السويد تقـطع تذكرة وداع الباراغـواي للمونديال
انـت ــزعـت ال ـس ــوي ــد ف ــوزا ثـمـيـن ــا مـن
البـارغـواي -1صفــر اليـوم اخلـميـس
يف ب ــرلـني يف اجل ــول ــة الـث ــانـي ــة مـن
منـافـسـات اجملمـوعـة الثـانيـة ضـمن
الــدور االول لكــأس العــالـم الث ــامنــة
ع ـش ــرة لك ــرة الق ــدم الـتـي تـضــيفه ــا
املـانيـا حتـى التـاسع من متـوز املقبل
وانعــشت امــالهــا يف حجــز البـطــاقــة
الثانية الى الدور الثاني.
وسجل ف ــري ــدي لـي ــونغـب ــرغ اله ــدف
الوحيد يف الدقيقة 89
وكــانـت انكـلت ــرا ضمـنت ت ــأهلهــا
الـى الـدور الثـانـي بتحـقيقهـا
فوزها الثاني على التوالي
وج ـ ــاء علـ ــى حـ ـسـ ــاب
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد

وتـوباغو -2صفر رافعـة رصيدها الى
ست نقاط يف صدارة اجملموعة.
ورفـعت الـســوي ــد رصيــدهــا الــى اربع
نقــاط بعــد ان كــانـت سقـطـت يف فخ
الــتعـ ــادل ال ــسلـبـي امـ ــام تـ ــريـنـيـ ــداد
وتـوبـاغــو يف مبــاراتهـا االولـى ،فـيمـا
منيت الـبارغـواي بخسـارتها الـثانـية
عل ـ ــى ال ـت ـ ــوالــي بع ـ ــد االول ـ ــى ام ـ ــام
انـكلـت ــرا صف ــر 1-وخ ــرجـت خ ــالـي ــة
الوفاض.
وباتت البارغواي ثالث منتخب يودع
البطولة بعد كوستاريكا وبولندا.
وك ـ ــانــت امل ـب ـ ــاراة يف ط ـ ــريـقه ـ ــا ال ـ ــى
ال ــتعـ ـ ــادل ال ـ ــسل ـب ــي بعـ ـ ــد ان ف ـ ــشل
امل ـن ــتخ ـبـ ـ ــان يف ال ـت ـ ــسج ــيل ح ـتـ ـ ــى
الـ ـ ـ ــدقـ ـيـقـ ـ ـ ــة قـ ـبـل االخـ ـيـ ـ ـ ــرة مـع ان
صفـوفـهمـا تـضـم مهـاجـمني بــارزين
امـثـ ــال اخمل ـضـ ــرم هـنـ ــريـك الرسـ ــون

وزالتـان ابـراهيمـوفيـتش يف املـنتخب
ال ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي ،وروكــي س ـ ــان ـت ـ ــا ك ـ ــروز
ونيلسون فالديز يف البارغوياني.
وبـدأت املباراة بايقاع سريع خصوصا
من جـانب املـنتخـب السـويـدي الـذي
سعـى الــى التـسجـيل منــذ الصـافـرة
االولــى للحـكم الـسلـوفـاكـي ميـشـال
لــوبــوس لـتعــويـض اهــداره نقـطـتني
امــام تــريـنـيــداد وتــوبــاغــو الـضـيفــة
اجلديدة على املونديال.
وكـانت اولـى الفـرص الـسـويـديـة من
كــرة قــويــة ســددهــا كـيـم كــال ـسـتــروم
بـي ـســراه مـن نحــو  52مـت ــرا ابعــدهــا
احلــارس الــدو بــوبــادي ــا ببــراعــة الــى
ركلـة ركـنيــة من اجلهــة اليـسـرى كـاد
تيدي لوسـيتش يسجل مـنها الهدف
االول لكنه لم يلحق بالكرة (.)10
ووصـلــت ك ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــى ك ـ ـ ــريـ ـ ـس ـت ـي ـ ـ ــان
ويـلهــيلـم ـس ــون فـت ــابـعهـ ــا بق ــوة
المـ ـ ـس ــت القـ ـ ــائــم االميــن

( )8أجانب يدافعون عن ألوان كرواتيا

مــــــــن قــلــــــــب احلــــــــــــــــــــدث

الرشطة تتدخل حلسم اشتباك سعودي-تونيس بالعيص!

برلني /موفد (املدى) /يوسف فعل
حــدثـت بعـض اال شـتبــاكــات املــوسف ــة بني
جمــاهيـر املـنتـخنب الـسعــودي والتـونــسي
واستخـدمـت فيهـا اال يـادي والعـصي بعـد
انتهاء املباراة التي انتهت بالتعادل
بهـدفني لكال منهمـا وتدخلت الـشرطة اال
ملـ ــانـي ـ ــة لفــض الـن ـ ــزاع العـ ــربـي الـكـ ــروي
واع ـتـقلــت عـ ـ ــدداً مــن الـ ـطـ ـ ــرفــني وس ــط
استغـراب اجلميع واستهجـانه للعمل غير
الــريــاضـي وغيــر املـســؤول الــذي ب ــدر من
اشقـاء كـان عـليهـم ان يكـونــوا اكثــر تعقال
وتعــاونــا فـيـمــا بـيـنهـمــا كـم ــا انه ــا وضعـت
ادارتي الفريقني يف موقف محرج
اظفى التوتـر طابعه على مجـريات مباراة
املنـتخـبني االملــانـي والبــولنــدي وجعلـتهــا
ت ــاخ ــذ مـنح ــى اخـ ــر بعـي ــدا عـن اط ــاره ــا
ال ـ ــري ـ ــاضــي وانعـك ـ ــس عل ـ ــى تـ ـص ـ ــرف ـ ــا ت
الالعبـني داخل امللعـب حيـث كثـرت االلعـا
ب اخل ـشـن ــة والـت ـص ــرف ــا ت الـبعـي ــدة عـن
الـروح الـريــاضييـة والـتي وقف لهــا احلكم
بـاملرصاد وبعد فوز االملان با للقاء خرجت
الـصحف االملـانيـة الـريـاضيـة والـسيـاسيـة
ب ـ ــاملـنـ ـشـيـت ـ ــات الع ـ ــري ـض ـ ــة مـثـل قه ـ ــرن ـ ــا
الـبولنـديني واالنتـصار تـتويج لـنا وغيـرها
من العنا وين التي متجـد االملان والتاكيد
علـى االستمرار بتـرديد اغنيـة سنتلقي يف
بـ ــرلـني يف اشـ ــارة الـ ــى امـكـ ــانـيـ ــة وصـ ــول
مـنــتخــبهـم ال ــى املـب ــاراة الــنه ــائـي ــة الـتـي
سـتقــام ببــرلني امــا اجلمــاهيــر االملــا نيــة
ف ــانه ــا لـم تع ــرف طعـم الـن ــوم واسـتـم ــرت

باالحتفاالت حتى الفجر
وحتـولت شـوارع العاصـمة الـى مهرجـانات
للفرح واالبتهاج
مـن املـ ــواقف ال ـطـ ــريف ــة الـتـي ح ــدثـت يف
املـونـديـال اثنـاء مبـاراة املـنتخـبني الكـوري
اجلنــوبي والتـوجي عـزف الـسالم النـشيـد

الوطني البلجيكي بدال من التوجي
وسـط ذهــول الـالعبـني واستـنك ــارهم لــذا
الـتـصــرف وقــد قــدمـت اللجـنــة املـنـظـمــة
اعتــذارهــا الــرسـمي العـضــاء الــوفــد وان
هناك خطأ غير مقصود وغير متعمد
اثــار اخلبــر الــوارد مـن البـعثــة الـسعــوديــة

واملـتضـمن تقـدمي جـائـزة مـاليـة كـبيـرة يف
حـالـة تـاهل الفـريق الـى الـدور الثـاني من
ال ـبـ ـط ـ ــولـ ـ ــة ضجـ ـ ــة واسع ـ ــة يف االوس ـ ــاط
الـ ــصح ـ ــاف ـي ـ ــة وبــني الع ـبــي امل ـن ــتخ ـب ـ ــات
املـشــاركــة يف البـطــولــة وخـصــوصــا العـبي
الفرق االفريقية.

حـطم لـويـس فـيليـب سكـوالري
املـديـر الفنـي ملنتـخب البـرتغـال
الــرقم الـقيــاسي يف عـدد املـرات
الـتي قــاد فـيهــا املـنتـخب الــذي
يتولى تـدريبه للفوز املتتالى يف

بطولة كأس العالم.
فقـد جنح سكــوالري يف حتقيق
الفــوز الثـامـن له علــى التــوالي
بعـد فـوز البـرتغـال علـى اجنـوال
لـيحطم بـذلك الـرقم القيـاسي

العالم يف  1934و1938.
ممـ ــا يـ ــذكـ ــر ان سـكـ ــوالري وهـ ــو
برازيلـي اجلنسـية كـان قد جنح
يف قيــادة البـرازيل يف مـونـديـال
 2002للفوز  7مرات متوالية.

الفيفا حي ّقق  270ألف يورو من وراء سباق تلفزيوين
أفـاد االحتاد الـدولي لكـرة القـدم "الفيـفا"
أن االحتاد قـام بجمع مبـلغ  270ألف يورو
الغـ ــراض خـيـ ــريـ ــة وذلـك خالل بـ ــرن ـ ــامج
تلفـزيـوني طـرحـت فيـه بعض تـذاكـر كـأس
الع ـ ــالــم يف أمل ـ ــان ـيـ ـ ــا لالق ـت ـ ــراع ق ـ ــام ب ـبــث

البرنامج قناة تسي دي اف االملانية وقدمه
الـنجمـان الـتلفـزيــونيـان تـومـاس شــالكه و
يــوهــانـيــس كـيــرنــر ومت جتـمـيع املـبلغ مـن
وراء ات ـ ـصـ ـ ـ ــال 75ر 1مـلـ ـيـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــد
بالبرنامج .

وق ـ ــال الفــيف ـ ــا أنه سـي ــضع هـ ــذا املـبـلغ يف
صنـدوق خـاص وصل إيـراده حتـى االن 12
مل ـي ـ ــون يـ ـ ــورو ويع ـت ـ ــزم االحت ـ ــاد ال ـ ــدولــي
اسـتخــدام هــذا املـبلـغ يف بنــاء مـشــروعــات
خيرية لالطفال يف ست دول مختلفة.

هـل هنــاك بــديل للـقيـصــر فــرانــز بـيكـنبــاور
يحضر بـدال منه مباريات املونديال ...سؤال
طرحته صحيفة" بيلد" أوسع صحف أملانيا
أنـتشارا فـى محاولـة للكشف عن سـر تواجد
بيكنبـاور رئيس اللجنة التنظـيمية ملونديال
أملــانيـا فـى مـعظـم املبـاريــات التـى لعـبت فـى
الـبطـولـة حتـى اآلن رغم بعــد املسـافـات بني
املـ ــدن األملـ ــانـيـ ــة الـتـ ــى حتـت ـضـن مـبـ ــاريـ ــات
املونديال.
وكتبت بيـلد حتت عنـوان  /نعم هنـاك بديل
لبـاكنباور /بعـد أن تبني أن القيـصر  -رئيس
اللجنة املنـظمة لكأس العـالم املانيا - 2006
حـضــر أكثــر مـن  12مبــاراة مـن أجمــالــى 17
مبــارة لعبـت حتـى األن فـى املـونـديــال منهـا
ثالث مـبـ ــاريـ ــات بــني أجنلـتـ ــرا و بـ ــاراجـ ــواى
مب ــدينــة ف ــرانكفــورت (وسـط -غــرب) الـبالد
والـسـويـد و تـريـنيـداد وتـوبـاجـو بـدورمتـونـد

نـتـــائج الـــدور االول

أجندة كأس العامل 2006

اســـبــــــــانـــيــــــــا × اوكــــــــرانـــيــــــــا
تــــــــونــــــس × الــــــسـعــــــــوديــــــــة
املــــــــــانـــيــــــــــا × بــــــــــولـــنــــــــــدا
االكــــــوادور × كــــــوســتــــــاريـكــــــا
انـكلـتـــرا × تـــرنـيـــداد وتـــوبـــاغـــو
الـــــســـــــويـــــــد × بـــــــاراغـــــــواي

()0-4
()2-2
()0-1
()0-2
()0-2
()0-1

ثـمــانـيــة العـبـني يف االقل ولــدوا خــارج كــرواتـيــا
لـكــنهــم اخ ـت ـ ــاروا ال ـ ــدف ـ ــاع عــن ال ـ ــوان امل ـنــتخــب
الكــرواتي يف مـونـديـال أملــانيـا مـن استــراليـا الـى
اميـركا اجلـنوبـية مـرورا بأوروبـا الغـربيـة سيـكون
املهــاجــرون حــاضــريـن يف صفــوف ك ــرواتيــا الـتي
اسـتقلـت عن يـوغــوسالفيـا الـســابقـة عـام 1991.
ف ــال ــشقـيق ــان نــيك ــو وروب ــرت ك ــوف ــات ــش وايف ــان
كالسنـيتـش ولـدوا يف أملــانيـا ،فـيمـا ولـد جــوزيب
سـيـم ــونـيـتــش وجـ ــوزيف انـط ــونـي دي ــدولـيـت ـش ــا
وانـطــونـي سي ــريتــش يف است ــراليــا ،امــا سـتيـفن
تـومــاس ومالدن بـيتــريتـش فقـد ولـدا يف اجلـارة
الـبـ ــوسـن ـ ــة .وتخـتـلف حـ ــال ـ ــة ادواردو الفـي ــش دا
سـيلف ــا عن ب ــاقي الـالعبـني فهــو يقـيم يف زغــرب
منذ كان عمـره  15عاما ومنـذ ذلك الوقت حصل
علــى اجلنــسيــة الكــرواتيــة .وال يــأتـي املهــاجــرون
الكروات الى زغـرب سوى للسياحـة ،ومنذ سنوات
قليلة كـان الالعبون الكـروات االجانب يتـحدثون
ب ــالـلغ ــة األمل ــانـي ــة فـيـم ــا بـيــنهـم ولــم يكــن ذلك
مفــاجئــا الن اغلبـيتهـم يعيـشـون يف أملــانيـا ،لـكن
مع مــرور الــوقـت تعلـم ــوا اللغــة االم يف كــرواتـيــا
وبــاتــوا يـتحــدثــون بهــا بـطالقــة .وكــانت كــرواتيــا
ت ــرغـب يف ضـم الـب ــرازيلـي دانـي ــال روبـن بـيل ــوس
مهاجم بوكا جـونيورز االرجنتيني بيد ان االخير
ارتـأى التـريـث يف االختيـار علـى امل ان تـوجه له
الــدعــوة للــدف ــاع عن ال ــوان املنـتخـب البــرازيـلي.
وظـاهـرة الالعـبني املهـاجــرين يف كــرواتيــا ليـست
غــريبــة ،فـمنــذ االسـتقـالل ضم املـنتـخب العـبني
يـعيـشــون يف اخلــارج اب ــرزهم روبــرت بــروزيـنيـكي
الـذي ولـد يف مـدينـة شفيـنيغن األملـانيـة .كمـا ان
املـنتـخب الكـرواتي الـذي حل ثـالثـا يف مـونـديـال
فـرنسـا عام  1998كـان يضم يف صفـوفه  5العبني
لـم ي ــول ــدوا يف ك ــرواتـي ــا .وي ــؤكـ ــد بعــض الــنق ــاد
احمللـيني ان اختيـار كرواتيـا لالعبني ولـدوا خارج

صحيفة أملانية تكشف رس بديل القيرص بيكنباور!

الفـــوز املـتـ ـتـــايل
الـــرقـم القـ ـيـــايس يف ـ
حيـطـم ـ ـ
سـ ـكـــوالري ـ
ال ـس ــابق املــسجل بــأسـم املــديــر
الفني ملنتخب ايطالـيا فيتوريو
بـ ـ ــوتـ ـ ــزو الـ ـ ــذي كـ ـ ــان قـ ـ ــد قـ ـ ــاد
منتخب ايـطالـيا للفـوز  7مرات
مـتـتـ ــالـيـ ــة يف ب ـطـ ــولـتـي كـ ــأس

ملرمى البارغواي (.)13
ومـن انــطالق ــة سـ ــريع ــة مـن اجله ــة
اليـسرى ،مـرر ليـونغبـرغ الكـرة داخل
املنـطقـة الـى ابـراهـيمـوفـيتـش لـكنه
سـ ــددهـ ــا سـهلـ ــة بـني يـ ــدي احلـ ــارس
بوباديا (.)16
وبعـد سيـطرة شـبه مطلقـة للسـويد،
يف ربع الـ ـسـ ــاعـ ــة االول ،بـ ــدأ العـبـ ــو
الـب ــارغ ــواي ب ــالــتخلـي عـن ح ــذرهـم
الدفاعي لكن محاوالتهم الهجومية
كانـت خجولـة ،فارتقـى فالـديز لـكرة
وصلتـه من اجلهــة اليـمنـى وتــابعهـا
بــرأسه علــى ميني املـرمـى الـسـويـدي
( ،)17ثــم تهـيـ ــأت ام ـ ــامه كـ ــرة لـكــنه
اطاح بها عاليا عن اخلشبات (.)33
وعـ ـ ــاد امل ـن ــتخــب ال ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــدي الـ ـ ــى
خ ـطـ ــورته ،فـتـ ــابع الرس ــون ك ــرة مـن
اجلهـة الـيمنـى بـرأسه سـيطـر عليهـا
احلـ ـ ــارس بـ ـ ــوبـ ـ ــادي ـ ـ ــا ( ،)34رد عل ــيه
خورخي تـوليدو بـاخرى قـوية قـريبة
جـ ــدا مــن القـ ــائـم االيـ ـسـ ــر ملـ ــرمـ ــى
اندرياس ايساكسون (.)40
ومع ب ــداي ــة ال ـش ــوط الـث ــانـي ،دخل
مـ ـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ـ ــوس ال ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاك بـ ـ ـ ـ ـ ــدال مـ ــن
ابـراهـيمـوفـيتـش يف هجــوم املنـتخب
السـويدي الن االخير لـم يقدم شيئا
يذكر رغم االفضلية السويدية.
وانتزعـت البارغواي املبـادرة يف بداية
احلصة الثانية لكن من دون خطورة
فعليـة علـى املـرمـى بـاسـتثنــاء بعض
احملـاوالت ابـرزهـا كــرة لفـالـديــز من
اجله ــة اليـســرى ق ــريبــة مـن الق ــائم
االمين (.)51
ونفذ الرسـون ركلة حرة مـرسال كرته
باجتاه الزاوية اليسرى للمرمى لكن
احل ـ ــارس ب ـ ــوب ـ ــادي ـ ــا جنـح يف ابع ـ ــاد
اخل ـطـ ــر ( ،)55ثـم ان ـطـلق مـنــتخـب

البــارغــواي بهـجمــة مــرتــدة ســريعــة
تـنقلـت الكــرة علــى اثــرهــا بـني اكثــر
من العب الـى ان تهيـأت امام روبـرتو
اكونـا فسددهـا زاحفة بـاجتاه املـرمى
يف متناول احلارس (.)58
وشهــدت الــدقـيقــة  95اكثــر حلـظــات
املـب ــاراة اث ــارة عـن ــدم ــا ك ـس ــر الـب ــاك
مـصيــدة التــسلل متـابعـا كـرة عــاليـة
مـن مـنـت ــصف املـلعـب حـيــث انف ـ ــرد
بـاحلـارس وســدد الكـرة سـاقـطــة من
فوقه كـانت يف طريقها نحـو الشباك
لـوال تـدخل املـدافع الـسـريع ديـنيـس
ك ـ ـ ــان ـي ـ ـ ــزا ال ـ ـ ــذي انـق ـ ـ ــذ امل ـ ـ ــوقـف يف
اللحظة املناسبة.
وكــاد ويلهـيلمـســون يبــاغت احلـارس
البـارغـويـانـي بكـرة قـويــة من حـدود
املنـطقـة لـكنه تــابعت طــريقهـا علـى
ميني املرمى ( ،)63ثم ارتقى الرسون
ملتـابعة كرة بـرأسه وصلته من اجلهة
ال ـي ـم ـن ـ ــى اال انه ـ ــا علــت الع ـ ــارض ـ ــة
بقليل (.)69
واطلـق خورخـي نونـيز كـرة قويـة من
نحــو  53متـرا عـلت العـارضـة بقـليل
( ،)79ثم افـلت مرمى الـبارغواي من
هـ ــدف محـقق اثـ ــر كـ ــرة مــن اجلهـ ــة
اليـمنــى هيـأهـا الرسـون بــرأسه الـى
البــاك فتــابعهــا وظهـره الـى املـرمـى
لكـن احل ــارس كـ ــان يق ـظ ــا والـتقــط
الـكـ ــرة قــبل ان تـ ـســتقـ ــر يف الـ ــزاويـ ــة
اليسرى (.)80
واتى الفرج لـلسويد يف الدقيقة قبل
االخيــرة اثــر كــرة عــاليــة مـن اجلهــة
اليـمنـى ارتقـى لهــا البـاك يف اجلهـة
املق ــابلــة وحـضــرهــا الــى لـي ــونغـبــرغ
اخلـالي من الـرقابـة فوضعهـا برأسه
ب ـ ــذك ـ ــاء يف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاوي ـ ــة ال ـي ـم ـن ـ ــى
للمرمى.

(غرب) واألرجنتني و كوت ديفوار (شمال).
كمــا حـضــر بـيكـنبــاور أيـضــا ثـالث مبــاريــات
ومـب ـ ــاراتـني و مـثـلهـم ـ ــا مــنه ـ ــا الـب ـ ــرازيل و
كــراوتيـا بجــانب املـستـشـارة األملــانيــة اجنيال
ميركيل.
وكشفت بيلد أخيرا عن سـر تواجد بيكنباور
املـستمـر فـى مالعب أملـانيــا  ..فبيـكنبـاور لم
ي ـسـت ــأج ــر بـ ــديال لـلحــض ــور ب ــدال مـنه ف ــى
املـبــاريــات الـتــى لـم يحـضــره ــا بل يـتحــرك
بـطــائ ــرة هلـيكــوبـت ــر حلـت له م ـشـكل ــة بعــد
املسافات بني املالعب.
وكـشفت الـصحيفــة عن أن بيـكنبـاور أمضـى
فتــرة طيـران بـلغت  10سـاعــات ليـتمكـن من
حضور هذا الكم الكبير من املباريات .
وصـرح بيكنـباور أنـه قرر حـضور مـباراة عـلى
األقل فى الـدور التمهيـدى لكل منتخب من
املنتخبات ال  32املشاركة فى املونديال.

الـــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
ـ
الــــــبــــــــــــــــرتــغــــــــــــــــال × إيــــــــــــــــران
تـــــــــشـــــيـــكـــــيـــــــــــــا × غـــــــــــــانـــــــــــــا
ـــــــــريــكـــيــــــــــا
ـ ـ
ـــــــــالـــيــــــــــا × امـ
ـ
ايـــــطـ
ـ

5عــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــر
 8مـــــــــــــــــســــــــــــــــــــــاءً
 11مـــــــــــــــســــــــــــــــــــاءً

غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ًا
كــــــــــــرواتــــيــــــــــــا × الــــيــــــــــــابــــــــــــان
الــــبــــــــــــرازيـل × اســــتــــــــــــرالــــيــــــــــــا
فــــــــــــرنـــــــــســــــــــــا × كــــــــــــوريــــــــــــا .ج

5عــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــر
 8مـــــــــــــــــســــــــــــــــــــــاءً
 11مـــــــــــــــســــــــــــــــــــاءً

الــبالد ه ـ ــو ال ـ ـس ـبــب يف عـ ـ ــدم حتقــيق امل ـنــتخــب
الكـرواتي نتائج جيدة .ويشـير النقاد الى ان هذه
الـظ ــاه ــرة لـن ت ـسـتـم ــر طـ ــويال الن الع ــدي ــد مـن
الالعبـني من اصل كـرواتي يـفضلـون الـدفـاع عن
الــوان املـنتـخبــات الـتي يـعيـشــون يف بلــدانهــا ،يف
اش ــارة الـ ــى امله ــاجـمـني م ــارك فـي ــدوك ــا وم ــارك ــو
بــري ـشـيــانــو والعـبـي الــوسـط جــاي ـســون كــولـيـنــا
وجوزيب سكـوكو وحارسي املـرمى زيليكـو كاالتش
وان ـتــي ك ـ ــوف ـي ـتـ ــش ال ـ ــذيــن فـ ــضل ـ ــوا الـلع ــب مع
استراليا.
دروس

املنتخبات السمر
لـم تـ ــذهـب املـنــتخـبـ ــات االف ـ ــريقـيـ ــة
املـشاركـة يف مونـديال املـانيـا أول مرة.
بعيـداً عن اهتمـامات ومتـابعة عـشاق
املـ ـ ــونـ ـ ــدي ـ ـ ــال يف كل مـك ـ ـ ــان ملعـ ـ ــرفـ ـ ــة
البـضــاعــة الكــرويــة الـتي قــدمـت بهــا
م ـنــتخ ـبـ ـ ــات انغ ـ ــوال وس ـ ــاحـل الع ـ ــاج
وتوغو الى مالعب املانيا.
لقد قـدمت هذه املـنتخبات الـسمر يف
االيــام املــاضـيــة مـن عـمــر املــونــديــال
لــوحــات وحملــات كــرويــة تــوفــرت فـيهــا
درجــات عــاليــة وواضحــة من الــروعــة
وفنون كرة القدم.
ولـم تـثلـم اخل ـس ــارات الـتـي تع ــرضـت
لها هـذه املنتخـبات من روعـة العرض
واالداء املـثـي ــر ال ــذي ارغـم اخل ـص ــوم
لـتكـون االثــارة مفتـوحـة علـى جـميع
االبـواب حتـى اللحظـات االخيـرة من
املواجهات.
خسـارة سـاحل العـاج امـام االرجـنتني
ل ــصع ـ ــوب ـ ــة ب ـ ــالغ ـ ــة به ـ ــدف وبــنف ــس
ال ـن ـت ــيج ـ ـ ــة اخفـ ـ ــاق ـ ـ ــة انغـ ـ ــوال امـ ـ ــام
البــرتغــال وفــوز ايـط ــاليــا علــى غــانــا
بهـدفـني لالشيء لـم حتجبــا او تقلال
حـجم اجملــابه ــة التـي اظهــرتهــا هــذه
املـنـتخـبــات االف ــريقـيــة وهـي تقــاسـم
الـكبــار مـن اصحــاب التــأريخ العـتيــد
على صعيد بطوالت كأس العالم.
والـالف ــت يف االمـ ـ ـ ــر ان مـ ـنـ ـتـخـ ـبـ ـ ـ ــات
س ــاحل العــاج وانغــوال وغــانــا قــدمـت
اداءً رفــيعـ ـاً وخ ـس ــرت الـنـتـ ــائج الـتـي
تـأتـي احيـان ـاً وفق قـاعــدة تكــاد تكـون
منـطـقيــة يف ع ــالم كــرة القــدم تقــول
قدم عرضاً سيئاً وانتصر باخلبرة.
فاالداء االثـير الـى نفـوس عشـاق كرة
القـ ـ ــدم قـ ـ ــدم ــته هـ ـ ــذه امل ـن ــتخ ـبـ ـ ــات
االفـريقيـة القادمـةاول مرة الـى عالم
املــونــدي ــال لكـنهــا انـتقـصـت للخـبــرة
احلاسمة والى احلظ الى جانبها.
لكـن املهـ ــام الق ــادم ــة ملـمـثلـي الق ــارة
ال ـسـمــراء يف هــذا املــونــديــال مــؤكــداً
سـتكـون مـدججـة بــاخلبــرة امليــدانيـة
ال ـتــي ي ــتعـ ـ ــاط ـ ـ ــى بهـ ـ ــا جنـ ـ ــوم هـ ـ ــذه
املـنتـخبــات مع انــدي ــة اوربي ــة مميــزة
يـ ـح ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون فـ ـ ـ ـ ـي ــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.
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