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الجزائري جابو: جاهزون لمواجهة بلجيكا

أكد عبدالمؤمن جابو العب وسط المنتخب الجزائري  
على جاهزية "محاربي الصحراء" لمواجهة بلجيكا يوم 
غٍد الثالثاء في مستهل مشواره بالمجموعة الثامنة ضمن 

.. .FIFA نهائيات كأس العالم البرازيل ٢٠١٤
وقال جابو المحترف بالنادي األفريقي التونسي :ال نركز على 
بلجيكا.. لدينا ثالث مباريات سنلعبها في الدور األول وكلها 

مواجهات مهمة..صحيح أننا نتكلم كثيرًا عن مباراة بلجيكا 
ألنها تعني لنا بداية المنافسة لكن المباراتين األخريين ضد 

كوريا الجنوبية وروسيا مهمتان أيضًا."
وأضــاف: "سنعمل كل ما بوسعنا للنجاح في مباراتنا 
األولى وخاصة إسعاد جماهيرنا من أجل تمثيل مشرف 

للجزائر." 

إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧١٥)

االثنين
 16 / 6 / 2014م  
18 / شعبان / 1435هـ

ـذبح بال قبلة.. 
ُ

األثوار ت

مايميز المونديال
لعل ابرز ما يميز هذا المونديال هو ثالثة احداث 
اساسية بــرزت الى السطح اولها صــراع مبكر للفوز 
بصدارة الهدافين..وثانيها وضوح وكشف لعورات 
التحكيم فــي المونديال وبكميات تجارية تجعل 
ــمــبــاراة ..وثــالــثــهــا  الــصــافــرة هــي مــن يتحكم فــي ال
المفاجآت والنتائج غير المتوقعة في اتون ومجريات 
هذا المونديال .. أما صراع الهدافين فقد بدأه الظاهرة 
البرازيلية نيمار عندما وقع عقدًا مع الكروات بافتتاح 
سجله المونديالي من االهداف بثنائية جلبت الطمأنينة 
إلى الجمهور العاشق للفوز ...والــفــوز فقط ..ليرد 
عليه اثنان من النجوم الهوائية من فريق الطواحين 
بهدفين مكررين في الشباك االسبانية وهما فان 

بيرسي وروبين.
مشوار طويل

مــا زال المشوار طــويــًال والتنافس لــم يبلغ مــداه 
للتعرف والتعريف بشخصية البطل والفائز بلقب 
هــداف االمـــازون الكروي العريق ..ولكن يتوقع ان 
ترتفع وتيرة الهدافين طالما البدايات بالثنائيات 
..علمًا بأن أبــرز وأهــم النجوم التهديفية لم تلمس 

اقدامها عشب المونديال.
انحراف تحكيمي

الظاهرة الثانية وهي العجز واالنحراف التحكيمي 

ــذي قد يصل او يوصل ببعض المنتخبات إلــى أن  ال
تحصد نتائج التستحقها..وتمنح اهدافًا ليست جديرة 
بها وتحرم فائزين اخفقت الصافرة أن تمنحهم ما 
يستحقونه .. وشاهد العالم اجمع ومنذ مباراة االفتتاح 
أن الصافرة المونديالية كانت منحازة قليًال للمنتخب 
المضيف ومنحته ضربة جزاء وال في األحــالم .. وفي 
الــمــبــاراة االخـــرى بين المكسيك والكاميرون حرم 
الفريقان ثالثة اهداف سليمة وصحيحة ..اضافة إلى أن 
ضربة الجزا ء االسبانية كانت ( من خياٍل فهوى ) ومازلنا 

لم نفتح الصفحات االولى من المونديال ومازالت جميع 
المنتخبات لم تستعرض بعد عضالتها المونديالية 
للمنافسة على اللقب ..وهذا يتطلب دروسا خصوصية 
للحكام وحاملي الــرايــات أن يركزوا قليًال في إدارة 
ات أندية أو مناطق  المباريات النهم اليديرون لقاء
ولكن مباريات كأس العالم وعليهم أن يكونوا هم 
االفضل واالجدر واالمثل لتمثيل الصافرة العادلة في 
المالعب الخضراء بوجه اجمل وحيادية مطلوبة حتى 
اليقال إن الصافرات هي من أهدت الكأس المونديالية 

لمن اليستحق.
نتائج غير متوقعة 

الظاهرة الثالثة واالهم والتي تبرز من اتون المونديال 
في العواصف والنتائج غير المتوقعة التي برزت في 
المونديال ولعل أهمها وأكبرها وأكثرها وقعًا اآلن هي 
الخسارة التاريخية للمنتخب االسباني وحامل اللقب من 
وصيفه ومنافسه السابق هولندا التي افترست الثيران 
االسبانية وذبحتها بدون قبلة ودون أن تسمي عليها 
بخماسية تاريخية.. وسوف تعجل وتسرع بتقاعد 
عدد من الالعبين والنجوم األسبان الذين كانوا ابطاًال 
سابقين واليوم عالة على فرقهم من خالل استجدائهم 

لتاريخهم المندثر.
افتتاح متواضع

مونديال كأس العالم صعقنا اوًال بأفتتاح اليرقى إلى 
مستوى حضارة ورشاقة القدم البرازيلية في المونديال 
وال في رصيدها االنجازي من األلقاب والنجوم المرصعة 
على صدور الفانالت الصفراء والحاملة لرقم القياسي . 
المونديال اكد لنا أن البعض حضر بأسمه وتاريخه 
..والبعض حضر بــأعــداده واستعداده وتحضيره 

السليم.
نيران صديقة 

 هذه بدايات المونديال الصاعقة فكيف ستكون 
مناطق وسطه ونهاياته ..النيران الصديقة بدأت من 
المباراة األولــى وفي شباك المضيفين ويبقى األهم 
واالكثر جاذبية ما ستقدمه لنا األيام القادمة من نتائج 
وحصاد ومــا سنقدمه نحن من رصــد ومتابعة ألهم 
حــدث عالمي في المعمورة والعالم رياضيًا وغير 

رياضي..!!

النيران الصديقة بدأت من البرازيل!!

المونديال والصراع األكبر على األهداف 

كاسياس يطلب الغفران!!
طلب قائد المنتخب األسباني إيكر كاسياس "الغفران" بعد  

الهزيمة المذلة التي ُمني بها أبطال العالم أمام هولندا (١-
٥)  في مستهل حملتهم في كأس العالم البرازيل ٢٠١٤م.

ويتحمل كاسياس المسؤولية في بعض األهداف التي دخلت شباك 
بالده في المباراة مشاركة مع الدفاع، ما دفعه إلى االعتذار باسم 
المنتخب وباسمه بشكل خاص، مضيفًا :"لم تكن أفضل مبارياتي 
ألني لم أكن عند المستوى المطلوب ويجب التعامل مع هذا النوع 

من األوضاع".
وتابع إيكر كاسياس الذي يخوض مشاركته الثامنة في البطوالت 
الكبرى (كأس العالم وكأس األمم األوروبية) ولم يحقق أفضل من 
هذا اإلنجاز سوى العب واحد وهو قائد ألمانيا السابق لوثار ماتيوس 
الذي شارك في ٩ بطوالت كبرى: "يجب أن يتعلم المرء كيفية تقبل 
االنتقادات مثلما سأتلقى بعد هذه الهزيمة، والتفكير بالتمارين 

لالستعداد للمباراة التالية".

أكد المدير الفني الهولندي لويس فان غال أنه سمح  
لالعبي الفريق بالتواجد مع زوجاتهم قبل مباراة 
المنتخب اإلسباني الجمعة الماضية التي شهدت فوز الطواحين 
بنتيجة (٥-١)... وثأر المنتخب الهولندي في المباراة من 
الهزيمة التي تعرض لها في نهائي المونديال الماضي من 

نظيره اإلسباني وحقق فوزًا كبيرًا أهان به الفريق البطل.
وسمح فــان غــال بزيارة زوجــات النجوم وصديقاتهم في 
فندق إقامة الفريق بمدينة سلفادور التي شهدت إقامة لقاء 
المنتخبين ليحقق المنتخب الهولندي أكبر خسارة في تاريخ 

إسبانيا منذ ١٩٥١م. 

مدرب هولندا يسمح لالعبين بمرافقة زوجاتهم

«الميثاق»-خاص 
 بدأت األعاصير والبراكين الكروية مبكرًا في مونديال البرازيل وعصفت الزوابع  اوًال بالمنتخب االسباني ورمته على جانب الطريق المؤدي للتقدم 

ولقنته درسًا لن ينساه طويًال ..إال اذا خطف كأس العالم مجددًا.. وكيف له أن يخطفها وهو في األراضي االمازونية .
خســرت اســبانيا بهزيمة ثقيلة واهداف دخلت التاريخ من اوســع األبواب وتجرع الثيران اقسى خســارة لحامل لقب في ارض مونديالية وبرهن الهولنديون 

انهم على قدر من الحظوظ للمنافسة على لقب المونديال الذي خذلهم ثالث مرات سابقة.


