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الـــتـجـــنـــيـــــــس ..ظـــــــــاهـــــــــرة كـــــــــأس الـعـــــــــالـــم

الـربازيل قــدمـت الـنجــوم لـتــونــس وأسـبــانـيــا والـيــابــان
التجنـيس أصبح مـوضة كـرة القدم يف
العصـر احلالـي وظهر بصـورة جلية يف
مـونـديـال أملـانيـا  2006حـيث لعب عـدد
كبيـر مـن الالعبـني مع منـتخبـات غيـر
مـنـتخـب ــات بل ــدهـم األصلـي وش ــارك ــوا
بالفعل يف املباريات.
وتع ـ ـ ــامل االحتـ ـ ــاد الـ ـ ــدول ــي مع هـ ـ ــذه
الظـاهــرة يف الفتـرة األخيــرة بطـريقـة
تـضمن لـلدولـة األصليـة لالعب حقـها
يف العبيها وبـخاصة بالـنسبة لالعبني
الـ ـ ـ ـ ــذيـ ــن يـ ــن ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــأون يف دول أخـ ـ ـ ـ ــرى
ويحــملـ ــون بـ ــالـتـ ــالـي جـنـ ـسـيــتهـ ــا ثـم
يـلعبــون مع منـتخبــاتهـم للنـاشـئني أو
الــشبــاب ولكـن بعــد ذلك ال يحـصلـون
علــى فــرص اللعـب مع املـنتـخب األول
نظـرا لـوجـود عـدد كـبيــر من الالعـبني
املتـاحني للفـريق األول وبالـتالي كـانوا
سـ ـ ــابق ـ ــا يـفق ـ ــدون ف ـ ــرص الـلع ــب مع
م ـن ــتخ ــب بلـ ـ ــده ــم األصلــي عــنـ ـ ــدمـ ـ ــا
يتجاوزون سن الناشئني.
وجـ ــاء قـ ــرار االحتـ ــاد الـ ــدولـي مـنـ ــذ 3
سنــوات منـصفــا عنـدمـا تقـرر الـسمـاح
لـالعـ ـب ــني ال ـ ـ ـ ــذي ــن يـ ـتـج ـ ـ ـ ــاوزون س ــن
الناشئـني ويكونون قـد لعبوا ملـنتخبات
أخرى غيـر بلدهم األصلـي أن يختاروا
بعــد ذلك إمــا اللـعب لـلمـنتـخب األول
لـنفـس املـنتـخب الــذي لـعب ــوا له علــى
مــست ــوى الن ــاشئـني أو اللـعب لـبل ــدهم
األصـل ــي وهـ ـ ـ ــو الـقـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـ ــذي أتـ ـ ـ ــاح
الفـ ــرصـ ــة لعـ ــدد كـبـيـ ــر مــن الالعـبـني
األفــارقــة بــصفــة خــاصــة ب ــاللعـب مع
م ـن ــتخــب ـ ـ ــات بالده ــم بع ـ ـ ــد أن لعــبـ ـ ــوا
مل ـنــتخــب ـ ــات أوروبــيـ ـ ــة عل ـ ــى م ـ ـســت ـ ــوى
الناشئني.
الالعبون الذين يـلعبون ملنتخبات غير
بلــدهـم األصلـي وضــاعـت عل ــى بعـض
الالعـبـني األف ــارق ــة ف ــرص الـلعـب مع
مـنتـخب ــات أجنـبيــة بعــد أن فـضلــوهــا
علــى مـنـتخـبــاتهـم األصلـيــة ومـن بـني

هؤالء جنم كوت ديفوار الصاعد ساملون
ك ــالـ ــو شقـيق ب ــون ــافـنـت ــور ك ــال ــو العـب
منتخـب كوت ديـفوار احلـالي حيـث كان
الالعــب ي ـن ـت ــظـ ـ ــر م ـنـحه اجل ـن ـ ـســيـ ـ ــة
الـهولنديـة للعب ملنتخب هـولندا ولكنه
لم يحصل عليها ليفقد اللعب ملنتخب
بلده األصلي وأيضا هولندا.
ونـفس احلـال فـريـدي إدو الغـاني الـذي
لعـب ملنـتخب أمــريكـا للـشبـاب يف كـأس
العــالـم للــشبــاب  2005وطـلب رات ــوميــر
دجوكدفيتش املدير الفني ملنتخب غانا
ضـمه لكــأس العــالـم ولكـنه رفـض علــى
أمل االنـضـمــام ملـنـتخـب أم ــريك ــا ولكـن
املديـر الفني للفـريق بروس أريـنا رفض
ض ــمه ل ـيـفقـ ـ ــد أي ــضـ ـ ــا فـ ـ ــرص الـلعــب
ألمريكا وغانا معا.
مصري يف السويد
وإذا كانت مـصر قد فقـدت فرص اللعب
يف كـأس العـالم فــإن رامي شعبـان الـذي
رفض مـن قبل االنضمـام ملنتخـب مصر
انـضـم ملـنـتخـب ال ـس ــوي ــد بع ــد أن لعـب
خـارج مـصــر منـذ بــدء احتــرافه ويـلعب
اآلن يف نـادي فريـد ريكـستـار النـرويجي
بعـد أن سبـق له اللعب يف نـادي ارسنـال
اإلجنلــي ـ ــزي وش ـ ــاءت ظ ـ ــروف إص ـ ــاب ـ ــة
احلـارس األسـاسـي للسـويـد ايسـاكسـون
أن يـلعـب رامـي شعـب ــان املـب ــاراة األول ــى
للسويد أمام ترينداد وتوباجو.
فرنسا األكثر خطفاً للنجوم
ويعـتبــر منـتخب فـرنـســا األكثـر خـطفـا
لالعبـني من جنـسيـات أخـرى وبخـاصـة
أفــريـقيــا حـيث يــأتي جنـم الفــريـق زين
الــدين زيــدان األشهــر واألكثــر حتقـيقـا
لالجنازات وهـو جزائـري األصل من أب
وأم جـ ــزائـ ــريـني وك ـ ــان له دور كـبـيـ ــر يف
الفوز مبونديال  98وكأس أوروبا .2000
وهنـاك أيضـا بـاتـريـك فييـرا الـسنغـالي
األصل والــذي يعـتبــر أحــد أبــرز العـبي

االرتكــاز يف خـط الــوسـط وقــاد فــرنـســا
للفوز بكأس األمم األوروبية .2000
ونفـس احلــال كلــود مــاكـليـلي وه ــو من
الـكـ ـ ــونغـ ـ ــو الـ ـ ــدميقـ ـ ــراطــيـ ـ ــة وولـ ـ ــد يف
كـيـنـ ـشـ ــاسـ ــا ولـكــنه لـم يـلعـب ألي نـ ــاد
هناك.
وه ــن ـ ـ ــاك أيـ ــض ـ ـ ــا ج ـ ـ ــان ب ـ ـ ــومـ ـ ــس ـ ـ ــوجن
الك ــامـي ــرونـي األصـل وويلـي ــام ج ــاالس
امل ــدافع الــشهـي ــر والكــامـيــرونـي األصل
أيضا.
أم ــا فـيك ــاش ديه ــوراس ــو فه ــو مـن أصل
مـوريـشيـوس وشـارك كثيـرا مع مـنتخب
فــرنـســا وكــان أحــد البــدالء الــذيـن دفع
بهم رميـون دومنيـك يف منتخـب فرنـسا
خالل مباراته األولى أمام سويسرا.
ويعـتمـد منـتخب أملـانيـا علـى  3العـبني
لــي ـ ــس ـ ـ ــوا أمل ـ ـ ــان األصـل وعـل ـ ـ ــى رأسـهــم
اله ــداف والقـن ــاص مـيـ ــروسالف كل ــوزه
ال ـ ـ ــذي سـجـل ه ـ ـ ــدفــني يف أول مــب ـ ـ ــاراة
ألملــانيـا أمـام كــوستـاريكـا وهــو من أصل
ب ــولـنـ ــدي ولكــنه ن ــزح إل ــى أمل ــانـي ــا مـن
صغ ــره وكـ ــان عل ــى اخلـي ــار بـني الـلعـب
ألملـانيـا أو بـولنـدا بلـده األصـلي واختـار
أملانيا.
ونفـ ــس احل ـ ــال ب ـ ــودول ـ ـسـك ــي مه ـ ــاجــم
الفـ ــريق الـث ــانـي ..أي أن أمل ــانـيـ ــا لعـبـت
املونديال برأسي حربة بولنديني.
والالعـب الث ــالث ه ــو جيــرالــد اســامــوا
الـغ ـ ـ ــانــي األصـل وال ـ ـ ــذي لـعــب أيـ ــض ـ ـ ــا
ملنتخب أملانيا منذ نشأته.
وبج ــانـب رامـي شعـب ــان يـضـم مـنـتخـب
السويد العبا آخر من أصل أفريقي هو
هنــريك الرســون أحــد أفـضل الالعـبني
يف تـ ـ ــاريخ الـ ــس ـ ــوي ـ ــد وه ـ ــو مــن ال ـ ــرأس
األخضر.
 3أجانب يف املكسيك
واســتعـ ــانـت املـكـ ـسـيـك بــثالثـ ــة العـبـني
أجــانب يف املـونـديـال أبـرزهـم البــرازيلي

األصل زيـنيـو الــذي سجل أحـد أهـداف
املــك ـ ـ ـسـ ـيــك يف مـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــى إيـ ـ ـ ــران ومـعـه
األرجنتـيني جيلـرمو فـرانكو الـذي قدم
أيضا مستوى رائعا.
البرازيل هي األصل
وتعـتـبـ ــر الـب ـ ــرازيل أحـ ــد أكـثـ ــر الـ ــدول
تقـ ــدمي ـ ــا للــنجـ ــوم ملـنــتخـبـ ــات أخـ ــرى
وأكـثــرهـم شهــرة يف املــونــديــال احلــالـي
سـيـلفـ ــا دوس سـ ــانـتـ ــوس جنـم تـ ــون ــس
الـشـهيــر والــذي حـصل علــى اجلنــسيــة
قــبل ان ــطالق ك ـ ــأس األمم األف ـ ــريقـي ـ ــة
 2004مـب ــاش ــرة وش ــارك مـع الفـ ــريق يف
احلـصــول علــى البـطـولــة بعـد أن خـرج
هدافا لها.
ثم ســاهـم يف صعــود تــونـس لـنه ــائيــات
كـ ــأس الع ــالـم وك ــان هـ ــداف الفـ ــريق يف
الـتــصفـيــات ثـم ك ــان الهــداف أيـضــا يف
ك ــأس األمم األف ــريقـي ــة األخـي ــرة الـتـي
خـ ــرج فــيهـ ــا مـنــتخـب تـ ــون ــس مـن دور
الثمانية.
وجـ ــاء غـيـ ــاب سـ ــانـتـ ــوس عـن مـنــتخـب
تـونـس يف لقـاء الـسعـوديـة مـؤثـرا علـى
القوة الهجومية لتونس.
وهـن ــاك أي ـض ــا م ــارك ــوس سـيـن ــا العـب
الـوسـط البــرازيلي األصل الـذي حـصل
علــى اجلنـسيـة يف يــوليـو  2005وشـارك
مع مـنتخـب أسبـانيـا يف أولـى مبـاريـاته
أمام أوكرانيا.
وبجـانب هـؤالء كـان هنــاك أيضـا العب
عـربـي متـميـز هـو خـالـد بـوحلـروز أحـد
أب ــرز مـ ــدافعـي مـنـتخـب ه ــولـن ــدا وه ــو
مغــربـي األصل ولعـب يف نهــايــة مـبــاراة
هولندا أمام صربيا وساهم يف احتفاظ
الفريق بالفوز /1صفر.
وحتــى اليـابـان الـتي دخـلت مجـال كـرة
القــدم متـأخــرة استعـانـت ببــرازيلي هـو
إلـ ــيك ــس سـ ــانـتـ ــوس أحـ ــد أبـ ــرز العـبـي
الوسط.

عيون يف

تــــذكـــــرة نهــــائـي املــــونــــديـــــال بعـــشــــرة اآلف يــــورو
هل يستمر

سحر الكوريني؟!
عنـدما حققت كـوريا اجلنـوبية
املـ ــركـ ــز ال ـ ــرابع يف مـ ــونـ ــديـ ــال
املـف ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ــآت يف  2002ش ـكــك
الكـثيـرون بهـذا االجنـاز وعـدوه
غيـر مسـتحق لكثـرة مجامالت
احلكـام لهم وخـاصـة يف مبـاراة
كــوريــا وايـطــالـيــا الـتـي انـتهـت
بعد الوقت االضايف بفوز كوريا
وبـعد مـرور أربع سـنوات تـأهلت
ك ــوري ــا اجلـن ــوبـي ــة مـن ج ــدي ــد
ملونديال املانيا  2006ووقعت يف
مجـم ـ ــوع ـ ــة ت ـ ــوغ ـ ــو وف ـ ــرنـ ـس ـ ــا
وسـويـسـرا وتــوقع الكـثيـرون ان
تواجه صعوبة يف التأهل للدور
الثاني.
ول ـكـ ـنـهـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــأت اجلـ ـمـ ـيـع
واستطـاعت ان تفوز علـى توغو
وتـقـ ـ ـطـع ج ـ ـ ـ ــزءاً جـ ـي ـ ـ ـ ــداً م ــن
الـط ــريق للــوصــول إلــى الــدور
الـث ــانـي .وح ــان م ــوع ــد مـب ــاراة
فـ ـ ــرن ـ ـسـ ـ ــا ال ـتــي خـ ـ ــرجــت مــن
مبـاراتهـا االولــى بتعـادلهـا يـتم
مع سـويـسـرا وكــانت علـى اهبـة
االنـق ـ ـضـ ـ ـ ــاض عـلـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا
اجلنوبية.
لكن سـحر الـكوريـني كان جـيداً
واستطاعوا ان يعادلوا منتخب
الـديـوك الفـرنـسـيني وخـطفـوا
نـقطــة ثمـينــة منهـم واصبحـوا
عل ـ ــى بعـ ــد خ ـطـ ــوة مـن الـ ــدور
الـث ــانـي ال ــذي اذا ت ــأهل ــوا الـيه
س ـيـ ـ ــدفع ع ــنهــم ال ـ ـشـكـ ـ ــوك او
اجملــامالت كمــا اتهمـوا يف املـرة
السـابقـة ..ان تطـور كـرة القـدم
يف آسيـا ظـاهــر للعيـان وبـشكل
ج ـي ـ ــد م ــن خالل امل ـن ــتخ ـب ـ ــات
امل ـش ــارك ــة الـتـي لـم تع ــد رقـم ــا
تكميلـياً وامنـا منتخبـات تلعب
بـشكل جـميل وتنـافس وتخـسر
يف بـعـ ــض االح ـي ـ ـ ــان بـ ـ ـش ـ ـ ــرف
وكـأنهـا تقـول ان الـنظــرة يجب
ان تتغـير عـن كرة آسـيا وكـذلك
املـقاعد اخملـصصة لهـا وخاصة
بعـد انـضمــام استــراليــا للقـارة
الصفراء.

اكرام زين العابدين

بلوخني اوكرانيا افسد اخللطة الربازيلية  ..وسكوالري اجهش بالبكاء بعد اجتياز ايران
موفد املدى -برلني /يوسف فعل
حـقق املـنــتخـب االسـب ــانـي ف ــوزا مـت ــأخـ ــرا عل ــى
املـنــتخـب الـتـ ــونـ ـسـي الـ ــشقــيق يف املـبـ ــاراة الـتـي
جمعـت بيـنهمـا اول امـس يف مــدينــة شتــوتغـارت
وبثالثـة اهـداف مقـابل هـدف واحـد بعـد ان كـان
املـنـتخـب الـت ــون ـسـي مـتق ــدم ــا حـت ــى ال ــدقـيق ــة
الـواحـدة والــسبـعني بهــدف لالعـب املنـاري اال ان
جلوء نـسور قـرطاج الـى الدفـاع بشكل غـير مـبرر
يف ال ـشــوط الـثــانـي اعـطــى امل ـســاح ــات الكـبـيــرة
لالعـبي املـاتــادور االسبــاني لالنـدفـاع الـى االمـام
وتــشكيـل خطـورة مـسـتمـرة علـى مـرمـى احلـارس
علـي بـ ــومـنـيـجل كـم ـ ــا لعـبـت الـتـب ـ ــديالت الـتـي
اجراها املدرب االسبانـي اراغونيس دورا مؤثرا يف
سحب الـبسـاط من حتـت اقدام الـتوانـسة الـذين
وجـ ــدواانف ــسهـم حتــت ضغــط ش ــديـ ــد ويف وضع
اليحسـدون عـليه ولم يـستـطيعـوا التخلـص منه
اال وتهتــز شبـاكهـم بثالث كـرات ســاهم يف دخـول
الهـ ــدف الـثـ ــانـي اخلـ ــروج اخلـ ــاطـ ــىء لـلحـ ــارس
بومنيجل الذي فسح اجملال للمهاجم توريس يف
ايـداع الكـرة بـذكـاء داخل املـرمـى وتـسـبب الهـدف
يف انهيار معنويـات العبي نسور قرطاج استقبلو
ا بعـد هــا الهــد ف الثــا لث وقـا ل لــوميـر مـد رب
املنتـخب التو نـسي يف حديـث للتلفزيـون االملاني
ال ــرسمـي بع ــد املبــاراة ان ف ــريقه كــان ق ــريبـ ـ ًا من
الفــوز يف املبــاراة حيـث كنـا منـسك بـزمـام االمـور
حتـى الدقـائق العشـرين االخيـرة منها ولـكن قلة
الـتـ ــركـيـ ــز وعـ ــدم ت ـطـبـيـق الالعـبــني للـ ــواجـبـ ــات
الـدفاعيـة وااللتزام بهـا وخبرة الالعـبني االسبان
يف الـبطوالت الكـبيرة غيـرت مسار املـباراة وذهبت
بنـقاطهـا الى الفـريق االسبـاني الـذي لم يـصدق
ب ـ ــانه سـجل هـ ــدف الــتعـ ــادل يف مـ ــرمـ ــانـ ــا وقــبل
ت ــسجــيل اله ــدف االول ك ــان العـب ــون ــا ي ــشع ــرون
بـ ـ ــانهــم قـ ـ ــادرون علـ ـ ــى حتقــيق ن ـتــيج ـ ــة ج ـي ـ ــدة
والـوقـوف بــوجه االسبــان حتــى النهـايــة وعنـدمـا
ج ــاء ه ــدف الـتعـ ــادل انهـ ــار الكـثـي ــر مـن الـبـن ــاء
النفسي لالعبني التوانـسة والهدف الثاني قضى
على امـالنا بـالتأهل رغـم من انه مازال مـوجودا
بالفوز عـلى املنتخب االوكراني يـضعنا مع الكبار
ومــن ج ـ ــانــبه اش ـ ــار م ـ ــدرب م ـنــتخــب اس ـب ـ ــان ـي ـ ــا
اراغ ـ ــون ـي ـ ــس انه كـ ـ ــان واثق ـ ــا مــن الف ـ ــوز وع ـ ــودة
الالعـبـني الــى املـبــاراة مـن جــدي ــد بعــد تــأخــرنــا
بهـ ــدف جـ ــاء مـن خ ـطـ ــأ مـ ـشـتـ ــرك بـني الـ ــدفـ ــاع
وحـارس املـرمـى والـتبــديالت الـتي اجــريتهـا كـان
من اجل ادخـال الـسـرعــة للفــريق وزيــادة املقـدرة
الهجــومـيــة لـنــا خـصــوصــا انـنــا كـنــا مـتــأخــريـن
وبحـاجة الـى اشراك مهـاجم ميتلك خبـرة كبيرة
ولـديه حس تهـديفي عال وبـاستطـاعته استـثمار
انصاف الفرص وجنحنا يف مسعانا وانتقلنا الى
الــدور الثــاني بـغض الـنظــر عن نـتيجــة مبــاراتنـا
مع الــسعــوديــة حتــذيــر بــاكـيت ــا! يف املبــاراة الـتي
سبقتهـا تلقـى املنتخـب السعـودي خسـارة قاسـية
امــام مـنتـخب اوك ــرانيــا وبــاربعــة اهــداف مقــابل
الشـيء ك ــانـت كفـيل ــة ب ــانه ــاء ام ــال وطـم ــوح ــات
السعـوديني يف التـأهل اى الدور الـثاني وقـد حذر

بــاكيتـا مـدرب الـسعـوديـة العـبيه قـبل املبـاراة من
الغـ ــرور ونـ ـسـيـ ــان مـ ــاقـ ــدمـ ــوه مــن اداء رائع امـ ــام
التـوانسة وان لكل مـباراة ظروفهـا ولكن الالعبني
واالداري ــني املـ ـ ـ ــرافـق ــني لـلـ ـمـ ـنـ ـتـخ ــب متـ ـ ـ ــادوا يف
تصـريحـاتهم وامـنيـاتهم قـبل املبـاراة وصـور لهم
وبـاكيتـا الفريق االوكـراني بـانه لقمـة سائغـة لهم
واثن ــاء املبــاراة حــدث مــالـم يتــوقعه الـسعــوديــون
الــذيـن صحــوا مـن غف ــوتهـم وشــاهــدوا شـب ــاكهـم
تهـتز يف الدقيقـة الرابعة وانهم امـام خصم عنيد
وميتــاز بــالـســرعــة والقــوة والـضغـط علــى حــامل
الكـرة والتسديد القوي مـن خارج منطقة اجلزاء
كمـا ان الـسعـوديـني لم يقـدمـوا املـستـوى املعـروف

عنهم وظهـروا مشتتـني وعانت خطـوطهم الثالثة
مـن الوهن والضعف وتـأثروا كثيـرا بغياب االعبني
نواف التمياط ومحمد الشلهوب الذي عاد
الـ ــى ال ــسعـ ــوديـ ــة نـتــيجـ ــة وفـ ــاة والـ ــدته فـتـ ــوالـت
االهـداف االربعة واضاع مهـاجمو اوكرانيـا العديد
مــن الف ـ ــرص وق ـ ــال م ـ ــدرب امل ـنــتخــب االوك ـ ــرانــي
بلوخني يف تصريح للصحافة االملانية ان املنتخب
اراد تع ــويــض اخف ــاقـته ام ــام امل ــات ــدور االسـب ــانـي
وبـادرنـا بـالهجـوم منـذ الـدقـائق االولـى يف املبـاراة
وجنحنـا بشكل كبير يف ذلك وسجلنـا هدفا مبكرا
سـاهم يف اندفاع العبينـا وارتفعت روحهم املعنوية
واح ـ ـ ــداث ن ـ ـ ــوع م ــن االرتـ ـب ـ ـ ــاك ل ـ ـ ــدى الـالعـ ـب ــني

ال ــسع ــوديـني ال ــذيـن تف ــاج ــأوا ب ــاله ــدف كـم ــا ان
املهـاجم اخلطـير انـدريه شفـيشنـكو قـدم مسـتوى
اع ــاد ال ــى االذه ــان امل ـسـت ــوى املع ــروف عـنه وق ــاد
الفريق بباراعة للفوز وسيكون ورقتنا الرابحة يف
املـباريـات القادمـة وما اسعـدني اكـثر ان مـنتخبـنا
اعــاد ت ــوازنه مـن جــدي ــد واوضح كــابـنت املـنـتخـب
االوكـ ــرانـي انـ ــدريه شـيــبفـيـ ـشـنـكـ ــو ان الالعـبـني
تنـاسوا االخـفاقـة السـابقـة امام االسـبان وفـنا يف
مبـاراة تـسيـدنـاهـا منـذ الـدقـائق االولـى واسعـدنـا
اكثــر ان االسبـان فـازوا علــى منـتخب تـونـس ممـا
يعـني اننـا اصبحـنا قـريبني جـدا من الـتأهـل الى
الـدور الثـاني واليـهمنـي كم سجـلت من االهـداف
بـل ان املهــم هـ ـ ــو ال ـت ـ ـ ــأهل الـ ـ ــى الـ ـ ــدور ال ـثـ ـ ــانــي
ومـسـاعـدة زمـالئي يف حتقـيق الفــوز يف املبـاريـات
القـ ــادمـ ــة وتـغلـب املـنــتخـب الـ ـسـ ــويـ ـسـ ــري علـ ــى
مـنتخب تـوغو بهـدفني دون مقـابل وضعـته قريـبا
من ال ــدور الث ــاني واخ ــرجت اخلـســارة تــوغ ــو من
الدور االول وقدم املنتخـب السويسري اداءا كبيرا
يف املـبــاراة وت ــألق يف صف ــوفه العـبه فــراي الــذي
حـصل علـى لقـب افضل العـب يف املبـاراة بحـسب
رأي النقاد.
الشرطة االملانية تتأهب!
تقـ ــام الـي ـ ــوم اربع مـبـ ــاريـ ــات ضـمـن مـنـ ــافـ ـسـ ــات
اجملـم ــوعـتـني الـث ــالـث ــة والـ ــرابع ــة حـيــث يلــتقـي
املنـتخب االيراني الـذي خرج مبـكرا من البـطولة
مع املـنتخب االنغـولي يف مـدينـة اليبـزج االملانـية
ضـمـن مـنــاف ـســات الــدور االخـيــر مـن اجملـمــوعــة
الرابعـة ويسعـى املنتخب االيـراني الى احـراز فوز
يف املـبــاراة لـيـثـبـت انه لـم يكـن ضـيف شــرف وقــد
استعـدت الشرطة االملـانية لهذه املـباراة كثيرا ويف
امل ـب ـ ــاراة ال ـتــي س ــتج ـ ــري يف ال ـ ــوق ــت ذاته يـلعــب
املـنـتخـب الـبـ ــرتغ ــالـي مع ن ـظـيـ ــره املك ـســيكـي يف
مــدينـة جلــسنكـريخ االملــانيـة واالمـور محـسـومـة
بـالنسـبة للمـنتخب البـرتغالي الـذي تأهل مـبكرا
الـى الدور الـثاني بعـد ان جمع ست نقـاط بفوزه
علـى منتخـبي انغوال وايـران وحزر النجـم العاملي
لــويـس فـيغــو زمالءه مـن الغــرور وعــدم الـتع ــالي
الن املبـاريـات املـقبلـة سـتكـون اشـد قـوة وشـراسـة
كمـا انهـا مبـاريـات حـاسمـة ومع مـنتخبـات كبيـرة
متـتلـك نفــس الــشعــور واالصــرار بــالـتق ــدم نحــو
االدوار الــنه ـ ــائ ـي ـ ــة يف ال ـب ـط ـ ــول ـ ــة واي ـ ــد امل ـ ــدرب
البـرازيـلي سكـوالري مـدرب البـرتغـال مـاصـرح به
الع ــبه ح ـيــث اكـ ـ ــد ان ال ـنـ ـص ـ ـ ــر احلق ــيقــي هـ ـ ــو
االسـتـمــرار ب ــالفــوز وم ــواصل ــة تق ــدمي العــروض
اجليــدة حتــى النهـايــة واستغـرب مـااشــارت اليه
بعـض الـصحـف انه بكــى عنــدمــا تــأهـل منـتخـبه
الـى الــدور الثــاني وقـال انـني كـنت فـرح ـ ًا واشعـر
بـسعادة غـامرة ولـكني لم ابك وسـنقابل املـكسيك
كمـا لـو انهـا مبــاراة مصيـريـة امـا كـابنت املـنتخب
املكــسيـكي مــاركيـز فـاشـار الـى ان اجلـميع يـرشح
البــرتغــال للفــوز عل ــى منـتخـبن ــا وهم بــذلـك لم
يقـدروا مـاميـتلكه مـنتخـبنــا من العـبني مهــارين
ومدرب محنك يعـرف املكسـيكي ماذا يـريد يف كل
مـب ــاراة والـتـي ات ــوقع ملـب ــاراة الـي ــوم انه ــا سـتك ــون

مـثـيـ ــرة وسـيـ ــرى الـب ـ ــرتغـ ــالـيـ ــون مـ ــالـم يـ ــروه يف
مبــارايــاتـهم الـســابقــة وسـيعــروفــون بــان فــريـقنــا
يخـتـلف متـ ــامـ ــا عـن املـنــتخـبـ ــات الـتـي ت ـضــمهـ ــا
مجموعتنا .
ويلـتقـي م ـس ــاء يف املـب ــاراة االول ــى وضـمـن اط ــار
منـافـســات اجملمـوعــة الثــالثـة يف مــدينــة ميــونخ
منـتخبـا سـاحل العـاج وصـربيـا مـونتـينغـرو وهي
مبـاراة ترضية اخلواطـر وحتصيل حاصل خلروج
كالهمـا من البطـولة بعـد تلقيهمـا خسـارتني من
امل ـن ــتخ ـبــني االرج ـن ـت ــني والهـ ـ ــول ـنـ ـ ــدي اللـ ـ ــذيــن
سـيلتقيـان يف نفس الـوقت يف مـدينـة فرانـكفورت
االملـانيـة وتـنتظـر اجلمـاهيـر الـكبيـرة للمـونـديـال
اللـقاء عـلى احـر من اجلمـر النه سيـكون صـراعا
بني الكرة االوربيـة واالمريكية اجلنـوبية السيما
وان الـنق ــاد واملـت ــابعـني ب ــدأوا ب ــاعـط ــاء املـنـتخـب
االرج ـن ـت ـي ـنــي اعل ـ ــى درج ـ ــات الــتق ـي ـيــم لـلف ـ ــوز
بــالبـطــولــة بعــد العــروض البــاهــرة الـتي قــدمهــا
العبـو التـانغـو وقـال املـدرب االرجنـتيـني خـوسيه
ب ـيـك ـ ــرم ـ ــان ان ـنـ ـ ــا نع ـ ــرف ج ـي ـ ــدا طـ ـ ــريقـ ـ ــة لعــب
الهولنديني ووضعنا احللـول املناسبة لها واملباراة
ستـكون مفتـوحة الن املـنتخبني تـأهال مبكـرا الى
الدور الـثاني حـيث بدأنـا بالتفـكير مبـاذا سنعمل
يف الـدور القادم والكثيـرون رشحونا للـوصول الى
االدوار النهائـية والعبونا ادركـوا با مهمتهم تزداد
صعـوبـة كلمـا تقـدمـوا يف الـبطـولـة وقـال املهـاجم
ك ــارل ــوس تــيفـي ــز انـنـي يف قـم ــة ال ــسع ــادة حـيـث
سـأشـارك اسـاسيـا يف املبـاراة والعب بجـوار االعب
خــولـيــو كــروز وانـنــا سـن ـشـكل ثـنــائـيــا مـتفــاهـمــا
وخطيرا ومن جانبه اوضح املـدرب الهولندي فان
ب ــاسنت انـه مثـلمــا رشح الـبعــض االرجنـتني الــى
املــضي قــدمــا يف البـطــولــة فقــد رشـحنــا الـبعـض
االخـر الى االدوار نفـسها ونحن لـدينا نقـاط قوة
عديدة وال نخاف او ترهبنا أي قوة ولكننا نحترم
املـ ـنـ ـتـخـ ـب ـ ـ ــات الـ ـت ــي نـق ـ ـ ــابـلـه ـ ـ ــا ون ـ ـضـع جـ ـمـ ـيـع
االحتماالت امامنا.
تذكرة سوداء
وصلت تـذكرة املبـاراة النهائـية يف السـوق السوداء
الى عشرة االف يورو وهي بذلك تكون اعلى سعر
وصـلت الـيه تـذاكــر املبـاراة الـنهــائيــة منـذ بـدايـة
بـطوالت كـأسس العـالم وتـتابع الـشرطـة االملانـية
بدقة حركة بيع التذاكر يف السوق السوداء للحد
مــنهـ ــا وايقـ ــافهـ ــا الن ذلك ي ــؤثـ ــر علـ ــى االخالل
بنظـام البطـولة الـذي يسعـى االملان الـى ان يكون
دقيقا.
حديث اذاعي
اجرت محـطة اذاعـة مونـت كارلـو لقاء اذاعـيا مع
ال ـصـحفــي العـ ــراقـي يـ ــوسف فـعل احـ ــد اع ـضـ ــاء
ال ــوفـ ــد االعالمــي الع ــراقـي مل ــدة نــصف س ــاع ــة
وحت ــدث فـيه ــا فـعل ح ــول راق ـصـي ال ـس ــامـب ــا يف
الـبـطــول ــة وخفــايــاهـم واســرارهـم بعــد ان ن ـشــر
الزميل املذكـور موضوعا بنفس العنوان يف مجلة
الرسالة الدولية الفرنسية.

