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واشتعلت احلرب ضد االرجنتني

االملان :يد القدر ستكون معنا هذه املرة!
متابعة /ملحق املونديال
بــدأت احلــرب ت ـشـتعل بـني أملــانـيــا واألرجـنـتـني قـبل لق ــائهـمــا
احلــاسم واملـرتـقب بعـد غــد اجلمعـة يف دور الـثمــانيـة ..وبـدأت
الـصحف األملــانيـة تـسـتعيـد الـذكـريـات الـسعيـدة يف مـونـديـال
ايـطاليا  1990والذي فازت به أملانيا للمرة الثالثة يف تاريخها.
والطريف ان احـدى الصحف األملانية الشهيرة نشرت صورتني
كـبـي ــرتـني للـنجـم الع ــاملـي م ــارادون ــا وه ــو يــبكـي بع ــد ه ــزمي ــة
مـنتخـب االرجنـتني أمـام أملـانيـا ..وكتـبت حتـت عنـوان عــريض
"يد القدر ستكـون معنا هذه املرة أيضـا" ان دييجو مارادونا لن
يـنـسـي أبــدا يــوم  8متــوز  1990عـنــدمــا ذاق هــو وزمالؤه جنــوم
املـنـتخـب األرجـنـتـيـنـي آنــذاك م ــرارة الهــزميــة أمــام أملــانـيــا يف
نه ــائـي ك ــأس الع ــالـم .ق ــالـت الــصحـيف ــة أيـض ــا ان ي ــد الق ــدر
وتقصد عندما سجل مارادونا هدفا بيده يف مرمى اجنلترا يف

دور الثمـانيـة يف مـونـديـال  1986بـاملكـسيك لـن تتكـرر ابـدا يف
مباراة اجلمعة بالعاصمة برلني.
وقال مـارادونا نـفسه للصـحيفة ان مـباراة اجلمعـة صعبة
جـدا واملنتخب األملـاني فريق جيـد ويتطور مـستواه من
مبـاراة الخرى فـضال عن انه يلعـب على أرضه
ووسط جماهـيره .وتصدرت املانشيتات الرياضية
الصفحـة األولى لصحيفـة "بيلد" وكلهـا كانت
ب ـ ــالـ ـطــبع عــن ال ـث ـن ـ ــائــي ال ـ ــره ـيــب كل ـ ــوزة
وبــودولـسـكي ..وق ــالت ان هــذا الـثن ــائي
الرهـيب والذي سجل مبفـرده سبعة
أه ــداف حت ــى اآلن " 4للكــوزة و3
لبـودولسكي" هو الـذي سيعبر
بـأملانيا إلي نهـائي املونديال.

شهــــــر عـــــسل مـع ايقــــــاف الــتـــنفــيــــــذ
اعترف بيبـي رينا حارس مـرمى املنتـخب االسباني لكـرة القدم بانه تـسرع بالفعل
يف امت ــام حفـل زواجه علــى ص ــديقـته يــوال نــدرويـث مبــديـنــة
قــرطـبــة جـنــوب اسـبــانـي ــا وذلك حـتــى يـتـمكـن مـن
الـت ــركـي ــز يف بـط ــول ــة ك ــأس الع ــالـم وال يـضـيع
تركيزه بالتفكير يف االعداد حلفل الزواج.
واشار احلارس بيبـي رينا انه رغم سعادته
بـالزواج اال ان سعـادته لم تـكتمل النه
يقـضي شهر العسل
مع  31رجالً وه ــذا
بـخالف ان ـ ــشغ ـ ـ ــاله
التـام بـاملنـافـسـة مع
إيكر كـاسيـاي حارس
مرمى ريال مدريد.

الذئب االوكراني فلت من مصيدة االحمر
شـــــــــراع

طـــــــائـــــــر املـــــــدى
اليوم تخلـد الفرق الثمانية التي تـأهلت الى خوض مباريات
دور ربع الــنهـ ــائــي للـ ــراحـ ــة بعـ ــد مـ ــاراثـ ــون شهـ ــدتـه املالعـب
االملانـية جـرت خالله ست وخـمسـون مبـاراة منـذ التـاسع من
الـشهـر اجلـاري ،يف هـدنـة مـؤقتـة تقـضيهـا الفـرق ملـدة ثالثـة
ايـام قبل ان تعاود اجملـابهة بـاسلحتهـا الدفـاعية والهجـومية
الفعـالـة يــوم اجلمعـة املقـبل بهــدف االنتقـال الـى دور نـصف
النهائي واحتالل الكأس الذهبية الثامنة عشرة.
اجلـميع يف املـانيـا سـينـالـون قـسطـاً من الـسكـينــة بعيـداً عن
االنـفع ــال امل ــدم ــر ال ــذي رافـقهـم يف ال ــدوريـن امل ــاضـيـني ،اال
زمـيلنــا النـشـيط يــوسف فعل ابـى ان يـستـريح يـومـاً وواصل
س ــاع ــة ب ـس ــاع ــة يـط ــارد االخـب ــار الـط ــازج ــة يف م ــدن ب ــرلـني
وهانوفر وميونيخ ويرسلها على طبق ساخن يف نكهة الفكرة
وتنــوع التحـليل مع بـاقــة من شــذرات النقـد اجلــريء ،رابطـاً
شــريــان الـتح ــدي مع قلـب احلــدث الدامــة ت ــواصل نـبـضــات
اجلـمه ــور ال ــري ــاضـي مع دق ــات س ــاع ــة امل ــون ــدي ــال ،رغـم انه
يخـوض اول جتـربـة ميـدانيـة مبقـاس مهمـة كـأس العـالم لم
ت ــألفه ــا اس ــرة الــصح ــاف ــة ال ــري ــاضـي ــة الع ــراقـي ــة يف م ـش ــوار
اعضـائهـا سـابق ـاً بل حتـى اثـارت اهـتمــام املعنـيني يف املــانيـا
بخصوص التغطيـة الصحفية حيث رأوا يف تواجد اربعة من
زمـالئنــا لـتغـطيــة احلــدث العــاملي امــراً مــذهالً يفــوق حــدود
الـتصـديق كمــا نقل لنـا الـزميل يـوسف يف مكــاملته الهـاتفيـة
أمــس .لـي ــس لع ــدم الـكف ــاءة او مـن ب ــاب املق ــارن ــة بل ل ـس ــوء
ظروفهم!
فم ــا انفك ال ــزمالء العــرب واالصــدقــاء يف ب ــرلني مـن تكــرار
السـؤال علـى زميلنـا :احقـاً انت هنـا تكـتب وتتجـول بعـينيك
يف زوايـا املـونـديـال لـتعكـسهــا بتقـاريــر رؤيتك الـى القـراء يف
العراق ..وهل يـواكب قراء بلـدك مطالعـة اخبار كـأس العالم
يف ظل مــزاج مـضـطــرب ونفــوس تـشـتهـي فــاكهــة املــونــديــال
مثلما تتعطش لالمان؟! لقد صعقتهم اجابة يوسف بقوله:
لـم يتـرك املـونـديـال بـيتـاً عــراقيـاً اال وغـزاه بـسحـره واثــارته
ون ــديــته وأهـ ــدافه اجل ــذاب ــة واحــتك ــر امل ـش ــاعـ ــر مبف ــاجـ ــآته
وغرائبه!..
وهنـا انبرى زميل مـن روسيا واعتـرف ليوسف بـان بالده مرت
سابـقاً يف ظروف معقدة لم تتمكن صحـافتهم الرياضية من
تغـطية ربع ما يقـوم به الصحفي العراقـي يف جتواله اخلطر
يوميـاً بني الفعاليـات احمللية واستحقـاق مرافقة الـوفود الى
اخلارج ،وعـدّ الروسي مـجيء الوفـد العراقـي مغامـرة حتسب
لــوعـيهـم واخالصـهم الــى املـهنــة واملـس ــاهمــة يف نقل احلــدث
مـبــاشــرة مـن مـيــونـيخ ال ــى بغــداد رغـم افـتقــارهـم لالجهــزة
املتطورة ..وراحة البال!
نعـم ..هي مغـامــرة ..وال تليق اال بـرجـال مخلـصني ومـحبني
ملهنتهـم ولم يلتفتـوا الى منفعـة هنا وتـرويح سياحـي هناك،
لقد فارقـوا اسرهم مـنذ شهر ونـصف وتركوا لـوعات يف قلوب
ذويهـم مـن اجل واجـب وطـنـي ت ـشــرفــوا ب ــادائه ومب ـســؤولـيــة
عالية.
حتيــة لـ(طــائــر املــدى) ي ــوسف فعل ولــزمالئه مـحم ــد عمــاد
وانـدرياس زهـير ومـؤنس عـبد اهلل الـذين لم تهـزمهم معـاناة
الغربـة ولم ترهبهم حداثة التجربة يف املونديال ..وهذه املرة
فقط سيكون هناك بـطالن يحمالن كأس العالم يوم التاسع
من متــوز املقـبل ..فـريـق يتــوج علــى ارض امليـدان بـاهــدافه..
وف ــريق ال ــوف ــد الع ــراقـي ال ــذي سـيح ـسـم امـتح ــانه بـنق ــاط
التفوق ورضا حكام الصحافة الرياضية!
إياد الصاحلي

كلب ينقذ
شرف (االمة
البريطانية)

كأس العالم
فرصة
لتعليم
املدربني
العراقيني

توتي يبطل
سحر
هيدنيك

الكوريون يقصفون الفيفا بأربعة ماليني رسالة!
أســتخ ـ ــدام ال ـتـك ـن ـ ــول ـ ــوج ـي ـ ــا يف
التـعبيـر عن الـسخط هــو أفضل
وسيلـة تـوصل إليهـا شعب كـوريـا
اجل ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــوب ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة بـل ـ ـ ـ ـ ــد الـعـلـ ــم و
التـكنــول ــوجيــا لألحـتجــاج علــى
األحت ـ ــاد ال ـ ــدولــي لـكـ ـ ــرة الق ـ ــدم
"الفيفـا" بعد الظلم الذي
وقع عـلى فـريقهم يف
امل ــون ــدي ــال مـن
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــل

التحكيم.
فل ــم يج ـ ــد الـك ـ ــوري ـ ــون وس ــيل ـ ــة
لألحتـجاج على الـتحكيم أفضل
من قـصف م ــوقع الفـيفــا بـنحــو
 4مل ـي ـ ــون رس ـ ــال ـ ــة ب ـ ــري ـ ــدي ـ ــة
لـ ـت ـ ـ ــدم ــي ـ ـ ـ ــر
م ـ ــوقـعهـ ــم
عـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

االنتـرنـت أحتجـاجـا علـى خـروج
كــوريــا مـن املــونــديــال مـن الــدور
التـمهيـدي بعـد هـزميـة املنـتخب
ال ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ن ـ ـ ـ ـظ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره
السسويسري  2صفر.
وقد أوضح الكوريون يف رسائلهم
ال ـبـ ـ ــريـ ـ ــديـ ـ ــة ع ـم ـ ـ ــا يج ـيـ ــش يف
صــدورهـم مـن سخـط و أسـتـيــاء
ضـ ـ ــد ال ــتحـك ـيــم مـ ـ ــؤكـ ـ ــديــن أن
الـهـ ـ ـ ـ ـ ــدف االول الـ ـ ـ ـ ـ ــذي سـجـلـه
ال ـس ــوي ـس ــري ــون ك ــان مـن ت ــسلل

منتخبنا يعسكر
يف سوريا استعداد ًا
لغرب آسيا
ع لـم مـلحق ا مل ــو ن ــد ي ــال ان اال حت ــاد
العرا قـي لكرة القدم تـلقى اعتذار ا ً
مـن ن ـظـي ـ ــره ال قـب ـ ــر صـي عـن ع ـ ــدم
ا قــا مــة م عــس كــر تــدر يـبي لـل مـن تـخب
ال عــراقي وا جــراء م بـار يـات ود يــة مع
عـدد مـن ال فـرق ا لـق بــرص يــة الس بـاب
فنية.
و قـال م صـدر مـطلع يف اال حتـاد :ل قـد
ا عـتــذر ا جلــا نـب ال قـبــر صـي عـن عــدم
ا قـامة ل قـاءات ودية بـسبب ارت بـاطات
ال ف ـ ـ ــرق ال ق ـبـ ـ ــر ص ـيـ ـ ــة و م ــن هـ ـ ــا بـ ــطل
ا ل ـ ــدوري ا ب ـ ــو ل ـ ــو ب ــت حـ ـض ـي ـ ــرات دوري
ابطال اوروبا للموسم القادم.
وا ضـ ـ ـ ــاف :ان اال حتـ ـ ـ ــاد فـ ـ ـ ــاحت ن ـ ـظـ ـيـ ـ ـ ــره
السوري ال قـامة معسكر تـدريبي للفترة
اط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
مـ ـ ــن 16-10ـمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز ا مل ـق ـ ـ ـبــل يف ـ
اال سـت ع ــدادات لـبـط ــو ل ــة غ ــرب آ سـي ــا يف
لبنان.
ي ـ ـ ـشـ ـ ـ ــار ا لـ ـ ـ ــى ان ا ملـ ـنـ ـتـخ ــب ا لـعـ ـ ـ ــرا ق ــي
سـ ـيـخـ ـ ـ ــوض لـقـ ـ ـ ــا ء ً ود ي ـ ـ ـ ـا ً مـع االردن يف
ا ل ـت ـ ـ ــاسع ع ـ ـشـ ـ ــر مــن ا ل ـ ــش ه ـ ـ ــر امل ق ــبل يف
العاصمة عمان للتحضيرات ذاتها.
واجلد يـربالذ كـر ان منتخب نـا يلعب ضمن
اجمل مـو عــة ال ثــان يــة ال تـي ت ضـم م نـتخ بـات
ايران واالمارات وفلسطني.

واضـح وأنـه ك ـ ـ ــان يـ ـتـع ــني عـل ـ ـ ــى
احلـكم الضعيف أحتسـاب ضربة
جـزاء لكوريا بعـد أن تعمد العب
س ـس ــوي ـس ــري ابع ــاد ك ــرة ب ــالـي ــد
داخل منطقة اجلزاء.
ولــم يج ـ ــد الفــيفـ ــا مـن وســيلـ ــة
حلمـايـة مـوقعه مـن التـدميـر يف
مـ ـ ـ ــواجـهـ ـ ـ ــة الـق ـ ـصـف ال ـكـ ـ ـ ــوري
العـنيف سـوى اغالق املـوقع امـام
الـرســائل البـريـديـة القـادمـة من
كوريا اجلنوبية.
وكـ ــان الك ــوري ــون ق ــد ب ــادروا
ب ـقـ ـ ـ ـ ـصــف املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقــع
مب ـ ـ ــالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني

ال ـ ــرس ـ ــائل ال ـب ـ ــري ـ ــدي ـ ــة بع ـ ــد أن
ت ــداولـت مـعل ــومـ ــات مف ــاده ــا أن
الفــيفـ ــا ميـكـن أن يــتخـ ــذ قـ ــرارا
بــإع ــادة مبــارة ل ــو تلق ــى خمـســة
ماليـني شكــوى يف صــورة رس ــائل
الكترونية.
ويـذكــر أن هنــاك شكـاوى عـديـدة
من التـحكيم يف مـونديـال املانـيا
فلم يسبق ان كان التحكيم مبثل
ه ــذا الت ــدني يف أي بـطــولــة
مـن الـب ـط ــوالت و يــظه ــر
ذلـك بـ ـ ــوضـ ـ ــوح مــن حـكــم
مـبـ ــارة هـ ــولـنـ ــدا والـبـ ــرتغـ ــال
ال ـ ـ ـ ــذي ط ـ ـ ـ ــرد  4العـ ـب ــني و 16
أنذاراً.

األنرت مهتم بضم ريكيلمي االرجنتيني!!
ذكــرت صحيفـة مـاركـا الـريـاضيـة ان نـادي انتـر مـيالن اإليطــالي لكـرة
القــدم مـسـتعــد لــدفع  18مـليــون يــورو الــى ن ــادي فيــاري ــال االسب ــاني
مقابل احلصول على خدمات صانع العاب املنتخب االرجنتيني خوان
رومـان ريكيلمـي .واوضحت الصحـيفة ان ريـال مدريـد االسبـاني مهتم
ايضا بضم ريـكيلمي ،لكن فياريال الـذي بلغ نصف نهائي دوري ابطال
اوروب ــا ،استـبعــد هــذا االحـتمــال الن الـالعب يـشـكل حجــر الــزاويــة يف
تشكيلة املدرب مانويل بيليغريني.
وكان فـياريـال حصـل على تـوقيع الـدولي التـركي نـهاد قهـوجي مهـاجم
ريال سـوسييداد االسباني ملدة  5سنوات ،وعلى توقيع الدولي الفرنسي
السابق روبير بيريس العب وسط ارسنال االنكليزي ملدة عامني.
ي ــذكـ ــر ان ريكــيلـمـي س ــاهـم يف تـ ــأهل مـنــتخــب بالده ال ــى الـ ــدور ربع
النهائي من مونديال  2006الذي تستضيفه املانيا حتى  9متوز.

10مليارات دوالر
ارباح الكرنفال
شهـ ــد الق ـط ــاع ال ـسـي ــاحـي مب ــدن
املـانيـا انتعـاشــة كبيـرة قـبل واثنـاء
اقـامـة فعـاليــات بطـولـة مـونـديـال
املانـيا  2006الـتي ستـستمـر لغـاية
التاسع من الشهر املقبل.
وق ـ ـ ــد اش ـ ـ ــار آرنـ ـ ـســت ه ـي ـنـكـ ـ ـســن
املـفوض احلكومي لشؤون الساحة
بتــواجــد اكثــر من مـليــون ونـصف
زائـ ـ ـ ــر اجـ ـنـ ـب ــي يـق ـ ـضـ ـ ـ ــون اجـ ـمـل
االوقــات واالم ـسـيــات ال ـسـيــاحـيــة
اثناء مباريات كأس العالم.
واضاف :ان هذه االنتعاشة ستعود
بـ ــاكـثـ ــر مــن ملـيـ ــاري ي ـ ــورو علـ ــى
االقتصاد االملـاني نتيجـة استمرار
النـتائج االيجـابية للـبطولـة وهذا
بج ــانـب ان بـط ــول ــة ك ــأس الع ــالـم
وفـرت بالـفعل نحو  50الف فـرصة
عمل جديـدة منها  20الف وظيفة
سـتـسـتـمــر ايـض ـاً يف العــام القــادم
لشاغليها.

احتاد الكرة ينفي ختصيص  5000دوالر هلداف الدوري
بغداد /حيدر مدلول

الكناغر ارقصت الطليان
على ايقاع الهولندي
العجوز

نفـي االحت ــاد العــراقـي لك ــرة الق ــدم تخـصـيـص
جــائــزة مــالـيــة لهــداف الــدوري العــراقـي ملــوسـم
 2006- 2005صـاحب عبـاس كمـا اشيع يف اآلونـة
االخيـرة بعــد غيــاب االخيـر عـن حضـور كـرنفـال
نهـائي الكرة الذي اقيم يف مـدينة السليـمانية.وقال
احمــد عبــاس امني الـســر العــام لالحتـاد يف تـصــريح
خــص به (مـلحق امل ــون ــدي ــال) -:لـم ي ـسـبق ان اص ــدر
االحتاد أي قرار بخصـوص منح صاحب عباس مبلغ
خـمسـة آالف دوالر عن احـرازه لقب الهـداف بـرصيـد
( )17هـدفـ ًا يف أي اجـتمـاع عقـده االحتـاد خالل هـذه
ال ـسـن ــة .واض ــاف :ال ت ــوج ــد يف االدارة امل ــالـي ــة او يف

سجالت االحتــاد أي اشــارة لـتغــطيــة املـبلغ لـعبــاس..
مشير ًا الـى ان صاحب عباس يحظى بتقدير واعتزاز
مـن قبل االحتاد نظر ًا خلدمـاته وجهوده التي قدمها
لـصالـح فريـق كربـالء واملنتخـب الوطـني رغم تقـدمه
يف الـسن خالل الدوري املنـصرم.واستطـرد قائالً :كان
صاحـب عباس مـن افضل العبـي املوسم احلـالي ولن
نـبـخل علـيه ب ــاي ــة ج ــائ ــزة ي ـسـتـحقه ــا فـيـم ــا ل ــو مت
تخصـيصهـا رسمـياً.يـذكر ان تـقاريـر صحفيـة اشارت
ال ــى ان الالعـب امل ــذك ــور ق ــد اتــصل ب ــالـن ــائـب االول
لرئيس االحتاد ناجح حمود بخصوص سفره لتسلم
اجلائـزة اال ان االخيـر تذرع بـعدم وجـود مقعـد له يف
الــط ــائ ــرة الـتــي اقلـت وف ــدي ال ــزوراء والـنـجف ال ــى
السليمانية!..

