م ـل ـحــق املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ــي ال ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ــي

الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد( )3االحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد 11حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران 2006
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يف الــيـــــوم الــثـــــالــث مــن صـــــراع املـــــونـــــديـــــال

برازيليو أوروبا يواجهون أسود أفريقيا
واملكسيك وإيران يف لقاء ملتهب

بغداد-حيدر مدلول
دخل ص ــراع م ــون ــدي ــال امل ــانـي ــا ي ــومه
الثالث حيث سيلتقي عصر هذا اليوم
فــريق صــربيــا ومـنتـنغــرو مع هــولنــدا
بالسـاعة اخلـامسة عـصر ًا يف ملعب ال
يبـزغ وبعـدهـا يـواجه املكـسيك نـظيـره
االيــراني بـالـسـاعــة الثــامنـة مـسـا ًء يف
مـلعـب نـ ــورمـبـيـ ــرغ وسـي ـضــيف مـلعـب
كولون لقاء انغوال والبـرتغال بالساعة
احلادية عشرة مسا ًء بتوقيت بغداد.
القراءة االولـية للقاءات الثالثـة تشير
الى تـرقب مثـير ملـباراة بـرازيليـو اوروبا
(الـبرتغال) مـع اسود افريقـيا (انغوال)
اذ يـسعـى مـدرب االول سكـوالري الـى
بـسط فـرشته التـدريبـية علـى اسس
مـجابهـة حمـاس اخلصـم وباسـلحة
مهاجـمه االول كريـستيـانو رونـالدو
صـاحـب املهــارة العــاليـة يف اقـتحـام

منطقة الـصندوق ..ويف االجتاه نفسه
سـيعـمل م ــدرب انغ ــوال لل ــره ــان عل ــى
قـ ــائـ ــد الفـ ــريق أكـ ــوا يف زعـ ــزعـ ــة ثقـ ــة
الــبـ ـ ــرتغ ـ ــال ـيــني ب ــته ـ ــديـ ـ ــد هج ـ ــومــي
مـتـ ــواصـل كلـمـ ــا تـنـ ــاغــم معـه زمالؤه
وكسـروا طوق احلـصار الـدفاعـي الذي
سيفرض عليه.
ويف لق ــاء آخ ــر ال يقل اث ــارة سـيلـتقـي
ف ــريق ــا املك ـسـيك وايــران يف م ــواجهــة
ملـتهبــة حتيـطهـا حـسـابــات منـطقيـة
م ــن كال املـ ـ ــدربــني اذ ت ـ ـ ــروم الفـ ـ ــرقـ ـ ــة
اخلـض ــراء ع ــزف
احلـ ـ ـ ـ ـ ــانـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الـص ــاخب ــة
مبـه ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
املهـ ــاج ــم
بورغوتي
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

تستذكر ماضيها املشرف.
عنــدمــا وصلـت للــدور ربع الـنهــائي يف
م ــون ــدي ــالـي  1970و 1986..ام ــا جن ــوم
املنـتخب االيـرانـي هم كـذلك يـضعـون
ثقـتهـم يف الهــداف وحـيــد هــاشـمـيــان
صـ ــاحــب اللـم ــسـ ــات ال ــسـ ــاحـ ــرة قـ ــرب
مـرمــى اخلصــوم ويعـمل الكـابـنت علي
دائـي ( 110مـبــاراة دولـي ــة) علــى زيــادة
ثقة زمالئه بانـفسهم ومجابـهة العناد
املكـسـيكي بــاملنـاورة مـن االجنحــة كمـا
هـو معتـاد يف طـريقـة املـدرب الكـرواتي
فـ ـ ـ ــرانــكـ ـ ـ ــوفـ ـي ــتـ ـ ــش الـ ـ ـ ــذي ال أمـل لـه
بــاالسـتمــرار مع ايــران مـن دون نتــائج
تــت ـ ــوافـق مع طــم ـ ــوح ـ ــات مـ ــس ـ ــؤولــي
الفريق.
واخـيـ ــراً ..لــن يجـ ــد مـ ــدرب هـ ــولـنـ ــدا
م ــارك ــوف ــان ب ــاسـنت (جنـمه ــا االول يف
العقــد الـثم ــانني وصــانع اجنــازهــا يف

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأس
امم
اوروبـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــام  )1988اي
ص ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف وض ــع
ستــراتيجـيته امـام فـريق صــربيـا
وم ـ ــون ـت ـي ــنغـ ـ ــرو وسفــي ـ ــر الـك ـ ــرة
اليـوغسالفـية صـاحبـة املشـاركات
الـعشـر املـاضيـة يف املـونـديـال قبل
ان ت ـش ــارك يف اســمه ــا اجل ــدي ــد،
فـوجـود مهـاجم مـثل نيـستلـروي
كـفيل بــايجــاد احللــول النــاجعـة
ال عن بــروز املهــاجم الـشــاب
فـضـ ً
بـي ــرسـي ..والك ــرة الـب ــرتق ــالـي ــة
الـتي نـالـت وصيف بـطل كـأس
الـعـ ـ ـ ـ ــال ــم  1973و 1978حتـل ــم
ب ـ ــال ـ ــدح ـ ــرجـ ـ ــة نح ـ ــو املـ ـ ــربع
الــذهـبـي وخـطـف اللقـب يف
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.

املاكنة االملانية سحقت كوستاريكا باالربعة

الشرطة
املكسيكية راقبت
منتخبنا بـ
$100

شـــــــــراع

بخايت يبكي إرينا!
لـم ت ـش ــدنـي مـب ــاراة االفـتـت ــاح بـني امل ــانـي ــا
وكـوستـاريكـا يف ملـعب (أليـانـز-إرينــا) حيث
إنـبطـح فيهـا اوالد (جـوهـرة الكـاريـبي) بعـد
ان سـحقــتهـم امل ــاكـن ــة الـبـي ـض ــاء امل ــدعـم ــة
ب ــأث ــري ــاء الفـن والق ــوة الك ــروي ــة االوروبـي ــة
بـرباعيـة باهـرة برغـم ان النتيجـة ال تنسلخ
من منطـق الفارق بني الكـرتني حيث يـوجد
سـتـ ــة ماليـني مم ــارس ك ــرة ق ــدم يف امل ــانـي ــا
ي ـشـكلـ ــون ضعف عـ ــدد سك ــان ك ــوسـتـ ــاريك ــا
كلها!!
فـم ــا ح ــدث قـبل ه ــذه املـب ــاراة مـن اهـتـم ــام
اسـتـثـنــائـي بـنجــوم كــأس العــالـم القــدامــى
سـف ـ ـ ــراء ال ـ ـ ــزمــن الـك ـ ـ ــروي ال ـبـهــي أثــن ـ ـ ــاء
إستعــراض دولهم يف طـابـور حفل االفـتتـاح
لالحـتف ــاء بهـم ام ــام ماليـني الـن ــاس الـتـي
راقـبت انطـالق املونـديال عـن كثب ،أصـابني
بــاالحبـاط فـعالً الننــا كعــرب لم نـفقه بعـد
دالالت الـ ـ ــوف ـ ـ ــاء للـ ـ ــرواد االح ـيـ ـ ــاء الـ ـ ــذيــن
أه ـمـلهــم االحت ـ ـ ــاد العـ ـ ــربــي لـك ـ ـ ــرة القـ ـ ــدم
وشاطـرته التقـاعس االحتـادات الوطـنية يف
ال ــدول الع ــربـي ــة بـص ــورة تـن ــاقـض ادع ــاءات
رؤوسـائها بـايالء هؤالء الـرعايـة املعنـوية يف
االقل ولـدينــا الكثـر ممن كـانـوا يــستحقـون
الـطــواف مع مـشــاهيــر العــالم القـدامـى يف
م ـضـمـ ــار مـلعـب مـيـ ــونـيـخ ويف مقـ ــدمــتهـم
محـمـ ــد فـ ــري ـ ــد بخـ ــاتــي الالعـب امل ـصـ ــري
والعاملـي الوحيـد الذي بـقي يتنفـس احلياة
بعـم ــر  95ع ــامـ ـاً مـن بـني العـبـي م ــون ــدي ــال
ايطاليا عام !!1934
بخـاتي صـرخ يف استغـاثـة سـبقت املـونـديـال
بــانه يعــانـي االهمــال ب ــرغم نـيلـه مي ــداليــة
املـشـاركـة يف الـبطـولـة املـذكـورة بعــد ان لعب
مـنـتخـب مـص ــر مـب ــاراة واح ــدة ام ــام اجمل ــر
وخ ـس ــر ( )4-2وع ــاد ال ــى الق ــاه ــرة بح ـسـب
نظـام الـبطـولـة بـاقصـاء املغلـوب مبـاشـرة!..
وب ــرغـم شه ــرته آن ــذاك اال ان بخ ــاتـي قـي ــد
على ذمة النسيان!
استغـاثـة مبـرارة دمـوع الـظلم الـتي سـكبهـا
ه ــذا ال ــرائ ــد وغـي ــره مـن اخـ ــوته يف الع ــراق
وتـ ــونـ ــس واملغـ ــرب واجلـ ــزائـ ــر الـ ــذيـن تـكـ ــاد
االم ــراض تـنهــش آخ ــر آمـ ــالهـم يف احلـي ــاة
ورمبا لن يكـتب لهم القدر االحتفاء بهم يف
جنـوب افــريقيـا عــام ( 2010طبعـاً اذا صحـا
االحت ـ ــاد العـ ــربـي لـك ـ ــرة القـ ــدم مـن سـبـ ــات
جتاهله لهم)!
قــدمي ـاً كــانـت أمم (اخلــواجــة) ت ـسـت ــرق كل
شـ ـ ــيء مـ ـ ــن ع ـلـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب يف االدب
والـريـاضيــات والطـب والكيـميـاء ..واوصلـوا
بل ــدانهـم الــى مـصــاف الــرقـي احلـضــاري..
واليـوم بـات العـرب يـستنـسخـون كل تقـاليـد
املـنـ ــاهـج الغـ ــربـيـ ــة ويـ ــوظفـ ــونهـ ــا يف فـنـ ــون
الـرياضة بـ(أتكيـت) إحترايف إال امراً واحداً:
احترام دموع االوفياء!..

إياد الصاحلي

مقتنيات
بوشكاش
املونديالية يف
مزاد علني

حكم حيتفل بعيد زواجه بإدارة
مباراة يف كأس العامل
يحـتفل معـظم االزواج والــزوجــات بــأعيــاد
زواجهم بتناول عـشاء رومانـسي او الذهاب
الى املسرح لكن احلكم االجنليزي جراهام
بـ ــول له خ ـطــط مخـتـلفـ ــة.ويحـتـفل بـ ــول
وزوجـته ج ــوليــا بـعيــد زواجه الــرابع عـشــر
ي ـ ــوم  13ح ـ ــزي ـ ــران ب ـ ــادارة م ـب ـ ــاراة ك ـ ــوري ـ ــا
اجل ـن ـ ــوب ـي ـ ــة وت ـ ــوج ـ ــو يف اول ـ ــى م ـب ـ ــاري ـ ــات
اجملموعة الثامنة يف فرانكفورت.
وقـال بـول الـذي يـبلغ مـن العمـر  42عـامـا
يف الفـن ــدق ال ــذي يقـيـم فـيـه حك ــام خ ــارج
فرانكفورت "مبا انها لن تراني ملدة حوالي
سـتـ ــة اسـ ــابــيع فـ ــان االم ـ ــر ال يهـم كـثـيـ ــرا
بالنسبة لها".
واضـاف "اذا تـزوج املــرء يف شهـر حـزيـران
بع ــد نه ــاي ــة م ــوسـم الك ــرة ف ــانه س ــوف
يكـون مـوسم الـبطـولـة (كـأس العـالم).
ولكنها اكبـر مؤيد لي وسوف تساندني
يف كل خطواتي".
واعـت ــرف بـ ــول انه م ــالــم يكـن ي ــدي ــر
مـبـ ــاراة بكـ ــأس الع ــالــم لك ــان ق ـض ــى
ام ـسـي ــة عـي ــد ال ــزواج ام ــام ش ــاش ــة

كيف سددت
االكوادور
ضربة
قاضية
لبولندا؟

التلفزيون.
وقال بـابتـسامـة "كنـا سوف نـشاهـد احدى
مباريات كأس العالم".
وقــال بــول وهــو أح ــد احلكــام الـبــارزيـن يف
الـ ـ ــدوري امل ـم ـت ـ ـ ــاز االجنل ـيـ ـ ــزي ان زوج ــته
حت ــاول احل ـصـ ــول عل ــى ت ــذكـ ــرة للـمـب ــاراة
ولكنه قد ينسى ان يقابلها بعدها.
واضـاف "اننـا هنـا يف معـسكـر احلكـام .اننـا
هـنــا لـنق ــوم بعـملـنــا ب ـشـكل احـتــرايف قــدر
املـسـتطـاع .ال يــسمح (بـزيـارات شخـصيـة)
يف املعسكر".

(ملحق املونديال) يشهد االحتفال الصاخب يف ميونيخ

االحتاد األملاين خيصص
 300ألف يورو مكافآت الفوز بالكأس

ميونيخ/يوسف فعل
انـطلقت امـس األول منـافـسـات
بـط ــول ــة ك ــاس الع ــالـم  2006يف
م ــدين ــة ميــونخ بــامل ــانيــا والـتي
سـت ـسـتـم ــر لغ ــاي ــة الـت ــاسع مـن
الـ ـ ـشـه ـ ـ ــر املـق ـبـل وشـه ـ ـ ــد حـفـل
االف ـت ـتـ ـ ــاح فع ـ ــال ـي ـ ــات راقـ ـص ـ ــة
وحـركـات جـميلـة مـتقنـة مـثلت
تـ ــاريخ الـبل ــد امل ـضـيف وال ــدول
املـ ـشـ ــاركـ ــة بـ ــالـب ـطـ ــولـ ــة نـ ــالـت
اعجـاب اجلمهـور الـذي اكـتظت
به مـ ـ ــدرجـ ـ ــات مـلعــب اري ـنـ ـ ــا
"الق ـ ــارب امل ـط ـ ــاطـي" كـم ـ ــا

يطلق علـيه ،ثم استعـرض عدد
مـ ــن الـالع ـ ـبـ ــني الـف ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــزيـ ــن
ببطـوالت كاس العـالم السـابقة
لــيك ــون ــوا ج ـس ــر الـت ــواصل بـني
املاضي واحلاضر.
واحـتفـلت املــدن االمل ــانيــة بفــوز
فـريقهـا حتـى الـصبـاح واقيـمت
احلـفالت الـ ــراق ـصـ ــة واكـت ـظـت
الـشــوارع واحلــانــات بــاجلـمهــور
املـســرورين بــاالنتـصـار مــرددين
ب ـ ـص ـ ـ ــوت واح ـ ـ ــد :س ـنـل ـتـقــي يف
بـ ـ ــرلــني ،يف اشـ ـ ــارة الـ ـ ــى قـ ـ ــدرة
ف ــريقهـم للــوصــول ال ــى املبــاراة
ال ــنه ـ ـ ــائ ـي ـ ـ ــة ال ـتــي س ــتق ـ ـ ــام يف

مارادونا :مل أحرض للمونديال لرؤية بيليه وبيكنباور!
ذكـ ــرت صحــيفـ ــة أرجـنـتـيـنـيـ ــة أن
أسطـورة كرة الـقدم االرجنتـينية
ديـيجــو مــارادونــا يقــول إنـه لم
يح ـضـ ــر احلـفل االفـتـتـ ــاحـي
لـك ـ ــأس العـ ــالـم  2006الـ ــذي
أقـيم بـأملــانيـا النـه لم يـأت
لـ ـ ــرؤيـ ـ ــة ب ــيل ــيه وفـ ـ ــرانـ ـ ــز
بيكـنبـاور وإمنـا ليـستـمتع
بكرة قدم جيدة.

كولينا
يرشح الربازيل

العناد االكوادوري احرج بولندا

عاصمة برلني.
وسعـادة مسـؤولي الفـريق كـانت
ك ـب ـي ـ ـ ــرة الن الالع ـبــني تـ ـ ــركـ ـ ــوا
وراءهـم الع ــدي ــد مـن امل ـشـكالت
الفنية واالدارية وسوء العالقة
الـتي تـربـط املــدرب كلـينــسمـان
وبعـض الالعبـني مع الصحـافـة
الـريــاضيــة  ،كمـا ان الفـوز جـاء
بغ ـي ـ ـ ــاب مع ـبـ ـ ــود اجل ـمـ ـ ــاه ـيـ ـ ــر
االملـ ــانـيـ ــة مـ ــايـكـل بالك الـ ــذي
يع ـ ــده الـك ـث ـي ـ ــرون ه ـن ـ ــا اف ــضل
العـ ــب يف الـع ـ ـ ـ ـ ــالـ ــم وال مي ـكـ ــن
مقــارنـته بــاي العب اخــر حتــى
مـن وزن زي ــدان او رون ــال ــديـن ــو،

واكثـر مــا يخيف اصحـاب الـدار
ضـعـف خـ ــط دفـ ـ ـ ــاعـه ــم الـ ـ ـ ــذي
اســتقــبل هـ ــدفـني مـن مـنــتخـب
يعـد اضعف املنتخـبات املشـاركة
يف البطـولة ممـا وضع اكثـر من
عالمـ ـ ــة اس ـتـفه ـ ـ ــام عل ـ ـ ــى ادائه
اثن ــاء املبــاراة الـتي كــشفـت عن
هـ ـ ـ ــزالـ ـتـه وتـعـ ـ ـ ــال ــت االصـ ـ ـ ــوات
املطــالبـة بعـودة احلـارس (كـان)
الــى عــريـنه وقـيــادة ف ــريقه مـن
اخللف العطاء املدافعني الثقة
امل ـ ـطـل ـ ـ ــوب ـ ـ ــة اليـق ـ ـ ــاف اخ ـ ـط ـ ـ ــر
املهاجمني يف املباريات املقبلة.
تفاصيل الرسالة ص4

رشح احلكم االيطـالي بيـارلويـجي كولـينا
الـب ــرازيل لالحـتف ــاظ بلقـبهــا يف مــونــديــال
2006يف املانيا
وقاد كـولينـا املبـاراة النهـائيـة ملونـديال 2002
يف الـيابـان والتـي فازت فـيها الـبرازيـل على
املانيا -2صفر.
وق ـ ــال ك ـ ــول ـي ـن ـ ــا "ال ارى س ـب ـب ـ ــا مي ــنع
البرازيل من تصدر الترشيحات".
وتـ ـ ـ ـ ـ ــابـع "ان الئـحـ ـ ـ ـ ـ ــة الـالع ـ ـبـ ــني
االس ــتع ـ ــراض ـيــني يف ت ـ ـشـك ــيل ـ ــة
منـتخـب البــرازيل طــويلــة مــا
يجعل االمـر صعبـا بالـنسـبة
لي الختيار فائز آخر".
ورشح ك ـ ـ ــول ـي ـن ـ ـ ــا ايـ ـض ـ ـ ــا
االرجـنـتـني واي ـطـ ــالـيـ ــا
وانـ ـكـل ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ،لـ ـكـ ـ ـنـه
استبعد املانيا.

وصـرح مارادونـا الذي يـعلق على املبـاريات
يف مح ـط ـ ــة "ك ـ ــوات ـ ــرو" الــتلــيف ـ ــزي ـ ــون ـي ـ ــة
االسـب ـ ــانـي ـ ــة "إنـنـي لـم آت الرى بــيلــيه أو
بـيـكـنـبـ ــاور .وإمنـ ــا جـئـت السـتـمــتع بـكـ ــرة
القدم ولتشجيع االرجنتني".
ويف ت ـصـ ــريحـ ــات نـ ـشـ ــرتهـ ــا صحــيفـ ــة "ال
نــاسيـون" يف مــوقعهـا علــى االنتــرنت قـال
مـارادونـا "إنـني جـئت ملـشـاهـدة االرجنـتني
والتعليق على مباريات املنتخب االسباني

واالستمتاع بالبطولة".
و مـن املق ــرر ان يكــون مــارادونــاقــد حـضــر
أولــى مـبــاريــات االرجـنـتـني يف اجملـمــوعــة
الـث ــالـث ــة والـتـي يخ ــوضه ــا أم ــام نـظـي ــره
ساحل العاج يف هامبورغ.
وق ـ ــال م ـ ــارادون ـ ــا "إن ـنــي م ـت ـ ــأك ـ ــد مــن أنه
ب ــإمكــانـنــا لعـب بـطــولــة جـيــدة .وال أحــد
يــشك يف أن هــذا الفــريق سـيـبــذل كل مــا
بوسعه الحراز لقب كأس العالم ."2006

اجلابر يأمل بالشفاء قبل مواجهة تونس
ص ـرّح قــائــد املـنتـخب الــسعــودي
س ـ ــامــي اجل ـ ــاب ـ ــر ب ـ ــأنـه يح ـ ــاول
ج ــاه ــدا الـتـغلّـب عل ــى األصـ ــابه
التي حلـقت به قبل يـومني ..من
أجل الـلح ـ ـ ــاق ب ـ ـ ــاملـ ـ ـش ـ ـ ــاركـه مع
م ـن ــتخ ــب بالده ضـ ـ ــد امل ـن ــتخــب
التـونـسي يـوم األربعـاء القـادم يف
افتتـاحيـة مبـاريات املـنتخبني يف
املونديال.
وذك ـ ـ ــر س ـ ـ ــام ــي ب ـ ـ ــأنـه ي ـ ـ ــأمـل أن
تـستجيب عـضالت فخذه للعالج
بـأسرع وقـت ألن األصابه يف مثل
هــذا الــوقـت صعـب للغ ــايه علــى
حد تعبيره !
اجلـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن املـنــتخـب
السعودي عانى يف األيام املاضيه
غـيابـات متقـطعه لبعـض العبيه
ألسبــاب متفـاوتـه منهـا اصـابـات
كمـحمد الـدعيع وسعـد احلارثي
ون ـ ــزالت ب ـ ــرد ق ـ ــوي ـ ــة لـلخ ـث ـ ــران
ومبروك زايد.

