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مـونـديـال املــانيـا، انـسـانـا بـعضــاً من
متـاعبنـا خالل شـهر كـامل. وتـعرفـنا
خـالل مبــاريــاته علــى العـبني جــدد،
وعـلـــــــى مـهـــــــارات جـــــــديـــــــدة، وعـلـــــــى
اخفـاقـات لالعـبني كنـا نتـوقع مـنهم
احـداث تغيير يف خريطـة اللعبة، وعلى العبني
اسـتــــدعـــــوا مهــــارات قــــدميـــــة مهـمــــة لـــــديهـم،
وســـاهمــوا يف تقــدمي ملـســات كــرويــة، امـتعـتنــا،
ورفعت مـن مسـتوى فـرقهم! وتـعرفـنا عـلى روح
ريـاضيـة كبـيرة، لـدى بعض من املـدربني الـذين
خـــســــروا بـــشــــرف، وقــبّلــــوا العـبــيهـم، وهـنــــأوا
خـصــومهـم. وتعـــرفنــا علــى سلـــوكيــات بـــذيئــة،
وعلـى لـعبٍ خــشن، ولـعب نـظيـف. واستـمتـعنـا
بــالضـربــات من عالمـة اجلــزاء، وتعلـمنـا درسـاً
من حـارس مـرمــى كبيـر مـثل اوليفـر كـان، بقي
طوال البطـولة على مـسطبة االحتـياط، حتى
ارغـم صبـره مــدربه كلـينـزمـان علـى اشـراكه يف

آخر مباريات لفريقه تكرمياً وتثميناً لدوره.
نعـم كـــانـت بــطـــولـــة كـبـيـــرة، وكـــانـت كـــرة قـــدم
حقـيقـيــــة، ال تعـــرف فــــريقـــاً كـبـيـــراً او فــــريقـــاً
صغيـراً، وخــرجت البـرازيل صـاحبـة االجنـازات
العـــامليــة الكـبيــرة، بفــريقهـــا املتـخم بــالـنجــوم
امثـال رونالـدو ورونالـدينـيو، وروبـرتو كـارلوس،
ومبــدربـيه كــارلــوس الـبــرتــو، وراغــالــو. وكــســر
الفـــــريق االيــطــــالـي الـتـــــوقعــــات وفــــاز بـكــــأس
البـطولـة، مثلـما خـرجت انكلتـرا، واالرجنتني،
وكــســـرتــــا الكـثـيـــر مـن الـتـــوقعـــات االيجـــابـيـــة

حولهما.
لقـــد كنــا نــرنــو بـعني الـــى مبــاريـــات البـطــولــة،
وبــالـعني االخــرى الزمــاتنــا اخلــانقــة، وللخـط
البيـاني الهـابط لـوضعنـا االمني، والـشاحـنات
الـتي تـنقل عـوائـلنـا مـن هنـا الــى هنــاك، ومن

هناك الى هنا، لتفادي القتل على الهوية.
ايام جمـيلة مليئة بـترقبنا لكل صـغيرة وكبيرة
يف املبـاريات الـتي كنا جنـعل من انفسنـا خبراءً
يف حتليلهـا وتقيـيمهـا، متبـاهني امـام عـوائلنـا
بـــاننــا نفهـم يف كل شـيء، حتــى يف كــرة القــدم،
واتـضح يف ختـام الـبطـولـة، اننـا ال نفهـم حتـى

يف لعبة الدعبل التي يبدو انها انقرضت.
لقــد كــانـت البـطــولــة هــذه عالمـــة متـميــزة يف
تـأريـخ بطـوالت كـأس العــالم، وكــانت )نـطحـة(
زيــدان لصـدر املـدافـع االيطــالي مــاتيــرازي هي
اهـم من االهــداف الـتي جـــاءت من )نـطحــات(
املهــاجـمني ومــا قــاله هــذا املــدافع الــذي اســاء
لــنـفـــــسـه، ولـفـــــــريـقـه ولــبـلـــــــده، طـغـــــــى عـلـــــــى
تـــصـــــــريحــــــات وتـــــــوقعــــــات مــــــارادونــــــا وبـــيلـــيه

وبيكنباور!

نــطحــــة زيــــدان!
ــــــد درويـــــش عـلــي ـمـحــم

العواصم /وكاالت
زاد عدد الـالعبني املعتـزلني اللعب دولـياً
بعــد نهـايـة املـونـديـال حـيث أعـلن تــوتي
العـب نــادي رومــافــر انــشـيكــو االعـتــزال
الــدولي عقـب املبــاراة النهـائيــة للنـسخـة
الـثــامـنــة عـشــرة رغـم انه لـم يـبلغ عــامه

الثالثني.
يــأتـي زين الـــدين زيــدان كـــابنت املـنتـخب
الفـرنـسي علـى قــائمــة املعتـزلـني رغم ان
خامتته لم تأت بالشكل الالئق ويذكر أن
زيـزو قـد سـبق أن أعلـن اعتـزاله مـن قبل

املونديال ينهي رحلة تويت وزيزو وفيجو
وبوبوروسكي وكان وكارلوس

أصبح أمـراً منطقيـاً بعد خـروج املنتخب
السعودي من الدور األول.

ومن املفـاجآت الكبـيرة هي إعالن روبـرتو
كــــارلــــوس مـــــدافع املـنــتخـب الـبـــــرازيلـي
وفـريق ريال مـدريد االسبـاني اعتزاله يف
بيـان علـى مـوقعه علــى شبكـة االنتـرنت،
ويــبـلغ كــــــارلــــــوس 33 عــــــامــــــاً ولعــب 125
مبــاراة دوليــة وكــان روبــرتــو كــارلــوس قــد
تــوج مـع منـتخـب بالده بـطـالً للعـــالم يف
مــــونــــديــــال 2002 يف كــــوريــــا اجلـنــــوبـيــــة
واليـابـان بعـدمـا حل ثــانيـاً يف مـونـديـال
فـــرنــســـا 98 بخــســـارته يف الـنهـــائـي أمـــام

وأسهــم بــــــاولــيــتــــــا مـع زمالئـه يف بلــــــوغ
الـبـــرتغـــال نهـــائـي أمم أوروبـــا عـــام 2004
حـيـث خـــســــرت أمــــام الـيــــونــــان صفــــر/1
ونــصـف نهـــائـي مـــونـــديــــال 2006 وحلـت
رابعــة بخـســارتهــا أمــام مـنتـخب الــدولــة

املضيفة 3/1 .
وبعدهـا يأتي بوبـوروسكي العب املنتخب
التــشيـكي وأولـيفــركــان حــارس املـنتـخب
األملانـي ويطل علينا أيضـاً سامي اجلابر
جنم املـنتـخب الـسعــودي بـنفـس الـطـلب
حـــيـــث ســـبـق أن أعـلـــن عـــن نـــيـــتـه تــــــــرك
املالعـب قــبل خــــوض املــــونــــديــــال الــــذي

حـزنه ومـرارته مـن عدم حـصول مـنتخب
بـالده عـلــــــــى كــــــــأس الـعــــــــالـــم واكـــتـفــــــــاء
البـرتغــاليني بـاملـركـز الـرابع. ومـا زاد من
مـــرارة فـيجــــو أنه لــم يكـن أســـاسـيـــا ومت
الــــــدفـع به يف الــــــدقـــيقــــــة 76 بــــــدالً مــن
بـــاولـيـتـــا الــــذي وضع شــــارة الكـــابـنت يف
غـيـــابه.ومـن نفـــس الفـــريق يـنـــوي بـــدرو
بـــــاولــيــتـــــا العــب املــنــتخــب الــبـــــرتغـــــالــي
االعـتــــزال دولـيــــاً ويـبـلغ مــن العـمــــر 33
عـــــامــــــاً ولعــب 88 مــبـــــاراة دولــيـــــة سـجل
خـاللـهــــــــا 47
ـهــــــــدفــــــــاً

عقـب مونـديال 2002 يف كـوريا اجلـنوبـية
واليـابـان الـذي فقـدت فيه فـرنسـا لقبهـا
بخــروجهـــا من الــدور األول وتــراجـع عن
اعتزاله يف آب املـاضي وساهم مع زمالئه
يف تأهل املنـتخب الفرنـسي الى نهـائيات
املـونـديـال األملــاني. ويــأتي لـويــس فيجـو
صانع ألعـاب منتخب البرتغـال يف قائمة
املعـتــــزلــني بعــــد ان خـــســـــر مع مـنــتخـب
أملـــانيـــا 3/1 يف مبــاراة حتــديــد املــركـــزين
الـثــالـث والـــرابع ويـبلغ فـيجــو 33 عــامــاً
ولعـب 127 مبــاراة دوليــة خالل 15 عـامـاً

وعــبـــــر فــيجـــــو عــن

القاهرة/ املدى الرياضي
اثـــارت االخـبـــار الـتـي تـــرددت يف وســــائل االعالم
الفـرنسية مؤخـراً حول اشهار الفـرنسي تييري
هـنـــري مهــاجـم ارسـنــال االنـكلـيــزي واملـنـتخـب
الـفــــــــرنـــــــســـي إسـالمـه، ردود فـعـل واسـعــــــــة يف
القــاهــرة.. حـيـث طــرحـت ســـؤاالً مهـمـــاً: هل
اشهـــــــر الالعــب اسـالمه حـــني زار القــــــاهــــــرة
مــــــرتــني خـالل اشهـــــــر قلـــيلــــــة؟ واحــيـــطــت
الــزيــارتــان بــالـســريــة التــامــة، حـيث كــانت
االولــــى بــــدعــــوى تــصــــويـــــر اعالن خــــاص
بـاحـدى شـركــات امليــاه الغـازيـة الــذي لم
يـــــظـهــــــــر حـــتــــــــى اآلن عـلــــــــى شــــــــاشــــــــات
التلفـزيون، والثـانية لـم تستغـرق سوى
12 ســـاعــــة فقــط يف القـــاهـــرة، وكـــانـت
بعد ختام مباريات الدوري االنكليزي
وشــوهــد الـالعب يف ســاحــة االزهــر يف
سيارة خاصة وتـناول العشاء يف احد
املطاعم السياحية يف حديقة االزهر
الــشهـيـــرة علـــى طـــريق صالح ســـالـم
املؤدي الى مطار القاهرة الدولي يف

طريق عودته الى بالده.
وكــان الالعب قــد أثيـرت اقــاويل كـثيـرة حـول
اعـتـنـــاقه االسالم ســـراً بعــدمـــا تكـــرر سجــوده
علــى ارض امللـعب عـقب احــرازه أهــدافــاً ســواء
يف الـدوري االنكليـزي او مبـاريات دوري ابـطال
اوروبــــــا وهــي )متــيــمــــــة( خــــــاصــــــة بـــــــالالعــبــني

املـسـلمـني يف مالعـبنــا العــربيـة، وفـســرتهـا وســائل
االعالم يف فـرنـسـا وانـكلتـرا حتـديـداً بــان الالعب قـد

اعتـنق االسالم، وربـطـت بيـنهـــا وبني مـشــاهــدته يف احــد
املـســاجــد يف العـــاصمـــة االنكـليــزيـــة لنــدن، اضــافــة الــى ان

الالعـب تــــربــطـه عالقــــة حـمـيـمــــة بــــاملهــــاجــم الفــــرنـــسـي
نـيكـوالس انـيلكــا احملتــرف يف فنــار بخـشــة التــركي الـذي

اشهر اسالمه واصبح اسـمه )بالل( وهو ما يـؤكد ان هنري
تأثر كثيراً من خالل عالقته مع انيلكا باالسالم.

ـ ـ

زار القاهرة سرياً

 هنــــري 
أشـهـــر  اســـالمــه

يف األزهـــــــر

مانشستر/اف ب
كـشف مـدرب مـانـشـستـر يـونــايتــد االجنليـزي
اليكس فيـرجوسـون ان املهاجم الهـولندي رود

فان نيستلروي طلب مغادرة الفريق.
وقـــــال فــيـــــرجـــــوســـــون: "اعــتقـــــد ان امـــــرا مـــــا
سـيحـصل ألن فــان نـيــسـتلـــروي طلـب مغــادرة

الفريق ويجب ان نأخذ ذلك يف االعتبار".
وتـابـع: "يتــابع الــرئيـس الـتنـفيـذي
لـلنــادي املــوضـــوع، فبــايــرن
مــــيــــــــــونــــيـخ وريــــــــــال
مــدريــد اعــربــا

مانشسرت يونايتد يؤكد رحيل نيستلروي
عنـدمـا طلـب االخيــر التعـاقــد معه قـبل نحـو
اربعة اعوام، فلـم يتردد يف ابقائه على مقاعد
االحتـياطيـني خصوصـا يف نهائي كـأس رابطة
االنــــديــــة احملـتــــرفــــة اواخــــر شـبــــاط املــــاضـي

مفضال عليه الفرنسي لويس ساها.
من جـهة اخـرى، وافق فيـرجوسـون علـى اعارة
احلارس بـن فوسـتر، الـذي يشـارك يف معسـكر
الفريق يف جـنوب افريقيا حـاليا، الى واتفورد
يف املوسم املقبل، بعد ان اقتـرب مانشستر من
الــتـــــــوصل الـــــــى اتفــــــاق لـــضــم حــــــارس وســت

بروميتش البولندي توماس كوسشتساك.

عـن رغـبـتهـمـــا يف ضـم الالعـب، واعـتقـــد بـــأن
ناديا ثالثا املح الى ذلك ايضا".

وكــانت صـحيفـة هــولنـديـة قـد اشـارت الـى ان
املهــاجم الهــولنـدي تــوصل الــى اتفـاق شـفهي
مع ريال مدريـد االسباني لالنضـمام اليه ملدة
ثالثــــة اعــــوام، مـــشـيــــرة الــــى ان مــــانـــشـــسـتــــر
يـونــايتـد يـطلـب 15 مليـون يـورو للـتخلـي عن

مهاجمه.
وال يـزال فــان نيـسـلتـروي )30 عـامـا( يــرتبـط
بعقــد مع مــانـشــستــر يــونـــايتــد لكـن العالقــة
بينه وبني فـيرجوسون لم تعـد كما كانت عليه

القاهرة/اف ب
اقتـرب نـادي الـزمـالـك املصـري مـن التعـاقـد
مع جنم وسـط فريق الصفـاقسي التـونسي
أنـيــس بــوجلـبــان بعــد أن مت االتفــاق بـني
النـادي املـصــري والنجـم التـونــسي علـى
جميع األمـور املاليـة، ويتوقـع أن يتوجه
بوجلـبان إلـى القاهـرة خالل السـاعات
الـقلـيلــــة املقـبلـــة لـتـــوقـيـع عقــــده مع

الزمالك.
وكــانـت أنــديــة الـتــرجـي واإلفـــريقـي
والـنجم الـســاحلي تـسعـى الــى التعـاقـد
مـع الالعـب ولـكـن عــــرض الــــزمــــالـك كــــان
األفــــضـل بـــيـــنـهــــــــا ممــــــــا أغــــــــرى الـالعـــب

باالنتقال إلى القاهرة.
مــن جهــــة ثــــانـيــــة، بـــــدأ اجلهـــــاز الفـنـي

الزمالك املرصي يقرتب من التعاقد مع بوجلبان
للفـــريـق األول لكـــرة القـــدم بـــالـنـــادي األهلـي املـصـــري
بقيادة الـبرتغالي مانويل جـوزيه التفكير وبشكل جدي
بــالـتعــاقــد مع هــداف نــادي أهـلي طــرابلـس ومـنتـخب
لـيبيـا األوملبي أحـمد عـبدالـقادر لـدعم صفـوف الفـريق
خالل املوسم املقبل. وكان سكرتير نادي االحتاد الليبي
املــصــــري أحـمــــد ريــــاض قــــد رشح عـبــــد القــــادر لـلعـب
لألهلي واتصل به هـاتفيا وقـدم له عرضاً بـاسم النادي

األهلي.
من جـانـبه، رحب القـائم بـأعمـال مـديـر الكـرة بـاألهلي
حسـام البـدري بـالتفـاوض مع هـداف املنـتخب اللـيبي،
وطلـب مـن عـبـــــدالقـــــادر يف اتــصـــــال هـــــاتفـي مت عـبـــــر
الـوسيط أحمد رياض احلضور إلـى القاهرة مصطحبا
معه عددا من أشـرطة الفيديو اخلاصـة باملباريات التي
لعــبهـــــا مع نـــــاديه ومـنــتخــب بالده ملـــشــــاهـــــدتهــــا قــبل

التفاوض معه رسميا.

 بكني/الوكاالت
يــــــــــــــــرغـــــب جنـــــم املـــــنـــــتــخـــــب
االجنليـزي لكـرة القــدم ديفيـد
بــيــكـهـــــــام يف االســتـفـــــــادة مــن
ــــافــتــتــــاح شعــبــيــته يف آســيــــا ب
أكـادميية جديدة لكرة القدم يف

القارة اآلسيوية.
ويــبـحــث بــيــكـــــــام العــب خـــط
وسـط ريــال مــدريــد االسـبــانـي
الـــــذي تـــــرك مــنــصــب كـــــابــنت
املنتخب االجنليـزي بعد خروج
اجنلـتــرا مـن كــأس العــالـم عـن
مـــــديــنـــــة آســيـــــويـــــة القـــــامـــــة
االكـادمييـة بهـا بشـكل يتمـاشى
ـــتـــني مـع االكــــــــــادميـــيـــتـــني الـل
يــــديــــرهــمــــا يف لــنــــدن ولــــوس

اجنليس. 
وقال ايد كانـينجهام من احدى
الـشركـات املسـاهمة يف املـشروع:
نـبحـث عـن مكــان مـن مـنـطقــة
احملـيــط الهـــادي الـــى الــشـــرق
االوسـط. االمــر ال يـتـعلق بــأي
مـــديـنـــة تـــرغـب يف تــضـيـيـفهـــا
االكـــــادميــيـــــة ولـكــن بـــــاملـكـــــان
االفــضل القـــامــتهـــا. نـــريـــد أن
ــــا يــتــــدفـق علــيه تـكــــون مـكــــان
االطفال من شتـى أنحاء آسيا.
والـتـحق بـيـكهــام عـنــدمــا كــان
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بيكهام يبحث عن أكاديمية للكرة يف آسيا

الـتجــربــة الـتـي مــر بهــا. وقــال
كـانينجهـام عن بيـكهام هـذا هو
مــــا يــــريــــد أن يـفعـله عــنــــدمــــا
يعـتـــزل. مــســـاعــــدة االطفـــال
لــتــطــــويـــــر مهـــــاراتهــم يف كــــرة

القدم.
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طـفال مبـــدرســـة لـتـعلـيـم كـــرة
الـقـــــــدم كـــــــان يـــــــدربـهـــــــا جنــم
املـنــتخــب االجنلـيــــزي وفــــريق
مانـشسـتر يـونايـتد االجنلـيزي
الـسابق بـوبي تـشارلـتون ويـريد
أن ميــر اجليل اجلـديــد بنفـس
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روما/اف ب
اعـتبــرت الـصحف االيـطـــاليــة
ان قـــرار مـحكـمـــة االنـضـبـــاط
الـتــــابعــــة لالحتـــاد االيــطـــالـي
لكرة القدم يشكل ضربة قوية
للـرياضة االيطـالية يف املوسم
املـقـــبـل. وكـــتـــبـــت صـحـــيـفـــــــــة

ـــة ي ـــال ـط ـــرة االي ك ـــة لل ـــوجع ـــة م ـــوس.. رضب ت ن ـــوف ـــزال ي ـإن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ووجــــــــــود مــــيـالن يف املــــــــــركــــــــــز
االخـير للدرجة االولى بحسم
15 نـقـــــطــــــــــة مــــن رصــــيــــــــــده".
وعنـونت صحيفـة املسـياجـيرو
"ثورة 14 متـوز"، فيـما حتـدثت
صحـيفـــة "ال ريـبـــابلــيكـــا" عـن
تـخـفـــــيـــــــضــــــــــــات مـهـــــمــــــــــــة يف

العقوبات املفروضة.
ـ ـ

120 ساعـة علـى احرازنـا كأس
الـعـــــــــــالــــم، عـــــــــــاشــــت الــكـــــــــــرة
االيطـالية يوما حـزينا بانزال
يـــــوفــنــتـــــوس الــتـــــاريخــي الـــــى
الـــدرجـــة الـثـــانـيــــة مع حـــسـم
ثالثــني نقـــطـــــة مــن رصــيـــــده،
فــضال عـن انـــزال فـيـــورنـتـيـنـــا
والتــسـيـــو بحــسـم نقـــاط اقل،

اجـراء بعـض التعـديالت عليه
)يف عـقـــــــــــوبـــــــــــة الــــنـقـــــــــــاط(".
صحيفـة "كوريـري ديال سـيرا"
كتـبت بــدورهــا "ضــربــة قــويــة:
يـــــــوفــنــتـــــــوس وفــيـــــــورنــتــيــنـــــــا
والتــسيــو يف الــدرجــة الثــانيــة
ومـيالن يف االولــى". واضــافـت
الـصحـيفــة يف حتلـيلهــا "بعــد

"جازيتـا ديال سبورت" بـاحرف
كـبـيــــرة "انهـــا ضـــربـــة قـــويـــة"،
مشيرة الى ان االندية االربعة
املعـنـيــــة سـتـــسـتــــأنـف القــــرار.
واوضحـت يف حتلـيلهــا "الكــرة
اآلن يف مــلــعــــــب احملــــكــــــمـــــــــــــــة
الفيـدراليـة، فـمن غيـر املـمكن
توقع تغييـر احلكم لكن ميكن

ـ

بعد املونديال.. هل يجد بيكهام ضالته؟

ـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــان وفـــــــــــــيـــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ـ ـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـ ـ

تييري هنري)بالل(يواصل تدريباته


