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المونديال في فلسطين
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يبدو انه قدر الشعب الفلسطيني أن يعيش كل مونديال 
وســط المعاناة التي يواجهها من دولة االحتالل، والتي ال 
تنفك عن ممارسة عدوانها بكافة االشكال ضد ابناء هذا 
الشعب الصابر من قتل وتدمير واعتقال واجتياح وقصف 

وغيرها من الممارسات االحتاللية التعسفية.
فعشــية مونديــال عــام 2002 والــذي أقيم فــي كوريا 
الجنوبيــة واليابان كان االجتياح للضفــة الغربية واعادة 
احتالل المدن الفلســطينية ومحاصرة الرئيس الشــهيد 
ياســر عرفات في مبنــى المقاطعة اضافــة الى عمليات 
القتل والتنكيل واالعتقاالت وتدمير مخيم جنين وغيرها 

من الممارسات االحتاللية.
ومــع قــدوم مونديــال 2006 فــي المانيــا كان العدوان 
الشرس على قطاع غزة وقصف محطة الكهرباء الوحيدة 
ممــا ادى الــى ازمــة كبيــرة في التيــار الكهربــي ال زال 
اهالــي غزة يعانون منه حتى االن، الى جانب االجتياحات 
وعمليــات القصف واالغتياالت التي طالت العشــرات من 

ابناء شعبنا.
وفي مونديال 2010 الذي استضافته جنوب افريقيا كان 
الحصار الخانق على قطاع غزة واغالق المعابر باإلضافة 
الى ازمة الكهرباء والوقود والتي شلت الحياة في القطاع 

وجعلت اوضاعه االنسانية في قمة الصعوبة.
ولــم يخرج المونديال الحالي الذي يقام في البرازيل عن 
النص الذي يكتبه االحتالل ضد ابناء شــعبنا في الضفة 
والقطــاع، فمع انطالق هــذا المونديــال كان االالف من 
جنود االحتالل يجتاحون مدن الضفة الغربية ولم يتركوا 
شــارعا فيها او بيتا اال وقاموا بمداهمته واعتقال المئات 
واطالق النار على المدنيين مما أدى الى استشــهاد ستة 
مواطنيــن، الى جانب عملية القصــف اليومية في قطاع 
غزة، حيث بات ســكانه يتابعون مباريات المونديال على 
وقع صــوت انفجــار الصواريــخ التي تطلقهــا الطائرات 

الحربية.
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يتقدم مجلس ادارة نادي غزة الرياضي برئاســة األخ موســي الوزير 
ولجان النادي وأجهزة التدريب والفرق الرياضية وعموم أعضاء الهيئة 

العامة بأحر التهاني والتبريكات إلى ناديي:
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بمناســبة نجاح انتخابات مجلســي ادارتي النادييــن العريقين والتي 
تمثل صورة حضارية وراقية لألسرة الرياضية الفلسطينية، متمنين 
النجاح والتطور المســتمر لكال الناديين ومواصلة تحقيق االســتقرار 
الفنــي واإلداري وإيصال الرســالة الوطنية الرياضيــة والتوفيق في 

خدمة الناديين وجماهيرهما الوفية.
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يتقدم المختار محمد أحمد أبو زايد رئيس نادي شباب الزوايدة ولجان 
النادي وأجهزة التدريب والفرق الرياضية وعموم أعضاء الهيئة العامة 

بأحر التهاني والتبريكات إلى ناديي:
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بمناســبة نجاح انتخابات مجلســي ادارتي النادييــن العريقين والتي 
تمثل صورة حضارية وراقية لألسرة الرياضية الفلسطينية، متمنين 
النجاح والتطور المســتمر لكال الناديين ومواصلة تحقيق االســتقرار 
الفنــي واإلداري وإيصال الرســالة الوطنية الرياضيــة والتوفيق في 

خدمة الناديين وجماهيرهما الوفية.
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أشــادت الصحف األلمانيــة الصادرة 
بــأداء المنتخب الجزائــري بعد فوزه 
علــى نظيره الكــوري الجنوبي 2-4، 
خصوصًا أن “محاربــي الصحراء” قد 
علــى نظيره الكــوري الجنوبي 2-4، 
خصوصًا أن “محاربــي الصحراء” قد 
علــى نظيره الكــوري الجنوبي 2-4، 

يواجهــون “المانشــافت” فــي الدور 

الثاني. 
حفلــة  “بيلــد”:  صحيفــة  وعنونــت 
جزائرية. وأشارت إلى أن الجزائريين 
انفجــروا فــي غــرف المالبــس في 
إشــارة النتقاداتهــم لمدربهم وحيد 

خليلودزيتش، ومن ثم كان اإلنفجار 
األكبر في الملعب.

أن  “فوكــس”  صحيفــة  واعتبــرت 
الكــوري  الدفــاع  دمــروا  “الخضــر” 
الجنوبــي، وأطلقــت صحيفــة “ديــر 

شــبيغل” وصــف “المبارزيــن” على 
العبي الجزائر، مــن جهتها، اعتبرت 
صحيفــة “إكســبريس” أن المنتخب 
الجزائري ضرب الكوري الجنوبي بيد 

من حديد بانتصار مستحق.   
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الرياضية- وكاالت
عادت حادثــة تواطؤ ألمانيا والنمســا 
في مونديــال إســبانيا 1982 للتأهل 
ســويا وإقصــاء المنتخــب الجزائــري 
للواجهة، بعدما أفــرزت نتائج الجولة 
الثانية من المجموعة السابعة تصدر 
ألمانيا والواليــات المتحدة للمجموعة 
بـ4 نقــاط وخلفهمــا غانــا والبرتغال 

بنقطة يتيمة.
ويكفــي ألمانيــا والواليــات المتحــدة 

األمريكيــة التعــادل فــي مواجهتهما 
المرتقبة في الجولــة األخيرة للتأهل 
ســويا وإقصــاء غانا والبرتغــال مهما 
كانت نتيجــة لقاءهما، وهــو ما جعل 
بعض المواقع والمنتديات المســاندة 
للبرتغــال وغانا تتحدث عــن مؤامرة 

ثانية تكون بطلتها ألمانيا.
وكانــت ألمانيا قد فازت على النمســا 
بهــدف وحيــد فــي 1982 وكان كافيا 
لتأهل المنتخبين حيث لجأ المنتخبات 

بيــن  الكــرة  لتمريــر  الهــدف  بعــد 
عناصرهمــا دون أن يحــاوال الهجــوم 
وتســجيل األهــداف فــي لقــاء ال زال 
الجمهــور الجزائــري والعالمي يعتبره 

أكبر فضيحة في تاريخ المونديال.
وتشــاء الصــدف أن يتواجــد المنتخب 
األلماني في نفس الوضعية حيث يكفيه 
التعــادل للتأهل وتصــدر المجموعة، 
ومــا يزكي الخوف مــن المؤامرة كون 
مدرب المنتخب األمريكي هو األلماني 

يورغــان كليســمان النجــم والعميــد 
والمدرب الســابق للمنتخــب األلماني 
والذي تربطه عالقات وطيدة بالمدرب 
خواكيم لوف لكونــه كان وراء قدومه 
للطاقم التقني حيث عينه مساعدا له 
في الفتــرة ما بين 2004 و2006 قبل 

أن يخلفه بعد مونديال 2006.
فهــل تشــهد البرازيــل 2014 ثانــي 
مؤامرة فــي تاريــخ كأس العالم بعد 

مؤامرة 1982؟.
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الرياضية- أحمد المشهراوي

شوارع خالية، وشاشات كبيرة، وجماهير حاشدة، 
وأعــالم زاهيــة كانت ترقــب ممثل العــرب في 
مواجهتــه الثانيــة أمــام كوريــا الجنوبيــة، فقد 
احتشــدت اآلالف من الجماهير الفلسطينية على 
اختــالف أماكــن تواجدها فــي الضفــة الغربية، 
وقطاع غزة، والداخل لمتابعة المواجهة الحاسمة 

للمنتخب العربي الجزائري.
“الرياضية “ تابعت الجماهير قبيل وأثناء المباراة، 
حيث بدت الشوارع خالية أشبه بما يحدث عند منع 
التجــول، وذلك في تحد جديــد للحصار وانقطاع 
الكهربــاء واعتقاالت االحتالل فــي بعض المدن، 
وذلــك بحثًا عــن متعة الكــرة وتشــجيعًا لممثل 
الكهربــاء واعتقاالت االحتالل فــي بعض المدن، 
وذلــك بحثًا عــن متعة الكــرة وتشــجيعًا لممثل 
الكهربــاء واعتقاالت االحتالل فــي بعض المدن، 

العرب.
��������

كانت الجماهير تمني النفــس بنصر جديد يعيد 
البسمة التي سرقت في مباراة بلجيكا قبل النهاية 
بـ10 دقائق، فاحتشدت مبكرًا ألخذ أماكنها داخل 
البسمة التي سرقت في مباراة بلجيكا قبل النهاية 
بـ10 دقائق، فاحتشدت مبكرًا ألخذ أماكنها داخل 
البسمة التي سرقت في مباراة بلجيكا قبل النهاية 

المقاهــي، وفي مقدمــة الســاحات العامة، وفي 
مشــهد ملفت لألنظار قامت روابط المشــجعين 
وأصحــاب المقاهــي والمنظمــون بوضــع أعالٍم 
كبيرة للجزائر بجانب العلم الفلســطيني، ودعت 
وأصحــاب المقاهــي والمنظمــون بوضــع أعالٍم

كبيرة للجزائر بجانب العلم الفلســطيني، ودعت 
وأصحــاب المقاهــي والمنظمــون بوضــع أعالٍم

عبر مواقع التواصل االجتماعي والصحف للتوجه 
للســاحات خاصــة مع التكــدس داخــل المقاهي 

واألندية التي كانت محط أنظار وسائل اإلعالم.
وعقــب المباراة خرجــت الجماهير في مســيرات 
والحافــالت  الســيارات  راجلــة ومحمولــة علــى 
الكبيــرة، والدراجــات النارية التي انتشــرت على 
جانبي الشــوارع العامة، أشــبه بزفات العرســان، 
وذلــك احتفاًء باإلنجــاز التاريخي غير المســبوق 

للمنتخب العربــي الجزائري على كوريــا الجنوبية.. 
ورفــع المحتفلون أعــالم الجزائر وصــور الالعبين، 
وغنوا بأســماء العبيها عبر مكبــرات الصوت، خاصة 
ســليماني، وحليــش، والحــارس رايــس مبولحــي، 
واإلبراهيمــي، حيــث تجمعت المســيرات في ميدان 

الجندي المجهول نسبة للفدائي الفلسطيني.
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وقد رقص الفلسطينيون على أنغام الدبكة الشعبية 
وســط هتافــات وعبارات تشــيد بمنتخــب محاربي 
الصحــراء  حتى ســاعات الفجر متحديــن في صورة 
جديدة ثالثــي الحصار وانقطاع الكهرباء والتشــفير 
الفضائي، حيث نشــطت شــرطة حفــظ النظام في 

تنظيم أعداد الجماهير المهولة.
وقالت الفتاة عبير الطرابلسي التي كانت تحمل علم 
الجزائر “إننــي فرحة جدًا كجميع المحتشــدين بهذا 
وقالت الفتاة عبير الطرابلسي التي كانت تحمل علم 
الجزائر “إننــي فرحة جدًا كجميع المحتشــدين بهذا 
وقالت الفتاة عبير الطرابلسي التي كانت تحمل علم 

الفــوز الذي طال انتظاره للكرة العربية، لقد حبســنا 
أنفاسنا حتى انتهاء اللقاء.. كنا نشعر بالزهو والعرب 
يتقدمــون بالهدف تلــو األخر.. نحن الفلســطينيون 

نسعد ألي فوز عربي ألننا نتوق للنصر”. 
وعلــى مقربة منها كان أحد المنظمين وســام مفيد 
يصطحب أصدقائه للتعبير عن نشــوته بالفوز وذكر 
“كنــت على ثقة بالفــوز، فأداء الفريــق أمام بلجيكا 
كان جيــدًا، ونتمنى أن تكتمل فرحتنا بالتأهل للدور 
“كنــت على ثقة بالفــوز، فأداء الفريــق أمام بلجيكا 
كان جيــدًا، ونتمنى أن تكتمل فرحتنا بالتأهل للدور 
“كنــت على ثقة بالفــوز، فأداء الفريــق أمام بلجيكا 

المقبل”.
االجتماعــي  انعكاســه  الجماهيــر  الحتفــال  وكان 
واالقتصادي الواضح، فقد شــارك طلبة الثانوية في 
االحتفال مع أســرهم قبل 3 أيام من اختتامها، حيث 
يمنحهم جدول االمتحانات يومين للراحة، واقتصاديًا 
االحتفال مع أســرهم قبل 3 أيام من اختتامها، حيث 
يمنحهم جدول االمتحانات يومين للراحة، واقتصاديًا 
االحتفال مع أســرهم قبل 3 أيام من اختتامها، حيث 

وجدت المحال والباعة الجائلين فرصة للبيع وترويج 
بضاعتهم.
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الرياضية- خاص

تنتشر النوادر والنكات بين رواد المقاهي ومتابعي كأس 

العالم الفلسطينيين مع توالي سقوط المنتخبات الكبيرة 

فــي المونديــال، بعد المكانــة التي حظيتهــا دوليًا وفي 

دورياتها المحلية. وأدى الخروج اإلسباني المفجع أوًال على 

يد هولندا ورسميًا على يد تشيلي، وخسارة اإلنجليز من 

الطليان، ثم الســقوط أمام األوروجواي إلى تندر عشاق 

متابعة المباريات على تلك األسماء الكبيرة، خصوصًا أن 

معظمهم كانوا يتوقعون الكثير من تلك المنتخبات التي 

عشقوها في السابق، وبنوا عليها اآلمال الكبيرة. 

ومن النــكات التي تتداولها الجماهير الفلســطينية على 

اإلنجليــز التندر بأن اإلنجليزية لم تعــد اللغة األولى في 

العالم وســتحل مكانها “ األوروجوايانية” لفوزها بالجولة 

الثانية 2-1، << وأن اإلنجليزي المتوفى <<بلفور>> 

وعد فريقه بالفوز على كوســتاريكا في المباراة المقبلة، 

والتأهل رغم خروجه من المنافسات.

وقرر “الفيفا” إهداء كأس العالم لإلنجليز الذين لم  يحملوا 

اللقب إال مرة واحدة عام 1966، “ وكذلك قرر األطباء في 

أوروجــواي إجراء عملية تجميل ألنوف اإلنجليز المرفوعة 

كأنهم أســياد للعالم رغم نتائجهم المخيبة بالمونديال 
منذ عام 1974”. 
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وفــي تنــدر آخر وصفــت الجماهيــر مهاجمــي المنتخب 

االنجليزي روني، وســتوريدج، وستيرلينج بالقطط التي 

ترتدي جلد النمر، ولم يعد منافســوهم يحســبون لهم 
حسابًا.

وتتفاعل الجماهير مع النوادر بسرعة كالنار في الهشيم 

نتيجة للحياة التي يعايشونها سياسيًا واقتصاديًا.

وأما النكات التي طالت اإلسبان، فإن الملك خوان كارلوس 

قرر العودة إلى عرشــه كون منتخبه ودع كأس 
العالــم  بعد خســارتين مذلتين، أمــام هولندا 

وتشــيلي. ولم يكن منتخب الكاميرون بعيدًا 
عن النوادر، حيث تــرددت نكتة بأن الفريق 
قــرر تحويــل وجهتــه من كــرة القــدم إلى 
المالكمة بعد خســارته من كرواتيا وتبادل 

العبوه اللكمات بالملعب. 
ويسهم في نشــر األقوال الفكاهية قصة 
التجمعات والمشــاهدة العامــة في مراكز 
التسوق والساحات العامة والمقاهي والخيم 
التي تقام لمتابعــة المونديال والتي تتيح 
أمام المشــاهدين اســتعراض خفة الظل، 

فأحدهم يبدأ ثم تتوالى الهجمات من الجميع 
الذين يدخلون على الخط بالتندر والتعليق.
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مونديال 
البرازيل
مونديال 
البرازيل

توقع معنا  نتائج مباريات  كأس العالم بتعبئة النموذج التالي:
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فوز تعادل فوز
فريق ثاني 2 × 1 فريق أول م

دور الـ 16
ألمانيا امريكا 1

غانا البرتغال 2

روسيا الجزائر 3

بلجيكا كوريا الجنوبية 4

تشيلي البرازيل 5

المكسيك هولندا 6

كولومبيا اورجواي 7

اليونان كوستاريكا 8
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

أدخل توقعاتك بوضع إشارة × في المربع الذي يمثل توقعك، ثم قص كوبون المسابقة 
وأرسله إلى مكتب الصحيفة الكائن في : غزة- الرمال برج الجوهرة الدور الرابع شقة 46 

-أو مركز توزيع الصحيفة في محافظتك - لالستفسار تلفون :082845143 

اسم المشارك/............................................................................ 

جوال/.........................المحافظة/...........................................

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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سيتم السحب  مع كل عدد للفوز بالجائزة الكبرى،  الصحاب 
االجابات الصحيحة لكافة المباريات..

رعاة المسابق�

مجموعة مسلماني
لألجهزة الكهربائية

KAKA SPORT شركة كاكا سبورت
لألجهزة والمالبس واألدوات الرياضية 

غزة- مقابل سينما النصر هاتف: 2842248

فاز بالسحب علىالجائزة الكبرى للعدد (37)
منير محمد محيسن- غزة

1. دعاء أبو هربيد - بيت حانون
2.أحمد الحلبي - غزة

3.حازم عبيد - غزة
4. منار النمروطي - خانيونس

5. فؤاد السر - خانيونس
6. فارس أبو قريبة - خانيونس

7. أحمد حرب - غزة
8. عرفات مشايخ - خانيونس

9. محمد تمراز - رفح
10. أحمد العريان - رفح

11. وليد العامودي - شمال غزة
12. سلمان قريبة - خانيونس

واربح أيضًا العديد من الجوائز القيمة مقدمة من رعاة المسابقة

غزة- الرياضية

قامت صحيفة “الرياضية” بتســليم جائزتها الكبرى في مسابقة التوقعات 

الكروية االســبوعية للمتســابقة جازية النجار من محافظــة خان يونس، 

وهي عبارة عن شاشــة LCD ( 32 بوصة ) مقدمة من مجموعة مسلماني 
لألجهزة الكهربائية.

وقال نعمان اشــتيوي مدير عام الصحيفة إن هذه المرة الثانية التي تقدم 

فيها الرياضيــة جائزتها الكبرى للمتســابق الذي يتوقع نتائــج المباريات 

بصــورة صحيحة، حيــث كانت المرة االولــى خالل مباريات الــدوري العام 

وهــذه المرة مع مباريات كأس العالم 2014. وأضاف اشــتيوي ان صحيفة 

الرياضيــة تقدم اضافة الى الجائــزة الكبرى عددا كبيرا جــدا من الجوائز 

االخرى للمتســابقين، موجها شكره الى الشــركات الراعية وهي مجموعة 

مســلماني لألجهزة الكهربائية وشركة كاكا ســبورت لألجهزة والمالبس 

الرياضية ومركز فينوس وعطور كافور وشركة طالل مرتجى ودليلي.
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غزة- الرياضية

توج فريق فضائيــة الكتاب ببطولة المؤسســات الصحفية األولى 

لخماســيات كرة القدم التي نظمتها مؤسســة بيت الصحافة على 

أرضية ملعب نادي الجمعية اإلســالمية بمدينة غزة برعاية شركة 
المشروبات الوطنية (كوكاكوال كابي).

وكانــت فعاليــات البطولــة انطلقت صباح الســبت بنظــام خروج 

المغلوب وشــارك فيها 20 فريقا تتبع لمؤسســات إعالمية مختلفة 
تعمل في قطاع غزة.

حيــث صعد لألدوار النهائية كآل من (إذاعــة القدس،وقناة الكتاب، 

ووكالة فــور نيوز، ووكالــة الوطنية للصحافة واإلعــالم)، وتقابل 

فريقــا وكالة الوطنيــة وقناة الكتاب فــي نهائي البطولــة، ليفوز 

االخير بهدفين نظيفين ويتوج بالبطولة. ووجهت اللجنة المنظمة 

رسالة شكر وتقدير لكل من ساهم في نجاح البطولة ومنهم إدارة 

نادي الجمعية اإلســالمية، وشــركة كوكاكوال للمشروبات الغازية، 

وصحيفــة “الرياضية” الراعي اإلعالمي للبطولــة، وطاقم الحكام، 
وكذلك المؤسسات الصحفية المشاركة.

�����������������������������

���������������������������
�
�����������������

�����������������������������

���������������������������
�
�����������������

�����������������������������



���������������������
����������� ������������������������� ���

����
����������

�������

�������������������
��������������

�

��������������
���������������

���
الرياضية- سمير كنعان

من كاَن يتوقع هذا السيناريو من المجموعة الرابعة حين علَم 

بقرعة المونديال؟

فقد ســقطت إيطاليا في ليلة لْن ينساها بوفون ورفاقه على 

يــد األوروغواي وبرأس ديغــو جودين بالــذات الذي تخّصَص 

بالرأسيات الحاســمة بعدما ضمن لقب الليغا األسبانية لناديه 

أتليتيكــو مدريد، هذه المرة قضــى جودين على أمل الطليان 

بالتأهل وخطف برأســه هــدف الفوز ليصعــَد بمنتخبه رفقة 

كوستاريكا المتصدرة لدور الـ16 من مونديال البرازيل2014.

وكانت إيطاليا تلعب بفرصتْي التعادل أوالفوز بينما ال ســبيل 

عن االنتصــار لرفاق ســواريز وكال المنتخبْين بـــ3 نقاط من 

فــوز وهزيمة، ودخلت إيطاليا ملعب آرينا داس دوناس بخطة 

مغايرة للخطة المعهــودة (4-4-2) التي يصــّر عليها المدرب 

تشــيزاري برانديلي علمًا أنَّ األصوات من داخل إيطاليا تنادي 
مغايرة للخطة المعهــودة (4-4-2) التي يصــّر عليها المدرب 

تشــيزاري برانديلي علمًا أنَّ األصوات من داخل إيطاليا تنادي 
مغايرة للخطة المعهــودة (4-4-2) التي يصــّر عليها المدرب 

باللعب حسب خطة ســيد القوم هناك يوفنتوس3-5-2ولكن 

جــاء التغييــر في الوقــت الخاطئ مــن برانديلــي لتصبَح(4-

1-3-2) وبأســماٍء مختلفــة كانــت ســببًا في ظهــور اآلزوري 
جــاء التغييــر في الوقــت الخاطئ مــن برانديلــي لتصبَح(4-

1-3-2) وبأســماٍء مختلفــة كانــت ســببًا في ظهــور اآلزوري 
جــاء التغييــر في الوقــت الخاطئ مــن برانديلــي لتصبَح(4-

بشــكل باهــت، فشــهدت المبــاراة معركة حقيقيــة في خط 

الوســط وغابت المتعة لتظهر بدًال منها الخشــونة واالندفاع 
بشــكل باهــت، فشــهدت المبــاراة معركة حقيقيــة في خط 

الوســط وغابت المتعة لتظهر بدًال منها الخشــونة واالندفاع 
بشــكل باهــت، فشــهدت المبــاراة معركة حقيقيــة في خط 

البدني والكرات المقطوعة، فدخل الحكم المكســيكي”ماركو 

رودريغيز” نفقــًا مظلمًا بقراراته الخاطئة المؤثرة على نتيجة 
البدني والكرات المقطوعة، فدخل الحكم المكســيكي”ماركو 

رودريغيز” نفقــًا مظلمًا بقراراته الخاطئة المؤثرة على نتيجة 
البدني والكرات المقطوعة، فدخل الحكم المكســيكي”ماركو 

المباراة خاصًة حالَة طرد مثيرة للجدل لنجم وسط يوفنتوس 

واآلزوري”ماركيزيو” لُتكِمَل إيطاليا بعشرة العبين نصف ساعة 

حتى جاء هدف الفوز برأســية جودين من ركنية شبيهة لتلك 

التي ســجلها في برشــلونة، ثم لقطة أخرى مدّوية بعَد عّضة 

سواريز(حركته المعتادة) للمدافع كيليني لْم يلتفت لها الحكم 

الذي أفسَد شفافية المباراة.
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��������������ولْن ترحَم الجماهير اإليطالية مدرَبهم برانديلي على اختياراته 

األساســية وحتى تبديالته التكتيكية التي أضــّرْت ولم تنفع، 

خاصة الفلسفة غير المحســوبة بتعديل الخطة وعدم إشراك 

كاندريفــا المتحرك اإليجابي ثّم الدفــع بالمهاجم غيرالموفق 

إيموبيلي مع إبقاء كاسانو المتألق على مقاعد البدالء.

مــن جانبــه كان أوســكار تاباريز مــدرب أوروغــواي على أتّم 

االســتعداد بخطة4-5-1 التي أحكَم فيها قبضته على الثنائي 

الهجومي بالوتيلي وإيموبيلي في أوِل شــراكٍة بينهما ما جعل 

الهجومي بالوتيلي وإيموبيلي في أولإيطاليا بدون أنياب هجومية.

الهجومي بالوتيلي وإيموبيلي في أولإيطاليا بدون أنياب هجومية.

ُيحَســب لبيرلــو وزمالئــه التركيــز حتى مــع الطرد القاســي 

فتحكموا بنســق المباراة، لكن بإصابة فيراتــي ونزول “موتا” 

تاهْت بْوَصلُة الوســِط لتضيَع آمــال اآلزوري ويخرَج من الدور 
فتحكموا بنســق المباراة، لكن بإصابة فيراتــي ونزول “موتا” 

تاهْت بْوَصلُة الوســِط لتضيَع آمــال اآلزوري ويخرَج من الدور 
فتحكموا بنســق المباراة، لكن بإصابة فيراتــي ونزول “موتا” 

األول من جديد بعد إخفاق2010.
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����������على صعيد آخر لعبت كوستاريكا بكّل راحة أمام إنجلترا بعدما 

ضمنــت األولــى تأُهـَلها بفوزْيــن متتاليْين علــى األوروغواي 
على صعيد آخر لعبت كوستاريكا بكّل راحة أمام إنجلترا بعدما 

ضمنــت األولــى تأُهـَلها بفوزْيــن متتاليْين علــى األوروغواي 
على صعيد آخر لعبت كوستاريكا بكّل راحة أمام إنجلترا بعدما 

وإيطاليا تباعًا، لتصعَد للدور الثاني في صدارة تاريخية بسبِع 
ضمنــت األولــى تأُهـَلها بفوزْيــن متتاليْين علــى األوروغواي 

وإيطاليا تباعًا، لتصعَد للدور الثاني في صدارة تاريخية بسبِع 
ضمنــت األولــى تأُهـَلها بفوزْيــن متتاليْين علــى األوروغواي 

نقــاط، بعد التعادل الســلبي مع منتخب األســود الثالثة الذي 
وإيطاليا تباعًا، لتصعَد للدور الثاني في صدارة تاريخية بسبِع 

نقــاط، بعد التعادل الســلبي مع منتخب األســود الثالثة الذي 
وإيطاليا تباعًا، لتصعَد للدور الثاني في صدارة تاريخية بسبِع 

لعَب لفوٍز شــرفّي معنوي ُيواسي خيبَة أمِل 
نقــاط، بعد التعادل الســلبي مع منتخب األســود الثالثة الذي 

لعَب لفوٍز شــرفّي معنوي ُيواسي خيبَة أمِل 
نقــاط، بعد التعادل الســلبي مع منتخب األســود الثالثة الذي 

الجماهير اإلنجليزية إال أنه ودَع بنقطة وحيدة.

الجماهير اإلنجليزية إال أنه ودَع بنقطة وحيدة.إنجلترا التي خســرْت من إيطاليا أوًال ثّم من أوروغواي بهدفْي 

الجماهير اإلنجليزية إال أنه ودَع بنقطة وحيدة.إنجلترا التي خســرْت من إيطاليا أوًال ثّم من أوروغواي بهدفْي 

ســواريز بدأت بتشــكيلة أغلبها احتياطية، فظهــرت المباراة 

بال طعــم وال رائحة مع غياب الحافــز والدافعية من الجانبْين 

بضمــان تأهــل األول وخــروج الثانــي، وكــررت كوســتاريكا 

إنجــاز مونديــال1990 بإيطاليا حيــن تأهلْت لــدور16 رفقة 

البرازيل بعدما أخرجت الســويد وأســكتلندا لتــوّدَع الحقًا من 

تشيكوسلوفاكيا برباعية.
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وصعــد منتخبا كولومبيا واليونان الــى دور 16 بعد فوز االول 

على المنتخب الياباني بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف واحد، 

ليتصدر المنتخب الكولومبي مجموعته الثالثة برصيد 9 نقاط 

وليواجه منتخب االوروغواي في الدور المقبل.

أمــا المنتخــب اليوناني فقد اســتثمر ضربة جــزاء في الوقت 

القاتــل ليفوز على كوت ديفوار بهدفيــن مقابل هدف ليحجز 

البطاقة الثانية من المجموعة برصيد 4 نقاط وليواجه منتخب 

كوستاريكا متصدر المجموعة الرابعة.
المباريات القادمة

كولومبيا – أوروغواي: السبت 28-6- 2014 الساعة 11 مساء

اليونان – كوستاريكا: االحد 29-6-2014 الساعة 
11 مساء
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أمجد الضابوس 
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ليست إســبانيا وحدها من نعى “الفوريا 
روخا”، بعد الخروج غير المتوقع، من دور 
المجموعات في مونديال البرازيل، العالم 
كله قّدم التعازي، لهذا الخروج، الذي مّثل 
المجموعات في مونديال البرازيل، العالم 
كله قّدم التعازي، لهذا الخروج، الذي مّثل 
المجموعات في مونديال البرازيل، العالم 

ضربة موجعة للجمهور اإلسباني، ولكل 
عشاق الكرة الجميلة في العالم.

مــن أجمــل مــا قــرأت فــي وداع رفاق 
كاســياس، تعليق “أس” التي كتبت: “ال 
تعتــذروا.. ألننا مدينون لكــم بالكثير”، 
ومع ذلك، ليســت مصادفــة، أن يتقاطع 
انتهــاء حقبة الماتادور، مــع انتهاء حقبة 
برشلونة، الذي خرج خالي الوفاض، من 
مولد البطوالت المحلية واألوروبية، هذا 
االنتهاء، يؤكد المقولة السائدة، أن تفوق 
برشــلونة محليــًا وقاريــًا، يلقي بظالله 
على المنتخب اإلســباني عالميــًا، وهذا 
برشــلونة محليــًا وقاريــًا، يلقي بظالله 
على المنتخب اإلســباني عالميــًا، وهذا 
برشــلونة محليــًا وقاريــًا، يلقي بظالله 

يعني، أن إسبانيا أصبحت بحاجة شديدة 
إلى تعافي الكتالن، حتى تعود إلى نادي 

الكبار.
لكن مهما قيل من أســباب لهذا الخروج، 
خاصــة المتعلقة باختيــار الالعبين، فال 
نظن أنها الضربة، التي أوصلت الماتادور 
إلــى هــذه النهايــة الحزينــة، وإال، ماذا 
بإمكان، نغريــدو وكارفخال ونافاس، أن 
ُيقدموا أكثر مما قدمه، إنييســتا وسيلفا 
ورامــوس؟ الصحيح، أن المحاكمة، يجب 

أن تطال الفكر، الذي قاد إلى الهزيمة!
بمقتضى السنن الكروية، كان ال بد من 
نهاية، لست سنوات من العسل، مع جيل 
ذهبي ال ُيضاهي، قاد إسبانيا للسيطرة 
المطلقــة، على مقاليد الكــرة األوروبية 
والعالميــة، التي تخللها الفوز بكأســين 
ُألمم ُأوروبــا وكأس عالميــة. وكعادته، 
والعالميــة، التي تخللها الفوز بكأســين 
ُألمم ُأوروبــا وكأس عالميــة. وكعادته، 
والعالميــة، التي تخللها الفوز بكأســين 

فــي  دقيقــًا  مورينيــو،  الداهيــة  كان 
ُألمم ُأوروبــا وكأس عالميــة. وكعادته، 
فــي  دقيقــًا  مورينيــو،  الداهيــة  كان 
ُألمم ُأوروبــا وكأس عالميــة. وكعادته، 

توصيفه لخروج البطــل، وهو يقول، إن 
طريقة لعب إســبانيا باتت مكشوفة، ما 
سّهل على هولندا وتشيلي، وضع حلول 
ناجحة، لإلجهاز عليها، كما نجح هو، في 
وضع حد لهيمنة برشــلونة، وانتصاراته 

المتكررة على ريال مدريد.
ســُيقال الكثيــر مــن النصائــح الغنيــة 
لكتيبة دل بوسكي، إن ظل في منصبه، 
الســتعادة الهيبة، والرد علــى الضربات 
الموندياليــة، بعــد أن كانــت تجاربهم، 
أكبــر مخــزن تعليمــي، للباحثيــن عن 
التفــوق والريادة، ولكن هذه المرة، على 
الماتادور، أن ينهل من موروثنا الثقافي 
الفلسطيني، ويقرأ جيدًا معنى قولنا: إن 
الماتادور، أن ينهل من موروثنا الثقافي 
الفلسطيني، ويقرأ جيدًا معنى قولنا: إن 
الماتادور، أن ينهل من موروثنا الثقافي 

الضربــات التي ال تميتنــا تزيدنا إصرارًا 
الفلسطيني، ويقرأ جيدًا معنى قولنا: إن 
الضربــات التي ال تميتنــا تزيدنا إصرارًا 
الفلسطيني، ويقرأ جيدًا معنى قولنا: إن 

على الصمود والعودة!
ســيحتاج األمــر إلى بعض مــن الحكمة 
والصبر، حتى ترجع مدرسة التيكي تاكا، 
لتتربــع على تــاج مملكة الكــرة، فنحن 
نؤمن أن مواجهة األقوياء، لها حساباتها 
الخاصة، حتى ظننا، أن تشيلي، استمرت 
تذاكــر الختبــار مواجهة اإلســبان، منذ 

اليوم التالي، إلجراء قرعة المونديال.
ُيصيب إســبانيا اآلن، ما أصاب البرازيل 
وإيطاليــا وألمانيــا مــن قبــل، وكما لم 
وال  الكالتشــيو  وال  الســامبا  تنقــرض 
الماكينــات، لن تنقــرض “التيكي تاكا”، 
وستعود إســبانيا إلى مملكتها الجميلة، 

وحتمًا ستعود.
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الرياضية- أنس محيسن
بعد سقوطها في فخ التعادل امام المكسيك 
فــي الجولة الثانية مــن مباريات المجموعة 
االولى لكأس العالم، عات البرازيل إلى سكة 
االنتصارات بعد الفوز على أسود الكاميرون 
المستســلمة في ختام مباريــات المجموعة 

بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
راقصو الســامبا بقيادة المبدع نيمار قدموا 
مباراة رائعة على المســتوى الهجومي الذي 
هدد مرمــى الكاميرون عدة مرات اســفرت 
عــن أربعــة أهــداف بتوقيع نيمــار هدفين 
والمهاجــم فريد الذي أحــرز أول أهدافه في 
المونديــال الحالــي والعب الوســط البديل 
فيرناندينو الذي شــكل دخوله عالمة فارقة 
وأعطــى حيوية كبيرة لوســط البرازيل من 

خالل صنعه الهدف الثالث وتسجيله الرابع.
وأثبــت نيمار خــالل هذه البطولــة أنه قادر 
على قيــادة البرازيل من أجل تحقيق الحلم 
بالفوز بالبطولة للمرة السادســة في تاريخ 
منتخب السامبا، وذلك لتسجيله اربعة اهداف 
في المونديال حتــى اآلن تصدر بهم قائمة 
الهدافيــن وصناعتــه لعدة فــرص لزمالئه 
وتمريراته الرائعة وتحركاته المميزة والذي 
يدل انه قد تحرر من الضغوط الكبيرة التي 
واجهتها قبل المونديال والتشكيك في قدرته 

على تحمل مسؤولية منتخب بحجم البرازيل 
خاصة وأنه ال زال في مقتبل العمر.
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البرازيليــون من خــالل فوزهــم العريض 
وتصدرهم المجموعة بفــارق االهداف عن 
المنتخب المكســيكي ابعدوا انفســهم عن 
االصطــدام بالمنتخــب الهولنــدي القــوي، 
ليواجهــوا المنتخب التشــيلي المنظم الذي 
حقق مفاجأة كبيرة من خالل اقصائه لحامل 
اللقــب المنتخب االســباني وحجــز البطاقة 

الثانية مع الطواحين.
وبالتأكيــد لــن تكــون المباراة ســهلة على 
السامبا نظرا لما يمتلكه المنتخب التشيلي 
من نجوم مميزة قــادرة على احداث الفارق 
امثال سانشيز وفيدال، فيما يعاني المنتخب 
البرازيلي من مشــاكل دفاعية قد يستغلها 
التشيليون، اال ان رفاق نيمار لن يفوتوا هذه 
الفرصة من اجل التقــدم اكثر في البطولة 

وتحقيق الحلم الغائب منذ 12 عاما.
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ويصطــدم المنتخب المكســيكي بالعمالق 
الهولنــدي الــذي حقــق الفــوز الثالث على 
التوالــي وكان هــذه المــرة علــى حســاب 
تشيلي، ليحصد تسعة نقاط كاملة وبأقوى 

خطــوط الهجــوم حتــى اآلن فــي البطولة 
«10 أهداف»، واهتزت شــباكه فقط بثالثة 
أهداف ليصل إلى فــارق إيجابي هو األعلى 
حتى اآلن «+7» متربًعا على قمة مجموعته 
أهداف ليصل إلى فــارق إيجابي هو األعلى 
حتى اآلن «+7» متربًعا على قمة مجموعته 
أهداف ليصل إلى فــارق إيجابي هو األعلى 

ومرسًال برســالة قوية لمنافسيه القادمين، 
ويبــدو أن هولندا تنوي تحقيق ما فشــلت 
فيــه في جنــوب أفريقيا قبل أربعــة أعوام 
عندما ســقطت في المبــاراة النهائية امام 
المنتخب االسباني بهدف نظيف، لترد الدين 
بقسوة لرفاق كاسياس من خالل هزيمتهم 

بخماسية عجلت بخروجهم من الدور االول.
ورغــم أهدافه الغزيــرة، إال أن منتخب فان 
جــال، لم يلعب بشــكل هجومــي مغامر أو 
مندفــع، بل تنوعت تكتيكاته بشــكل يدل 
على خبرة مديــره الفني وقدرته على فهم 
طبيعــة وإمكانيــات العبيــه بــكل اقتدار، 
و«2/5/3»   «3/4/3» الهولنديــون  فلعــب 
و«1/2/4/3» و«2/3/5» حســب المطلــوب 
مــن المباراة وظروفهــا ونتيجتها في براعة 
تحســب لالعبين وقبلهــم مديرهم الفني 

الخبير.
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أمــا المنتخــب المكســيكى فقــد نجح في 
الحصــول علــى بطاقة التأهــل الثانية من 

المجموعــة األولى إلى دور الـــ 16 بعد أداء 
جيد ونتائج مبهرة خالفت كل التوقعات.

وفاز منتخب األلوان الثالثة على الكاميرون 
بهدف نظيف قبل إسقاط الكروات بثالثية 
مقابــل هدف غير مؤثــر، وبينها كان على 
موعــد مع حبــس أنفــاس البرازيليين في 
مبــاراة قويــة دفاعيــة تألق فيهــا حارس 
المكســيك «أوتشــوا» واقتنص نقطة من 
أصحاب األرض وضعته في المرتبة الثانية 
في المجموعة برصيد 7 نقاط، بال هزيمة، 
إيجابــي«+3» بعدما  وبرصيــد تهديفــي 
ســجل 4 أهداف وســكن مرماه هدف واحد 

فقط.
ليؤكــد هــذا المنتخــب المنظم أنــه قادر 
على احــداث المفاجــأة وازعــاج الطواحين 
الهولندية، فهــل يرضى رفاق روبين وفان 
بيرسي بأن يتعملق الحارس اوتشوا مجددا 
ام تكون الهدافهم كلمة أخرى خاصة وان 

االثنين احرزا معا ستة أهداف.
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البرازيل – تشــيلي: الســبت 2104-6-28 

الساعة 7 مساء
هولندا – المكســيك: االحــد 2014-6-29 

الساعة 7 مساء
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الرياضية- مصطفى جبر 

يعيش الفلسطينيون أجواء مونديال البرازيل على 

وقــع التصعيد اإلســرائيلي المتواصل، غزة تحت 

القصف والضفة على وقع المداهمات واالعتقاالت 

واستهداف الشبان ضمن الخطة اإلسرائيلية التي 

يســعى إليها لقمع كل مظاهر الحيــاة في أرضنا 

الحبيبة، وتعمد تعكير صفو الفلسطينيين في هذا 

الحدث الذي ينتظره كل “4” سنوات نظرا لعشقه 

الكبيــر لكرة القدم التي تعتبر متنفســا كبيرا في 
ظل األوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة.
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اإلعالمــي الشــاب محمــد الدلــو أكــد حــول هذا 

الموضــوع أنــه يتابــع كأس العالــم بالتزامن مع 

األوضــاع األمنية الراهنة ال ســيما وجوده في حي 

الشــجاعية شــرق مدينة غزة والذي يشــهد حالة 

مســتمرة ومتواصلة مــن التوتر بســبب القصف 

المتقطع على حدود المنطقة المتاخمة للشــريط 

الحدودى، مشيرا إلى أن حالة التوتر تنعكس على 
مشاهدة المونديال.

وقال الدلــو :” من ناحية شــخصية أتابع مباريات 

كأس العالــم عبر روابط اإلنترنــت البديلة لجهاز 

كأس العالــم عبر روابط اإلنترنــت البديلة لجهاز البث الخــاص بالبطولة نظرًا لغالء ســعره، حيث 

كأس العالــم عبر روابط اإلنترنــت البديلة لجهاز البث الخــاص بالبطولة نظرًا لغالء ســعره، حيث 

أقوم فــي لحظات التعرض للقصــف بكتم صوت 

الميدانيــة  األخبــار  ومتابعــة  للمبــاراة  المعلــق 

ونشرها عبر صفحتى الخاصة عبر موقع التواصل 

االجتماعــي “فيســبوك” وأوازن ما بيــن متابعتي 

للمباراة ومتابعة األخبار والتطورات الميدانية “.
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مــن ناحيته أشــار المصــور الرياضي هانــي البنا 

أن الشــعب الفلســطيني كان ينتظر أجواًء أفضل 

لمتابعة المونديال خاصــة بعد اإلعالن عن إتمام 

المصالحــة، مؤكــدا أن األوضاع انعكســت تماما 
وجاءت عكس ما توقعه الجميع. 

ومما ال شــك فيه أن الشــعب الفلســطيني يعتبر 

مــن المتابعين بصــورة كبيرة للرياضــة المحلية 

والعالميــة، فقد كان يتطلع إلــى متابعة مونديال 

العالم بأفضل صورة ال سيما بعد اتمام المصالحة، 

لكن سرعان ما انعكست تلك الصورة والتي ألقت 

بظاللها على عامة الشعب خاصة المتابعين للشأن 

الرياضي مما أفقدهم المتعة الحقيقية لهذا الحدث 
العالمي.

����������
وعــن توقيــت التصعيد اإلســرائيلي قــال البنا: “ 

االحتالل يســعى باســتمرار للتنغيص على حياة 

الفلســطينيين وهو يعلم أن مناســبة المونديال 

لها طابع خاص لدى الشــعب الفلسطيني وخاصة 

ســكان قطاع غــزة والذيــن يجدون فــي متابعة 

ســكان قطاع غــزة والذيــن يجدون فــي متابعة الرياضة وقتًا لنسيان همومهم المتراكمة، وأذكر 

ســكان قطاع غــزة والذيــن يجدون فــي متابعة الرياضة وقتًا لنسيان همومهم المتراكمة، وأذكر 

أنه في السابع من شهر أكتوبر 2002 قامت قوات 

االحتالل باقتحام مدينة خان يونس وارتكبت فيها 

مجزرة راح ضحيتها آنذاك ســبعة عشر شهيدا في 

الوقــت الذي كان يتابع فيه النــاس مباراة ما بين 
األهلي والزمالك “.

وأضاف البنــا “26” عام  :” قبل انطالق المونديال 

وأضاف البنــا “26” عام  :” قبل انطالق المونديال وضعت لنفســي جدوًال كي ال يفوتني شــيء من 

وأضاف البنــا “26” عام  :” قبل انطالق المونديال وضعت لنفســي جدوًال كي ال يفوتني شــيء من 

البطولــة، لكن بعد مرور ســاعات من اليوم األول 

للمونديال بدأ التصعيــد الصهيوني على القطاع 

للمونديال بدأ التصعيــد الصهيوني على القطاع فأصبحت متابعًا لألحداث السياســية والرياضية، 

للمونديال بدأ التصعيــد الصهيوني على القطاع فأصبحت متابعًا لألحداث السياســية والرياضية، 

لكن المشــكلة األكبر التي أواجهها في مشــاهدة 

المباريــات ومتابعــة األخبــار هــي عــدم انتظام 

الكهربــاء ما يضطرني للمتابعة والمشــاهدة في 
المقاهي وعند األصدقاء .”

������������������
وعبــر بعــض المتابعيــن عــن اســتغرابهم لهذا 

التوقيــت من التصعيد والذي تكرر في الســنوات 

األخيرة فــي مثل هــذه المناســبات، وقالت آمال 

الشــريف عبــر صفحتها عبر الفيس بــوك:” ليش 

اسرائيل اعلنت عن خطف 3 مستوطنين بأول يوم 

بالمونديال وأنظار العالم كلها على البرازيل اآلن 

، ليــش لغاية اآلن فش وال أي دليــل وال اي طرف 
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خيط بقضية خطف المســتوطنين مــع أنه األقمار 

الصناعية وطائرات االستطالع موجودة وبإمكانهم 

يحددو تفاصيل عملية الخطف، ليش نتنياهو طلع 

وأعلــن انها فعال عملية خطف وأكد لكل العالم أنها 

عمليــة خطف مع انــه وال جهة فلســطينية اعلنت 
مسؤوليتها ال من قريب وال من بعيد”.

ويعاني قطاع غزة من غارات شبه يومية تستهدف 

المصانع واألراضى الخالية وبعض األهداف الوهمية 

التــي تهدف فقط إلى توتير األجواء في غزة وإرباك 
مواطنيها.
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وال يختلف الحــال كثيرا في المحافظات الشــمالية 

��������������
وال يختلف الحــال كثيرا في المحافظات الشــمالية 

��������������

من الوطــن ، الذي يعيش حالة مشــابهة ومعقدة، 

فالمداهمــات واالعتقــاالت ال تتوقــف ليــل نهــار، 

ففلسطين كلها تتعرض لهجمة شرسة فى توقيت 
واحد وهو توقيت المونديال.
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وانقضــت عشــرة أيام، منذ نشــر األنباء عن خطف 

ثالثــة مســتوطنين، ووصــل عدد جنــود االحتالل 

المشــاركين في عمليــات المداهمــات واالعتقاالت 

واطالق النار بحسب ضابط رفيع في جيش االحتالل 

إلــى 15 ألــف جندي، وهو ما يكفــي لقلب كل حجر 

بالخليل رأســا على عقب ، إذ تقول المعطيات التي 

نشرها جيش االحتالل أنه تم اعتقال 400 مواطن 

منذ بداية األحداث االخيرة، ويدعي جيش االحتالل 

أن جزءا صغيرا من المعتقلين تم اعتقالهم من أجل 

الحصــول على معلومات اســتخبارية، ولكن غالبية 

المعتقليــن ســيتم اســتخدامهم كورقــة تفاوض 
وعامل ضغط.
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ويرى ناصر العباســي المحلل الرياضي أن شــعبنا 

اعتاد على ظروف االعتقاالت واإلغالق مشــيرا إلى 

أن الظــروف الصعبة لن تقف عقبة امام مشــاهدة 
الفلسطينيين لكأس العالم.

ويعتقــد العباســي أن العــدو ال يميــز بيــن اوقات 

المباريــات وغيرهــا ، منوهــا إلى ان هــذه العادات 

امــرا طبيعيــا عنــد شــعبنا  اإلســرائيلية تعتبــر 

الفلســطيني ، مطالبــا الجميع بأن ال يغفل شــعبنا 

للجانب الوطني بالموضــوع ومن خالل المتابعة او 

نشاطات اخرى تخص المونديال والتي من الممكن 

ان تعكس صــورة عن معاناتنا الشــعبية وإيصالها 
للعالم أجمع بمساندة االعالم.

ويضيــف العباســي :” رغــم أننــا وبشــغف ننتظر 

المونديال العالمي لعشــقنا للســاحرة المســتديرة 

واالســتمتاع بمتابعة لقاءات ووجبات كروية دسمة 

إال ان هــذه البطولــة تأتي في ظل ظــروف صعبة 

يعيشــها شــعبنا الفلســطيني في كافة محافظات 

الوطن الشــمالية والجنوبية ومع ذلك اعتاد شعبنا 

على تلك الظروف من اعتقاالت واجتياحات واغالق 

للمــدن وســقوط الجرحى والشــهداء ولــم يمنعنا 

ذلــك مــن متابعــة لقــاءات المونديال كجــزء من 

حياتنا المســتمرة حتــى يتحقق حلــم اقامة دولتنا 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.

�����������
من جانبه يتحــدث ابراهيم الطويــل رئيس اتحاد 

السباحة الســابق أن التصعيد اإلسرائيلي ال عالقة 

له بكأس العالم، مؤكدا أن العدو له الرغبة الدائمة 
في تحويل حياتنا إلى جحيم. 

وحــول متابعتــه للمونديال في ظــل التصعيد في 

المحافظــات الشــمالية ، قال :”  أتابع بشــكل عام 

المحافظــات الشــمالية ، قال :”  أتابع بشــكل عام المباريــات ذات األهمية القصوى , وخصوصًا عندما 

المحافظــات الشــمالية ، قال :”  أتابع بشــكل عام المباريــات ذات األهمية القصوى , وخصوصًا عندما 

تلعــب البرازيــل وإيطاليــا وهولنــدا ، ال أعتقد أن 

التصعيد اإلســرائيلي له دخل بمتابعة كأس العالم 

، االحتــالل يبغضنا ولن يتوانــى عن تحويل حياتنا 

إلــى جحيــم ، ولكن ما دخــل متابعتنــا للمونديال 

بتنغيص االحتالل ، يعني هــل حياتنا طوال العام 

مســتقرة وثابتــة وفقط في فتــرة المونديــال بدأ 

التنغيص، فالشهداء واألسرى يسقطون على مدار 

العــام واالجتياحــات متواصلة على الــدوام ، فقبل 

فتــرة وجيزة تم اجتياح جنيــن وتصفية مناضيليها 

!!! ، واقتحامــات األقصى وهدم المنازل في القدس 

متواصــل بشــكل يومــي ، حســب وجهــة نظــري 

المتواضعة بــأن االحتالل مســتعد أن يدفع الغالي 
والنفيس لكي يلتهي شعبنا في الرياضة. 

ويتابع الطويل “ممارســة الرياضة بشــكل منتظم 

ومشــاركاتنا الخارجيــة هو ســيف ذو حدين ، فمن 

ناحية نحن نطور الرياضة ونخدم إســرائيل بشكل 

أكبر ونقدم لها هدية مجانية بظهورها أمام العالم 

بأنهــا دولــة ديمقراطية توفر لنا كل ســبل الراحة 

والتســهيالت لممارســة الرياضة ، وهذا موثق في 

معظم الصحــف والمواقع العالمية ، ولكن لألســف 

الشــديد يســتغل البعض الممارســات ضد شعبنا 

بشــكل عام ويحاول االســتفادة منهــا رياضيًا ، مع 

العلم بأن “إســرائيل” يهمها فقط شــيء واحد هو 

أمنهــا وأمانها ، فال الفيفا وال االتحاد “اإلســرائيلي” 

أمنهــا وأمانها ، فال الفيفا وال االتحاد “اإلســرائيلي” لكرة القدم وال نتنياهو يســتطيع أن يحرك ســاكنًا 

أمنهــا وأمانها ، فال الفيفا وال االتحاد “اإلســرائيلي” لكرة القدم وال نتنياهو يســتطيع أن يحرك ســاكنًا 

بكل شيء يعترض أمنها”.

 وهكذا يعيش شعبنا هذه الظروف العصيبة عكس 

باقي شــعوب العالم التي تســتغل فترة المونديال 

للترويح عن نفســها ومتابعة فرقهــا المفضلة، إال 

ان قدر الشــعب الفلســطيني أن يتابع كأس العالم 

وســط حالة من القصف واالعتقــاالت والمداهمات 

واالجتياحــات، وهو ما تكرر مع كل مونديال، والذي 

أصبــح قدومه يشــكل فرصــة لالحتــالل من أجل 
التضييق على أبناء شعبنا.
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بقلم:  أحمد المشهراوي
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فــي الثاني من تشــرين الثاني 1917 
وعــد اللــورد اإلنجليزي آرثــر جيمس 
بلفور اليهود بإنشاء وطن قومي لليهود 
في فلســطين، رغم أن تعــداد اليهود 
في فلســطين ال يزيــد عددهم آنذاك 

عن 5% من مجموع عدد السكان.
واليــوم بعد مــا يقــارب 100 عام من 
الوعــد، وخيبــة أمــل اإلنجليــز فــي 
مباراتيهــم أمــام إيطاليــا وأوروجواي 
وخروجهم الفعلي من المنافسة، يحق 
لنا أن نســأل هدجســون، أين وعودك 
التي أطلقتها قبــل المونديال؟، وماذا 
ترد على وعود ســابقيك بعد نكسات 
متتاليــة فــي كأس العالــم منــذ عام 
1966، حيــث لم يحمل منتخب بالدك 
اللقب ســوى مــرة يتيمــة، وألم يحن 
ألنوف اإلنجليز المتبجحة التي تتعامل 
كأنهم أســياد العالم في كرة القدم أن 

تنكسر ذليلة؟.
يبدو أن وعودهم المشؤومة ال تنطبق 
إال علــى الشــعوب المقهــورة، فٌتملك 
األرض لشــعب ال يســتحقها، أم أنــه 
الكذب والجنون اإلعالمي الذي يمتلكه 
اإلنجليز عبر كبريات وســائل اإلعالم 
المتلفــزة والمقــروءة، وفــي مقدمتها 
صحيفة (الصن)، أيهــا اإلنجليز يا من 
َوَطئــت أقدامكــم المســتعمرة الكثير 
مــن البلدان العربية، ليس فلســطين 
فقط، أين شعاركم الرنان، وأسودكم 
الزائرة المتمثلة بروني، وســتوريدج، 
مــن  أســود  أنهــا  أم  وســتيرلينج، 

الكرتون؟  
فاألداء الذي ظهر عليه اإلنجليز الذين 
يتشــدقون بأنهم أصحاب مولد الكرة، 
وأنهم من أســس للمونديــال ال يدلل 
علــى أصحاب خبــرة، فالفريــق افتقر 
للخبــرة والتجانس والســيطرة كلفته 
4 أهــداف، ولــم ينجــح طــوال 180 
دقيقــة من تســجيل ســوى هدفين، 
لتتبخر مزاعم اســتعادة لقب غاب 48 
عامًا، وهي الســنة التــي احتلت فيها 
لتتبخر مزاعم اســتعادة لقب غاب 48 
عامًا، وهي الســنة التــي احتلت فيها 
لتتبخر مزاعم اســتعادة لقب غاب 48 

فلسطين.
وال يرتبــط األمــر باإلنجليــز فقــط، 
فاإلســبان الذين أنهــوا 800 عام من 
مجــد المســلمين في األندلــس، دفع 
خروجهــم المؤلــم علــى يــد هولندا 
وتشــيلي، ثــم ســقوط األوروجــواي 
الغريب أمام كوستاريكا بالثالثة، وفوز 
هندوراس على كولومبيا إلى مزيد من 
الغرائب التي حملها مونديال البرازيل، 
وأشار–أيضًا- إلى أن الكرة لمن يعيطها 
الغرائب التي حملها مونديال البرازيل، 
وأشار–أيضًا- إلى أن الكرة لمن يعيطها 
الغرائب التي حملها مونديال البرازيل، 

ليــس باألســماء واأللقــاب، وبالنجوم 
الذيــن يفوق ثمن الواحد منهم طائرة 
إيربــاص، أو ميزانيــة مجموعــة مــن 
الحكومات. قبل الختام أستذكر حديث 
الشاعر عندما خاطب مستعمري بالده، 
ألقول لهدجسون: أتيت البرازيل تبغى 
كأسها  تحســب أن الزمر يا طبل ريح، 
فساقك الحين إلى أوروجواي ضاق بك 
عن ناظــرك الفســيح، وكل أصحابك 
أودعتهم بحسن بيان لسانك الفصيح، 
وقل لهم إن أزمعوا عودة ألخذ ثأر فال 

مفر لك إال طريح.
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ترقبهــا لحظًة بلحظة ، وقد تموجت ســاحات الجامعة النجاح الوطنية في محافظة نابلس هذه األجواء وباتت اإلســباني ، وخــروج اإلنجليز المدوي ، عاشــت جامعة حامل اللقب والمرشــح األبرز لنيــل البطولة الماتادور العديــد مــن خباياه ومفاجآتــه ، التي تمثلــت بإقصاء مع اشــتداد منافسات كأس العالم، وبعد أن كشف عن الرياضية- عدي جعار / ورد رداد 

ترقبهــا لحظًة بلحظة ، وقد تموجت ســاحات الجامعة النجاح الوطنية في محافظة نابلس هذه األجواء وباتت 

النجاح الوطنية في محافظة نابلس هذه األجواء وباتت 

كونهم الممثل العربي والوحيد في أم الكؤوس. ، أضف إلى ذلك العشق الالمتناهي لمحاربي الصحراء قاعدة الماتادور اإلسباني على الرغم من خروجه المبكر التي يقفــون خلفهــا ويؤازروها ، حيث لوحظ اتســاع واســتطلعت آراء الطالب فيها حــول ماهية المنتخبات صحيفــة الرياضيــة دخلــت أســوار جامعــة النجــاح بألوان المنتخبات المتنافسة فيما بينها.

������������
وتشــابه طريقة اللعب بين الفريقين ، هذا ما دفعني ذلك كثرة التمثيل البرشــلوني في صفوف المنتخب ، اإلســباني كونه فريــق متكامل بأســلوبه ، أضف إلى اإلسباني في حديثة للرياضية قال : “  أعشق الماتادور محمد حســيبا ، طالب إعالم ، أحد مشــجعي المنتخب 

للحظة عن مــؤازرة المنتخب الجزائري الممثل الوحيد اإلســبانية “  .   وفــي الختام أكد حســيبا أنه لم يغفل وبالفعل كان الخروج صفعة لي ولجميع عشاق الثيران ديل بوسكي الذي لم يحسن تنظيم صفوف المنتخب ، ، وبالنهاية المســؤولية كاملًة تقع على كاهل المدرب ، ولكن اســتثناء بعض الالعبين وضعف أداء كاسياس حســيبا : “ كان اإلســبان أقوى المرشحين لنيل اللقب وعــن موقفه بعــد الخــروج المفاجئ لإلســبان أضاف لتشجيعه “ . 
للعرب “..

������������
من جانبه يقول ثائر قشــوع , طالب هندسة مدنية: “ 

كان الفريق مدجج بالنجوم أمثال رونالدو ورنالدينهو أنهم فريــق متكامل منذ كأس العالــم 2002 حيث أشــجع البرازيل منذ الصغر ، شجعتهم ألني شعرت 
“ بصراحة ، قبل بداية المونديال واعتمادًا على األداء وعن حظوظ أبناء الكوباكابانا باللقب أوضح قشوع : وكاكا “ .

“ بصراحة ، قبل بداية المونديال واعتمادًا على األداء وعن حظوظ أبناء الكوباكابانا باللقب أوضح قشوع : 

وعن حظوظ أبناء الكوباكابانا باللقب أوضح قشوع : 

المترهلة للسامبا ونظرًا لغياب عنصر الخبرة وظهور من بين أيدي مستضيفي البطولة ، ولكن بعد البداية في كأس القارات ، كدت أجزم أن المونديال لن يفلت 

المترهلة للسامبا ونظرًا لغياب عنصر الخبرة وظهور من بين أيدي مستضيفي البطولة ، ولكن بعد البداية 

من بين أيدي مستضيفي البطولة ، ولكن بعد البداية 

منتخبات قوية راودني الشك بذلك .
�������������

تشجيعهم منذ صغري ، وشيئًا فشيئًا بدأت أتابع كل األرجنتينــي ، فــي حديثــه للرياضية قــال : “ بدأت أمــا أحمــد عمــور ، طالــب إعــالم ، عاشــق للتانجو 

تشجيعهم منذ صغري ، وشيئًا فشيئًا بدأت أتابع كل األرجنتينــي ، فــي حديثــه للرياضية قــال : “ بدأت 

األرجنتينــي ، فــي حديثــه للرياضية قــال : “ بدأت 

مبارياتهــم ، وأعجبتني طريقــة األداء التي ينتهجها 
المعهود مع تقدم عمر المسابقة واشتعال المنافسة راقصي التانجــو ، وأتمنى أن يعود األداء األرجنتيني عمــور : “ بالنســبة لي كنــت أنتظــر أداء أفضل من وعن رأيه بمسيرة التانجو في البطولة للحظة أوضح حفدة مارادونا وعلى رأسهم ليونيل ميسي “. 

الشــقيق وختم حديثه بكلمة مفادها : “ كأس العالم وبالنهاية تمنى عمور كل التوفيق للمنتخب الجزائري “ .
تاريخ وحضارة... متعة وتشويق وإثارة “.

���������
بدوره أوضح منتصر عــودة , طالب اللغة اإلنكليزية 

���������
بدوره أوضح منتصر عــودة , طالب اللغة اإلنكليزية 
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ميولــه البرتغاليــة فــي كأس العالــم ، مراهنًا على عام .  عمر شــديد طالب محاســبة , أظهر للرياضية رأســه ، باإلضافة إلى حبه للشــعب األلماني بشكل للرياضية أنه يؤازر المنتخب األلماني كونه مســقط 

ميولــه البرتغاليــة فــي كأس العالــم ، مراهنًا على عام .  عمر شــديد طالب محاســبة , أظهر للرياضية 

عام .  عمر شــديد طالب محاســبة , أظهر للرياضية 

تشــكيلتهم تحظــى بوجــود أفضل العــب بالعالم حظوظهم بتقديم مســتوى كبير في البطولة كون 
كرستيانو رونالدو  .
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حسام الدين حرب

وأخيرًا وجدت الجماهير العربية االبتسامة 
على محياها بعــد األداء القوي والتاريخي 
الــذي قدمــه ممثــل العــرب الوحيد في 
المونديــال “ الجزائر” والــذي تكلل بفوز 
كبير أمام منتخب كوريا الجنوبية بأربعة 

أهداف لهدفين.
فوز وضع منتخبنا العربي الجزائري على 
أعتاب فرصة تاريخية للوصول إلى الدور 
الثاني حيــث يلزمه فقط التعادل أو الفوز 
أمام الدب الروسي في اللقاء األخير ضمن 

دوري المجموعات.
شــخصيًا اســتمتعت بمشــاهدة أفضــل 

دوري المجموعات.
شــخصيًا اســتمتعت بمشــاهدة أفضــل 

دوري المجموعات.

العــروض للمنتخــب العربي فــي بطولة 
كأس العالم والذي أثبت بأنه ليس منتخب 
للحضور فقط، بل منتخب إلثبات وجوده 
من حيــث األداء النتيجــة وللحقيقة فإنه 
أضــاع أيضًا منه فرصة الفــوز أو التعادل 
على األقل أمام المنتخب البلجيكي ولكن 
دائمًا لدينا ثقة بقدرات الجزائر بالوصول 
على األقل أمام المنتخب البلجيكي ولكن 
دائمًا لدينا ثقة بقدرات الجزائر بالوصول 
على األقل أمام المنتخب البلجيكي ولكن 

بعيــدًا فــي المونديــال وتقديــم أفضل 
العــروض التي ينتظرها الجميع بشــكل 
عــام والجماهيــر الفلســطينية بشــكل 

خاص. 
وإن تحدثــت بصورة تاريخية فإن الجزائر 
كانت وال زالت الداعم األساســي للقضية 
الفلســطينية من خــالل تقديــم الدعم 
الفلســطيني  المادي والمعنوي للشــعب 
طوال مراحــل نضاله وال زالــت في هذه 
البطولــة تقــف وقفــة الشــعب العربــي 
الشقيق من خالل رفع العلم الفلسطيني 
ورفع العديد من الالفتات الداعمة لتحرير 

فلسطين.
شــكرًا لك يا جزائر العرب ... شكرًا لك يا 
جزائــر المجد والعراقة والتاريخ... شــكرًا 
لك يا جزائر المونديال .. يا من تكســري 
األرقــام القياســية في تاريخ مشــاركات 
المنتخبــات العربيــة .. الجماهير العربية 
خلفكــم ونحن معكــم والنصــر حليفكم 
والتأهل هدفكــم .. دامت الجزائر ودامت 
العروبــة ودام الفوز المونديالي العربي .. 

ودامت الجزائر نصر وفخر.
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دائمــًا وأبدا أقول بأن العمــل في المجال 
�����������������������

دائمــًا وأبدا أقول بأن العمــل في المجال 
�����������������������

الرياضي هو أقرب للخدمة الطوعية أكثر 
منه إلى المنفعة المادية، ومن هنا أتمنى 
مــن كل قلبــي التوفيق لمجلــس اإلدارة 
الجديد لنادي شباب رفح الذي تم انتخابه 
مؤخرًا برئاسة الدكتور عمر قشطة للفترة 
الجديد لنادي شباب رفح الذي تم انتخابه 
مؤخرًا برئاسة الدكتور عمر قشطة للفترة 
الجديد لنادي شباب رفح الذي تم انتخابه 

القادمــة  وأعانهــم اهللا علــى مهمتهــم 
القادمة والتي لن تكون سهلة ولكن ثقتي 
كبيرة بالمجلس الجديــد لما يمتلكه من 

خبرات أكاديمية وعملية. 
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•بقدر ما أكون سعيد دائمًا بتكسير األرقام 
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•بقدر ما أكون سعيد دائمًا بتكسير األرقام 
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القياسية في بطوالت كأس العالم فإنني 
كنت حزين جدًا لتعادل األلمان مع منتخب 
القياسية في بطوالت كأس العالم فإنني 
كنت حزين جدًا لتعادل األلمان مع منتخب 
القياسية في بطوالت كأس العالم فإنني 

غانا الذي قدم أفضل عرض له في تاريخ 
مشــاركاته بكأس العالم بعد أن عاد من 
خســارة لفــوز ومن ثــم انتهــت المباراة 
بالتعادل... شــخصيًا أقول ربما يكون لها 
خســارة لفــوز ومن ثــم انتهــت المباراة 
بالتعادل... شــخصيًا أقول ربما يكون لها 
خســارة لفــوز ومن ثــم انتهــت المباراة 

شأن في هذه البطولة.
• ال يــزال النجــم البرتغالــي كريســتانو 
رونالــدو غائبا عــن بطولــة كأس العالم 
حيــث لم يقــدم العــرض المنتظر خالل 
اللقاءين الســابقين وخسر في واحد منها 
وتعادل في الثاني فمتى ينتفض رونالدو 
.. أعتقد بــأن المونديال القادم ســتكون 

فرصة أفضل.

للحديث بقية طالما في العمر بقية
hoss1983@gmail.com
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الرياضية- حسين الهندي

لطالمــا جمع كأس العالم محبيه من ذكور وإناث، إال أن 

متابعة بعض الفتيات لكأس العالم لها طعم آخر، فمن 

المعروف أن الفتيات تهتم بمشاهدة التلفاز ولكن ليس 

لمتابعــة الرياضة، وإنما لهــن عالمهن الخاص بهن، إال 

أن كأس العالم كسر تلك القاعدة، فالكثير من الفتيات 
أصبحن من أشد المتابعين للمونديال. 

 فتلــك التي تتابع  كأس العالم لحبها وشــغفها بفريق 

أحبت أداء العبيه، وأخرى تابعته لتزيد من المعرفه في 

مجال الرياضة، وتلك التي اهتمت بتسريحات الالعبين 

والمظهر الذي جاء به المشــجعون الذين يظهرون على 

التلفاز أثناء المباريات، وفتاة تشاهد مباراة مجبرة عليها 

ألنها تجلس مع أهلها وهي تحب مشاهدة التلفاز. 
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فهــذه بســمة المدهــون طالبــه تمريض فــي الكلية 

الجامعية فهي محبة ومشجعة من الطراز األول  لمنتخب 

الجامعية فهي محبة ومشجعة من الطراز األول  لمنتخب إســبانيا، وتقول “أجد متعًة  بــاألداء الجماعي والتعاون 

الجامعية فهي محبة ومشجعة من الطراز األول  لمنتخب إســبانيا، وتقول “أجد متعًة  بــاألداء الجماعي والتعاون 

الكبيــر بين العبــي المنتخب،  ويجذبنــي طريقة لعب 

تشــافي وانيستا في تمرير الكرات السريعة، وتخليص 
الكرة من الخصم بمهارة عالية”. 

وبدأت بسمة بتشجيع المنتخب اإلسباني في 2010 بعد 

أن توج بكأس العالم على حســاب هولندا والتي اقيمت 

في جنــوب افريقيا، وتقول بســمة “إن اهتمامي ليس 

منصبا فقط على إسبانيا، إال أن هناك بعض المنتخبات 

المشــاركة في المونديال لدي بها إهتمام وهي ألمانيا 

والبرازيــل لما لديهم مــن مهارات كرويــة جميلة ورح 

والبرازيــل لما لديهم مــن مهارات كرويــة جميلة ورح الفريق أشعر أنهم دائمًا يتمتعون بها عبر األجيال”. 

والبرازيــل لما لديهم مــن مهارات كرويــة جميلة ورح الفريق أشعر أنهم دائمًا يتمتعون بها عبر األجيال”. 
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وتــرى ســعاد النواجحة أن كــرة القــدم وخاصة كأس 

العالم بالنســبة لها هو عنصر للترفيــه، فهو يعد من 

العالم بالنســبة لها هو عنصر للترفيــه، فهو يعد من األخبــار التــي تهتــم بها نظــرًا ألنها طالبــة في كلية 

العالم بالنســبة لها هو عنصر للترفيــه، فهو يعد من األخبــار التــي تهتــم بها نظــرًا ألنها طالبــة في كلية 

األخبــار التــي تهتــم بها نظــرًا ألنها طالبــة في كلية الصحافة واالعالم في جامعة األقصى، وهذا يعد جزءًا 

األخبــار التــي تهتــم بها نظــرًا ألنها طالبــة في كلية الصحافة واالعالم في جامعة األقصى، وهذا يعد جزءًا 

من دراستها وعملها في مجال الصحافة، فبالرغم من 

أن مجال الصحافة واســع في مجاالته إال أن كرة القدم 

لعبــة تشــد العالم لمتابعتهــا ليبعدهم عــن األحداث 

اليومية التي تجري في قطاع غزة المحاصر في جميع 
المجاالت”. 

وترى ســعاد أن الفتيات ليس لديهن اهتمام بالرياضة 

وترى ســعاد أن الفتيات ليس لديهن اهتمام بالرياضة بشكل مباشر ولكن كأس العالم حدث مهم لهن، قائلًة” 

وترى ســعاد أن الفتيات ليس لديهن اهتمام بالرياضة بشكل مباشر ولكن كأس العالم حدث مهم لهن، قائلًة” 

إن لكرة القدم متعة وهي أداء بعض الفرق المشــاركة 

في المونديال مثــل البرازيل وألمانيا واالرجنتين، وأنا 

عن نفسي أحب مشــاهدة منتخب البرازيل ألنه فريق 
يمتع مشاهديه من جيل إلى جيل”.

وبالرغــم أن ســعاد فتاة مــن اللواتي يحببــن متابعة 

التلفاز إال أنها تفضل مشــاهدة البرامج النسائية أكثر 

مــن مباريــات كأس العالــم، وتقول “إنني شــخصية 

فضولية أحب معرفة نتائج المباريات، حيث ابحث وانا 

اتصفح عبر االنترنت عن نتائج المباريات ، وإن رأيتهم 

يتحدثون عن هدف أبهر العالم  أسارع للبحث عن ذلك 
الهدف عبر اليوتيوب”.
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إال أن ُربــى نمــر طالبة فــي الكلية الجامعيــة ال تميل 

إال أن ُربــى نمــر طالبة فــي الكلية الجامعيــة ال تميل لمشاهدة كرة القدم، فهي ال تشجع أحدًا في المونديال، 

إال أن ُربــى نمــر طالبة فــي الكلية الجامعيــة ال تميل لمشاهدة كرة القدم، فهي ال تشجع أحدًا في المونديال، 

لمشاهدة كرة القدم، فهي ال تشجع أحدًا في المونديال، ولكنها تسمع دائمًا أن هناك مباراة قوية بين منتخبين 

لمشاهدة كرة القدم، فهي ال تشجع أحدًا في المونديال، ولكنها تسمع دائمًا أن هناك مباراة قوية بين منتخبين 

في كأس العالم، فهــي تجلس مع إخوتها على التلفاز 

لمتابعة مبــاراة بكأس العالم فقط لترى تشــجيعهم، 

وتضحك على حماسهم الذي ال يجدي لهم بفائدة على 

االطــالق، وتضيف “إنني أعرف فقــط في كأس العالم 

منتخب البرازيل أن لباسه ذو لوٍن أصفر ولكني ال أعلم 
من يلعب فيه من الالعبين”. 

وتتابــع ُربى حديثها “أنا أكثر ما أتابعه على التلفاز هو 

المسلســالت واألفالم األجنبيــة، وال يهمني من فاز أو 

خســر في كأس العالم، والذي يجعلني كارهة لمتابعة 

كــرة القــدم هو مــا يحدث بيــن إخوتي من مشــادات 
كالمية “.  

�������������
وذكــرت ُعــال أحمــد التــي تعمل ســكرتيرة فــي أحد 
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وذكــرت ُعــال أحمــد التــي تعمل ســكرتيرة فــي أحد 
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المؤسســات الخاصــة في قطــاع غزة أنها ال تشــاهد 

وال تطيــق كــرة القــدم، إال أنهــا مــن رواد المقاهي، 

فهي تجلــس فقط في المقهى مــع صديقاتها لتخرج 

مــن ضغوط العمــل اليومية، لتجد إزعاج المشــجعين 

المتابعين لفرقهم المفضلة، وتقول “ ينتابني شــعور 

فــي بعض األحيان أن أقوم بإطفــاء التلفاز وأطرد كل 

من في المقهــى، ولكن أنا أعرف ماذا ســيحدث لي إن 

من في المقهــى، ولكن أنا أعرف ماذا ســيحدث لي إن قمت لذلك، فهو أوال وأخيرًا شــيء محبوب لدى الناس 

من في المقهــى، ولكن أنا أعرف ماذا ســيحدث لي إن قمت لذلك، فهو أوال وأخيرًا شــيء محبوب لدى الناس 

وال أستطيع منعهم”. 

ولكن ما يشــد ُعال في بعض المباريات التي شاهدتها 

هم المشجعات بطريقة تشجيعهن لمنتخب بالدهم أو 

المنتخب المفضل لهن، فكل فتاة في المونديال لديها 

ذوقها الخاص بها للتشجيع، فمشجعة تشجع منتخبها 
لفانيلته، وأخرى لتسريحة جديدة”.
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البرازيل
مونديال 
البرازيل
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هذا لســاُن حاِل عشــاق الالعبين 
الذيــن يبدعــون مــع أنديتهــم 
مــع  يســقطون  ولكنهــم 
منتخباِتهم أو العكس، فيكون 
اإلبهــاُر مــع المنتخــب بينمــا 

تفشُل صفقاتهم مع األندية.
وعلى ســبيل الذكر ال الحصر فإنَّ 
“كريســتيانو رونالــدو” أفضــل العــب 
فــي العالم ونجم نجــوم الليغا بدخوله 
قائمــة أســاطير ريــال مدريــد خالل 4 
مواســم مبهــرة، نجده ال يــؤدي بنفس 
القوة مع منتخب البرتغال وإْن كان سببًا 
رئيسيًا في وصول بالده للمونديال 

الالتيني في البرازيل على حساب السويد في الملحق 
األوروبــي، إال أنَّ مــا ينتظره عشــاق رونالدو أكثر من 

مجرد الوصول للعرس العالمي الكروي.

��������
فــي حين تنعكس األدوار مع النجــم البرازيلي “نيمار 
داســيلفا” الذي لْم يقدم شــيئًا ُيذكر لناديه برشلونة 
َد حول الصفقة المدّوية والبروباغاندا  خاصة مع ما تردَّ
اإلعالميــة التــي أحدَثـْتها، فــي حين تنفجــر طاقته 
اإلبداعية مع السامبا البرازيلية ليصبَح الُملهَم األوحد 

لعشاق بالده.
ويبقى “ميســي” لغــزًا محيرًا لكّل المتابعين بســحره 
العجيب مع البلوغرانا في الليغا وانسجامه غير العادي 
مع زمالئه إنيستا وتشافي، بينما يظهر بأداء متواضٍع 
مع التانغــو األرجنتيني، وإْن كان ُيســّجُل بين الحين 

واآلخر لكّنه لْم يقنْع ُمعجبيه وما أكثرهم!
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في حين يستغرب عشاُق الميرينغي ريال مدريد 
من المستوى الالفت الذي يقدمه نجم هجومهم 
“كريم بنزيما” مع منتخب الديوك الفرنسية، 
ويتحســرون على األهداف واألرقــام الرائعة 
التي يحرزها مع كّل فرصة يهدرها بقميص 

الريال في الليغا واألبطال.
علــى  يخفــى  وال 

أحٍد الفشــل الــذي طال نجم أتليتيكــو مدريد “دييغو 
كوســتا” حين اســتدعاه المدرب “دل بوسكي” لقيادة 
هجــوم الماتــادور اإلســباني إّال أنَّ األول خّيــَب آمال 
الثاني بأداٍء متواضٍع جعَل أســبانيا بدون أنياب لتخرَج 

بفضيحة تاريخية.
وَيعتبُر الكثيرون صفقَة آليكسيس سانشيز غير ناجحة 
مع برشلونة، حين يشاهدون مهاراته وقوته الهجومية 
مع منتخب بالده تشــيلي(علمًا أنَّ الســبب يكمن في 
أسلوب ميسي مع البرسا الذي يمنع نجومية أحٍد غيره 

وأبرزهم إبراهيموفيتش).
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وعلــى عكــس المتوقــع كان العــب االرتــكاز “علــي 
ســولي مونتاري” في منتهى الروعة مع منتخب بالده 
غانا، إال أنَّ مســتواه مع ناديه الزال متوســطًا ال يرقى 

للنجومية.
ويأتــي القائــد األســطوري لناديه ليفربول “ســتيفن 
جيــرارد” ضمن قائمــة المخيبين لآلمــال مع منتخب 
بالده إنجلترا، ومثله نجم الهجوم المدفعجي “ كافاني” 
الذي ال يتألق مع منتخب األوروغواي في حين أنه يهوى 
هّز شباك المنافسين في بطوالت الدوري المحلي مع 

نابولي وباريس سان جيرمان.
وفي حراسة المرمى 

نجــد كارثــة “ إيكــر كاســياس” تطغــى على كل 
ويتفوق الحاالت الفاشلة، 

حماية  فــي 
ك  لشــبا ا

س  ر حا

المنتخــب األمريكي “تيــم هاوارد” بمســتواه الثابت، 
وحارس المكسيك “أوتشوا”  الذي عّذَب المهاجمين.

وغيرهم العديد من النجوم الذين تتباين مستوياتهم 
وتتذبذب بين القمة والقاع مع النادي والمنتخب فيبرُز 

نجمهم هنا ويأفُل هناك.

����������
وعلى صعيد آخر من النجاحات، فإنَّ هناك من يتمسك 
بتألــق المســتوى وثبــات األداء أمثــال نجم الوســط 
المايســترو “بيرلو” مع اليوفي وإيطاليا، وســواريز مع 
ليفربول واألوروغواي، والتشــيلي المحارب فيدال مع 
يوفنتوس، ودي ماريا الجناح الطائر للريال واألرجنتين، 
ونجم برشلونة األسباني “إنيستا” والمدافعان األلماني 
هاملز مع بروســيا واإلنجليزي كاهيل مع تشيلســي، 
والفيل اإليفواري جيرفينهو مــع ذئاب روما والقناص 
األلمانــي كلوزة مع التســيو، والفرنســيان بوغبا في 
اليوفي وماتيدي في باريس ســان جيرمان المصنفان 
ضمــن أفضــل العبي االرتــكاز في العالــم، والكتيبة 
الهولنديــة “روبــن” مــع بايــرن ميونــخ و”دي يونغ” 

و”فان  ميــالن  بيرســي” مع مانشيستر مــع 
يونايتد.

هــؤالء  كل 
وغيرهم أيضًا 
أقنعوا  ممــن 
وقاريًا  محليًا 
وعالميــًا مع 
يتهــم  ند أ
ومنتخباتهم 
حــدٍّ  علــى 

سواء.!!
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بالفلسطيني

سعيد حسنين
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“نحن نصادق من يصادقنــا ونعادي من يعادينا”، 
مقولة خالدة للزعيم الخالد جمال عبد الناصر رحمه 
اهللا، فلو عمل عالمنا العربي وفق هذه المقولة لما 
هددنــا احد وال نجح اي عدو فــي اقتحام حرماتنا، 
وفي عالم الرياضة كما في عالم السياســة وعالم 
الحــروب التي تقودهــا دول عربيــة بالوكالة عن 
امريــكا ودولة االحتالل، علينــا ان ننصر ونصادق 
مــن يصادقنا ونقف في وجه مــن يعادينا. تابعت 
مبــاراة االرجنتين امام ايــران وقرفت من مواقف 
الكثيريــن الذين ناصــروا االرجنتيــن، قفزوا لكل 
كرة ضربتها االرجنتين باتجاه مرمى ايران ولطموا 
كفــا بكف عند ضياع كل فرصة لبالد زار منتخبها 
“بالد السمن والعسل” واعتكفوا قرب حائط البراق 
المســمى حائــط المبكــى زورا وبهتانا! فيــا ايها 
الفلســطيني والعربي، يا من ناصــرت االرجنتين 
وصفقــت لهدفهــا في شــباك ايــران، وكأن ايران 
هي التي تســتبيح صباح مســاء القدس الشريف 
واالقصى المبارك، وهي التي تهدم البيوت وتشرد 
ســاكنيها وهي التــي تعتقل االطفــال وتعذبهم 
وتقتل الشيوخ والنساء اعلم، اعلم ايها الفلسطيني 
ان الثورة في ايران التي انتصرت في شــباط عام 
1979 قضــت على اعتــى نظــام ديكتاتوري في 
العصر الحديث، ثورة وقودها الشعب بكل فئاته، 
فنظام البائد الطاغية الشاه رضا بهلوي كان اكبر 
حليف لدولــة االحتالل، وايران كانــت اكبر قاعدة 
عســكرية تجسســية ألمريكا وربيبتها اسرائيل، 
هددت المصالــح االســتراتيجية لالمتين العربية 

واالسالمية في كل مكان!
 ايها الفلســطيني اعلم بان نظام الثورة االيرانية 
اغلق سفارة اسرائيل في طهران، ال بل حولها الى 
سفارة فلســطين حين كانت القيادة الفلسطينية 
مشــردة في مختلف ارجــاء الوطن العربــي.. ايها 
الفلســطيني اعلم بان ايران حولت سفارة امريكا 
الــى متحف كبير ووضعته تحت تصرف الناس كل 
الناس الوثائق الخطــرة ففضحت دور امريكا ضد 

 ايها الفلسطيني اعلم بان الثورة االيرانية اعتبرت 
قضية فلســطين القضيــة المركزية لهــا ولكافة 
العرب والمســلمين فــي العالم، واعتبــرت وجود 
اســرائيل علــى ارض فلســطين وجــودا احتالليا 

واغتصابا ألرض عربية.
 ايها الفلســطيني اعلم ان الثورة االيرانية جعلت 
القــدس في صلــب اهتماماتها يــوم ان خصصت 
الجمعة االخيرة من شــهر رمضان المبارك من كل 

فعليه مقتضى الوفاء ان نســاند منتخب ايران في 
كل مباراة كروية يخوضها ال ان نقف ضد منتخبها، 
واهللا عيب، خاصة ألولئك الذين يســمون انفسهم 
وطنييــن وتهمهم القضية الفلســطينية وشــعب 

ثــم الجزائر بلــد المليون شــهيد، هــذا المنتخب 
العربي الوحيد في مونديال البرازيل اال يســتحق 
منا الدعــم والمؤازرة؟ اليس مــن المعيب ان نجد 
بعض المعتوهين يصفقون لفوز البلجيك عليهم؟ 
الجزائر بلد عربي وقــف الى جانب قضايانا ودعم 
القضية الفلسطينية بما يملك من قدرات فكيف ال 

يحظى بدعمنا على االقل في مالعب الكرة؟
يبدو ان هناك اناســا مشوهين ومصابين بمرض 
معاداة ابناء جلدتهم ودينهم واقول لهم :من ُبلي 

 ايــران والجزائــر وفلســطين وكل شــرفاء العرب 
والمســلمين قلب واحد ومصير واحــد، ومعا حتى 

تحرير االرض واالنسان.
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الرياضية- محمد الفيومي
الفرنســي  المنتخب  حقق 
فــوزه الثاني علــى التوالي 
في المجموعة الخامســة من 
مونديال البرازيل، وكان 
هذه المرة على حساب 
سويســرا  منتخــب 
أهــداف  وبخمســة 
هدفيــن،  مقابــل 
رفــاق  ليؤكــد 
عزمهم  بنزيمة 
تقديــم  علــى 
مميز  مونديال 
بــه  يعوضــوا 
االخفاق في كأس 
الماضيــة  العالــم 

الذي ودعوه من الدور األول.
ورغــم ســهولة المنتخبــات التي 
تتواجــد مــع الديــوك فــي هذه 
المجموعة إال أن االداء الرفيع الذي 
يقدمه ابناء المدرب ديديه ديشان 

يؤكــد علــى اســتعدادهم الجيد 
وحرصهم على الذهاب بعيدا في 
هذه النســخة، حتى بــات الكثير 
من المراقبين يرشحهم للوصول 
الى أدوار متقدمة نظرا للتجانس 
الكبير بين الخطــوط وتألق عدد 
من نجومه أبرزهم بنزيمة وجيرو 

وبوجبا وغيرهم.
ويحتــاج الفرنســيون الــى نقطة 
أمــام  مباراتهــم  مــن  وحيــدة 
لضمــان  االكــوادور  المنتخــب 
تصــدر هــذه المجموعــة، فيمــا 
يسعى األكوادوريون الى مواصلة 
صحوتهم عقب الفوز على منتخب 
الهونــدوراس مــن أجــل انتــزاع 
البطاقــة الثانيــة، وهــي مهمــة 
صعبة بالتأكيد إال أنهم يســعون 
إلى تحقيق المفاجأة والتأهل إلى 

الدور المقبل.
المنتخــب  فــإن  المقابــل  فــي 
فــي  يرغــب  السويســري 

أمــام  الثقيلــة  تجــاوز هزيمتــه 
المنتخــب الفرنســي والفوز على 
الهونــدوراس بفــارق كبيــر من 
االهــداف حتــى ال ينتظر مفاجات 
مباراة فرنســا واالكــوادور، فيما 
يتبقى للهونــدوراس أمل ضعيف 
ايضا في هذه المجموعة بشــرط 
فوزهــم علــى سويســرا بنتيجة 
كبيــرة وهزيمــة االكــوادور امام 

فرنسا بعدد وافر من األهداف.
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هنــدوراس- سويســرا.. االربعاء 

25-6-2014 الساعة 11 مساًء
فرنسا – االكوادور .. االربعاء 25-

6-2014 الساعة 11 مساًء
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يرشــحها للصعود عن هــذه المجموعة اال ان قلة خالفا لتألقها في التصفيات والذي جعل الكثيرين مشــاركة لها ولم تقدم المســتوى المنتظر منها النتيجــة ودعــت البوســنة كأس العالــم في أول الى النقطــة الرابعة فــي المركز الثانــي، وبهذه والهرســك وفاز عليه بهدف نظيف ضمن وصوله بعد ان قدم مســتوًى جيدا امام منتخب البوســنة يضمن لــه المركــز الثاني بخمس نقــاط، وذلك المجموعــة او تحقيق التعادل علــى االقل والذي يسعى لتحقيق الفوز لضمان الصعود وتصدر هذه المقبلة في مباراة مهمة للمنتخب النيجيري الذي بفارق نقطتين وهما اللذان سيلتقيان في الجولة متقدمــا على اقرب مالحقيــه المنتخب النيجيري بــدل الضائع مــن المباراة، ليصعد الــى دور 16 ، ايران بهدف ليونيل ميســي الــذي جاء في الوقت السادســة بعد فوزه الشاق والصعب على منتخب نجح المنتخب األرجنتيني في الوصول الى النقطة الرياضية- حسين الهندي

فــي المقابل فــان المنتخب االيرانــي والذي قدم الخبرة لم تسعفها.

ألن أي نتيجــة غير خســارة النســور النيجيرية المنتخب النيجيري في مباراته امام االرجنتين، نقاط للوصول الى النقطة الرابعة بشرط خسارة البوســني، من اجل تحقيق الفوز والظفر بالثالث لــم يكن ضربة حظ، وذلك عندمــا يلتقي المنتخب الى اثبــات أن تألقه في المباراة أمام رفاق ميســي مباراة مميزة أمام التانجو االرجنتيني فإنه يســعى 
تعني توديعه المونديال مباشرة.
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نيجيريــا – األرجنتيــن .. االربعــاء 6-25-
2014 الساعة 7 مساء

البوســنة- ايــران ... االربعــاء 6-25-
2014 الساعة 7 مساء

��������������
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نيجيريا  4
ايران 1
البوسنة1

الفلســطيني والعربي، يا من ناصــرت االرجنتين 
وصفقــت لهدفهــا في شــباك ايــران، وكأن ايران 
هي التي تســتبيح صباح مســاء القدس الشريف 
واالقصى المبارك، وهي التي تهدم البيوت وتشرد 
ســاكنيها وهي التــي تعتقل االطفــال وتعذبهم 
وتقتل الشيوخ والنساء اعلم، اعلم ايها الفلسطيني 
ان الثورة في ايران التي انتصرت في شــباط عام 
1979 قضــت على اعتــى نظــام ديكتاتوري في 
العصر الحديث، ثورة وقودها الشعب بكل فئاته، 
فنظام البائد الطاغية الشاه رضا بهلوي كان اكبر 
حليف لدولــة االحتالل، وايران كانــت اكبر قاعدة 
عســكرية تجسســية ألمريكا وربيبتها اسرائيل، 
هددت المصالــح االســتراتيجية لالمتين العربية 

واالسالمية في كل مكان!
 ايها الفلســطيني اعلم بان نظام الثورة االيرانية 
اغلق سفارة اسرائيل في طهران، ال بل حولها الى 
سفارة فلســطين حين كانت القيادة الفلسطينية 
مشــردة في مختلف ارجــاء الوطن العربــي.. ايها 
الفلســطيني اعلم بان ايران حولت سفارة امريكا 
الــى متحف كبير ووضعته تحت تصرف الناس كل 
الناس الوثائق الخطــرة ففضحت دور امريكا ضد 

فلسطين وشعبها.
 ايها الفلسطيني اعلم بان الثورة االيرانية اعتبرت 
قضية فلســطين القضيــة المركزية لهــا ولكافة 
العرب والمســلمين فــي العالم، واعتبــرت وجود 
اســرائيل علــى ارض فلســطين وجــودا احتالليا 

واغتصابا ألرض عربية.
 ايها الفلســطيني اعلم ان الثورة االيرانية جعلت 
القــدس في صلــب اهتماماتها يــوم ان خصصت 
الجمعة االخيرة من شــهر رمضان المبارك من كل 

عام يوم القدس.
فعليه مقتضى الوفاء ان نســاند منتخب ايران في 
كل مباراة كروية يخوضها ال ان نقف ضد منتخبها، 
واهللا عيب، خاصة ألولئك الذين يســمون انفسهم 
وطنييــن وتهمهم القضية الفلســطينية وشــعب 

فلسطين.
ثــم الجزائر بلــد المليون شــهيد، هــذا المنتخب 
العربي الوحيد في مونديال البرازيل اال يســتحق 
منا الدعــم والمؤازرة؟ اليس مــن المعيب ان نجد 
بعض المعتوهين يصفقون لفوز البلجيك عليهم؟ 
الجزائر بلد عربي وقــف الى جانب قضايانا ودعم 
القضية الفلسطينية بما يملك من قدرات فكيف ال 

يحظى بدعمنا على االقل في مالعب الكرة؟
يبدو ان هناك اناســا مشوهين ومصابين بمرض 
معاداة ابناء جلدتهم ودينهم واقول لهم :من ُبلي 

فليستتر.
 ايــران والجزائــر وفلســطين وكل شــرفاء العرب 
والمســلمين قلب واحد ومصير واحــد، ومعا حتى 

تحرير االرض واالنسان.
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الماضيــة  الماضيــة العالــم  الماضيــة العالــم  العالــم 
الذي ودعوه من الدور األول.الذي ودعوه من الدور األول.الذي ودعوه من الدور األول.

ورغــم ســهولة المنتخبــات التي ورغــم ســهولة المنتخبــات التي ورغــم ســهولة المنتخبــات التي 
تتواجــد مــع الديــوك فــي هذه تتواجــد مــع الديــوك فــي هذه تتواجــد مــع الديــوك فــي هذه 
المجموعة إال أن االداء الرفيع الذي المجموعة إال أن االداء الرفيع الذي المجموعة إال أن االداء الرفيع الذي 
يقدمه ابناء المدرب ديديه ديشان يقدمه ابناء المدرب ديديه ديشان يقدمه ابناء المدرب ديديه ديشان 

البطاقــة الثانيــة، وهــي مهمــة 
صعبة بالتأكيد إال أنهم يســعون 
إلى تحقيق المفاجأة والتأهل إلى 

الدور المقبل.
المنتخــب  فــإن  المقابــل  فــي 
فــي  يرغــب  السويســري 
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ألن أي نتيجــة غير خســارة النســور النيجيرية المنتخب النيجيري في مباراته امام االرجنتين، نقاط للوصول الى النقطة الرابعة بشرط خسارة البوســني، من اجل تحقيق الفوز والظفر بالثالث لــم يكن ضربة حظ، وذلك عندمــا يلتقي المنتخب الى اثبــات أن تألقه في المباراة أمام رفاق ميســي مباراة مميزة أمام التانجو االرجنتيني فإنه يســعى 

تعني توديعه المونديال مباشرة.
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الرياضية

الجزائــري  المنتخــب  الجزائــري قــدم  المنتخــب  قــدم 

الشــقيق وجبــة كروية دســمة الشــقيق وجبــة كروية دســمة 

توجهــا بأربعــة أهــداف رائعــة توجهــا بأربعــة أهــداف رائعــة 

على حســاب المنتخــب الكوري على حســاب المنتخــب الكوري 

الجنوبــي، رفاق مجيــد بوقرة الجنوبــي، رفاق مجيــد بوقرة 

اســتطاعوا العودة سريعا الى اســتطاعوا العودة سريعا الى 

الصراع علــى بطاقة التأهل الصراع علــى بطاقة التأهل 

الــى دور 16 بعد نكســتهم الــى دور 16 بعد نكســتهم 

امــام المنتخــب البلجيكــي امــام المنتخــب البلجيكــي 
في المبــاراة االولى، ويبدو في المبــاراة االولى، ويبدو 
خليلوزيتــش  المــدرب  خليلوزيتــش أن  المــدرب  أن 
قــد تعلــم الــدرس جيــدا قــد تعلــم الــدرس جيــدا 
بالهدف االول  بالهدف االول ولم يكتــف  ولم يكتــف 
بل ســجل نجومــه ثالثة بل ســجل نجومــه ثالثة 
أهــداف متتاليــة أربكــت 
تاهــوا  الــذي  الكورييــن 
فــي الشــوط االول، ورغم 
فــي  القويــة  عودتهــم 
ان  اال  الثانــي  الشــوط 
الهــدف الجزائــري الرابع 
قضى على آمالهم تماما، 
الجزائريــون  ليحصــل 
علــى اول ثــالث نقاط 
مبــاراة  ولتنتظرهــم 
قويــة وحاســمة امام 
الروســي  المنتخــب 
يحتاجــون  وهــم 
حتى  التعــادل  الــى 
الدور  الــى  يصعدوا 
برفقــة  الثانــي 
المنتخــب البلجيكي 
الذي واصل عروضه 
الجيــدة وحقق فوزا 
متأخرا على حســاب 
جعلتهــم  الــروس 

النقطــة  الــى  يصلــون 
السادسة ويضمنون التأهل، 
فــي انتظــار مــن يرافقهم 
الى هــذا الــدور خاصة وان 
الفرق الثالثة االخرى لديها 
فرصــة فــي الصعــود، وان 
الجزائــري  المنتخــب  كان 
هو االقرب بشرط تعادلهم 
مع الــروس الذيــن يأملون 
في تحقيق الفــوز من اجل 
الوصول الى النقطة الرابعة 
خاصة وان المنتخب الكوري 
ضعيــف  أملــه  الجنوبــي 
الكبيرة من  الهزيمــة  بعــد 

المنتخب الجزائري.
وفي حال وصــول المنتخب 
الجزائري الــى الدور الثاني 
فــان ذلــك ســيكون للمرة 
األولــى فــي تاريخــه بعــد 
مشاركته للمرة الرابعة في 

المونديال.
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كوريــا الجنوبيــة- بلجيــكا 
 2014-6-26 الخميــس   –

الساعة 11 مساًء
الخميس  الجزائر- روســيا- 
 11 الســاعة   2014-6-26

مساًء
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الرياضية- منتصر اسليم
نجح المنتخب الغانــي في العودة 
سريعا الى أجواء المونديال وتجاوز 
المنتخب االمريكي،  أمام  سقوطه 
حيث حقــق التعادل مــع المنتخب 
األلمانــي القــوي والــذي رشــحه 
الكثيرون للمنافســة علــى اللقب 
خاصة بعد المســتوى الرائع الذي 
قدمه امــام المنتخــب البرتغالي، 
تفوقــت  الغانيــة  الرغبــة  ان  اال 
علــى القوة األلمانيــة، ولوال خبرة 
أبناء المــدرب يواخيم لوف لحصد 
الغانيون النقاط الثالثة التي كانوا 
يستحقونها، إال ان الخروج بنقطة 
التعادل حافظ على اآلمال الغانية 
في التأهــل عن هــذه المجموعة 
خاصــة وأنهــا ســتواجه المنتخب 
البرتغالي الذي اقتنص هدفا غاليا 
فــي الثواني االخيرة على حســاب 
المنتخب االمريكي المنظم، أعاده 
الى المنافســة علــى الصعود وان 
كان أملــه ضعيفا نظــرا لهزيمته 
الكبيــرة امــام األلمــان برباعيــة 
نظيفــة، وهــو ما يعنــي حاجتهم 
إلى تحيق فوز كبير في مباراتهم 
امام غانا بشــرط هزيمــة امريكا 

أمــام ألمانيا بنتيجــة كبيرة، أما 
فإنــه  األمريكــي  المنتخــب 

يكفيه نقطــة واحدة من 
ألمانيا  أمــام  مباراتــه 
في الجولة االخيرة من 
المجموعــة  مباريــات 

من أجل ضمان الصعود 

مع المانشــافت الــى الدور 
المجموعة،  كثانــي  المقبل 
وتترقب غانــا نتيجة مباراة 
ألن  واألمريــكان  األلمــان 

هزيمة ابناء المدرب كلنسمان 
وفــوز النجــوم الســوداء علــى 

المنتخب البرتغالي بنتيجة كبيرة، 
وهو مــا يبين صعوبة الحســابات 
في هذه المجموعة التي ســيظل 
يترقب نتائجها حتى صفارة نهاية 

آخر مباراة فيها.
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آمريكا – ألمانيا- الخميس 6-26-

2014 الساعة 7 مساًء
البرتغــال- غانا - الخميس 6-26-

2014 الساعة 7 مساًء
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المانيا 4
أمريكا 4

غانا 1
البرتغال 1
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شخصية أكاديمية رياضية، حاصل على 
درجة أستاذ ُمشارك في اإلدارة الرياضية 
كأول من يحملها على مســتوى الوطن، 
يتمتع بشــخصية قوية وكاريزما إدارية، 
عمل عضــوا فــي االتحاد الفلســطيني 
أللعاب القوى، ومشــرفا رياضيا لشــباب 
رفح فــي الــدورة قبل الماضيــة وحقق 
خاللها العديد من اإلنجازات على صعيد 
بطوالت الكأس، قبل أن يعود من جديد 
بثقة الجمعية العمومية كرئيســًا لنادي 
شــباب رفــح الرياضي، فــكان لصحيفة 
الرياضية هذا اللقاء الخاص للكشف عن 
أجنــدة وأولويــات المجلــس الجديد في 

الفترة القادمة لبطل الدوري.
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أكــد الدكتــور عمــر قشــطه أن عودته 
لمجلــس إدارة شــباب رفــح مــن بوابة 
الرئاســة جاءت بعد فتــرة من الضغوط 
التــي تعــرض لهــا مــن أبنــاء وكــوادر 
النادي، الفتا أن رغبته بتطوير أنشــطة 
النادي الرياضيــة والثقافية واالجتماعية 
والتنمويــة وخدمــة المجتمــع المحلــي 
ساهمت في دفعته للترشح على رئاسة 
القلعة الزرقاء، مؤكدا أن رئاســة النادي 
هى شرف ألى شخص رياضي لما تتمتع 
بــه القلعــة الزرقــاء من تاريــخ رياضي 
حافل باإلنجــازات والبطــوالت واألجيال 

المتعددة.
أولويات اإلدارة الجديدة

اإلدارة  أولويــات  أن  قشــطه  وأوضــح 
ســتكون تنمية الــكادر البشــرى داخل 

النــادي من الناحيــة اإلدارية عن طريق 
الــدورات الخاصــة، والبحــث عن ســبل 
لالســتثمار من أجــل النــادي ماليًا حتي 
يتسنى للمجلس المحافظة على إنجازات 

النادي المتواصلة.
وأضاف قشطه للرياضية: “نسعى لزيادة 
األلعــاب الرياضيــة وتــم تطبيــق ذلك 
من خــالل اإلعــالن عن تشــكيل قطاع 
الناشــئين أللعــاب القــوى وتفعيل كرة 
الطاولة والقوة البدنية، وتعزيز األنشطة 
الثقافية واالجتماعية من خالل التواصل 

بشكل دائم الجمعية العمومية”.
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وعــن تحضيرات المجلــس الجديد للقاء 
الســوبر المزمــع إقامته بعد شــهر، أكد 
قشــطه أن كأس الســوبر يعتبــر أحــد 
الخطوات األساســية التي تســاعد على 
التقدم وبداية الموسم بالشكل المثالي، 
مؤكــدا أن اإلدارة عملــت منــذ انتخابها 
على تشــكيل جهاز فني لقيــادة الفريق 
فــي المرحلة القادمة والدخول مباشــرة 
في فترة اإلعداد لالستحقاقات القادمة، 
الفتــا إلــى ان الجميــع على ثقــة كبيرة 
بالمدربين خالد كويك وأمين عبد العال 

في مشوارهم القادم مع الفريق. 
وأشــار إلــى أنه تــم االتفاق مــع الجهاز 
الفنــي علــى المحافظــة علــى إنجازات 
الفريق وتدعيمه بالعبين ناشــئين من 
أبنــاء النادي، مؤكــدا أن فكــرة التعاقد 
مــع العبين من خارج النــادي غير واردة 
إال فــي حال الضــرورة، راجعــا ذلك إلى 

روح االنتمــاء التي يتمتع بها أبناء النادي 
ومســئوليتهم المتواصلة في المنافسة 

على االلقاب.
وطالب قشطه جماهير الزعيم بااللتفاف 
حول الالعبين والنادي بصورة مستمرة، 
مؤكدا على أن الجماهيــر الزرقاء تعتبر 
الرقــم الصعب فــي معادلة كــرة القدم 
الغزيــة لما تشــكله من قــوة كبيرة في 
مســاندة الفريق وعدم التخلى عنه في 
كل األوقات، واســعاد الجماهير وتحقيق 
البطــوالت مــن أبــرز أهــداف المجلس 

الجديد.
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وقال قشــطه عــن تجربــة األكاديميين 
داخــل إدارات األنديــة: “هــذه التجربــة 
متكاملة بين الجانب األكاديمي والخبرة 
وال يمكــن الفصــل بينهمــا، الن عنصر 
الخبــرة لم يتســني لــه الحصــول على 
شــهادات عليا بســبب ظروف خاصة، أما 
الجانــب األكاديمي ال يمكن له النجاح إال 

في وجود عنصر الخبرة”.
األكاديمــي تكون  الشــخص  وأضــاف:” 
مهمته أسرع في تحقيق أهداف المؤسسة 
العامة وليســت الخاصة من أجل الحفاظ 
عليها وتطويرها بقدر المستطاع حسب 

اإلمكانيات المتاحة”.
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وفــي رده عــن أســلوب العمــل اإلدارى 
الذي تتبعه اإلدارة الجديد، أكد أن توزيع 
االختصاصات والمسئوليات لكل شخص 

وتحقيــق األهــداف هــو الطريقــة التي 
يتبعهــا المجلس، ُمشــيرا إلى ان تعيين 
مديرا للنادي هدفه تخفيف الضغط عن 
مجلــس اإلدارة مــن خــالل إنجاز بعض 
األعمــال التنفيذيــة واســتغالل الوقت 

وتحقيق األهداف بطريقة مختصرة. 
وأكد قشطه أن الهدف من توزيع المهام 
وتشكيل اللجان هو مشاركة الجميع من 
أجــل تطوير نادي شــباب رفــح والعمل 
بشــكل جماعــي الــذي يعتبر شــعارا ال 

يمكن التخلى عنه.
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وتحــدث قشــطه عــن الدعــم المقــدم 
لألنديــة الغزيــة الــذي اعلنــه الرئيس 
محمــود عباس، مؤكــدا ضــرورة وجود 
مكافئات مادية ألبطال الموســم توازى 
حجم المصروفــات الكبيــرة التي تكلف 
هذه األندية، وتســاءل قشطه قائال: “ما 
هو الهدف من البطوالت المحلية في حال 
عدم وجود مكافئات كبيرة وعدم حصول 
أندية غــزة الفائزة بالبطــوالت المحلية 

على حقها في التمثيل الخارجي”.
وأضاف:” اســتثناء غزة من االستحقاقات 
الخارجية يؤثر ســلبا على األندية ويبث 
اإلحبــاط في نفــوس الالعبيــن اللذين 
يحلمــون بالتمثيــل الخارجــي ومن ثم 

اللعب للمنتخب الوطني”.
وفــى ختام حديثه قدم قشــطه شــكره 
وتقديــره إلــى مجلــس اإلدارة الســابق 
على اإلنجازات الرياضية التي حققها في 

المحافظة على البطوالت. 
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حكم دولي

يســتمر مسلســل االخطــاء التحكيميــة 
الفادحة والمؤثرة على نتيجة المباراة في 
مونديــال البرازيــل2014م، يتكرر نفس 
المشــهد والســيناريو في الغاء واحتساب 
االهداف المســتحقة والغير شرعية وعدم 
احتســاب ركالت جزاء واضحــة وصريحة 
وعــدم معاقبــة بعــض حــاالت التحايل 
والخداع وعدم الثبات في كيفية استخدام 
البطاقــات بالشــكل الصحيح، ولمســات 
اليد والتي نبدأ بالحديث عنها وتفسيرها 
والتعليمات التي منحتهــا الفيفا لحكامها 
وان يتخــذوا اعتبــارات منهــا حركــة اليد 
باتجاه الكــرة وليس حركة الكــرة باتجاه 
اليــد، والمســافة بيــن المنافــس والكرة 
(وتعني الكــرة الغيرة متوقعــة)، وكذلك 
وضع اليد في خط مســار الكرة واحيانا ال 
يعنى ان هنــاك مخالفة  ما لم يوجد منع 
الســتمرار الكرة ومحاولــة تجنب الالعب 
لســحب يده واصطدام الكرة بيده ويرجع 

ذلك لسرعة الكرة وقرب المسافة .
اما مشــكلة الغاء االهداف بحجة التســلل 
الحــكام  مــن  خاطئــة  حــاالت  فهنــاك 
المســاعدين حرمــت  بعض الفــرق متل 
المكسيك هدفين امام الكاميرون، وكذلك 
هدف البوســنة امــام نيجيريــا،  وبعض 
الحاالت احتسبت ولم يكن فيها أي موقف 
تسلل =، وبعض االهداف  احتسبت كان 
قبلها اخطاء مثل دفع حارس المرمى كما 
حدث في مباراة هولندا واســبانيا، وهدف 
الفــوز لنيجيريــا علــى البوســنة  والغاء 
هدف لكرواتيــا امام البرازيل والغاء هدف 
لإلكوادور مع الهندوراس  بغرابة شديدة 
، وحاالت التحايــل  والخداع داخل منطقة 
الجزاء، وهناك احتكاكات فيها تهور وايذاء 
ولم يتم اشــهار أي بطاقة لهــا، والجميع 
شــاهد عندما قام العب االرجنتين بخلع 
الرايــة الركنية وتركها على االرض ذهب 
الحكــم إلرجاعهــا دون اشــهار البطاقــة 
او تحذيــره وهــذا خطأ قانونــي واضح  ، 
وحدوث عدة حاالت في وسط الملعب يتم 
فيها التالمــس بين الالعبين وتحتســب 
ويتكرر الموقف داخل منطقة الجزاء وهنا 

تختلف القرارات في عدم احتسابها .
واثار هدف الفوز  لألوروجواي على انجلترا 
بعض التســاؤل والشــك على انه تسلل 
لكن الفيديو المرفق وضح انه هدف سليم 
تماما، وهي تحسب للحكم المساعد فعند 
لعــب الكرة من الحارس لم يكن ســواريز 
بموقف تســلل ولم يلمس زميله الكرة او 
يلعبها عندما قفز مــع المدافع االنجليزي 
، واســتمرت الكــرة بمســارها لســواريز 
الذي اخــذ خطوات متســارعه منذ لحظة 
لعب الحــارس للكرة، وان وجــد ان هناك 
لمس للكرة من قبل زميل سواريز تعتبر 
لعبة جديدة وفــي هذه الحالة هناك حالة 

تسلل.
ونؤكد مــرة اخــري ان الضغط النفســي 
الواقــع على الحــكام  نتيجــة الخوف من 
الوقــوع في الخطأ  ممــا افقدهم التركيز 
بشــكل كبير وعدم اتخاذ القرار الصحيح 
رغم ارتفاع لياقتهم البدنية، اال ان هناك 
االهــم وهــو عدم قــراءة اللعــب والفهم 
التكتيكــي لطرق اللعب ليســاعدهم في 
التحــرك واســتخدام الســرعة المطلوبة 
والتسارع والتناسق مع الهجمات المرتدة .
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الرياضية-
عدي جعار/ ورد رداد :

شهدت الكرة الفلســطينية في السنوات 
القليلة الماضية تطورًا ملحوظًا، لمســه 
شهدت الكرة الفلســطينية في السنوات 
القليلة الماضية تطورًا ملحوظًا، لمســه 
شهدت الكرة الفلســطينية في السنوات 

الرياضة الفلســطينية  معظم متتبعــي 
وشــهد لــه القاصــي والداني، وقــد ُتوج 
الرياضة الفلســطينية  معظم متتبعــي 
وشــهد لــه القاصــي والداني، وقــد ُتوج 
الرياضة الفلســطينية  معظم متتبعــي 

هذا التطور بفوز المنتخب الفلســطيني 
بــكأس التحدي، وقطع تذكرة العبور إلى 

أستراليا.

هذا التطور المشــهود كان لــه تداعيات 
عدة، فمع تطبيق نظام االحتراف ودخول 
المــال إلى عالم كــرة القــدم، الذي أدى 
إلى تطوير مســتوى العديــد من األندية 
التي وجدت لها داعم حقيقي يقف خلفها 
ويمدهــا بما يلزم لتحقيــق ما ترنو إليه،  
وعلى النقيض تمامًا ساهم هذا النظام 
ويمدهــا بما يلزم لتحقيــق ما ترنو إليه،  
وعلى النقيض تمامًا ساهم هذا النظام 
ويمدهــا بما يلزم لتحقيــق ما ترنو إليه،  

فــي تقويض دعائم العديــد من الفرق، 
وأدى الــى هجــران العديد مــن العبيها، 
ولعــل مــن أبــرز هــذه األنديــة، نــادي 
مؤسســة البيرة الذي هبــط إلى مصاف 

فرق االحتراف الجزئي. 
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المرض الذي أصاب هذا النادي وانتشــر 
في كافة أجزاء جســده تعــددت أوصافه 
ولكــن ال عالج، منها ما هــو إداري ومنها 
تنظيمــي وفني، كلها أمور أســهمت في 

ظهوره بهذه الصورة الشاحبة  الهشة. 
محمد اغبارية، العب البيرة السابق، قدم 
رأيه حول المعضلة واألزمة التي يمر بها 
النادي، وما هو السبيل للخروج من عنق 

الزجاجة.
يقول اغباريــة “للرياضيــة”: “العديد من 
األســباب التي تضافرت واجتمعت، كانت 
ســبب لهبــوط مؤسســة البيــرة، أبرزها 

إدارية وتنظيمية  مشــاكل 
وتحضيريــة وإعدادية منذ عدة مواســم، 
وعدم االســتقرار الفنــي واإلداري إضافة 
لبعــض االختيارات التي لــم تكن موفقة 
منــذ بدايــة الموســم، كلها أســباب أدت 
لظهور النادي بهذه الصورة والوصول إلى 

ما وصل إليه”.
وأضاف: “الجميع يعلم أن التقصير اجتمع 
مــن اإلدارة والجهــاز الفنــي وأيضــًا من 
وأضاف: “الجميع يعلم أن التقصير اجتمع 
مــن اإلدارة والجهــاز الفنــي وأيضــًا من 
وأضاف: “الجميع يعلم أن التقصير اجتمع 

الالعبين والجمهور، التقصير كان جماعي 
تجاه الفريق والنادي ككل” . 
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التســاؤالت  هــي  كثيــرة 

المطروحــة علــى الطاولة 
ذلك  وحــول  البيراوية، 

 : إغباريــة  يقــول 
“الحل األبرز يكمن 

في تشكيل إدارة 
جديــدة ، يتــم 
اختيارهــا بناًء 
علــى أنــاس 
ين  مســتعد
ة  عد للمســا
 ، عــم لد ا و
إضافــة إلــى 
ص  شــخا أ
لهم أســبقية 
ودراية  وعلم 

األمــور  فــي 
الرياضية، يجب 

اختيار األشخاص 
ســليمة،  بطريقة 

وتخطيط  استراتيجي 
ومــدروس كفيــل بحل 

هذه المشــاكل، لكن هذه 
األمــور يجــب أن تحصــل بعد 

وقفة من الجماهير والناس 
الغيورة على مصلحة النادي والبلد ككل”. 
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اغبارية مدافع والعب قديم في مؤسســة 
البيــرة، انتهــى عقــده وعلــى مســمعه 
والعقود التي قدمت العديد مــن العروض والعقود التي قدمت العديد مــن العروض والعقود التي قدمت 
لــه، أبرزهــا مــن دوري المحترفين ومن 
الداخل وحتى من االحتراف الجزئي، فهل 

ســيقبل محمد وينتقل إلى 
أحــد هــذه األنديــة التي تخطــب وده أم 

سيعود للبيرة ؟ 
اإلجابة فقط لديه، وأفصحها لنا حيث قال 
اغباريــة : “األولوية دائمًا ســتكون للبيرة 
ألني أحمل هــذا النادي على عاتقي، فأنا 
كنت جزًء من هذا الفريق، والنتيجة التي 
حصلت أتحمل جزًء من مسؤوليتها، ولكن 
ال يمكنني االنتظار ، الوقت ليس لصالحي 
كون األندية تتجهز وتتحضر ويجب علي 

االختيار” .
وفي الختام ، تمنى اغبارية من 
الجماهير أن تقف وقفة جادة 
النادي قبل فوات  إلنقاذ 
األوان، “فلم يعد هناك 
وقــت كافي ســوى 
شــهرين النطالق 
الــدوري ، ويجب 
الجميــع  علــى 
أن يقف ويتحد 
أجــل  مــن 
وقــوف النادي 

مجددًا “.
وقــوف النادي 

مجددًا “.
وقــوف النادي 
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محمــد  أمــا 
 ، ســي لجيو ا
التنفيذي  المدير 
فقــد  للنــادي 
 : “للرياضية”  أوضح 
البيرة يتحمله  “ هبوط 
اســتثناء،  دون  الجميــع 
والنــادي يعانــي منــذ أربــع 
ســنوات، ولكن لم يتم حل  هذه 
المشكلة التي تطارد النادي منذ ذلك 

الحين إلى اآلن” .  
وخالل كلمته “للرياضية” وجه الجيوسي 
ر قميص  رسالة لالعبين شاكرًا كل من قدَّ
وخالل كلمته “للرياضية” وجه الجيوسي 
ر قميص  رسالة لالعبين شاكرًا كل من قدَّ
وخالل كلمته “للرياضية” وجه الجيوسي 

البيــرة حيث قال : “ كل الشــكر والتقدير 
واالحترام لمن كان على علم بأنه يرتدي 
قميص البيــرة ، وقــدم أداء رجولي ولم 
يتخاذل من أجله، فانيلة البيرة لها معاني 
كبيرة وشرف ألي العب ارتداءها ، أما من 
تخــاذل فال أســف عليه ، ســيبقى البيرة 
شبح يطارده طوال حياته ولن يصحو من 

هذا الكابوس أبدًا “ .
شبح يطارده طوال حياته ولن يصحو من 

هذا الكابوس أبدًا “ .
شبح يطارده طوال حياته ولن يصحو من 

وللنهــوض بواقــع النــادي والعــودة من 
جديد إلى األضواء ، أكد المدير التنفيذي 
: “أساليب النهوض والعودة كثيرة ، ومن 
يــزرع يحصد ويجب وضــع خطة والعمل 
عليهــا للخــروج من هــذه األزمــة، وألن 
االحتــراف الجزئــي ليس بالســهل يجب 
علينا أن نجــد ونجتهد من أجل النهوض 
، وبخصوص نظرتي المستقبلية فاعتقد 
أن الحريصيــن علــى النادي لــن يتركوه 
بهــذه الحالــة الحرجة للغاية ، وســيعود 

“فرسان الوطن” لمكانته الطبيعية “ . 
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وختــم الجيوســي لقائــه مــع الرياضية 
بتوجيــه رســالة إلــى جماهيــر النــادي 
العريضــة كان مفادهــا : “ أنتــم الرقــم 
الصعب ، والقلب البيراوي النابض بعشق 
فرسان فلســطين ، وهبوط الفريق كان 
فاجعة قوية هزت أركان كل محبي البيرة 
وحرقت القلــوب المخلصــة ، ولكن هذه 
ليســت نهايــة المطاف ، و يجــب الوقوف 
وقفة جــادة من أجل النــادي ,، واآلن كل 
دقيقة تمر تكلف الكثير ، فالعد التنازلي 
قــد بــدأ ، فمن جــد وجد ومن ســار على 

الدرب وصل “ .

مونديال 
البرازيل
مونديال 
البرازيل
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إعداد- محمد عدوانكالكيت
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بعد انتصــار منتخب الجزائر، لــم يعد لدي أي 
قابلية لفعل أي شــيء من تأثير الفرحة، ولكن 
كالكيت ال بد أن يســتمر، واليــوم أتحدث عن 
هدف ميسي الخرافي الرائع الممتع القادم من 
كوكب آخر الذي سجله في مرمى إيران، والذي 
احتفلــت به جماهيــر العالم العربــي أكثر من 
احتفالهم بعيد الحب، وبإمكانكم سؤال يوسف 
ســيف الذي علق على مبــاراة ألمانيا وغانا كم 

مرة ذكر ميسي وهدفه في إيران؟ 
وفــي نفس إطار ميســي، مــا تناقلته الصحف 
عن تسوية أموره مع الضرائب اإلسبانية بدفع 
مبلغ 33 مليون يورو، ألم تنفي إدارة برشلونة 

االتهامات من قبل الضرائب، وقالت أن ميسي 
ووالده ليس عليهما غبار! 

ســواريز لم يكن بعيدا عــن الكالكيت في هذا 
العــدد، هذا الالعب الذي عــاد من بعيد ليمنح 
فريقــه ثالث نقــاط غاليــة يدافع عنهــا أمام 
إيطاليا، تواردت األخبار أنه اقترب من االنتقال 
إلي برشــلونة، مع العلم أن كل التقارير كانت 
تشــير إلــي انتقالــه إلي ريــال مدريــد، ولكن 
مــا اعتقده فــي النهاية ســنراه يرتدي شــعار 
باريس سان جيرمان، فالخليفي متخصص في 
– العكننة- خاصة على ريال مدريد وبرشلونة، 
أعتقد أنه يريد فعال شراء ميسي وسواريز من 

عوائد أجهزة بي إن سبورت!!
البرتغــال وغانا، كلينســمان األلمانــي ولوف، 
حســابات الخبث، هذا ما يعتقد الــكل، االثنان 
ألمانيــان، أحدهما يــدرب المنتخــب األلماني، 
واآلخــر يدرب المنتخب األمريكي، ما ســيحدث 
بينهما هــو كالتالي، كلينســمان يقوم بدعوة 
لوف على العشــاء، يطلبان وجبة عشاء دسمة، 
لربما يأكالن سمك الباكااله المميز لدى رونالدو 
رحمة على روحه هو وفريقه، يشربان قليال من 
الخمر أو ربما شاي بالياسمين ومن ثم نستطيع 
أن نقــول باي بــاي غانا، باي باي كريســتيانو 

والبرتغال!!

خبر آخر أعلــق عليه، هو أســعدني خاصة أنه 
يتعلق بالمنتخب اإلنجليزي، فقد ســمح متحف 
برازيلي يتعاطف مع المشجعين اإلنجليز خاصة 
بعــد خروجهــم مــن منافســات كأس العالم، 
وذلك لدخــول المتحــف، والخبر الســار هو أن 
تذكــرة الدخــول ســتكون بالمجان، لــو كنت 
مكان مشــجعي المنتخــب اإليطالــي لتمنيت 
خروج المنتخــب أمام األورغــواي، لربما قامت 
إحدى المشــجعات البرازيليات بدعوة الالعبين 
والمدرب إلــي بيتها لتقيم لهــم حفلة صاخبة 

من يدري!
وبالعــودة وبالختــام عــن ميســي وقصته مع 

الطفــل الــذي رفض ميســي مصافحته، حيث 
علــق الالعب النجــم، صاحب الهــدف الخرافي 
في مرمى المنتخب اإليرانــي، الهدف الذي لم 
يــرى أحد مثله حتى اللحظة، الهدف الذي أبكى 
الجميع حتى بالتر نفسه بكى من فرحة الهدف، 
قال الالعب الخلوق نادر الوجود األســطورة أنه 
لم يــر الطفل، كيف لــه أن يــراه وهو يصافح 
الحكم، وهل سينظر إلي الطفل أم إلى الحكم 
الــذي يقود مبــاراة فريقه، الحكم الذي ســاند 
المنتخــب األرجنتينــي فــي الســراء والضراء، 
أتســاءل كيف لم يــره وهو أقصــر منه ببضع 

سنتيمترات فقط!!
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الرياضية- محمود الكحلوت
تعتبر مشــكلة تنظيم كأس العالم أن دول العالم األول فقط هي من 
تنتفع مــن وجوده وتربح منه اما دول العالم الثاني والثالث فليس لها 
نصيــب، فعندما تخصص الحكومة البرازيلية أكثر من 26 مليار دوالر 
مــن األموال العامة إلنفاقها على تنظيم كأس العالم 2014 وأولمبياد 
2016، صرفت منهم حتى األن 14.5 مليار دوالر “جنوب أفريقيا صرفت 
3.5 مليار دوالر فقط “ على بناء المالعب وغيرها من التجهيزات على 

امل ان تحصل البرازيل على ربح مادي في النهاية.
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كيف للبرازيل أرض كرة القدم التي تعشــقها منذ الوالدة حتى الممات 
أن تكره كأس العالم وتكره مبارياته، االجابة تأتي من أحد الصحافيين 
البرازيليين الذين وصفوا اســتقبال البرازيل لكأس العالم بمن يقامر 
بأموال ضخمة أمال في ان تعود اليه مضاعفة مع العلم أن األرباح عادة 

مــا تدخل جيب الفيفــا التي دائما ما يتم اعفائهــا من الضرائب، حيث 
قــررت الحكومة البرازيليــة اعفاء الفيفا من دفــع الضرائب حتى عام 
كامــل بعد نهايــة كأس العالم أي حتى 31 ديســمبر 2015  ذلك لكي 
تســتفيد بكل شــيء من كأس العالم بدون دفع دوالر واحد للبرازيل، 
هذا االعفاء يقدر بأكثر من 250 مليون دوالر امريكي سيدخلون خزائن 
الفيفا بدون أن تدفع المنظمة سنتا في البطولة.الحقيقة ان “المقامرة” 
هــي التعبير الصحيح فعال فبحســب أخــر احصائيات قنــاة بلومبيرج 
االقتصادية أكدت بان السائحين القادمين للبرازيل سيصرفون حوالي 
3 مليــار دوالر امريكي فقــط طوال فترة البطولــة، األمر الذي يجعل 

الوصول الى 14.5 مليار دوالر على بعد مسافة ليست بالقصيرة.
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فيفا التي تقول بانها تحاول تحسين حال العالم عن طريق كرة القدم 
سمحت ببناء ملعب “مناوس” الذي كلف 270 مليون دوالر في مدينة ال 

تملك طريق واحد جيد بإمكان أي شخص أن يستخدمه ويكتفي الناس 
فيها بالســفر اما عن طريق نهر االمازون أو عن طريق الحافالت التي 
تســلك طرق وعرة للوصول الى المــكان التي تريد الوصول اليه، هذا 
الملعب سيلعب عليه 4 مباريات فقط طوال البطولة مع العلم ان هذه 
المدينة ال تملك فريق كرة قدم ســوى فريــق واحد يلعب في الدرجة 
الرابعة البرازيلية اســمه ناســيونال ما يجعل هذا الملعب ال قيمة بعد 

كأس العالم.
السياحة هل هي السبب لمنح هذه المدينة هذا الملعب الباهظ الثمن 
في حين انها ال تملك شارعا جيدا االمر الذي جعل الحكومة في البرازيل 
تســتخدم نهر االمازون لنقل كل معدات البناء بــدال من الطرق، ربما 
هو شاطئ ريو نيجرو سيكون عامل جذب ايضا خاصة وانه النهر الذي 
يصل بين نهر األمازون وبقية انحاء المدينة، لكن كيف لسائح ان ينزل 

في نهر معروف بان أسماء البيرانا المتوحشة تعيش فيه وبكثرة. 
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احــذف كل رقم يتكرر أكثر من مرتين، واكتشــف بواســطة ما 
تبقــى من األرقام عــدد األهداف التي ســجلها الالعب األلماني 

ميروسالف كلوزه في جميع مبارياته في كأس العالم.
تبقــى من األرقام عــدد األهداف التي ســجلها الالعب األلماني 

ميروسالف كلوزه في جميع مبارياته في كأس العالم.
تبقــى من األرقام عــدد األهداف التي ســجلها الالعب األلماني 

امأل هذا الهرم حيث يكون مجموع كل مربعين متجاورين يساوي عدد المربع 
امأل  المربعات الذي يعلوهما، بشرط أن ال يتكرر أي عدد سبق استعماله في الهرم

الفارغة باألرقام 
المناسبة، كي 

يكون المجموع 
أفقيا ورأسيا صحيحا 

حسب الناتج 
المذكور:

ابتسامة خفيفة رســمت على وجهه، بعدما شاهده من 
الجماهير التي انتظرتهم في المطار الســتقبالهم بعد 
خروجهم مــن كأس العالم، يحاكي نفســه، هكذا هي 
الحياة يوم لك ويوم عليك، ينزل من الحافلة، الجمهور 
يتوجــه إليهم بروح عالية جدا، يغمر الالعبين، يطلبون 
توقيــع منهم، يتصورون معهم، يواســوهم بخروجهم 
المبكر، منظر أســعد ايكر كاســياس كثيــرا، لقد تأكد 
من أن الجماهير تســاندهم دائما، يقطع حلمه الجميل 
هجوم فتاة شــقراء عليه تضع رسما لوجهه على خدها 
األبيض، تطلــب منه صورة تذكاريــة ليلبي لها طلبها 
بسعادة كبيرة، لتطبع في النهاية قبلة قوية على خده.

ذهــب ليرتاح قليال قبــل الخروج فــي مؤتمر صحفي، 
يتقلب شماال ويمينا في سريره، يسمع أصوات الجماهير 
تهتف باسمه، قبالت المشجعات بعد انتصارهم بكأس 

العالم الماضــي، يتذكر كل ذلك في لحظات ســريعة، 
تهــرب دمعة من عينه يمســحها بســرعة، رن هاتفه، 
ســارة على الجهة األخرى مــن الهاتف، أهال حبيبي لقد 
اشــتقت إليك، متى ســتأتي إلينا، صوتــه يأتي ضعيف 
وكأنه رجل قد عاد من الموت منذ قليل، أهال سارة لقد 
اشتقت لك أكثر ولطفلنا الصغير، كيف هي أحواله هل 
هو بخير، ســارة تخبره بأن مارتن بخير وقد اشــتاق له 
كثيــرا، يخبرها ايكر بأن لديــه مؤتمر صحفي ومن ثم 
سيعود إلي البيت، تودعه بحرارة كبيرة، ويعود هو إلى 
ذكرياته، األيام التي أنقذ فيها اسبانيا وجلب لهم كأس 
العالم، بعد أربع سنوات أصبح يفكر في االعتزال، شيء 
أحزنه كثيرا، ولكن لكل شــيء بداية، هذا ما كان يقوله 

في داخله.
مشــهد آخــر، كاســياس في مؤتمــر صحفي يشــاركه 

زميلــه في المنتخب جيرارد بيكيــه، يتحدثون فيه عما 
أصاب الفريق، كان دائما شــارد، يأخذ وقت في اإلجابة 
على أســئلة الصحفيين، يشعر بالحزن ألنه لم يستطع 
أن ينقذ المنتخب كما فعل في الســابق، بجانبه بيكيه 
يجيب عن األســئلة براحة كبيرة وبسعادة أكبر، يتحدث 
عن عالقته مع شــاكيرا وكيف هو سعيد جدا معها ومع 
ابنه ميالن، الذي كما يقول عوضه عن الخسارة المذلة، 
كما فعلت شاكيرا الذي ذهب لمشاهدتها منذ أن وصلوا 

إلى مدريد.
صحفية توجه سؤاال اليكر، لقد سمعنا أنك سوف تعتزل 
كــرة القدم نهائيا وأنك ســتتوجه إلى ممارســة رياضة 

أخرى، هل هذا الكالم صحيح؟
ايكر: أنا قلت بأنني ســوف أعتزل اللعب الدولي وليس 

كرة القدم، وال أفكر بأي رياضة أخرى.

الصحفية: ولكننا ســمعنا أنك تريــد التوجه إلي رياضة 
التزلــج على الجليــد، خاصة بعد جــوالت التزحلق التي 

قمت بها في الملعب في مباريات كأس العالم.
ينفجر كاسياس غضبا، شعر أن الصحفية تستهزئ به، 
ويفاجئ الجميع بعصبيتــه الغير معهودة، أنا ال أفكر إال 
بكرة القدم، ال شــيء لدي أهم منها، وأن كنت سأعتزل 
فســوف أذهب ألعمل حالقا للمنتخــب أو مصمم أزياء 

خاص إليرينا شايك.
يحاول بيكيه أن يلطف الجو، أنا أيضا أفكر في االعتزال، 
فقد وعدتني شاكيرا بأنني سوف أغني معها المونديال 
القادم لو اعتزلت كرة القدم. ضحكة ســاخرة ترتســم 
على شــفاه بيكيه، ديل بوسكي يتدخل لينقذ الموقف، 
إننــي أفكر أن اعتــزل التدريب وأتوجــه الفتتح محالت 

لبيع الثياب الداخلية بالشراكة مع صديقي مورينيو!.

التــي  العضــالت  عــدد  مــا 
يســتخدمها اإلنســان ليقــوم 

بخطوة واحدة؟
لــه أوراق ومــا هو بنبــات، له 
جلد وما هو بحيوان، فما هو؟

ما هو الشــيء الذي يوجد في 
وسط باريس؟

ما هو الشــيء الذي يستحيل 
كسره؟

من أول من ضيف الضيف؟
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