عـت بـرت او سـاط مـو نـد يـال ا ملــان يــا من  9حـز يـران 9
متـوز امل قـبلني ان امل نـتخب ال بـرت غـالي بق يـادة ف لـييب
سـكـ ــوالرى سـيـكـ ــون مـنــت خـب ا ملـ ــرا هـنـ ــات و صـ ــا حـب
ا حلـظ ــوظ ال ق ــو ي ــة مل ق ــار ع ــة مـنـت خـب ــات ال ع ــا لـم بل
توقعت ان يشق طريقه صوب نهائي املونديال.

