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ال زال ابنــاء شــعبنا الفلســطيني يعانــون مــن االحتــالل 
واالوضــاع االقتصادية الصعبة التي تتفاقــم يوما بعد يوم، 
اال انهــم يجدون متنفســهم في متابعة مباريــات كرة القدم 
التــي تخرجهــم مــن الضغــوط الكبيــرة التــي تحاصرهم، 
ويجدون ســلواهم في متابعة الســاحرة المستديرة وخاصة 
في الدوريات االوروبية، وها هو المونديال البرازيلي يشــكل 
مصــدر اهتمــام كبير حتى للذين ال يتابعــون كرة القدم، اال 
أن االجــراءات التي قامت بها القناة التــي تنقل كأس العالم 
بشــكل حصري من خالل رفع سعر الجهاز الخاص بها وقيمة 
االشــتراك بما يفــوق مقــدرة معظم ابناء شــعبنا، شــكلت 
تنغيصا لهم لذا لجأوا الــى القنوات االرضية التي تنقل هذه 
المباريــات، اال ان وكالء القناة الناقلــة قاموا بايقاف االجهزة 
التــي يمتلكونها، وحتى الكافيهات واالســتراحات التي تقوم 
باذاعــة المونديال تم فرض رســوم باهظة عليها، كل ذلك 
يشــكل زيادة في هموم الشــعب الفلســطيني، وحتى يمتد 
الى اسرانا في الســجون الذي ال يوجد لديهم اجهزة لمتابعة 

المونديال ويعتمدون على القنوات االرضية في مشاهدته.
الغريب ان هذه االجــراءات من جانب هذه القناة تم تكثيفها 
فــي اآلونة االخيــرة رغم علمهــم باألوضــاع العصيبة التي 
يواجهها شــعبنا، فكان االجــدر بهم ومراعاة لهــذه الظروف 
الســماح للقنــوات االرضيــة والمقاهــي باذاعــة المونديال، 
خاصة وأن وكالئها في فلسطين قد باعوا الكثير من االجهزة 
للمقتدريــن اقتصاديا وحققوا ارباحا جيدة ولن يضيرهم بث 
المونديال عبر الوســائل التــي يتابعها ابناء شــعبنا بصورة 

مجانية.
وليعتبروا أن اتاحة الفرصة للمشــاهدة المجانية هي تعاطفا 
مع شــعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشــها من 
قتــل وتدمير وحصار واغــالق واعتقاالت، وليــس امامه من 
مســاحة لنســيان بعض من هذه الهموم ســوى في متابعة 
المونديــال البرازيلــي الذي يشــكل نافذة للخــروج من هذه 

االوضاع الكارثية.
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قال األســطورة األرجنتينــي دييجو 

مارادونــا بــأن منتخــب األرجنتيــن 

لــم يقــم بإظهــار الشــخصية التي 

يتــم ترشــيحه مــن خاللهــا للفوز 

يتــم ترشــيحه مــن خاللهــا للفوز ببطولة كأس العالــم المقامة حاليًا 

يتــم ترشــيحه مــن خاللهــا للفوز ببطولة كأس العالــم المقامة حاليًا 

فــي البرازيل وذلك بعــد الفوز على 

منتخب البوســنة والهرسك بهدفين 

مقابل هدف، متابعا “أتمنى أن أقول 

أن من سيفوز باللقب هو من يمتلك 

اإلمكانيات، لكن األمر كذلك بالفعل، 
إنهم البرازيل، هولندا وألمانيا “.

يجــب  ال  “بأنــه  مارادونــا  وأضــاف 

االعتماد على ليونيل ميسي مهاجم 

المنتخــب فــي كل شــيء ، الركالت 

الحــرة ، ضربــات الجــزاء ، الركالت 

الركنيــة من أجل عــدم وضع الكثير 
من الضغط عليه”.

وأشــار “نحن نريد مــن ليو أن يفرك 

المصبــاح مــن أجــل اصطحابنا إلى 

األعلى، لكن نحن ال يمكن أن نطلب 

منــه أن يقوم بفعل كل شــيء، من 

الواضــح أننــا ســنكون أقــل ولكن 

يمكننــا أن نمتلــك مجموعــة مــن 
الالعبين لمساعدته “.
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الرياضية- وكاالت
 قال المهاجم الجزائري لكرة القدم، سفيان فيغولي، إنه 
يــرى أن منتخب بالده هو الحصان األســود في بطولة 

كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل.
وأكد فيغولــي أن المنتخب الجزائري يمتلك العديد من 
اإلمكانيــات، ويضــم ضمن صفوفه مجموعــة متميزة 
من الالعبين، لذا فإننا ســنحاول اجتياز مباراتي كوريا 

الجنوبية وروسيا للتأهل إلى الدور ثمن النهائي.
وتابــع قائال “ مبــاراة كوريا الجنوبية القادمة ســتكون 
مصيرية بالنســبة لنا، وســنحاول التركيز فيها النتزاع 

نقاطها الثالثة”.
وكان المنتخــب الجزائري قد تلقــى هزيمة من بلجيكا 
بهدف مقابــل هدفين فــي الجولة األولــى للمجموعة 

الثامنة من المونديال.
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المؤسسات اإلعالمية والصحفية في ســتة وعشــرين فرقــة مــن مختلف الفرق المشــاركة والتــي بلغ عددها حيث تم توزيع الالئحة الداخلية على مؤسسة بيت الصحافة بالل جاد اهللا، االعالمي صحيفة الرياضية، ورئيس الدولــي محمود البحيصــي، والراعي العام لبيــت الصحافة بحضور الحكم قطــاع غــزة، وعقد اللقاء فــي المقر للمؤسســات اإلعالميــة العاملة في بيــت الصحافــة األولى لكــرة القدم فلسطين ظهر الثالثاء قرعة بطولة نظمــت مؤسســة بيــت الصحافة – غزة- الرياضية
قطاع غزة.

العرب اآلن مع وكالة شــهاب، وفريق فلســطين مع وكالة المنارة، وفريق مع مجموعــة اإلعالم الحر، وصحيفة مع صحيفة الرســالة، وإذاعة اإلسراء واإلعالم، وتلفزيون فلســطين اليوم مع الشــبكة الفلســطينية للصحافة وكالة الرأي، وفريــق وكالة الوطنية صحيفة الرياضية، وفريق مشارق مع اإلعالمــي، وفريــق فــور نيــوز مــع الصحافة مع فريق فلسطين لإلنتاج إنــك للدعاية واإلعــالم، وفريق بيت صــوت القــدس مــع فريــق شــركة المشــاركة كافة حيث سيلعب فريق وتــم عقــد القرعــة بحضــور الفرق 
رويترز مع فريق بال ميديا.
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بينمــا تفرح المنتخبات العمالقة بكؤوســها العالمية 

وظهورهــا بثــوب البطل، تبــرز منتخباتنــا العربية 

بثوب الفرح لمجرد المشــاركة فــي المونديال، فهل 

يعتبر مجرُد بلوغ  العرب نهائياِت كأس العالم إنجازًا 
تاريخيًا أم فشًال كرويًا؟

خاصة مع تطور منتخبات أخرى أفريقيًا وآسيويًا كانت 

في الماضي القريب تخشى منتخباتنا العربية.

بصراحة القول فإّن التمثيَل المشّرَف الذي نتغّنى به 

دومًا لم يعْد ُيشــبع وال يسمن جوعنا للفوز والذهاب 
ألكثر من الدور األول!!
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تاريخيًا.. كان للعرب صوالت معدودة في المونديال، 

في حيــن تكاثرت لحظات الخيبة والفشــل التي 

بدأها ظهــور الفراعنة بنســخة 1934 بإيطاليا 

وخسارتها من المجر العمالقة آنذاك بنتيجة 4-

2 وأول هدف عربي كان للمصري عبد الرحمن 

فــوزي، ليعبر الحلم العربي نفقًا ُمظلمًا طوال 

36عامًا والغياب عن 9 نسخ كاملة.

يأتي ظهور أسود األطلس عام1970 وتخسر 

بشــرف من ألمانيــا بأقدام مولــر1/2 بعد أن 

تقدمــْت المغــرب أوًال، وتعادلت مــع بلغاريا 

وخســرت من البيــرو لتخرج بنقطــة وحيدة 

من المجموعات وإن كنت أعتبرها إخفاقًا ال 
إنجازًا.

وعادت خيبــة األمل من جديد في نســخة 

1974 فــي ألمانيا بعــدم تأهل أي منتخب 
عربي.
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إلى أن جاء موعــد الفرحة العربية األولى 

فــي نســخة 1978 واإلنجــاز التاريخــي 

بأقدام نســور قرطــاج وأول فوز عربي 

فــي المونديــال علــى أصحــاب األرض 

حين قهرت تونس مضيفتها المكســيك 

1/3 بقيادة عبد المجيد الشتالي، وتعادلت 

مع ألمانيا ســلبيًا لكنَّها وّدعت بخســارتها 

مــن بولنــدا. ليأتــي الظهــور الخليجــي 

األول مــع األزرق الكويتــي 1982 وكانت 

مشــاركتها األولى واألخيــرة فتعادلت مع 

تشيكوســلوفاكيا وخســرت مــن إنجلترا 
وفرنسا وودعت البطولة.

لكنَّ التاريخ لن ينسى المؤامرة التاريخية 

فــي نفــس البطولــة التــي جــرْت علــى 

محاربــي الصحــراء حين تالعبــت ألمانيا 

والنمســا بنتيجة المباراة لتخــرَج الجزائر 

مــن المونديــال التــي كانت قــد فجرت 

مفاجأة من العيار الثقيل جدًا بفوزها على 

الماكينــات األلمانيــة 1/2 بهدفــْي ماجر 

وبلومي مقابل هــدف رومينيغيه رئيس 

بايرن ميونخ اآلن.

����������
ثم جاءت نسخة 1986 بتواجد ثالثة منتخبات عربية هي 

العراق والمغرب والجزائــر، وزادت فرحة العرب بصعود 

المغرب لــدور الـ16 فــي اإلنجاز األكبر واألشــهر عربيًا 

حيُث تعادلت مع بولندا وإنجلترا سلبيًا لتسحَق البرتغال 

بثالثية، وتقابل “البعبع” ألمانيا في الدور الثاني وتخسر 

بهــدف ماتيــوس د88، في حيــن خرجت العــراق خالية 

الوفاض والجزائر بنقطة يتيمة من إيرلندا.

وبتأهل مصــر واإلمــارات لنســخة إيطاليــا1990 كان 

الفراعنــة بعــد غيــاب56 عامًا علــى موعد مــع اإلنجاز 

بتعادل ُمبهر مع الطواحين الهولندية، ثم تعادل سلبي 

مع إيرلندا وخسارة من إنجلترا لتخرج مصر من البطولة 

التي شــهدْت إخفاقًا مدويًا لإلمارات بثــالث هزائم من 

ألمانيا ويوغوسالفيا وكولومبيا.
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وفــي أمريكا 1994 أوقعت القرعة الســعودية والمغرب 

فــي مجموعة واحــدة إلى جانب هولنــدا وبلجيكا، وكما 

يقولــون “ُربَّ ضــارة نافعة” فــكان تصــادم العرب في 

مصلحة األخضر الســعودي الــذي حقق إنجــازًا تاريخيًا 

مشــرفًا بتصــدره المجموعة أمام هولندا بســت نقاط، 

لتخســر في دور16 من السويد بثالثية وتخرج مرفوعة 
الرأس.

أما نســخة 1998 في فرنسا شهدت مؤامرة جديدة على 

العرب حين تالعبت البرازيــل والنرويج إلخراج المغرب 

التي فازت على اســكتلندا وتعادلت مع النرويج وخرجت 

ب4 نقاط مشــرفة، في حين خرجت تونس والسعودية 

بنقطــة لكل منهما بتعادل مع جنــوب أفريقيا ورومانيا 
تباعًا.

وبالشراكة بين كوريا الجنوبية واليابان في نسخة2002 

وصلــت تونــس للعرس العالمــي فخرجت بتعــادل مع 

بلجيكا بهدف رؤوف بوزيان، بينما خرج األخضر السعودي 
صفر اليدْين.
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وتكــرر نفس الســيناريو بوصــول تونس والســعودية 

لنســخة ألمانيا 2006 وجمعتهمــا القرعة في مجموعة 

واحــدة مع أســبانيا وأوكرانيــا ليخرجا خائبيــن بنقطة 
تعادلهما معًا.

وعلــى المالعب األفريقية 2010 بجنوب أفريقيا تأهلت 

الجزائــر فقط لتمثل العــرب لتخرج بنقطــة تعادل مع 

األســود الثالثة اإلنجليزية وخســارتْين من ســلوفينيا 
وأمريكا.

وأخيــرًا فــي األراضــي الالتينية على مالعــب البرازيل 

2014 كان محاربو الصحراء للمرة الثانية وحدهم سفير 

العرب في المونديال وفي مجموعة الســهل الممتنع مع 

بلجيكا وروســيا وكوريــا الجنوبية، فهل يكون الشــعب 

العربــي على موعــد جديد مع الفرحة أم هي مشــاركة 
أخرى مخيبة لآلمال؟.

1/3 بقيادة عبد المجيد الشتالي، وتعادلت 

مع ألمانيا ســلبيًا لكنَّها وّدعت بخســارتها 
1/3 بقيادة عبد المجيد الشتالي، وتعادلت مع ألمانيا ســلبيًا لكنَّها وّدعت بخســارتها 

1/3 بقيادة عبد المجيد الشتالي، وتعادلت مع ألمانيا ســلبيًا لكنَّها وّدعت بخســارتها 

مــن بولنــدا. ليأتــي الظهــور الخليجــي 

األول مــع األزرق الكويتــي 1982 وكانت 

مشــاركتها األولى واألخيــرة فتعادلت مع 

تشيكوســلوفاكيا وخســرت مــن إنجلترا 
وفرنسا وودعت البطولة.

لكنَّ التاريخ لن ينسى المؤامرة التاريخية 

فــي نفــس البطولــة التــي جــرْت علــى 

محاربــي الصحــراء حين تالعبــت ألمانيا 

والنمســا بنتيجة المباراة لتخــرَج الجزائر 

مــن المونديــال التــي كانت قــد فجرت 

مــن المونديــال التــي كانت قــد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل جدًا بفوزها على 

مــن المونديــال التــي كانت قــد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل جدًا بفوزها على 

الماكينــات األلمانيــة 1/2 بهدفــْي ماجر 

وبلومي مقابل هــدف رومينيغيه رئيس 
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توقع معنا  نتائج مباريات  كأس العالم بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

فوز تعادل فوز
فريق ثاني 2 × 1 فريق أول م

ساحل العاج كولومبيا 1
انجلترا اوروجواي 2
اليونان اليابان 3

كوستاريكا ايطاليا 4
فرنسا سويسرا 5

االكوادور الهوندوراس 6
ايران االرجنتين 7
غانا المانيا 8

البوسنة والهرسك نيجيريا 9
روسيا بلجيكا 10
الجزائر كوريا الجنوبية 11

البرتغال امريكا 12

��������������������
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

�������������������������������������

سيتم السحب  مع كل عدد للفوز بالجائزة الكبرى،  الصحاب 
االجابات الصحيحة لكافة المباريات.. ��������������������

خــالل المبــاراة التــي فــازت فيها 

إيطاليــا علــى إنجلتــرا 1/2 ِضمن 

الرابعــة  المجموعــة  منافســات 

بمونديال البرازيل، سّجل الطليان 

رقمــا قياســيًا في تاريــخ بطوالت 

رقمــا قياســيًا في تاريــخ بطوالت كأس العالم، تمّثل بدقة التمريرات، 

رقمــا قياســيًا في تاريــخ بطوالت كأس العالم، تمّثل بدقة التمريرات، 

التي مررها العبو اآلتزوري، وبلغت 

نسبة نجاح 92.3 بالمئة، وهو رقم 

لم يســجل منــذ 48 عامــا، أي من 
مونديال 1966.

كمــا ســجل المنتخــب اإليطالــي 

أيضــا أعلى عدد من التمريرات في 

المونديــال الحالي، حيث مرر الكرة 

554 مــرة بنجــاح من أصــل 595، 

متفوقين بـ21 تمريرة على المباراة 

الثانيــة األعلى في المونديال، بين 
تشيلي وأستراليا.

ويعتبر أندريا بيرلو محرك هجمات 

الطليان، أفضل مرر في المونديال 

حتى اآلن، حيث مرر الكرة لزمالئه 

117 مــرة بلغ النجاح فيها إلى 108 

تمريرة، أي بنسبة 95 بالمئة.

����������������������������
حاز المنتخب األلماني على شرف أن يكون أول 
منتخب يخوض 100 مباراة في جميع نهائيات 
كأس العالــم لكرة القــدم التــي انطلقت عام 
1930، وذلك بعد مواجهته للمنتخب البرتغالي 
ِضمن منافسات المجموعة السابعة بمونديال 

البرازيــل 2014. وحقــق “المانشــافت” خالل 
مســيرته بالمونديال 60 انتصارا، وتعادل في 
20 مباراة، بينما خسر في 19، ولعب 45 مباراة 
فــي الدور األول، فــي الوقت الــذي خاض فيه 
7 نهائيــات. وبات مضمونــًا أن يكون المنتخب 
فــي الدور األول، فــي الوقت الــذي خاض فيه 
7 نهائيــات. وبات مضمونــًا أن يكون المنتخب 
فــي الدور األول، فــي الوقت الــذي خاض فيه 

البرازيلــي ثاني منتخب يصل للمبــاراة المائة 
في تاريــخ المونديال بعد األلمان، وســيحقق 
ذلــك خــالل مباراتــه فــي دور ال16، علمًا أن 
في تاريــخ المونديال بعد األلمان، وســيحقق 
ذلــك خــالل مباراتــه فــي دور ال16، علمًا أن 
في تاريــخ المونديال بعد األلمان، وســيحقق 

مباراتــه القادمة أمام الكاميــرون تعد رقم 99 
في جميع مشاركاته المونديال.

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 (36)
جازية غازي الجحش- خانيونس

1- هديل ابو رزق -خانيونس
2- رانيا أحمد - خان يونس

3- حسام أبو رزق- رفح
4- رشا بركة - خانيونس

5- سناء شلولة- خانيونس
6- نبيلة السيقلي- خانيونس

7- أيمن سعيد -  الوسطى
8- أمل أبو رزق- رفح
9- روال الديري - غزة 

10- أسماء سليم- رفح
11- محمود الهندي - خانيونس

12- أسامة الجاروشة- غزة

واربح أيضًا العديد من الجوائز القيمة مقدمة من رعاة المسابقة

مونديال 
البرازيل
مونديال 
البرازيل
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مونديال 
البرازيل
مونديال مونديال مونديال 
البرازيلالبرازيل
مونديال 
البرازيل
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الرياضية- وكاالت

انتــزع المنتخــب البلجيكي، امــس الثالثــاء، أول ثالث نقاط 

لــه في بطولة كأس العالــم لكرة القدم بفــوزه على الجزائر 

بهدفين مقابل هدف في الجولة األولى للمجموعة الثامنة من 
البطولة بالبرازيل.

تقّدم المنتخــب الجزائري بهدف عن طريق ســفيان فيغولي 

في الدقيقــة 25، ورد المنتخب البلجيكي بهدفين عن طريق 

مــروان فيالني، و درايس مارتنيز في الدقيقتين 70 و80 من 
عمر المباراة.

وبهذا الفوز حصد المنتخــب البلجيكي أول ثالث نقاط له في 

المجموعة الثامنــة وليؤكد انه قادم بقوة فــي هذه البطولة 

العالمية، فيما لم تســتغل الجزائر تقدمها في الشــوط االول 

وانهارت أمام الهجمات البلجيكية المتتالية في الشوط الثاني.

وانحصــر اللعب وســط الملعب فــي الربع ســاعة األولى من 

الشوط األول، حيث سادت التمريرات العشوائية من الجانبين، 

ولم تظهر أي خطورة حقيقية على المرميين.

وجــاءت أولى الهجمــات الخطيرة في الدقيقــة 17 عن طريق 

رياض محرز عندما انفرد بالحارس البلجيكي ثيباوت كورتوا، 
وسدد كرة قوية إلى خارج المرمى.

بعدها بثالثة دقائق ســدد أكسيل ويتســيل كرة من مسافة 

بعيدة، إال أن الحارس رايس مبولحي تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 24 احتســب حكم المبــاراة ركلة جزاء للمنتخب 

الجزائري إثر تعرض ســفيان فيغولــي للعرقلة داخل منطقة 

الجــزاء، وهو ما قابلــه حالة من االعتراض مــن جانب العبي 
بلجيكا.

وبعــد نهايــة االعتراض فــي الدقيقة 25 نفــذ فيغولي ركلة 

الجزاء وســددها في المرمى مســجال هدف التقدم، وهو أول 

هدف للمنتخب الجزائري منذ مونديال 1986.

بعدهــا مــال أداء المنتخب الجزائــري إلى التأميــن الدفاعي 

وتضييــق المســاحات مــع االعتماد علــى الهجمــات المرتدة 

الســريعة، مــا قابله هجــوم مكثــف من جانــب المنتخب 
البلجيكي بغية تسجيل التعادل.

وفي ظــل التكتل الدفاعــي الجزائري، لجــأ العبو بلجيكا 

للتصويــب مــن خارج منطقــة الجزاء عن طريــق الثنائي 

ايدين هازارد، وناصر الشــاذلي، لكن دون جدوى، ليطلق 

حكم المبــاراة صفارة نهاية الشــوط األول بتقدم الجزائر 

بهدف دون رد بعد احتســابه دقيقة واحدة وقت محتســب 
بدل ضائع.

وفي الشــوط الثاني، هبط األداء الجزائري، مقابل نشاط 

وهجــوم مكثف من جانب بلجيكا على أمل تســجيل 

التعــادل، وتوالــت الفرص الضائعــة من جانب 
العبيه واحدة تلو األخرى.

ففي الدقيقة 66 أضاع ديفوك أوريجي فرصة 

تسجيل التعادل عندما انفرد بالحارس رايس 

مبولحي وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس 
ببراعة.

وفــي الدقيقــة 70 تلقى مــروان فيالني كرة 

عرضيــة انقــض عليها برأســه في الشــباك 
مسجال التعادل.

وواصــل العبــو بلجيــكا ضغطهم علــى أمل 

تســجيل الهدف الثاني، وهو مــا تحقق بالفعل 

فــي الدقيقــة 80 عندما انفــرد درايس مارتنيز 

بالحارس مبولحي، وسدد كرة قوية في الشباك.

وكادت أن تشهد الدقيقة 84 الهدف الثالث لبلجيكا 

عندمــا تلقى فيالنــي كرة عرضيــة انقض عليها 

برأسه، إال أن الحارس مبولحي كان لها بالمرصاد.

وتوالت الفــرص الضائعة مــن الجانبين في 

الدقائــق المتبقية من المبــاراة، ليطلق 
حكــم المبــاراة صفــارة نهاية 

المباراة معلنا فوز بلجيكا.
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الهزيمة التي مني بها الفريق الكروي من بلجيكا في مونديال عاشــت الجماهير الجزائرية، مســاء الثالثاء، ليلة حزينة بعد الرياضية- وكاالت
حرصــت على  بــث األغانــي الخاصــة بالمنتخــب الجزائري أخرى فضال عن أن التلفزيونات الحكومية والخاصة واإلذاعات باألعالم ، كما لوحظ في شــوارع العاصمــة وعدة محافظات ســادت حالة تفاؤل كبيرة قبل المباراة انعكست في احتفاالت وحرصت الجماهيــر على متابعة المباراة منــذ بدايتها، حيث البرازيل.

وفي ســاحة البريد المركزي بوسط العاصمة التي نصبت بها والوطنية أيضا.

أخرى تابعت الجماهير المباراة على األعصاب طوال التسعين الســلطات شاشــة عمالقة لمتابعة المباراة علــى غرار مدن 
صفارة النهاية، بعد أن كانت تمني النفس بتحقيق الفوز.وتلقــت الجماهير صدمة موجعة بعــد أن أطلق حكم المباراة بعشر دقائق أضاف درايس مارتنيز الهدف الثاني والفوز.تعديل النتيجة عن طريق المهاجم مروان فاليني، ثم بعدها رد فعــل المنتخب البلجيكي الــذي تمكن في الدقيقة 70 من نفذها ســفيان فغولي، قبل أن تبدأ حالــة الترقب في انتظار التقــدم في الدقيقة الـ 25 مــن المباراة عن طريق ركلة جزاء وعمت الفرحة المكان عقب تسجيل المنتخب الجزائري هدف دقيقة.



بهــدووء

أمجد الضابوس 
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انتشــرت تعليقات كثيــرة، مهاجمة نجم 
المنتخب اإلسباني تشــافي هيرنانديز، 
بعــد الهزيمة المدوية أمــام هولندا 5/1 
بمونديال البرازيل، وغلب طابع الشماتة 
على معظم هــذه التعليقات، ألن “زرقاء 
اليمامة”، كمــا وصفه عصام الشــوالي، 
قلــل من حجــم األخضر الســعودي عام 
2012، عندما قــال إن كأس أوروبا أقوى 
من كأس العالم، ألن األولى، المستويات 
فيهــا متقاربــة، والثانيــة يشــارك فيها 
منتخبــات ضعيفة، تتلقى هزائم كبيرة، 

مثل السعودية وهندوراس.
وال شــك، أن هــذه التصريحــات، ما كان 
ينبغي أن تصدر من العب بقيمة تشافي، 
معروف عنه حرفيته في الردود، كحرفيته 
فــي تمريــر الكــرات. لكــن تصريحــات 
تشــافي وهزيمة الماتــادور، ال يجب أن 
ُتخرج مشــاهدة المونديال عن ســياقها 
تشــافي وهزيمة الماتــادور، ال يجب أن 
ُتخرج مشــاهدة المونديال عن ســياقها 
تشــافي وهزيمة الماتــادور، ال يجب أن 

الطبيعي. فالمونديال، خاصة لنا كعرب، 
ليــس مناســبة للشــماتة، أو للتســلية، 
بقــدر ما هو فرصة للتعلم واالســتفادة، 
من أفــكار المدربين، ومهارات الالعبين، 

وسلوك الجماهير، وروعة التنظيم.
المنتخبــات العربيــة، ال تمتلــك تاريخًا 

وسلوك الجماهير، وروعة التنظيم.
المنتخبــات العربيــة، ال تمتلــك تاريخًا 

وسلوك الجماهير، وروعة التنظيم.

حافــًال بتاريخ كــؤوس العالــم، وكل ما 
تعتز به، انتصار ثمين على منتخب قوي، 
أو صعــود لدور متقــدم، أو هدف عالمي 
يجــاري أهــداف أســاطير اللعبــة. ولعل 
اقتصار المشاركة العربية على المنتخب 
الجزائــري لثانــي مــرة علــى التوالــي، 
يســتوجب وقفة متأملة، تقود إلى إجابة 
علــى الســؤال: كيف يتم بنــاء منتخبات 
نهائيــات  إلــى  الوصــول  علــى  قــادرة 

المونديال، ومقارعة كبار اللعبة؟
من مصادفات المونديال الحسنة، أن أول 
اختبــار لممثل العرب الوحيــد، المنتخب 
الجزائــري، كان ضد المنتخب البلجيكي، 
الذي يجب االســتفادة من تجربته الحّية. 
فلــدى خبــراء اللعبة، إيمــان عميق، بأن 
تجربــة البلجيك، تعتبــر مثالية للنهضة 
الكروية، خاصة بعد أن تصدر مجموعته 
الصعبة بالتصفيات، متفوقًا على كرواتيا 
وصربيــا، ووصــل المونديــال بعــد بناء 
منتخب قوي في جميع الخطوط، ويتوقع 

له أن يبهر محبي الكرة حول العالم.
وُيقــال إن البلجيك، كانــوا يعرفون منذ 
العام 2002، أن منتخب بالدهم سيكون 
له شــأن في مونديال 2014، وقد تنّبأت 
إحدى المجالت المحلية بذلك، من خالل 
تقريــر مفصل رصــدت فيه التشــكيلة 
الحاليــة، التــي تضم جيًال ذهبيــًا يتألف 
من: كومباني، هازارد، لوكاكو، بنديكي، 
الذين يشكلون القوام األساسي لتشكيلة 

المدرب مارك فيلموتس.
ويقول فيلموتس إنه دّعم أساليب التفكير 
واللعب، والتحفيز، واستند إلى قوة مقاعد 
البــدالء، واعتبارهم جــزءًا أساســيًا من 
الفريق، وبإمكانهم تحقيق النصر.. وهي 
في النهايــة تجربة، ُتوحي بــأنَّ صناعة 
الفريق، وبإمكانهم تحقيق النصر.. وهي 
في النهايــة تجربة، ُتوحي بــأنَّ صناعة 
الفريق، وبإمكانهم تحقيق النصر.. وهي 

جيــل مونديالي، عملية مدروســة، لمن 
أراد أن يســتمتع بمشــاهدة العبيه، بدًال 
جيــل مونديالي، عملية مدروســة، لمن 
أراد أن يســتمتع بمشــاهدة العبيه، بدًال 
جيــل مونديالي، عملية مدروســة، لمن 

من التغني بإنجازات الفائزين، أو الشماتة 
بانكسارات المهزومين!
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الرياضية- وكاالت

تعــادل منتخبــا البرازيــل والمكســيك، دون 

أهداف، في المبــاراة التي أقيمت بينهما على 

ملعــب كاســتيالوفورتاليزا، ضمــن مباريات 

الجولــة الثانيــة للمجموعة األولــى بمونديال 
البرازيل 2014.

قــدم الفريقان مباراة غاية فــي القوة واإلثارة، 

وحفلت الخطورة والمحاوالت على كال المرميين 

خاصة فــي الشــوط الثاني، لكنهما فشــال في 

هز الشــباك فــي ظل تألــق الحارســان، خاصة 

المكسيكي جييرمو أوتشوا.

جاءت بداية اللقاء مثيرة بهجوم مكسيكي بغية 

مباغتة أصحاب األرض بهدف أول، فنفذ جواردادو 

ركلة حرة مباشــرة شــتتها الدفاع البرازيلي، في 

الدقيقة الثانية، بعدهــا تأتي انطالقة من دوس 

ســانتوس مــن الناحيــة اليمني ويضغــط نيمار 
ويتحصل على الكرة.

وتتحول الخطــورة برازيلية مع الدقيقــة الثامنة، 

بتســديدة من لويز لركلة حرة مباشــرة تصطدم 

في الحائط البشــري، تبعها أوسكار بانطالقة من 

الناحية اليسرى وتمريرة إلى فريد يسددها بجوار 

المرمى، في الدقيقة العاشرة.

وفــي الدقيقــة 13، فرصة هدف آخــر تضيع على 

البرازيل عبر عرضية من مارسيلو يفشل باولينيو 

في توجيهها إلى الشــباك لتمر بجوار المرمى، ثم 

تســديدة من جوســتافو بعيًدا تماًمــا عن المرمى 
المكسيكي.

ووســط الســيطرة البرازيلية، انطلق المكسيكي 

داخل منطقة جزاء السامبا، لكنه يفشل في المرور 

من الدفاع البرازيلــي، يليها صاروخية من هيريرا 

يبعدها الحارس البرازيلي سيزار بأطراف أصابعة، 

ليــرد الحارس المكســيكي أوتشــوا بمرونة فائقة 

ويتصدي لرأسيه رائعة من نيمار، في الدقيقة 26، 

ثم تسديدة زاحفة من أوسكار في الدقيقة 29.

ويتبادل الفريقيان الهجمات في الدقائق المتبقية 

من الشــوط األول، وجاءت تســديدة بدون عنوان 

لهيكتــور هيريرا بعيًدا عن المرمــى البرازيلي، رد 

عليها مارســيللو بتســديدة ضعيفة بجوار مرمى 

المكســيك، فــي الدقيقة 39، تالها تســديدة من 

خوسيه فاســكويز تخطئ شباك السامبا، لكن في 

الدقيقــة 43، يتألق الحارس أوتشــوا ويبعد الكرة 
تسديدة تياجو سيلفا.

وازدادت المباراة سخونة خالل الشوط الثاني، حيث 

توالت الهجمات الخطيرة على كال المرميين، ورغم 

البداية الهجومية البرازيلية، عبر عرضية رورديجيز 

للقــادم من الخلف نيمار الذي فشــل في اســتالم 

الكــرة وأبعدهــا الدفاع، تعرض الســامبا لطوفان 

من الهجمات المكسيكية، ففي الدقيقة 54، أطلق 

فاسكويزا صاروخية أعلى العارضة بقليل، بعدها 

اخترق دوس ســانتوس منطقة الجزاء وصوب كرة 

لكنها تخرج ضعيفة في يد حارس البرازيل.

وتستمر الخطورة مكسيكســة بصاروخية فيكتور 

هريــرا، فــي الدقيقــة 58، تمــر أعلــى عارضــة 

البرازيــل، أعقبها جــواردادو بتصويبــة إلى جوار 
مرمى البرازيل.

وســرعان ما يستعيد البرازيل صحوته الهجومية، 

وينفــذ نيمــار ركلة حــرة مباشــرة قريبــة تماًما 

مــن المرمى لكنها تمر خارجه، فــي الدقيقة 63، 

ويواصل بعدها الحارس أوتشوا وينقذ مرماه من 

هدف مؤكــد بعدما تهيأت الكرة أمــام نيمار في 

مواجهة المرمى ويسدد كرة يتصدى لها الحارس، 

ثم تأتي تمريرة من برنارد، في الدقيقة 79، إلى 

جو يحاول وضعها في الزواية البعيدة لكنها تمر 
بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 89، تأتي انطالقة من مارســيللو 

داخل منطقة الجزاء المكســيكية وسقوط على 

أرضيــة الملعب بينما يشــير الحكم باســتمرار 

اللعب، بعدها يطلق جواردادو صاروخية جديدة 

تعلو مرمــى البرازيل، قبــل أن يتألق الحارس 

خوليو ســيزار ويتصدى لصاروخية مكســيكية 
جديدة.
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الرياضية- مصطفى جبر 
القطريــة   ”bein sport“ قنــوات  سياســة  دفعــت 

الفلســطينيين للبحث عن وسائل متنوعة ومتعددة 

لمشــاهدة مونديــال البرازيــل الذي يعتبــر بمثابة 

أكبر تظاهرة كروية على مســتوى العالم، فتعددت 

الوســائل والســبل من أجل هدف واحد وهو التغلب 

على صعوبة الحصول على الجهاز الخاص بمشاهدة 

باقة قنوات bein sport   ومتابعة المباريات ومكافحة 

الغــالء وارتفاع أســعار الباقات الــذي تخطى قدرات 

المتابعين في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي 
تعيشها المنطقة وخاصة قطاع غزة.

وأجبرت “bein” المتابعين لكأس العالم في فلسطين 

على متابعة القنوات اإلسرائيلية عبر قمر “عاموس”، 

بعــد المحــاوالت التي تقوم بها من أجل التشــويش 

علــى القنــوات األرضيــة المحلية وقطــع البث على 

كافة المحاوالت التي يقوم بها بعض القائمين على 

القنوات األرضية في القطاع من أجل توفير مساحة 

للبســطاء العاشــقين لكرة القدم حتى يتسنى لهم 
متابعة هذا الحدث الكروي الرياضي. 

ويتابع عشــاق الســاحرة المســتديرة مباريات كأس 

العالم على قنوات “القمر اإلسرائيلي” بحذر كبير من 

أجل تجنب كل ما يبثــه من مقاطع إباحية وإعالنات 

مخلة لآلداب خالل مشاهدة المباريات والتي ال تمت 

لديننا وعاداتنا وتقاليدنا بصلة، فأصبحت مشاهدة 

كأس العالــم فــي فلســطين كرحلــة مــن المعاناة 

ومحــاوالت متكررة في الهروب من قرصنة وقســوة 

القائميــن علــىbein sport  على عشــاق الســاحرة 

المســتديرة من أجــل إجبارهم على شــراء األجهزة 
الباهظة الثمن.
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“أبــو األميــن” أحد متابعــي كأس العالــم عبر القمر 

اإلســرائيلى أكد أنــه مجبر على مشــاهدة مباريات 

كأس العالــم بهــذه الطريقــة من خالل قمــر العدو 

اإلسرائيلي بسبب وقف األجهزة القديمة لباقة بي إن 
سبورت وإصدار الجهاز الجديد باهظ الثمن. 

وأكــد فــي حديث خــاص مــع “الرياضية” أنــه وجد 

البديل في شــراء عين خاصة واشــتراك تبلغ قيمته 

“50” شــيكال بدال من شــراء جهــاز bein الذي يبلغ 

ســعره أكثر من “300” دوالر، مشــيرا إلــى أن فكرة 

حضور المباريات في المقاهي غير واردة بتاتا بسبب 

األوقــات المتأخــرة إلنطــالق المباريــات التي تصل 

إلى ما بعــد منتصف الليل، إضافة إلــى األجواء غير 

المريحة في المقاهي علــى حد قوله، منوها إلى أن 

حضور المباريات في األماكن الخاصة ُيكلف الشخص 
ما يقارب “30” شيكال بشكل يومي. 

ولم يخف صاحب الـ “50” 
عاما تشجيعه لمنتخب األرجنتين متوقعا أن تنافس 

منتخبات البرازيل وألمانيا وهولندا على كأس العالم 

بشكل قوي، منوها إلى أن الحالة التحكيمية السيئة 

هي أبرز ســلبيات انطــالق المونديــال وخاصة في 
المباراة االفتتاحية.

وقــال أبو األميــن أن اإلصابات التــي ضربت العديد 

مــن النجــوم أثرت بشــكل كبيــر علــى المونديال 

فــي انطالقته األولــى قبل أيام، مؤكــدا على تأثير 
المصابين مع منتخباتهم.
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وأبدى صبحى تمراز الناشــط الشبابي وأحد متابعي 

كأس العالــم اســتيائه الكبيــر لما وصــل إليه حال 

الجماهيــر المتابعــة لــكأس العالم، مشــيرا إلى أن 

متابعة القمر الصناعي “عاموس” يتسبب بكثير من 

اإلشكاليات أبرزها أنها قنوات معادية بخالف احتواء 

القمر على قنوات إباحية ومقاطع غير أخالقية تبثها 
القنوات بين الشوطين.

وقال تمراز “ تحقيق المنتخب الفلسطيني لإلنجازات 

في اآلونة األخيرة وخاصة تتويجه بكأس التحدي زاد 

مــن توجهات المجتمع الفلســطيني نحو كرة القدم، 

وبات واضحا فــي كأس العالم الجاري، وهو ما قوبل 

ملــة  لمعا با
مــن  الســيئة 

القائميــن  قبــل 
“بــي  شــبكة  علــى 

ال  التــي  ســبورت”  إن 
االقتصادية  الظروف  تراعى 

ومناســبة أســعار األجهــزة مــع 
المســتوى المعيشــي والدخل الخاص 

باألفراد”. 

وأضــاف :” إن الخطورة تكمن في مشــاهدة القنوات 

“اإلســرائيلية” أثنــاء متابعــة كافــة أفــراد العائلــة 

للمباريات وهو شيء طبيعي، ولكن المشكلة في ما 

يبثه القمر “اإلسرائيلي” من مواد خادشة للحياء وهو 

ما يفســد متعة المشــاهدة ومتابعــة مباريات كأس 

العالم، فســبب التوجه لمشاهدة المباريات عبر قمر 

“عامــوس” هو الهروب من الغــالء الفاحش لألجهزة 

الناقلة والتشــويش المتعمد علــى القنوات األرضية 
بشكل مستمر”.

وعن ميوله التشجيعية للمنتخبات في المونديال أشار 

إلى أنه من عشــاق منتخب البرازيل، مشــيرا إلى أن 

رفاق نيمار لم يقدموا المستوى المطلوب وأن أدائهم 

ومســتقبلهم فــي البطولة مجهول، كمــا أكد تمراز 

على حبه وتشــجيعه لمنتخب الجزائر كونه الممثل 
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بالفلسطيني

سعيد حسنين
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بي  لعر ا
حيــد  لو ا
كأس  فــي 

العالم.
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ويــرى عبــد الرحمــن طافــش 
نجم منتخب فلســطين لكــرة الطائرة 
الشــاطئية أن الشــركات الفلســطينية الوكيلة لبي 

إن ســبورت فضلوا الربح والمصالح الشخصية على 

المصلحة العامة ومراعاة شعور البسطاء في متابعة 
الحدث العالمي.

ويعتقــد “طافــش” أن المشــاهد الفلســطيني وجد 

نفســه مضطرا لمتابعة القنوات اإلسرائيلية، وذلك 

بعدما أصبح من الصعوبة متابعة مباريات المونديال 

بعدما أصبح من الصعوبة متابعة مباريات المونديال علــى القنوات العربية خصوصــًا بعد النظام الجديد 

بعدما أصبح من الصعوبة متابعة مباريات المونديال علــى القنوات العربية خصوصــًا بعد النظام الجديد 

الذي اتبعته قنوات “بي إن ســبورت” من خالل عدم 

إمكانية مشــاهدة المباريات إال عبر جهازها الخاص 

والذي يعتبر مرتفع الثمن قياسا بالحالة االقتصادية 

التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وخصوصا في غزة 
.

وبخصوص التشــويش الــذي قامت به قنــوات “بي 

علــى  ســبورت”  إن 
القنــوات األرضية الفلســطينية الناقلــة للمونديال 

قــال :” بالرغم من حق الملكية الذي تدعيه القنوات 

أو وكالئها في غــزة، والذي ينص على عدم نقل أي 

مبــاراة عبر القنــوات األرضية، إال أن الــدور الوطني 

لتلك الشركات كان يحتم عليها أن تغض النظر عن 

القنوات األرضية مراعاة لظروف الشعب الفلسطيني، 

وهــذا واجــب أصيل، إال أنها ولألســف لــم تلتزم به 

الشــركات الفلســطينية الوكيلة لبي إن سبورت في 

غزة، وباختصار وكالء بي إن سبورت في غزة فضلوا 

مصالحهم الشــخصية وجني االرباح على المصلحة 

العامــة ورغبة ابنــاء شــعبنا المحاصر فــي متابعة 
المونديال “.
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القمــر “عاموس 4”  يحلق علــى ارتفاع 36 ألف كم، 

ويوفر القمر خدمة االتصاالت واإلنترنت لشرق آسيا 

وروسيا والشرق األوسط والصين وبلغت تكلفة القمر 
حوالي 365 مليون دوالر.

وأطلقــت إســرائيل أربعة أقمــار صناعيــة للفضاء 

“عاموس 1” قمر االتصاالت “اإلسرائيلي” األول، الذي 

أطلق عــام 1996، وخرج عن الخدمة في الســنوات 

األخيرة، و”عاموس 2” أطلق عام 2003، وعام 2008 

أطلق قمــر إضافي “عاموس 3 “، وعام  2011 أطلق 

القمر “عاموس 5”.
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هذا وقد قام بعض وكالء “بي إن ســبورت” في غزة 

بتجميد بث األجهزة الخاصــة بالقنوات األرضية في 

قطــاع غزة منذ المباراة االفتتاحيــة، وتكررت الحالة 

في اليوم الثاني لفعاليات كأس العالم واليوم الثالث 
وال زالت مستمرة حتى اآلن.

ورغــم قيــام ادارة هــذه القنــوات األرضيــة بوضع 

خطة للبث قبل بداية المونديال واالستعداد إلذاعة 

مباريات كاس العالم من أجل اتاحة الفرصة لألسرى 

في سجون االحتالل لمشاهدة الحدث الكروى األبرز 

على مستوى العالم، إضافة إلى التخفيف عن كاهل 

المتابعين البسطاء في فلسطين بسبب عدم قدرتهم 
على شراء جهاز “بي إن سبورت” باهظ الثمن.

ولم تتوقف االزمة عند القنوات االرضية بل امتدت 

قبل ساعات الى المقاهي حيث تم التعميم عليهم 

مــن جانــب وكالء بي ان ســبورت في فلســطين 

بضرورة تغيير نظام االشتراك الخاص بباقة كأس 

العالــم، ليتحــول الى نظــام تجاري فــي االماكن 

العامة تبلغ قيمة اشتراكه الف وخمسمائة دوالر، أو 

ســيتم ايقاف االجهزة الخاصة بهم من خالل الرمز 

الخــاص بأجهزتهم عن طريق الوكالء الخاصين بـ 
بي إن سبورت.
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نتابــع كما باقــي ابنــاء المعمــورة مباريات 
مونديــال البرازيل، غيرنا يتابــع براحة بال 
ونحن نتابع في ظل موجة محمومة إلرهاب 
االحتالل الذي طال البشــر والشجر والحجر، 
عندنا الكيان االسرائيلي فبرك اختطاف ثالثة 
مســتوطنين ليتيح لعســكره اجتياح الخليل 
وبقيــة مدن الضفة الغربية، عندنا االســرى 
يعانون من ظلم الجالد والعالم يتابع االلعاب 
غير مكترث بما يحصل ألبناء شعبنا والقادم 
كمــا يبدو اعظــم، ســيما واننا علــى ابواب 
شــهر رمضان الكريم، حتــى في مدن وقرى 
فلســطين التاريخية بهتت بهجة المونديال 
فعندنا ما يلهينا. الحراك الشعبي في مختلف 
المدن والقرى في قمته، الناس يخرجون الى 
الشــوارع متضامنين مع االســرى ورافضين 
للهجمة المسعورة على الفلسطينيين وعلى 
القياديين، الكيان االسرائيلي يضرب بعرض 
الحائــط كل االعــراف والمواثيــق الدوليــة 
ويعتقل منتخبي الشعب ويهدد ويتوعد، فقد 
باتت الضفة الغربية كما اختها غزة، اســيرة 
عربدات جيش االحتــالل،  فعن اي مونديال 
نتحدث في ظل هذه االجواء التي  تشير الى 
اندالع حرب شــاملة في المنطقة، المعتدي 
فيها االحتالل والضحية شعب فلسطين الذي 
ال تمر عليه ســاعات فيها راحــة البال، كنت 
اتمنى ان يتابع ابناء شعبنا العاب المونديال 
بهــدوء بعيدا عــن ضجيــج الدبابــات وازيز 
الرصاص، لكــن هيهات ان يحصل مثل هذا 
االمر ما دام فرعون العصر يعربد بحرية دون 
ان يجد من يرده، وهكذا فان العالمة الفارقة 
لهــذا المونديال هــي المزيد مــن االعتقال 
والقتل وهــدم البيوت. ومن يتابع من عندنا 
في فلسطين التاريخية فانه يلمس بوضوح 
موقــف المعلقيــن الرياضيــن اليهــود الذي 
ينســجم مع موقــف قــادة الدولــة العبرية، 
دعم ومــؤازرة الدول التي تســاند سياســة 
اســرائيل، فبريطانيــا رأس االفعى وســبب 
ضياع فلسطين تحظى باطراءات مبالغ فيها، 
والبرازيــل كمــا يبدو باتت دولــة عدو، ألنها 
اعلنت اعترافها بدولة فلســطين، فما يوجه 
هــؤالء هو الفكــر الصهيونــي المتأصل في  

عقول الكبار والصغار.
 انا شــخصيا كنت من دعــاة فصل الرياضة 
عن السياسة ولكن المحيط الذي نعيش فيه 
يدفعنا بكل قوة ألخذ االعتبارات السياســية 
رغمــا عنا، فانــا ضد بريطانيــا وال يمكن ان 
اســاند الواليات المتحــدة االمريكية مصدر 
الشــر، اســرائيل جعلت المونديال مونديال 
اعتقاالت وارهاب وخاصة من خالل االعالم، 
فقــد خصصــت موجــات اخباريــة تمحورت 
حول المســتوطنين الثالثة، مصورة الشعب 
الفلســطيني باســره على انه شعب ارهاب، 
وعليــه آن االوان للتصــدي لهــذا العــدوان 
الســافر واعادة روح الطمأنينة ألبناء شعبنا. 
علي قيادتنا، ســواء كان في الضفة والقطاع 
او في فلســطين التاريخية استنفار الضمير 
العربي والعالمي، ايقاظ هذا الضمير النائم 
لنصرة شــعب مظلوم، احُتلت ارضه وُسجن 
العربي والعالمي، ايقاظ هذا الضمير النائم 
لنصرة شــعب مظلوم، احُتلت ارضه وُسجن 
العربي والعالمي، ايقاظ هذا الضمير النائم 

ناســه، علنــا نحظى بقليــل مــن االهتمام 
ليتمكن كل فــرد منا متابعة بقية المباريات 
العالميــة بهدوء. اما مــا يحصل على االرض 
فال يبشر بالخير ويؤكد ارتفاع وتيرة العدوان 
على شعبنا وال نريد ان نقف موقف المتفرج.. 
مونديال ومباريــات وارهاب واعتقاالت، هذا 
يحصل فقــط في فلســطين والعالم يتفرج 

على هكذا مونديال بدون وازع من ضمير. 

مونديال 
البرازيل
مونديال 
البرازيل
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األكثر مشاهدة ما بين المسابقات والبرامج العالمية التي ويحظى المونديال برونق خاص يجعله عامل جذٍب، فهو هذا المهرجان الكبير، الذي يحتضن صفوة نجوم العالم، مع انطــالق المونديال، ترتفع وتيــرة التحضير لمتابعة الرياضية- حسين الهندي وعدي جعار 

األكثر مشاهدة ما بين المسابقات والبرامج العالمية التي ويحظى المونديال برونق خاص يجعله عامل جذٍب، فهو 

ويحظى المونديال برونق خاص يجعله عامل جذٍب، فهو 

يعودون إلى حياتهم الطبيعية وكأن شيئًا لم يكن، هذه فقــط ينتظــرون كأس العالم ليتابعــوه، وحينما ينتهي األقســام فهم فئة قد ال يكون لهم عالقــة بكرة القدم، والمباريات الحاسمة، أما القسم الثالث واألغرب من بين القدم، وقســم آخر تهمه المباريــات الكبيرة كالنهائيات وهذه الفئة تشــكل نصيب األســد من بيــن جمهور كرة من يتابعون معظم المباريات وفي شــتى المنافســات، وينقســم متابعــو المونديال إلــى عدة أصنــاف، أولهم تبث على شاشات التلفاز. 

يعودون إلى حياتهم الطبيعية وكأن شيئًا لم يكن، هذه فقــط ينتظــرون كأس العالم ليتابعــوه، وحينما ينتهي 

فقــط ينتظــرون كأس العالم ليتابعــوه، وحينما ينتهي 

الفئة المثيرة لالستغراب نوعًا ما، تباينت ردود فعلها عند 

الفئة المثيرة لالستغراب نوعًا ما، تباينت ردود فعلها عند يعودون إلى حياتهم الطبيعية وكأن شيئًا لم يكن، هذه 

يعودون إلى حياتهم الطبيعية وكأن شيئًا لم يكن، هذه 

طرح هذه القضية على مسامعهم. 
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تختلف كليًا عن مجمــل بطوالت كرة القدم، حيث تجمع جامعــة النجــاح الوطنية، يــرى أن بطولــة كأس العالم صالح شــديد، من ســكان طولكرم، طالب هندســة في 

تختلف كليًا عن مجمــل بطوالت كرة القدم، حيث تجمع جامعــة النجــاح الوطنية، يــرى أن بطولــة كأس العالم 

جامعــة النجــاح الوطنية، يــرى أن بطولــة كأس العالم 

وأكد شــديد أنه يقف خلــف المنتخب الجزائــري الممثل ناديه، لما يتعلق ذلك بشعور الالعب بالوطنية واالنتماء، الالعبيــن، ألن الالعب يؤدي لمنتخب بــالده أفضل من أفضــل المنتخبــات، والتنافــس يكون على أشــده بين 
العربي والوحيد في بالد السامبا.
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وهناك من يشجع المنتخبات المشاركة ألغراض وطنية، 
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وهناك من يشجع المنتخبات المشاركة ألغراض وطنية، 
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العبي المنتخب المنتخب اإليطالي في 2006 رغم أن أحد العبي المنتخب المنتخب اإليطالي في 2006 رغم أن أحد العبي المنتخب كمــا قال رمضــان أبو عودة من شــمال غزة “”شــجعت 

وكمــا وعد أوفى بوعده، وهذا يــدل على حب اإليطاليين كأس العالم للشعب الفلســطيني في حال فوزه باللقب، ولكــن ما جعلني أشــجع  المنتخب اإليطالي أنه ســيهدي بطرد  الالعب الفرنســي األســطورة زيــن الدين زيدان، االيطالــي في نهائي كأس العالم في ذلك العام تســبب 
جنوب أفريقيــا عرضَا قويًا أمام انجلتــرا  أثبت أنه فريق بالبرازيــل ، و قــدم المنتخــب الجزائري خــالل مونديال ألنــه المنتخب العربي الوحيد المشــارك في كأس العالم وفــي مونديال البرازيل أكد أبو عودة أنه يشــجع الجزائر للشعب الفلسطيني”.

جنوب أفريقيــا عرضَا قويًا أمام انجلتــرا  أثبت أنه فريق بالبرازيــل ، و قــدم المنتخــب الجزائري خــالل مونديال 

بالبرازيــل ، و قــدم المنتخــب الجزائري خــالل مونديال 

عربــي ليس  فريســًة للمنتخبــات المشــاركة في كأس 

عربــي ليس  فريســًة للمنتخبــات المشــاركة في كأس جنوب أفريقيــا عرضَا قويًا أمام انجلتــرا  أثبت أنه فريق 

جنوب أفريقيــا عرضَا قويًا أمام انجلتــرا  أثبت أنه فريق 

1998 حيث شــجعه في النهائي ضد البرازيل وفاز عليه، العبين متألقين، ومن ثم تحول للمنتخب الفرنســي في فــي ذلك الوقت بالروح المهاريــة العالية وكما كان يضم األرجنتيــن عام 1978 ألن منتخــب األرجنتين كان يلعب لمنتخــب إيطاليــا منــذ عــام 1972، و تحــول لتشــجيع وتحدث أبو عمر الشــوا من غزة (49 عاما) عن تشــجيعه العالم.
كما  شجع الالعب زيدان ألنه من أصوٍل عربية.
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بالنسبة له، يفضلها على غيرها من السنوات وينتظرها قائال إن الســنة التي يقــام بها المونديــال تعتبر مميزة الرغم من الشــهرة التي يتمتعان بها، واستدرك الشبول لدرجة أنه ال يســتطع التمييز بين رونالدو وميســي على بين الشعوب في روسيا، يقول أنه ال يتابع كرة القدم أبداً، أما طه الشــبول، طالب طب أردني فــي جامعة الصداقة 

ليتابعها فيقول هو تجمع أصدقائي والمشاهدة الممتعة أمــا بخصوص الدافع الذي يجعلــه يقتطع جزءا من وقته دائمًا بشوق.
معهم.
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بدوره أفاد عيســى فروانة “ أنا ال أشجع الكرة مطلقًا، إال 
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بدوره أفاد عيســى فروانة “ أنا ال أشجع الكرة مطلقًا، إال 
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متعصبًا لمنتخب معين، ولكني أحب المنتخب اإليطالي أنني أتابع المنتخب الذي يشــجعه أصدقائي، فأنا لست 

متعصبًا لمنتخب معين، ولكني أحب المنتخب اإليطالي أنني أتابع المنتخب الذي يشــجعه أصدقائي، فأنا لست 

أنني أتابع المنتخب الذي يشــجعه أصدقائي، فأنا لست 

وأضاف “أجلس فــي المقهى مع أبناء عمي متفرجًا على ألن الغالبية من أصدقائي يشجعونه”. 
وأضاف “أجلس فــي المقهى مع أبناء عمي متفرجًا على ألن الغالبية من أصدقائي يشجعونه”. 
ألن الغالبية من أصدقائي يشجعونه”. 

المباراة ولكن ال أكون حماسيًا في التشجيع، ولكن أحب أن 

المباراة ولكن ال أكون حماسيًا في التشجيع، ولكن أحب أن وأضاف “أجلس فــي المقهى مع أبناء عمي متفرجًا على 

وأضاف “أجلس فــي المقهى مع أبناء عمي متفرجًا على 

المفضــل”.  وتتحمس أميرة صاحبة ال18 عامًا لمنتخب أشاهد الفرحة على وجوه أصدقائي في حال فوز فريقهم 

المفضــل”.  وتتحمس أميرة صاحبة ال18 عامًا لمنتخب أشاهد الفرحة على وجوه أصدقائي في حال فوز فريقهم 

أشاهد الفرحة على وجوه أصدقائي في حال فوز فريقهم 

من المشــجعين المتعصبيــن للماتادور بســبب نجومه لتعصب أخيها األكبر لهذا المنتخب، لتصبح هي وأخاها كأس العالم، ويعود ســبب تشجيعها للمنتخب اإلسباني إســبانيا منذ عام 2010 فكانت هي البداية لمشاهدتها 
غير متابعة للدوريات األخرى غير الدوري اإلسباني، ألنه أمــا عن المنتخبــات األخرى ال تعلم عنهم شــيئا ، ألنها البارزين في نادي ريال مدريد وبرشلونة . 

الدوري األكثر تشجيعًا في غزة.

غير متابعة للدوريات األخرى غير الدوري اإلسباني، ألنه 
الدوري األكثر تشجيعًا في غزة.

غير متابعة للدوريات األخرى غير الدوري اإلسباني، ألنه 
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ليس أكثر، فما بالك بالمنافسة على كأس الذهب، وأمام اعتبــره الفلســطينيون انتصارا وطنيا، وقــد كان تأهال وتابع قائال: “عندما انتصرت فلسطين قبل فترة وجيزة، االصدقاء لمشاهدة مباريات المونديال واإلستمتاع بها “. يجعلهــم يقدمون أفضل ما لديهــم، باإلضافة الجتماع في األندية، ألنهم يدافعون عن ألوان منتخباتهم، وهذا بمشاهدتي كل النجوم في منتخباتهم أكثر من وجودهم بقوله : “منذ الصغر اتابع كأس العالم عن غيره، أستمتع هندســة صناعية في المانيا، فيعبر عــن هذه الظاهرة أما يوســف شــديد مــن ســكان مدينــة رام اهللا، طالب 

أفضل منتخبات والعبي العالم “.
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أحمد المشهراوي

المشــاركة   1934 العــام  شــهد   
األولى للمنتخب الفلســطيني في 
تصفيات المونديــال الذي صادف 
النســخة الثانيــة لمونديال كأس 
العالم في إيطاليــا، وألن منتخب 
فلسطين كان الســباق من أوائل 
المنتخبــات العربيــة التي تقترب 
من الوصــول للمونديال قبل 80 
عامــًا، فهو منذ ذلــك الحين يدفع 
الثمن غاليــًا لدولة االحتالل، ومن 
عامــًا، فهو منذ ذلــك الحين يدفع 
الثمن غاليــًا لدولة االحتالل، ومن 
عامــًا، فهو منذ ذلــك الحين يدفع 

قبلهــا االنتداب البريطاني ســواء 
بالمنع العســكري وقبضة السالح 
تارة، أو بطمــس هويته والتزوير 

للتاريخ تارات أخرى.
وها هو المنتخــب الفدائي- رغم 
مــا واجــه- يتحامل علــى جراحه 
المثخنــة، ويعــود مــن جديد إلى 
واجهــة األحــداث بتأهــل تاريخي 
لنهائيــات األمم اآلســيوية 2015 
فــي أســتراليا بعد تجــاوزه ( مقر 
الديــب) كمــا يطلق المســؤولون 
علــى دولــة الفلبين، وَمــْن يدري 
لوال االحتالل لربما كان لفلسطين 

اسمها في حلبات الكبار.  
واليــوم مــع انطــالق المونديــال 
العشــرين فــي البرازيــل، يصــر 
الفلسطينيون على أن يكونوا في 
قلب الحدث؛ ليثبتــوا لَمْن حولهم 
أنهم ليسوا جسمًا غريبًا وال طارئًا 
قلب الحدث؛ ليثبتــوا لَمْن حولهم 
أنهم ليسوا جسمًا غريبًا وال طارئًا 
قلب الحدث؛ ليثبتــوا لَمْن حولهم 

كاألخرين، بل إن كبارهم إذا ماتوا 
ينزرعون، وصغارهم ال ينسون.. 
هــم األصل يحبــون الحيــاة التي 

يجدونها في متعة كرة القدم.
متعــة الكــرة التــي لــم تحرمهم 
المحفــل  ســباق  مشــاهدة  مــن 
العالمــي وســط الحصــار وتحــت 
بــل  المــوت،  وبــارود  القصــف 
نجدهــم يبدعــون بالبحــث عــن 
متعة المشاهدة متحدين التشفير 
الكهربــاء  وانقطــاع  الفضائــي، 

لالستمتاع بنجومهم.  
رونالدو وميسي ونيمار، وعيونهم 
تتعلــق بأمل تفــوق ممثل العرب 

الوحيد المنتخب الجزائري.
وفي مشهد آخر يجسد بحثهم عن 
مكان لهم وسط المونديال، كانت 
للفتة التي أطلقتها اللجنة الوطنية 
لكســر الحصار بمبادرة من الرجل 
المبدع النائب جمال الخضري في 
الجندي المجهــول أثرها،  ســاحة 
لتنقــل معاناة أكثر من 12 مليون 
فلســطيني في الداخل والشــتات 
المحتــل  يرحــل  أن  يرغبــون 
الجاثــم علــى صدرهــم.. حيــث 
اصطف األطفال مرتدين قمصان 
الفريقيــن البرازيلــي والكرواتــي 
في صــورة رمزية إيحائية بحبهم 

لالنعتاق.
إنَّ الشــعب الفلســطيني بعد 66 
عامًا من االحتالل، و80 عامًا على 
إنَّ الشــعب الفلســطيني بعد 66 
عامًا من االحتالل، و80 عامًا على 
إنَّ الشــعب الفلســطيني بعد 66 

بالمونديال،  المبكــرة  مشــاركته 
ليتطلع أن ينصفه االتحاد الدولي 
“فيفــا” وأن يترجــم الســيد بالتر 
علــى  حقيقــة  إلــى  تصريحاتــه 
أرض الواقــع، ال أن تكــون مجرد 
دعايــة لحملتــه لوالية خامســة، 
فالرياضيون يضعون عليه الكثير 
وال يزالون ينتظــرون موقفًا أكثر 

فاعلية.
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حسام الدين حرب

في خضــم المتابعات المســتمرة لبطولة 
كأس العالــم التــي تدور رحاهــا في مهد 
كــرة القدم “البرازيل” فــإن هنالك الكثير 
من المواقف الطريفة والجمالية واألخالقية 
وغيرهــا والتــي تختلــف باختــالف ثقافة 

الشعوب المشاركة في المونديال.
بصراحة ما اســتوقفني كثيرًا ما قامت به 

الشعوب المشاركة في المونديال.
بصراحة ما اســتوقفني كثيرًا ما قامت به 

الشعوب المشاركة في المونديال.

الجماهير اليابانية بعد مباراة منتخبها أمام 
ســاحل العاج، حيث أن الجماهير لم تبرح 
المكان حتــى أعادته أفضل مــن ذي قبل 
على الرغم من خسارتهم بهدفين لهدف، 
وكذلك قامــت بتحية العبيها بعــد انتهاء 
اللقاء األمر الذي قابله الالعبون باالعتذار 
منهم وبطريقة فــي قمة التحضر والرقي 
.. أليــس هذا الفعل يســتحق منا الوقوف 

عليه كثيرًا.
بصراحــة وبــدون مجامالت فــإن الثقافة 
والمجتمعية  البيتيــه  والتربيــة  اليابانيــة 
تتطلب منا نحن كفلسطينيين في المقام 
األول وكعرب في المقام الثاني أن نتخذهم 
أنموذجــًا وأن نحاول تقليدهــم بالنواحي 
األول وكعرب في المقام الثاني أن نتخذهم 
أنموذجــًا وأن نحاول تقليدهــم بالنواحي 
األول وكعرب في المقام الثاني أن نتخذهم 

اإليجابيــة التي هي جــزء أصيل من ديننا 
اإلســالمي الــذي نؤمــن بــه وال نطبقه، 
أما اليابانييــن يطبقونــه وال يؤمنون به، 
وهنا أذكر على وجه الســرعة بأن المنهاج 
الدراســي في اليابان للفصــول من األول 
وحتى الثالث األساسي يتركز على “األخالق 
والتربية” أما نحن نعطيه كتب دراسية تبث 
في نفســه الحقد والكراهية على الدراسة 
ونتناسى أن نعلمه أصول التربية واألخالق 
وكأننا نسينا بأن التربية تأتي قبل التعليم 
في مسمى الوزارة... فمتى تستيقظ وزارة 

التربية والتعليم؟؟؟
وفي الحديث الشــريف “إنمــا ُبعثت ألتمم 
مــكارم األخالق” وأعتقد جازمًا بأن مفهوم 
وفي الحديث الشــريف “إنمــا ُبعثت ألتمم 
مــكارم األخالق” وأعتقد جازمًا بأن مفهوم 
وفي الحديث الشــريف “إنمــا ُبعثت ألتمم 

األخــالق هنا في فنــون المعاملة، فالدين 
هو المعاملة، وكذلك فإن االبتســامة هي 
خلق أيضــًا والتربية والمعرفــة واالحترام 
هو المعاملة، وكذلك فإن االبتســامة هي 
خلق أيضــًا والتربية والمعرفــة واالحترام 
هو المعاملة، وكذلك فإن االبتســامة هي 

كل هــذه األمور وغيرهــا تندرج تحت بند 
األخالق التي حثنا عليها رســولنا الكريم، 
وكذلــك عندما قال الشــاعر “إنمــا األمم 
األخالق ما بقيت فإن هموا ذهبت أخالقهم 

ذهبوا”
ولكــن ولألســف الشــديد فــإن جماهيرنا 
الرياضيــة فــي فلســطين لم تصــل إلى 
مســتوى الوعي الحقيقي بــأن كرة القدم 
“فوز وخســارة” وهذا األمر نراه ونتحســر 
عليه في المالعب حيث السب والشتم على 
الحكــم تارة وعلــى الالعبين تــارة أخرى، 
وكذلك عدم المحافظة على نظافة المكان 
في كل األحوال وغيرها من المواضيع التي 
يعرفهــا الجميع، فأال ينبغــي يا جماهيرنا 
الرياضيــة أن نكــون على مســتوى عالي 
مــن األخالق وخاصــة أن البطــوالت التي 
تشــارك فيهــا فرقنا هي محليــة ويكاد ال 
يعترف بها دوليًا، فما بالكم بمنتخب يخسر 
تشــارك فيهــا فرقنا هي محليــة ويكاد ال 
يعترف بها دوليًا، فما بالكم بمنتخب يخسر 
تشــارك فيهــا فرقنا هي محليــة ويكاد ال 

فــي بطولة عالميــة بحجــم المونديال... 
لنتعلم من اليابانيين ونقلدهم بسلوكهم 
اإليجابي فهذا ليس عيبًا بحجم ما هو قمة 
لنتعلم من اليابانيين ونقلدهم بسلوكهم 
اإليجابي فهذا ليس عيبًا بحجم ما هو قمة 
لنتعلم من اليابانيين ونقلدهم بسلوكهم 

الصواب.
سريعا من المونديال

•  أثبت كريم بنزيمه بأن مظلوم مع الريال 
بعد تســجيله ثالثية رائعــة قادت منتخب 
بالده ألول فوز في المونديال.. ومن وجهة 

نظري كريم مهاجم متميز وقناص.
•  وأخيرًا ســجل ميســي هدفه الثاني في 

نظري كريم مهاجم متميز وقناص.
•  وأخيرًا ســجل ميســي هدفه الثاني في 

نظري كريم مهاجم متميز وقناص.

مشاركات منتخب بالده في بطوالت كأس 
العالم ولكن ما زال ميســي غير قادر على 

إثبات نفسه في هذه البطولة العالمية.

للحديث بقية طالما في العمر بقية
hoss1983@gmail.com

الرياضية - أنس محيسن
اســتطاع المدرب الهولندي المحنك لويس اســتطاع المدرب الهولندي المحنك لويس 
فــان غــال ايجــاد توليفــة مميزة مــن الالعبين فــان غــال ايجــاد توليفــة مميزة مــن الالعبين 
الهولنديين ليلقنوا االســبان درســا قاســيا في الهولنديين ليلقنوا االســبان درســا قاســيا في 
فنون كرة القدم، ليثأروا على طريقتهم الخاصة فنون كرة القدم، ليثأروا على طريقتهم الخاصة 
بعد أن انتزع منهم رفاق انيســتا كأس العالم بعد أن انتزع منهم رفاق انيســتا كأس العالم 

قبل أربعة أعوام في جنوب افريقيا.قبل أربعة أعوام في جنوب افريقيا.
منتخب الطواحين الهولندية كشــف عن وجه منتخب الطواحين الهولندية كشــف عن وجه 
قــوي ومتماســك يســتطيع الذهــاب بعيدا قــوي ومتماســك يســتطيع الذهــاب بعيدا 
في المونديــال وتحقيق حلم الفــوز باللقب في المونديــال وتحقيق حلم الفــوز باللقب 
العالمي ألول مرة فــي تاريخه، في المقابل العالمي ألول مرة فــي تاريخه، في المقابل 
فان اسبانيا وقعت ضحية تقدم نجومها في فان اسبانيا وقعت ضحية تقدم نجومها في 
العمر وأبرزهم تشافي وألونسو وكاسياس العمر وأبرزهم تشافي وألونسو وكاسياس 
وتراجع مســتوى عدد كبير من الالعبين، وتراجع مســتوى عدد كبير من الالعبين، 
اضافــة إلــى عــدم دفــع مدربهــم ديل اضافــة إلــى عــدم دفــع مدربهــم ديل 
بوسكي بعدد من الالعبين الذين لديهم بوسكي بعدد من الالعبين الذين لديهم 

الطموح لتقديم مستوى أفضل.الطموح لتقديم مستوى أفضل.
أمــا منتخــب تشــيلي فاســتطاع تحقيق أمــا منتخــب تشــيلي فاســتطاع تحقيق 
فوز مهم على اســتراليا في أولى مبارياته فوز مهم على اســتراليا في أولى مبارياته 
االفتتاحية ليصبح الطموح مشروعا أمامه االفتتاحية ليصبح الطموح مشروعا أمامه 
في مقارعــة الكبيريــن هولندا واســبانيا في مقارعــة الكبيريــن هولندا واســبانيا 
على احــدى بطاقتي الصعود الى دور 16، على احــدى بطاقتي الصعود الى دور 16، 
بعكس المنتخب األسترالي الذي يبدو انه بعكس المنتخب األسترالي الذي يبدو انه 
ارتضى بدور الشرف في هذه المجموعة.ارتضى بدور الشرف في هذه المجموعة.

المباراتــان القادمتــان فــي المجموعة المباراتــان القادمتــان فــي المجموعة 
ســتحددان بشــكل كبيــر المنتخبان ســتحددان بشــكل كبيــر المنتخبان 
الصاعــدان، حيــث ســتقابل هولندا الصاعــدان، حيــث ســتقابل هولندا 
منتخب اســتراليا في مباراة ســهلة منتخب اســتراليا في مباراة ســهلة 
نســبيا إذا ما حقــق الهولنديون نســبيا إذا ما حقــق الهولنديون 
ســيضمنون  فانهــم  ســيضمنون الفــوز  فانهــم  الفــوز 
الصعــود  كبيــرة  الصعــود بصــورة  كبيــرة  بصــورة 
إلــى الــدور المقبــل، في إلــى الــدور المقبــل، في 
حيــن يحتــاج المنتخب حيــن يحتــاج المنتخب 
اإلســباني إلــى الفوز اإلســباني إلــى الفوز 
مــن أجــل تصحيح مــن أجــل تصحيح 

أوضاعه فــي مواجهة منتخب تشــيلي الذي يطمح أوضاعه فــي مواجهة منتخب تشــيلي الذي يطمح 
إلى تحقيق المفاجأة وإقصاء اإلسبان.
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 وقال المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم،  وقال المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، 
لويــس فان جال، إنــه لم يتوقع الفــوز الكبير على لويــس فان جال، إنــه لم يتوقع الفــوز الكبير على 
إسبانيا حامل اللقب في افتتاحية المجموعة الثانية إسبانيا حامل اللقب في افتتاحية المجموعة الثانية 

لبطولة كأس العالم المقامة بالبرازيل.
وأضــاف فان جــال ، أن “الفوز بخمســة أهداف على وأضــاف فان جــال ، أن “الفوز بخمســة أهداف على 
فريق بحجم إسبانيا غير متوقع، ولكن الفوز الكبير فريق بحجم إسبانيا غير متوقع، ولكن الفوز الكبير 
يدل على تنفيذ الالعبين للتكتيك والتعليمات على يدل على تنفيذ الالعبين للتكتيك والتعليمات على 

أكمل وجه ممكن”.
وأكــد أن روبيــن فــان بيرســي وآرييــن روبين من وأكــد أن روبيــن فــان بيرســي وآرييــن روبين من 
األوراق الرابحــة في صفوف هولندا، وكان لهما دور األوراق الرابحــة في صفوف هولندا، وكان لهما دور 

مؤثر في تحقيق الفوز الكبير.
من جانبه قال فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني من جانبه قال فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني 
للمنتخب اإلسباني لكرة القدم، إن الهزيمة الكبيرة للمنتخب اإلسباني لكرة القدم، إن الهزيمة الكبيرة 
التــي مني بهــا فريقه أمــام هولندا بهــدف مقابل التــي مني بهــا فريقه أمــام هولندا بهــدف مقابل 
خمســة أهداف في مونديــال البرازيل ال تقلقه ولن خمســة أهداف في مونديــال البرازيل ال تقلقه ولن 

تؤثر على مشوار الفريق في المونديال.

وأضاف ديل بوســكي” قدمنا مباراة ســيئة من كل وأضاف ديل بوســكي” قدمنا مباراة ســيئة من كل 
الجوانب وهولندا استحقت الفوز”.

وتابــع قائــال “ الجميع يتحمــل مســؤولية الهزيمة وتابــع قائــال “ الجميع يتحمــل مســؤولية الهزيمة 
الثقيلة، ولكنها على الرغم من ذلك ال تقلقني على الثقيلة، ولكنها على الرغم من ذلك ال تقلقني على 
اإلطالق فما زال أمامنــا فرصة للعودة في البطولة اإلطالق فما زال أمامنــا فرصة للعودة في البطولة اإلطالق فما زال أمامنــا فرصة للعودة في البطولة 
واستكمال المشوار حيث أنه يتبقى لنا مباراتين أمام واستكمال المشوار حيث أنه يتبقى لنا مباراتين أمام واستكمال المشوار حيث أنه يتبقى لنا مباراتين أمام 

استراليا وتشيلي”.
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عرف فان غال كيف يهزم اســبانيا حيث عاد لمباراة عرف فان غال كيف يهزم اســبانيا حيث عاد لمباراة عرف فان غال كيف يهزم اســبانيا حيث عاد لمباراة 
أتليتكو وبرشــلونة ومنها اســتفاد الكثير، فإسبانيا أتليتكو وبرشــلونة ومنها اســتفاد الكثير، فإسبانيا أتليتكو وبرشــلونة ومنها اســتفاد الكثير، فإسبانيا 
تعتمد علــى العبي برشــلونة وعلــى طريقة لعب تعتمد علــى العبي برشــلونة وعلــى طريقة لعب تعتمد علــى العبي برشــلونة وعلــى طريقة لعب 
برشــلونة، وفــان غال قــام بتطبيق فكــر أتلتيكو برشــلونة، وفــان غال قــام بتطبيق فكــر أتلتيكو برشــلونة، وفــان غال قــام بتطبيق فكــر أتلتيكو 

مدريد وطور عليه، كيف ذلك ؟

فان غــال يعلم أن اســبانيا تلعب مــن العمق مثل 
برشــلونة، فقام بتعزيز خط وســطه مــن العمق، 
وقام باللعب بالعب واحد في كل من الجهة اليمنى 
واليســرى، وزاد تجمــع العبيه فــي منطقة العمق، 
وطلب منهم الضغط على ارتكاز اســبانيا، ما جعل 

انتقال الكرة بالنسبة لإلسبان صعب.
نعــم، العبــو المنتخــب االســباني اخترقــوا دفاع 
المنتخب الهولنــدي عبر الكــرات البينية،وهذا أمر 
طبيعي لكن اإلســبان لم يســتفيدوا منها ولم يعد 
بإمكانهــم تكرار الذي حدث بفضل الترســانة التي 

أبقاها فان غال في العمق .
وعمــد المنتخــب الهولنــدي علــى ضــرب دفاعات 
المنتخــب اإلســباني عبــر الكــرات الطويلــة خلف 
المدافعين، ونجح في ذلك ، حيث ال يستطيع الدفاع 
اإلســباني التعامل مع مثل هذه الكرات، وهذا ظهر 
في ريال مدريد وبرشــلونة خاصة وأن قلبي الدفاع 

أحدهم مدريدي واآلخر برشلوني .
ولم يســتمر فــان غال عند هذا الحــد، وقام بوضع 
روبــن وفان بيرســي- كثيري التحــرك - في مركز 
الهجوم، والدفاع اإلســباني ال يســتطيع الســيطرة 

وايقاف المهاجمين كثيري التحرك .
وقضى فان غال على بوســكيتس وألونســو، حيث 

جعل سنايدر يلعب أمامهما بضغط عاٍل.
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اسبانيا- تشيلي 18-6-2014 الساعة اسبانيا- تشيلي 18-6-2014 الساعة اسبانيا- تشيلي 18-6-2014 الساعة 

7 مساء
هولندا – اســتراليا 2014-6-18 

الساعة 10 مساء
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1.هولندا (3نقاط)
2.تشيلي (3نقاط)2.تشيلي (3نقاط)

(0نقاط)3.استراليا (0نقاط)3.استراليا 3.استراليا (0نقاط)
4.اسبانيا (0نقاط) 4.اسبانيا (0نقاط) 
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AL RIYADIAYH تقارير
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البرازيل
مونديال 
البرازيل
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الرياضية- حسين الهندي
بعــد غياب طويل عــن بطــوالت كأس العالم امتد 
16 عاما، عــاد الكولومبيون إلى فعاليات المونديال 
بقــوة رغم غياب أبــرز نجومهم المهاجــم راداميل 
فالــكاو بداعــي االصابــة، وحققوا فــوزا مهما على 
المنتخب اليوناني بثالثة أهداف نظيفة، كاشــفين 
عــن وجه جديد لهم في هذه البطولة العالمية رغم 
أن الترشيحات لم تكن تصب في صالحهم للصعود 
نظرا للغيابات التي يعانون منها وابتعادهم الطويل 
ثبتــوا أنهم قادمون  نهمـ  عــن الحضور الدولي، إالـ 
مــن ـجــل تعويــض كل ذلــك، وكان فوزهم على 
حساب المنتخب اليوناني الذي بات يعاني كثيرا في 
األعوام الماضية بعــد أن حقق لقب أمم أوروبا عام 

.2004
أمــا المنتخب االيفواري فقد اســتطاع قلب الطاولة 
على حســاب المنتخــب الياباني الــذي تقدم بهدف 
مبكــر، إال أن زمــالء دروجبا ويايا توريه اســتطاعوا 
العودة في الشــوط الثاني وانتزاع ثالث نقاط هامة 

ليؤكــدوا أنهم قادرون هــذه المرة في صنع التفوق 
والتأهل إلى الدور الثاني.

المنتخبان الكولومبي وااليفواري على موعد لتأكيد 
أحقيتهــم في الفوز عندما يلتقيان وجها لوجه وفوز 
أحدهما يعني صعوده إلى دور 16 وهو ما سيسعيان 
إليــه بكل قوة، في المقابل فإن المنتخبين الياباني 
واليوناني ســيتقابالن في لقاء الفرصة األخيرة من 

أجل إعادة حظوظهما في التأهل.
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كــوت ديفوار – كولومبيا / 19-6-2014 الســاعة 7 

مساء
اليابان – اليونان / 20-6-2014 الساعة 1 فجرا
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1.كولومبيا  (3نقاط)

2.كوت ديفوار (3نقاط)
3.اليابان  (0نقاط)
4.اليونان (0نقاط)
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الرياضية- سمير كنعان
فــي انطــالق الجولة األولى مــن المجموعــة الرابعة من 
مونديال البرازيل 2014، وبعدما أوقعت القرعة منتخبات 
إيطاليــا وإنجلترا واألوروغواي وكوســتاريكا في مجموعة 
حديدية، لم يتوقع أحٌد أن ُتفّجَر األخيرة مفاجأًة من العيار 
الثقيل وتضــرب بالثالثة مرمــى األوروغواي المرشــحة 
للمضي قدمًا في هذه النسخة الالتينية من المونديال لما 

هو أبعد من دور الثمانية على األقل!!
لكنَّ كوســتاريكا التي تعني بالالتينية “الساحل الذهبي” 
أكدْت أنَّ ال ثوابَت في عالم المستديرة وفازت بكل جدارة 
علــى األلباسيليســتي الذيــن افتتحوا التســجيل بضربة 
جزاء ســجلها كافاني، فعادْت بالنتيجة بشكٍل أبهَر العالم 
بهدفْيــن متتاليْيــن وقبــَل أن تســتفيَق األوروغواي من 
الصدمة ألحقتهما بالثالث في مباراة شهدْت عنفًا وخشونة 

كبيرة سببْت حالة الطرد األولى لماكسيمليانو بريرا.
من جانبها اســتغلت إيطاليا هذه الهدية وهزمْت إنجلترا 
بهدفــْي ماركيزيو وســوبر ماريو بالوتيلــي مقابل هدف 
ســتوريدج في مباراة اعتبرها الكثيرون أوَل وجبة كروية 
دســمة في المونديال من حيث األداء الرجولي والواقعية 
والهجمــات المرتــدة والتســديدات القويــة وتألق حراس 

المرمى.
كان الســالح اإلنجليــزي يتمثــل في اندفاعــه الهجومي 
بأربعــة العبين روني وســتوريدج ودانــي ويلباك والفتى 
المعجــزة رحيــم ســتيرلينغ، إال أنَّ الواقعيــة اإليطاليــة 
المعتادة امتصت حماســة اإلنجليز بهدوء بيرلو ومشاغبة 
ماريــو وأناقة ماركيزيو وتألق ســيريجيو الحارس البديل 
الذي طمأَن الجميع أّن خالفة الشباك مضمونة في إيطاليا 
على مر العصور، فجاء الهدف األول بتســديدة خبيثة من 

ماركيزيــو، ولْم تلبث فرحة إيطاليا ســوى دقيقتْين حين 
ردَّ منتخب األســود الثالثة ســريعًا بعرضية روني تابعها 
ستوريدج بامتياز، وأبى السوبر بالوتيلي إال أْن يبصم على 
زميله الســابق في مان ســيتي “جو هارت” ليسجل هدف 
الفوز الثاني ويؤكَد العقدة اإليطالية للمنتخب اإلنجليزي 

الذي لم يفْز على اآلزوري منذ حوالْي 20 عامًا!!
بهذه النتائج اعتلت كوستاريكا “صديقة البيئة” الصدارة 
بثالث نقاط تاركًة خلفها اآلزوري بفارق األهداف واإلنجليز 

ثالثًا فيما تذيلت األوروغواي ترتيب المجموعة.
مــا يجعــل الجولــة القادمــة معركة حيــاة أو مــوت بين 
المهزومْيــن إنجلتــرا واألوروغــواْي في موقعة ســتكون 
األقوى بال شك حيث الهزيمة تعني حزم الحقائب والوداع 
المبكر بخيبة أمــل ألي منهما، بينما تلعب إيطاليا مباراة 
فّك الشــراكة واالنفراد بالصدارة أمام طموح كوستاريكا 

الطامعة في إنجاز تاريخي بالعبور للدور الثاني.
ما هو مضمــون للمشــاهد أنَّ مباريات هــذه المجموعة 
ستكون نارية من الطراز الرفيع وكل هذا بفضل المنتخب 

الكوستاريكي الذي رفض أْن يكون لقمة سائغة!!.
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اوروجواي – انجلترا 19-6-2014 الساعة 10 مساء
ايطاليا – كوستاريكا 20-6-2014 الساعة 7 مساء
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1.كوستاريكا (3نقاط)

2.إيطاليا (3نقاط)
3.انجلترا (0نقاط)

4.أوروغواي (0نقاط)
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ظهــر فيها في المونديــال االفريقي عندمــا خرج من االصابة، ويحدوه االمل الى تغيير الصورة الباهتة التي االخرى رغم غياب ابــرز نجومه فرانك ريبيري بداعي الفنية والبدنية التي يتمتع بها وتتفوق على المنتخبات من المتوقع أن يتأهل عنها الى دور 16، نظرا للقدرات ثمينة قادته لصدارة المجموعة الســهلة نســبيا والتي أحرز ثنائية مكنت منتخب الديوك من احراز ثالث نقاط هوندوراس بفضــل تألق مهاجمه كريــم بنزيمة الذي حقق المنتخب الفرنســي المطلــوب بالفوز على منتخب الرياضية- خاص
الدور االول.

مواجهة المنتخب الهوندوراســي الذي تبدو آماله ضعيفة في االكثــر جاهزيــة والذي خســر بصعوبــة امام سويســرا في من جديد، وان كانت الكفة تميل لصالح المنتخب االكوادوري من أجل تصحيح مسارهم وتحقيق الفوز الذي يحيي امالهم ويتعلق المنتخبان الخاســران االكوادور وهوندوراس باألمل الجيدين الذين شكلوا الفارق في مباراتهم مع االكوادور.ازعاج الفرنســيين، خاصة وأنه يمتلــك مجموعة من البدالء على المنتخب االكوادوري في الوقت بدل الضائع والعمل على فيما يســعى المنتخب السويســري الى تأكيد احقيته بالفوز في مباراته القادمة من اجل ضمان التأهل الى الدور الثاني، المنتخب الفرنسي بحاجة الى الفوز على المنتخب السويسري 

التأهل عن هذه المجموعة التي يتصارع على بطاقتها الثانية 
منتخبي سويسرا واالكوادور.
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هندوراس – االكوادور 21-6-2014 الساعة 1 صباحاسويسرا – فرنسا 20-6-2014 الساعة 10 مساء
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2.   اإلكوادور (3 نقاط)       1.  فرنسا (3نقاط)

3.  سويسرا (0 نقاط)
4.  هندوراس (0 نقاط)
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الرياضية- خاص

نجــح المهاجم االرجنتينــي ليونيل ميســي في تخفيف 

الضغــوط الواقعة علــى كاهله باحــرازه الهــدف الثاني 

لمنتخب بالده في شــباك البوسنة والهرسك، هذا الهدف 

لــم تكن قيمته في ترجيح فــوز التانجو، بل في انطالق 

ميسي وعودة الثقة بنفسه التي انهارت خالل المونديال 

الماضــي بعد الخــروج أمام المنتخب االلمانــي برباعية، 

وما ســاعد ابناء المدرب ســابيال هو قلة خبرة المنافس 

البوســني الذي يشــارك في المونديال للمرة االولى في 

تاريخــه، اضافة الى أن المنتخبيــن المتبقين يبدوان في 

متنــاول المنتخــب االرجنتينــي، وهمــا نيجيريــا وايران 

اللذان قدمــا واحدة من اســوا مباريــات المونديال حتى 

االن بتعادلهما الســلبي في مباراة بــال طعم وال لون وال 

رائحة ولم تظهر فيها فنيات النســور النيجيرية وال القوة 

واالنطــالق التي يتمتع بهــا المنتخب الفارســي واللذان 

ارتضيــا الخروج بنقطــة وحيدة قد تســاعد أحدهما في 
التأهل للدور الثاني.

وفي الجولة القادمة يصطدم المنتخب االيراني بالعمالق 

االرجنتيني يطمــح فيها ابناء المدرب البرتغالي كيروش 

للخــروج بأقل االضرار وســيكونون في قمة الســعادة لو 

حصلوا على نقطة وحيــدة لينتظروا الجولة االخيرة امام 

البوســنة، فيما تســعى نيجيريا الى تعزيز حظوظها في 

التاهــل عندمــا تلتقي مع منتخب البوســنة والهرســك 

الجريح والذي يطمح لمحو الخســارة التي تعرض لها في 

الجولــة االولى واثبات انها كانت عادية امام منتخب 

قــوي، لذا لن يفــرط زمــالء المهاجــم ادجيكو في 

الفرصة من اجل تقديم صورة جيد عن المنتخب الذي 
كان مفاجأة التصفيات االوروبية.

المبارتان القادمتان
االرجنتين – ايران 21-6-2014 الساعة 7 مساء

البوسنة- نيجيريا 22-6-2014 الساعة 1 صباحا
ترتيب الفرق 

األرجنتين ( 3 نقاط )
نيجيريا ( 1 نقطة)

ايران ( 1 نقطة )
البوسنة والهرسك ( 0 نقطة)
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الرياضية- محمد الفيومي

قدمــت الماكينــات األلمانيــة وجبــة كروية دســمة أمام 

المنتخب البرتغالي وفــازت عليه برباعية نظيفة بفضل 

تألق نجومها توماس مولر ومسعود أوزيل وسامي خضيرة 

وماريو جوتزه والتكتيك الرائــع واللياقة البدنية المميزة 

والتركيــز التام طوال أحداث المباراة واســتغالل الفرص 

خاصة من جانب الهداف مولر الذي سجل “هاتريك” خالل 

اللقاء ليؤكد عزمه على االحتفاظ بلقب هداف المونديال 

مثلمــا فعل في كأس العالم الســابقة، ومــن أجل اظهار 

اصرارهــم على الذهاب ابعد مــن المربع الذهبي عندما 

خرجوا امام اســبانيا بطلة العالم وهي المباراة التي غاب 

عنهــا مولر بالذات مما أثر على الجانب الهجومي لأللمان 
وقتها.

فــي المقابــل لم يظهــر المنتخــب البرتغالــي بالصورة 

المناسبة بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو أفضل العب في 

العالم والذي ظهر واضحا تأثره باإلصابة التي داهمته قبل 

انطــالق المونديال اضافة الى عدم وجود العبين بارزين 

يستطيعون قيادة البرتغاليين الى جانب رونالدو مما القى 

بظل الشــك على قدرة المنتخب البرتغالــي في التأهل 

الى الدور الثاني خاصة وأنه ســيواجه في الجولة المقبلة 

المنتخب االمريكي المنتشي بالفوز على المنتخب الغاني 

الذي كان الحصان االسود في البطولة الماضية إال انه لم 

يستطع اختراق الحصون االمريكية رغم امتالكه مقاليد 

اللعب اال في مرات قليلة، فيما اعتمد أبناء العم سام على 

الهجمات المرتدة وســاعدهم الهدف المبكر الذي احرزوه 

في اكتساب الثقة الالزمة فيما لعب الغانيون بتوتر وعدم 

تركيز ساهم في تلقيهم الهزيمة، مما يجعلهم يخوضون 

مباراة صعبة امــام المنتخب االلماني في الجولة المقبلة 

حيث يحتاجون الى التعادل على االقل من اجل المحافظة 

على حظوظهم في التأهل وعدم توديع المونديال مبكرا 

وهم الذين تعقد عليهم امال 
القــارة االفريقية فــي تكرار 
مــا فعلــوه فــي المونديال 

السابق.
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ألمانيا – غانا 21-6-2014 الساعة 

10 مساء
امريــكا – البرتغــال 22-6-2014 الســاعة 1 

صباحا
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1. ألمانيا (3نقاط)
2.أمريكا (3نقاط)

3.غانا (0 نقطة)
4.البرتغال (0 نقطة)
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الرياضية-منتصر إسليم
أكد المــدرب عماد هاشــم أن نتائج مباريــات كأس العالم جاءت 
منطقية باستثناء مباراة اسبانيا و هولندا والتي انتهت بفوز كاسح 

لهولندا 5-1 على حامل اللقب.
وأوضح هاشم أن الطابع التكتيكي كان الغالب ألداء جميع المنتخبات 
وهو الشــغل الشــاغل للمدربين للخروج من المباراة بأفضل نتيجة 
ممكنــة، مبينا أن الكرة الحديثة تعتمد بشــكل كبيــر على الهجمات 

المرتدة.
وحول مباراة االفتتاح بين البرازيل وكرواتيا قال “ لو لعبت كرواتيا على 
الهجمــات المرتدة لخرجت بنتيجة أفضل من المباراة وعامل الجماهير 

لعب دورا كبيرا في تحقيق البرازيل للفوز في هذه المباراة”.

وأضاف “ الحلول الفردية التي يمتلكها العبو السامبا ستوصلهم إلى مراكز 
متقدمــة من البطولة خصوصا مع الحالة الممتازة لكل من نيمار وأوســكار 
وفريد”. وأكد أن فوز المكســيك على الكاميرون كان بحكم خبرة المكسيك 
فــي كأس العالــم ، ووجــود العبين مــن طراز رفيــع و يلعبــون في أعرق 
الدوريــات األوروبية، في حين اعتمدت الكاميرون على العبيها الكبار أمثال 

صامويل ايتو.

��������
وأرجع هاشم خسارة اسبانيا بخماسية من هولندا إلى عدم تقدير اإلسبان 
للمنتخب الهولندي و فتح المسافات أمام روبن وفان بيرسي وكذلك التقدم 
الكبير لظهيري إسبانيا جوردي ألبا وأزبيلكويتا مما سبب ضغطا كبيرا على 

قلبي الدفــاع رامــوس وبيكيه والضعــف والفراغ 
الواضح خلفهما وكذلك الكرات العرضية والرأســية 

والتــي كانت نقطة ضعف برشــلونة وريــال مدريد في 
البطوالت المحلية واألوروبية.

وأضاف”فرصة اســبانيا فــي التأهل ال زالت قائمــة ولكن صعبة 
ألنها ســتواجه تشــيلي التي فازت على اســتراليا وخاصة مع امتالك 

تشيلي لعناصر مميزة من طينة سانشيز نجم برشلونة وفيدال العب 
يوفنتوس”.

 وتوقــع هاشــم العديد من المفاجــأت خالل مباريــات كأس العالم 
خاصــة مع بروز العديد من المنتخبات التي تمتلك العبين جيدين 

كالمنتخب البلجيكي .
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محمد الشيخ خليل
حكم دولي

أعلــن رئيس االتحــاد الدولي لكرة 
القــدم (فيفــا) جوزيــف بالتــر في 
نهايــة اجتماع الجمعيــة العمومية 
مونديــال  افتتــاح  مبــاراة  قبيــل 
لفكــرة  تأييــده  عــن   البرازيــل 
الســماح بمنح كل مدرب فرصتين 
باالعتراض على قرارات الحكام في 
المباراة من خالل طلب االســتعانة 
بلقطــات فيديــو لصــور العــرض 
البطــيء، مما انعكس ســلبيا على 
حكام المونديال وزادت الضغوطات 
النفسية عليهم خاصة وأن الحضور 
المميز في المونديال يزيد من ثقل 
الملقاة على عاتقهم،  المســؤولية 
والحكام مطالبيــن بأقصى درجات 
التركيز واالنتباه والحذر من الوقوع 
في األخطاء الجسيمة التي قد تؤثر 
علــى نتيجــة المبــاراة، ووجود 34 
كاميرا فــي الملعب توضح الحاالت 
بدقــة ومــن يخطــئ يرحــل فورا 

ويبتعد عن المباريات.
المواكــب  التطــور  مــن  بالرغــم 
لحــكام كرة القــدم فــي مونديال 
البرازيل واختيار حكام النخبة بدقة 
متناهيــة  ســواء كان علــى صعيد 
االطقم التحكيمية وعقــد الندوات 
وورشــات العمــل النظرية من اجل 
التعرف علــى عقليات وفكر وثقافة 
الالعبيــن من دول العالم المختلفة 
وتوحيد القرارات والفهم التطبيقي 
وتطوير الحكم في كيفية التسارع 
للتغلب على ســرعة اداء الالعبين 
وتحركاتهم الخططية  وخلق رؤية 
واضحة من خالل التمركز الجيد، إّال 
أن الضغوط النفســية التي الزمت 
حــكام مباريــات المونديــال والذي 
بــدأت واضحة تمامــا وتكرار الخطأ 
في احتســاب ركلة الجزاء للبرازيل 
امــام كرواتيا، وبالمثــل في مباراة 
وحرمــان  هولنــدا  امــام  اســبانيا 
المكســيك من هدفيــن صحيحين 
التســلل، وكذلك  والغاؤهما بحجة 
احتســاب هــدف وكان هنــاك خطأ 
لحارس مرمي اســبانيا  وآخر يلغى 
لكرواتيا  بحجة احتكاك المهاجم مع 
الحارس ومجاملة الالعب البرازيلي 
نيمار وعدم طرده لضرب منافســه 

بالكوع.
وعملــت “ الفيفــا “ جاهــدة علــى 
عالقــة الحكــم بوســائل االعــالم 
المرئي والمكتوب من خالل الحوار 
مــع الحكــم وتقيــم شــامل و فتح 
النــدوات للتقييــم التحكيمــي في 
المدربيــن ورجال  أمــام  البطوالت 
اإلعالم من اجــل االنفتاح و ليثبت 
الحكــم عمليًا مــن خــالل قراراته 
اإلعالم من اجــل االنفتاح و ليثبت 
الحكــم عمليًا مــن خــالل قراراته 
اإلعالم من اجــل االنفتاح و ليثبت 

عن كفاءتــه التحكيميــة تعبر عن 
صحتها، وانه يمتلك الشــجاعة في 
اتخاذها وتطبيق العقوبات االدارية 
المصاحبة لألخطاء الفنية وعليه ان 
يتقبــل النقد، وهنا نؤكــد على ان 
اخطاء الحــكام جزء مــن لعبة كرة 
القــدم ال يمكن تجازوهــا وافضل 

الحكام أقلهم أخطاًء.
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الرياضية- مصطفى جبر 

يعيش ناديا شــباب وخدمات رفح حالة طــوارئ مع بقاء 

ساعات قليلة على انتخابات مجلس اإلدارة والتي ستفرز 

اســماء جديدة لقيادة الناديين أصحاب التاريخ الرياضي 

الكبير على مستوى الكرة الفلسطينية، إذ ُحسمت بشكل 

شــبه نهائى انتخابات الزعيــم وال زالت حالــة التنافس 

الشديدة في سباق مجلس إدارة خدمات رفح متواصلة.

و تأكد فوز الدكتور عمر قشــطة استاذ اإلدارة الرياضية 

المشارك في جامعة االقصى برئاسة مجلس ادارة نادي 

شباب رفح للدورة القادمة، بعد انسحاب قائمة الوفاء التي 

أصدرت بيان قبل اغالق باب الترشح بساعات أعلنت من 

أصدرت بيان قبل اغالق باب الترشح بساعات أعلنت من خالله انسحاب القائمة حرصًا على المصلحة العامة.

أصدرت بيان قبل اغالق باب الترشح بساعات أعلنت من خالله انسحاب القائمة حرصًا على المصلحة العامة.

ويتم اختيــار الرئيس باالقتراع الُمباشــر، بعد ما اُعتمد 

ذلك في جلســة الجمعية العمومية األخيرة والتي يقارب 

ذلك في جلســة الجمعية العمومية األخيرة والتي يقارب عددها أكثر من “300” عضوًا، فيما لم تحدد هوية بقية 

ذلك في جلســة الجمعية العمومية األخيرة والتي يقارب عددها أكثر من “300” عضوًا، فيما لم تحدد هوية بقية 

األعضاء “ الســتة “ لعضوية مجلــس االدارة، بعد اعالن 

ســبعة مرشــحين وهم موســى المغربي، عبــد المجيد 

المبحــوح، على ربيع، حســن صالح، عواد الســمهوري، 

سامي أبو الحصين، عطية عبد العال، ترشحهم للعضوية 
بشكل رسمي .

ومن المقرر أن تختار الجمعية العمومية المجلس الجديد، 

عصــر بعد غــد الجمعة الموافق العشــرين من الشــهر 
الجاري “ .
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ويختلف الحال تماما داخــل أروقة الخدمات الذي يعيش 

منافسة شرسة وقوية على مجلس اإلدارة في االنتخابات 

القادمــة، حيــث اقتــرب درويــش الحولــي مــن العودة 

لرئاســة القلعة الخضراء من جديد، ويعتبر الحولي أبرز 

المرشــحين وأقوى األســماء لقيادة دفة مجلــس اإلدارة 

بجانب المشــرف الرياضي الســابق كارم العطار، ولكن 

األمور داخل الخدمات تسودها حالها الترقب والحذر بعد 

تلويح الحولي باالنســحاب بســبب تدخل أشــخاص من 
خارج النادي في شؤونه.

وأبدى درويش الحولي أبرز المرشحين للرئاسة انزعاجه 

للحالة التي يعيشها نادي خدمات رفح بعد تدخل أشخاص 

من خارج النادي في شؤونه مؤكدا ان البعض ال يروق له 
االستقرار للقلعة الخضراء.
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ولوح الحولي في حديث خاص لـ “لرياضية” باالنســحاب 

من انتخابــات النادي في حال اســتمر التدخل الخارجي، 

منوهــا إلى انه لــن يقبل بالعمل مع مجلــس ادارة غير 

منســجم، ورهــن الحولي بقاء ترشــيحه بوجــود قائمة 

منســجمة تعمل بجهد وبانتماء من أجل عودة االستقرار 
واإلنجازات لنادي خدمات رفح.

وقال:” لن أقبل بالعمل في أجواء تسودها التخبط وعدم 

االســتقرار ، فعودتــي لخدمــات رفح مــن أجل تصحيح 

المســار وترتيب أوضــاع النــادي من جديد وفــق آليات 

منظمة للحفاظ على تاريخ وعراقة القلعة الخضراء، أفكر 

جديا بســحب ترشحي في حال استمر الحال الوضع على 

ما هو عليه، وبقائي مرهون بقائمة منســجمة وموحدة 

تعمل ســويا واســماء متفق عليها بعيدا عــن اإلمالءات 
الخارجية”. 

ويعتبــر درويش الحولى من أبرز الشــخصيات الرياضية 

على مســتوى الوطن، وســبق له أن عمل رئيسا للنادي 

ألكثــر من 25 عاما، فــي فترات طغت عليهــا اإلنجازات 
واالستقرار اإلداري والفني.
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واغلق باب الترشح النتخابات مجلس ادارة نادي خدمات 

رفح للدورة المقبلة بإعالن 29 كادرا من ابناءه ترشحهم 

لالنتخابات المقبلة حيث يتنافســون على 9 مقاعد فقط 

وهم: درويــش الحولي وكارم العطــار ونجيب ابو نحلة 

وعبد اهللا نصر ومنير الخطيب وصبري ابو طيور ومحمد 

ســعيد جاسر وعالء عيسي وإسماعيل شيخ العيد ومريد 

شــيخ العيد واحمد الجمل وحســام الحيلــة وجمال حرب 

ورائد جودة ومحمد الفي وجهاد ابو ســمهدانة وخالد ابو 

عريضــة وبهــاء ابو طه وكمــال ابو عمير وطــارق جودة 

ويســري برهوم ونصر الخراز وهانــي ابو كوش ومحمد 
المزين وآخرون ممن يخوضون التجربة ألول مرة.

وينتظر ان تتاح الفرصة لدي البعض لالنسحاب والطعون 

امام اللجنة االنتخابية في اليومين المقبلين كما ستتاح 

الفرصة امــام 500 عضوا من اعضاء الجمعية العمومية 
الختيار المجلس القادم.

وتتكــون اللجنــة االنتخابية النتخابــات خدمات رفح من 

يوسف العبســي رئيســا وناجي عويضة وصالح الدربي 
وحسن الصوفي وياسين خضر.
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الرياضية- عدي جعار / ورد رداد
في اآلونة األخيرة شهد مركز شباب جنين متغيرات 
كبيــرة، قد تــؤدي إلى اقتالع مســتقبل النادي من 
الجــذور، وقد يصبــح بعدها أثــرًا بعد عيــن، فقد 
عصفــت بالنــادي أزمــة ماليــة وإداريــة، أدت إلى 
استقالة أهم العبي الفريق األمر الذي سيؤدي إلى 

تقويض دعائمه في القريب العاجل. 
األسباب التي تقف خلف أزمة النادي كثيرة ومتعددة، 
أهمهــا األزمة اإلدارية والتخبــط الكبير الذي عانت 
منــه، باإلضافــة إلى العامــل األبرز واألهــم، وهو 
األزمة المالية التي أصبحت عامال رئيسيا في نجاح 
وفشــل أي فريق، وذلك لغياب الشخصيات الداعمة 

للفريق. 
قائمة المغادرين تطول، نذكر من أبرزها : الحارس 
عماد زهران وهيثم التايه والظهيران محمد قرعاوي 
وعماد فضة والمهاجم سائد جود اهللا، هذا باإلضافة 
إلــى األنباء التي تفيد بانتقال بــراء أبو ليفة وعمار 

كرسوع وابراهيم أبو جويد. 
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أبرز هذه الطيــور المهاجرة الحــارس عماد زهران 
يقول “للرياضيــة” : “لعبت مع مركز شــباب جنين 
موســمين هما األفضل لي في مسيرتي الرياضية، 

فقد كنا جميعًا يدًا واحدة وروحا واحدة “.
وحول ســبب تركه للنادي، يبين زهران أن الســبب 
الرئيســي هــو المشــاكل اإلدارية والماليــة، األمر 
الذي إن اســتمر فإن النادي في طريقه إلى الهاوية 
، وســيهدم كل ما بناه على مدار المواســم الثالثة 
الماضية”، أما الســبب الثاني الخاص بزهران ، فهو 
رغبته في اللعب هذا الموسم في أحد فرق نابلس، 
بسبب عودته من اإلصابة التي أبعدته خمسة شهور 

عن المالعب ، إضافة إلنشغاله بعمله الخاص “.

��������������
وحول سبب هذه األزمة التي يمر بها النادي يصرح 
زهران : “ األزمة التي يمر بها النادي حاليًا ، ســببها 
الرئيسي هو ابتعاد الشخصيات الداعمة عن المركز 
، واســتقالة اإلدارة المفاجئة ، إضافة إلى المشاكل 

العامة التي يمر بها النادي “ .
وفي الختام وجه زهران رســالة الوداع إلى جماهير 
المخيم بقوله : “ أشــكر الجميع على التعامل الرائع 
الــذي وجدتــه بينهم ، فكانــوا يعاملوننــي وكأني 
ابن المخيــم ، فلعبت معهــم وأعطيتهم على هذا 
األســاس، أشــكرهم جميعًا على دعمهــم لي بكل 
المواقف ، وأتمنى أن أبقى عند حسن ظن الجميع ، 
وأريد أن يعلموا أن خروجي من مركز جنين ، لم يكن 

بالقرار السهل وحاولت أن أبذل الكثير من الجهد كي 
أستمر ، ولكن اهللا لم يكتب لي االستمرار “ . 

مركز شــباب مخيــم جنين نــاد عريق لــه تاريخه 
وأهميته على الســاحة الكروية الفلســطينية، على 
الرغم من ابتعاده عن منصات التتويج ، إال أنه يبقى 
فريقا تحدى كل الظــروف الصعبة ، وخرج من بين 
ثنايــا الصعاب ، وحل األزمــات ، وبقي صامدًا بعزم 

أبناء المخيم . 
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الصحفي عصري فياض يوضح “للرياضية” مسيرة 
هــذا النادي بالتدرج حتى وصــل إلى ما وصل عليه 
اليــوم ، واألزمة التي يعاني منهــا حاليًا ، حيث قام 
بســرد تاريخ النادي منذ تأسيسه إلى اللحظة هذه 
قائال: “ مركز شباب مخيم جنين تأسس عام 1994 
، نشط في الرياضة الكروية منذ ذلك الوقت ، وصعد 
قبل عامين لالحتراف الجزئي ، وتم تشــكيل هيئة 
إدارية جديدة برئاسة عبد الجبار الشلبيط، والجميع 
على دراية بأن االحتراف يحتاج إلى مصروفات كبيرة 
، حيث بلغت مصروفات النادي خالل موســمين ، ما 
يزيــد عن 100 ألف دينار ، تم ســداد نصفها وبقي 
اآلخر دينًا على النادي , األمر الذي أدى إلى استقالة 
اإلدارة ، وذلــك بعــد أن قدمت تقريرًا ماليــًا وإداريًا 

شامًال حول أوضاع النادي “ .
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ويضيف فياض : “ في البداية ، وبعد استقالة اإلدارة 
التــي كان يرأســها الشــلبيط ، تابــع وضــع النادي 
المراقــب الشــاتي لبعض الوقت ، وبعــد إلحاح من 
المركز ، تم تشــكيل لجنة تســيير أعمــال مكونة 
من ثالثة أشــخاص وهم مصطفى القنيري وحسن 
العمــوري ومحمد أبــو الصالح وبعد فترة اســتقال 
العمــوري “ . وحول وضع الالعبين يقول ابن مخيم 
جنين : “ لم يستمع الالعبون إلى ما يطمئنهم على 
نيل مستحقاتهم ، أو الحديث معهم حول المستقبل 
الــذي ينتظرهم ولــو لمرة واحــدة،  ففي ظل أزمة 
المال وبطء التحرك واستنفاذ الوقت ، بدأ الالعبون 
يشــعرون بالملــل ، األمــر الــذي أدى إلــى مغادرة 
العديد مــن الالعبين أمثال عماد زهــران وبراء أبو 
ليفــة والمبدع هيثــم خير اهللا “ . أندية الشــمال ما 
زالت تعاني وتتكبد الصعوبات في سبيل النهوض 
بمســتقبلها ، واألســباب عدة ، أبرزها غياب الداعم 
الحقيقــي والضخ المالي لهذه األندية بعد أن أصبح 
المال هو العرق المغذي لكرة القدم، لذا فإنها تحتاج 
الــى من يدعمها حتى تنهض مــن جديد ويعيد لها 

الهيبة المفقودة.
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إعداد / محمد عدوان
أعود أللقاكم أعزائي، في كالكيت جديد، وكأس 
عالم جديــد، والعديد من المفاجــأت والخيبات، 
وعندمــا نتحدث عن خيبة أمل في كأس العالم، 
ال يوجــد خيبــة أكثر مــن المنتخب اإلســباني، 
والذي خسر بخماســية أمام هولندا، أعلم جيدا 
أن جميعكم تعلمــون النتيجــة، وال تريدون أن 
تتذكــروا هــذه النتيجة المخزية خاصة عشــاق 
ومشــجعي الماتــادور، ولكن ماذا ســنقول غير 
عظم اهللا أجركم، خمســة أهــداف، حتى اآلن ال 
أستطيع أن أتخيل، بطل العالم يهزم بالخماسية، 
كنت سأقول خمسة وخميسة على حظك يا ديل 
بوســكي لكنني الحظــت أن الكالكيــت كله قد 

أصبح الرقم خمسة.

وفــي الحديث عن ديل بوســكي، أفضل مدرب 
في العالم، كيف يخســر بالخماسية، كيف سمح 
لهولنــدا أن تأخذ بثأرها ولكــن ليس بهدف، بل 
بخمســة، هل كانت ضربة الجــزاء التي حصلت 
عليها إســبانيا فأل نحس على الفريق، وكيف ال 
تكون فــأل نحس، وقد جلبهــا الالعب المطرود 
من رحمــة البرازيل دييغو كوســتا، وكيف لهذا 
المدرب الكبيــر أن يبدأ بك المبــاراة االفتتاحية 

كأساسي.
لقــد مرت علــّي في حياتــي الكثير مــن الرقم 
خمسة، برشلونة فازت على ريال مدريد بخمسة 
أهــداف، البرازيــل حصــدت كأس العالم خمس 
مرات، حتى مسلســل زهرة وأزواجها الخمســة، 
ولــم يحصــل لي مــا حدث بعــد هــذه الهزيمة 

الكبيــرة، للمرة األولــى بطل العالــم يهزم في 
المباراة االفتتاحية بخماسية.

وآخر اإلشاعات التي سمعتها، أن العبي المنتخب 
 ”Ole” Ole االســباني الذين يظهرون في أغنية
لجنيفر لوبيــز قد طالبوا بإعــادة الفيديو كليب 
الخاص بالمونديال وذلك لحذف مشاهدهم من 
األغنية، وكذلك األمر بالنســبة ألغنية شــاكيرا 
“واكا واكا” فــي كأس العالــم 2010، وذلك بعد 

الهزيمة بالخماسية.
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وعن بالوتيلي األرعن، هذه الصفة الجديدة التي 
أطلقها عليه، خاصة بعد الحركة المثيرة للجدل 
التي قام بها لمندوبي وسائل اإلعالم اإلنجليزية 
حيــث أشــار بيديه إلــى نتيجــة مبــاراة إيطاليا 

وإنجلترا من باب اإلستفزاز وهو الذي أحرز هدف 
الفوز للطليان، ولكنني كنت أتمنى لو أخذ حماما 
ســاخنا بعد المباراة وحضرت له زوجته الجديدة 
كأســا مــن “النســكافيه”، وجلس علــى “الالب 
تــوب”، أو األيبــاد أي كان ال يهــم، وأطلق إحدى 
نكاته على تويتر عن العبي المنتخب اإلسباني 
كعادته، تخيلوا ماذا كان سيكتب، أنا عن نفسي 
كنت أتوقع أن يكتب عن اختفاء تشافي، وبراعة 
كاســياس فــي التزحلــق، وعــن دفــاع الفريق 
الضائع، وقوة تمثيل دييغو كوستا وبوسكيتس.
وفي النهاية ال أعلم إن أطلت عليكم في كالمي، 
وال أن كان كالمي ممال، ولكن سأمنح أي شخص 
توقيعــي لو اســتطاع أن يحزر كم مــرة ذكرت 

الرقم خمسة في التقرير.
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انتشرت في كأس العالم ظاهرة توقع انتشرت في كأس العالم ظاهرة توقع 
المباريــات، فبداية  لنتائج  المباريــات، فبداية الحيوانــات  لنتائج  الحيوانــات 
من النســخة السابقة في جنوب إفريقيا من النســخة السابقة في جنوب إفريقيا 
ظهــر األخطبــوط األلمانــي “بــول” الذي ظهــر األخطبــوط األلمانــي “بــول” الذي 
توقع نتائج المباريات وجاءت كل تنبؤاته توقع نتائج المباريات وجاءت كل تنبؤاته 

صحيحة.
ومــع النســخة العشــرين بالبرازيــل ومــع النســخة العشــرين بالبرازيــل 
ظهرت حيوانــات كثيرة مثــل الجمل ظهرت حيوانــات كثيرة مثــل الجمل 
كثيــرة  وحيوانــات  والفــأر  كثيــرة والفيــل  وحيوانــات  والفــأر  والفيــل 
جدا تتوقــع نتائــج المباريات قبــل انطالقها، 
نستعرض أشــهر الحيوانات التي تتوقع كأس 

العالم 2014 بالبرازيل ...
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على غرار األخطبوط الراحل، اختار البرازيليون 
ســلحفاة مائيــة (27 عاما)، تســمى بكابيســو 
(بيج هيد)، وتعني الرأس الكبير للتنبؤ بنتائج 

مباريات كأس العالم. 
وبالفعــل في المــرة األولــى الختبــار قدراتها 
التنبئية تكهنت “بيج هيد” بفوز البرازيل على 
كرواتيــا في المبــاراة االفتتاحيــة، حيث قامت 
الســلحفاة بالزحــف نحــو الســمكة المربوطة 
تحت العلم البرازيلي في إشــارة إلى فوز فريق 

السامبا.
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هذا فأر مدرع شهير بحديقة حيوان في مونستر 
�������������������

هذا فأر مدرع شهير بحديقة حيوان في مونستر 
�������������������

بألمانيا، يقــوم نورمان بتوقــع نتائج مباريات 

ألمانيا، حيث بدأ التدريب على ذلك قبل بداية 
كأس العالم، وقد توقع مباراة االفتتاح.

���������������
الدولفيــن الياباني الطائر، يقفز من الماء إلى 
أعلى في محاولة لفك أحد الكرتين المعلقتين، 
والكــرة التي يتمكــن من ضربهــا وفكها من 

مكانها تعتبر هذا للفريق الفائز بالمباراة.
��������

هذا األســد يلعب بكــرة القدم التي ســيفوز 
الفريــق الملصق عليها علمه، وهو يختار أحد 
الكرات المعروضة أمامه، ويقوم األســد بهذا 
العرض في حديقة حيوان لندن تكريما لكأس 

العالم.
��������������

البانــدا الصينية العمالقة مــي يينج، اختارت 
البرازيــل كفائز في المباراة االفتتاحية، حيث 
توجهــت إلى الصندوق الموجــود به طعامها، 
واختــارت البرازيــل، ذكر البانــدا هذا موجود 
في يانجتشو الصينية، حيث بدأ هو اآلخر في 
توقع مباريات كأس العالم األسبوع الماضي.

البطريق األفريقي في اليابان
طيور البطريق األفريقية والتي تبلغ من العمر 
عاميــن، بدأت هــي األخرى بتوقــع مباريات 

منتخب اليابان داخل كأس العالم.

�����������
شــاهين هــو جمــل مملــوك ألحد األشــخاص شــاهين هــو جمــل مملــوك ألحد األشــخاص شــاهين هــو جمــل مملــوك ألحد األشــخاص 
اإلماراتييــن العاشــقين لرياضة الجمــال وكرة اإلماراتييــن العاشــقين لرياضة الجمــال وكرة اإلماراتييــن العاشــقين لرياضة الجمــال وكرة 
القدم، وقد بدأ توقعاتــه هذا العام حيث كانت القدم، وقد بدأ توقعاتــه هذا العام حيث كانت القدم، وقد بدأ توقعاتــه هذا العام حيث كانت 

كلها صحيحة.
������������

قتال األفيال، هو أحدث أساليب توقع المباريات قتال األفيال، هو أحدث أساليب توقع المباريات 
فــي البرازيــل اآلن، فأصبــح عــراك األفيــال فــي البرازيــل اآلن، فأصبــح عــراك األفيــال 
بالقمصــان الخاصــة بمنتخبــات معينة، حدث بالقمصــان الخاصــة بمنتخبــات معينة، حدث 
فريــد اآلن فــي البرازيل، ينتظــره الكثير من فريــد اآلن فــي البرازيل، ينتظــره الكثير من 
عشاق كرة القدم لمشاهدة األفيال التايالندية عشاق كرة القدم لمشاهدة األفيال التايالندية 

وهي تختار الفريق األفضل.
�������������

يقــوم اثنان من قردة أحــد حدائق الحيوان في يقــوم اثنان من قردة أحــد حدائق الحيوان في يقــوم اثنان من قردة أحــد حدائق الحيوان في 
كولومبيــا اآلن داخــل مدينة ميدليــن باللعب كولومبيــا اآلن داخــل مدينة ميدليــن باللعب كولومبيــا اآلن داخــل مدينة ميدليــن باللعب 
بكرة قدم كأس العالم التي تقام في البرازيل، بكرة قدم كأس العالم التي تقام في البرازيل، بكرة قدم كأس العالم التي تقام في البرازيل، 

والتوقع للمباريات التي ستتم في المستقبل.والتوقع للمباريات التي ستتم في المستقبل.والتوقع للمباريات التي ستتم في المستقبل.
������������

توقع خاطئ من أســماك أرتشــير لمباراة توقع خاطئ من أســماك أرتشــير لمباراة 
دور  فــي  العــاج  ســاحل  دور اليابــان ضــد  فــي  العــاج  ســاحل  اليابــان ضــد 
المجموعات لكأس العالــم في البرازيل المجموعات لكأس العالــم في البرازيل 
2014، فهو يذهــب للوحة داخل حوض 2014، فهو يذهــب للوحة داخل حوض 
األســماك عليهــا طعــام خــاص بهــم، األســماك عليهــا طعــام خــاص بهــم، 

ليلمسوها بأفواههم.

كالكيت

مونديال 
البرازيل
مونديال 
البرازيل
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���������������������������محمد عدوان

احــذف كل رقم يتكرر أكثر من مرتين، واكتشــف بواســطة ما 
تبقى من األرقام عدد األهداف التي ســجلها توماس مولر نجم 
المنتخــب األلماني فــي مرمى المنتخب البرتغالــي في المباراة 
تبقى من األرقام عدد األهداف التي ســجلها توماس مولر نجم 
المنتخــب األلماني فــي مرمى المنتخب البرتغالــي في المباراة 
تبقى من األرقام عدد األهداف التي ســجلها توماس مولر نجم 

التي جمعت الفريقين في كأس العالم الحالي لعام 2014
المنتخــب األلماني فــي مرمى المنتخب البرتغالــي في المباراة 

التي جمعت الفريقين في كأس العالم الحالي لعام 2014
المنتخــب األلماني فــي مرمى المنتخب البرتغالــي في المباراة 

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:

ما هو الرقم 
الذي يجب 

أن يكون في 
المربع الفارغ 

بالنظر إلي 
المربع األول

� � ������������

استيقظ مبكرا، في اليوم التالي لمباراتهم، لقد حصل 
على أفضل غرفة مــن الغرف المخصص للمنتخب في 
الفندق، كيــف ال وهو أفضل العب فــي العالم، يراقب 
منظر المحيط، يبدو هادئ وجميل جدا في الصباح، لم 
يقطع شــروده إال رنة هاتفه، ال يرد فــي المرة األولى، 
صاحب االتصال اســتمر فــي االتصال، وهــو يتجاهل 
الــرد، ولكن يبدو أن المتصل كان مــن النوع –الغلس- 
في النهاية استسلم لألمر واضطر مجبرا أن يقوم بالرد 

على الهاتف.
صوتهــا جاء عبر الهاتف يحمل لوعــة البعد، هي تقوم 
بعــروض األزياء في نيويورك، وهــو وحيدا هنا يصارع 

من أجل منتخبه.
هــي: كيف حالــك يا عزيزي، أنا آســفة ألننــي لم أكن 

بجانبك بعد الخسارة التي تلقاها المنتخب.
كريستيانو: ال بأس يا حبيبتي، أنها ليست نهاية الدنيا.

إيرينا: الصوت يتقطع، يبدو أن البرازيل كل شيء فيها 
رديء، فهي قد أبعدتني عنــك، وجعلتك حزين، وحتى 
شــبكة االتصال لديهم فيها مشــاكل عديــدة، أنا اآلن 
مشغولة، سأحاول االتصال بك بعد االنتهاء من العمل، 

وداعا.
أقفلت ســماعة الهاتــف حتى قبل أن يودعهــا، ال بأس 
بذلك، يواســي نفسه بنفســه، حبيبته مشــغولة عنه 

بعــروض األزيــاء الغبية، صديقه العزيز يتمشــى على 
الشاطئ ويصطاد السمك، حتى أنه ال يتابع المونديال، 
يشــكر اهللا أنه ال يتابع المونديال ولم يشــاهد المهزلة 
التي حدثت، ولكنه بالتأكيد قد ســمع بذلك ولم يتصل 

ليواسيني، يبدو أنني لم أعد مهما ألحد.
يعــود مرة أخرى إلي ســريره، أنه ســرير جيــد وناعم، 
ويجعلك تنام بســرعة، لقد نسي الخسارة الثقيلة ونام 
بســرعة مجرد أن وضع رأســه على الوســادة المحشوة 
بريش النعام، يفتــح التلفاز، يقلب القنوات، لحظة من 
هــذه التي تلبــس العلم األلمانــي، أننــي أعرفها، أنها 
حبيبة هوملز، يرفع مستوى الصوت قليال ليستمع إلى 

ما تقوله، “ كريستيانو رونالدو ساقه أنعم من ساقي، أنا 
ال أحب الرجال الذين هم كذلك”، يقفل التلفاز بسرعة، 
أنهــا غبية، ال تعلــم كم دفعت على هذه الســاق حتى 
أصبحت هكذا، لقد كلفني فخــدي الكثير من التمارين 
ومــواد التجميل ليكون بهذا اللمعان، هل نســيت تلك 
المــرأة أنها تتحــدث عن فخد أفضل العــب في العالم، 
وهل نسيت أن حبيبها المخنث قد حصل على لقب أكثر 
العب جاذبية مشــارك في كأس العالم، مع أنني أنا من 
كان يســتحق هذا اللقب، دقائق وهو يتذمر، ثم تصله 
رسالة قصيرة، أنها حبيبته إيرينا، “ ال تلتفت لما تقوله 

هذه المخبولة، فما زال فخدك هو المفضل لدي!”

ما هو الشيء الذي كله ثقوب ومع 
ذلك يحفظ الماء؟

ما هو الشــيء الذي ال يمشــي إال 
بالضرب ؟

يتحــرك دائمــًا بجانبــك لكنك ال 
تراه فما هو؟

أربعــة إخوة لهــم رأس واحد فما 
هو؟

شيء موجود في السماء إذا أضفت 
إليه حرفا أصبح في األرض؟
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