املــانـيــا ثــالـثـــة العــامل بـثالثـيــة يف مــرمــى الـربتغــال
متابعة /ملحق املونديال

أحرز املنـتخب االملاني لكـرة القدم املركـز الثالث
يف كأس العالـم للمرة الرابعة يف تاريخه بالتغلب
علـى نظيـره البرتـغالي  1/3يف مـباراة الفـريقني
علــى اسـتــاد "جـــوتلـيـب داميلــر" مبــديـنــة
شتـوجتـارت االملـانيـة يف لقـاء حتـديـد املـركـز
الثالث ببطولة كأس العالم  2006بأملانيا.
وحرم الفريق االملاني نظيره البرتغالي من إحراز
املـركـز الثـالـث للمـرة الثـانيـة
حـيـث سـبق للـبـــرتغــال أن
فـازت باملـركز الثـالث مرة
واحـدة ســابقـة يف كـأس
العــالم  1966بــإجنلتـرا
وكــان ذلك أفـضل إجنـاز
للفريق.
واحتفل الالعبـون االملان
بالفوز يف املباراة وكأنهم
فــــازوا بـلقـب كــــأس
العالم نفـسه وتلقوا
التهنـئة من فـرانز
بـيكـنبــاور رئيـس
اللجنـة االملـانيـة
املنـظمــة لكــأس
العالم وجيرهارد
مـاير فـورفيـلدر
رئيـس االحتـاد
االملـاني للعـبة.

وانتهى الشوط االول من املباراة بالتعادل
السلبي ثم سجل املنتخب االملاني أهدافه
الــثالثـ ــة يف ال ــشـ ــوط الـثـ ــانـي وأحـ ــرزهـ ــا
بــاسـتــايـن شفــايـن ـشـت ــايجــر (هــدفــان) يف
الــدقـيقـتـني  56و 78والالعـب الـب ــرتغــالـي
بيتيت عن طـريق اخلطأ يف مـرمى فريقه
يف الدقيقة .61
أمـا الهدف الـوحيـد للمـنتخب الـبرتغـالي
فأحـرزه الالعب الـبديل نـونو جـوميش يف
الـدقيقة  88ليحفظ به ماء وجه الفريق.
وقـ ــدم املـنــتخـبـ ــان عـ ــرضـ ــا مـتـ ــوســطـ ــا يف
الشـوط االول ومتيز أداء املنـتخب االملاني
بـالسـرعة ولـكنه افتقـد للخطـورة الكبـيرة
نـظ ــرا لغـيــاب العـب خـط الــوسـط الــذي
ي ـسـتـطــيع القـي ــام ب ــدور ص ــانـع اللعـب يف
غيــاب الالعب مــايكل بـاالك الـذي جلـس
علـى مقـاعد الـبدالء يف مـفاجـأة بتـشكيل
الفريق االملاني خالل هذه املباراة.
يف املق ـ ــابل متـي ـ ــز املـنــتخـب الـب ـ ــرتغ ـ ــالـي
بـ ــاخلــطـ ــورة علـ ــى الـ ــرغـم مـن الـبــطء يف
االداء ورمب ــا ك ــانـت اخلـط ــورة ن ــابع ــة مـن
املهــارات الفــرديــة الع ــاليــة لـالعبـيه علــى
ال ــرغـم مـن غـي ــاب الـعقل املـفكـ ــر للف ــريق
لــويـس فـيجــو قــائــد الفــريق الــذي جلـس
على مقاعد البدالء أيضا.
وتبـادل الفريقـان السيطـرة على مـجريات
اللعب خالل هذا الشـوط وإن كان الفريق
البرتغالـي هو االكثر استحواذا على الكرة
واالفــضل انـت ــشـ ــارا يف املـلعـب ولـم يــنقـ ــذ
الف ــريق االملــانـي مـن هجـم ــاته اخلـطـيــرة

سـوى حـارس املـرمـى العـمالق أوليفـر كـان
العــائــد حلــراســة املــرمــى االملــانـي بعــد أن
غـاب عن جميع مبـاريات الفـريق السـابقة
يف البطولة.
وات ـسـم أداء املهــاجـم االملــانـي مـي ــروسالف
كلـوزه بـاالنـانيـة يف عــدد من الكـرات رغبـة
مـ ـنـه يف إحـ ـ ـ ــراز مـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــد م ــن االهـ ـ ـ ــداف
لالحتفاظ بصدارة قائمة هدايف البطولة
التي يعتليها برصيد خمسة أهداف.
وأنـ ــذر احلـكــم الالعـب االملـ ــانـي تـ ــورسـنت
فــريـنج ــز العــائــد لـصف ــوف الف ــريق بعــد
انتهـاء إيقافه الحداث الشجار التي جرت
عـقـ ــب مـ ــب ـ ـ ـ ـ ــاراة املـ ــن ـ ـتـخـ ــبـ ــني االمل ـ ـ ـ ـ ــانـ ــي
واالرجنتيني يف دور الثمانية للبطولة.
ونال فريـنجز االنذار يف الدقيقـة السابعة
من املباراة للخشونة مع الالعب ديكو.
ورد الالعب سيبـاستيان كيل بكـرة ساقطة
من فــوق احل ــارس البــرتغــالـي ريكــاردو يف
ال ــدقـيقـ ــة  20ولكـن االخـي ــر تـص ــدى له ــا
وأخـرجهــا ببـراعـة بـأطـراف أصــابعه فـوق
العارضة إلى ضربة ركنية لم تستغل.
ونــال الالعـب البــرتغــالـي ريكــاردو كــوستــا
إنذارا للخشـونة مع كلوزه يف الدقيقة .24
وسدد لـوكاس بودولسكـي مهاجم املنتخب
االملــانـي كــرة صــاروخـيــة اثــر ضــربــة حــرة
هيأها له زمالؤه ولكـن احلارس البرتغالي
تصدى لها ببراعة.
وشهـدت الـدقـيقـة  31فـرصـة ضــائعــة من
ديكـو مـرت بجـوار مـقص املـرمـى االملــاني.
كمـا شهـدت الــدقيقـة  33إنـذار البـرتغـالي

كوستينيا لعرقلة كيل بدون كرة.
مع بـدايـة الـشــوط الثــاني للـمبـاراة وضح
أن املنـتخب االملـاني يـسعـى حلـسم اللقـاء
دون انـتـظــار إلــى الــوقـت االض ــايف فكـثف
هج ــومه مـن ــذ الـب ــداي ــة يف ال ــوقـت ال ــذي
اعتمد فيـه املنتخب البرتغالي على نصب
مصيدة التسلل لهجوم الفريق االملاني.
ودفـع البــرازيـلي لــويــز فـيلـيبـي سكــوالري
امل ـ ــدي ـ ــر الف ـنــي لل ـم ـنــتخــب الــب ـ ــرتغ ـ ــالــي
ب ــالالعـب بـيـتـيـت يف بــدايــة هــذا ال ـشــوط
بــدال مـن كــوسـتـيـنـيــا خــوفــا مـن حـصــول
االخـي ــر علــى االنــذار الـثــانـي وطــرده مـن
امللعب.
ويف الـ ـ ــوقــت الـ ـ ــذي حـ ـ ــاول ف ـيـه الف ـ ـ ــريق
الـب ــرتغــالـي مـبــادلــة مـنــاف ـسـه الهجـمــات
وسدد سيمـاو ضربة حرة فوق العارضة يف
الــدقـيقــة  51ك ـشــر املـنـتخـب االملــانـي عـن
أنيـابه يف الـدقـائق التـاليـة وأمطـر شبـاك
الفــريـق البــرتغــالـي بحـفنــة من االهــداف
لـيحرمه مـن معادلـة االجناز الـذي حققه
املنتـخب البـرتغـالي يف كـأس العـالم 1966
بقـي ــادة االسـط ــورة إي ــزيـبـي ــو عـن ــدم ــا ف ــاز
باملركز الثالث.
واف ـت ـتـح امل ـن ـتـخــب االمل ـ ـ ــانــي أه ـ ـ ــدافـه يف
ال ــدقــيق ــة  56اث ــر م ــراوغ ــة نـ ــاجح ــة مـن
شفـاينـشتـايجـر من نـاحيـة الـيسـار انتقل
بهـا إلـى املـنطقـة املـواجهـة للمـرمـى خـارج
مـنــطق ــة اجل ــزاء وس ــدد مـنه ــا ك ــرة ق ــوي ــة
بـيـمـن ــاه علــى ي ـســار احلــارس الـب ــرتغــالـي
ريك ــاردو ال ــذي ح ــاول الـتـص ــدي له ــا دون
جدوى.

ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدافــع
الـب ـ ــرتغـ ــالـي بـ ــاولـ ــو
فـ ــيـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــرا إنـ ـ ـ ـ ــذارا
لـلـخ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ــة مـع
بــودولـسـكي يف الــدقـيقــة
.60
وشه ـ ــدت ال ـ ــدقــيق ـ ــة  61اله ـ ــدف الـث ـ ــانـي
للـمنتخب االملانـي من ضربة حـرة سددها
شف ــايـن ـشـتـ ــايج ــر جنـم الــش ــوط الـث ــانـي
وحـاول املدافع البرتغالـي بيتيت التصدي
لهـا فحـولهـا بقـدمه يف مـرمـى فـريقه عن
طريق اخلطأ.
وأجـرى يـورجـن كلـينــسمـان املـديــر الفـني
لـلمنـتخب االملـاني تـغييـرا بنـزول املهـاجم
أوليفـر نويفيل بـدال من كلوزه غيـر املوفق
يف الـدقيقـة  65بينمـا لعب اخملـضرم نـونو
جـوميـش يف املنـتخب البـرتغـالي بـدال من
نونو فالينتي يف الدقيقة .70
ودفع كلـينــسمــان بــالـالعب مــايك ه ــانكه
مكـان بودولـسكي للحـفاظ عـلى الـنتيـجة
يف الـدقيقة  71ثم لعب فـيجو يف املنتخب
الـب ـ ــرتغ ـ ــالـي ب ـ ــدال مـن ب ـ ــدرو
بــاولـيت ــا غيــر املــوفق.
وتـصــدى أولـيفــر
كــان الكثــر من
مـحـ ـ ـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بـرتغـاليـة يف
الـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــائـ ــق
التالية.
ويف الـ ـ ــوقــت
ال ــذي بحـث

حسناوات املونديال يتفوقن عىل ملكات اجلامل
قـ ـ ــام ــت الق ـن ـ ـ ــوات اإلعالم ـيـ ـ ــة
العاملية بتسليط الضوء بشكل
واسع علـى حسنـاوات مونـديال
كاس العـالم اجلـاري يف أملانـيا،
حـيـث أن عــودة املــونــديــال إلــى
مهـ ـ ــدهِ يف أوروبـ ـ ــا قـ ـ ــد جـعلــت
الكثير من

جميالت مـونديال أملـانيا أثبنت
حضورهن.
متــابعـو عــالم املـوضـة أو عــالم
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة عل ـ ــى ح ـ ــد س ـ ــواء،
يـستنفـرون كل قـواهم لـتغطـية
أخبـار اجلـميالت واحلــسنـاوات
اللواتي شاركن يف املونديال.

وانه ــالت عــروض األزيــاء علــى
بعضهن كـاملطر ،بعـد أن جذبن
األنـظــار إلـيهـن ،كمــا ال ننـســى
أننـا رمبــا سنـرى بـعضـا مـنهن
يف مـســابق ــات ملك ــات اجلمــال
القـادمــة بعــد أن تفــوقن علـى
صــاحـبــات اجملــال األصلـي مـن
الالئـي يعـطــرن دومــا شــاشــات
ال ـتـلف ـ ــزة وصـفحـ ـ ــات اجملالت،
ليكون لـدينا حقل "نفطٍ" خام
مـن اجلـم ــال ال ــذي لـم تـ ـشـ ـوّه
أدوات املـاكيـاج أو وكالء اإلعالم
وال ـ ـصـح ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ،فـكـل ف ـت ـي ـ ـ ــات
املـونـديــال "عيـدان غـضـة" أتـى
بهــا وجـمعهــا حـب ك ــرة القــدم
وال ــوالء للـبالد لـتكــون الـبــذرة
األولـ ـ ـ ـ ــى يف عـهـ ـ ـ ـ ــد جـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــد
خل ـطـ ــوط املـ ــوضـ ــة املــتجـ ــددة
دائما.
وال يخفــى عل ــى الكـثـيــريـن أن
مونديـال أملانيـا  2006قد جعل
العـالم يتطلع بعـني أخرى إلى
اجلـم ــال األوروبـي ال ــذي ألهـب
املاليني وزاد حـرارة الـصيف يف
كـثيـر مـن البلــدان عنـد أهـداب
ال ــشق ــراوات وح ـسـيـن ــات الق ــد
ممـن اجـتـمعـن لـي ــشجعـن يف (
ب ـ ــراءة) وح ـم ـ ــاس م ـنــتخ ـب ـ ــات
بالدهن.
ولـعـل أبـ ـ ـ ـ ـ ــرز أحـ ـ ـ ـ ـ ــداث هـ ـ ـ ـ ـ ــذه
امل ـ ــون ـ ــديـ ـ ــال تلـك امل ـن ـ ــاف ـ ـس ـ ــة
الناعمـة واملثيرة الـتي تأججت
بـ ــني امل ـ ـ ـ ـشـجـعـ ـ ـ ـ ــات ،ح ـ ـيـ ــث ان
الـ ـش ـ ــوارع األمل ـ ــانـي ـ ــة أصــبحـتً
م ـســرح ـاً آخــر مـن كل األلــوان
واألشكــال ،تق ــام فيـه مبــاريــات
أكـثـ ــر حـمـ ــاس ـ ـاً واشــتعـ ــاالً مـن
تـلك الـتـي تق ــام عل ــى الع ـشـب
األخ ـض ـ ــر ،كـم ـ ــا ال نـنـ ـس ـ ــى أن
نـ ـ ـش ـي ـ ـ ــر إل ـ ـ ــى أن املـ ـ ـشـجع ـ ـ ــات
البـرازيليـات عُـرفـن بحمـاسهن
الزائد نوعا ما أثناء التشجيع

ممـ ــا جـعل األعـني والـن ـظـ ــرات
تـ ــركـ ــز علــيهـن رمبـ ــا أكـثـ ــر مـن
غـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره ـ ــن ،وذل ــك ال ي ـل ـغ ـ ــي
بـطبيعة احلـال مكانـة وحماس
البقية من املشجعني.
وبعيداً عن صخـب البرازيليات
واألمل ـ ـ ــانـ ـي ـ ـ ــات وغـ ـي ـ ـ ــره ــن م ــن
املـ ـشـجعـ ــات الالتـي عـ ــدن إلـ ــى
بـالدهــن بـخـفــي ح ـنــني ،بـع ـ ـ ــد
خ ـ ـ ـ ــروج مـ ـنـ ـتـخـ ـب ـ ـ ـ ــاتـه ــن م ــن
الـتــصفـي ــة ،حتـت ــدم املـن ــاف ـس ــة
ال ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــوم وغ ـ ـ ـ ـ ــداً االح ـ ـ ـ ـ ــد بـ ــني
مـ ـشـجع ـ ــات الفـ ــرق املـتــبقـيـ ــة،
خ ـصـ ــوص ـ ـاً بـني جـمـيـالت بالد
الـنور والعـطور فـرنسـا املتـأهله
لـلـ ـنـهـ ـ ـ ــائ ــي ،وربـ ـ ـ ــات احل ـ ـ ـس ــن
والـ ـ ــدالل يف إيـ ـطـ ـ ــال ـيـ ـ ــا ال ـتــي
اشتهـرت بكـونهـا منبعـاً خصـباً
للجمال العاملي من اجلنسني.
واكتـظت شـوارع وحـانـات مـدن
أملـ ـ ــان ـيـ ـ ــا الـ  12هـ ـ ــذا الـ ـص ــيف
مب ـئ ـ ـ ــات اآلالف مــن الـ ـ ـس ـ ـ ــواح
ال ـ ــذيــن ش ـ ــدوا ال ـ ــرح ـ ــال إل ـ ــى
الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــار اآلريـ ـ ـ ــة مل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــدة
م ـن ــتخ ـب ـ ـ ــاتهـ ـ ــا امل ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة يف
املـ ــونـ ــديـ ــال ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ــى
ال ـت ـم ــتع بـ ـ ــاألجـ ـ ــواء امل ـم ـيـ ـ ــزة
وال ـس ــاح ــرة امل ـص ــاحـبـ ــة له ــذه
التظـاهرة الريـاضية األولى يف
الع ـ ــالــم وال ـتــي أث ـب ـتــت ح ـت ـ ــى
الـلحـ ـظـ ـ ــة جنـ ـ ــاح ـ ـ ـاً م ــنقـ ــطع
النـظيـر علــى جمـيع األصعـده
س ــواء يف حمــاس املــشجـعني أو
روعــة التـنظـيم بـاإلضـافـة إلـى
قوة وجمالية املباريات ذاتها.
وفـيمــا يلـي جمـعنــا لكـم أشهـر
الـ ـصـ ـ ــور ال ـتــي نـ ـ ـش ـ ـ ــرت علـ ـ ــى
صفحــات اإلنـتــرنـت جلـمـيالت
كــأس العـالـم جتمع مـشجعـات
املـ ـنـ ـتـخـ ـب ـ ـ ـ ــات اإليـ ـ ـط ـ ـ ـ ــالـ ـي ـ ـ ـ ــة
والفـ ـ ــرن ـ ـس ـيـ ـ ــة وال ـب ـ ـ ــرازيل ـيـ ـ ــة
واألملانية واإلنكليزية.

فــيه املـنــتخـب الـبـ ــرتغـ ــالـي عـن
هــدفه االول سجل شفــاينـشتـايجـر
اله ــدف الث ــاني لـه والث ــالث المل ــانيــا يف
الــدقـيق ــة  78بتـســديــدة مـشــابهــة متــامــا
للـك ـ ــرة ال ـتــي ج ـ ــاء مــنهـ ـ ــا اله ـ ــدف االول
ليقضي عـلى أمل الفريق الـبرتغالي
يف حتقيق التعادل.
ون ـ ــال شفـ ــايـنـ ـشـت ـ ــايجـ ــر
إن ـ ــذارا ف ـ ــور ت ـ ــسج ــيل
الهدف بعد أن خلع
قمـيصـه احتفـاال
بالهدف.
ويف الــوقـت الــذي
اس ـ ـ ـتــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـيــه
الفــريقــان للخـروج
بـهذه النتـيجة أعلن
الـالعب ــون البــدالء يف
الـبــرتغــال عـن وجــودهـم
بقــوة وسجل نـونـو جــوميـز
هـ ـ ــدف الفـ ـ ــريق ال ـ ــوحــي ـ ــد يف
الـ ــدقــيقـ ــة  88اثـ ــر متـ ــريـ ــرة مـن
زميله فيجـو من نـاحيـة اليمني
قـ ـ ــابـلهـ ـ ــا بـ ـ ــرأسـه علـ ـ ــى ميــني
احل ـ ــارس االمل ـ ــانـي لـيـنــتهـي
اللـقاء بفـوز أملانـيا /3
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سيارة كلينسامن القديمة للبيع عىل اإلنرتنت
أصـبحت سيارة مـدرب املنتخب األملـاني لكرة القـدم يورجن كلـينسمـان أحد جنـوم اإلنترنت
حيث وصل سعـر السيـارة (فولكـسفاجـن كابـريو إنـتاج عـام  1967والتـي كانـت يومـا ما مـلكا
لالعب املنتخب السابق) إلى  105آالف
و 850يورو.
وقـ ـ ـ ــال مـ ـتـحـ ـ ـ ــدث بـ ـ ـ ــاس ــم مـ ـ ـ ــوقـع إيـ ـب ــي
املتخصص يف تنظيم املزاد على اإلنترنت
إن ال ـ ـس ـي ـ ـ ــارة ميلــكه ـ ـ ــا رجل يف مـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة
بــوبـليـنجـني وإنه طـلب ع ــدم الكـشـف عن
هـويته وقـال إنه اشتـرى هـذه الـسيـارة من
مع ــرض لل ـسـي ــارات ك ــان م ــدرب املـنـتخـب
األمل ــاني احل ــالي بــاعهــا له قـبل  10أعــوام
عندما كان محترفا يف إجنلترا.
وك ـ ــانــت ال ـ ـس ـي ـ ــارة دائ ـم ـ ــا رم ـ ــزا ل ـت ـم ـي ـ ــز
كلينـسمـان عن بقيـة العبـي كرة الـقدم يف
أملانيا.
وأض ـ ــاف املــتح ـ ــدث أن امل ـ ــدة اخمل ـص ـص ـ ــة
لـلمــزايــدة علــى الــسيــارة ستـنتـهي مـســاء
الثالثاء املقبل.

معاقبة االرجنتينيني كوفري ورودرجييز
واالنجليزي روين بااليقاف
فـرض االحتـاد الــدولي لكـرة القــدم (فيفـا)
عـقـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ــات االيـقـ ـ ـ ـ ــاف عـلـ ـ ـ ـ ــى الـالعـ ـب ــني
االرجنـتيـنيـني ليــانــدرو كــوفــري ومــاكــسي
رودريجيــز لتــورطهمــا يف شجــار مع العـبي
املنـتخب االملــاني عقـب املبـاراة الـتي انـتهت
بفـ ـ ــوز امل ـن ــتخــب االملـ ـ ــان ــي علـ ـ ــى نـ ـظ ـيـ ـ ــره
االرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي  2/4ب ـ ـضـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــات اجلـ ـ ـ ــزاء
التـرجيحيـة يف دور الثمـانيـة بكـأس العـالم
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وتـلق ـ ــى ك ـ ــوفـ ـ ــري عق ـ ــوبـ ـ ــة االيقـ ـ ــاف أربع
مـب ــاري ــات إث ــر قـيـ ــامه بـت ــوجـيـه ركل ــة إل ــى
املـدافع االملـاني بـير مـيرتـساكـر .كذلـك قرر
فــيف ـ ــا تغ ـ ــرميه مـبـلغ عـ ـشـ ــرة آالف فـ ــرنـك
سويسري ( 8170دوالراً).
وعـ ــوقــب رودريجـيـ ــز بـ ــااليقـ ــاف مـبـ ــاراتـني
لـتعــديه عل ــى العب خـط الــوسـط االمل ــاني

بــاسـتيــان شف ــاينــشتــايجــر كــذلك ف ــرضت
علـيه غ ــرام ــة مبـبـلغ خـم ـس ــة آالف فـ ــرنك
ســوي ـســري.وكــان امل ــدافع االملــانـي تــورسـنت
فـ ــريــنجـ ــز عـ ــوقـب يف وقـت سـ ــابق مـن قــبل
الفيفـا بـااليقـاف مبـاراة واحـدة لتـورطه يف
ال ــشجـ ــار الـ ــذي نـ ـشــب عقـب املـبـ ــاراة الـتـي
أق ـي ـمــت يف  30ح ـ ــزي ـ ــران امل ـ ــاضــي .وج ـ ــرى
تعليق تنـفيذ إيقـافه مباراة ثـانية ملـدة ستة
أشهــر.أمــا النـجم االجنـليــزي الـشــاب واين
روني فقـد تلقـى عقـوبـة االيقــاف مبــاراتني
وغـرامـة مببلغ خـمسـة آالف فـرنك لتعـديه
عل ــى العـب بـ ــرتغ ــالــي خالل املـب ــاراة الـتـي
انتهت بفوز املـنتخب البرتغالي على نظيره
االجنـلـ ـيـ ـ ـ ـ ــزي  1/3بـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــات اجلـ ـ ـ ـ ــزاء
الـت ــرجـيحـي ــة يف دور الـثـم ــانـي ــة مـن ك ــأس
العالم املقامة حاليا بأملانيا.

دروس

وداع اســـطـــــوري
ال ـس ــاع ــات املـت ــأخ ــرة مـن م ـس ــاء امــس
االح ـ ـ ـ ــد شـه ـ ـ ـ ــدت سـح ـ ـ ـ ــر الـلـح ـ ــظ ـ ـ ـ ــات
التأريخيـة التي اسدل فيها الشارع على
اهـم بطـولـة عــامليـة لكـرة القــدم عنـدمـا
ودع عـشــاق كــرة القــدم يف جمـيع انحــاء
العـالم مـونديـال املانـيا  2006الـذي كان
الفتا بجمالية ايامه واحداثه.
ففي الـوقت الذي امضت فـيه منتخبات
( )32دول ـ ـ ــة ج ـ ـ ــوالت ت ـن ـ ـ ــافـ ـ ـس ـي ـ ـ ــة ادت
ب ــالـبعـض ال ــى خ ــارج اس ــوار الـبـط ــول ــة
مـبـك ـ ــرا ودفعـت بـ ــالــبعــض االخـ ــر الـ ــى
احمل ـطـ ــات املـتـالحقـ ــة كـ ــانـت فــيه اثـ ــارة
احلـ ــدث الـ ــذي ت ـ ــابعـه املاليـني خـ ــاصـ ــة
الـذين حضروا ايـامه الثالثني قـد فاقت
اثارة املنافسة مبتعتها وجماليتها.
لقـد متـركــزت روحيـة كـرة القـدم وهـوس
أنصـارهـا وعـشـاقهـا يف تفـاصـيل احليـاة
االمل ـ ــانـي ـ ــة ،وم ـ ــدنه ـ ــا الـكـبـي ـ ــرة وع ـ ــادت
ب ــالـت ــاريخ وح ــوادثه ال ــى ال ــذاك ــرة عـب ــر
بـ ــوابـ ــة املـ ــونـ ــدي ـ ــال ..حلـم املـنــتخـبـ ــات
ب ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـيـه وحـلـ ــم املـاليـ ــني
بـاالسـتمتـاع بـأجـوائه ..حلـم عشـاق كـرة
القدم لالستئثار بلحظاته اجلميلة.
ومع انتهـاء مونـديال املـانيـا  2006الذي
ودعه العـالـم بطــريقــة اسطـوريـة بــرغم
قصر بـرنامج احتفال اخلتام ..بدأ حلم
مـ ــونـ ــديـ ــال  2010يــتجـ ــدد يف الــنفـ ــوس
ويـقفـ ــز مـبـكـ ــرا ال ـ ــى واجهـ ــة االحـ ــداث
املـقبلــة عبـر دورة الـسنــوات االربع وعبـر
الطريق الى جنوب افريقيا.
خليل جليل

