بعـــدان تبــددت عالقـتهـم املتــوتــرة مع الـصحــافــة

كلـينـسـامن والعبــوه استحقـوا الفــوز رغم ضحـالــة خط الـدفـاع

انطلـقت امس األول مـنافـسات بـطولـة كاس
العالـم  2006يف مدينـة ميونخ بـاملانيـا والتي
ستـسـتمـر لغـايـة التــاسع من الـشهــر املقبل
وشهـــد حفل االفـتتــاح فعـــاليــات راقـصــة
وحركـات جميلـة متقنـة مثلـت تاريخ الـبلد
املـضيف والدول املـشاركة بـالبطولـة نالت
اعجـــاب اجلـمهـــور الـــذي اكـتـظـت به
مدرجـات ملعب ارينا "القـارب املطاطي"
كما يطلق عليه ،ثم استعرض عدد من
الالعـبني الفـائـزين بـبطـوالت كـاس
العــالم الـسـابقـة لـيكـونـوا جـسـر
التــواصل بني املــاضي واحلـاضـر.

ميونيخ /
يوسف فعل
واحـتفـلت املــدن
االملـ ــانـي ـ ــة بفـ ــوز
ف ـ ـ ــريـقـه ـ ـ ــا حــت ـ ـ ــى
ال ـ ـصــب ـ ـ ــاح واق ـي ـمــت
احلـفـالت الـ ـ ـ ـ ــراق ـ ــصـ ـ ـ ـ ــة
واكـ ــتـ ـ ــظـ ــت ال ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ــوارع
واحل ـ ــان ـ ــات ب ـ ــاجل ــمه ـ ــور
امل ــسـ ــروريـن بـ ــاالنـتــصـ ــار
مـ ـ ــردديــن ب ــصـ ـ ــوت واحـ ـ ــد
:س ـنـلـ ـتـق ــي يف بـ ـ ـ ــرل ــني ،يف
اشـ ــارة الـ ــى قـ ــدرة فـ ــريـقهـم
للوصـول الى املباراة الـنهائية
ال ـتــي س ــتق ـ ـ ــام يف العـ ـ ــاصــمـ ـ ــة
برلني.
وسعــادة مـســؤولـي الفــريق كــانـت كـبـيــرة الن
الالعبني تركـوا وراءهم العديـد من املشكالت
الـفنيـة واالداريـة وسـوء العالقــة التي تـربط
امل ـ ــدرب كل ـيــن ـ ـســمـ ـ ــان وبع ــض الالع ـبــني مع
الـصحــافــة الــري ــاضي ــة  ،كمــا ان الفــوز جــاء
بغـي ــاب معـبــود اجلـمــاهـيــر االملــانـيــة مــايـكل
بالك الذي يعـده الكثـيرون هنـا افضل العب
يف الـعالـم وال ميكن مقـارنتـه باي العـب اخر
حتـى من وزن زيـدان او رونـالـدينـو ،واكثـر مـا
يخـيف اصحــاب ال ــدار ضعف خـط دف ــاعهـم
ال ــذي اســتقــبل ه ــدفـني مـن مـنــتخــب يعـ ــد
اضعف املنـتخبـات املشـاركـة يف الـبطـولـة ممـا
وضع اكـث ــر مـن عالم ــة اســتفه ــام عل ــى ادائه
اثــن ـ ــاء املــب ـ ــاراة ال ـتــي كـ ــشفــت عــن ه ـ ــزالــته
وتع ــالت االصــوات املـط ــالبــة بعــودة احلــارس
ك ــان ال ــى ع ــريـنه وقـي ــادة ف ــريقه مــن اخللف
العـطــاء املــدافـعني الـثقــة املـطلــوبــة اليقــاف
اخطر املهاجمني يف املباريات املقبلة.

وعن ذلك قـال ليمـان بعـد انتهـاء املبـاراة :ما
يهـمنـي الفــوز يف اللقــاء واحــرازنــا اول ثالث
نقـاط يف بدايـة مشـوارنا نحـو املنـافسـة على
اللقـب الع ــاملـي ،شـيء رائع واالم ــور االخ ــرى
سـاتركهـا ورائي وساثـبت جدارتي يف املـباريات
املقبلة.
وطــالبت عـدد من الـصحف األملـانيـة بـاملـزيـد
من الــدعم واالسنـاد واملسـانـدة اجلمـاهيـريـة
للفريق يف مـشواره املقبل واحملت الـى اعطاء
الفـرصــة للمــدرب وللحـارس لـيمــان لتــاكيـد
ج ـ ــدارته واالبــتع ـ ــاد عــن االنــتق ـ ــاد مــن اجل
توفير االجواء املناسبة للفوز.
ومن جهـة اخـرى حـدد االحتـاد االملـاني لكـرة
القـ ــدم مك ــاف ــأة ق ــدرهـ ــا  300الف ي ــورو لـكل
العـب يف حــال ــة الفــوز بــالـبـطــولــة لـتحفـيــز
الالعـبـني وتــشجـيعهـم عل ــى تكـملــة امل ـشــوار
بنجـاح كمـا زارت املـستـشـارة االملـانيــة اجنيال
مي ــركل مقــر الفــريق وحـثت الـالعبـني علــى
بــذل اقـصــى مــا لــديـهم لـتحـقيـق االنتـصــار
واسع ــاد ال ــشعـب االملـ ــانـي ،امـ ــا املـ ــؤس ــسـ ــات
األهليـة فقد وعـدت بالكـثير للفـريق يف حال
خطف الـنصـر ،فـالـشعب االملـاني يعـشق كـرة
الق ــدم ب ـشـكل ال يـص ــدق ويحـب ــون فـ ــريقهـم
بطـريقـة ال ميـكن وصفهـا فـاجلمـيع شيـوخـا
وشبابـا واطفاال يتفاعلـون مع احداث املباراة
بــرومــان ـسـي ــة مفــرطــة وانــسجــام ي ــدل علــى
تعلقـهم الكـبيـر بـوطـنهم ويعــدون التــشجيع
واجب ـ ًا قــومي ـ ًا ويحــرصــون كـثيــر ًا علــى جـلب
االطف ـ ــال مـعهــم الـ ـ ــى املــبـ ـ ــاريـ ـ ــات م ــن اجل
تعـويـدهم علـى الــوالء واالنتمـاء واالخالص
لفريقهم القومي.
واثـن ــاء مـب ــاري ــات املـنــتخـب االملـ ــانـي جتـ ــد
الـشـوارع خـاليـة وال تـوجـد أي حـركـة وكـأمنـا
احليــاة معـطلــة ومتــوقفـة لـكنـك ستـتفـاجـأ
عـن ــدم ــا يعلــن حكـم املـب ــاراة نه ــايـته ــا بف ــوز
ف ــريـقهــم فجـ ــرت االحــتفـ ــاالت الــصـ ــاخـبـ ــة
واالزدحـ ـ ــام املـ ـ ــروري والـ ــشـ ـ ــوارع املـ ـ ــزدحــمـ ـ ــة

ب ــاحملـتـفلـني وكـ ــأن بـ ــوادر احلـيـ ــاة سـ ــرت يف
ش ــرايـني االمل ــان بع ــد الف ــوز ونه ــاي ــة املـب ــاراة
وذلـك يحـمـل الالعـبـني م ــسـ ــؤولـيـ ــة كـبـيـ ــرة
ومضاعفة تؤثـر على مستواهم الفني وتقلل
من فـرص فـوزهم بـاملبـاريـات لـزيـادة الـشحن
النفـسي ،وقـد فطـن مسـؤولو الـفريق الـى ما
يتعـرض له االعهبـون لضغـوط كثيـرة وقرروا
ابع ــادهم عـن الت ــاثيــرات اجلــانـبيــة وضغـط
الـصحــافــة ووف ــروا لهـم كــافــة سـبل الــراحــة
اجلسـدية والـنفسـية وقـال كلينـسمـان مدرب
املـنـتخـب :خـط ــوتـن ــا االول ــى ك ــانـت ن ــاجح ــة
وحقـقنــا الفــوز بع ــد مبــاراة كـبيــرة وسجـلنــا
اربع ـ ــة اه ـ ــداف ك ـ ـس ـبــنـ ـ ــا م ــن ورائه ـ ـ ــا ثقـ ـ ــة
اجلمــاهيـر والفـريق كـان بحـاجـة مـاسـة الـى
االنـتصار لـتكملة املـشوار بنجـاح الى النهـاية
وسـنعمل علـى اصالح االخطــاء الفنيـة التي
وقع فـيه ــا الف ــريـق ونعـتق ــد انـن ــا ن ـسـي ــر يف
االجتاه الصحيح.
و ســتجـ ــري الـي ـ ــوم ثالث مـبـ ــاريـ ــات االولـ ــى
ستجمع منتخبي صـربيا وهولنـدا يف مدينة
اليبــزغ ضمـن منـافـســات اجملمـوعــة الثــالثـة
للـبطولـة وتشـير االخبـار الواردة من املعـسكر
اله ــولـن ــدي ب ــان الف ــريق اكـمل اسـتع ــداداته
وخـطــطه الفـنـي ــة خلــطف الفـ ــوز يف اللق ــاء
االول.وص ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــاس ــنت م ـ ـ ـ ــدرب امل ــنـ ـتـخ ــب
الهـولندي بان فريقنـا ميتلك مقومات الفوز
والتـاهل الى الدور الثانـي والعبونا يجمعهم
االن ــسج ـ ــام وحــب الف ـ ــوز لـك ـنــنـ ـ ــا نع ـ ــرف ان
املبـاريات االولـى فيهـا الكثيـر من الصعـوبات
لــرغبــة الفــرق كــافــة بعــدم اخلـســارة واللـعب
بـط ــريق ــة دف ــاعـي ــة تـضـمـن الـتع ــادل وك ـسـب
نقطة لكن ذلك لن مينعنا من الفوز.
امـا الفــريق الصـربي فـسيـعتمـد علـى احكـام
الـرقـابـة علـى مهـاجـمي املـنتـخب الهــولنـدي
وع ــدم اعــط ــائهــم الفـ ــرصـ ــة لـلعــب بحـ ــريـ ــة
والزيـادة العدديـة يف وسط امليـدان واالعتماد
علـ ــى الـهجـمـ ــات املـ ــرتـ ــدة الربـ ــاك الـ ــدفـ ــاع
اله ـ ــولــن ـ ــدي الـ ـ ــذي اعلــن م ـ ــدرب امل ـنــتخــب

املنتخب االكوادوري يوجه رضبة موجعة لبولندا
ويانس يواجه مأزقاً حقيقياً
وجه املـنـتخـب االكــوادوري الــذي ي ـش ــارك للـمــرة
الثانية يف نهـائيات كأس العـالم صدمة قـوية إلى
نـظـي ــره الـب ــولـنـ ــدي وتغلـب علــيه /2صف ــر أمــس
االول يف أولى مـباريـات الفريقـني يف كأس العـالم
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وج ــاءت الهــزميــة لـتـض ــاعف مـن مهــام املـنـتخـب
الـب ــولـن ــدي ال ــذي سـيـ ــواجه يف مـب ــاراتـه املقـبل ــة
بــاجملمـوعـة االولـى نـظيـره االملــاني يـوم االربعـاء
املقبل.
ويف ح ــال ــة ف ــوز املـنـتخـب االمل ــانـي عل ــى ن ـظـي ــره
الـب ــولـن ــدي يف املـب ــاراة الـتـي جتـمع بـيـنهـم ــا ي ــوم
االربعاء املقبل يف دورمتـوند فإن املـنتخب االملاني
يكـون ضـمن التـأهل للـدور الثـانـي يف حني تفقـد
بولندا أي أمل يف الصعود من الدور االول.
كـ ــذلك يـتـ ــوقع مـن ــافـ ـس ــة ق ــوي ــة بـني مـنــتخـبـي
االك ــوادور وك ــوسـتـ ــاريكـ ــا يف اللق ــاء ال ــذي يجـمع
بـينـهمـا يف هــامبـورج يـوم اخلـميـس املقـبل حـيث

أنه يف حـالـة هـزميـة املنـتخب الكـوستـاريكي فـإنه
يفقد االمل يف التأهل للدور الثاني.
وأحـرز هـديف االكــوادور كل من كـارلـوس تـينـوريـو
واجوستني ديلجادو يف الدقيقتني  24و.80
وقــال العـب خـط الــوسـط الـبــولـنــدي يــات ـشـيك
ك ــريـن ــوفــيك احملـت ــرف بـن ــادي ب ــاي ــر لـيف ــرك ــوزن
االملانـي "إنها مبـاراة ويجب علـينا أن نـضعها وراء
ظهورنا".
وقـ ــال ديـلجـ ــادو "نحــن تقـ ــدمـنـ ــا خ ـطـ ــوة كـبـيـ ــرة
لالمـ ــام .ال يـ ــزال أمـ ــامـنـ ــا ط ـ ــريق ط ـ ــويل ولـكـن
ميكننا أيضا أن نحتفل".
وأوضح ديلجـادو أن فريقه لعب جيـدا وكان الفوز
يف املباراة مكافأته.
واعتـرف كريـنوفـيك بأن املـنتخب البـولنـدي لعب
مبـستــوى متـواضع مـشيـرا إلـى أن الفـريـق يجب
عليه االن التركيز يف مباراته املقبلة أمام أملانيا.
وقال كرينـوفيك إن االكوادور خلقت "ثالث فرص
وأحرزت هدفني .وهذه هي كرة القدم".

وافـتتح تيـنوريـو التـسجيل لالكـوادور يف الدقـيقة
 24لـيغيـر مجـريــات اللعـب يف املبـاراة الـتي كــانت
بدايتها غير حماسية من جانب الفريقني.
وأحــرز تـيـنــوريــو  22/عــامــا /العـب ف ــريق ال ـســد
القطـري الهـدف االول ملنـتخب بالده إثـر متـريـرة
مــن زم ـيـله ديـلجـ ـ ــادو الـ ـ ــذي تـلقـ ـ ــى الـكـ ـ ــرة مــن
أوليسيس دي ال كروز.
وشـن مه ــاجـم ــو املـنـتخـب االك ــوادوري ع ــدداً مـن
الهجـمــات اخلـطـيــرة الـتـي شـكلـت أزم ــة للف ــريق
الـب ــولـن ــدي وتـص ــدى احل ــارس الـب ــولـن ــدي آرت ــور
بــوروتــش لعــدد مـن الكــرات ولـكن احلـظ ح ــالفه
أحيانا حيث سدد ديلجادو كرة خطيرة مرت فوق
العارضة مباشرة.
وبـدا بافل ياناس املدير الفني لفريق بولندا أكثر
جتهما كلما مر وقـت املباراة خوفا من االنتقادات
الـتي ميكن أن تـوجه إليه يف حـالة اخلـروج املبـكر
من البـطولـة حيث أنه اتخـذ قرارا غـريبـا عنـدما
اسـتـبعــد حــارس املــرمــى يــرزي دوديـك واملهــاجـم

تــومــاس ف ــرانكــوفــسكـي مـن الفــريق املـشــارك يف
البطولة.
ويف ب ــداي ــة ال ـش ــوط الـث ــانـي مـن املـب ــاراة حت ـسـن
االداء الهجـومي للـمنتـخب البـولنـدي وذلك من
خالل م ـيـ ـ ــروسالف ـ ــا س ـي ـمـك ـ ــوف ـي ـ ــاك وم ـ ــاس ــيج
زورافـ ـسـكـي حـيــث تعـ ــاونـ ــا جـيـ ــدا وشـكـال بعــض
الهجـم ــات اخلـطـيـ ــرة ولكـن دف ــاع االك ــوادور ك ــان
حــريصـا ولم يـسمح بــأي خطـورة حقـيقيـة تهـدد
شـباك حارس مرمـاه كريستيـان مورا .وقبل عشر
دق ــائـق فقــط مـن املـب ــاراة أك ــد ديـلجـ ــادو أحقـي ــة
منـتخـب بالده بــالفــوز وأح ــرز له اله ــدف الث ــاني
وذلـك عـنـ ــدمـ ــا اخـتـ ــرق الالعـب الـبـ ــديـل إيفـ ــان
كـافيــديس دفـاع بـولنـدا مبهـارة لـيمـرر الكـرة إلـى
ديلجادو غير املراقب والذي أودعها يف الشباك.
ويف الوقت القاتل من املباراة كاد إيرينيوس إيلني
أن يـ ـسـجل لـبـ ــولـنـ ــدا ولـكـن الـكـ ــرة اص ـطـ ــدمـت
بـالعارضـة كذلـك تصدى قـائم املرمـى االكوادوري
لكرة أخرى سددها بافل بروزيك.

الـص ــربي انـه اضعف خـطــوطـه وسيــستـثمــر
ذلك لصـالح فـريقه الـذي ميتلك مهـاجمني
من الطراز االول.
وسيلـعب الفــريق الهــولنـدي بـطــريقـة 3 4 3
والضغط يف كـافة جـوانب امللعب امـا الفريق
الصربي فسيلعب بطريقة 1 5 4
وسيلتقي يف املباراة الثانية منتخبا املكسيك
وايـران يف مــدينـة نــورن بيـرغ وتــدخل ضـمن
اجملموعة الثالثة وستكون املباراة صراع ًا بني
ك ــرة ام ــريك ــا اجلـن ــوبـيـ ــة والك ــرة االسـي ــوي ــة
وسيعتمد املنتخـب املكسيكي على اللعب من
اللـمسـة االولـى واالنـدفـاع الـى الهجـوم بغيـة
ك ـسـب اللقــاء واح ــراز اول ثالث نق ــاط له يف
اجملموعـة ملنافـسة مـنتخبي هـولندا وصـربيا
عل ــى حجــز اح ــد املقعــديـن امل ــؤهلـني للــدور
الثاني.
ويــأمل مــدرب الفــريق علــى استـثمــار ارتفـاع
ال ـ ــروح املعـن ــوي ـ ــة لالعـبــني بع ـ ــد حتقـيـقهـم
سلـسلـة مـن النجـاحــات يف املبـاريـات الـوديـة
الـتي خــاضــوهــا قـبل املــونــديــال علــى كــسب
املعـركـة امـا املـنتـخب االيــراني فــانه سـيلـعب
مــن اجل احلــصـ ــول علـ ــى نقــطـ ــة تــنفـعه يف
املـب ـ ــاري ـ ــات املقــبل ـ ــة وســيعـمـل عل ـ ــى ت ـ ــأمـني
خـطــوطـه اخللفـي ــة واللعـب علــى االجـنحــة
المـتالكه العـبني ميـتلكـون املهـارات الفـرديـة
العالية.
وصـرح عـدد مـن الالعـبني بـانـهم ال يـريـدون
ملــش ــاركـتهــم ان تك ــون ش ــرفـي ــة ويـ ــامل ــون يف
املـن ــاف ــس ــة علـ ــى املـ ــركـ ــز االول او الـثـ ــانـي يف
اجملموعة.
والـلق ـ ــاء الــثـ ـ ــالــث س ــيج ــمع مم ــثل الـكـ ـ ــرة
االفـريـقيـة اجنـوال وبــرازيل اوروبــا البــرتغـال
كـم ــا يحـب اجلـمهــور الـب ــرتغــالـي ان يـطـلقه
علـى فـريقه ويـدخل اللقـاء ضـمن اجملمـوعـة
الـرابعة ويـتوقع النقـاد ان تكون املبـاراة سهلة
لـلف ـ ــريق الــبـ ـ ــرتغ ـ ــالــي وس ــيع ـتــم ـ ــد امل ـ ــدرب
البــرتغــالـي سكــوالري علــى خبــرة العبـيه يف
احراز الفوز.

