الـع ـ ـ ـ ــدد( )12االربـع ـ ـ ـ ــاء 21ح ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــران 2006

مـلـحـق امل ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض ــي الـ ـي ـ ـ ـ ــوم ــي

NO. (12) Wed. (21) June2006

تساؤل يف منطق (صدق او ال تصدق)

هل يندمل جرح (بوينس آيرس) بعد  28عاماً؟
ماذا ختبئ القبعة املكسيكية لشياطني سكوالري؟

متابعة /ملحق املونديال
اربع ــة لق ــاءات ح ــافل ــة ب ــاملف ــاج ــآت ت ــشه ــده ــا
مالعـب املــانـيــا الـيــوم وهـي تـط ــوي ملف الــدور
االول للــمجـمـ ــوعـتـني الـثـ ــالـثـ ــة وال ـ ــرابعـ ــة اذ
سيلـتقي فـريقـا هــولنــدا واالرجنـتني بـالـسـاعـة
الـ ـسـ ــادسـ ــة مـ ـسـ ــاءً بـتـ ــوقـيــت بغـ ــداد يف مـلعـب
ف ــرانـكف ــورت ويف ال ــوقـت نفــسه ي ــواجه س ــاحل
العـاج نـظيـره الصـربي يف ملـعب ميـونخ ،وعلـى
وتـيـ ــرة املـنـ ــافـ ـسـ ــة احلـ ــادة ســتلــتقـي املـكـ ـسـيـك
بــالبـرتغـال بـالـسـاعـة احلـاديـة عـشــرة يف ملعب
غليـسيـنكـرشـن واخيــراً تالعب ايـران انغـوال يف
الوقت نفسه يف ملعب ليبزيغ.
ويف هـذا اجلـو املـشحـون يف صــراع اجملمـوعـتني
يتـســاءل املتــابعــون ملن سـتكــون اليـد الـعليـا يف
نيل الـزعـامــة وهل سنـشهـد مبـاريـات مبـستـوى
املرحلة التي قطعتها الفرق الثمانية املذكورة؟
ب ـ ــديهـي ـ ـاً ،ان مـبـ ــاراتـي هـ ــولـنـ ــدا واالرجـنـتـني،
واملكـسيك والبـرتغـال ستـكونـان يف قمـة احلدث
هـذه الليـلة ،اذ ان هـولنـدا تبحث مـنذ  28عـاماً
عــن مـ ـ ــوعـ ـ ــد م ــثل هـ ـ ــذا
اليـوم لرد الصفعة
االرج ـن ـت ـي ـنــيـ ـ ـ ـ ــة
الـتي تـلقتهـا يف
نهائي مـونديال
 1978يـوم جـرح
الـثنائـي كمبس
وب ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ــي
ك ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الهـ ـ ــول ـنـ ـ ــديـ ــني
وان ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
بـثالث ــة اه ــداف
مـق ـ ـ ــابـل ه ـ ـ ــدف
ي ـت ـيــم ج ـ ــاء عــن

طـريق نانينغـا ،ويسعى املـنتخب الهولـندي الى
رد اعـتـبـ ــاره واخلـ ــروج بـنـتــيجـ ــة متحـي احـ ــزان
مـلعـب (ب ــويـنــس آي ــرس) ال ــذي ضــيف الـلق ــاء
التاريخي آنذاك.
ومت ـتـلـك ه ـ ـ ــول ـن ـ ـ ــدا ع ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر ام ـث ـ ـ ــال روبــن
ونـيستلـروي وبرسـي لتحقيق آمـالها هـذا اليوم
بع ــد ان حقق ــوا الفــوز مــرتـني وجــاؤوا بــاملــركــز
الـ ـث ـ ـ ـ ــان ــي بـف ـ ـ ـ ــارق االه ـ ـ ـ ــداف ع ــن املـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر
(االرجـنـتـني) الــذي مــا زال اعـصــاره يف مــرمــى
ص ــربـي ــا م ــدويـ ـاً وه ــو ق ــادر عل ــى ه ــز ال ـشـب ــاك
اله ــولـن ــديـ ــة وفك الـط ــوق ال ــدف ــاعـي احملـتـمل
بقذائـف ميسي وكريـسبو وتيفيـز التي يؤمل ان
يكـ ــون مفع ــوله ــا م ــؤث ــراً يف املـب ــاراة فــضالً عـن
الـتـكـتـيـك االرجـنـتـيـنـي اجل ـ ــدي ـ ــد بــتح ـ ــريـك
خماسي الـوسط لالستحـواذ على قلب مـنطقة
الع ــمل ـي ـ ـ ــات يف اداء رائع يـ ـ ــدلـل علـ ـ ــى اصـ ـ ــرار
(الـت ــانغ ــو) الع ــزف اجلـمـيل حـت ــى يحـني حلـن
البطل يف يوم التتويج.
اما مبـاراة ساحل العاج وصـربيا فقد

شـــــــــراع

سفــري ســيـــــاحـــــة
بعد يوم واحد من خسارة منتخبنا امام البارغواي
بـهدف روميـرو يف مسـتهل اول مشـاركة يف نهـائيات
ك ـ ــأس العـ ــالـم بـ ــاملـكـ ـسـيـك عـ ــام  1986كـتـب احـ ــد
الـزمالء السعوديني مانشيتاً عريضاً :فانوس عالء
الديـن السحري انـطفأ قبل اوانه !..ثـم تهكم بلغة
دحــرج خالله ــا عبــارات ســاخــرة اوحــى بــان سـفيــر
العرب الثالث بـعد املغرب واجلزائـر وصل مكسيكو
لـ ـيـ ـتـعـل ــم اول احل ـ ـصـ ــص يف الـلـع ــب االب ــتـ ـ ـ ــدائ ــي
املونديالي!
ال ادري ان كـ ــان الـ ــزمــيل مـ ــا زال حـي ـ ـاً وهـ ــو يـ ــرى
خسارة منتخـب بالده باالربعة امام كـرواتيا وقبلها
دخل كتـاب غـينيـس عقب االهـداف الثمـانيـة التي
متـرنـت بهـا املــانيــا يف شبـاك مـحمـد الـدعـيع عـام
 ،2002فمـا هـي العبــر التي خـرج بهـا سفيـر العـرب
االخـضر بـعد اربع مـشاركـات حتـى اآلن؟ الم تـؤكد
نتـائجه انه كــان سفيـر سيـاحـة ليـس إال؟! ثـم اين
ال ـت ــصـ ـ ــريح ـ ــات ال ـ ــرن ـ ــان ـ ــة ال ـتــي مألت الـ ـصـحف
الرياضية قبل توجه السفير الى املانيا ..الم يثبت
امل ـ ــدرب ب ـ ــاك ـيــتـ ـ ــا انه مـقلــب م ـ ــر شـ ـ ــربه االحت ـ ــاد
الــسعــودي لكــرة القــدم رغـم منــاشــدة بعـض اقالم
الـعـقـالء لـه بـ ـت ـ ــس ـ ـ ــريـحـه قـ ـبـل ان يـحـل م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد
الفـضـيح ــة الث ــانيــة؟ لقــد احــال بــاكـيت ــا النـســور
اخلـض ــر (خلـيجـيـ ـاً فقـط) ال ــى حـم ــام ــات
خـائفـة ويــائسـة وفـاقـدة لـروح املغـامـرة يف
ليلة هامبورغ التعيسة!
ان املال وحـد ال يصنع املـعجزة يف بـطوالت
(الفـيفـ ــا) الكـب ــرى ..فـ ــاملك ــاف ــآت الـتـي
مـنحـت لـكل العـب سع ــودي س ــاهـم يف
تـ ـ ــأهـل بالده ال ـ ـ ــى رابع مـ ــشـ ـ ــاركـ ـ ــة يف
امل ــون ــديـ ــال بلغـت نــصف ملـي ــون ري ــال
سعودي (ما يقارب  133الف دوالر) أي ان
مجـمـ ــوع مـ ــا ت ــسلــمه  34العـب ـ ـاً (مـ ـسـ ــاهـم
فعلـي) اثن ــاء التـصـفيــات الـتمـهيــدي ــة يكــون
احلـاصل اربعــة ماليني و 522الـف دوالر ،ومبلغ
كهـذا ال تـستـطيع ان حتـلم او تفكـر به ميـزانيـات
دول مـثل غــانــا وس ــاحل العــاج وتــريـن ــداد وانغــوال
وتـوغو مجتمعـة مع انها تشـارك الول مرة يف كأس
العــالـم ..لكـن انـظــروا م ــاذا فعل العـبــوه ــا ..لقــد
اجبــروا العــالم علــى رفع الـقبعـات وحـني الـرؤوس
ملـنـتخـب ــاتهــم ..هك ــذا ش ــرف ــوا ب ــادائهـم واه ــدافهـم
سفراء الفقر ..واجلوع ..واحلرمان!
رمبــا اتفق مع زمـيلي الـسعـودي بـان فـانــوس عالء
الــدين انـطفــأ مبكـراً بـسبـب تنـاوب ثالثـة مــدربني
بـرازيليـني (فييـرا وايـدو وايفـرستـو) اعـدّ كل واحـد
منهم خلطة فنية تناقض اآلخر خالل ستة اشهر،
لكـن هل ي ـسـت ـطـيع ال ــزمـيـل ان يخـتلـف مع ق ــول
الـصحافـة السعـودية نفـسها عنـدما اشـارت( :ليس
الع ـ ــار يف ان نـ ــسق ــط ولـكــن الع ـ ــار اال ن ـ ـس ـتـ ـطــيع
الـنه ــوض ..واملـنـتخـب ال ــسع ــودي ازدادت جـ ــروحه
وكـدمــاته وتلقــى من الـصفعـات املـتتــاليـة لـدرجـة
انهكت جسده كثيراً)!
نعــم ان اجل ـ ـســم تـ ـ ــزداد صالبــته وقـ ـ ــوته ب ـت ـ ــوالــي
اجلروح ولـكن من يتـولى مهـمة سفـير العـرب البد
ان يسمـو فوق جـراحه ويفكر الف مـرة قبل خوض
اجملــازفــة ..ويـب ــدو ان الكــرة الــسعــوديــة بــرغـم مــا
حتـظ ــى به مـن دعـم مــا زالـت تعــشق الـتـمــديــد يف
احلصص االبتـدائية املـونديالـية رغم نهلهـا اثنتى
عشرة حصة حتى اآلن!

إياد الصاحلي

تكــون ح ـســاســة مـن قـبل الـطــرف االول الــذي
يـروم خـتم اجلـوالت الـثالث بنفـس الـنكهــة من
احلماسـة واالبداع لترك انطباع خالد يف ذاكرة
املـونديـال بينـما ستفـعل صربيـا كل ما بـوسعها
للـم شـتـ ــات معـنـ ــويـ ــاتهـ ــا الـتـي تـنـ ــاثـ ــرت ابـ ــان
هزميتها املذلة امام االرجنتني.
لقـاء القمـة اآلخـر سـيجمع الفـرقـة املـكسـيكيـة
(بـبرازيل اوروبـا) يف منـافسـة ثأريـة الثبـات علو
كـعب الكـرتني االمــريكيـة اجلنـوبيـة واالوروبيـة
بـاقدام اعـتادت عـلى خـوض معتـرك البـطوالت
الكبيـرة ،فاملكـسيك حققـت اربع نقاط مـن فوز
وتعادل مع ايـران وانغوال على التوالي ويحظى
جنـمه (عـم ــر ب ــراف ــو) مبك ــان ــة مـتـمـي ــزة وسـط
صفــوفه وكــان له دور كـبيــر يف اخــراج املـنتـخب
االيــرانـي من حـســاب ــات املنــافـس ــة الثـالثيــة يف
اجملـموعـة ،ويتطلع مـدربه ريكـاردو اللولـب الى
ايقــاف خـطــورة مف ــاتيـح البــرتغــال الــسحــريــة
فيغــو وديكـو وبـاولـيتـا ورونـالـدو الــذين يــراهن
علـيهــم سك ــوالري لـت ـس ــدي ــد ض ــرب ــة م ــوجع ــة
للخـصـم تعــزز خـطــواته الــواثقــة يف م ــزاحمــة
الكبـار علـى الـلقب ،اال ان علـة البـرتغـال تـكمن
يف تأخـرها ببـسط نفوذهـا التكتيكـي مما يتيح
للــمك ـســيك اسـتغـالل ذلك ب ــاحـت ــواء الـن ــزع ــة
الهجوميـة بقبعة الضغط املبكر حتى االنفاس
االخيــرة من املبـاراة الـتي من دون شـك ستكـون
قمة كروية يف كل شيء.
وتـنتظـر ايران لـقاءهـا مع انغـوال بفـارغ الصـبر
لكي تعـيد تـوازن واقعهـا الكـروي بعـد ان اصيب
بخـلل كـبـيـ ــر وتـ ــراجـع عقـب خـ ـسـ ــارتـني امـ ــام
املكــسيـك والبــرتغــال لـم يتــركــا لهــا امالً بــشم
نسـيم دور الـ  16رغم تـرسـانـة احملتـرفني الـذين
عج ــزوا عـن ت ــرجـم ــة جـمل ــة تكـتــيكـي ــة واح ــدة
تف ـضـي الـ ــى نق ـطـ ــة كـ ــالـتـي اســتحـ ــوذ علــيهـ ــا
خصمه االنغـولي امام املكـسيك وتقدم عليه يف
الئحة التـرتيب بفضل مهـارة ابرز العبيـها اكوا
ومـندوسـا ..وتبقـى التكهـنات مفـتوحـة امام أي
نـتيجة تـخضع ملنطق كـرة القدم وليـس الماني
الفرق الثمانية هذه الليلة.

كيف افسد
بلوخني
خلطة
باكيتا؟

ماركانا
العمالق شهد
انتحار
البرازيليني

اليابان حيتاج إىل معجزة
أمام الربازيل
اعتبرت الـصحف اليابـانية ان اليـابان
حتتـاج الـى معجـزة لتخـطي البـرازيل
يف مـب ــاراته ــا املقـبل ــة ي ــوم غ ــد ضـمـن
مـنــاف ـســات اجملـمــوعــة ال ـســادســة مـن
كـ ــأس الع ــالـم الـث ــامـن ــة ع ـشـ ــرة لك ــرة
القدم املقامة حاليا يف املانيا.
وكـتـبـت صحـيف ــة ط ــوكـي ــو ش ــونـي ـشـي
ال ــري ــاضـي ــة "الـي ــاب ــان ال ت ــزال حـي ــة
ورأسـهـ ـ ـ ـ ــا ل ــم يـ ـنـقـ ـ ـطـع بـعـ ـ ـ ـ ــد ،ل ـك ــن
استـمرارهـا يف البطـولة مـرتبـط بأمل
ضئيل حيث يتوجب عليها الفوز على
الـب ــرازيل ،وهـي بحــاجــة ال ــى معجــزة
من عند اهلل لتحقيق ذلك".
وحـيـت الــصحف الـيــابــانـيــة احلــارس
يـوشيـكاتـسو كـاواغوشـي الذي تـصدى
"باعجوبة" لركلة جزاء.
واجـ ـمـع ــت ال ـ ـصـحـف عـل ـ ـ ــى ان االمـل
الــوحيــد يف تخـطي

الـطاحونة الهولندية تبحث عن ثأر قدمي

الــدور االول هــو الفــوز عل ــى البــرازيل
وطـ ــالـبــت صحــيفـ ــة "نـيـكـ ــان سـبـ ــور"
املـ ـ ـ ــدرب الـ ـبـ ـ ـ ــرازيـل ــي زي ـكـ ـ ـ ــو حتـقـ ـيـق
املسـتحيل" :لكي ال تنتهـي هذه املباراة
بـالتعـادل واستجـابـة لـرغبـة اجلمهـور
اليـابانـي يتوجـب على زيكـو ان يحدث
املعجزة".
وعبر قسم كبير من مشجعي املنتخب
الـيابـاني عن واقعـيتهم بـاعتـرافهم ان
فـريـقهم ال يـزال بحـاجـة الــى اخلبـرة
ملواكبة املنتخبات الكبرى ،يف حني اكد
ق ـسـم آخ ــر عـن قـن ــاعـته بـ
"حتقــيق ال ـي ـ ــاب ـ ــان
املفاجأة".

من غزا ..
قلوب
االملانيات؟!

ميشيل حيمّل دروغبا واحلكام ضياع حلم االفيال
اكــد هنــري ميــشيل املـديـر الفـني
ملـنــتخـب س ــاحـل العـ ــاج أن االداء
اخمل ـيــب ل ـ ــدي ـ ــديه دروغــب ـ ــا جنــم
الفــريق يعـد واحـدا مـن االسبـاب
الــرئيــسيــة يف خــروج الفــريـق من
ال ـ ــدور االول ملــن ـ ــاف ــسـ ـ ــات كـ ـ ــأس
العالم.
وش ــدد هـن ــرى مـيـ ـشـيـل علـ ــى ان
دروغبــا لم يكـن يف افضل "حـالته
الــب ـ ــدنــي ـ ــة او الــنف ـ ـســيـ ـ ــة" خالل
منـافـسـات كـأس العــالم احلــاليـة

باملانيا.
واض ــاف مـي ـشـيل ان اداء دروجـب ــا
ك ـ ــان مخـيـب ـ ــا لالم ــال حـيـث لـم
يـسـتغل الفـرصــة الظهـار قــدراته
ب ـ ـ ــال ـ ـشـكـل امل ـ ـ ــرج ـ ـ ــو م ـنـه خـالل
البـطــولــة احلــاليــة علــى العكـس
مـن العـبـني كـبــار امـثــال مـي ـشـيل
بالتـيـنـي ال ــذي مــثل ف ــرن ـس ــا يف
العديد من بطوالت كأس العالم.
كمـا حـمل ميـشـيل احلكـام جـزءا
من مـسـؤوليـة خـروج الفــريق من

البطولة احلالية.
واوضـح م ـ ــي ـ ـ ـ ــش ـ ـيـل انـه شـع ـ ـ ـ ـ ـ ــر
باالحبـاط نتيجة بعض القرارات
التـي جاءت يف غيـر صالـح فريقه
م ـضــيف ــا ان امل ــون ــدي ــال احل ــالـي
يدعـو لالسف خاصة فيما يتعلق
بالقرارات التحكيمية.
وأش ـ ــار الــي انه اع ـ ــاد م ــش ـ ــاه ـ ــدة
مـباراة فـريقـه امام هـولنـدا ضمن
مـن ــاف ـس ــات اجملـم ــوع ــة الـث ــالـث ــة
ووجـد بعـض االخطـاء الـواضحـة

مضـيفا ان هنـاك انطبـاعا يـنتابه
ب ــان هـن ــاك ن ــوع ــا مـن احملـ ــابـ ــاة
لـلف ـ ــرق الـكــب ـ ــرى عل ـ ــى ح ــس ـ ــاب
الفرق الصغيرة.
يذكـر ان املدرب الفرنـسي سيترك
م ـن ــتخــب س ـ ـ ــاحـل العـ ـ ـ ــاج عقــب
انــته ـ ــاء مـب ـ ــاراته أم ـ ــام ص ـ ــربـي ـ ــا
واجلــبل االس ـ ــود ح ـيــث س ـي ـمــنح
خالل املـب ــاراة الف ــرص ــة لالعـبـني
ال ـ ــذيــن لــم ي ــش ـ ــارك ـ ــوا مــن ق ــبل
خلوض املباراة.

االسرتايل ألويزي يعد بمفاجأة يف دور الـ 16
تـ ــوقع مه ــاجـم املـنـتخـب االسـت ــرالــي لك ــرة
الـقـ ـ ـ ــدم جـ ـ ـ ــون ألـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــزي أن حتـقـق بـالده
مفاجأة كبيرة يف دور الـ 16مـن بطولة كأس
الع ــالـم  2006املق ــام ــة ح ــالـي ــا ب ــأمل ــانـي ــا إذا
جنـح ــت يف الـ ـت ـ ـ ــأهـل م ــن مـجـ ـم ـ ـ ــوعـ ـتـه ـ ـ ــا
السادسة.
وقـال مهاجم نادي أالفيـس االسباني الذي
قـاد أستـراليـا إلى نهـائيـات كأس العـالم
ب ـ ـ ــأمل ـ ـ ــان ـي ـ ـ ــا مــن خـالل
ض ـ ـ ــرب ـ ـ ــة اجل ـ ـ ــزاء
الـتـي سجـله ــا
يف مــرمــى

أوروغــواي يف الــدور الفــاصل بــالـتـصفـيــات
املـؤهلة للبطـولة "إننا فـريق قوي جدا .وإذا
تأهلنـا من مجموعتـنا فقد نحـقق مفاجأة
ما".
وأض ـ ــاف أل ـ ــوي ـ ــزي ال ـ ــذي س ـبـق له الـلعــب
بـصفــوف نــاديـي بــورت ـسـمــاوث وكــوفـنـتــري
س ـي ـتــي االجنل ـي ـ ــزيــني " مــن أجل أن ن ــصل
لــدور الـ 16نحـن بحــاجــة إلــى الـتعــادل مع
ك ــرواتيــا علــى االقل .أمــا إذا فــزن ــا فالشك
أننـا سنتـأهل .ولكـن قد تـكفينـا أربع نـقاط
فقـط ..ظن اجلـميـع أننــا سـنخـســر جمـيع
مبارياتنا ولكننا لسنا فريقا ضعيفا".

هوار ربط مصريه ببقائه..

عقد محد عىل طاولة اجتامع حاسم لالنصار
زلزال شرقي
يضرب
االخضر باربع
درجات

بغداد /حيدر مدلول
علـم (ملحق املــونــديــال) ان اجـتمــاع ـاً ح ــاسم ـاً
سـتعقــده ادارة نــادي االنـصــار اللـبن ــاني مـطلع
االسبوع املقبـل بصدد مناقشـة العقد اجلديد
الذي عـرضه املـدرب عدنـان حمـد عن طـريق
وكـيل اعماله القـرار التعاقـد معه يف املوسم
املقبل سيمـا وان حمد قد ارجـأ املفاوضات
مع نوادٍ قطرية واردنيـة وبحرينية بهدف

التفرغ للـتفاوض مع االنصـار والوصـول الى نـتيجة
وهو الذي يفضل البقاء يف لبنان من اجل عائلته.
مــن جه ـ ــة اخ ـ ــرى رب ــط الالعــب ال ـ ــدولــي ه ـ ــوار مال
مـحمــد مــصيــره مع االنـصــار يف حــالــة بقــاء املــدرب
عـدنــان حمـد ..وقـال الالعـب يف تصـريح للـصحـافـة
اللبنـانيـة :ان بقـاء حمـد يـرجح افـضليـة استمـراري
مـع االنصــار وذلك لقـدرة هـذا املــدرب علـى تــوظيف
امك ــانيــات الالعـبني يف املــراك ــز املن ــاسب ــة وسبـق لنــا
خوض اكثر من جتربة ناجحة معه.

